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الزمالء األعزاء ،،،
املهندسني واملهندسات ،،،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

إن العمل الجاد املتوجه بإخالص لخدمة املجتمع هو السبيل للنهوض مبهنة الهندسة وصناعة البناء بشكل عام 
وتحقيق النجاح والتميز يف كل املجاالت املتعلقة بتطوير هذه الصناعة . 
خصوصاً تلك التي تتطلب نوعاً من املثابرة والتضحية ومضاعفة الجهد .

لقد أخذت جمعية املهندسني القطرية عىل عاتقها وبحسب خططها القصرية واملتوسطة وطويلة األجل أن تعمل 
واملشاركة  بالتدريب  واملساهمة  التمويل  مصادر  وتوفري  الجمعية  أعضاء  زيادة  خالل  من  نفسها  تطوير  عىل 
باللجان املتاحة أو إنشاء تلك التي تخدم املجتمع . وتطوير مهنة الهندسة بكل السبل املتاحة لها ، لتضمن لألجيال 
الجامعية و  الدراسة  من  ، بدءاً  املهنة  بلوائح وقوانني واشرتاطات تنظم هذه  القادمة صناعة متطورة ،ومقننة 
وصوالً  الختبارات املهنة ، مروراً باشرتاطات البناء وتنظيم العقود . وألجل هذا تشارك الجمعية يف كل ما يتاح لها 

من لجان ومقابالت صحفية وبرامج تلفزيونية ، ....... الخ . 
 إن رسم الخطط لتطوير جمعية املهندسني ووضعها يف مكانها الصحيح وتوفري احتياجاتها من خالل ماهو مسموح 
به يحتاج جهد كبري ومضني مبني عىل خطط ترسم مساراً يتم إتباعه وال تعتمد عىل حظ قد تكون نهايته سارة 

أو عاثرة . ويكمن نجاحنا يف معرفة مصادر وأماكن قوتنا ونقاط ضعفنا . 
يصدر العدد السادس قبل انعقاد الجمعية العمومية الثانية للمجلس الحايل والثامنة منذ التأسيس ، يصدر هذا 

العدد ونحن يف مقرنا الجديد مبنطقة األبراج . يصدر هذا العدد بعد امللتقى الخليجي الثامن عرش .
يصدر العدد السادس بإضافة جزئية جديدة وهي مقابلة مع مهندس ، وتعريف مبرشوع تم تنفيذه أو جاري 
تنفيذه . كام تم تقليل الصفحات املتكررة يف األعداد السابقة . ويغطي هذا العدد مشاريع رئيسية مثل امليناء 

والريل ومرشوع رشكة مناطق ) املناطق اللوجستية ( .
إخواين وأخوايت أمتنى أن يلقى هذا العدد قبولكم وأتطلع ملعرفة مالحظاتكم ، وميكنكم التواصل معي عىل بريد 

املجلة ) Mujala@qatarse.org ( متمنني لكم االستمتاع مبطالعة هذا العدد .

كلمة رئي�س التحرير

بقلم املهندس: عبدالله محمد الباكر



رئي�س جمل�س الإدارة

م . اأحمد جا�سم اجلولو

امل�شرف العام
ورئيــ�س التحريــر

م . عبد الله حممد الباكر

هيئة التحرير

م . مهــــــا اآل خليفـــــــة

م . خليفـــــــــــة البـــــــدر

م . ر�ســــــــــا ال�سليطــــــي

اأ . حممـــــد عبـــد ال�ســـالم

الت�شميــم والإخــراج

حممد زكريا

املقالت املن�شورة

تعرب عن راأي اأ�شحابها

جمعية املهند�سني القطرية

هاتف : 44081472
فاك�س : 44081734

�س . ب : 12826

info@qatarse.org

طبعـــــت مبطـــابــــع الرايـــــة

تقرير خاص عن 
شركة المناطق 

االقتصادية

يـنـاقــش  الخـلـيـجــي 18  الهـنـدســي  الملتـقــى 
البنية التحتية في دول مجلس التعاون مشاريع 

انتخاب المهندس 
عبداهلل الباكر عضو 
بالمكتب التنفيذي 

لهيئة المعماريين العرب

انتخاب المهندس 
عبداهلل الباكر عضوًا 
بالمكتب التنفيذي 

لهيئة المعماريين العرب

مجلة دورية تصدر عن جمعية 
المهندسين القطرية

العدد السادس مايو 2015

تقرير خاص عن شركة المناطق االقتصادية

مقابلة مع المهندس خالد عبدالرحمن آل سعد رئيس لجنة قبول 
وتصنيف المهندسين ومكاتب االستشارات الهندسية

24

30

الملتقـى الهندسـي الخليجـي يناقـش مشاريـع البنيـة 
التحتيـة فـي دول مجلـس التعاون الخليجـي في دورته 

الثامنـة عشـر بدولة قطــر  
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نحن جمعية املهندسني الوحيدة الشاملة لكل التخصصات الهندسية يف قطر ، واملمثل الوحيد للمهندسني يف 

الداخل والخارج ، والجمعية ذات عضوية حرصية للمهندسني ... نحن أول مجلة متخصصة يف الهندسة بكل 

أجيال  ... نحن مكّون من  املهندسني وتبادل خرباتهم  لتواصل جميع  ، ونقدم فرصة  فروعها ويف كل مجاالتها 

مختلفة من الخرباء واملبتدئني من موظفي القطاع العام والقطاع الخاص من استشاريني ومقاولني ، نقدم مقاالت 

وأبحاثاً ، نوفر مساحة لكل رأي هنديس ، ونحن منصة خاصة لربط مهنديس قطر مبهنديس الخليج ، ومبهنديس 

الوطن العريب ، ومبهنديس العامل أجمع ونسهم يف نقل وتوطني التكنولوجيا والعلوم الهندسية يف قطر .

مــن نحـن .. 

صورة جامعية ألعضاء الجمعية

 نحاول أن نكون الجزء األسايس من مهنة الهندسة و نرغب يف أن يكون دورنا مستداماً وذلك مبشاركتنا يف كل 

جزئيات الهندسة ،نشارك يف تراخيص املكاتب االستشارية )لجنة قبول املهندسني( ، نشارك يف وضع اللوائح )كود 

البناء( ، نقيم املحارضات مبشاركة كبار املهندسني و املختصني ، ونعقد الندوات و الورش و املؤمترات التي تسهم 

يف ربطنا بكل حديث يف مجال املهنة.

دورنا ..

روؤيتنــا .. 

يف  الهنديس  العلم  بيت  نكون  أن 
املجال  هذا  يف  إضاءة  ومصدر  قطر 

ومكان املعلومة الهندسية .

اأهدافنا ..

 رفع مستوى مهنة الهندسة .. وضع لوائح ألخالقيات املهنة .. عقد الدورات 

والندوات والورش واملؤمترات للمساهمة يف نقل املعلومة والتقنية .. املساهمة 

يف نرش املعايري .. التشجيع عىل تبني التصاميم الخرضاء واملستدامة . 
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الملتقـى الهندسـي الخليجـي يناقـش مشاريـع البنيـة التحتيـة فـي 
دول مجلـس التعاون الخليجـي في دورته الثامنـة عشـر بدولة قطــر  

خليفة  بن  عبدالرحمن  ال�شيخ  �شعادة  امللتقى  افتتاح  وح�رض 

الدكتور  و�شعادة  العمراين  والتخطيط  البلدية  وزير  ثاين  اآل 

الإدارية  التنمية  وزير  النعيمي  اجلفايل  �شعد  بن  عي�شى 

و�شعادة ال�شيد اأحمد بن عامر احلميدي وزير البيئة.

الهند�شي  الحتاد  وم�شوؤويل  روؤ�شاء  م�شاركة  امللتقى  و�شهد 

جمل�س  دول  يف  الهند�شية  واجلمعيات  والعربي  اخلليجي 

وال�رضكات  للملتقى  الراعية  ال�رضكات  وممثلو  التعاون 

واجلهات الهند�شية املختلفة.

وزير  ثاين  اآل  خليفة  بن  الرحمن  عبد  ال�شيخ  �شعادة  واأكد 

اأن امللتقى يعقد يف وقت ت�شهد  البلدية والتخطيط العمراين ، 

فيه دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية طفرة كبرية يف 

جميع املجالت وعلى كافة امل�شتويات.

عن  معربا  قطر،  الثاين  بلدهم  يف  بامل�شاركني  �شعادته  ورحب 

واأوراق  املو�شوعات  خالل  من  امللتقى  يخرج  اأن  يف  تطلعه 

املرجوة  الفائدة  حتقق  التي  بالنتائج  �شيناق�شها  التي  العمل 

جلميع دول جمل�س التعاون.

وناق�س امللتقى اأكرث من 40 ورقة عمل لعدد من املتخ�ش�شني 

جمل�س  بدول  املهند�شني  وكبار  التحتية  البنية  جمال  يف 

التعاون اخلليجي . وتناول عددا من املحاور والق�شايا الهامة 

وامل�شرتكة بني دول جمل�س التعاون واملرتبطة بالبنية التحتية 

وامل�شاريع  التطورات  واأبرز  تواجهها  التي  التحديات  واأهم 

والإجنازات والتجارب التي مرت بها.

وا�شتهدف امللتقى دعم دور املجل�س الهند�شي يف عملية تطبيق 

الأفكار  تبادل  على  والعمل  املمار�شة  وقوانني  معايري  وتنفيذ 

من  وال�شتفادة  الهند�شية  اخلليجية  اجلمعيات  بني  والروؤى 

الدول  بها  مرت  التي  التجارب  عر�س  خالل  من  اخلربات 

يف  الهام  الدور  جانب  اإىل  التحتية،  البنية  جمال  يف  اخلليجية 

تنمية الوعي الهند�شي وت�شجيع التوا�شل فيما بني املهند�شني 

مبختلف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من  ونظرائهم 

تخ�ش�شاتهم.

التحتية  البنية  م�شاريع  على  العام  هذا  ال�شوء  �شلط  كما 

ما  ا�شتعرا�س  يتم  حيث  التعاون،  جمل�س  دول  يف  الأ�شا�شية 

حققته هذه الدول من اإجنازات يف هذا املجال خالل ال�شنوات 

اإىل عر�س اخلطط امل�شتقبلية التي ت�شعى  املا�شية، بالإ�شافة 

اإىل تنفيذها لتطوير بنيتها التحتية.

التحديات  على  كذلك  ع�رضة  الثامنة  ن�شخته  يف  امللتقى  وركز 

يف ظل القيادة الر�شيدة حل�رضة �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين اأمري البالد املفدى وبالرعاية الكرمية ملعايل ال�شيخ عبد اهلل 

بن نا�رض بن خليفة اآل ثاين رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الداخلية ، ا�شت�شافت الدوحة خالل الفرتة من 1-3 مار�س2015م، بفندق 

�شانت ريجي�س ، الن�شخة الثامنة للمتلقى الهند�شي اخلليجي ،  حتت �شعار )م�شاريع البنية التحتية الأ�شا�شية يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي ( ، بتنظيم م�شرتك من جمعية املهند�شني القطرية بالتعاون مع هيئة الأ�شغال العامة “اأ�شغال” والأحتاد الهند�شي اخلليجي 

،ورعاية عدد من ال�رضكات الوطنية التي �شاهمت يف جناح امللتقى.

وا�شتهدف امللتقى الهند�شي اخلليجي يف ن�شخته الثامنة ع�رض تبادل الفكار والروؤى بني اجلمعيات اخلليجية الهند�شية وال�شتفادة من 

اخلربات والتجارب يف جمال البنية التحتية، وتنمية الوعي الهند�شي وت�شجيع التوا�شل فيما بني املهند�شني يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي مبختلف تخ�ش�شاتهم.

تنا
ما

ها
إس

املهندس أحمدجاسم الجولو أثناء افتتاح امللتقى الهنديس الخليجي الثامن عرش
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هندسيات

التحتية،  البنية  م�شاريع  تواجه  التي  والعوائق 

ومن ثم اإتاحة الفر�شة لعر�س املقرتحات والأفكار 

والروؤى التي من �شاأنها اأن ت�شاهم يف اإيجاد حلول 

بناءه ت�شاعد على تطوير هذا القطاع.

“الهند�شي اخلليجي” عرب  امل�شاركون يف  وناق�س 

الور�س  خالل  ا�شتعرا�شها  مت  التي  العمل  اأوراق 

يومني،  مدار  على  تنظيمها  مت  التي  واملحا�رضات 

اهتمام  ت�شغل  التي  الهامة  الق�شايا  من  العديد 

الدول اخلليجية، ف�شال عن  املهند�شني يف خمتلف 

بتطوير  العالقة  ذات  املحاور  من  العديد  مناق�شة 

والتعاون  الرتابط  وحتقيق  التحتية  البنية  جمال 

وتبادل اخلربات بني املهند�شني اخلليجيني.

عدد  للملتقى حول  الرئي�شية  املو�شوعات  وركزت 

من املحاور وهي النقل واملوا�شالت واملوا�شفات 

الأولية  املواد  وتوفري  التحتية  للبنية  اخل�رضاء 

مو�شوعات  اإىل  بالإ�شافة  الهند�شية،  للم�شاريع 

الهند�شية  للم�شاريع  الب�رضية  املوارد  توفري 

واأف�شل املمار�شات يف اإدارة امل�شاريع.

مهند�شي  كبار  من  عدد   ، العمل  اأوراق  طرح  ومت 

واخلرباء  واملتخ�ش�شني  التعاون  جمل�س  دول 

بينهم  ومن   ، التحتية  البنى  جمال  يف  الهند�شيني 

املهند�س عبد اهلل فخرو ع�شو جمل�س اإدارة جمعية 

مدير  املقرن  حممد  �شالح  واملهند�س   ، املهند�شني 

 ، للمهند�شني  ال�شعودية  بالهيئة  التدريب  اإدارة 

واملهند�شة مرمي النعيمي من قطاع تخطيط الطاقة 

واملاء بدولة الإمارات العربية املتحدة ، واملهند�س 

واملهند�س   ، الكويت  دولة  من  اجلهيم  في�شل 

 ، عمان  �شلطنة  من  ال�شيذاين  �شعيد  بن  �شلطان 

ولفيف من كبار املهند�شني وال�شت�شاريني بالدول 

امل�شاركة.

و�شاحب امللتقى معر�س هند�شي يجمع عدد كبري 

الراعية  الهند�شية  واملوؤ�ش�شات  ال�رضكات  من 

وامل�شاركة، حيث قامت تلك ال�رضكات واملوؤ�ش�شات 

- كل ح�شب تخ�ش�شه - بتقدمي اف�شل ما و�شلت 

ف�شاًل  التحتية،  البنية  جمال  يف  تقنيات  من  اإليه 

التحديات  ملواجهة  املنا�شبة  احللول  تقدمي  عن 

وطرح  امل�شاريع،  تنقيذ  تواجه  التي  واملعوقات 

جتاربها ال�شابقة يف تطوير جمال البنية التحتية.

ال�رضكات  من  جمموعة  �شاهمت   ، جانبها  ومن 

�رضكة   : وهم  برعايتهم  املوؤمتر  اإجناح  يف  املحلية 

بالتييني  )راعي  واملقاولت  للتجارة  عمران  بن 

راعي  ريل”  “قطر  قطر  اأنفاق  مرتو  و�رضكة   )

�رضكة   ، امل�شاركون  الرعاة  جانب  اإىل   ، ف�شي 

قطر كول لأنظمة التربيد ، و�رضكة ماربو للتجارة 

واملقاولت  للتجارة  مدماك  و�رضكة   ، واملقاولت 

، و�رضكة بوجمهور  الوطنية  راأ�س غاز  ، و�رضكة 

الديار  �رضكة  اإىل  بالإ�شافة   ، واملقاولت  للتجارة 

خالد  بن  حمد  و�رضكة   ، برونزي  راعي  القطرية 

للتجارة واملقاولت راعي برونزي للملتقى .

املهند�س  �شعادة  من  كل  الفتتاح  كلمة  األقى  وقد 

الأ�شغال  هيئة  رئي�س  املولوي  علي  بن  نا�رض 

العامة »اأ�شغال«، رئي�س امللتقى الهند�شي اخلليجي 

رئي�س  جولو  اأحمد  واملهند�س  ع�رض،  الثامن 

امللتقى  رئي�س  ونائب  القطرية  املهند�شني  جمعية 

الثامن ع�رض، والدكتور خليل  الهند�شي اخلليجي 

اإبراهيم احلو�شني، الأمني العام لالحتاد الهند�شي 

اخلليجي.

املولوي،  علي  بن  نا�رض  املهند�س  �شعادة  اأكد  و 

ورئي�س  »اأ�شغال«  العامة  الأ�شغال  هيئة  رئي�س 

وفرت  قطر  اأن  اإىل  الفتتاحية،  كلمته  يف  امللتقى، 

تنا
ما

ها
إس



تنفيذ  اأجل  من  الإمكانات  جميع  املا�شية  ال�شنوات  خالل 

روؤية طموح ووا�شحة تهدف اإىل الرتقاء مبختلف املجالت 

والقطاعات بالدولة، ومن ثم توفري بيئة تتميز باأعلى معايري 

الرفاهية للمواطن واملقيم، خا�شة يف ما يتعلق بقطاع البنية 

اأوراق  من  ال�شتفادة  اإىل  امل�شاركني  جميع  ودعا  التحتية، 

العمل التي �شتعر�س من خالل الور�س واجلل�شات النقا�شية 

الهند�شي  امللتقى  باأن  ثقته  عن  معربًا  امللتقى،  اأيام  خالل 

التي  التو�شيات واملقرتحات  بالعديد من  بالدوحة �شيخرج 

الدول  خمتلف  يف  املهم  القطاع  بهذا  الرتقاء  يف  �شت�شاهم 

اخلليجية.

اإىل معايل  والتقدير  بال�شــكر  كلمته  بداية  املولوي يف  وتقدم 

ال�شيخ عبداهلل بن نا�شـر بن خليفة اآل ثاين، رئيـــ�س جملـــ�س 

الوزراء ووزير الداخلية، على رعايته الكــــرمية لهذا امللتقــى، 

ورحب رئي�س »اأ�شغال« بح�شور ال�شيوف من داخل وخارج 

قطر، مهند�شي دول جمل�س التعاون،: »ي�رضين اأن اأتقدم لكم 

وممثلي  روؤ�شاء  واأ�شقائنا  اإخواننا  ح�شوركم  على  بال�شكر 

اجلهات  من  وامل�شاركني  اخلليجية،  الهند�شية  اجلمعيات 

اخلليجي  امللتقى  يف  للم�شاركة  الهند�شية،  وال�رضكات 

الهند�شي الثامن ع�رض، الذي يعقد بالدوحة يف ظل ما ت�شهده 

دولنا من تطورات واإجنازات يف قطاع البنية التحتية«.

وذكر املولوي: »�شخرت قطر خالل ال�شنوات املا�شية جميع 

اإىل  تهدف  ووا�شحة  طموح  روؤية  تنفيذ  اأجل  من  اإمكاناتها 

الرتقاء مبختلف املجالت والقطاعات بالدولة، وكان من اأبرز 

هذه القطاعات قطاع البنية التحتية، الذي يعترب مكونًا رئي�شيًا 

ل�شرتاتيجية التنمية الوطنية -2011 2016«.

واأ�شار املولوي اإىل النه�شة العمرانية ال�شاملة التي ت�شهدها 

هذا  الذي حققه  التطور  على اجلميع مدى  يخفى  »ل  البالد: 

القطاع يف قطر خالل ال�شنوات القليلة املا�شية، وذلك بف�شل 

اآل  حمد  بن  متيم  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح�رضة  توجيهات 

تنفيذ  الدولة  وت�شهد  �شهدت  حيث  املفدى،  البالد  اأمري  ثاين 

م�شاريع عمالقة يف جميع جمالت البنية التحتية، متا�شيًا مع 

روؤية قطر الوطنية 2030.

نلتزم  قطر  يف  اإننا  كلمته،:  يف  املولوي  نا�رض  املهند�س  اأكد 

بالقدرة  تتميز  عالية،  وكفاءة  ذات جودة  بنية حتتية  بتوفري 

على مواجهة املتغريات الجتماعية والقت�شادية يف امل�شـــتقبل، 

تنفيذية  وخـــطط  ا�شرتاتيجيـات  خـالل  من  ذلك  على  ونعمل 

باأن  منا  اإميانًا  الهدف، وذلك  اأجـل حتقيـــق هذا  مـــن  و�شعت 

هيئة  اتخذته  الذي  ال�شعار  وهو  الأف�شل«،  ت�شتحق  »قطر 

الأ�شغال العامة ليكون الركيزة الأ�شا�شية لإجناز م�شاريعها، 

وتنفيذ  اأهدافنا  حتقيق  نحو  ووا�شحة  ثابتة  بخطى  ون�شري 

خططنا متا�شيًا مع متطلبات املراحل املقبلة.

اإن امللتقى �شـوف ي�شـلط ال�شوء علـى  وقال رئي�س »اأ�شغال«: 

التعـــاون  جملــ�س  دول  اكت�شبتها  التي  واخلبـــرات  التجـارب 

املا�شية  العقود  خالل  حققتها  التي  والإجنـــازات  اخلليجي، 

لتبادل  كبرية  فر�شة  يعترب  اأنه  كما  التحتية،  البنية  قطاع  يف 

يف  العمل  منظومة  تطوير  يف  منها  وال�شتفادة  اخلربات،  تلك 

هذا القطاع.

ظل  يف  مهمة  حوارية  من�شة  �شي�شكل  امللتقى  اإن  م�شيفًا: 

خاللها  من  يتم  اخلليجيني،  اخلرباء  من  العديد  م�شاركة 

بالبنية  املرتبطة  والق�شايا  املحاور  من  عدد  ا�شتعرا�س 

التحتية، واأبرز التطورات والإجنازات والتجارب التي مرت 

بها دولنا خالل الفرتة املا�شية يف هذا املجال.

اإىل  امل�شاركني  جميع  العامة  الأ�شغال  هيئة  رئي�س  ودعا 

ور�س  خالل  من  �شتعر�س  التي  العمل  اأوراق  من  ال�شتفادة 

اأيام امللتقى، كما اأنني كلي  العمل واجلل�شات النقا�شية خالل 

ثقة باأن امللتقى الهند�شي اخلليجي بالدوحة �شيخرج بالعديد 

بهذا  الرتقاء  يف  �شت�شاهم  التي  واملقرتحات،  التو�شيات  من 

القطاع الهام يف خمتلف الدول اخلليجية.

املهند�شني  جمعية  رئي�س  اجلولو  اأحمد  املهند�س  وا�شتعر�س 

القطرية م�شرية اجلمعية منذ تاأ�شي�شها وم�شاهمتها يف اإثراء 

البنية  مو�شوع  اأهمية  اإىل  واأ�شار  قطر،  يف  الهند�شي  العمل 

يف  ي�شب  كونه  كربى  اأهمية  التعاون،  جمل�س  بدول  التحتية 

حتقيق التنمية القت�شادية والعمرانية بدول اخلليج، وذلك يف 

اأجل  القطاع من  ظل ما تقدمه احلكومات من دعم كبري لهذا 

تطوير بنية حتتية م�شتدامة وفق اأعلى املعايري.

ال�شيخ  �شعادة  بح�شور  كلمته  بداية  يف  اجلولو  ورحب 

والتخطيط  البلدية  وزير  ثاين  اآل  خليفة  بن  عبدالرحمن 

املهند�س  و�شعادة  الوزراء،  ال�شعادة  واأ�شحاب  العمراين 
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نا�رض بن علي املولوي رئي�س هيئة الأ�شغال العامة ورئي�س 

الثامن ع�رض، واأمني عام احتاد املهند�شني  امللتقى اخلليجي 

وروؤ�شاء  اخلليجي،  الهند�شي  الحتاد  عام  واأمني  العرب، 

التعاون  جمل�س  بدول  الهند�شية  والهيئات  اجلمعيات 

اخلليجي.

ون�شاطها  املهند�شني  جمعية  على  ال�شوء  اجلولو  و�شلط 

اإنها كانت تزاول  اإذ قال  الزمنية منذ ن�شاأتها،  خالل الفرتة 

ن�شاطها يف ذلك الوقت با�شم »ملتقى املهند�شني القطريني«، 

النه�شة  يف  امل�شاهمة  اإىل  تهدف  اجلمعية  اأن  م�شيفًا 

احل�شارية وال�شناعية والعمرانية التي ت�شهدها البالد حتت 

قيادة ح�رضة �شاحب ال�شمو ال�شيخ متيم بن حمد اآل ثاين 

اأمري البالد املفدى، وذلك بالتعاون مع اجلهات املخت�شة يف 

الدولة.

اجلانب  على  املهنة  قواعد  لتنظيم  اجلمعية  »تهدف  وتابع: 

وت�شمل  املهند�شني،  اأبنائنا  كفاءة  ورفع  والعلمي،  العملي 

اجلهات  مع  للتعاون  ال�شبل  كل  تاأمني  اجلمعية  روؤى 

بها  والنهو�س  املهنة  م�شتوى  رفع  على  والعمل  املخت�شة، 

واملحافظة على تقاليدها ون�رض الوعي العلمي«.

التعليمية  اجلهات  مع  التعاون  توثيق  اإىل  ت�شعى  كما 

املهنة  م�شتوى  رفع  يف  ي�شاهم  مبا  الدولة  يف  والأكادميية 

والعاملني بها، من خالل ن�شاط اجلمعية املتخ�ش�س واملتمثل 

مع  امل�شرتكة  والأبحاث  التدريبية،  والدورات  الندوات  يف 

الهيئات العربية والأجنبية.

واأ�شاف اجلولو: »اإن اجلمعية ت�شعى لالن�شمام اإىل الحتاد 

العاملي للمنظمات الهند�شية، كما اأنها بالفعل ع�شو موؤ�ش�س 

املهند�شني  احتاد  اخلليجي، وع�شو يف  الهند�شي  الحتاد  يف 

العرب«.

من  العديد  بتنظيم  قامت  قد  اجلمعية  اأن  اإىل  م�شريًا 

امللتقى  اأبرزها  من  وكان  ال�شابق،  يف  الهند�شية  املوؤمترات 

الهند�شي  وامللتقى  ال�شاد�س،  الهند�شي IEEE اخلليجي 

اخلليجي الثامن وموؤمتر املهند�شني الكهربائيني.

واأ�شاف: »اإن اجلمعية عقدت �شل�شلة من الدورات التدريبية، 

الهند�شي  بالقطاع  ترتبط  التي  والندوات  واملحا�رضات 

واأثمرت  والعلمية،  امليدانية  باخلربة  وتعززه  الدولة،  يف 

تهم  ق�شايا  عن  الأن�شطة  تلك  ناق�شتها  التي  املو�شوعات 

اإىل  تو�شياتنا  رفعنا  ومنه  الدولة،  يف  الهند�شي  القطاع 

لأخذ  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  بدول  املعنية  اجلهات 

بني  امل�شرتك  الهند�شي  الن�شاط  لتفعيل  وا�شحة  خطوات 

اجلمعية  تتبنى  الأكادميي  امل�شتوى  وعلى  اخلليج،  دول 

عددًا من طالب كليات الهند�شة يف قطر، و�شفوة املتفوقني 

هذه  مثل  يف  وامل�شاركة  العملية  احلياة  يف  لدجمهم  منهم، 

تد�شن  كما  واخلليجية..  املحلية  الهند�شية  امللتقيات 

حما�رضات  خاللها  من  تقدم  مدر�شية  زيارات  اجلمعية 

لأبنائنا الطلبة والطالبات، ت�شجيعًا للتخ�ش�س يف جمالت 

الهند�شة«.

وقال الدكتور خليل اإبراهيم احلو�شني، الأمني العام لالحتاد 

»متر  بامللتقى:  األقاها  التي  كلمته  يف  اخلليجي،  الهند�شي 

ما  على  حيًا  �شاهدًا  والإجناز  العمل  ويبقى  ومت�شي  الأيام 

الأول يف  لقائنا  على  عامًا م�شت  ثمانية ع�رض  الإن�شان،  قدم 

دولة الكويت عام 1997 تبّدلت خاللها الكثري من الظروف 

والوقائع وبرزت لنا حتديات كبرية وُفتحت لنا الفر�س من 

اأو�شع اأبوابها وذلك من اأجل التعاون يف ما بيننا لرفعة العمل 

الهند�شي بدول جمل�س التعاون اخلليجي«.
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املهندس نارص بن عيل املولو  يكرم املهندس أحمد البكري

املهندس نارص بن عيل املولو  يكرم املهندسة هند املحميد

املهندس نارص بن عيل املولو  يكرم املهندسة أشواق املضف
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لقاءاتنا  يتج�شد يف  »اأ�شبح احللم واقعًا  واأ�شاف احلو�شني: 

ال�شنوية، والتي اأ�شبحت اإجنازات مهنية وتقاربًا بني الأ�شقاء 

وكانت  العربي،  اخلليج  اأبناء  وتطلعات  اآمال  بلوغ  اأجل  من 

الروؤية التي حددنا من خاللها م�شارنا، تلك الروؤية التي ركزت 

على املهند�س والرتقاء به نحو العاملية وتعزيز دور الهيئات 

الهند�شية يف تطوير ممار�شة املهنة يف منطقة اخلليج العربي«.

هند�شيًا  كيانًا  اخلليجي  الهند�شي  الحتاد  »اأ�شبح  وتابع: 

خليجيًا م�شرتكًا ي�شعى للريادة وذلك من اأجل حتقيق التميز 

املهنية  ممار�شة  نظم  وتطوير  اخلليجي  للمهند�س  الهند�شي 

الإقليمي  ال�شعيد  على  مرموقة  مكانة  واكت�شاب  وحمايتها 

والعاملي«.

انعقاد  »ويتزامن  اخلليجي:  الهند�شي  الحتاد  رئي�س  واأ�شار 

منطقة  ت�شهده  ما  مع  قطر  يف  ع�رض  الثامن  الهند�شي  امللتقى 

اخلليج العربي وبالأخ�س دولة قطر يف م�شاريع البنية التحتية 

الأ�شا�شية يف قطاع امل�شاريع وذلك يف تزايد م�شتمر وب�رضعة 

لحت�شان  ال�شتعداد  اأمت  على  قطر  جعل  اأجل  من  فائقة 

فعاليات كاأ�س العامل لكرة القدم 2022«.

واأو�شح احلو�شني اأن قطر تتطلع اإىل اإنفاق ما يقارب 222 

مليار دولر على م�شاريع البنية التحتية وذلك من اأجل مواكبة 

روؤية قطر 2030.

 وكان قد مت ت�شكيل جلنة التحكيم اخلا�شة بجاهزتي التميز 

فعاليات  �شمن  عنها  الإعالن  مت  التي   ، الهند�شي  والإبداع 

امللتقى خالل اأيام انعقاده . وتت�شكل من ع�شوين من جمعية 

الهند�شي  لالحتاد  العام  والأمني   ، القطرية  املهند�شني 

واململكة  البحرين  م�شاعدين من مملكة  ، وع�شوين  اخلليجي 

العربية ال�شعودية ، بالإ�شافة اإىل حكم خارجي.

وقد قامت جلنة التحكيم الهند�شية بفرز ت�رضيحات اجلوائز 

بينها  ومن   ، بامللتقى  امل�شاركة  للدول  الرت�شيحات  ،وجاءت 

ال�شعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

ودولة قطر ، ور�شدت اجلائزة لل�شخ�شيات العتبارية ممثلة 

لأف�شل م�رضوع م�شمم   ، اخلليجية  الهند�شية  املوؤ�ش�شات  يف 

من �شخ�شية اعتبارية يف قطاع اخلدمات الهند�شية ، على اأن 

يكون هذا امل�رضوع منفذ اأو حتت التنفيذ اأو اعتمد تنفيذه.

والإبداع  التناف�س  روح  اإذكاء  اإىل  امللتقى  جوائز  وتهدف 

والتميز يف جمالت العمل الهند�شي املختلفة.

وقد فاز بجائزة الرواد من اململكة العربية ال�شعودية �شعادة 

�شعادة  وكذلك  الربيعة،  عبدالعزيز  بن  عبدالرحمن  الدكتور 

املهند�س علي بن حممد ال�شعيبي، بو�شفهما رائدين يف املجال 

الهند�شي من اململكة. كما فاز الدكتور لوؤي حممد احل�رضمي 

بجائزة املخرتعني عن اخرتاعه )التربيد بالطاقة ال�شم�شية(، 

كما فازت الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�س بجائزة اأف�شل 

اخلدمات  قطاع  يف  وذلك  الريا�س(،  )مرتو  م�شمم  م�رضوع 

جمل�س  بدول  التنفيذ  حتت  اأو  املنفذة  للم�شاريع  الهند�شية 

التعاون. 

م�شعود  املهند�س  برئا�شة  بحريني  هند�شي  وفد  �شارك  كما 

امللتقى  يف  البحرينية  املهند�شني  جمعية  رئي�س  الهرمي 

من  كل  الوفد  يف  و�شارك   ، ع�رض  الثامن  اخلليجي  الهند�شي 

علي  حممد  واملهند�س  الرئي�س  نائب  جناحي  عبداهلل  املهند�س 

املايل،  الأمني  الوطني  عبا�س  واملهند�س  ال�رض  اأمني  اخلزاعي 

كما رافق الوفد كل من املهند�س اأمين نا�رض واملهند�س جميل 

تكرمي  امللتقى  خالل  مت  وقد  العتيبي،  رمي  واملهند�شة  العلوي 

املهند�س علي حممد مراد واملهند�س عادل خليل املوؤيد، ف�شاًل 

عبدالعزيز  �شياء  املهند�س  اجلمعية  ع�شوا  قدم  فقد  ذلك  عن 

توفيقي واملهند�س �شالح طاهر طرادة ورقتي عمل يف الندوة 

امل�شاحبة للملتقى.

وقد �شارك يف هذا امللتقى جميع الهيئات الهند�شية اخلليجية 

) الهيئة ال�شعودية للمهند�شني ، جمعية املهند�شني الكويتية ، 

جمعية املهند�شني الماراتية ، جمعية املهند�شني البحرينية ، 

جمعية املهند�شني العمانية ( ، اإحتاد املهند�شني العرب  وعدد 

كبري من املهند�شني بدولة قطر فاق 650 مهند�س من جميع 

التخ�ش�شات واجلهات احلكومية واخلا�شة.

الهند�شي  امللتقى  عن  التالية  التو�شيات  �شدرت  وقد  هذا 

اخلليجي الثامن ع�رض :اهمية اتخاذ اف�شل ال�شبل فى ادارة 

و  املفاهيم  تطبيق   ، ادارتها  ح�شن  و  الهند�شية  امل�شاريع 

، �رضورة  التحتية  البنية  املوا�شفات اخل�رضاء فى م�شاريع 

املوارد  تاهيل  و  تدريب  فى  العاملية  التجارب  من  ال�شتفادة 

احدث  و  اف�شل  ا�شتخدام   ، اخلليجية  الهند�شية  الب�رضية 

التنفيذ  و  بالت�شميم  الهتمام   ، املوا�شالت  و  النقل  و�شائل 

الهتمام   ، الهند�شية  امل�شاريع  فى  العاقة  ذوى  ل�شحاب 

مبرحلتى الت�شغيل و ال�شيانة للم�شاريع الهند�شية الكربى 

ويف اأعقاب انطالق اأعمال امللتقى �شهد اليوم الثاين  مناق�شة ما 

يقارب من 20 ورقة عمل ت�شمنت عددًا من املحاور والق�شايا 

املتعلقة بالبنية التحتية وتاأثريها املبا�رض على حت�شني م�شتوى 

العمل  اأوراق  �شلطت  حيث  اخلليجية،  املجتمعات  يف  املعي�شة 

البيئة،  جودة  بتح�شني  اخل�رضاء  املباين  عالقة  على  ال�شوء 

التحتية. البنية  اإدارة  يف  املمار�شات  اأف�شل  اإىل  تطرقت   كما 

املحاور  من  عددًا  اأوراق،  خالل  من  امل�شاركون  تناول  كما 

الهند�شية،  امل�شاريع  اإدارة  يف  احلديثة  باملمار�شات  املتعلقة 

املحلية،  والطرق  النقل،  مب�شاريع  اخلا�شة  والت�شاميم 

وامل�رضوعات التي حتافظ على ال�شالمة والبيئة وتوفر خدمات 

 خا�شة لذوي الحتياجات اخلا�شة، وموا�شفات قطر لالإن�شاء.

عن  نبذة  قدمت  مبحا�رضة  امللتقى  من  الثاين  اليوم  وبداأ 

 38 الإجمالية  م�شاحتها  تبلغ  والتي  القطرية  لو�شيل  مدينة 

و�شكنية  ترفيهية  اأماكن  ت�شم  متكاملة  مدينة  وهي  كيلومرتًا 

األف  و170  �شاكن  األف   200 وت�شتوعب  عامة،  ومرافق 

لتحت�شن  زائر،  األف   80 ت�شتقبل  اأن  وميكن  موظف، 

اأعلى  من  فندقًا   22 على  وت�شتمل  ن�شمة.  األف   450 بذلك 

قطر. دولة  اإىل  ال�شتثمار  جلذب  عن�رضًا  و�شت�شبح   طراز، 

للرتبية  قطر  موؤ�ش�شة  من  الهيدو�س  اإبراهيم  ال�شيد  واألقى 

اأهم  من  يعد  الذي  اخلفيف  القطار  عن  حما�رضة  والعلوم، 

دولة  يف  واعدة  روؤية  حتمل  التي  لو�شيل  مدينة  م�شاريع 

كلم،   ”30.5“ بطول  خطوط   4 من  يتاألف   حيث  قطر، 

الأر�س  وحتت  كلم،   ”19“ الأر�س  �شطح  م�شتوى  على 

“1” كلم،  اجل�شور  على  الأر�س  �شطح  وفوق  “10” كلم، 
كلم.  “  0،50“ بطول  مرتفعني  بني  م�شار  اإىل   بالإ�شافة 

عمل  ورقة  قطر  دولة  من  فخرو  اهلل  عبد  املهند�س  وقدم 

قطر«. يف  العام  للقطاع  البناء  م�شاريع  اأداء   “ عنوان   حتت 

واملهند�س  الغامدي  �شلطان  املهند�س  من  كل  قدم  كذلك 

حما�رضة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  من  الفريهيدي  يو�شف 

امل�شتخدم. ور�شى  اخل�رضاء  املباين  بني  العالقة   عن 

عابد  عمر  بن  اأمين  املهند�س  الدكتور  قدم  جانبه  من 

اأف�شل  عن  عمل  ورقة  ال�شعودية،  العربية  اململكة  من 

نظامًا  وا�شتعر�س  التحتية،  البنية  اإدارة  يف  املمار�شات 

ال�شعودية. العربية  اململكة  مدن  بع�س  يف  تطبيقه   متطورًا مت 

�شعيد  حممد  ه�شام  املهند�س/  العقيد  ا�شتعر�س  فيما 

باململكة  الع�شكرية  لالأ�شغال  العامة  الإدارة  من  كمال  اآل 

حتت  قدمها  التي  العمل  ورقة  يف  ال�شعودية  العربية 

امل�شاريع  اإدارة  يف  احلديثة  املمار�شات  فاعلية   “ عنوان 

جزًء  تعترب  التي  احلديثة  املمار�شات  الهند�شية”، 

الهند�شية.   امل�شاريع  اإدارة  حياة  دورة  يف   اأ�شا�شيًا  

النقل،  تخطيط  عن  حما�رضة  اهلل  عبد  يا�رض  الدكتور  واألقى 

حممد  والدكتور  احلربي،  طالل  الدكتور  من  كل  وقدم 

وال�شالمة  البيئة  م�رضوعات  عن  حما�رضة  املولزادة 

اخلا�شة. الحتياجات  ذوي  متطلبات  تراعي   التي 

يا�رض  الدكتور  قدم  قطر،  يف  التحتية  البنية  يخ�س  وفيما 

العمراين  والتخطيط  العمارة  ق�شم  رئي�س  حمجوب 

حول  عمل  ورقة  قطر،  جامعة   - الهند�شة  كلية   -

املدينة«.  و�شط  على  التحتية  البنية  م�شاريع  "“تاأثري 
وناق�شت هذه الورقة اإمكانية ال�شتفادة من م�رضوعات البنية 

مت  اإذا  املدينة  و�شط  لإحياء  جيدة  فر�س  توفري  يف  التحتية 

ا�شتغاللها ب�شكل منا�شب من خالل م�رضوعات تخطيط ح�رضي 

 ت�شتفيد من هذه امل�رضوعات يف اإنعا�س قلب املدينة احل�رضي. 

وال�شيانة  الت�شغيل  حول  نقا�شية  حلقة  اأقيمت  كما 

ال�شيد  وقدم  ال�شليطي،   حممد  اإبراهيم  املهند�س  اأدارها 

عن  عامة  “نظرة  عنوان  حتمل  عمل  ورقة  طرادة  �شالح 

البحرين«. يف  الت�شالت  ل�شبكات  الأ�شا�شية   الهياكل 

بعنوان  نزار  ال�شيد �شالح  التي قدمها  العمل  و�شلطت ورقة 

رائد ومبتكر للتربيد اخلارجي”، ال�شوء  حل  نحو  “الطريق 
على مفهوم الراحة احلرارية، واأكد اإن هذا العمل ميهد الطريق 

نحو اإيجاد حل لتربيد املناطق لي�شتهلك اأي نوع من الطاقة على 

اإىل  للطاقة  كم�شدر  ال�شم�س  اأ�شعة  با�شتخدام  وذلك  الإطالق 

جانب نظام تربيد حراري �شديق للبيئة. واأن فريق العمل اأثبت 

 قابلية تطبيق هذا املفهوم٬ وجدواه القت�شادية كحل م�شتدام.

حيدر  قدم   ، قطر  يف  ال�رضيعة  الطرق  تقييم  وبخ�شو�س 

ال�رضيعة  الطرق  تقييم  يف  “املحاكاة  عن  عمل  ورقة  الركابي 

وتطوير امل�شاريع يف قطر” ، حيث اأو�شح املحا�رض اأن قطر 

التنمية  �شهدت يف الآونة الأخرية منوًا غري م�شبوق يف جمال 

املعايري  من  العديد  اأدخلت  قطر  اأن  واأو�شح  وال�شكان، 

وال�شرتاطات للتاأكد من اأن م�شاريع الطرق ال�رضيعة والتنمية 

املقرتحة مطابقة للمعايري الدولية واملتطلبات املحلية.

تـوصــيات الملتقي
امللتقى  التالية عن  التو�شيات  هذا وقد �شدرت 

الهند�شي اخلليجي الثامن ع�رض : 

ادارة  فى  ال�شبل  اف�شل  اتخاذ  اهمية   •
امل�شاريع الهند�شية و ح�شن ادارتها.

فى  اخل�رضاء  املوا�شفات  و  املفاهيم  • تطبيق 
م�شاريع البنية التحتية .

العاملية  التجارب  من  ال�شتفادة  �رضورة   •
الهند�شية  الب�رضية  املوارد  تاهيل  و  تدريب  فى 

اخلليجية.

و  النقل  و�شائل  احدث  و  اف�شل  ا�شتخدام   •
املوا�شالت.

ل�شحاب  التنفيذ  و  بالت�شميم  الهتمام   •
ذوى العاقة فى امل�شاريع الهند�شية.

ال�شيانة  و  الت�شغيل  مبرحلتى  الهتمام   •
للم�شاريع الهند�شية الكربى .

تنا
ما

ها
إس
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هندسيات

خالل انعقاد الجمعية العمومية اجتماعها لتشكيل لجنة 
تنفيذية جديدة ورئيسًا لهيئة المعماريين العرب

اإدارة  الباكر ع�شو جمل�س   فاز املهند�س عبد اهلل حممد 

التنفيذية  اللجنة  بع�شوية  القطرية   املهند�شني  جمعية 

التي  النتخابات  خالل   ، العرب  املعماريني  لهيئة 

اأجريت باأجتماع اجلمعية العمومية للهيئة التي انعقدت 

بالعا�شمة اللبنانية بريوت  ، والتي �شهدت مناف�شة قوية 

بني املر�شحني. 

اللجنة اجلديدة 
وقد ح�شل املهند�س عبد اهلل الباكر على ع�شوية اللجنة 

العرب  املهند�شني  من  لفيف  انتخاب  مت  التي  التنفيذية 

ي�شم املهند�س ب�شار البيطار من الردن، واملهند�س حممد 

وليد غزال من �شوريا، الدكتور حممد عطا من فل�شطني، 

من  لوخناتي  جمال  م�رض،  من  العفيفي  حكيم  الدكتور 

ع�شوًا  ال�شعودية  من  النعيم  م�شاري  والدكتور  املغرب 

مراقبًا.

اإعادة ت�شكيل 
املهند�س  العرب  املهند�شني  احتاد  رئي�س  رئي�س  وقال 

هيئة  ت�شكيل  لعادة  طيبة  فر�شة  اإنها   ، احلديثي  عادل 

اإىل  م�شريًا  امل�شاركة”،  الدول  من  مر�شحني  من  جديدة 

اخل�شو�شية التي تتحلى بها الهيئة يف لعب دورها على 

امل�شتوى املعماري العربي.

اليا�س  اأنطوان  املهند�س  انتخاب   مت  ال�شياق  نف�س  ويف 

�رضبل، كمر�شح وحيد، رئي�شا جديدا للهيئة  ، وح�شل 

ال�شيد جمال لوخناتي  نائبا للرئي�س يف الدور الثاين من 

الأردين،  املعماري  مناف�شه  مع  بعد  ال�رضي،  القرتاع 

لكل  اأ�شوات  ثالثة  الأول، على  الدور  البيطار، يف  ب�شار 

ثالثة  مقابل  اأ�شوات  باأربعة  لوخانتي  ليفوز  منهما، 

يو�شف  حكيم  امل�رضي  املعماري  خرج  بينما  للبيطار، 

العفيفي يف الدور الأول.

دوُر كبري 

ومن جانبه، اأكد احلديثي على “الدور الكبري الذي تلعبه 

املعماريني  القطرية وومثليها يف هيئة  املهند�شني  جمعية 

العرب “.

واأكد رئي�س احتاد املهند�شني اللبنانيني خالد �شهاب على 

امل�شتوى الراقي الذي يتحلى به املعماريون العرب الذين 

طبعوا ب�شماتهم يف الكثري من امل�شاريع الدولية، ا�شافة 

اىل امل�شاريع الكربى يف بلدانهم الم.

خالل  العرب  للمعماريني  هيئة  تاأ�شي�س  فكرة  ون�شاأت 

�شنة  برايتون  يف  للمعماريني  العاملي  املوؤمتر  انعقاد 

احتاد  بعدها  العرب  املعماريون  �شكل  حيث   ،1987
املعماريني العرب” �شنة .1990

باملغرب  الذي عقد  العرب  املهند�شني  ويف اجتماع احتاد 

للمعماريني  هيئة  اإحداث  فكرة  طرحت   ،1991 �شنة 

اجتماع  يف  �شكلت  والتي  الحتاد،  داخل  من  العرب 

الحتاد بالقاهرة �شنة 1993

»الباكر« ع�شوا لتنفيذية املعماريني العرب 

صورة للمهندسيناملعامريني أثناء انعقاد الجمعية العمومية يف بريوت
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برعاية  وم�شاركة  �شركة قطر كول

الجمعية تنظم ورشة العمل حول إهدار الطاقة

بعنوان  عمل  ور�شة  القطرية  املهند�شني  جمعية  نظمت 

»تر�شيد الطاقة امل�شتخدمة لتربيد املناطق«  حيث ناق�شت 

امل�شتخدمة  للطاقة  امل�شتخدمني  اإهدار  اأ�شباب  الور�شة 

لأنظمة التربيد .

بالتعاون  املهند�شني  جمعية  اأقامتها  التي  الور�شة  ح�رض 

املهند�شني  جمعية  رئي�س  امل�شاهمة،  كول  قطر  �رضكة  مع 

املهند�س اأحمد اجلولو، واملهند�س اإبراهيم حممد ال�شليطي 

والأن�شطة  الربامج  جلنة  ورئي�س  الإدارة  جمل�س  ع�شو 

باجلمعية، واملهند�س 

واخلدمات  للعمليات  الرئي�س  نائب  املطاوعة  �شالح  نهار 

ب�رضكة قطر كول، وعدد من اخلرباء واملهند�شني واملهتمني 

مبجال الطاقة واأنظمة التربيد يف الدولة.

مع  تتعاون  اجلمعية  »اإن  اجلولو:  اأحمد  املهند�س  قال  و 

لبحث  املختلفة،  الهند�شة  جمالت  يف  املخت�شني  ال�رضكاء 

ا�شاليب التعاون امل�شرتك ومناق�شة اأهم الق�شايا التي تهم 

واملعمار  والطاقة  والكهرباء  البناء  جمالت  يف  املواطن، 

والت�شميم وال�رضف ال�شحي والطرق«.

الربنامج  �شمن  تاأتي  امل�شرتكة  الندوة  اأن  اجلولو   واأكد 

العام جلمعية املهند�شني الذي يدعو فيه اأع�شاءه للم�شاركة 

امليدانية وتبادل اخلربات مع ال�رضكاء يف القطاع احلكومي 

اأو �شبه احلكومي اأو اخلا�س.

الندوات  »اإن   : فقال   ال�شليطي   اإبراهيم   اأما  املهند�س 

تعزيز  خاللها  من  ونهدف  �شهريًا،  تنظم  العمل  وور�س 

ومناق�شة  اجلمعية،  مهند�شي  لدى  واخلربات  القدرات 

الق�شايا التي تخ�س جمالهم الهند�شي مع �رضكاء يف نف�س 

املجال«. 

بجمعية  والأن�شطة  الربامج  جلنة  ال�شليطي«اإن  واأ�شاف 

بالتفاق  العمل  ملواقع  ميدانية  زيارات  تنظم  املهند�شني 

املهند�شني  كفاءة  لرفع  واخلا�شة  احلكومية  اجلهات  مع 

الأع�شاء، وتكثيف خرباتهم امليدانية«.

كول  قطر  �رضكة  مع  العمل  ور�شة  اأن  ال�شليطي  وبنّي 

روابط  من  اجلمعية  مهند�شي  من  كبريا  عددا  ا�شتقطبت 

الكهرباء والطاقة، كما اأن مو�شوع النقا�س مي�س املواطن 

ا�شتهالك  برت�شيد  وعيه  لزيادة  ويهدف  مبا�رض،  ب�شكل 

الطاقة امل�شتخدمة لأنظمة التربيد املنزلية.

ومن جانبه قال املهند�س نهار املطاوعة: “اإن ور�شة العمل 

املناطق وتر�شيد ا�شتخدام املكيفات،  ناق�شت فوائد تربيد 

% من   75 اأن مكيفات الهواء التقليدية ت�شتهلك  م�شيفًا 

اإجمايل ال�شتهالك العام للكهرباء خالل ف�شل ال�شيف«.

ال�شوء  ت�شليط  حاولت  الور�شة  اأن  اإىل  املطاوعة  واأ�شار 

من  الهدر  جتنب  وكيفية  الطاقة  ا�شتخدام  اإدارة  على 

اأهم  امل�شتخدمني اخلاطئة، م�شيفا »ومن  خالل ت�رضفات 

يف  التوفري  هو  الق�شية،  هذه  تالم�س  التي  النقا�س  بنود 

 10 عادة  ت�شكل  التكييف  اأنظمة  اإن  حيث  البناء  تكاليف 

% من اإجمايل تكاليف البناء والتي من املمكن اأن يوفرها 
لتلبية  خارجية  مب�شادر  ال�شتعانة  طريق  عن  املطورون 

احتياجات التكييف

 وتابع قائال: »بالإ�شافة اإىل احلد من م�شاريف ال�شيانة خا�شة 

التربيد  ونظام  دائمة،  �شيانة  تتطلب  والتي  ال�شخمة  املباين  يف 

ا�شتخدام  طريق  عن  احلجم  اقت�شاديات  ا�شتخدام  من  ميكن 

وحدة مركزية واحدة عو�شًا عن وحدات فردية متعددة ممايتيح 

فر�شة ال�شتفادة من هذه الطريقة القت�شادية«.

تكريم املهندس عبدالله الباكر  لرشكة قطر كول 

صورة للمشاركني يف الندوة



املهند�شني  جمعية  به  تقوم  الذي  الهام  الدور  اإطار  يف 

الهند�شي  للقطاع  ال�رضروي  التدريب  لتوفري  القطرية 

اأحمد   / املهند�س  اأختتم     ، الكربي  وال�رضكات  بالدولة 

عبد   / واملهند�س  الدارة    جمل�س  رئي�س  اجلولو  جا�شم 

املهند�شني   جمعية  اإدارة  جمل�س  الباكرع�شو  حممد  اهلل 

متقدمة  دورة   القيمية وهي  الهند�شة  عمل  ور�شة  القطرية 

بفندق  عقدت   والتي    ، القيمة  وهند�شة  ادارة  جمال  يف 

  2015  /5/ 14  10- الفرتة  النرتكونتيننتال خالل 

احلكومي  القطاع  من  مهند�شني  الدورة   يف   و�شارك  م 

وال�رضكات الكربى بالدولة  ) املناطق القت�شادية  ، اإ�شتاد 

 ، العمراين   والتخطيط  البلدية  وزارة   ، امل�شاريع   لإدارة 

املدرب اخلليجي  الور�شة  ،  وقدم  الريل     ، موؤ�ش�شة قطر 

توؤهل   الدورة  وهذه  اليو�شفي  عبدالعزيز  الإ�شت�شاري 

القيمية  الهند�شة  جمال  يف  مهنية  �شهادات  على  للح�شول 

وتركز على كيفية ادارة وقيادة الدرا�شات القيمية وتطبيقها 

على كافة امل�رضوعات الهند�شية .

ان  الدورة  هذه  يف  املحا�رض  وذكر 

هو  القيمة  ادارة  اأو  القيمية  الهند�شة 

امل�شكالت  حلل  فعال  منهجي  اأ�شلوب 

التي تواجهنا يف امل�رضوعات الهند�شية،  

العامل  بالد  معظم  يف  جدواها  ثبتت 

املتقدمة ، وال�رض يف جناح هذا الأ�شلوب 

هو يف امكانيته حتديد مواطن التكاليف 

اجلودة  وحت�شني  ال�رضورية  غري 

يف  التح�شينات  اأن  اإذ   . معا  والأداء 

اقرتاحات  نتيجة  هي  والأداء  اجلودة 

عدة  من  مكون  عمل  فريق  وتو�شيات 

تخ�ش�شات وميثل جميع الأطراف ذات 

العالقة. وميكن تطبيق اأ�شلوب اإدارة القيمة على اأي �شيء 

ا�شتخدامه يف  املثال ل احل�رض ميكن  �شبيل  ،فعلى  له قيمة 

الإدارة   ، العمل  اإجراءات   ، ال�شناعة  اأ�شاليب   ، املنتجات 

وامل�شاريع الإن�شائية .... الخ

كما �رضح املحا�رض ان اإدارة القيمة هي و�شيلة حديثة تعالج 

العمل  وجودة  الأداء  كفاءة  هي  رئي�شية  موا�شيع  ثالثة 

اجلودة  عوائق  على  للتغلب  وت�شتخدم  الإنتاج.  وتكلفة 

والوقت  واملال  اجلهد  من  الكثري  توفري  اإىل  بالإ�شافة 

ت�شاعد  وكذلك  واتقان.  جودة  اأكـرث  عمل  على  واحلـ�شول 

يف  وتقع  وقعت  التي  الأخطاء  من  الكثري  على  التغلب  على 

معظم العمليات الإدارية وخ�شو�شا التي يف املجال الفني . 

ومربرات زيادة التكاليف يف العمل الإداري كثرية ومتنوعة 

وتعترب  متباينة  واأنظمة  خمتلفون  مدراء  هناك  كان  طاملا 

م�شائل الت�شخم املايل ، م�شاكل العمالة ، �شح املوارد ، تعدد 

حمليا  امل�شتخدمة  العاملية  واملقايي�س  املوا�شفات  وتنوع 

بع�شًا من امل�شاكل التي تتفاقم با�شتمرار واأ�شبحت ت�شكل 

عوائق للح�شول على اجلودة املن�شـودة .

�شاهمت يف رفع م�شتوي  القيمية  الهند�شة  اأن منهجية  كما 

الوظيفة  بني  ال�شحيحة  العالقة  حول  املهني  الوعي 

اإىل  اأدى  مما   والتكلفة  اجلودة  وبني  اجلمالية  والنواحي 

واملهند�شني  املعماريني  من  الكثري  لدي  التفكري  تغيري منط 

لكبار  جذب  عامل  القيمية  الهند�شة  درا�شات  واأ�شبحت   .

امل�شئولني  واأ�شحاب القرار ورجال الأعمال.

القيمة   وهند�شة  اإدارة  منهجية  ن�شاأت  اىل  املحا�رض  وتطرق 

حيث بداأت يف الوليات املتحدة الأمريكية بعد احلرب العاملية 

احلرب  لتلك  نتيجة  اأنه  ذلك   ، الأربعينيات  اأواخر  اأي  الثانية 

ح�شل نق�س حاد يف املواد ال�شرتاتيجية والأ�شا�شية فاأ�شبحت 

لدى ال�رضكات امل�شنعة لهذه املواد حاجة ما�شة اإىل ايجاد بدائل 

جرنال  �رضكة  ففي   . املواد  لهذه  الوظيفي  الأداء  بنف�س  تقوم 

بدائل  اكت�شاف  مت  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الكرتيك 

عن  اأداءا  واأح�شن  تكلفة  اأقل  املواد  لهذه 

الهند�شة  وتقنيات  ا�شاليب  تطبيق  طريق 

القيمية.  والآن اأ�شبحت الهند�شة القيمية 

معظم  يف  وا�شع  نطاق  على  م�شتخدمة 

جمل�س  دول  مقدمتها  ويف  العامل  اأنحاء 

التعاون اخلليجي

 / املهند�س  قدم  الور�شة  نهاية  ويف 

جمل�س  رئي�س  اجلولو  جا�شم  اأحمد 

الدارة واملهند�س / خالد اأحمد الن�رض 

اجلمعية  ودرع  للم�شاركني  ال�شهادات 

العزيز  عبد   / املهند�س  للمحا�رض 

يف  املميزة  جلهوده  اليو�شفي   �شليمان 

هذه الور�شة .
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جمعية المهندسين القطرية تعقد دورة متقدمة 
في مجال الهندسة القيمية  للمؤسسات 

والشركات الكبري بالدولة 

صورة جامعية للمشاركني يف ورشة الهندسة القيمية



الدوري  باملوؤمتر  القطرية  املهند�شني  جمعية   �شاركت 

باململكة  فا�س  مبدينة  العرب  املعماريني  لهيئة  اخلام�س 

املهند�س  بوفد �شم   ،  2014 دي�شمرب   4 اخلمي�س  املغربية  

ورئي�س  الإدارة  جمل�س  ع�شو  الباكر  حجي  حممد  اهلل  عبد 

نائب  احلميدي  جمعان  فريوز  واملهند�س  املعمارية  الرابطة 

رئي�س الرابطة املعمارية واملهند�س حممد علي ال�شيب ع�شو 

الرابطة املعمارية .

القطرية  املهند�شني  بجمعية  املعمارية  الرابطة  باأن  علمًا 

1-1-2012م  بتاريخ  العرب  املعماريني  هيئة  اإىل  ان�شمت 

الهيئة  هذه  يف  م�شاركة  دولة  ع�رض  ثالثة  �شمن  من  وهي 

العربية .

 وعقد املوؤمتر بق�رض املوؤمترات مبدينة فا�س التاريخية واأقيم 

حتت رعاية امللك حممد ال�شاد�س، حتت �شعار” فا�س يف عامها 

الـ 1206 من التاأ�شي�س اإىل اليوم “ . 

احلديثي  عادل  املهند�س  العربي  الحتاد  رئي�س   و�شارك 

ورئي�س هيئة املعماريني العرب املعمار اميل العكرا واأع�شاء 

الدول  ومعظم  العرب  املعماريني  لهيئة  التنفيذي  املكتب 

الأع�شاء يف هيئة املعماريني العرب .

وكانت حماور املوؤمتر كالتايل :- 

الهوية  اإ�شكالية  اإنتماء؛  و  ح�شارة   ... التاريخية  فا�س   -1

املعمارية الآن.

التاريخي يف فا�س و يف مدن عربية  الرتاث  2- احلفاظ على 

اأخرى.

... تراكم  اليوم  العربية  املدن  التاريخية يف �شياق  3- فا�س 

و تكامل.

وا�شتهل املوؤمتر بكلمة رئي�س هيئة املعماريني العرب املعمار 

اميل العكرا، رئي�س املوؤمتر. والذي اأكد اأن اختيار مدينة فا�س 

العرب  الدوري اخلام�س لهيئة املعماريني  املوؤمتر  لإحت�شان 

هو تاأكيد على عراقة هذا الإجناز املعماري والهند�شي الفريد 

12 قرنا ول يزال حيًا رغم ال�شعاب، م�شيفًا  الذي بداأ منذ 

اأن احلا�رضة الثقافية والروحية للمملكة »ت�شكل درة ثمينة 

يف تاج احل�شارة الإ�شالمية باعتبارها متثل اإبداعًا راقيًا يربز 

علم وفن البنائني واملهند�شني واملعماريني الذين �شنعوا هذه 

املدينة التحفة من خالل �شناعتهم ملكوناتها املعمارية املالئمة 

وروحًا «. 
ً
ل�شخ�شية اأهلها موادًا ووظيفة 

الن�شيج  ويف  العمارة  فن  يف  مدر�شة  املدينة متثل  هذه  اأن  واأبرز 

العاملية.  احل�شارة  يف  وملكانتهم  اأهله  ل�شخ�شية  املالئم  املديني 

كما اأنها مراآة لتمدد الثقافة الإ�شالمية بهويتها العربية القادمة 

من امل�رضق، م�شريًا اإىل اأن مدينة فا�س ومثيالتها كبغداد وبابل 

العمارة  لفن  مدار�س  ت�شكل  وغريها  وحم�س  وحلب  واأور 

والتمدن والتح�رض على اجلميع اأن يعمل من اأجل املحافظة على 

ن�شيجها العتيق و�شيانته و�شمان ا�شتمراريته .

الدكتور  العرب  املهند�شني  عام احتاد  اأمني  ثم  حتدث   ومن 

للمهند�شني  الوطنية  الهيئة  رئي�س  وتاله  احلديثي.  عادل 

اأمني عام   ، املعماريني املغربيني املعمار عبد الواحد منت�رض 

املوؤمتر. واختتم احلفل بكلمة راعي الحتفال ال�شّيد الوزير 

اأحمند العن�رض وزير التعمري و اإعداد الرتاب الوطني. والذي 

ا�شتهل كلمته  بعبارة »اإن امل�شوؤولية التي تتحملها ال�شعوب 

والأمم جتاه تراثها املعماري واحل�شاري تفوق كل �شيء، لذا 

يجب املحافظة على هذا املوروث و�شيانته كر�شيد تاريخي 

غني متنوع ».

�شواء  العريقة  للمدن  التقليدية  الأن�شجة  اأن  ا�شتطرد  و 

التحولت  بفعل  تعي�س  الأخرى  العربية  بالدول  اأو  باملغرب 

التي عرفها منط احلياة وتطوره عدة اإكراهات ، مما يفر�س 

ورد  الن�شيج  هذا  على  للمحافظة  جديدة  مقاربة  اعتماد 

العتبار له باعتباره موروثا تراثيًا وح�شاريًا عريقًا .

اأوراق  من  عدد  وناق�س  يومني  مدار  على  املوؤمتر  وا�شتمر 

�شماله  من  العربي  الوطن  مناطق  والتي غطت جميع  العمل 

املوؤمتر  املجمل غطى  ، ويف  اإىل غربه  اإىل جنوبه ومن �رضقه 

اأ�شباب تدهور املدينة العربية القدمية وهي كالتايل :-

1- ارتفاع الكثافة ال�شكانية داخلها .

2- ه�شا�شة البنيات التحتية .

3- تال�شي احلرف التقليدية .

4- الف�شاءات التاريخية تختزنها .

5- �شمان ا�شتمرارية وظائفها .

6- ت�شور عقالين للمحافظة عليها .

املعماري  برتاثها  العريقة  املدن  هذه  و�شيانة  ترميم   -7

والهند�شي .

فاخوري  اللطيف  عبد  اللبناين  املوؤرخ  من  املتحدثني  وتنوع 

اأ�شتاذ  الكحالوي،  حمّمد  اأ.د.م   اإىل   ، رئي�شي  كمتحّدث 

م�رض.  القاهرة،  جامعة  يف  الآثار  بكلية  الإ�شالمية  العمارة 

الرتاث  يف  بالتخطيط  وعالقتها  الوظيفية   ( وحما�رضته  

اإىل   .  ) فا�س  مبدينة  املريني  الع�رض  يف  الديني  املعماري 

اجلزائر و جتارب يف الرتميم يف مدينة تلم�شان و املعمار مالك 

اآيت اأوحمو اإىل جتارب يف الرتميم يف مدينة �شنعاء. واملعمار 

املهند�شني  نقابة  يف  املعماريني  رابطة  رئي�س  �شادق،  حبيب 

املدر�شة  مدير  اأ.د.م. ح�شن ر�شوان،  و  لبنان.  يف بريوت،   

الوطنية للهند�شة املعمارية باملغرب وهوية املدينة العربية و 

التحّديات الراهنة .
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املوؤمتر الدوري ال�شاد�س لهيئة املعماريني العرب بفا�س 

 جمعية المهندسين القطرية تشارك بالمؤتمر المعماري في المغرب 

افتتاح املؤمتر السادس املعامري السادس باملغرب

صورة للمشاركني باملؤمتر



15

هندسيات

املدير  نائب  املطوع  ح�شني  الرحمن  عبد  املهند�س  قال 

)اليابان(  املحدودة  البرتول  لتطوير  قطر  ل�رضكة  العام 

املهند�شني  جلمعية  ال�رضكة  قدمته  الذي  الدعم  اأهمية  اإن 

ياأتي    ، ريال  الف   300 بقيمة  يقدر  والذي   ، القطرية 

ورفع  القطريني  املهند�شني  ا�شتقطاب  يف  لدورها  تعزيزًا 

كفاءتهم العلمية والهند�شية ، واملحافظة علي طبيعة العمل 

الهند�شي يف ظل مناخ متكامل من التعليم والتدريب ، وذلك 

اجلمعية  تطلقها  التي  والندوات  املحا�رضات  خالل  من 

با�شتمرار ، بالإ�شافة اإىل دجمهم يف املوؤمترات الهند�شية 

ور�س  يف  م�شاركتهم  على  واحلر�س  واخلليجية  املحلية 

لفيف  و�شط   ، بها  تقوم  التي  امليدانية  والزيارات  العمل 

جمالت  يف  الكبرية  اخلربة  ذوي  الأكفاء  املهند�شني  من 

الهند�شة املختلفة.

جاء ذلك خالل توقيع مذكرة تفاهم بني  »جمعية املهند�شني 

بح�شور   ، البرتول  لتطوير  قطر  و�رضكة  القطرية«  

املهند�س اأحمد جا�شم اجلولو رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 

املهند�شني القطرية ، واملهند�س عبد اهلل حممد الباكر ع�شو 

واملهند�س   ، القطرية  املهند�شني  جمعية  اإدارة  جمل�س 

اإبراهيم حممد ال�شليطي ، واملهند�س عبد الرحمن ح�شني 

املطوع ، واملهند�س �شاتورو ناكاني�شي املدير العام ل�رضكة 

وال�شيدة   ، )اليابان(  املحدودة  البرتول  لتطوير  قطر 

�شيماء ح�شني – م�شاعد من�شق املوارد الب�رضية بال�رضكة.

العن�رض الوطني 

واأ�شاف املطوع ، اأن ن�شبة العن�رض الوطني يف �رضكة قطر 

ترمى  ال�رضكة  وجهود   ، لتطوير البرتول و�شلت 15% 

 للروؤى الوطنية للدولة 
ً
لزيادة ن�شبة القطريني فيها وفقا 

2030 ، التي حتث على التقطري ودمج العن�رض الوطني 
املنطلق  هذا  من   « وقال   ، املختلفة  املوؤ�ش�شة  بالقطاعات 

ت�شعى ال�رضكة لرفع كفاءة املهند�شني واملوظفني لديها ملا 

املهام  اإجناز  على  ي�شاعد  مما  العملي  اأدائهم  على  ينعك�س 

املرجوة وحتقيق التقدم على امل�شتوى املحلي والإقليمي«.

واأ�شار اإىل اأن روؤية قطر 2030 ، تتحقق من خالل حزمة 

امل�رضوعات العمالقة التي تنع�س املجالت الهند�شية يف ظل 

التطور التكنولوجي الذي ت�شهده البالد يف جميع املجالت، 

املهند�شني  يحت�شن  بيت  جيلنا  يف  يكن  مل  املطوع:«  وقال 

كبرية  جمهودات  لهم  اجلمعية  هذه  يف  واليوم  القطريني 

اخلربات  تبادل  من  مناخ  اجلمعية  تقدم  كما   ، جذبهم  يف 

واملعرفة بني املهند�شني وم�شاعدتهم للوقوف على احدث 

يف  امل�شتمرة  التطورات  ومواكبة  التكنولوجية  التقنيات 

فروع الهند�شة.

ن�شاط توظيفي 
حتت  تقع  البرتول  لتطوير  قطر  �رضكة  اأن  املطوع  واأكد 

مظلة �رضكة قطر للبرتول )الوطنية( »QP” وهي �رضكة 

 ، وال�شمالية  البحرية اجلنوبية  احلقول  بتطوير  تخت�س 

اآليات مت اعتمادها  “QP”، وهناك  للتوظيف يف  و توؤهل 

تنظيمنا  خالل  من   ، الوطني  العن�رض  من  املزيد  ل�شم 

 ، الطالبي  التوظيف  ومعر�س   ، والوظيفي  املهني  لليوم 

واأن�شطة الدعم وامل�شاهمة يف جمال التعليم ، وهي �شل�شلة 

اأمام  الفر�س  من  الكثري  تتيح  التي  القادمة  الأن�شطة  من 

الراغبني يف الن�شمام اإىل فريق عملنا.

بني  ال�رضاكة  اإن  فقال  اجلولو  جا�شم  اأحمد  املهند�س  اأما 

وقد   ، عامان  منذ  ممتدة  البرتول  لتطوير  وقطر  اجلمعية 

التنمية  عجلة  لدفع  الطرفني  بني  التعاون  ومت  �شبق 

الهند�شية وجذب املهند�شني القطريني للتدريب والدمج يف 

الأن�شطة املختلفة ، التي تد�شنها اجلمعية �شهريًا.

العوائد املهنية 
واأكد اجلولو اأن الدعم الذي ح�شلت عليه جمعية املهند�شني 

املهند�شني يف جمال  تدريب  على  فقط  يقت�رض  لن  القطرية 

الدورات  التدريب وتكثيف  اآليات  ، واإمنا تطوير  البرتول 

التخ�ش�شات  جميع  يف  امل�شرتكة  والندوات  املتخ�ش�شة 

املادي من  الدعم  لها  التي يرمى  الأهداف  الهند�شية وهي 

اجلهات املتعاونة مع جمعية املهند�شني القطرية.

الب�رضي  ملجال  العن�رض  تنمية  اأن  اجلولو  واأو�شح 

البرتول يف قطر ليتق�رض فقط على ا�شتقطاب املهند�شني يف 

جمال البرتول ، واإمنا ي�شم كافة التخ�ش�شات الهند�شية 

، لنه حقل ميداين ي�شمل جميع فروع الهند�شة وتت�شابك 

فيه املهام.

برامج هند�شية 
وك�شف اجلولو اأن جمعية املهند�شني القطرية لديها برامج 

ومنها   ، القطريني  واملهند�شني  للطالب  تقدمها  خا�شة 

التطبيق  يحاكي  منوذج  وهو   ، البرتول  هند�شة  برنامج 

باملحا�رضين واملدربني  يتم تعزيزه  املمنهج درا�شيًا ولكن 

الذي  الأمر   ، اإجادته  من  واملتدرب  الطالب  يتمكن  ، حتى 

ينعك�س وا�شحًا يف اأداءه العملي وحياته املهنية امل�شتقبلية.

عدة  املقبلة  الفرتة  يف  تنظم  �شوف  اأن اجلمعية  اإىل  واأ�شار 

�شل�شلة  جانب  اإىل   ، القيمية  الأهداف  عن  تدريبية  دورات 

من املحا�رضات والأن�شطة الهند�شية مب�شاركة املهند�شني 

واجلهات  اجلمعية  من  املحا�رضين  من  وعدد  القطريني 

املتعاونة ، وذلك لتفعيل ودمج الدرا�شة الأكادميية وتطبيقها 

الهند�شية  التخ�ش�شات  يف  للتعمق  وحماولة   ، ميدانيًا 

 وتكثيف اخلربات الوطنية يف جميع املجالت ذات ال�شلة.

لتعزيز دورها يف تنمية الكفاءات الهند�شية 

مذكرة تعاون بين جمعية المهندسين القطرية وشركة 
قطر لتطوير البترول”QPD” بدعم 300 الف ريال 

املهندس إبراهيم السليطي يهدي درع الجمعية للمهندس عبدالرحمن حسني املطوع
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تكريم رعاة الملتقى الهندسي الخليجي 18
النهائي  احلفل  الهند�شي  للملتقى  املنظمة  اللجنة  اأقامت 

الداعمة  ال�رضكات  من  عدد  تكرمي  فيه  مت  والذي  للملتقى 

للموؤمتر واأع�شاء اللجنة التنظيمية للموؤمتر مب�شاركة عدد 

بفندق  احلفل  وعقد   . اجلمعية  اإدارة  جمل�س  اأع�شاء  من 

ال�شرياتون ، قاعة الريان . 

طارق  املهند�س  من  ترحيبية  بكلمات  احلفل  وابتداأ 

ومن   . القطرية  املهند�شني  جمعية  �رض  اأمني  اخلاطر 

ثم كلمة رئي�س اجلمعية ، رئي�س املوؤمتر املهند�س اأحمد 

لل�رضكات  والتقدير  بال�شكر  توجه  والذي  اجلولو 

الداعمة للملتقى وللمنظمني من هيئة الأ�شغال وجمعية 

املهند�شني القطرية . وتاله املهند�س اإبراهيم ال�شليطي 

يف كلمة �شكر جلميع الداعمني واملنظمني وبعد ذلك ابتداأ 

توزيع ال�شهادات والدروع التذكارية والهدايا للداعمني 

واملنظمني .

وهي  للملتقى  الداعمة  ال�رضكات  اأ�شماء  يلي  ما  ويف 

كالتايل:-

. العامة  للمقاولت  بوم  • �رضكة 
. غاز  راأ�س  • �رضكة 

. القطرية  واملاء  الكهرباء  • �رضكة 
. للمقاولت  مدماك  • �رضكة 

. كول  قطر  • �رضكة 
. للمقاولت  بوجمهور  • �رضكة 

. لالإن�شاءات  املتحدة  • املوؤ�ش�شة 
. القاب�شة  اخليارين  • جمموعة 

. للمقاولت  ماربو  • �رضكة 
. واملقاولت  للتجارة  اأورباكون  • �رضكة 

واخٌتتم احلفل باأخذ ال�شور التذكارية .
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إس إطــالق برنامــج جديد يســمى ) قهوة مــع مهندس ( 

اإطلقت جمعية املهند�شني القطرية برنامج جديد 

عن   عبـارة  وهـو   ) مهند�س  مع  قهوة   ( ي�شمى 

والتحدث  الدولة  يف  ب�شمـة  له  مهند�س  دعـوة 

التي  ال�شعوبات  واأهم  الهند�شية  املوا�شيع  يف 

تواجه امل�شاريع الهند�شية وم�شوارهم الهند�شي 

رابطة   عليه  وال�رضاف  بالعداد  قام  والذي   .

يهدف   والذي  باجلمعية   املدنية  املهند�شني  

املهند�شني   مع  التوا�شل  اإىل  الول  املقام  يف 

بهدف  بالدولة  املهند�شني  من  القرار  واأ�شحاب 

الطالع على امل�شاريع ومناق�شة كل ما يهم مهنة 

اأ�شحاب  مع  بالدولة  وامل�رضوعات  الهند�شة 

مت  حيث   ، دوري  ب�شكل  والتنفيذين   القرار 

اإ�شت�شافة كل املهند�شني التالية اإ�شمائهم : -

العام  املدير   – الكواري  هالل  عي�شى   . م   •
للموؤ�ش�شة القطرية للكهرباء واملاء 

• م . عي�شى حممد كلداري – الرئي�س التنفيذي 
ل�رضكة لو�شيل لالإ�شتثمار والتطوير العقاري .

التنفيذي  – الرئي�س  يو�شف حممد احلر   . • م 
للمنظمة اخلليجية للبحث والتطوير 

التنفيذي  الرئي�س   – املهندي  اأحمد  .�شعد  •م 
ل�رضكة الريل القطرية 

الرئي�س   – املح�شادي  ح�شن  اهلل  عبد   . م   •
التنفيذي ل�رضكة م�شريب العقارية                       

صورة للمهندس عيىس هالل الكواري مع أعضاء جمعية املهندسني القطريني

املهندس سعد أحمد املهندس الرئيس التنفيذي لرشكة الريل القطرية 



كل  �شم  كبري  بوفد  القطرية  املهند�شني  جمعية  �شاركت 

من املهند�س اأحمد جا�شم اجلولو رئي�س جمل�س الإدارة 

جمل�س  رئي�س  نائب  املهندي  اإبراهيم  حممد  واملهند�س 

جمل�س  ع�شو  الن�رض  اأحمد  خالد  واملهند�س   ، الإدارة 

حممد  اهلل  عبد  املهند�س  الدائم  املكتب  وممثل  الإدارة 

حممد  اإبراهيم  واملهند�س  الإدارة  جمل�س  ع�شو  الباكر 

الوفد  �شارك  حيث   ، الإدارة  جمل�س  ع�شو  ال�شليطي 

 ، العرب  املهند�شني  لحتاد  الأعلى  املجل�س  اجتماع 

بالدورة 71 ، التي انعقدت بالعا�شمة اللبنانية بريوت.

وحتر�س جمعية املهند�شني القطرية من خالل م�شاركتها 

اجتمعات املجل�س الأعلى لحتاد املهند�شني على مناق�شة 

على  املهنية  ال�شاحة  على  وامل�شتجدات  الق�شايا  اأهم 

م�شتوى املحلي والإقليمي والدويل ، ويف اجتماع الأعلى 

لحتاد املهند�شني العرب �شهدت جمعية املهند�شني ما مت 

ا�شتعرا�شه من ملفات طارئة ، ومن بينها هوية املهند�س 

العربي وبحث الرتقاء بامل�شتوى العلمي والعملي للمهنة 

والحتادات  واجلمعيات  العربية  الدول  م�شتوى  على 

الهند�شية.

املهند�شني  لحتاد  الأعلى  املجل�س  اجتماع  وا�شتعر�س 

اللبنانيني  املهند�شني  احتاد  ا�شت�شافه  الذي   ، العرب 

الهند�شية  والهيئات  الحتادات  بني  التعاون  روابط   ،

على م�شتوى الدول العربية ، كما لفت اإىل الدور الكبري 

الذي تقوم به جمعية املهند�شني القطرية ب�شاأن التزامها 

 2014 بتقدمي التقارير والأخبار والأن�شطة خالل عام 

القيام واإر�شالها اإىل الأمانة العامة ، حيث جاءت اجلمعية 

على راأ�س الهيئات الهند�شية التي تغذي الرتابط املهني 

واملعلوماتي بني مثيلتها على م�شتوى الدول العربية.

 ، الجتماع  اللبنانيني  املهند�شني  احتاد  ا�شت�شاف  وقد 

 ، والنقل  العامة  الأ�شغال  وزير  ال�شيد  وح�شور  برعاية 

�شهاب  خالد  املهند�س  ح�رض  كما   ، زعيرت  غازي  ال�شيد 

احتاد  ورئي�س   ، اللبنانيني  املهند�شني  اإحتاد  رئي�س 

والأمني   ، عبيدات  اهلل  عبد  املهند�س  العرب  املهند�شني 

العام لالحتاد.

املهند�شني  اإحتاد  رئي�س  �شهاب  خالد  املهند�س  وقال  

به  يقوم  الذي  بالدور  انوه  اأن  اإل  ي�شعني  »ل  اللبنانيني 

ومكتبا  عامًا،  واأمينًا  رئي�شًا  العرب،  املهند�شني  اإحتاد 

العربي  العمل  ت�شجيع  يف  واأع�شاء  وجلانًا  تنفيذيًا 

الهند�شي امل�شرتك، وال�شعي اإىل الإرتقاء مب�شتوى املهنة 

الهيئات  جلميع  موحدة  هوية  واإيجاد  والعملي،  العلمي 

العربية«.

كلمة  العرب  املهند�شني  لإحتاد  العام  الأمني  األقى  كما 

واع�شاء  اللبنانيني  املهند�شني  اإحتاد  رئي�س  فيها  �شكر 

لهذه  العلى  املجل�س  لعمال  ا�شت�شافتهم  على  الإحتاد 

الدورة. 

عبيدات  �شكره  اهلل  عبد  املهند�شني  الإحتاد  رئي�س  وقدم 

ان  ناأمل   « وقال  الجتماع  ،  ا�شت�شافة  على  للقائمني 

والوحدة  التوافق  من  مزيدا  الحت�شان  هذا  ينعك�س 

الإحتاد  الإحتاد هو منوذج من  العرب، لن  بني الخوة 

يعمل لالهداف العربية امل�شرتكة من خالل التوافق الذي 

نلم�شه دوما«

واختتم ال�شيد الوزير غازي زعيرت بكلمة جاء فيها » اإن 

موقع اجلزيرة العربية جعل العرب يعي�شون و�شط العامل 

الإ�شتقالل  التحرر وروح  نزعة  اإمت�شقوا   ، قاراته  وبني 

وكانت لهم ف�شائل يعتد بها حتى يومنا منها الفرو�شية، 

ال�شجاعة املروءة التم�شك بقيم ومثل م�شرتكة.

واأكد املجل�س الأعلى على �رضورة قيام الهيئات الهند�شية 

بت�شكيل جلان قطرية من قبلها موازية للجان الإحتادية 

اللجان  هذه  وقيام  املتخ�ش�شة  للهيئات  بالن�شبة  كذلك 

والهيئات القطرية بالتن�شيق مع مثيالتها الإحتادية.

التعليم  جودة  ل�شمان  العربية  الهيئة  ت�شكيل  مت  كما 

18

جمعية المهندسين القطرية تشارك في إجتماعات المجلس 
األعلى التحاد المهندسين  العرب الـ 71  في بيروت 

»المهندسين القطرية« 
تتميز بتقديم تقارير 

المعلومات واألنشطة 

قطر تستضيف مؤتمر 
لـ«الطاقة الكهروبائية 

والتحلية« 
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املهندس عبدالله عبيدات أثناء افتتاح اجتامعات املجلس األعىل للمهندسني العرب ببريوت 
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اأن  على  خمت�شني  اأ�شاتذه  قبل  من  والإعتماد  الهند�شي 

يكون قد مر عليهم ع�رض �شنوات يف درجة الأ�شتاذية واأن 

يكونوا قد مار�شوا العمل القيادي يف التعليم .

تو�صيات 2014 

عمل  اأوراق  خالل  من  الأعلى  املجل�س  اإطالع  مت  وقد 

املوؤمترات  اأقرتها  التي  التو�شيات  على   ، اجتماعه 

والندوات التي عقدت خالل عام 2014 وهما موؤمتـرين 

الأول وهو :  موؤمتر م�شئولية املهند�س العربي يف التنمية 

وامللتقى  فا�س  ،  مبدينة  ال�شاد�س  املعماري  واملوؤمتر   ،

الإت�شالت  ومنتدى  العربيات  للمهند�شات  الثالث 

الفنية  النواحي  من  النه�شة  �شد  وندوة  واملعلوماتية  ، 

الطاقة  وندوة   ، وال�شلبيات  -الإيجابيات  والعلمية 

 ، العربية  الوطن  يف  اإ�شتخدامها  واآفاق  واقع  ال�شم�شية 

وندوة الإ�شتخدامات احلديثة للخر�شانة املتطورة .

الهند�شية  ،الهيئات  التنفيذي  املكتب  على  تعميمها  مت  و 

الدائمة  واللجان  املتخ�ش�شة  الهيئات  الدائم  ،املكتب 

قيام  �رضورة  الأعلى  املجل�س  ويرى  ن�شاط  بكل  املعنية 

منا�شبًا ب�شددها من  تراه  ما  باإتخاذ  الهند�شية  الهيئات 

اأو خا�شة  ر�شمية  املعنية  قيام اجلهات  على  العمل  اأجل 

بتنفيذ ما تراه منا�شبًا لها ومتابعة ذلك .

زيارة جمعية املهند�صني القطرية 

مذكرة  يف  ورد  ما  على  الأعلى  املجل�س  اإطلع  حيث 

املهند�شني  جلمعية  العام  الأمني  زيارة  حول  الإجتماع 

وقد   ، العمانية  املهند�شني  وجمعية   ، بالدوحة  القطرية 

متت  التي  اللقاءات  بيان  على  تقريره  يف  املجل�س  اأكد 

خاللهما ، وحر�س املجل�س على التوا�شل مع اجلمعيات 

الفعالة يف املنطقة ، ودور جمعية املهند�شني القطرية على 

امل�شتوى املحلي ، وم�شاركتها جهات الدولة يف دفع عجلة 

اآفاق جديدة  املهنة واملهند�شني وفتح  الرتقاء مب�شتوى 

والهيئات  اجلمعيات  مع  والدويل  الإقليمي  بالتوا�شل 

الهند�شية .

م�صاريع الإحتاد 

اإعداد   ، العرب  املهند�شني  احتاد  م�شاريع  اأبرز  ومن 

مت  وقد  العربي  ،  الوطن  يف  الطبيعية  للمحميات  دليل 

اإعالم املجل�س الأعلى بالإنتهاء من طباعة الدليل باللغتني 

العربية والإجنليزية .

هذا اإىل جانب م�رضوع دليل ال�رضكات الهند�شية العربية 

17 ( �رضكة من قطر ، و)4 ( �رضكات من  ، وي�شم ) 

لبنان ، و)�رضكة واحدة ( لكل من البحرين وفل�شطني.

الوطن  يف  الهند�شية  الطاقات  ح�رض  مل�رضوع  بالإ�شافة 

العربي  ، حيث �شادق املجل�س الأعلى على مقرتح املكتب 

من  الإنتهاء  حلني  امل�رضوع  بتنفيذ  بالرتيث  التنفيذي 

م�رضوع دليل ال�رضكات الهند�شية العربية .

هوية املهند�س 

 وناق�س اجتماع املجل�س مو�شوعات اأخرى  ، مثل هوية 

التاأكيد على  الأعلى  املجل�س  العربي  حيث قرر  املهند�س 

و�شائل  مبختلف  للهوية  بالرتويج  الهند�شية  الهيئات 

الإعالم ، وقرر اأن تكون الهوية من املتطلبات الأ�شا�شية 

هيئته  غري  هند�شية  هيئة  لأية  مهند�س  اأي  لإنت�شاب 

الهند�شية الأ�شلية.

جملة الإحتاد 

بتزويد  تقم  مل  التي  الهند�شية  الهيئات  على  التاأكيد  مت 

عام  خالل  لها  واأن�شطة  اأخبار  باأي  العامة  الأمانة 

الأمانة  اإىل  وبال�رضعة  باإر�شالها  القيام   2014
بتزويد  قامت  التي  الهند�شية  الهيئات  باأن  علمًا  العامة 

البحرين  هي  املطلوبة  باملعلومات  العامة  الأمانة 

،قطر،ال�شعودية،ال�شودان و�شوريا. 

 موؤمترات 2015 

اإنعقاد  مكان  حتديد  املجل�س  اجتماع  خالل  مت  كما 

موؤمتر  وهي   ،  2015 لعام  والندوات  املوؤمترات 

»الطاقة الكهرومائية والتحلية« قطر ، و ندوة »اإي�شال 

املغرب  يف  القرار«  مواقع  اإىل  العربيات  املهند�شات 

العرب  املهند�شني  ل�شباب  الأعمال  »ريادة  وموؤمتر   ،

ور�شة  اأو  ندوة  و   ، الأردن  الأخ�رض«  الإقت�شاد  يف 

لبنان  واملعلوماتية  الإت�شالت  تقنية  حول  علمية  عمل 

،  واملوؤمتر الهند�شي العربي ال�شابع والع�رضين ، حدد 

مرافقًا لإجتماعات املجل�س الأعلى . 

اأما اأخذ املجل�س الأعلى علمًا بالتح�شريات اجلارية  لعقد 

الأن�شطة املبينة اأدناه:

املقبل  مايو  البحرين  يف  العربية«  »املطارات  موؤمتر 

و  بال�شودان ،  يف اخلرطوم  الربي  النقل  وندوة   ،

اإ�شتخدام  وندوة  مب�رض،  املائي  بالقاهرة  النقل  ندوة 

البوليمرات امل�شلحة بالألياف القاهرة-م�رض ، يف ترميم 

وتدعيم املن�شاآت.

مشروع لحصر الطاقات 
الهندسية في الوطن 

العربي
 

التأكيد على الهيئات 
الهندسية بالترويج 

لهوية المهندس عبر 
الوسائل المختلفة

صورة ألعضاءجمعية املهندسني القطرية املشاركني يف اجتامعات املجلس األعىل للمهندسني العرب ببريوت
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ا�شتقبال ق�شم العمارة والتخطيط العمرانى بكلية الهند�شة 

هيئة  من  الكادميى  التقييم  جلنة  اع�شاء  قطر  جامعة  يف 

املتحدة  بالوليات  العمارة  لربامج  الأكادميي  الإعتماد 

خالل  الق�شم  بزيارة  قامت  التى   NAAB الأمريكية 

الزيارة  وهي   ،2015 مار�س   26 اىل   22 من  الفرتة 

للمرة  الأكادميي  العتماد  على  للح�شول  والأخرية  الثالثة 

املعمارية  للربامج  الأمريكية  العتماد  هيئة  من  الأوىل 

والذى يجدد كل �شتة �شنوات. ويعترب العتماد   NAAB
العاملية  املعمارى  التعليم  موؤ�ش�شات  اأهم  من  الأكادميى 

العمارة  ق�شم  يقدمه  الذى  التعليم  جلودة  هاما  موؤ�رضا 

والتخطيط العمرانى بكلية الهند�شة يف جامعة قطر خلدمة 

املهن الهند�شية وجمتمع قطر. وقد ح�رض حفل ال�شتقبال 

الذى اقيم بحديقة النادى الدبلوما�شى لفيف من املهند�شني 

وال�شت�شاريني واأ�شحاب املكاتب ال�شت�شارية وممثلني عن 

الق�شم  وخريجات  والأ�شاتذة  القطرية  املهند�شني  جمعية 

واأع�شاء الهيئة ال�شت�شارية لق�شم العمارة .

يذكر اأن ق�شم العمارة والتخطيط العمراين يف كلية الهند�شة 

وتطوير  النقدي  التفكري  تعزيز  اإىل  يهدف  قطر  بجامعة 

امل�شاركة  خالل  من  العمرانية  البيئة  حت�شني  على  القدرة 

الفعالة خلريجيه يف جمال مهنة العمارة والتخطيط العمرانى 

يف قطر ومنطقة اخلليج العربى. وتتفق روؤية الربنامج مع 

روؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف اإىل حتقيق جمتمع 

متقدم قادر على حتقيق التنمية امل�شتدامة وتوفري م�شتوى 

نتائج  حتقيق  خالل  من  ال�شكان  جلميع  املعي�شة  من  رفيع 

اإطار يتم من خالله و�شع  على املدى البعيد للبالد وتوفري 

ا�شرتاتيجيات وطنية وخطط تنفيذية. وي�شم الق�شم العديد 

العامل ومنها  اأنحاء  التدري�س من خمتلف  هيئة  اأع�شاء  من 

قطر وايطاليا و�شوي�رضا وكندا وم�رض واجلزائر والأردن 

جمموعة  تخ�ش�شاتهم  وتغطى  والهند،  ونيجرييا  و�شوريا 

وا�شعة من املجالت مبا يف ذلك، العمارة والت�شميم املعمارى 

والتخطيط  ال�شالمية  والعمارة  العمارة  ونظريات  تاريخ 

واأ�شاليب  والت�رضيعات  والقوانني  املواقع  وتن�شيق  البيئي 

البحث والتقييم البيئي والقت�شاد احل�رضي وغريها.

والذي  العمارة  يف  البكالوريو�س  برنامج  الق�شم  ومينح 

يجتاز  اأن  للطالب  وينبغي  �شنوات،  خم�س  ملدة  ميتد 

اإىل  ويهدف  معتمدة  �شاعة   167 جمموعه  ما  خاللها 

اإعداد خريج معماري لديه من املهارات املعمارية للتعامل 

بفاعلية وكفاءة تتالءم مع طبيعة ال�شوق القطري املحلي، 

و�شناعة  املجتمع  يف  والتقاليد  الثقافة  بني  ويجمع 

الت�شييد يف املنطقة. 

كما ومينح الق�شم برنامج املاج�شتري فى التخطيط احل�رضى 

ت�شمل  درا�شية  اأربعة ف�شول  الربنامج  والعمرانى وي�شمل 

45 �شاعة معتمدة. ت�شمل ال�شنة الأوىل املقررات الأ�شا�شية 
يف حني ت�شمل ال�شنة الثانية مقررات م�شار التخ�ش�س �شواء 

وم�رضوع  احل�رضي  التخطيط  اأو  العمراين  الت�شميم  يف 

امل�شائية.  الفرتة  يف  املقررات  جميع  وتقدم  الأطروحة. 

والت�شميم  التخطيط  يف  املاج�شتري  برنامج  خريجي  يتمتع 

ولديهم  العمل  خيارات  من  وا�شعة  مبجالت  احل�رضي 

والتخطيطية  احلكومية  اجلهات  يف  للعمل  ممتازة  فر�س 

وال�رضكات ال�شت�شارية ووكالت التنمية وجميع املنظمات 

املكلفة باتخاذ القرار حول م�شتقبل البيئة العمرانية. لدى 

خريجي الربنامج فر�س للعمل مع بع�س املنظمات الدولية 

التي تعالج الق�شايا التنموية والبيئية، مبا فيها اليون�شكو، 

وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، واملنظمات غري احلكومية 

ممتازة  فر�شة  الربنامج  هذا  يوفر  الأخرى.  الدولية 

معارفهم  لتحديث  واخلا�شة  احلكومية  باجلهات  للعاملني 

واحل�شول  تعليمهم  وموا�شلة  وخرباتهم  ومعلوماتهم 

تلك اخلربات فى  عليا يف قطر وال�شتفادة من  �شهادة  على 

ممار�شاتها واإنتاجيتهم يف العمل..

فى  الدكتوراة  درجة  الق�شم  مينح  للماج�شتري،  وبالإ�شافة 

الدكتوراة  برامج  خالل  من  العمرانى  والتخطيط  العمارة 

منها  معتمدة  �شاعة   60 الربنامج  ي�شمل  الهند�شة.  بكلية 

33 �شاعة معتمدة لر�شالة الدكتوراة. وقد ح�شلت طالبتان 
GSRA من  من برنامج الدكتوراة بالق�شم على منحتني 

ملدة  الدرا�شة  تكاليف  لتغطية  العلمى  للتقدم  قطر  موؤ�ش�شة 

اربعة �شنوات.

زيارة لجنة اإلعتماد األكاديمي لبرامج العمارة 
بالواليات المتحدة األمريكية NAAB  لقسم 

العمارة بكلية الهندسة جامعة قطر 

صورة للمشاركني يف برنامج االعتامد األكادميي لربامج العامرة بكلية الهندسة جامعة قطر
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عام  يف  )الريل(  القطرية  احلديد  �شكك  �رضكة  تاأ�ش�شت 

متكامل  حديدية  �شكك  نظام  وتنفيذ  لت�شميم   2011
وعاملي امل�شتوى يف دولة قطر. 

وقطار  الدوحة  مرتو  ت�شم  التي  “الريل”  م�شاريع  تعد 

الطويلة  امل�شافات  لو�شيل وقطار  النقل اخلفيف يف مدينة 

�شكك احلديد  اأكرب م�شاريع  والب�شائع، من  الركاب  لنقل 

للبيئة  �شكك حديد �شديقة  �شبكة  لبناء  العامل، وتهدف  يف 

ال�شكاين  النمو  متطلبات  وتلبي  متقدمة  تكنولوجيا  ذات 

ال�رضيع يف قطر واملنطقة. 

“الريل” الركائز الرئي�شية الأربع للروؤية  تدعم م�شاريع 

وفعالة  اآمنة  نقل  �شبكة  و�شتطور   ،2030 الوطنية 

اخلا�س،  للنقل  وتناف�شيًا  جذابًا  بدياًل  توفر  ومتكاملة 

وتعترب  املجال.  هذا  يف  كبرية  ح�شة  �شغل  على  وقادرة 

وت�شغيل و�شيانة  وبناء  ت�شميم  عن  م�شوؤولة  “الريل” 
�شبكة �شكك احلديد واأنظمتها املختلفة. 

م�صروع مرتو الدوحة

الدوحة من ثالث خطوط  الوىل من مرتو  املرحلة  تتاألف 

هي اخلط الأحمر، اخلط الأخ�رض، واخلط الذهبي. اخلط 

يف  اخلور  مناطق  يربط  اجلنوب  اإىل  ال�شمال  من  الأحمر 

ال�شمال وم�شيعيد يف اجلنوب عرب لو�شيل، اخلليج الغربي، 

اخلط  يتبع  فيما  الدويل،  حمد  ال�شيخ  ومطار  م�شريب، 

مب�شريب  التعليمية  املدينة  لريبط  الريان  طريق  الأخ�رض 

يتجه  كما  ال�شناعية.  املدينة  بجنوب  �شالل  اأم  ويربط 

الغرب ويربط مدينة املطار  اإىل  الذهبي من ال�رضق  اخلط 

الدوحة، وطريق �شلوى  �شمال مع مدينة الوعب وجنوب 

واملنطقة ال�شناعية �شمال عرب م�شريب. 

37 حمطة يف مرحلته  املكون من  امل�رضوع  ي�شمل  كذلك، 

الوىل، حمطتني رئي�شيتني يف م�شريب واملدينة التعليمية، 

ملرتو  �رضورية  تقاطع  نقطتي  املحطتان  هاتان  و�شتكون 

الدوحة. 

النفاق  حفر  اعمال  يف  قدمًا  “الريل”  مت�شي  حاليا، 

يقرب  ما  اجناز  عن  اعلنت  حيث  الدوحة  مرتو  مل�رضوع 

يعترب  ما  كلم،   113 ا�شل  من  الأنفاق  من  كلم   20 من 

مرحلة  يف  املحرز  التقدم  و  العمال  �شري  يف  فارقة  عالمة 

احلفر اجلارية حتت الر�س يف مدينة الدوحة. حر�شا من 

“الريل” على م�شلحة وراحة املواطنني واملقيمني، جتنبت 
الناب�شة  احلياة  مع  امل�رضوع  م�شار  تداخل  “الريل” 
باحلركة يف الدوحة، خ�شو�شا ان اآلت حفر الأنفاق تعمل 

وذلك  الر�س،  حتت  حميطها  على  جدا  حمدود  بتاأثري 

بف�شل التكنولوجيا املتقدمة لهذه اللت ال�شديقة للبيئة.  

“الريل” على  عملت  الأنفاق،  جتويف  باأعمال  البدء  قبل 

ا�شتبيانات التحقق والتي ت�شمل املباين ال�شكنية على طول 

اتخاذ  مع  اأ�شا�شية  مراقبة  نقاط  و�شع  مت  حيث  اخلط، 

�شمن  الأعمال  جميع  تنفيذ  ل�شمان  الالزمة  الإجراءات 

يف  اأولوية  ال�شالمة  تكون  بحيث  لل�شالمة،  �رضوط  اأعلى 

جميع عمليات جتويف الأنفاق. 

سكك الحديد القطرية

املهند�س / �شعد اأحمد املهندي

الرئي�س التنفيذي ل�رضكة الريل القطرية
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تعترب اآلت حفر الأنفاق من اأهم العنا�رض يف تنفيذ م�رضوع 

مرتو الدوحة، وهي بدائل ميكانيكية عالية التقنية للو�شائل 

على حفرها  الأنفاق  وبناء  ت�شميم  تعتمد يف  التي  التقليدية 

اأنواع الأرا�شي  وتفجريها، وتعمل هذه الآليات يف خمتلف 

�شواء اأر�س ناعمة اأو �شخور �شلبة. 

قطار امل�شافات الطويلة وقطار النقل اخلفيف يف لو�شيل

�شتكون �شبكة امل�شافات الطويلة جزءًا من �شبكة الربط 

الأوىل  املرحلة  مراحل.  ثالث  على  و�شتنجز  اخلليجي، 

العربية  اململكة  من  والب�شائع  الركاب  نقل  �شبكة  هي 

الثانية  واملرحلة  قطر،  يف  م�شيعيد  ميناء  اإىل  ال�شعودية 

والثالثة  البحرين،  مع  والب�شائع  الركاب  نقل  �شبكة 

تربط  التي  والب�شائع  الركاب  نقل  �شبكة  من  �شتتاألف 

را�س لفان باخلور ومن الدوحة غربًا اإىل املدينة التعليمية 

ومدينة الدوحة. اما قطار لو�شيل للنقل اخلفيف فيتاألف 

ملرتو  الأحمر  اخلط  مع  و�شتتكامل  خطوط  اأربعة  من 

مت  وقد  حاليًا  التنفيذ  قيد  ال�شبكة  هذه  تطوير  الدوحة. 

الإنتهاء من اأعمال الأنفاق بالكامل ومن املتوقع الإنتهاء 

من العمل يف 2019. 



املهند�س فهد الكعبي الرئي�س التنفيذي ملناطق يف حوار خا�س  :

يونيو 2015 ..مناطق تفتح فرص االستثمار في 
لمنطقة االقتصادية األولى  )رأس بوفنطاس(

•كيف بداأت حياتك العلمية والعملية حتى و�شلت 
لرئي�س »مناطق« ؟

الأمريكية  املتحدة  بالوليات  الهند�شة  در�شت   -

الهند�شة  يف  البكالوريو�س  �شهادة  على  وح�شلت 

ال�شناعية و�شهادة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال 

من جامعة ميامي بامريكا ، ثم ح�شلت على درجة 

املاج�شتري يف اإدارة امل�شاريع من جامعة هيو�شنت 

عام 2007.

و�شغلت  الوظيفية   احلياة  يف  ذلك  بعد  اأنطلقت 

لإدارة  قطر  ل�رضكة  التنفيذي  الرئي�س  من�شب 

امل�شاريع )QPM( قبل اإلتحاقي ب�رضكة املناطق 

القت�شادية ، و امتلكت خربة يف تخ�ش�شي تفوق 

على 17 عاما ل �شيما يف جمال الهند�شة، واإدارة 

امل�شاريع ، وم�شتويات الدارة العليا.

ادارة  مدير  منها  هامة  منا�شب  عدة  تقلدت  و 

الطاقة  كفاءة  ادارة  ومدير  املياه  م�شاريع 

 “ واملاء  للكهرباء  القطرية  العامة  باملوؤ�ش�شة 

العديد  و�شعت  الفرتة  هذه  وخالل   ، كهرماء” 

املتعلقة برت�شيد  ال�شيا�شات وال�شرتاتيجيات  من 

على  اأي�شا  عملت  كما  واملاء،  الكهرباء  اإ�شتخدام 

زيادة الوعي باأهمية املحافظة على الطاقة يف قطر 

وفق اأعلى املعايري الإقليمية والدولية.

ثم �شغلت من�شبي احلايل  كرئي�س تنفيذي ل�رضكة 

املناطق الإقت�شادية، واأ�شعى دائما اأن  اأ�شاهم يف 

حتقيق روؤية ال�رضكة التي تهدف اإىل دعم التنوع 

ال�رضكات  قطاع  منو  ت�شهيل  واىل  والتناف�شية 

الإقت�شاد  يف  واملتو�شطة  ال�شغرية  وال�شناعات 

القطري متا�شيا مع روؤية قطر الوطنية 2030 .

 • متي تاأ�ش�شت »مناطق » وما الهدف منها ؟

م�رضح  مال  براأ�س  »مناطق«،  �رضكة  تاأ�ش�شت   -

به ي�شل اإىل خم�شة مليارات ريال قطري، ك�رضكة 

التطورات  اآخر  القت�شادية  املناطق  ل�رضكة  التنفيذي  الرئي�س  الكعبي  فهد  املهند�س  ي�شتعر�س  لـ»هند�شيات«  خا�س  حوار  يف 

وامل�شتجدات ب�شاأن املناطق الثالث راأ�س بو فنطا�س و الكرعانة واأم احلول ، التي �شوف ت�شهد اإنطالقة جديدة لالأ�شتثمار يف قطر ، 

ونقاط جذب للم�شتثمرين وكربى ال�رضكات املحلية والعاملية ، كما يتطرق احلوار اخلا�س جلوانب متعلقة مب�شوار »الكعبي« املهني 

وتدرجه العلمي الذي تدرج فيه اإىل من�شبه احلايل كرئي�س تنفيذي ل�رضكة املناطق القت�شادية.
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املهندس فهد راشد الكعبي الرئيس 

التنفيذي لرشكة املناطق االقتصادية



الأعمال  وزير  قرار  مبوجب  قطرية  م�شاهمة 

2011، وهي �رضكة  لعام   272 والتجارة رقم 

لتنمية  قطر  جهاز  من  وجزء  م�شتقلة  حكومية 

امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.

ويراأ�س جمل�س اإدارة ال�رضكة �شعادة ال�شيخ اأحمد 

بن جا�شم اآل ثاين، وزير القت�شاد والتجارة،  وقد 

مت تاأ�شي�س »مناطق« لكي تعمل على اإدارة وتطوير 

مناطق اقت�شادية خا�شة يف قطر وم�شاريع اأخرى 

اأعلى  وفق  حتتية  بنية  توفري  بهدف  �شلة،  ذات 

املعايري العاملية لت�شهيل ودعم العديد من القطاعات 

القت�شادية وخ�شو�شا ال�شناعية منها.

تقدر  ومبا  الإقت�شادية  املناطق  تقع  اأين   •
م�شاحتها؟

�رضكة املناطق القت�شادية اأن�شاأت لبناء 3 مناطق 

اأولها   ، وا�شرتاتيجيات  اأهداف  لها  اقت�شادية 

عند مطار حمد اجلديد وهي ) راأ�س بو فنطا�س( 

ال�شعودية   الربية  احلدود  من  بالقرب  والثانية   ،

اأم   ( منطقة  واأخريا   ،  ) الكرعانة   ( منطقة  وهي 

اجلديد،  حمد  ميناء  جانب  القت�شادية   ) احلول 

وهي مب�شاحات خمتلفة.

املنطقة الأوىل )راأ�س بوفنطا�س(

الإمداد  �شوؤون  منطقة  فنطا�س  بو  راأ�س  وت�شم 

والتجهيز واخلدمات العامة ، وتغطي هذه املنطقة 

بجوار  مربعًا  مرتًا  كيلو   4.01 قدرها  م�شاحة 

اإىل  املنطقة  تهدف   ، الدويل اجلديد  الدوحة  مطار 

واملعلومات  اللوج�شتية،  قطاعات اخلدمات  جذب 

والطاقة   ، ال�شحية  والرعاية  والت�شالت، 

اخلا�شة  واملخازن  املتطورة،  والتقنيات  والبيئة، 

، بالإ�شافة اإىل تقدمي العديد من اخلدمات املتميزة 

الكنولوجبا  قطاع  مثل  القطاعات  من  للعديد 

و�ش�شل�شلة  للبيئة،  ال�شديق  الت�شنيع  املتطورة: 

ذات  القطاعات  يف  اخلدمات  واأن�شطة  التوريدات، 

القيمة امل�شافة العالية مثل تكنولوجيا الت�شالت 

والبيئة  والطاقة  واللكرتونيات  واملعلومات 

والرعاية ال�شحية واأنظمة البناء والطريان .

طرف  اللوج�شتية  اخلدمات  قطاع  اأي�شًا  وت�شم 

تقدمي  ال�رضيع(  )الربيد  والإك�شربي�س  ثالث 

اجلوي  ال�شحن  خلدمات  وت�شهيالت  خدمات 

ت�شم  كما   ، وامل�شتندات  باملنتجات  اخلا�س 

تقدمي  املتخ�ش�شة:  اللوجي�شتية  اخلدمات  قطاع 

نقل  يف  املتخ�ش�شة  النقل  و�شائل  و  الت�شهيالت 

والنباتات،  الورود،  مثل  التلف  الب�شائع �رضيعة 

املجوهرات.،  مثل  الثمينة  املقتنيات  و  والأطعمة، 

من  معفاة  جتارية  مراكز  العاملية:  وال�شوق 

يف  الأوىل  املرحلة  وتنتهي   ، اجلمركية  الر�شوم 

مار�س  2017

وتعترب راأ�س بو فنطا�س منطقة اقت�شادية متكاملة 

على  وتطل  امل�شتثمر  تفيد  التي  اخلدمات  بجميع 

البحر ، وبها م�شاكن ، كما يتواجد املقر الرئي�شي 

 ، فندقية  و�شقق   ، املنطقة  منت�شف  يف  لل�رضكة 

ومعار�س جتارية، ومنطقة للخدمات اللوجي�شتية 

، وكلها �شناعات تتعلق بال�شحن اجلوي.

؟ الإقت�شادية  احلول«  »اأم  منطقة  تتميز  • ومبا 
اأم احلول الإقت�شادية اخلا�شة م�شاحة  - تغطي 

تبلغ 33.52 كيلو مرتًا مربعًا وهي تقع بجوار 

م�رضوع امليناء اجلديد جنوب الوكرة.

دعم  على  الرتكيز  اإىل  املنطقة  هذه  وتهدف 

البناء،  ومواد  البرتوكيماوية،  ال�شناعات 

ومعدات  والتجهيز،  الإمداد  خدمات  واملعادن، 

�شناعات  من  وغريها  الغذائية  املواد  جتهيز 

ال�شيارات واملعدات والآليات.

اإىل تقدمي العديد من اخلدمات املتميزة  بالإ�شافة 

للعديد من القطاعات مثل قطاع جمموعة اخلدمات 

اللوج�شتية ، حيث �شيتم تخ�شي�س مناطق اإمداد 

وجتهيز على ال�شاحل دعما مل�رضوع ميناء الدوحة 

اجلديد.

و�شيانة  لبناء  قطاع  احلول  اأم  منطقة  وت�شم 

ال�رضاعية  واملراكب  احلجم  متو�شطة  ال�شفن 

والقوارب الرتفيهية واملن�شات البحرية ومعدات 

تزويد  حمطات  عن  ف�شال  والتجريف،  احلفر 

ال�شفن بالوقود والتخزين والتوزيع.

كما يتم فيها ت�شنيع املعادن الأولية كالألومنيوم 

جانب  اإىل  النهائي  للمنتج  للو�شول  وال�شلب 

دعم  والبرتوكيماويات:  البال�شتيك  �شناعات 

الأولية  البرتوكيماويات  مواد  ت�شنيع  �شناعات 

وحتويلها اإيل منتجات بال�شتيكية.

مل تقت�رض اأم احلول فقط على هذه ال�شناعات  بل 

نظام متكامل وديناميكية 

متميزة يف ت�شهيل 

اإجراءات امل�شتثمرين 

داخل املناطق

املناطق نقطة جذب 

امل�شتثمرين واإنطالقة 

لوظائف �شخمة للقطريني
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ت�شم املواد الغذائية والتعبئة والتغليف.

وت�شمل اأي�شًا على قطاع النقل وال�شيارات تقدمي 

ال�شيارات  غيار  وقطع  اأدوات  ل�شناعة  ت�شهيالت 

ال�شيارات  وجتميع  النقل،  ب�شناعة  املرتبطة 

متخ�ش�شة  خدمات  وتقدمي  املتخ�ش�شة، 

اللوج�ش�شتية  واخلدمات  والت�شليح  كال�شيانة 

وغريها.

ال�شمامات  مثل  والآلت  الأدوات  وت�شنيع 

التي  احلفر  واأجهزة  واملحولت  وامل�شخات 

اخلليج  دول  يف  املنت�رضة  ال�شناعات  يف  ت�شتخدم 

والبرتوكيماويات  والغاز  النفط  ك�شناعات 

واملعادن واملرافق والبناء والت�شييد ، ومن املقرر 

اأ، تنتهي املرحلة الأوىل اأ يف مار�س 2017 لتكتمل 

يف 2022 نهائيًا.

قناة بحرية 

حيث   ، القت�شادية  احلول  اأم  منطقة  يف  وتقع 

اليخوت  و�شيانة  البحرية  ال�شناعات  ت�شتهدف 

التي  والأعمال   ، واملتو�شطة  ال�شغرية  واملراكب 

تتعلق بال�شناعات البحرية ، 

التخ�ش�س  »الكرعانة » خمتلفة يف  منطقة  هل   •
عن باقي املناطق ؟

 38.13 تبلغ  مب�شاحة  تقع  الكرعانة  منطقة   -

كيلو مرتًا مربعًا وهي ن�شف الطريق بني الدوحة 

واأبو �شمرة ، وهي خمت�شة  مبواد البناء ، الآلت 

الإمداد  خا�شة  خمازن   ، الأمن      ، والت�شنيع  

والتجهيز وال�شيانة.

يف املناطق الثالث ؟  الإجناز  ن�شبة  عن  • وماذا 

قدم  وعلى  بالتوازي  الثالث  املناطق  يف  نعمل   -

و�شاق ، ون�شعى اإىل اإجنازها وفقًا للجدول الزمني 

املحدد ويف اأقرب وقت ممكن ، وقد بداأنا من و�شع 

 ، املناطق  تلك  بت�شميمات  اخلا�شة  الت�شورات 

واأماكن  وال�شوارع  الداخلية  الوحدات  وتق�شيم 

املراكز املعنية بت�شهيل اإجراءات امل�شتثمرين ، اإىل 

جانب توزيع امل�شانع ومقرات ال�رضكات.

التلوث  ن�شبة  خلف�س  جهودا  الدولة  تكر�س   •
»مباين  �شتكون  القت�شادية  املناطق  هل   ، البيئي 

خ�رضاء » ؟ 

- �شوؤالكم حول التلوث اجلوي ياأتي يف مو�شعه 

متامًا ، حيث تلتزم »مناطق« بجعل جميع املناطق 

وذلك   ، وخ�رضاء  للبيئة  �شديقة  القت�شادية 

التلوث  ن�شبة  خلف�س  املتكامل  النظام  طريق  عن 

للبيئة  امل�رضة  الكربونية  والنبعاثات  اجلوي 

 ، بوفنطا�س  راأ�س   « الثالث  املناطق  تلتزم  كما   ،

الرت�شيد  درجات  باأق�شى  الكرعانة«   ، احلول  اأم 

واللتزام بعدم اإهدار الطاقة واملياه ، حيث يتجه 

على  املحافظة  م�شتويات  اأعلى  اإىل  املتقدم  العامل 

البيئة.

و�شاملة  �شحية  ا�شتثمار  بيئة  عن  نتحدث  وهنا 

وتنفيذ  ت�شميم  اأن  ال�شدد  هذا  يف  ولنن�شى   ،

املناطق الثالث �شوف يتميز بامل�شاحات اخل�رضاء 

الوا�شعة وت�شجري جميع ال�شوارع للمحافظة على 

اأجواء العمل بها ، كما اأن اجلوانب اجلمالية لها 

التزامها  خالل  من   ، املناطق  ت�شميم  من  ن�شيب 

بالطابع الرتاثي والفن املعماري القطري الأ�شيل 

، الذي تعك�شه اأحدث نظم العمارة والت�شميمات 

الهند�شية العاملية التي تتميز باجلودة الرفيعة.

لديكم �شبب وراء تق�شيم التخ�ش�شات وفقًا  • هل 
لبد  �شناعات  هناك  وهل   ، الإقت�شادية  للمناطق 

واأن تكون متواجدة يف مكان واحد؟ 

بال�شناعات  قوائم  حددنا  »مناطق«  يف  نحن   -

التي من املمكن �شمها مبنطقة اقت�شادية واحدة 

، وعندما ياأتينا طلب ل�شناعة برتوكيماويات على 

�شبيل املثال ، نوجه امل�شتثمر للمنطقة املخ�ش�شة 

لتوزيع  اأن ن�شع خريطة  ، و هدفنا  اأم احلول  يف 

املحلية  ال�رضكات  جميع  وا�شتقطاب  ال�شناعات 

والعاملية يف املكان ال�شحيح.

هدفنا تقدمي اخلدمات 

اللوجي�شتية والت�شنيع 

املحلي للنهو�س 

باالقت�شاد
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ن�شجع ال�شركات القطرية 

للو�شول بها اإىل العاملية

لدينا بيئة خ�شبة وجاهزة 

ملن يرغب البدء يف 

العمل باملناطق



؟  »مناطق«  خالل  من  اأهدافكم  اأبرز  • ماهي 
على  تخدم  ان  هو  لل�رضكة  الرئي�شي  الهدف   -

لن�شيف   ، والدويل  والأقليمي   ، املحلي  امل�شتوى 

كبري  طموح  فلدينا   ، القطرية  لل�شناعة  قيمة 

لإنتعا�س القت�شاد املحلي والنهو�س بال�شتثمار 

ال�رضكات  ، ومناف�شة  العاملية  النواحي  كافة  على 

الدولية يف امل�شتقبل.

يتم  ومتى   ، بامل�شتثمرين  اأولية  قائمة  هناك  هل 

الإعالن عن تقدمي طلباتهم للمناطق الإقت�شادية؟

قاموا  اللذين  الأولني  بامل�شتثمرين  قائمة  لدينا 

كبري  ا�شتقطاب  وهناك  بالفعل  معنا  بالتوا�شل 

و�شيا�شة   ، واملحلية  الدولية  ال�رضكات  قبل  من 

»مناطق« تعتمد على الت�شهيل وفتح اآفاق جديدة 

فتح  توقيت  بخ�شو�س  اأما   ، ال�شتثمار  عامل  يف 

باب فر�س ال�شتثمار يف املناطق الإقت�شادية ، فقد 

حددنا �شهر يونيو 2015 ، لنفتح فيه الباب اأمام 

راأ�س  منطقة  يف  بال�شتثمار  املهتمني  امل�شتثمرين 

بوفنطا�س القت�شادية اخلا�شة.

لكل منطقة اقت�شادية 

اخت�شا�س حمدد ونوجه 

امل�شتثمر للمنطقة 

املنا�شبة
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تقرير خا�س عن �رشكة 

املناطق
االقت�صادية
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األهداف والطموحات
يتشكل إطار األهداف والطموحات لشركة املناطق االقتصادية 

من خالل الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية

األهداف االسرتاتيجية

- الكفاءة اإلدارية: إنشاء مناطق اقتصادية تتميز بجودة اخلدمات 
والكفاءة اإلدارية

- الكفاءة التشغيلية: تطوير بيئة العمل واإلطار التنظيمي 
والتشريعي للمستثمرين القطريني واألجانب يف املناطق 

االقتصادية داخل دولة قطر.
- الكفاءة املالية: املسؤولية املالية جتاه التمويل احلكومي و التحول 
إىل االستدامة التجارية من خالل العمليات التشغيليةالفعالة واملرنة

القيم

- التعاون: نؤمن بأن التعاون يؤمن حتقيق األهداف املنشودة داخل 
الشركة وخارجها مع الشركاء وأصحاب املصالح.

- الكفاءة: إن عملنا يقوم على التكامل وتضافر اجلهود. وفق برامج 
زمنية مناسبة، لتحقيق أعمال مربحة وناجحة.

- متيز اخلدمة: وذلك من خالل السعي دومًا لتخطي التوقعات:
- الشفافية: بالتزامنا بالسلوك األخالقي مع املوظفني والشركاء 

واملستثمرين
- التنمية املستدامة: عن طريق تطوير املناطق 

االقتصاديةاملتخصصة يف دولة قطر وفق أعلى املعايري التقنية 
والبيئية.

اخلارطة اإلسرتاتيجية 
لشركة مناطق

ف 
هدا

األ
رتاتيجية

س
اال

ت
حملركا

ا
ساعدة

مل
ل ا

العوام

إنشاء مناطق إقتصادية بإدارة عالية 
املستوى مع توفري أحدث اخلدمات 

والبنى التحتية

حتسني عمليات تخصيص 
األراضي مع إقرار أسعار 

مكافئة للطلب يف السوق

توفري بنى حتتية ومتطورة  
وذات جودة عالية

التنسيق مع الشركاء 
الرئيسيني

االعتماد وتشجيع دور خربة 
وبيوت استشارات إقليمية 
وعاملية لتطوير وتشغيل 

املشاريع

إقرار أنظمة وتوجيهات 
لتقسيم املناطق ووضعها 

موضع التنفيذ

تطوير اإلمكانات اخلاصة 
بتوفري البيانات واملعلومات

احملافظة على جذب وتطوير  
املوارد البشرية

تسهيل إجراءات الرتاخيص 
وتسجيل املشروعات 

دعم األنظمة والتشريعات 
اخلاصة باالستثمار

جذب الشركات العاملية

ترويج أفضل للمستثمر 
احمللي

تطوير إمكانات شركة مناطق 
للتخطيط االسرتاتيجي

بيئة األعمال واالستثمار قيادة القطاع اخلاصالتخطيط والبنية التحتية التميز يف العمليات التشغيلية

املسؤولية املالية جتاه التمويل احلكومي 
وبدء التحول إىل االستدامة التجارية أثناء إجراء 

العمليات التشغيلية

تطوير بيئة األعمال والبيئة التنظيمية يف 
دولة قطر لتحقيق الفوائد املباشرة لكل 
من املستثمرين الداخليني واألجانب يف 

املناطق االقتصادية اخملتلفة

دعم املشاريع الصغرية 
واملتوسطة من خالل تقدمي 

اخلدمات والتسهيالت

مهمتنا

املساهمة يف حتقيق أهداف »رؤية قطر 
الوطنية« عرب تطوير مناطق إقتصادية 

ومشاريع متقدمة، وتشغيلها وفق أعلى 
املعايري العاملية لتوفري بيئة عمل مثالية 

للقطاع اخلاص.

رؤيتنا

نعمل لتحقيق تنمية مستدامة ترسم 
مستقباًل واعدًا للجميع. ونحرص على 

الرتشيد يف استخدام املوارد، وندعم التنويع، 
ونهتم بالبيئة، ونؤّمن الوصول إىل األسواق 

النامية، وُنسّهل ظروف مزاولة العمل لُنقّدم 
بيئة تشغيلية مرنة ومثالية وطويلة األمد 

لعمالئنا، فنخلق فرصًا لتحقيق عوائد ممتازة.



األهداف والطموحات
يتشكل إطار األهداف والطموحات لشركة املناطق االقتصادية 

من خالل الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية

األهداف االسرتاتيجية

- الكفاءة اإلدارية: إنشاء مناطق اقتصادية تتميز بجودة اخلدمات 
والكفاءة اإلدارية

- الكفاءة التشغيلية: تطوير بيئة العمل واإلطار التنظيمي 
والتشريعي للمستثمرين القطريني واألجانب يف املناطق 

االقتصادية داخل دولة قطر.
- الكفاءة املالية: املسؤولية املالية جتاه التمويل احلكومي و التحول 
إىل االستدامة التجارية من خالل العمليات التشغيليةالفعالة واملرنة

القيم

- التعاون: نؤمن بأن التعاون يؤمن حتقيق األهداف املنشودة داخل 
الشركة وخارجها مع الشركاء وأصحاب املصالح.

- الكفاءة: إن عملنا يقوم على التكامل وتضافر اجلهود. وفق برامج 
زمنية مناسبة، لتحقيق أعمال مربحة وناجحة.

- متيز اخلدمة: وذلك من خالل السعي دومًا لتخطي التوقعات:
- الشفافية: بالتزامنا بالسلوك األخالقي مع املوظفني والشركاء 

واملستثمرين
- التنمية املستدامة: عن طريق تطوير املناطق 

االقتصاديةاملتخصصة يف دولة قطر وفق أعلى املعايري التقنية 
والبيئية.

اخلارطة اإلسرتاتيجية 
لشركة مناطق

ف 
هدا

األ
رتاتيجية

س
اال

ت
حملركا

ا
ساعدة

مل
ل ا

العوام

إنشاء مناطق إقتصادية بإدارة عالية 
املستوى مع توفري أحدث اخلدمات 

والبنى التحتية

حتسني عمليات تخصيص 
األراضي مع إقرار أسعار 

مكافئة للطلب يف السوق

توفري بنى حتتية ومتطورة  
وذات جودة عالية

التنسيق مع الشركاء 
الرئيسيني

االعتماد وتشجيع دور خربة 
وبيوت استشارات إقليمية 
وعاملية لتطوير وتشغيل 

املشاريع

إقرار أنظمة وتوجيهات 
لتقسيم املناطق ووضعها 

موضع التنفيذ

تطوير اإلمكانات اخلاصة 
بتوفري البيانات واملعلومات

احملافظة على جذب وتطوير  
املوارد البشرية

تسهيل إجراءات الرتاخيص 
وتسجيل املشروعات 

دعم األنظمة والتشريعات 
اخلاصة باالستثمار

جذب الشركات العاملية

ترويج أفضل للمستثمر 
احمللي

تطوير إمكانات شركة مناطق 
للتخطيط االسرتاتيجي

بيئة األعمال واالستثمار قيادة القطاع اخلاصالتخطيط والبنية التحتية التميز يف العمليات التشغيلية

املسؤولية املالية جتاه التمويل احلكومي 
وبدء التحول إىل االستدامة التجارية أثناء إجراء 

العمليات التشغيلية

تطوير بيئة األعمال والبيئة التنظيمية يف 
دولة قطر لتحقيق الفوائد املباشرة لكل 
من املستثمرين الداخليني واألجانب يف 

املناطق االقتصادية اخملتلفة

دعم املشاريع الصغرية 
واملتوسطة من خالل تقدمي 

اخلدمات والتسهيالت

مهمتنا

املساهمة يف حتقيق أهداف »رؤية قطر 
الوطنية« عرب تطوير مناطق إقتصادية 

ومشاريع متقدمة، وتشغيلها وفق أعلى 
املعايري العاملية لتوفري بيئة عمل مثالية 

للقطاع اخلاص.

رؤيتنا

نعمل لتحقيق تنمية مستدامة ترسم 
مستقباًل واعدًا للجميع. ونحرص على 

الرتشيد يف استخدام املوارد، وندعم التنويع، 
ونهتم بالبيئة، ونؤّمن الوصول إىل األسواق 

النامية، وُنسّهل ظروف مزاولة العمل لُنقّدم 
بيئة تشغيلية مرنة ومثالية وطويلة األمد 

لعمالئنا، فنخلق فرصًا لتحقيق عوائد ممتازة.
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األهداف والطموحات
يتشكل إطار األهداف والطموحات لشركة املناطق االقتصادية 

من خالل الرؤية والرسالة واألهداف االسرتاتيجية

األهداف االسرتاتيجية

- الكفاءة اإلدارية: إنشاء مناطق اقتصادية تتميز بجودة اخلدمات 
والكفاءة اإلدارية

- الكفاءة التشغيلية: تطوير بيئة العمل واإلطار التنظيمي 
والتشريعي للمستثمرين القطريني واألجانب يف املناطق 

االقتصادية داخل دولة قطر.
- الكفاءة املالية: املسؤولية املالية جتاه التمويل احلكومي و التحول 
إىل االستدامة التجارية من خالل العمليات التشغيليةالفعالة واملرنة

القيم

- التعاون: نؤمن بأن التعاون يؤمن حتقيق األهداف املنشودة داخل 
الشركة وخارجها مع الشركاء وأصحاب املصالح.

- الكفاءة: إن عملنا يقوم على التكامل وتضافر اجلهود. وفق برامج 
زمنية مناسبة، لتحقيق أعمال مربحة وناجحة.

- متيز اخلدمة: وذلك من خالل السعي دومًا لتخطي التوقعات:
- الشفافية: بالتزامنا بالسلوك األخالقي مع املوظفني والشركاء 

واملستثمرين
- التنمية املستدامة: عن طريق تطوير املناطق 

االقتصاديةاملتخصصة يف دولة قطر وفق أعلى املعايري التقنية 
والبيئية.

اخلارطة اإلسرتاتيجية 
لشركة مناطق

ف 
هدا

األ
رتاتيجية

س
اال

ت
حملركا

ا
ساعدة

مل
ل ا

العوام

إنشاء مناطق إقتصادية بإدارة عالية 
املستوى مع توفري أحدث اخلدمات 

والبنى التحتية

حتسني عمليات تخصيص 
األراضي مع إقرار أسعار 

مكافئة للطلب يف السوق

توفري بنى حتتية ومتطورة  
وذات جودة عالية

التنسيق مع الشركاء 
الرئيسيني

االعتماد وتشجيع دور خربة 
وبيوت استشارات إقليمية 
وعاملية لتطوير وتشغيل 

املشاريع

إقرار أنظمة وتوجيهات 
لتقسيم املناطق ووضعها 

موضع التنفيذ

تطوير اإلمكانات اخلاصة 
بتوفري البيانات واملعلومات

احملافظة على جذب وتطوير  
املوارد البشرية

تسهيل إجراءات الرتاخيص 
وتسجيل املشروعات 

دعم األنظمة والتشريعات 
اخلاصة باالستثمار

جذب الشركات العاملية

ترويج أفضل للمستثمر 
احمللي

تطوير إمكانات شركة مناطق 
للتخطيط االسرتاتيجي

بيئة األعمال واالستثمار قيادة القطاع اخلاصالتخطيط والبنية التحتية التميز يف العمليات التشغيلية

املسؤولية املالية جتاه التمويل احلكومي 
وبدء التحول إىل االستدامة التجارية أثناء إجراء 

العمليات التشغيلية

تطوير بيئة األعمال والبيئة التنظيمية يف 
دولة قطر لتحقيق الفوائد املباشرة لكل 
من املستثمرين الداخليني واألجانب يف 

املناطق االقتصادية اخملتلفة

دعم املشاريع الصغرية 
واملتوسطة من خالل تقدمي 

اخلدمات والتسهيالت

مهمتنا

املساهمة يف حتقيق أهداف »رؤية قطر 
الوطنية« عرب تطوير مناطق إقتصادية 

ومشاريع متقدمة، وتشغيلها وفق أعلى 
املعايري العاملية لتوفري بيئة عمل مثالية 

للقطاع اخلاص.

رؤيتنا

نعمل لتحقيق تنمية مستدامة ترسم 
مستقباًل واعدًا للجميع. ونحرص على 

الرتشيد يف استخدام املوارد، وندعم التنويع، 
ونهتم بالبيئة، ونؤّمن الوصول إىل األسواق 

النامية، وُنسّهل ظروف مزاولة العمل لُنقّدم 
بيئة تشغيلية مرنة ومثالية وطويلة األمد 

لعمالئنا، فنخلق فرصًا لتحقيق عوائد ممتازة.
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“مناطق”،  الإقت�شادية  املناطق  �رضكة  تاأ�ش�شت 

مليارات  خم�شة  اإىل  ي�شل  به  م�رضح  مال  براأ�س 

مبوجب  قطرية  م�شاهمة  ك�رضكة  قطري،  ريال 

لعام    272 رقم   والتجارة  الأعمال  وزير  قرار 

وجزء  م�شتقلة  حكومية  �رضكة  وهي   ،  2011
ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية  قطر  جهاز  من 

اإدارة ال�رضكة �شعادة  واملتو�شطة. يراأ�س جمل�س 

ال�شيخ/ اأحمد بن جا�شم اآل ثاين، وزير القت�شاد 

والتجارة. 

يف  والتنوع  التناف�شية  دعم  اإىل  قطر  دولة  تهدف 

القت�شاد القطري، وعدم العتماد على ال�شناعات 

هذا  اإطار  .ويف  والغاز فح�شب  بالنفط  املرتبطة 

�رضكة  تاأ�شي�س  مت  قد  التوجه، 

»مناطق” لتلعب دورًا 

يًا  ر حمو

دفع  يف 

لنمو  ا

تقوم  حيث  والتناف�شية  والتنوع  القت�شادي 

لتقدمي  اقت�شادية،  مناطق  بتطوير  »مناطق” 

كما  الروؤية،  هذه  لدعم  م�شبوقة  غري  ت�شهيالت 

مما  املعرفة  على  القائم  القت�شاد  لتعزيز  ت�شعى 

ي�شهم يف حتقيق اأهداف التنمية القت�شادية التي 

تعد من اأهم ركائز روؤية قطر الوطنية 2030. 

“مناطق” على  الإقت�شادية  املناطق  �رضكة  تعمل 

اإدارة وتطوير مناطق اقت�شادية خا�شة وم�شاريع 

اأخرى ذات �شلة يف قطر بهدف توفري بنية حتتية 

منو  ودعم  لت�شهيل  العاملية  املعايري  اأعلى  وفق 

لدعم  والعاملية  املحلية  اخلا�س  القطاع  �رضكات 

وخ�شو�شًا  القت�شادية  القطاعات  من  العديد 

ال�رضكة  �شتعمل  بالتايل،  منها.  ال�شناعية 

�شتقدم  اأنها  حيث  للتغيري  حمفزًا  عاماًل  لتكون 

القطاع اخلا�س على  للتغلب على م�شاكل  احللول 

اخلفيفة  ال�شناعات  جمالت  يف  املتو�شط  املدى 

واملتو�شطة.

لمحة عن 
مناطق
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لمحة عن المشاريع
تطوير  على  ت�شاعد  مثالية  "مناطق” بيئة  توفر �رضكة 

العديد من ال�شناعات. ومن بني املزايا التي �شت�شتفيد 

لل�رضكات  الت�شاريح  اإ�شدار  ت�شهيل  ال�رضكات:  منها 

جلميع  املوحدة  النافذة  خدمة  خالل  من  العاملة 

فر�س  “مناطق”  بتوفري  وتتعهد  الإدارية.  املعامالت 

التاأ�شي�س متفوقة  اإجراءات  تف�شيلية من حيث ت�شهيل 

على ما تقدمه اأ�شواق املنطقة، و�شتقوم بت�شهيل تاأمني 

جميع  ال�رضكة  و�شتوفر  الالزمة،  للعمالة   التاأ�شريات 

املرافق واملنافع الالزمة من كهرباء ومياه ، وبنى حتتية 

دولة  موقع  مزايا  عن  بعيدًا  امل�شتوى.  عاملية  وخدمات 

املناطق  تتميز  اخلليج،  دول  داخل  ال�شرتاتيجي  قطر 

بقربها  "مناطق”  �رضكة  متلكها  التي  القت�شادية 

من  �شي�شهل  الذي  الأمر  اجلديدين  وامليناء  املطار  من 

عملية نقل الب�شائع من دول املنطقة والعامل اإىل املناطق 

اأنحاء  اإىل جميع  القت�شادية  املناطق  القت�شادية ومن 

قطر. 

ثالث  واإدارة  تطوير  على  “مناطق”  �رضكة  تعمل 

بوفنطا�س  راأ�س  منطقة  منها  خا�شة  اقت�شادية  مناطق 

الإمداد  �شوؤون  منطقة  وتعترب  اخلا�شة  الإقت�شادية 

والتجهيز واخلدمات العامة. تغطي هذه املنطقة م�شاحة 

الدوحة  مطار  بجوار  مربعًا  مرتًا  كيلو   4.01 قدرها 

قطاعات  جذب  اإىل  املنطقة  وتهدف  اجلديد  الدويل 

والت�شالت،  واملعلومات  اللوج�شتية،  اخلدمات 

التكنولوجيا  و  والبيئة،  والطاقة  ال�شحية،  والرعاية 

اإىل  بالإ�شافة  اخلا�شة  واملخازن  املتطورة،  والتقنيات 

تقدمي العديد من اخلدمات املتميزة.

تقريبية  م�شاحة  تغطي  الثانية  القت�شادية  املنطقة  اأما 

تبلغ 38 كيلو مرتًا مربعًا وهي تقع بني الدوحة و منفذ 

قطاعات  املنطقة  هذه  ت�شتهدف  احلدودي.  اأبو�شمرة 

وال�شيانة  والأمن  والت�شنيع  والآلت  البناء  مواد 

واملخازن  والتجهيز  الإمداد  قطاع  اإىل  بالإ�شافة 

اخلا�شة. 

احلول  اأم  مبنطقة  وتعرف  الثالثة  املنطقة  واأخريا 

اخلفيفة.  ال�شناعات  منطقة  اخلا�شة وهي  الإقت�شادية 

مرتًا  كيلو   33.52 تبلغ  م�شاحة  املنطقة  تغطي 

الوكرة  جنوب  اجلديد  امليناء  م�رضوع  بجوار  مربعًا 

ال�شناعات  دعم  على  الرتكيز  اإىل  املنطقة  هذه  وتهدف 

البرتوكيماوية، ومواد البناء، واملعادن، خدمات الإمداد 

الغذائية وغريها من  والتجهيز، ومعدات جتهيز املواد 

اإىل  بالإ�شافة  والآليات  واملعدات  ال�شيارات  �شناعات 

قطاع  من   للعديد  املتميزة  اخلدمات  من  العديد  تقدمي 

وقطاع  البحرية  وال�شناعات  اللوجي�شتية  اخلدمات 

ال�شناعات الغذائية والتعبئة والتغليف وقطاع منتجات 

البناء.
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ن�شم املهند�شني يف جمال املقاوالت واالإجراءات »اإلكرتونية« 

سجلنا 266 مكتب محلي  و40 مكتب عالمي 

عبد  خالد  املهند�س  يك�شف  خا�س  حوار  يف 

الرحمن اآل �شعد رئي�س جلنة قبول وت�شنيف 

 ، الهند�شية  ال�شت�شارات  ومكاتب  املهند�شني 

مهمة اللجنة واإجنازاتها خالل عام ، ويتحدث 

قيد  ورحلة  امل�شتقبلية  اللجنة  خطة  عن  لنا 

املهند�شني يف قطر ، والعقوبات التي يواجهها 

وي�شتعر�س   ، القيد  خارج  ممن  املخالفون 

اللجنة  عالقة  معنا  حواره  يف  اللجنة  رئي�س 

باملهند�شني ، ودورها القانوين يف حماية املهنة 

ومزاولة العمل الهند�شي .

• ماهي جلنة قبول املهند�شني ومتى بداأت ن�شاطها؟
ومكاتب  املهند�شني  وت�شنيف  قبول  جلنة   -

ال�شت�شارات الهند�شية ، هي جلنة تنظيمية تهدف 

داخل  الهند�شي  العمل  ممار�شة  و�شبط  تقنني  اإىل 

قطر ، وتتكون اللجنة من ) 10 ( اأع�شاء ميثلون 

الهند�شية  ال�شت�شارات  ومكاتب  الدولة  قطاعات 

وي�شدر  اللجنة  يف  ميثلها  من  جهة  كل  وتختار   ،

جمل�س  من  قرار  اللجنة  واأع�شاء  رئي�س  بت�شمية 

ثالث  اللجنة  يف  الع�شوية  مدة  وتكون   ، الوزراء 

�شنوات قابلة للتجديد ملدة اأو ملدد اأخرى. 

املهند�شني ومكاتب  بقبول وقيد   ، اللجنة  وتخت�س 

بتحديد  تخت�س  كما   ، الهند�شية  ال�شت�شارات 

 ، الفنية  لتخ�ش�شاتها  وفقًا  الهند�شية  املهن 

ال�شت�شارات  ومكاتب  املهند�شني  ت�شنيف  وتتوىل 

الهند�شية املحلية والعاملية يف كل تخ�ش�س اإىل فئات 

يكون  الذي  الهند�شي  العمل  ونوع  حجم  وحتدد   ،

لكل فئة مزاولته.

 ، 2001م  عام  الأ�شا�س  يف  ن�شاطها  اللجنة  بداأت 

ومت تعديل القانون رقم 15 عام 2005م ، ونعمل 

وفقًا له حتى الآن .

عن  وماذا  املهند�شني  قبول  ا�شرتاطات  وماهي   •
ت�شنيفهم ؟

خم�شة  اإىل  ينق�شم  قطر  يف  املهند�شني  ت�شنيف   -

، ثم  الثالثة  الدرجة  ، بداية من متدرب ثم  درجات 

الثانية ، فالأوىل ، ثم اخلبري ، واملتدرب هو مايقل 

ارتفعت  كلما  تدريجيًا  وتزيد   ، �شنوات   5 عن 

وال�شهادات  اخلربة  �شنوات  لعدد  وفقًا  درجته، 

اجلامعية والدرجات العلمية.

اما عن ا�شرتاطات القبول ، فيجب على املتقدم  �شواء 

قطري اجلن�شية اأو من املقيمني يف الدولة اأن يكون 

حا�شاًل على بكالوريو�س يف الهند�شة اأو ما ُيعادلها 

من اإحدى اجلامعات اأو املعاهد املعرتف بها. 

من  املوثقة  �شهادات اخلربة  لديه  تكون  اأن  ويجب 

اجلهات الر�شمية ، واأن تكون اجلامعة التي تخرج 

منها معتمدة دوليًا ومعرتف بها يف قطر ، وذلك يتم 

 ، للجامعات  الأعلي  املجل�س  التن�شيق مع  من خالل 

ال�شهادات  اختيار  ن�شتطيع  التعاون  خالل  ومن 

املنا�شبة ملزاولة العمل الهند�شي.

بالإ�شافة األ يكون قد ُحكم عليه نهائيًا يف جناية اأو 

بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية ما�شة بال�رضف اأو 

الأمانة ، ما يكن قد رد اإليه اعتباره 

القدرات  اختبار  يجتاز  اأن  املتقدم  على  يجب  كما 

تعاون مع الداخلية لضبط المخالفين وغير المقيدين 
املهندس خالد عبد الرحمن آل سعد رئيس لجنة قبول وتصنيف املهندسني ومكاتب االستشارات الهندسية 
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هندسيات

لل�رضوط  وفقًا   ، تخ�ش�شه  جمال  يف  الفنية 

وال�شوابط التي ي�شدر بها قرار  بناًء على تو�شية 

اللجنة.

وهل  ؟  املقيدة  الهند�شية  التخ�ش�شات  ماهي   •
ت�شمون اجلديد منها ؟

لدينا   ، ت�شنيف   13 من  اكرث  لدينا  التخ�ش�شات   -

الهند�شة املدنية وت�شمل املياه والري وال�رضف ال�شحي 

والطرق واملرور ، وهند�شة املطارات واملوانئ وهند�شة 

 ، العامة  والأ�شغال  والإن�شاءات  والرتبة  الأ�شا�شات 

وهند�شة ال�شحة والبيئة وامل�شاحة.

العمارة  ت�شمل  التي  املعمارية  الأق�شام  واأي�شا 

جانب  اإىل  العمراين،  والت�شميم  املدن  وتخطيط 

والتدفئة  والتكييف  التربيد  وت�شم  امليكانيكية 

والتهوية وميكانيكا ال�شوائل والقوى امليكانيكية.

والإلكرتونية  الكهربائية  الهند�شة  ن�شجل  كما 

والتحكم  الكهربائية  والقوى  الكمبيوتر  وهند�شة 

اأي�شًا الهند�شة  الآيل وال�شبكات والتوزيع ، ولدينا 

وح�شب   ، والغاز  البرتول  وهند�شة  الكيميائية 

امل�شاريع  واإدارة   ، التكايل  وتقدير  الكميات 

الهند�شية ، والهند�شة ال�شناعية والأمن وال�شالمة ، 

وهند�شة الت�شالت والزراعية والبيانية والبحرية 

وعمارة ال�شفن.

واملكاتب  املهند�شني  قبول  جلنة  يف  ونحن 

التخ�ش�شات  جميع  ل�شم  منفتحني  ال�شت�شارية 

العملي  التطوير  لنواكب  الع�رض  وليدة  الهند�شية 

والأكادميي املتخ�ش�س على م�شتوى العامل.

هناك  وهل  الهند�شية  املكاتب  اأنواع  وماهي   •
ا�شرتاطات لقيدها؟

وعاملية  حملية  اإىل  تنق�شم  الهند�شية  املكاتب   -

وثانية  اأوىل  فئات  ثالث  ت�شم  املحلية  املكاتب   ،

وثالثة ، بح�شب التخ�ش�شات التي يحتويها املكتب 

والقيمة الإجمالية للم�شاريع .

ال�رضيك  ن�شبة  يقل  الأ  املحلية  للمكاتب  وي�شرتط 

تعيني  للمكتب  ويحق   ،  51% بن�شبة  القطري 

اأما   ، الإدارة  عن  م�شوؤولني  اكرث  اأو  مهند�س 

امل�شوؤول الأول يجب اأن يكون لديه خربة لتقل عن 

ع�رض �شنوات ، واأن يكون مقر املكتب لئقا ، ويجب 

ي�شمح  ول   ، للقانون  وفقًا  القيد  �شهادة  تعليق 

املوؤ�ش�شات  اأو  الدولة  يف  العمل  فى  بها  للعاملني 

العامة اأو املقاولت اأو التجارة يف مواد البناء .

وليجوز للمكتب اإتخاذ اإي اإجراءات ق�شائية �شد 

اإذن  على  بعد احل�شول  ال  اآخر  او مكتب  مهند�س 

كتابي من اللجنة .

اأما املكاتب العاملية ، في�شرتط مزاولة املهنة للمكتب 

اأربع  لديه  ويكون   ، �شنوات   10 ملدة  الرئي�شي 

فروع غري موطنه ، واإجناز ع�رض م�شاريع يف خم�س 

دول اأخرى غري موطنه .

وينطبق عليه نف�س �رضوط املكاتب املحلية وفقًا ملواد 

القانون.

قبول  جلنة  يف  املقيدين  لغري  عقوبات  هناك  • هل 
املهند�شني واملكاتب الهند�شية؟

 - يفرت�س ان غري املقيدين ليجب ان ي�شتغلون فى 

الهند�شة ،و القانون حدد اإذا مل يتم قيده ، يجب ال 

ميار�س املهنة.

اأما اإجراءات اللجنة ، فلدينا جمل�س تاأديبي ، مكون 

ووزارة  املحلية  املجال�س  عن  وممثلني  قا�س  من 

البلدية والتخطيط العمراين.

ويوجد عقوبات مادية ت�شل لـ100 الف ريال  ، اأو 

بال�شطب اذا كان مكتبًا واإلغاء قيد املهند�شني.

والقانون ن�س على اأن يوجد جمل�س ا�شتئنايف ، بعد 

قرار املجل�س التاأديبي ، وال�شتئناف اي�شا يتكون 

من قا�س وع�شوين ممثلني. 

؟ للمخالفني  رادعة  قانونية  اإجراءات  هناك  • هل 
اللجنة بحمالت تفتي�شية على ال�رضكات  - �شتقوم 

قانونية  اإجراءات  و�شتاأخذ   ، امل�شاريع  ومواقع 

مع  بالتعاون  وذلك   ، املخالفات  حالة  يف  �شارمة 

اجلهات الأمنية ال�رضطة والنيابة العامة.

املحلية  ال�شحف  فى  اإعالنات  و�شعنا  وق  و�شبق 

املهند�شني  حلث  والإجنليزية  العربية  بن�شتختها 

على �رضورة الت�شجيل بقيد جلنة قبول املهند�شني 

نحث  كما   ، الهند�شية  ال�شت�شارية  واملكاتب 

غري  مهند�س  تكليف  باأليجب  والأفراد  ال�رضكات 

مقيد باأي اأعمال ت�شميم او تنفيذ م�رضوع 

مع  خالف  وجود  حالة  ويف  للقانون  خمالف  لنه 

�شاحب املكتب ، �شيكون لي�س له مرجعية ر�شمية ، 

ومظلة قانونية للجميع .

املكتب  حق  من   ، اللجنة  جلانون  ووفقا  انه  حيث 

من  �شكوى  حالة  يف  اللجنة  اإىل  الرجوع  الهند�شي 

املهند�س.

كما يعترب اإهدار للمال اخلا�س يف حالة عمل مهند�س 

هند�شي  مكتب  يف  اخلربة  بحجة  باللجنة  مقيد  غري 

من �شاأنه ت�شميم مباين وتنفيذ م�شاريع.

العاملني يف قطر مقيدين يف  املهند�شني  جميع  • اإذا 
باللجنة ، فهل لديكم اإح�شاء بعددهم؟

- لدينا 10600 مهند�س مقيدين ، من تخ�ش�شات 

هند�شية متنوعة يف جميع املجالت ، ومن املهند�شني 

ذات  اجلهات  يف  موظفني   95% ن�شبة  القطريني 

من  املقيدين  اأما   ، الدولة  يف  مبجالتهم  ال�شلة 

املهند�شني القطريني حوايل ، 90 مهند�س.

املهند�شني  ت�شجل  اأو  لتقيد  بدورها  واللجنة 

القطريني غري العاملني يف القطاع اخلا�س ، اأي اأن 

جميع املوظفني من املهند�شني غري مقيدين يف جلنة 

قبول املهند�شني واملكاتب ال�شت�شارية.

 • وماذا عن اإجراءات القيد ؟

البلدية  وزارة  موقع  على  موجودة  مناذج  لدينا 

مت   ، منوذج    34 ي�شم   ، العمراين  والتخطيط 

موجود  �شامل  منوذج  وهو   ، �شنتني  من  و�شعهم 

فيه متطلبات الت�شجيل. 

ومن ال�شرتاطات للقيد بلجنة قبول املهند�شني ان 

الهند�شة  بكالرييو�س  �شهادة  على  حا�شال  يكون 

ويتم  م�شدقة  خربة  �شهادات  لديه  يكون  وان   ،

، يف حالة  ونراجعها  ن�شتلمها   ، لين  اأون  تقدميها 

ا�شتيفاء ال�رضوط نحدد معه موعد ويتم القيد خالل 

خم�شة ايام.

وقد و�شعنا التقدمي عرب املوقع “اأونالين” اإلزامي 

يتقدم  واحيانا   ، لنقبلها  اليدوية  والطلبات   ،

الطلب  برف�س  ،  نقوم  ناق�شة  باأوراق  املهند�س 

ونراجعه مرة اخرى. 

بالأوراق  ياأتينا  الختبار  موعد  له  نر�شل  وعندما 

التاأكد  بعد  الأ�شلية  الأوراق  نراجع   ، الأ�شلية 

منه ، وعليه اأن يجتاز الختبارات ، واذا مل يجتاز 

الختبار الفنية من حقه اأن يتظلم ب�شكوى مبكتب 

حق  وله   ، العمراين  والتخطيط  البلدية  وزير 

الدخول فى فر�شة اخرى.

اتصال بالمجلس 
األعلى للتعليم 
لبحث الجامعات 

غير المدرجة 

حمالت تفتيشية 

على المواقع 

لرصد المهندسين 

المخالفين 
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ومن �شمن �رضوطنا لغري القطري وجود الإقامة  ، 

اإمنا  اخلا�س،  عمله  حالة  يف  يقيد  القطري  لكن 

مبجرد دخوله يف القطاع احلكومي يرفع عنه القيد 

فى  العاملني  املهند�شني  جميع  ي�شمل  والقانون 

القطاع اخلا�س. 

جتاه  اإتخاذها  اللجنة  حتر�س  دواع  هناك  • وهل 
العمل الهند�شي يف الدولة؟

مباين  ين�شاأ  واملهند�س  ح�شا�س  الهند�شي  العمل   -

مي�س  وعمله  من�شاآت  وي�شمم  م�شاريع  وينفذ 

�شمن  ومن   ، تنظيمية  هي  واللجنة   ، النا�س  حياة 

وخرباته  �شهاداته  �شحة  من  التاأكد  اجراءاتنا 

واختباره اي�شا.

ونحن يف اللجنة لدينا قائمة من اجلامعات م�شجلة 

الأعلى  املجل�س  مع  تن�شيق  ولدينا   ، بها  ومعرتف 

التى  الكلية  اأو  اجلامعة  من  يتاأكد  باإن  للجامعات 

تخرج منها املهند�س. 

ومن   ، ال�شائد  هو  اخلربة  مبداأ  كان  ال�شابق  ويف 

املفرت�س ال يطلق عليهم مهند�شني ، لأن ال�شهادات 

العلمية خري اإثبات على الكفاءة.

قائمة انتظار للراغبني يف القيد ؟  هناك  • هل 
- كنا فى ال�شابق نوىل  املكاتب الهند�شية  الرتكيز 

املجال  فتحنا  الخرية  الفرتة  يف  ولكن   ، الأكرب 

ولكن   ، املقاولت  قطاع  يف  العاملني  للمهند�شني 

النتظار  قائمة  ا�شبحت  املتقدمني  اعداد  لزيادة 

لديها عدد قليل جدا ، نظرًا لإجناز املهام املرتبطة 

بالقيد يف وقت ق�شري ليتجاوز خم�س اأيام. 

الفرتة  خالل  اللجنة  اإجنازات  عن  وماذا   •
املا�شية؟

- مت تطبيق اآلية عمل لختبار املهند�شني اإلكرتونيًا ، 

 من اإجراء مقابالت �شخ�شية لختبار القدرات 
ً
بدلأ

من  النتهاء  مت  كما   ، التخ�ش�س  جمال  يف  الفنية 

النظام  اإىل  القيد  طلبات  تقدمي  اإجراءات  حتويل 

الإلكرتوين.

دليل  اإعداد  على  ال�رض  اأمانة  عملت  واأي�شًا 

ا�شرت�شادي للموظف ال�شامل وقامت باإعداد ن�شخة 

رقمية لرفع كفاءة املوظني .

مع  الإلكرتوين  الربط  مت  اأي�شًا  الإجنازات  ومن 

ال�شماح  يخ�س  فيما  والتجارة  القت�شاد  وزارة 

للمخت�شني باللجنة لالطالع على الأن�شطة التجارية 

للقانون  خمالفاتهم  وعدم   ، وال�رضكات  لالأفراد 

وزارة  مع  التن�شيق  مت  ،كما  القيد  فرتة  مدى  على 

ال�شادرة  الر�شمية  املكاتبات  يخ�س  فيما  الداخلية 

ح�شن  �شهادات  باإ�شدار  واملتعلقة  اللجنة  من 

ال�شرية وال�شلوك ملقدمي طلبات القيد.

هذا ، اإىل جانب تي�شري اإجراءات العمل داخل اللجنة 

اإلكرتونيًا.

التنفيذ  قيد  وامل�شاريع   ، امل�شتقبيلة  • وما خطتكم 
واملزمع تفعيلها قريبا؟ 

مناذج  بع�س  حتويل  اإىل  تهدف  خطة  لدينا   -

النظام الإلكرتوين  اإىل  اللجنة  اخلدمات املقدمة من 

الطلب  يف  تزايدًا  ت�شهد  التي  اخلدمات  ول�شيما 

عليها ، مثل خدمة جتديد قيد مهند�س ، وقد مكتب 

ا�شت�شارات هند�شية حملي اأو عاملي ، وخدمة جتديد 

قيد مكتب ا�شت�شارات هند�شية حملي اأو عاملي.

واأي�شًا جاري التوا�شل مع املجل�س الأعلى للتعليم 

من  ال�شادرة  الدرا�شية  املوؤهالت  مايخ�س  لبحث 

اللجنة  قوائم  على  مدرجة  غري  ومعاهد  جامعات 

املعاملة  �شري  لت�شهيل  املنا�شبة  لآلية  للو�شول   ،

املتعلقة بطلبات مبعادلة ال�شهادات.

اإىل  الداخلية  املعامالت  �شري  حتويل  جاري  كما 

ال�شكل  على  التفاق  وجاري   ، الإلكرتوين  النظام 

النهائي مع اإدارة نظم املعلومات ، والتي �شت�شاهم 

املعامالت  جميع  اإجناز  �رضعة  يف  كبري  ب�شكل 

للمتقدمني للجنة من مهند�شني ومكاتب ا�شت�شارية.

املقيدين  املهند�شني  اأعداد  زادت  قد  باإنه  علمًا 

مهند�س،   9700 وبلغت  اللجنة  لدى  بال�شجالت 

الهند�شية  ال�شت�شارية  املكاتب  اأعداد  زادت  كما 

املقيدة ب�شجالت اللجنة وبلغت 266 مكتب حملي 

، و40 مكتب عاملي.
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»مينتكون  ومعر�س  موؤمتر  منظموا  اعترب 

ال�شيانة  ملحرتيف  اخلليجية  اجلمعية   -  »2014
املنتدى  من  وبدعم  البحرينية  املهند�شني  وجمعية 

بالتعاون  املوجودات  واإدارة  لل�شيانة  العاملي 

يف  اأقيم  الذي  والغاز،  للنفط  الوطنية  الهيئة  مع 

فارقة  2014، عالمة  دي�شمرب   10 –  7 الفرتة 

عن  يزيد  ما  املوؤمتر  �شم  اإذ  اجلمعية،  تاريخ  يف 

900 م�شارك من 20 بلدا، ومت تقدمي ما يقرب الـ 
ورقة متخ�ش�شة قدمت يف عدد من اجلل�شات   57
التجارب  اأف�شل  بتناول  متيزت  والتي  املتنوعة 

واملمار�شات العلمية والعملية التي ت�شاهم من دون 

جمال  يف  الراهنة  التحديات  معاجلة  يف  �شك  اأدنى 

خربات  تقدمها  والتي  الأ�شول  واإدارة  ال�شيانة 

الوطنية  النفطية  ال�رضكات  من  متخ�ش�شة  مهنية 

والذي  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بدول  والعاملية 

الوظيفي واملهني  الأداء  ت�شاهم يف تطور م�شتوى 

يف دول املجل�س، كما ا�شتقطب املعر�س امل�شاحب 

ما يزيد عن 40 �رضكة عر�شت اأحدث التقنيات يف 

خدمات ال�شيانة.
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مؤتمر ومعرض »مينتكون 2014« عالمة فارقة في تاريخ الجمعية

نظمت جلنة الأن�شطة العامة يف جمعية املهند�شني البحرينية 

املنازعات  ت�شوية  يف  املهند�س  “دور  بعنوان  ندوة  تنظيم 

الثالثاء  يوم  وذلك  النموذجية«،  الفيديك  لعقود  طبقا 

منطقة  يف  اجلمعية  مبقر   ،  2014 نوفمرب   11 املوافق 

اجلفري، وحا�رض يف الندوة امل�شت�شار الدكتور حممد فوؤاد 

احلريري نائب رئي�س جمل�س الدولة امل�رضي، وهو حمكم 

معتمد لدى مركز التحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية.

امل�شت�شار  امل�رضي  الدولة  جمل�س  رئي�س  نائب  واأفاد 

الدكتور حممد فوؤاد احلريري :«اإن الندوة تهدف اإىل ن�رض 

يف  ال�شت�شاري  املهند�س  بدور  املتعلقة  القانونية  الثقافة 

النموذجية  الفيديك  عقود  لأحكام  طبقا  املنازعات  ت�شوية 

الدول  وهي عقود بال �شك مهمة جدا ويجري تطبيقها يف 

جمال  يف  بكرثة  ل�شتخدامها  نظرا  واملتقدمة،  النامية 

الإن�شاءات والأ�شغال العامة.

النموذجية« الفيديك  لعقود  طبقا  المنازعات  تسوية  في  المهندس  ندوة«دور  تنظم 
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احت�شنت اجلمعية معر�س »جائزة بنك الإ�شكان لالإبداع الهند�شي« الأول الذي اأقيم يف قاعة املهند�س 

2014، حتت رعاية   اأبريل   13 ال�شهابي مبقر اجلمعية يف اجلفري، وذلك يوم الأحد املوافق  ه�شام 

وزير الإ�شكان ورئي�س جمل�س اإدارة بنك الإ�شكان �شعادة املهند�س با�شم بن يعقوب احلمر الذي افتتح 

معر�س م�شاريع الطلبة الهند�شية امل�شاركة. وقد مت تنظيم املعر�س بالتعاون مع جامعة البحرين وبنك 

الإ�شكان الذي حمل �شعار »ال�شتدامة الجتماعية والقت�شادية يف امل�شاريع الإ�شكانية«.

و�شوف يتم تنظيم هذا املعر�س �شنويا يف مقر جمعية املهند�شني البحرينية بدءًا من هذا العام، حيث 

�شيحمل �شعارًا خمتلفًا يتعلق بالإبداع والإبتكار يف املجال الهند�شي.

البحريني  املهند�س  2014بيوم  يوليو  �شهر  من  الأول  املوافق  الثالثاء  يوم  اجلمعية  احتفلت 

لل�شنة الأوىل يف تاريخ اجلمعية، برعاية الدكتور املهند�س عبد اللطيف جا�شم كانو – اأول رئي�س 

للجمعية، وقد ح�رض الحتفال لفيف من كبار ال�شخ�شيات واملهتمني يف القطاع الهند�شي على 

راأ�شهم �شعادة املهند�س ع�شام بن عبداهلل خلف وزير الأ�شغال.
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المهندس مسعود 
الهرمي رئيسا 

للجمعية بالتزكية

فاز املهند�س م�شعود الهرمي مبن�شب رئي�س 

وذلك  احلالية،  للدورة  بالتزكية  اجلمعية 

خالل الجتماع ال�شنوي للجمعية العمومية، 

الذي عقد يف الثامن ع�رض من مار�س 2014، 

الجتماع  وح�رض  باجلفري،  اجلمعية  مقر  يف 

ع�شوًا.  117
مت  الأول  اجتماعه  املجل�س اجلديد  وعقد  كما 

خالله توزيع املنا�شب الإدارية كالتايل: نائب 

الرئي�س املهند�س عبداهلل جناحي، اأمني ال�رض 

حممد  املهند�س  اخلارجية  العالقات  ومدير 

عبا�س  املهند�س  املايل  الأمني  اخلزاعي،  علي 

الوطني، مديراملوؤمترات املهند�س جميل خلف 

املعلومات  وتقنية  التدريب  مدير  العلوي، 

�شوؤون  مدير  نا�رض،  حممد  اأمين  املهند�س 

الع�شوية واملهنة املهند�س اأحمد اخلان، مدير 

مدير  ال�شباح،  النبي  عبد  املهند�س  الإعالم 

الأن�شطة العامة املهند�شة رمي العتيبي.

مركز التدريب ينظم 
ورشة عمل »إدارة 

التخلص من النفايات 
البلدية والصناعية«

نظم مركز التدريب التابع جلمعية املهند�شني 

»اإدارة  بعنوان  عمل  ور�شة  البحرينية 

وال�شناعية«  البلدية  النفايات  من  التخل�س 

الثالثاء املوافق 2 دي�شمرب 2014 ، وذلك يف 

مقر اجلمعية باجلفري ملدة ثالثة اإيام متتالية 

من ال�شاعة الثامنة �شباحا وحتى الثانية بعد 

الظهر.

الجمعية تحتضن معرض »جائزة بنك 
األول الهندســي«  لإلبــداع  اإلســكان 

الجمعيــة تحتفــل بيــوم المهنــدس البحرينــي
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املتابعة  اجتماع  اخلليجي  الهند�شي  الحتاد  عقد 

يوم  �شباح  البحرينية  املهند�شني  جمعية  مبقر 

تراأ�س  حيث   ،2014 اأكتوبر   25 املوافق  ال�شبت 

رئي�س  الهرمي  اإبراهيم  م�شعود  املهند�س  الجتماع 

امل�شاعد  العام  الأمني  البحرينية  املهند�شني  جمعية 

وح�رضه  اخلليجي،  الهند�شي  لالحتاد  للم�شاريع 

روؤ�شاء وممثلو الهيئات الهند�شية الأع�شاء اإ�شافة 

احلو�شني  خليل  الدكتور  لالحتاد  العام  الأمني  اإىل 

واملهند�س كمال احلمد الأمني العام امل�شاعد.

ومت خالل الجتماع ا�شتعرا�س ا�شتعدادات جمعية 

الهند�شي  للمتلتقى  للتح�شري  القطرية  املهند�شني 

يف  الدوحة  يف  عقده  املزمع  ع�رض  الثامن  اخلليجي 

الأ�شبوع الأول من �شهر مار�س 2015 حتت عنوان 

جائزة  ا�شتعر�س  ومت  التحتية«  البنية  م�شاريع   «

امللتقى لالحتاد الهند�شي وحتت نف�س ال�شعار.

المهندسون الخليجيون يجتمعون في البحرين

البيئة وفريق اإلستراتيجية لإلتحاد الهندسي الخليجي استضافة لجنة 

ندوة »العقود اإلدارية 
المناقصات  وقوانين 
ــــــدات«   ــــــزاي ــــــم وال

ا�شت�شافت اجلمعية اجتماعات جلنة البيئة وفريق الإ�شرتاتيجية لالإحتاد الهند�شي اخلليجي وذلك يوم 

اخلمي�س املوافق 5 يونيو 2014 مبقرها مبنطقة اجلفري، وذلك بالتزامن مع احتفالت اجلمعية بيوم 

للبيئة  املتحدة  الأمم  وبرنامج  للبيئة  الأعلى  املجل�س  مع  بالتعاون  اجلمعية  نظمته  الذي  العاملي  البيئة 

»يونيب«.

لإحتاد  العام  الأمني  اإىل  بالإ�شافة  والأع�شاء  اخلليجية  الهند�شية  الهيئات  عن  مندوبون  ح�رض  وقد 

الهند�شي اخلليجي الدكتور خليل اإبراهيم احلو�شني والأمني العام امل�شاعد املهند�س كمال احلمد.

نظمت جلنة الأن�شطة العامة يف جمعية املهند�شني 

البحرينية تنظيم ندوة بعنوان »العقود الإدارية 

وذلك  واملزايدات«،  املناق�شات  وقوانني 

مبقر   ،2015 يناير   6 املوافق  الثالثاء  يوم 

الندوة  يف  وحا�رض  اجلفري،  منطقة  يف  اجلمعية 

امل�شت�شار الدكتور مال اهلل احلمادي مدير اإدارة 

الت�رضيع  الر�شمية يف هيئة  الت�رضيع واجلريدة 

والإفتاء القانوين.

اأهداف  اأبرزها،  عدة  حماورة  الندوة  وتناولت 

�رضيان  نطاق  واملزايدات،  املناق�شات  قانون 

واملزايدات  املناق�شات  وجمل�س  القانون، 

و�رضوط  التعاقد،  واأ�شاليب  واخت�شا�شاته، 

والتظلم،  النظر  واإعادة  العقود،  تنفيذ 

واملزايدات واملبيعات احلكومية.
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منذ  �رضيعة  عمرانية  بتغريات  الدوحة  مرت 

اختفاء  اىل  ادت  الع�رضين  القرن  منت�شف 

والتى  الرتاثية  ومعاملها  مناطقها  من  العديد 

حلت حملها م�رضوعات عقارية �شخمة ومبانى 

وم�رضوعات حديثة نظرا لزيادة قيمة الرا�شى 

املميزة.  ال�شرتاتيجية  ومواقعها  املناطق  بتلك 

هذه  من  املزيد  اختفاء  حاليا  الدوحة  وت�شهد 

التى متثل مراحل  والتاريخية  الرتاثية  املناطق 

اكرث  وتعترب  املدينة.  تطور  فى  هامة  تاريخية 

و�شط  داخل  تقع  التى  تلك  تهديدا  املناطق  هذه 

املدينة القدمية والتى هى بحاجة للحفاظ عليها 

واإعادة احيائها نظرا ملا متثله من قيمة تاريخية 

واإن�شانية لتطور البيئة احل�رضية فى املدينة.

طالب  من  جمموعة  قامت  املنطلق،  هذا  ومن 

احل�رضى  والتخطيط  الت�شميم  فى  املاج�شتري 

بكلية  العمرانى  والتخطيط  العمارة  بق�شم 

املناطق  هذه  بدرا�شة  قطر  جامعة  الهند�شة، 

لال�شرتاتيجيات  متكامل  م�رضوع  وتقدمي 

الحياء  اعادة  طريق  عن  للحفاظ  واملقرتحات 

الفريدة  املناطق  هذه  لأحدى  ال�شاملة  والتنمية 

فى الدوحة كجزء من مقرر ت�رضيعات التخطيط 

يا�رض  د.  بتدري�شه  يقوم  الذى  العمرانى 

اهلل  عبد  الدرا�شة كل من:  حمجوب. �شم فريق 

القحطانى، اآمنة اجليهانى، ايال ال�شاوي�س، رنا 

عو�س، دلل حرب، ندى حممد و ا�رضاء مولتو.

منطقة الدرا�شة

القدمية،  م�شريب  با�شم  املعروفة  املنطقة  تقع 

و�شط  يف  الهائل  العقارى  امل�رضوع  من  بالقرب 

الذى  ال�شياحي  واقف  و�شوق  الدوحة  مدينة 

لإقامة  مقرا  املنطقة  كانت  حديثا.  جتديده  مت 

لع�رضات  القدمية  القطرية  العائالت  من  العديد 

ال�شنني. وتتميز مبوقع ا�شرتاتيجي هام يف قلب 

مدينة الدوحة وحتيط بها الطرق الرئي�شية من 

كل جانب، بالإ�شافة اىل حمطة املرتو الرئي�شية 

اجلديدة قيد الإن�شاء حاليا يف اجلزء ال�شمايل من 

املوقع. وحتتوي املنطقة على العديد من املباين 

�شيدت  التى  ال�شتخدامات  متعددة  احلديثة 

بعد اكت�شاف النفط بالإ�شافة اىل عدد كبري من 

تقع  التى  املتدهورة  والرتاثية  التقليدية  املنازل 

فى و�شط املنطقة التي ي�شكنها العمال املهاجرين 

كل  فى  ي�شكن  حيث  املنخف�شة  الدخول  ذوى 

�شحية  ظروف  فى  الأفراد  من  ع�رضات  بيت 

ومعي�شية غري مالئمة. وقد مت التخلي عن العديد 

من املباين عقب النتقال للمبانى احلديثة خارج 

فى  واأ�شبحت  الع�رضين  القرن  خالل  املدينة 

حالة متدهورة ومهملة بدون ال�شيانة املنا�شبة. 

املعروفة  القدمية  ال�شيقة  ال�شوارع  ا�شبحت 

بالفريج يف حالة متدهورة وتفتقر اإىل الر�شفة 

ونظم ال�رضف ال�شحي. 

موقع منطقة م�صرييب 

القدمية فى مدينة الدوحة

اأهداف الدرا�صة

ا�شرتاتيجيات  ا�شتحداث  اىل  الدرا�شة  تهدف 

نوعية  وحت�شني  الرتاثية  املنطقة  على  للحفاظ 

البيئة العمرانية والتي من �شاأنها تعزيز التجربة 

العمرانية  الف�شاءات  وا�شتخدام  الإن�شانية 

وجعل املنطقة منطقة جذب �شياحي وطني متثل 

يف  العمرانية  البيئة  تطور  مراحل  من  مرحلة 

الدوحة وحتقيق تنوع المكان الرتاثية اجلذابة 

جلميع الفئات العمرية با�شتخدام منهج �شامل 

م�شتدام.

امل�شح  باإجراء  البحثى  الفريق  اأع�شاء  قام 

واقرتاح  املنطقة  وحتليل  وتوثيق  العمرانى 

املنطقة  احياء  واعادة  احلفاظ  ا�شرتاتيجيات 

الرتاث  عنا�رض  وحت�شني  معاجلة  خالل  من 

النتماء  وتعزيز  والأمان  وال�شالمة  العمرانى 

وت�شجيع  ال�شن  وكبار  لالطفال  اماكن  وتوفري 

ال�شيارات.  ومواقف  ال�شوارع  وتنظيم  امل�شى 

ا�شرتاتيجية  لتطبيق  منوذجا  الدرا�شة  وتقدم 

املبنية  البيئات  على  واحلفاظ  للتح�شني  �شاملة 

التنمية  من  هامة  مراحل  متثل  التي  التقليدية 

احل�رضية يف الدوحة.

الحفاظ على المناطق التراثية فى الدوحة

د. يا�رض حمجوب

رئي�س ق�شم العمارة 

والتخطيط العمراين 

 كلية الهند�شة - جامعة قطر



43

هندسيات

الو�صاع املتهورة للمبانى 

الرتاثية فى املنطقة

الو�صع احلاىل للمنطقة

ال�صرتاتيجيات املقرتحة

ال�شرتاتيجيات  تقدمي  اىل  امل�رضوع  يهدف 

بتحويل  ت�شمح  التي  امل�شتدامة  والت�رضيعات 

اجلوانب  من  للحياة  �شاحلة  بيئة  اإىل  املنطقة 

و�شمان  والقت�شادية،  واملادية  الجتماعية 

جتربة حياتية ذات جودة عالية يف مكان تراثى 

العمرية يف  الفئات  جذاب يحرتم جميع مطالب 

نهج م�شتدام.

والتاريخية:  الرتاثية  املبانى  على  املحافظة   .1
للمنطقة،  ال�شليم  التاريخي  احلفاظ  ل�شمان 

واحلماية  احلفاظ  اىل  املقرتح  املخطط  يهدف 

للن�شيج احل�رضي للمنطقة بحيث مينع باأي حال 

من الأحوال اتالف الن�شيج احل�رضي للمنطقة. 

وامل�شاحات  املناطق  وتوثيق  ت�شجيل  يجب 

من  ان�شائها  وتاريخ  اعمارها  وحتديد  واملباين 

العلمية.  والتاريخية  املادية  التحقيقات  خالل 

وامل�شاحات  املباين  تقييم  يتم  اأن  وينبغي 

الأ�رضار  تقييم  اأجل  من  املادية  والظروف 

ت�شورات  و�شع  ويجب  التجديد.  واحتياجات 

كاملة لكل مبنى لكى تتوافق مع حالته الأ�شلية 

وو�شع ا�شرتاتيجيات لتجديد املباين املتدهورة 

لأو�شاعها الأ�شلية وذلك با�شتخدام نف�س مواد 

وظائف  حتديد  يتم  اأن  ميكن  البناء.  وتقنيات 

للهدايا  ومتاجر  املقاهي  مثل  للمبانى  جديدة 

واملطاعم و املعار�س والور�س الفنية.

لتح�شني  والأمان:  ال�شالمة  حت�شني   .2
ينبغي  املنطقة،  يف  الأمني  والو�شع  ال�شالمة 

املرتو  حمطة  حول  للمراقبة  كامريات  ا�شافة 

العامة،  واملمرات  والطرق  احلافالت  وحمطة 

والجتاهات  للمعامل  منا�شبة  لفتات  و�شع 

خا�شة  اأمنية  خطة  تنفيذ  املنطقة،  وا�شتك�شاف 

�رضطة  مركز  توفري  املباين،  من  مبنى  لكل 

و�شول  من  احلد  �شحية،  وعيادة  �شغري 

امل�شاة،  طرق  ا�شتخدام  وت�شجيع  ال�شيارات 

واحد،  اجتاه  اىل  ال�شوارع  جميع  وحتويل 

زيادة  واملتدهورة،  املهجورة  املباين  جتديد 

املناطق  وتطوير  للمباين  التجاري  ال�شتخدام 

اخللفية ، زيادة م�شتوى اإنارة ال�شوارع، يجب 

من  كل  يف  والأمن  املعلومات  اأك�شاك  و�شع 

املواطنني  كبار  ال�شعور  لتعزيز  املنطقة  نهايات 

املنطقة  بال�شالمة والأمن، و اخريا تعزيز ربط 

مع ال�شوارع الرئي�شية املحيطة بها.

اإىل  الأطفال  جلذب  لالأطفال:  اأماكن  توفري   .3
اإبداع  مركز  توفري  امل�رضوع  يقرتح  املنطقة، 

التي  التقليدية  املنازل  اأحد  يف  ومكتبة  لالأطفال 

ال�شوارع  تكون  ان  يجب  جتديدها.  يتم  �شوف 

على  وت�شجعهم  لالأطفال  اآمنة  وامل�شاحات 

امل�شي واللعب وعدم ال�شماح مبرور ال�شيارات، 

يف  الكهربائية  العربات  مبرور  فقط  وي�شمح 

امل�شاحات  توفري  وينبغي  معينة.  م�شارات 

امل�شيجة  املناطق  الأطفال يف  اخل�رضاء ومالعب 

تنظيم  و  اأخطار،  اأي  من  الأطفال  حلماية 

الأطفال  األعاب  ذلك  يف  مبا  التقليدية  الأحداث 

زيارة  على  املدار�س  ت�شجيع  وينبغي  التقليدية. 

مع  للتفاعل  ال�شن  كبار  بانتظام ودعوة  املنطقة 

املا�شي  تراث  لتقدير  جمال  يوفر  مما  الطفال 

و�شمان توا�شل جتربة حياة الجيال من خالل 

التعلم من املا�شي والتمتع باحلا�رض.
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كبار  جلذب  ال�شن:  لكبار  اأماكن  توفري   .4
ال�شن من املواطنني يجب توفري معابر للم�شاة 

للو�شول اإىل الأماكن العامة بحيث تكون حمددة 

بو�شوح مع توفري ا�شاءة للوحات وال�شوارع 

ومفرو�شة،  مظللة  تكون  ال�شن  لكبار  ومناطق 

اآمنة  مدخل  خالل  من  اليها  الو�شول  ميكن 

وعلى  للم�شي  املنطقة  متهيد  ينبغي  وماأمونة، 

نحو منا�شب وتوفري املطاعم واملقاهي ومناطق 

خا�شة لكبار ال�شن والأ�رض، واأخريا، من املهم 

مثل  ال�شياحي  اجلذب  عنا�رض  توفري  اأي�شا 

من  ال�شن  كبار  جلذب  ثقايف  مركز  اأو  حديقة 

املواطنني يف املنطقة.

النتائج  على  بناء  امل�شي:  م�شارات  حت�شني   .5
احلالة  يف  امل�شي  م�شارات  لتقييم  الرئي�شية 

وزيادة  ت�شجيع  اأجل  ومن  املنطقة،  يف  القائمة 

املباين  حول  ال�شوارع  اإغالق  يجب  امل�شي، 

املجال  خللق  فقط  للم�شاة  وجعلها  الرتاثية 

الأر�شفة  حالة  حت�شني  للنا�س،  الناب�س  العام 

واإن�شاء  ال�شحية،  الر�شفة  باإ�شافة  واملمرات 

�شبكة من امل�شاحات املفتوحة )براحة( لتحقيق 

خلق  الجتماعي،  اللقاء  فر�س  من  قدر  اأق�شى 

)�شكة(،  امل�شاة  ممرات  من  م�شتمرة  �شبكة 

الرئي�شية  التقاطعات  عند  للم�شاة  معابر  تنفيذ 

املنا�شب  األأثاث  توفري  املداخل،  وحت�شني 

لل�شوارع والأ�شجار والزراعات، حت�شني نوعية 

البيئة لت�شجيع النا�س على امل�شي.

املخطط املقرتح للمنطقة 

الرتاثية

التعديالت املقرتحة للف�صاءات واملبانى

اخلال�صة
الدوحة  املتبقية فى  القليلة  الرتاثية  املناطق  تعانى 

مهددة  وهى  ال�رضيع  العمرانى  التدهور  من 

والتجارب  القيم  من  العديد  معها  بالختفاء حاملة 

من  اجيال  عا�رضتها  التى  الفريدة  الن�شانية 

العمرانى  والتطور  النفط  اكت�شاف  قبل  القطريني 

ال�رضيع الذى �شهدته الدوحة منذ منت�شف القرن 

الع�رضين. هناك حاجة ملحة لبدء م�شاريع املحافظة 

على  واحلفاظ  ب�رضعة  الرتاثية  املناطق  هذه  على 

البيئة  تاريخ  من  الفريدة  التاريخية  املرحلة  هذه 

ا�شتمراريتها  ي�شمن  مبا  الدوحة  يف  احل�رضية 

وا�شتدامتها التاريخية، حيث ل يكفى احلفاظ على 

احلفاظ  على  العمل  يجب  ولكن  املنفردة  املبانى 

هو  كما  احيائها  واإعادة  كاملة  تراثية  مناطق  على 

لقى جناحا  الذى  واقف  �شوق  احلال فى م�رضوع 

كبريا نظرا ملا ميثله من قيم تراثية ا�شلية. قدمت 

وال�شيا�شات  لال�شرتاتيجيات  منوذجا  الدرا�شة 

والت�رضيعات العمرانية التى يجب اتباعها للحفاظ 

والرتقاء واإعادة احياء املناطق الرتاثية املتدهورة 

فى الدوحة.
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Examples with Different Diaphragm Wall Arrangement

Diaphragm walls serve as shor-
ing as well as permanent struc-

tural member. Raft foundation is 
proceeding in dry condition after 

completing the diaphragm (re-
taining) wall.
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Quality Control 

Quality control checks that should be carried out at each stage of operations are as follows: 

stage Quality Control Checks 
Excavation Quality of the slurry, verticality and width of the trench, trench 

depth, sand content at the toe of the trench 
Cage Fabrication Accuracy of positioning the steel reinforcement, bracing and 

stiffeners, suspension bars, spacers, foam (block -out) for tie 
rods, hooks for lifting, couplers or steel welding, pipes for ultra 
sonic testing are inserted 

Concreting Quality of concrete (slump) and volume vs depth follow up 
Continuity To avoid cold joints in the same panel, proper vertical interlocking 

between primary and secondary panels if end joints are used 
28 days after 
concreting 

Cube testing for strength, cross-hole ultrasonic logging for 
concrete integrity and homogeneity 

After dredging or 
excavating the 
seaside or airside 

Joints quality (divers were hired in Al Sukhna Port to conduct this 
check), leakage, defects in concrete such as segregation, 
honeycombing 

 

Applications 

• Quay walls construction in ports. 

• Permanent and temporary foundation walls for deep basements. 

• Retaining earth structure for cut and cover subway tunnels and highways. 

• Permanent walls for deep launching and receiving shafts, even in circular shapes, for 
tunnel access and shafts for deep sewers. 

• Permanent cut-off walls through the core of earth dams. 

• In congested areas for retention systems and permanent foundation walls. 

• Deep ground water barriers through and under dams. 

Examples with Different Diaphragm Wall Arrangement 

 

Diaphragm walls serve as shoring as well as permanent structural member. Raft foundation 
is proceeding in dry condition after completing the diaphragm (retaining) wall. 

 

Diaphragm wall forms cylindrical shafts efficiently using the ordinary hydrofraises. 
Diaphragm wall forms cylindrical shafts efficiently using the ordinary hydrofraises.



Reinforcement cage 
placement
The reinforcement cage is then lifted 
by proper number and adequate cra-
neage and inserted in the trench. The 
cage is likely fabricated as one piece 
with coupler or welded splices. The 
cage is suspended in its final posi-
tion by adequate pipes on top of the 
guide wall to ensure that the bottom 
of the cage will have the adequate 
concrete cover and will not protrude 
into the soil which may initiate cor-
rosion.

Tremie Pipe Place-
ment and Concreting
Concrete casting using tremie pipes
To avoid concrete segregation due 
to the large depth of diaphragm 
wall and the existence of high wa-
ter table, concrete casting is carried 
out using tremie pipes. For primary 
panels exceeding 6-0 m length three 
tremie pipes should be used to en-
sure proper spreading of concrete on 
the entire cross section of the trench. 
The bottom of the tremie pipes must 
be lowered as much as possible in 
the trench. The tremie pipes should 
then remain covered by concrete at 
all times until the end of casting. 
With the progress of casting and 
the rise of concrete level, the tremie 
pipes are raised and 3-meter pipe is 
dismantled and the funnel is fixed 
again. Meanwhile, the excess slur-
ry displaced by concrete out of the 
trench is pumped back to the slurry 
tank for recycling and reuse in a 
new trench. The polluted concrete 
above the cut-off level are removed 
after concrete hardening while the 
concrete strength is still low. This 
will reduce the effort of demolish-
ing the hardened concrete.

Endstop Removal, if 
Installed
After concrete casting and before 
concrete hardening the endstops are 

removed leaving shear-key joints.

Quality Control
Quality control checks that should 
be carried out at each stage of op-
erations are as follows:

Applications
• Quay walls construction in ports.
• Permanent and temporary founda-
tion walls for deep basements.
• Retaining earth structure for cut 

and cover subway tunnels and high-
ways.
• Permanent walls for deep launch-
ing and receiving shafts, even in cir-
cular shapes, for tunnel access and 
shafts for deep sewers.
• Permanent cut-off walls through 
the core of earth dams.
• In congested areas for retention 
systems and permanent foundation 
walls.
• Deep ground water barriers 
through and under dams.
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Prior to placing the concrete the slurry density, viscosity, pH and sand content must be 
checked. If the properties do not meet the requirements, the slurry is pumped from the 
trench bottom into the desander for cleaning. In some cases, it is necessary to pump fresh 
slurry into the trench in order to accelerate the concrete casting. Endstops are inserted at 
the edges of the panel width along the full height of the panel. Sometimes the endstops are 
not used when the cutter cuts portion of the primary panel concrete while cutting the 
secondary panel trench. This type of joint is called "over-cut joint", which is secure and 
considered as a standard form of acceptable construction joint. 

Reinforcement cage placement 

The reinforcement cage is then lifted by proper number and adequate craneage and 
inserted in the trench. The cage is likely fabricated as one piece with coupler or welded 
splices. The cage is suspended in its final position by adequate pipes on top of the guide 
wall to ensure that the bottom of the cage will have the adequate concrete cover and will not 
protrude into the soil which may initiate corrosion. 

Tremie Pipe Placement and Concreting 

 

Concrete casting using tremie pipes 

To avoid concrete segregation due to the large depth of diaphragm wall and the existence 
of high water table, concrete casting is carried out using tremie pipes. For primary panels 
exceeding 6-0 m length three tremie pipes should be used to ensure proper spreading of 
concrete on the entire cross section of the trench. The bottom of the tremie pipes must be 
lowered as much as possible in the trench. The tremie pipes should then remain covered by 
concrete at all times until the end of casting. With the progress of casting and the rise of 
concrete level, the tremie pipes are raised and 3-meter pipe is dismantled and the funnel is 
fixed again. Meanwhile, the excess slurry displaced by concrete out of the trench is pumped 
back to the slurry tank for recycling and reuse in a new trench. The polluted concrete above 
the cut-off level are removed after concrete hardening while the concrete strength is still 
low. This will reduce the effort of demolishing the hardened concrete. 

Endstop Removal, if Installed 

After concrete casting and before concrete hardening the endstops are removed leaving 
shear-key joints. 

HANDYDASYAT

stage
Excavation

Cage Fabrication

Concreting

Continuity

28 days after con-
creting

After dredging or 
excavating the sea-
side or airside

Quality Control Checks
Quality of the slurry, verticality and width of the 
trench, trench depth, sand content at the toe of the 
trench

Accuracy of positioning the steel reinforcement, 
bracing and stiffeners, suspension bars, spacers, 
foam (block -out) for tie rods, hooks for lifting, 
couplers or steel welding, pipes for ultra sonic test-
ing are inserted

Quality of concrete (slump) and volume vs depth 
follow up

To avoid cold joints in the same panel, proper ver-
tical interlocking between primary and secondary 
panels if end joints are used

Cube testing for strength, cross-hole ultrasonic 
logging for concrete integrity and homogeneity

Joints quality (divers were hired in Al Sukhna Port 
to conduct this check), leakage, defects in concrete 
such as segregation, honeycombing
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Guide walls have to 
be used for the follow-
ing four reasons.
1. They are installed exactly on the 
edges of the diaphragm wall to iden-
tify the excavation limits and ensure 
trenching goes along the preplanned 
layout.
2. They serve as a verticality guide 
by confining the hydrofraise guide 
frame.
3. They support the steel cage before 
and during concreting and distribut-
ing its load on a wide area.
4. They support the upper portion of 
the trench against surcharge result-
ing from nearby traffic especially 
the concrete mixers.
The guide walls can be cast in-situ. 
Sometimes, precast guide walls are 
used and moved along the path of 
the diaphragm wall which will re-
duce the costs associated with con-
struction.

Bentonite Preparation
Before the cutter operation, a pre-
excavation using normal excavator 
or grab should be done to ensure 
that bentonite mud will fill the shal-
low trench and the cutter›s mud 
pump will be fully submerged under 
the bentonite slurry before the hy-
drofraise start working.
Panel Excavation of Primary Panels
Normally, the primary panels are ex-
cavated in stages or multiple bites. 
They are excavated by two inde-
pendent main bites separated from 
each other and then followed by ex-
cavating the remaining intermediate 
bite. The depth of the trench must be 
checked.
In Al Sukhna Port, the primary panel 
length was 6.6m and the hydrofraise 
frame was 2.8m. Hence, the first 
and second main bites had a length 
of 2.8m each and the intermediate 
bite was 1.0m only. The same se-
quence can be followed when the 
diaphragm walls are L or T-shaped.

Slurry Feeding, Panel 
Cleaning and Slurry De-
sanding
Slurry feeding into the trench will 
continue during the cutter operation 
until the trench is complete. The ex-
cavated materials with slurry are cir-
culated through the pumps to a de-
sander in which slurry is separated 
from the excavated soil. The slurry 
is sent back to the trench while the 
excavated soil is collected and piled 
up for disposal away from site.

Final Panel Desanding 
and Endstop insertion
Prior to placing the concrete the 

slurry density, viscosity, pH and 
sand content must be checked. If 
the properties do not meet the re-
quirements, the slurry is pumped 
from the trench bottom into the de-
sander for cleaning. In some cases, 
it is necessary to pump fresh slurry 
into the trench in order to acceler-
ate the concrete casting. Endstops 
are inserted at the edges of the panel 
width along the full height of the 
panel. Sometimes the endstops are 
not used when the cutter cuts por-
tion of the primary panel concrete 
while cutting the secondary panel 
trench. This type of joint is called 
«over-cut joint», which is secure 
and considered as a standard form 
of acceptable construction joint.

 It produces the least vibration and noise levels amongst all available techniques. 
Therefore, it is used widely in constructions in the vicinity of the historic buildings and 
monuments. 

 The system is flexible in plan layout. Circular shafts or any other shapes can be 
executed. 

 Construction time for basements is considerably reduced. 
 It sustains vertical and horizontal loads and can be anchored easily to horizontal slabs. 
 It acts as water barrier as it prevents seepage. 
 Diaphragm wall system provides economic solutions in cases where temporary shoring 

and permanent support are combined and integrated in the design as one structure. 

Disadvantages 

 It is relatively costly system in small jobs like shallow basements. 
 Operations need special equipment (hydrofraises), specialized personnel for operations 

and particular plants required for bentonite and desanding. 
 Site laboratory should be provided to monitor bentonite properties and sand suspended 

in the trench. 

Sequence of Work 

 

 

Simple schematic diagram showing the sequence (after Bauer) 

Pre-trenching to Remove any Obstructions 

Before starting the trenching excavation activities, the site must be cleared from any 
obstructions along the path of the diaphragm walls and the nearby areas necessary for 
equipment maneuvering. 

Guide Wall Construction or Installation 

Guide walls have to be used for the following four reasons.  

1. They are installed exactly on the edges of the diaphragm wall to identify the 
excavation limits and ensure trenching goes along the preplanned layout.  

2. They serve as a verticality guide by confining the hydrofraise guide frame. 
3. They support the steel cage before and during concreting and distributing its load on 

a wide area. 
4. They support the upper portion of the trench against surcharge resulting from nearby 

traffic especially the concrete mixers. 

 

The guide walls can be cast in-situ. Sometimes, precast guide walls are used and moved 
along the path of the diaphragm wall which will reduce the costs associated with 
construction. 

Bentonite Preparation 

Before the cutter operation, a pre-excavation using normal excavator or grab should be 
done to ensure that bentonite mud will fill the shallow trench and the cutter's mud pump will 
be fully submerged under the bentonite slurry before the hydrofraise start working.  

Panel Excavation of Primary Panels 

Normally, the primary panels are excavated in stages or multiple bites. They are excavated 
by two independent main bites separated from each other and then followed by excavating 
the remaining intermediate bite. The depth of the trench must be checked. 

In Al Sukhna Port, the primary panel length was 6.6m and the hydrofraise frame was 2.8m. 
Hence, the first and second main bites had a length of 2.8m each and the intermediate bite 
was 1.0m only. The same sequence can be followed when the diaphragm walls are L or T-
shaped.  

Slurry Feeding, Panel Cleaning and Slurry Desanding 

Slurry feeding into the trench will continue during the cutter operation until the trench is 
complete. The excavated materials with slurry are circulated through the pumps to a 
desander in which slurry is separated from the excavated soil. The slurry is sent back to the 
trench while the excavated soil is collected and piled up for disposal away from site.  

Final Panel Desanding and Endstop insertion 
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thickness and the interchangeable 
guide frames. The Hydrofraises 
(sometimes called hydromills) can 
meet walls design from 0.60m width 
and can exceed 2.0m width.
• Whether hard rock or soft soils 
geologies are encountered, different 
Hydrofraises are available to match 
every soil condition and demand. 
This is achieved by different mod-
els of teeth fitted to the two cutting 
wheels.
• The walls are entirely constructed 
from the original formation level 
and can be completed prior to com-
mencing any excavation.
• Where groundwater precludes the 
use of conventional earth retention 
systems, diaphragm walls can be 
constructed and a low permeabil-
ity grouted plug can be provided at 
the diaphragm wall toes in order to 
eliminate or minimize the dewater-
ing until the raft foundations are 
completed and the weight of the 
structure exceeds the uplift forces.
• If there is a deep excavation at the 
edge of an existing structure and 
ground water is present or the near-

by structure foundations are going 
to be affected, diaphragm walls are 
often used as the most technically 
reliable and economically favorable 
option. The walls are very stiff that 
helps reduce the settlements of the 
adjacent structures.
• It produces the least vibration and 
noise levels amongst all available 
techniques. Therefore, it is used 
widely in constructions in the vi-
cinity of the historic buildings and 
monuments.
• The system is flexible in plan lay-
out. Circular shafts or any other 
shapes can be executed.
• Construction time for basements is 
considerably reduced.
• It sustains vertical and horizontal 
loads and can be anchored easily to 
horizontal slabs.
• It acts as water barrier as it pre-
vents seepage.
• Diaphragm wall system provides 
economic solutions in cases where 
temporary shoring and permanent 
support are combined and integrated 
in the design as one structure.

Disadvantages
• It is relatively costly system in 
small jobs like shallow basements.
• Operations need special equipment 
(hydrofraises), specialized person-
nel for operations and particular 
plants required for bentonite and 
desanding.
• Site laboratory should be provided 
to monitor bentonite properties and 
sand suspended in the trench.
Sequence of Work
Simple schematic diagram showing 
the sequence (after Bauer)

Pre-trenching to
 Remove any 
Obstructions
Before starting the trenching exca-
vation activities, the site must be 
cleared from any obstructions along 
the path of the diaphragm walls 
and the nearby areas necessary for 
equipment maneuvering.
Guide Wall Construction or Instal-
lation

 

 

Lifting the heaviest cage for the corner panel by four cranes – North Ain Al Sukhna Port, Egypt 

 

Three hydrofraises concurrently excavating diaphragm walls and barrettes while primary panel steel 
cage is lowered in a completed trench - North Ain Al Sukhna Port, Egypt 

Definitions 

A diaphragm wall is simply a strip rectangular pile. Sometimes, the wall is T or H-shaped for 
more stiffness. It is a reinforced concrete wall that is cast in panels excavated in the ground. 
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Lifting the heaviest cage for the corner panel by four cranes – North Ain Al Sukhna Port, Egypt 

 

Three hydrofraises concurrently excavating diaphragm walls and barrettes while primary panel steel 
cage is lowered in a completed trench - North Ain Al Sukhna Port, Egypt 

Definitions 

A diaphragm wall is simply a strip rectangular pile. Sometimes, the wall is T or H-shaped for 
more stiffness. It is a reinforced concrete wall that is cast in panels excavated in the ground. 
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Three hydrofraises concurrently ex-
cavating diaphragm walls and bar-
rettes while primary panel steel cage 
is lowered in a completed trench - 
North Ain Al Sukhna Port, Egypt

Definitions
A diaphragm wall is simply a strip 
rectangular pile. Sometimes, the 
wall is T or H-shaped for more stiff-
ness. It is a reinforced concrete wall 
that is cast in panels excavated in 
the ground.
Excavation is carried out using hy-
drofraise, which has a long guide 
frame fitted on top of the cutting 
wheels assembly to guide and when 
required steer the machine down 
the trench. The guide frame incor-
porates a series of trim plates with 
which adjustments can be made to 
the equipment inclination in order 
to maintain the specified verticality. 
The frame has a powerful submers-
ible pump mounted above the cut-
ting wheels that conveys the exca-
vated soil from the trench together 
with the supporting fluid to the 
desanding plant at the surface for 

cleaning and re-circulation.
The trench is held open by the use of 
supporting slurry during the stages 
of excavation, installation of rein-
forcement and concrete casting. The 
slurry forms an impervious deposit 
(cake) on the vertical walls of the 
trench, isolating the hydraulic pres-
sure of the slurry from the surround-
ing soil and ground water, such that 
this pressure exerts sufficient out-
ward lateral force to keep the trench 
open, i.e. this slurry acts as shoring 
to prevent collapse by hydraulic 
pressure and thixotropic property. 
The slurry consists of either ben-
tonite (very fine type of clay) or 
polymers or a mixture of both with 
water. The loss of shear strength 
and viscosity of the slurry should be 
monitored until concreting stage. If 
these properties fall below certain 
limits, fresh bentonite should be 
added and pumped into the trench.
The diaphragm wall system is a con-
tinuous R.C. wall that consists of 
primary and secondary panels. The 
primary panels are excavated and 
cast first. The cross sectional dimen-

sions of the primary and secondary 
panels were 6.6m x 1.5m and 2.8m 
x 1.5m, respectively. Each two pri-
mary panels have a secondary panel 
in between.
Normally, the diaphragm walls ex-
tend to large depths and huge earth 
pressure is exerted on the wall lat-
erally from one side. Therefore, 
another line of shorter diaphragm 
walls called barrettes is constructed 
at the back of the main wall and par-
allel to it. The front and back dia-
phragm walls are connected using 
high grade stainless steel rods to 
minimize the straining actions and 
deflection on the deep front walls 
and produce economic design. In 
basements, horizontal slabs act as 
lateral bracing that has the same ef-
fect.

Advantages of Dia-
phragm Wall System
• It can reach large depths exceeding 
150m.
• Different widths of walls can be 
easily met by changing the wheels 
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Background:
Construction technologies devel-
oped over centuries reflecting the 
level of the existing civilization. 
Although the diaphragm wall has 
been introduced as a construction 
technology in 1950s, the number of 
engineers exposed to or participated 
in implementing this technique
is very limited. Significant develop-
ment in the machinery design had 
been achieved in 1980s and contin-
ued since then. However, still until 
now quite a lot of engineers have 
not even heard about this technique 
and its wide applications in the un-
derground constructions.
The key reason for the unawareness 
of this technique is attributed to two 
issues. Firstly, the diaphragm wall 
structural design and construction 
are not included in the undergradu-

ate education curriculum for civil 
engineering students. Secondly, 
there is limited number of compa-
nies that monopolized the fabrica-
tion of the hydrofraise machines, 
which are the main equipment for 
the diaphragm wall excavation, 
such as Bachy Soletanche (France), 
Bauer (Germany), Fontec (France), 
RODIO (Italy) and Casagrande (It-
aly). These manufacturing compa-
nies, until recent time, worked as the 
sole contractors in this field.
Simple schematic diagram showing 
the cutter and plants set-up (after 
Bauer)
It gives me pleasure to highlight 
this technique briefly in this article 
based on my own experience during 
the construction of Ain Al Sukhna 
Port on the Red Sea in Egypt be-
tween 1998 and 2000. This project 
comprised the following:

• 

2000 m of diaphragm walls, 1.5 m 
thick and 34 m deep as a front quay 
wall.
• 1900 m of barrettes, 1.0 m thick 
and 15 m deep as anchoring back 
wall. Both front and back walls 
were connected by 8 cm diameter 
stainless steel tie rods.
• All reinforcement of steel cages in 
the diaphragm walls were fitted with 
corrosion monitoring and protection 
system.
Lifting the heaviest cage for the cor-
ner panel by four cranes – North Ain 
Al Sukhna Port, Egypt
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