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ُ َعَمَلُكْم َوَر�ُسوُلُه َواْلُوؤِْمُنوَن ( التوبة 105 )  َوُقِل اْعَمُلوا َف�َسَيَى الَلهّ

الزميالت والزمالء اأ�سرة ميدكوم الكرمية
ي�سعدين اأن اأتوجه اإليكم بالتهنئة يف م�ستهل العام اجلديد متمنًيا من اهلل عز 
وجل اأن يكون عام خري وبركة، عليكم وعلى م�سر والعامل العربي والإ�سالمي 

اأجمع.
ونحن  عاًما جديًدا،  وتبداأ  الأول،  عامها  "اأخبار ميدكوم" تكمل  هاهي جملة 
ا مما انتظرناه منها، كتحقيق قدر من التوا�سل  ناأمل اأن تكون قد حققت بع�سً
الفعال بني اأفراد اأ�سرة ميدكوم، وتقدمي مواد اإعالمية مقنعة ومفيدة، مع ر�سم 

�سورة م�سرفة وحقيقية عن ال�سركة واأن�سطتها.
ويف العام اجلديد، نود التاأكيد على اأننا مازلنا ننتظر من كل الزميالت والزمالء، 
مزيًدا من امل�ساركة والتفاعل مع جملتهم، اإما بالإ�سهام يف حتريرها، اأو املبادرة 

اإىل تقدمي الأفكار واملقرتحات التي ميكن اأن ت�سهم يف تطويرها.
�سكُرا لكم جميًعا .. 

وفقكم اهلل .. وكل عام واأنتم بخري
د.م / ممدوح حممد حممود 
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م�شروع العدد

الالك    :             حمافظة النوفية

اال�ست�ساري:       الكتب الهند�سي للعمارة والتخطيط ) اأرك بالن(

مدير ال�سروع:                     م/ �سيد عبد العزيز

القيمة االإجمالية لالأعمال    :     61.5  مليون جنيه م�سري

م�شروع 
الـ 19 عمارة �شكنية

قرية الأخما�س – حمافظة املنوفية
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- تكمن اأهمية هذا امل�سروع يف كونه جزًءا من امل�سروع القومى لالإ�سكان الجتماعى الذي 
تقيم���ه الدول���ة ملح���دودي الدخل، وهو من نوعية امل�س���اريع التي حتر�ص �س���ركة ميدكوم 

طوال الوقت على اأن تكون م�ساركة فيها، كجزء من ر�سالتها نحو املجتمع والوطن. 
- يقع امل�س���روع فى قرية الخما�ص، وهي اإحدى القرى التابعة ملركز ال�س���ادات مبحافظة 

املنوفية .
- يتك���ون امل�س���روع م���ن عدد 19 عمارة �س���كنية، وحتتوي العمارة الواحدة على �س���تة اأدوار، 

والدور يحتوى على اأربع �سقق �سكنية.
- يبلغ اإجماىل عدد ال�سقق ال�سكنية بامل�سروع  456 �سقة، وتبلغ م�ساحة ال�سقة نحو ٠9م2.

وبالتايل تتجاوز امل�ساحات الكلية بامل�سروع نحو واحد واأربعني األف مرًتا م�سطًحا. 
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تعريف
ه���ي الغ���الف اخلارج���ي للمبن���ي يف حال���ة عدم 
بن���اء حوائط خارجية م���ن الطوب اأو غريه من 
املواد اأي اأنها ت�سبح اخلط الفا�سل بني املحيط 
والت���ي  للمبن���ي  الداخلي���ه  والبيئ���ة  اخلارج���ي 
ت�س���اعد عل���ي تخفي���ف وزن املبن���ى لن الهي���كل 
اخلا����ص به���ا يك���ون خفي���ف ج���دا حي���ث اأنه���ا ل 
تتحم���ل اأي اأحم���ال خا�س���ة باملبنى �س���وى وزنها 

احلوائط ال�ستائرية

الطبيع���ي فق���ط وع���ادة م���ا تقل���ل م���ن التكلف���ة 
املادي���ة للبن���اء، وتتك���ون ه���ذه احلوائ���ط غالب���ا 
م���ن الزجاج واللومني���وم ،ويف حالة ا�س���تخدام 
الزجاج تكون هناك فر�س���ة رائعة لزيادة دخول 
ال�س���اءة الطبيعي���ة لداخ���ل املبني ولكن اأي�س���اً 
مت���ر معه���ا احل���رارة اخلارجي���ة مما ي���وؤدي اإيل 
احلاجة اإيل بع�ص املعاجلات الهامة ملوازنة هذه 
الأمور،تق���وم احلوائ���ط ال�س���تائرية بنق���ل قوى 

 ركن الهند�شة

  Curtain walls 
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الري���اح التي توؤث���ر عليها اىل الهيكل ال�سا�س���ي 
للمن�س���اأة ع���ن طريق نقاط الت�س���ال يف الدوار 
احلوائ���ط  وج���د.  اإن  اخلر�س���انية  والعم���دة 
والتكنولوجي���ا  ال�س���تائرية بطبيع���ة �س���ناعتها 
التي ت�س���تخدم فيها تقاوم ت�س���لل اله���واء واملياة 
اإىل داخل املبنى وتاأثري قوى الزلزل والرياح.

يف بادئ الأمر �س���نعت احلوائط ال�ستائرية من 
احلديد والزجاج ثم عدلت لتتكون من عنا�سر 
من الألومنيوم البارزة والزجاج اأو الألومنيوم اأو 
احلجر اأو اأي مادة جتليد للحائط وا�ستخدم يف 
بادئ الأمر الزجاج فقط ثم توالت الإكت�سافات 
باإمكانية التجليد باأي مادة. الهيكل الألومنيوم 
يكون مع�س���ق جيدا بالزجاج مما يعطي ال�س���كل 
املتجان�ص اخلارجي الذي يعطي ال�س���كل اجليد 
للمبنى ،ميكن اأي�س���ا اأن ت�س���تخدم م���واد اأخرى 
مع الهيكل الألومنيوم دون الزجاج علي ح�س���ب 
الت�س���ميم املعماري امل���راد تكوينه مثل احلجرو 
األ���واح الألومنيوم واحلديد الغري قابل لل�س���داأ 
اأو ميكن اأن ت�ستخدم الفتحات �سواء كانت ثابتة 
اأو متحرك���ة كج���زء م���ن الواجه���ات اأو للهي���كل 
بالكامل ،وتكون احلوائط بفتحات قابلة للفتح 

اأو خمارج قابلة للفتح اأي�ساً اأو بدون.
النظ���م  ع���ن  ال�س���تائرية  احلوائ���ط  وتختل���ف 
التقليدي���ة يف البن���اء مث���ل الطوب واخلر�س���انة 
الت���ي تعم���ل علي بن���اء الواجهات ل���كل دور علي 
ح���ده يف ح���ني اأن احلوائ���ط ال�س���تائرية ترب���ط 
البع����ص دون  الأدوار ببع�س���ها  جمموع���ة م���ن 
فوا�س���ل ولهذا كان ولب���د اأن يوؤخذ يف العتبار 
مث���ل  الأم���ر  ه���ذا  ملعاجل���ة  �س���رورية  عوام���ل 
فوا�س���ل التو�س���ع احل���راري وفوا�س���ل التم���دد 
،فوا�س���ل حركة املبنى والهت���زازات ،وقطاعات 

حتويل املياة ،وفوا�س���ل الدخ���ان واأخريا ولي�ص 
اآخ���راً احلم���ل احلراري وال���ذي يوؤثر ب���دورة يف 
اأحمال التربي���د والكهرباء للمبنى مما ينعك�ص 

علي التكلفة النهائية للمن�ساأة.

بداية احلوائط ال�شتائرية :-
قبل منت�س���ف القرن التا�س���ع ع�سر كانت املباين 
ت�ستخدم الطوب يف احلوائط اخلارجية وكانت 
تعتم���د علي���ه كهيكل ان�س���ائي اأ�سا�س���ي للمن�س���اأة 
ولك���ن مع التط���ور الرهيب يف �س���ناعة احلديد 
واخلر�س���انة امل�س���لحة فت���ح الفر�س���ة اأم���ام عدم 
الإعتم���اد عل���ي احلوائط اخلارجي���ة يف الهياكل 
واملعدني���ة  اخلر�س���انية  الهي���اكل  وا�س���تخدمت 
،فا�س���تخدم العام���ود �س���غري امل�س���احة يف حم���ل 
م�س���احة كب���رية من املن�س���اأة مم���ا اأتاح الفر�س���ة 

Oriel_chambers
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للتفك���ري يف تطوير الغالف اخلارجي للمن�س���اأة 
دون القل���ق علي �س���المة املن�س���اأة والهيكل ،ومن 
ث���م مل ياأخ���ذ الزج���اج وقت حتى توغ���ل يف هذه 
ال�سناعة وتطور اإىل احلوائط ال�ستائرية التي 
ل حتم���ل اأي وزن اإل نف�س���ها وتتمت���ع مبي���زات 

كثرية عن مثيالتها من الطوب اأو اخلر�سانة.
يف بادئ الأمر ا�س���تخدم اخل�سب يف عمل هياكل 
احلوائ���ط ال�س���تائرية مم���ا اأدى اإىل ا�س���تهالك 
كميات كبرية من ال�سجار ،حتى مت اللجوء اىل 
الهياكل املعدنية عام 1864 م عن طريق املهند�ص 
 Oriel املعم���اري بيرت ايلي����ص يف مبنى يدعى
 Liverpool مدين���ة  يف   Chambers
England - ، وت���اله مببن���ى اآخ���ر يف الع���ام 

1866 م.
احلوائ���ط  هي���اكل  يف  الزج���اج  تثبي���ت  بداي���ات 
كث���رية  م���واد  با�س���تخدام  كان���ت  ال�س���تائرية 
منه���ا م���ادة احلري���ر ال�س���خري وم���ادة الألياف 
م���ادة  اإىل  التو�س���ل  مت  ث���م  وم���ن  الزجاجي���ة 
ال�س���يليكون املانع للت�س���رب ، بع�ص الت�سميمات 
اخلا�س���ة يك���ون فيه���ا غط���اء خارجي لفوا�س���ل 
الزج���اج م���ن املع���دن حلماي���ة امل���ادة الال�س���قة 

ويكون لها طابع خا�ص يف ال�سكل النهائي.
م���ن اأول املب���اين التي ا�س���تخدم فيه���ا احلوائط 
ه���و  نيوي���ورك  يف  احلديث���ة  ال�س���تائرية 
للمعم���اري    Lever House مبن���ى 
Skidmore ،وكان هذا املبنى يف عام 1952 
ويف وق���ت �س���ابق لهذا املبنى كان���ت هناك مباين 
مدين���ة  يف   Bauhaus مبن���ي  مث���ل  كث���رية 
  Hallidie دي�س���او يف اأملانيا عام 1933 ومبنى

يف �سان فران�سي�سكو عام 1918.
ا�س���تخدام  يف  التو�س���ع  ب���داأ   197٠ الع���ام  ويف 

م���ادة الألومني���وم يف ت�س���نيع هي���اكل احلوائط 
ال�س���تائرية ودخل���ت عل���ي �س���ناعته تكنولوجي���ا 
 Aluminum ب����  ت�س���مي  جدي���دة 
اأن ي�سنع عن�سر  تعني  والتي   Extrusion
مع���ني م���ن قواطيع عر�س���ية ثابته مث���ل ما هو 
مو�س���ح بال�س���ورة مما يتيح جميع الت�س���كيالت 
املمكن���ة املعق���دة وال���ذي اأتاح الفر�س���ة لت�س���كيل 
اأي ت�س���ميم خا����ص وفري���د للحوائط ب�س���هولة 
وباأم���ان اأك���ر من مثيالت���ه من امل���واد حيث اأن 
مادة الألومنيوم تتميز ب�س���هولة الت�سكيل وقلة 
�س���ماكتها مع قوتها يف نف�ص الوقت ووفرة املادة 
يف الطبيعة حيث اأنها متثل 8% من وزن �س���طح 
الك���رة الأر�س���ية ال�س���لب ،امل���ادة اخل���ام املكون���ة 
لالألومنيوم ت�س���مى بوك�س���يت واأتاح الألومنيوم 

16  Cook_Street
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املراجع / مو�سوعة ويكيبيديا احلرة

اإىل الآن ت�س���كيل ل نهائ���ي للت�س���ميمات حي���ث 
الأ�سا�س���ية  الت�س���ميمات  م���ن  العدي���د  تواف���ر 
الت�س���ميم  ت�س���نيع  امكاني���ة  اىل  بال�س���افة 

اخلا�ص باملبنى لينفرد به دون غريه.

هند�شة احلوائط ال�شتائرية :-
تعتمد هند�س���ة نظام احلوائط ال�س���تائرية علي 
عنا�سر اأ�سا�سية مكونة للهيكل الرئي�سي للنظام 
وللعنا�س���ر  ل���ه  النهائ���ي  اخلارج���ي  وللغ���الف 
الت���ي ت�س���له باملن�س���اأة التي �س���يتم تركيبه عليها 

وتتلخ�ص هذه العنا�سر يف الالآتي:-
Bracket -

ويتك���ون  الألومني���وم   )Frame( الهي���كل   -
م���ن عنا�س���ر راأ�س���ية )Mullions( واأفقي���ة 

)Transoms(

- الزجاج اأو �سرائح الألومنيوم اأو غريه كغالف 
خارجي للحائط 

- الأج���زاء الت���ي تق���وم بربط احلائ���ط بالهيكل 
اخلر�ساين للمن�ساأة 

- الأجزاء واملواد التي ت�ستخدم يف اإنهاء 

ال�شطح اخلارجي للحائط 
وتتحكم هذه املكونات يف خ�سائ�ص واملوا�سفات 
تت�س���كل  حي���ث  ال�س���تائرية  للحوائ���ط  الفني���ة 
وت�سمم هذه املكونات لتقوم علي الو�سول بهذا 
النظ���ام اىل اأعل���ى م�س���تويات احلماية للمن�س���اأة 
بحيث اأنه يقوم بت�سريف املياة اخلارجية �سواء 
اأمطار اأو غريها ومينع ت�سريبها للداخل ويقوم 
بالعزل احلراري للداخل عن اخلارج بال�سافة 
ايل الكث���ري م���ن اخل�س���ائ�ص الت���ي �سن�س���ردها 
لحقاً طبقاً لكل عن�س���ر و�س���نتعرف بالتف�سيل 
عل���ي هذه العنا�س���ر كل علي حده يف م�س���اركات 

قادمة اإن �ساء اهلل علي اأربع اأجزاء.
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املخاط���رة هي اإمكانية حدوث �س���ئ خطري 
نتيجة عدم توقع خمرج���ات العملية التي 
التاأكدي���ة  ع���دم  ب�س���بب  بتنفيذه���ا  نق���وم 
املحيط���ة بالعملية قي���د التنفي���ذ. ويرجع 
عدم التاأكدي���ة اإيل تعدد املتغريات املدخلة 
مراح���ل  خ���الل  تغريه���ا  وح���دة  للعملي���ة 
التنفي���ذ. وق���د �س���نف الباحث���ون والعلماء 

اإدارة الخاطر يف ال�ساريع
مهارات اإدارية

RISK MANAGEMENT

متع���ددة  باأنه���ا  الت�س���ييد  �س���ناعة  عملي���ة 
املتغريات وذات طابع حاد التغري والتذبذب 

خالل مراحل تنفيذها.
ومن هنا تظهر اأهمية درا�س���ة املخاطر من 
خ���الل م���ا ي�س���مي ب���اإدارة املخاط���ر ولنكون 
اأك���ر فعالي���ة يج���ب اأوًل ان نق���وم بتعريف 

اإدارة املخاطر ومراحلها وهي كالتايل:
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- حتدي���د املخاط���ر : حتدي���د اأي املخاط���ر 
 ، امل�س���روع  عل���ى  للتاأث���ري  احتم���ال  اك���ر 

وتوثيق خوا�ص هذه املخاطر.
- قيا�ص املخاطر : تقييم املخاطر وتفاعلها 

مع امل�سروع وخمرجاته .
- تطوي���ر ال�س���تجابات : حتدي���د خط���وات 
ه���ذه  ل���رد  ال�س���تجابة  لتجهي���ز  تعزيزي���ه 

املخاطر.
ال�س���تجابة   : املخاط���ر  رد  يف  التحك���م   -
للتغ���ريات يف املخاط���ر عل���ى م���دى ف���رتة 

امل�سروع 
اأك���ر حت���ي ل ت�س���بح  الأم���ور  ولتو�س���يح 
اأكادميي���ة بحت���ه �س���نتحدث ع���ن املخاط���ر 
يف امل�س���اريع الإن�س���ائية واأهمي���ة اإدارة تل���ك 
ب���ال  م���ن جوان���ب كثرية،وذل���ك  املخاط���ر 

جابه على ال�سئله التاليه.
اأواًل: ما الق�سود من حتليل واإدارة 

الخاطر يف ال�سروع؟
اإن حتليل واإدارة خماطر امل�سروع عبارة عن 
العملي���ة الت���ي متك���ن من معرف���ة املخاطر 
وحتليل تلك املخاطر با�س���تخدام الطريقة 
املنا�سبة ومن ثم و�سع احلل املنا�سب الذي 
يزي���ل ذل���ك اخلط���ر اأو يقل���ل م���ن اآث���اره. 
وب�س���كل اآخر فه���ي العملية الت���ي تزيد من 
جن���اح واإنهاء امل�س���روع من منظ���ور التكلفة 
والوق���ت واملوا�س���فات، باأق���ل م���ا ميكن من 

م�ساكل.
اإن املخاطر الت���ي توجد عنها بيانات كافية 
ميكن لنا تقديرها اإح�س���ائيا لأنه ل ميكن 
اأن يكون هناك م�س���روعان مت�س���ابهان. ويف 
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الغال���ب التعام���ل م���ع املخاطر يف امل�س���اريع 
يختلف من و�سع لآخر حيث وجود بيانات 
كافية لالأخ���ذ بها للتقدم واملعرفة الفعلية 
للمخاطر. قد تطورت عملية حتليل واإدارة 
الآيل  احلا�س���ب  ا�س���تخدام  ومت  املخاط���ر 
للتحلي���ل وهن���اك عدة اأ�س���اليب اأهمها على 
�س���بيل املثال ل احل�س���ر مونتاكارلو �سجرة 

القرارات.
ثاني��ًا: م��اذا تت�سم��ن الخاط��ر يف 

ال�سروع؟
اإن اخلط���وة الأوىل هي معرفة اأن املخاطر 
تن�س���اأ كنتيج���ة وعاقب���ة لاللتبا����ص وع���دم 
الق���درة على التنب���وؤ ويف كل م�س���روع توجد 
خماطر والتبا�س���ات من اأنواع خمتلفة كما 

هو مو�سح بالأمثلة التالية:-
- عدم تاأ�س���ي�ص اإدارة مالية، واإدارية بعد يف 

املنظمة.
- التقني���ات امل�س���تخدمة مل يت���م التحق���ق 

منها بعد.
- امل�سادر غري متوفرة بامل�ستوى املطلوب.

- ظروف املوقع الغري متوقعه
التبا�س���ات وخماط���ر  م���ن  ذكرن���اه  م���ا  كل 
ت�س���بب ف�س���ل امل�س���روع. والف�س���ل ه���و ع���دم 
التقي���د مبيزاني���ة امل�س���روع واملوع���د املحدد 
لنهايته والإجناز ح�سب الأهداف املحددة.

خماط��ر  واإدارة  حتلي��ل  ثالث��ًا: 
ال�سروع؟

ه���ي عبارة ع���ن عملي���ات �س���ممت لإزالة اأو 
تخفي���ف من اآثار املخاطر التي تهدد اإجناز 
اأهداف امل�س���روع. واإن املحللني واملخت�س���ني 
يف جمال املخاطر واملدراء و�سعوا ت�سورات 
جي���دة ومتنوعة له���ذه العملية ولتب�س���يط 
العملي���ة ف���اإن اإدارة املخاط���رة تنق�س���م اإىل 
خطوت���ني اأ�سا�س���يتني بعد اأن يت���م التعرف 

على مواطن املخاطر يف امل�سروع وهما:-
1. حتليل املخاطر )قيا�ص املخاطر(.

2. اإدارة املخاطر.
1. حتلي���ل املخاط���ر: اإن ه���ذه اخلط���وة من 

العملية تنق�سم اإىل مرحلتني:-
1-1 مرحل���ة حتليل نوعي: التي تركز على 
التقدير التعريفي واملو�سوعي للمخاطر.

1-2 مرحل���ة حتليل كم���ي: التي تركز على 
املنظ���ور وامل���ردود التقدي���ري والإح�س���ائي 

للمخاطر.
وكم���ا ذكرن���ا �س���ابقا ف���اإن هناك ع���دة طرق 
لعملية التحليل وملزيد من الإي�ساح ميكن 

الرجوع املراجع املذكوره ادناه.
املخاط���ر  اإدارة  تع���رف  املخاط���ر:  اإدارة   .2
باأنه���ا العملي���ات التي حتتوي على اأ�س���لوب 
للتحكم باملخاطر �سواء كانت هذه املخاطر 
 ، التكلف���ة   ، ، اجلدول���ة  العم���ل  يف جم���ال 

العقد ، يف اجلودة اأو يف امل�وارد .
2-1 وتت�سمن اإدارة املخاطر الآتي:-

2-1-1 حتدي���د املقايي����ص الوقائية لتجنب 
املخاطر اأو تخفيف حدة تاأثريها.
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2-1-2 اإن�س���اء خط���ط ط���وارئ للتعامل مع 
املخاطر عند حدوثها.

2-1-3 الب���دء يف عم���ل اأق�س���ى م���ا ميك���ن 
 )Uncertainty( لتخفيف اللتبا�ص

من خالل جمع املعلومات اجليدة.
2-1-4 و�سوح الروؤية لدى �سانعي القرار.
2-2 كم���ا اأن هن���اك ا�س���رتاتيجيات يف اإدارة 

املخاطر كالآتي؟
2-2-1 اإزالة املخاطر يف امل�سروع.

2-2-2 التقليل من املخاطر
2-2-3 نق���ل ه���ذه املخاط���ر بعم���ل التاأمني 

املنا�سب.
ع���ن طري���ق  املخاط���ر  امل�س���اركة يف   4-2-2

مقاولو الباطن.
2-2-5 قبول هذه املخاطر اإذا كانت ب�سيطة 

اأو احتمال وقوعها قليل جداً.
رابًعا: لاذا ن�ستخدم حتليل واإدارة 

الخاطر يف ال�سروع؟
توجد عدة اأ�سباب ل�ستخدام حتليل واإدارة 
املخاطر يف امل�س���اريع واأهم �سبب رئي�سي هو 
اأنها جتني فوائد عظيمة ذات دللة تتعدى 
حدود التكلفة اخلا�سة بها. وميكن اإجمال 
الفوائ���د يف تطبي���ق حتلي���ل واإدارة املخاطر 

كالآتي:
- فهم جيد للم�س���روع ويقودن���ا هذا الفهم 
اإىل تكوي���ن خط���ط واقعي���ة ومنطقي���ة يف 
تقدير تكلفة امل�سروع وحتديد مدة امل�سروع
- الفهم اجليد للمخاطر يف امل�سروع ميكن 
م���ن  بامل�س���روع  املتعلق���ة  الأط���راف  جمي���ع 

معرفة التعامل مع تلك املخاطر.
- الفه���م اجلي���د للمخاط���ر بامل�س���روع التي 
بدورها ت�ساعد على الختيار الأن�سب لنوع 

العقد.
- معرفة املخاطر يف امل�سروع ت�سمح بتقدير 
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منطق���ي مدرو����ص بعي���داً ع���ن الع�س���وائية 
لحتياط���ي الط���وارئ ال���ذي يعك����ص فع���ال 
املخاطر وكذلك يوجه بعدم ت�سجيع قبول 

م�ساريع غري فعالة من الناحية املالية.
اإح�س���ائية  بن���اء معلوم���ات  امل�س���اهمة يف   -
اجلي���د  الت�س���ميم  يف  ت�س���اعد  للمخاط���ر 

للم�ساريع امل�ستقبلية.
الكب���رية  باملخاط���ر  الأخ���ذ  ت�س���هيل   -
مبعقولية اأكر مما يزيد الفائدة املكت�سبة 

من الأخذ باملخاطر.
- امل�س���اعدة يف التمييز ب���ني احلظ والإدارة 

اجليدة وبني �سوء احلظ والإدارة ال�سيئة
م��ن  ال�ستفي��د  م��ن  خام�س��ًا: 

ا�ستخدامها؟

- املق���اول ال���ذي يهم���ه اأن يع���رف مواط���ن 
املخاط���رة يف امل�س���روع وق���ام بتحلي���ل تل���ك 
املخاط���ر وعلى �س���وء ذل���ك و�س���ع العر�ص 

املنا�سب واملناف�ص.
العر����ص  معرف���ة  يهم���ه  ال���ذي  املال���ك   -
املنا�س���ب ل���ه وذل���ك مبعرف���ة م���ن املق���اول 
الذي و�سع العر�ص وقدره باأ�سلوب علمي. 
حتى ل يتورط مع مقاول مغامر اأو جاهل 

مبخاطر امل�سروع.
- مدراء امل�ساريع الذين يرغبون يف حت�سني 
نوعية اأعمالهم والذي يرغبون يف اأن تكون 
م�ساريعهم ح�سب التكلفة املر�سودة والوقت 

املحدد وح�سب املوا�سفات املطلوبة.
ل��زوم  التكلف��ة  ه��ي  م��ا  �ساد�س��ًا: 



15 العدد السادس - يناير 2016

ا�ستخدامها ؟
عملي���ة  ل�س���تخدام  الالزم���ة  التكلف���ة  اإن 
حتليل واإدارة املخاطر ميكن اأن تكون قليلة 
كتكلف���ة ي���وم اأو يومني من وقت ال�س���خ�ص 
وكح���د اأق�س���ى م���ن 5% – 1٠% م���ن قيم���ة 
تكلف���ة اإدارة امل�س���روع. والتكلف���ة تع���ود اإىل 
الدق���ة املطلوبة وحجم امل�س���روع وتعقيده. 
تكالي���ف  اإجم���ايل  م���ن  مئوي���ة  وكن�س���بة 
امل�س���روع فاإنها تعترب �سئيلة ن�سبياً، وجدًل 
ف���اأن التكلف���ة امل�س���تهدفة تعترب كا�س���تثمار 
عملي���ة  اأثن���اء  املخاط���ر  تعري���ف  حال���ة  يف 
التحليل والإدارة واإل �ستظل غري معروفة 
اإىل اأن ي�س���بح الأمر متاأخ���راً لتداركه. اأما 
بالن�سبة للوقت فاإن الوقت الالزم لتحليل 
املخاطر يعتمد على مدى توفر املعلومات. 
ويحتاج ما بني �سهر اإىل ثالثة اأ�سهر وفقاً 
لدرج���ة تعقي���د امل�س���روع وامتداد حت�س���ري 
اخلط���ط واملبال���غ املر�س���ودة للتحليل. واإن 
ما حتتاجه من موارد هو �س���خ�ص واحد اأو 
اثنني لديهم معرفة باإدارة املخاطر ولديه 
خ���ربة يف ا�س���تخدام اأ�س���اليب تقني���ة حتليل 
واإدارة املخاط���ر. وعل���ى اأي ح���ال يف حال���ة 
ع���دم توف���ر ذل���ك يف املنظم���ة فاإن���ه ميك���ن 

جلب اأخ�سائيني من خارجها.
�سابعًا: متى يجب ا�ستخدام حتليل 

واإدارة الخاطر يف ال�سروع؟
اإن حتليل واإدارة املخاطر يف امل�س���روع تعترب 
اأي  يف  تب���داأ  اأن  وميك���ن  م�س���تمرة  عملي���ة 

مرحل���ة من دورة امل�س���روع وميكن اأن تدوم 
وت�ستمر اإىل اأن ت�سبح تكاليف ا�ستخدامها 
اأك���ر م���ن فائدته���ا املحتمل���ة والتي ميكن 
املخاط���ر  تق���ل  امل�س���روع  ويتق���دم  ك�س���بها. 
وبه���ذا فاإن فعالية ا�س���تخدام حتليل واإدارة 
املخاطر متيل اإىل التقل�ص لذلك فاإنه من 
امل�ستح�س���ن ا�س���تخدامها يف الأطوار املبكرة 

من دورة حياة امل�سروع.
ثامن��ًا: ه��ل ه��ي منا�سب��ة جلمي��ع 

ال�ساريع؟
م���ن خالل م���ا ذكرن���اه �س���ابقاً يق���ول كثري 
يف  الخت�س���ا�ص  وذوي  امل�س���تخدمني  م���ن 
حتليل واإدارة املخاطر اأن الإجابة على هذا 
ال�س���وؤال وم���ن واق���ع اخلربة فاإنه���ا كذلك. 
لأن���ه ل يوج���د م�س���روع لي����ص ب���ه خماط���ر 
بل جميع امل�س���اريع بها خماطر واأن حتليل 
تل���ك املخاط���ر بعد التع���رف عليها ومن ثم 
اإدارته���ا تعت���رب جزءاً مكمل لإدارة امل�س���روع 
وم���ن دون ذل���ك �س���يكون امل�س���روع عر�س���ة 

للف�سل
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فكر وثقافة

�سالح اأبو �سيف 
اأبو الواقعية يف ال�صينما امل�صرية

خم���رج م�س���ري، م���ن اأب���رز املخرج���ني ال���رواد 
الذين اأر�س���وا قواعد وتقاليد لل�سينما امل�سرية 
باأفالم���ه  وا�س���تهر  الأوىل،  البداي���ات  من���ذ 
الواقعية التي اأ�سبحت متثل مدر�سة �سينمائية 
واختب���ارات،  ومراح���ل  ومالم���ح  مناه���ج  له���ا 
حتى ا�س���تحق بجدارة لقب “اأب���و الواقعية” يف 

ال�سينما امل�سرية.
ول���د املخرج “�س���الح اأبو �س���يف” ي���وم 1٠ مايو 
ع���ام 1915م يف ح���ي ب���ولق بالقاه���رة، وعمل يف 
�سركة الن�سيج مبدينة املحلة الكربى ويف نف�ص 
الوق���ت عمل بال�س���حافة الفنية ث���م انكب على 
درا�س���ة فروع ال�سينما املختلفة والعلوم املتعلقة 
بها مثل املو�سيقى وعلم النف�ص واملنطق، وهناك 
يف املحل���ة التق���ى باملخ���رج “نيازي م�س���طفى” 
الذي �ساعده يف النتقال اإىل اأ�ستوديو م�سر يف 

عام 1936م.
ب���داأ “�س���الح اأب���و �س���يف” العم���ل باملونت���اج يف 
اأ�س���توديو م�سر، واأ�س���بح رئي�ساً لق�س���م املونتاج 
بالأ�س���توديو مل���دة ع�س���ر �س���نوات حي���ث تتلم���ذ 
عل���ى يده الكث���ريون يف فن املونت���اج، ويف بداية 
ع���ام 1939م وقب���ل �س���فره اإىل فرن�س���ا لدرا�س���ة 
ال�س���ينما عم���ل كم�س���اعد اأول للمخ���رج “كمال 
�سليم” يف فيلم “العزمية” الذي يعترب الفيلم 

الواقعي الأول يف ال�س���ينما امل�س���رية.ويف اأواخر 
عام 1939م عاد “اأبو �س���يف” من فرن�س���ا ب�سبب 
احل���رب العاملي���ة الثانية، وق���ام بتجربته الأوىل 
1946م  ع���ام  الروائ���ي  ال�س���ينمائي  الإخ���راج  يف 
وكان ه���ذا الفيلم هو “دامياً يف قلبي” املقتب�ص 
ع���ن الفيل���م الأجنب���ي “ج�س���ر واترل���و”، وكان 
م���ن بطولة “عقيل���ة راتب” و”عم���اد حمدي” 

و”دولت اأبي�ص”.
وعندم���ا عاد “�س���الح اأبو �س���يف” م���ن اإيطاليا 
ع���ام 195٠م حي���ث اأخ���رج الن�س���خة العربي���ة من 
فيل���م “ال�س���قر” بطولة عماد حمدي و�س���امية 
بتي���ار  تاأث���ر  ق���د  كان  �س���وقي،  فري���د  و  جم���ال 
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م�شهد من فيلم ) القاهرة 30 ( 

الإيطالي���ة  ال�س���ينما  يف  اجلدي���دة  الواقعي���ة 
واأ�سر على اأن يخو�ص هذه التجربة من خالل 
ال�سينما امل�سرية، وكانت الواقعية عند “�سالح 
اأبو �سيف” تعني اأن ترى الواقع وتنفذ بب�سرك 
وب�س���ريتك يف اأعماق���ه واأن ت���درك وتعي جذور 
الظاه���رة، ل اأن تكتفي بر�س���د مالحمها فقط، 
وهذا ما ج�سده يف اأفالمه مثل “ريا و�سكينة”، 
“الفتوة”، “�س���باب ام���راأة”، “بداية ونهاية”، 
“ال�س���قا  الثانية”،  “الزوج���ة   ،”3٠ “القاه���رة 

مات”، “البداية”.
وق���د جنحت هذه الأفالم يف فر�ص مناخ حميم 
اأك���ده حنان���ه وقلق���ه وتعامله احل�س���ي ال�س���ادق 
م���ع اآل���ة الت�س���وير الت���ي ج���ال به���ا يف ال�س���وارع 
واحل���ارات ال�س���عبية يف موا�س���يع م�س���تمدة من 
واق���ع احلي���اة امل�س���رية والعربي���ة وم�س���كالتها، 
ل  فن���ي  باأ�س���لوب  الإن�س���اين  بالبع���د  فاأثراه���ا 
واأ�س���بح  املغلق���ة،  ال�س���توديوهات  يف  يتحق���ق 
اأول  اإدارة  ملجل�ص  �س���يف” رئي�س���ا  اأبو  “�س���الح 

اإنت���اج �س���ينمائي يف م�س���ر، واأ�س���تاذاً يف  �س���ركة 
املعهد العايل لل�سينما، وعميداً ملعهد ال�سيناريو 
يف القاهرة.ميثل “اأبو �س���يف” مرحلة مهمة يف 
تاريخ ال�س���ينما العربية باأفالمه ذات املوا�س���يع 
املختلف���ة، ففي فيلم “الو�س���ادة اخلالية” الذي 
اأخرج���ه ع���ام 1957م ي�س���ور �س���عادة م�س���تحيلة 
يف اإط���ار رومان�س���ي راٍق، مما يجع���ل هذا الفيلم 
م���ن اأكر اأفالمه رق���ة وجماهريية، ويف فيلمه 
“الفت���وة” ي���ربع يف التق���اط مناخ���ات ال�س���وق 
م�س���وراً،  املحتدم���ة  و�س���راعاتها  ال�س���عبية 
بطريقة قريبة من امللحمية، �سخ�س���يات ت�سعى 

لتجاوز ال�سيق الذي يطوقها.
وبلغ جمموع الأفالم التي اأخرجها “�سالح اأبو 
�سيف” طوال م�سريته اأربعني فيلماً، نال عليها 
جوائ���ز واأو�س���مة كث���رية يف مهرجان���ات عربي���ة 
ودولي���ة، ويف 22 يوني���و م���ن ع���ام 1996م ت���ويف 

املخرج الكبري عن عمر ناهز 81 عاماً.
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اأ�شرة ميدكوم

الف مربوك

دد
لع

ري ا
ات

يك
كار

زفاف  اهلل  بحمد  مت  بهيج  عائلي  حفل  يف 

املهند�ص  الزميل  جنل  �سالح  اأمين  الدكتور 

بال�سركة  العقود  مدير  �سالح  حممد  �سالح 

باملوارد  �سالح  ايهاب  الأ�ستاذ  و�سقيق 

الب�سريةوذلك يوم 14 نوفمرب 2٠15

وال�سركة تهنىء العرو�سني

جلنة  تقوم  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  الدكتور  ال�سيد  توجيهات  على  بناء 
التطوير بال�سركة حالًيا بدرا�سة مبدئية عن اإمكانية تطوير م�سروع عالج 
حت�سني  اإطار  يف  وذلك  فاعلية  و  �سموًل  اأكر  ليكون  بال�سركة  العاملني 

اخلدمات املقدمة لهم. 
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الب�سرية   املوارد  ق�سم  رئي�ص  قا�سم   اأمين  الزميل  تعاىلعم  اهلل  رحمة  ايل  -تويف 
بال�سركة وذلك فى  15 نوفمرب 2٠15  للفقيدالرحمة ، ولأ�سرته خال�ص العزاء .

اأ�سماء خريي ،وذلك يوم 7 دي�سمرب  - توفيت ايل رحمة اهلل تعاىل عمة الأ�ستاذة 
2٠15 ، للفقيدة الرحمة ، ولأ�سرتها خال�ص العزاء.

- تويف ايل رحمة اهلل تعاىل الزميل �سعيد عبد اهلل كبري ال�سعاة  بال�سركة �سابقاً   
وذلك فى  22 دي�سمرب 2٠15  للفقيد الرحمة ، ولأ�سرته خال�ص العزاء.

- توفيت ايل رحمة اهلل تعاىل خالة املهند�سة مريان رم�سان بق�سم مراقبة التكاليف  
وذلك يوم 22 دي�سمرب 2٠15 ، للفقيدة الرحمة ، ولأ�سرتها خال�ص العزاء.

البقاء للـه

رئي�س جمل�س الإدارة

هل تعلم اأن :

املحرر العامم�شت�شار التحرير

د.م / ممدوح حممد حممود

م /عاطف عبد العزيزم /ماجد عبد املق�شود

اأخبار 

- اأن الزرافة لطول رقبتها فهي ل تنام يف اليوم الواحد اإل ت�سع دقائق و لي�ست 
على مرة واحدة اإمنا على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق

 -الفراط يف اأخذ بع�ص اأنواع الفيتامينات يوؤدي اىل الت�سمم 
- عدد ملوك فرن�سا الذين حملوا ا�سم لوي�ص 18 ملكا  

ال�سف  يف  وهو  العددية  املتوالية  ابتكر  قد  نيوتن  اإ�سحاق  الريا�سي  العامل   -
الثالث الإبتدائي     



الركز الرئي�سي:
17 �ش جنيب ب�سيوين - م�سر اجلديدة - القاهرة

تليفون : 20226445041      20226328266
ال�سنع : 110 طريق اأ�سوان / اأبو �سمبل

تليفون : 097 2235623        فاك�ش: 0972335624
فرع اأ�سوان :

حي خالد بن الوليد - عمارة مهند�ش / حممد فهمي القا�سي بجوار بنك التنمية واالئتمان 
الزراعي -  مدينة اأ�سوان

اأ�شوان للأ�شمنت�شركة
Medcom - Aswan for Cement
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