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حممد  ممدوح  الدكتور  ال�سيد  مبكر،  وقت  منذ  و�سعها  التي  للروؤية  وفًقا 
للتنمية  م�سر  �سركة  وهي  الأم،  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  حممود 
الهند�سية )ميدكوم( فيما يتعلق بالعمل على التو�سع الإقليمي باملنطقة 
عام  املحدودة  املتميزة  ال�سعودية  املرا�سم  �سركة  تاأ�س�ست  فقد  العربية، 
2012 باململكة العربية ال�سعودية، وذلك ك�سركة حمدودة، براأ�سمال بلغ 
ع�سرة ماليني ريال �سعودي، حيث توىل ال�سيد املهند�س ماجد عبد املق�سود 

من�سب املدير العام بها.

�ســركـــة  املرا�سم  ال�سعودية املتميزة املحدودة 
خطوات م�سرية واثقة على اأر�س اململكة

املـوؤ�ســ�س 
د. م ممدوح حممد حممود
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الوليدة  ال�سركة  حازت  ما  و�سرعان 
باعتبارها  باململكة،  العمالء  ثقة 
بنى  اآخر  عمالق  لكيان  امتداًدا 
�سمعته يف �سوق املقاولت امل�سري عرب 
والعطاء  والعرق  اجلهد  من  عاًما   36

األ وهو �سركة ميدكوم.
ويف غ�سون �سنوات مل تتجاوز الأربع، 
ال�سعودية  املرا�سم  �سركة  اأجنزت 
من  العديد  املحدودة  املتميزة 
ا�ستلزم منًوا  الذي  الأمر  امل�سروعات، 
بتلك  لديها  العاملني  عدد  بلغ  حيث  والإداري،  الفني  جهازها  يف  م�سطرًدا 
وفني  وم�سرف  واإداري  وحما�سب  مهند�س  بني  ما  فرًدا،   500 نحو  امل�سروعات 

وعامل.
وفيما يلي بع�س م�سروعات ال�سركة:

ت�سطيبات بجامعة امللك �سعود بالريا�س                           -
اأعمال اخلر�سانة واحلديد مب�ست�سفي امللك في�سل بجدة           -

ت�سطيبات باأبراج املركز املايل بالريا�س                        -
ت�سطيبات مبركز الإيواء بال�سمي�سي                               -

ت�سطيبات بجامعة اأم القري مبكة املكرمة                        -
ت�سطيبات بربج موؤ�س�سة النقد ال�سعودي بالريا�س  -

كوبري مطار امللك عبد العزيز الدويل                    -
مباين ملحقة ي�سالت و�سول املطار             -

ت�سطيب اإ�سكان احلر�س الوطني باملدينة املنورة                    -
مكتب وزير الرتبية والتعليم بجدة                 -

كما يجري حاليا العمل يف ت�سطيبات 134 فبال مبدينة املروج مبدينة امللك 
عبد اهلل القت�سادية بجدة بقيمة اإجمالية ت�سل اإىل 175 مليون ريال.

املدير العام
املهند�س ماجد عبد املق�سود
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م�سروع  كوبرى  مطار امللك عبد العزيز - بجدة

م�سروع 5 ق�سور فى ابحر - جدةمكتب وزير الرتبية والتعليم بجدة

م�سروع ا�سكان احلر�س الوطني  
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ركن الهند�سة

الإ�ســافات على اخللطــات اخلـر�سانية
م/ في�سل �سامل اليماين

اخللطة  مكونات  خالف  تكون  التي  هي  للخر�سانة  امل�سافة  املواد 
ت�ساف  املادة  اأن  اأي  وركام  وا�سمنت  ماء  من  املكونة  اخلر�سانية 
اأو بعد اخللط لإعطائها خوا�س مطلوبة يف  اإىل ماء اخللطة قبل 
اأي  ظروف العمل، علما باأن هناك مواد ت�ساف بعد مدة من الزمن 
اأن احلاجة اإليها �سواء للت�سققات اخلر�سانية اأو غريها من امل�ساكل 
للخر�سانة م�سنفة  امل�سافة  املواد  ، بحيث تكون جميع  اخلر�سانية 

)Aci Committee 212(   طبقا للموا�سفات الأمـريكية
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�سروط املواد امل�سافة للخر�سانة: 
يجب اأن حتقق املواد امل�سافة عددًا من ال�سروط هي:

1- حمققة لالأمان اخلر�ساين املطلوب. 
2- يجب اأن تكون اقت�سادية التكاليف.

3- يجب اأن ل تكون م�سرة للخلطة اخلر�سانية اأو املبنى. 
4- يجب اأن ل يكون لها تاأثري على ن�سب اخللط. 

الهدف من الإ�سافات:
اأ- تعجيل زمن ال�سك للح�سول على مقاومة اأكرب. 

ب- للح�سول على قابلية للت�سغيل.
ت- يف حالة اجلو احلار تكون فائدة املواد امل�سافة لإبطاء ال�سك. 

ث- ملقاومة التاآكل والتحمل.
ج- لتح�سني التما�سك بني اخلر�سانة القدمية واجلديدة.

ح- اإنتاج نوع من اخلر�سانة اخلفيفة الوزن. 
خ- تعمل على زيادة ثبات اخلر�سانة.

د- تعمل على تقليل النفاذية.
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اأنواع الإ�سافات: 
:Accelerators اأ- اإ�سافة تعجيل ال�سك

وعمل هذه الإ�سافة هو تق�سري زمن ال�سك حيث تقوم بجعل اخلر�سانة ت�سك قبل حدوث 
الأ�سرار الناجتة من جتمدها بعد ال�سب مبا�سرة. 

:Retarders ب- اإ�سافة مبطئة لل�سك
وهي التي تقوم باإبطاء ال�سك لالأ�سمنت يف ظروف الأجواء احلارة تقوم بتقليل معدل منو 

املقاومة. 
:)w.r.a Water Reducing Agent( ت- اإ�سافة مواد تقلل مياه اخللط

كمية  وتقلل  للت�سغيل  قابلية  وتعطي  الن�سغاط  مقاومة  تقوية  على  تعمل  املادة  وهذه 
الأ�سمنت مع ثبات مقاومة ال�سغط والقابلية للت�سغيل، واأي�سا لها دور يف تاليف الزيادة غري 
املطلوب يف كمية املاء اأثناء اخللط وال�سب يف املوقع وت�ستخدم املادة يف �سب الأ�سا�سات يف 

حالة ارتفاع من�سوب املياه اجلوفية اأو �سقوط الأمطار.
 :Anti Pacterial Admixtures ث- اإ�سافة مادة م�سادة للبكرتريا

فيها  توجد  التي  احلوائط  وخر�سانات  الأر�سية  اخلر�سانة  يف  الإ�سافة  هذه  وت�ستخدم 
البكرتيا التي ت�سببت لها البكرتيا بالتاآكل. 

:Air Entraining Agent ج- اإ�سافة الهواء املحبو�س
فينتج  اخلر�سانية  اخللطة  اإىل  الإ�سافة  هذه  من  معينة  كمية  بخلط  عملها  ويكون 
جمموعة كبرية من الفقاعات الهوائية ميكرو�سكوبية منتظمة التوزيع على �سطح اخللطة 
فتوؤثر هذه الفقاعات على اخلر�سانة الطازجة من حيث قابلية الت�سغيل والن�سج ، واأي�سا 
املتانة  زيادة  يف  تاأثري  ولها  والنفاذية  التجمد  حيث  من  املت�سلدة  اخلر�سانة  على  توؤثر 
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)منقول عن موقع مو�سوعة زهراوي للمهند�سني العرب(

والتحمل وت�ساهم يف تخفيف وزن املن�ساأ وعملها اأنها ت�ستخدم يف الطرق وممرات الطائرات 
واخلر�سانة اخلفيفة)الفوم(.

 :Flexin ح- اإ�سافات حلقن اخلر�سانة
املبنى  اأجزاء  يف  وعيوب  ت�سققات  وجود  حالة  يف  امل�سلحة  اخلر�سانة  يف  حتقن  ماد  وهي 
وخا�سة التي حتت الأر�س املعر�سة للرطوبة بحيث تقوم هذه املادة املقاومة لتاأثري التاآكل 

وهي مرنة وتتحمل درجة احلرارة و�سريعة اجلفاف بعد ال�ستخدام.
 :Bitumene ر-اإ�سافة مادة البيتومني

املوؤثرات اخلارجية كالرطوبة والأمطار واملياه  املن�ساآت من  لها دور يف حماية  املادة  هذه 
اجلوفية وذلك لتاليف الأمالح والكربيتات.

 :Coloured Concrete Admixtures خ- اإ�سافة املادة امللونة للخر�سانة
وخا�سة  ملون  �سطح  ذات  اخلر�سانة  تكون  اأن  تتطلب  التي  للخلطة  امللونة  املادة  ت�ساف 
عند  مبهتة  غري  كيميائيا  خاملة  معدنية  اأكا�سيد  عن  عبارة  وهي   ، العادية  للخر�سانة 

التعر�س لل�سم�س. 

اخلال�سة: 
واملقاولني  املواطنني  لها جيدا من قبل  اأن ينتبه  الإ�سافات يجب  اأن  ن�ستخل�س مما تقدم 
حيث مل ت�ستخدم بال�سكل املطلوب واملرجو من حيث املوا�سفات علما باأنها طبقت يف امل�ساريع 
يف  الزيادة  من  خلوفهم  املواطنني  لدى  ا�ستخدامها  عدم  ويعود  كبرية  ب�سورة  احلكومية 

التكلفة وكذلك عدم الهتمام يف اجلودة.
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مهارات اإدارية

اأخطاء اإدارية يجب جتنبها

نهدى اإليك هذه املرة-اأخي املدير-جمموعة من الأخطاء 
الإدارية نعرفك بها وننبهك اإليها وندعوك اإىل اجتنابها..
ونح�سب اأنها نعم الهدية…..فكن معنا ودون مالحظاتك 

على واقعك العملي:



11 العدد الثامن - يوليو 2016

1. يخطئ من يظن اأن ي�ستطيع وحده اإدارة العمل والأفراد بدون م�ساركة 
الآخرين ، اإن الإدارة هي عملية م�سرتكة.

.2. يخطئ من يعتمد يف اإداراته على اأ�سلوب الأمر والنهى ، فاإنها اأ�ساليب 
قد ثبت ف�سلها ول يعتمد عليها حتى الآن اإل املدراء يف حديقة احليوان!!!
3. و�سع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب مبداأ اإداري ، واأنت اإذا نظرت اإىل 
القطاعات احلكومية وراأيت متخ�س�سًا يف الكيمياء احليوية يعمل م�سئوًل 

للعالقات العامة ، فاعلم اإىل اأي حد ف�سدت الإدارات..
4.  املدير يف املكتب : جملة يجب اأن ينتهي التعامل بها وا�ستخدامها متامًا 

يف جميع قطاعات العمل
5. ل تعامل العاملني معك على اأنهم اأطفال ، تعطيهم عند الإجناز ومتنعهم 
 ، الإجناز  عوامل  عن  وابحث  اخلطاأ  اأ�سباب  يف  ابحث  ولكن   ، اخلطاأ  عند 

وبعد ذلك ل باأ�س بالتحفيز اأو العقاب.
6. رمبا ي�سبب التحفيز بع�س الإيجابيات ، لكنه وحده ل ين�سئ التقدم.

بع�س  لإجناز  قلياًل  تنتج  العقاب-قد  من  العاملني  تخويف  طريق   .7
الأعمال ، ولكنها طريقة ل ت�سلح لالرتقاء مب�ستوى اجلودة.

8. امل�ساواة مبداأ قد يظلم كثريًا من اأ�سحاب املواهب ، ولكن العدل مبداأ ل 
يظلم اأحدًا…اإن الفرق بني امل�ساواة والعدل اأن امل�ساواة تقت�سي ت�سوية 
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اجلميع يف العطاء واملنع رغم اختالف قدراتهم و�سفاتهم ، اإل اأن العدل 
يعطي لكل ذي حق حقه.

جمال�س  كاختيار  دقيقًا  يكون  اأن  ينبغي  الإدارات  جمال�س  اختيار   .9
الوزارات يف كل دولة ، اإنهم فئة يعود اإليها القرار يف املوؤ�س�سات.

10. يخطئ كل مدير ل يعتمد على فرق العمل يف اأداء املهام املطلوبة اإن 
العتماد على الأفراد وحدهم ي�سبب الق�سور مهما كان الأفراد نابغني…!!

11. ل تكتف ب�سمت الأع�ساء لال�ستدلل على موافقتهم ، يف اأحيان كثرية 
يعرت�س البع�س بال�سمت اأكرث من العرتا�س بالكالم.

12. احذر اأ�سلوب الإقناع املوؤقت ، اأو الإحالة على اأوقات اأخرى لتمرير 
القرارات…اإنها نوع من الدكتاتورية املقنعة.!!!

اأن جتل�س معه وت�سمع منه  اأحد قبل  اأحكامًا م�سبقة على  13. ل ت�سدر 
وتقبل من كالمه وتقتنع وتتناق�س!!

14. ل ت�ست�سلم للتقليد اإل عند العجز عن البتكار ، اإن البتكار وظيفة 
من وظائف القائد ينتظرها الآخرون منه.
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حتديد  اإن  كما   ، فردية  روؤية  اأ�سا�س  على  العمل  اأولويات  حتدد  ل   .15
الأولويات عند بروز م�سكالت طارئة من الأخطاء الإدارية اخلفية…

16. ل جتعل خطة العمل مبناأى عن التطبيق الفعلي ، فاإن ذلك هو ال�سبيل 
اإىل الف�سل الأكيد ، ولكن اجعل خطة عملك هي اأ�سا�س جلميع حتركاتك 

وت�سرفاتك وقراراتك.
اإذا اأردت اخلروج عن خطة العمل فال تفعل ، ولكن �سع خطة عمل   .17

جديدة تراعى فيها امل�ستجدات اجلديدة.
18. مدير بغري تخطيط يعنى ف�سل لعمل املوؤ�س�سة ، فال تقبل عماًل قبل اأن 

ت�سع له خطة ول تنتظر جناح عمل غري خمطط.
على  كتابتها  جمرد  ل  عليها  الرتكيز  يعنى  عملك  اأولويات  حتديد   .19

الورق.
20. الروؤية امل�ستقبلية للعمل دليل جناح القيادة يف الإحاطة باملتغريات 

وق�سور الروؤية دليل الق�سور.
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- تاأ�س�س اجلامع الأزهر يف عهد الفاطميني �سنة 973 للميالد حيث اأ�سرف 
على بنائه جوهر ال�سقلي قائد جي�س الفاطميني الذين كانوا يعدون من 
و�سع  فقد  التاريخية  امل�سادر  وح�سب  ال�سيعة.  امل�سلمني  تيارات  اإحدى 
حجر الأ�سا�س له يف الرابع ع�سر من �سهر رم�سان الكرمي �سنة 359 للهجرة 

فكر وثقافة

الأزهر ال�سريف .. جامع وجامعة
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املوافق �سنة 971 للميالد. ويف ال�سابع من �سهر رم�سان الكرمي �سنة 361 
للهجرة متت تاأدية اأول �سالة جماعة فيه احتفاًل بافتتاحه.

- اأما عن �سبب ت�سميته بالأزهر فاإن الكثري من امل�سادر تن�س على اأن ذلك 
كان تيمنًا بفاطمة الزهراء عليها ال�سالم بنت النبي حممد )�س(.

حوله  اأن  اإىل  الأزهر  اجلامع  تطور  اأخرى  اإىل  �سنة  ومن  الوقت  ومع   -
اخلليفة الفاطمي العزيز باهلل اإىل معهد تعليمي للعلوم الدينية والأ�س�س 

الت�سريعية.
املدار�س  اأقدم  من  وُيعد  م�سر  عا�سمة  القاهرة  يف  الأزهر  جامع  ويقع   -
الإ�سالمية الدينية يف العامل. وباب الدرا�سة فيه مفتوح فقط للم�سلمني.

ويعترب اجلامع الأزهر نف�سه ال�سلطة الت�سريعية الأعلى للم�سملني ال�سنة  
مما ل يوافق عليه البع�س خارج م�سر.

اأكربها  وكان  ال�سحن،  حول  اأيوانات  ثالث  من  يتكون  كان  بناءه  عند   -
اأيوان القبلة، وكان به خم�س اأروقة. وعلى مر ال�سنني والعهود متت فيه 

�سحن اجلامع الأزهر فى اآواخر القرن التا�سع ع�سر
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بع�س الزيادات، اأهمها فى ع�سر الدوله اململوكية وم�ساحته الآن حواىل 
12.000 م مربع. وللجامع ثمانية اأبواب.

- �سيد اجلامع الزهر فى ال�سل لل�سالة ، واقت�سرت فى اول المر احللقات 
الدرا�سيه املقامة به على الدعايه للحكم الفاطمى و ن�سر الفقه ال�سيعى. 
فقيهًا   37 به  وعني  فيه،  در�سوا  الذين  الوائل  من  كل�س  ابن  الوزير  كان 

للتدري�س و خ�س�س لهم مرتبات �سهرية ومنحهم �سكنًا.
ذا  �سار  ثم  جامع  م�سجد  كاأي  دينية  �سفة  ذا  الزهر  كان  البداية  فى   -
�سفة علمية تعليمية عندما قرر الفاطميون ن�سر مذهبهم ال�سيعي مب�سر.
الدولة  على   )1193  -  1137( الأيوبى  الدين  �سالح  ق�سى  ما  بعد   -

باب املزينني
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�سالة  وتوقفت   ،1171 �سنة  ال�سنى  املذهب  اإىل  م�سر  وحول  الفاطمية 
اجلمعة به حتى اأعادها ال�سلطان الظاهر بيرب�س الذي حكم من 1260ه 

حتى1277ه.
املدر�س  ال�سيخ  حول  احللقات  بنظام  الزهر  اجلامع  فى  الدرا�سة  ظلت   -
على  احل�سول  طريقة  ينظم   1872 �سنة  لالزهر  قانون  اول  �سدر  حتى 

�سهادة العاملية ودرجاتها. 
على  لالإ�سراف  دائمة  ادارة  جلنة  اأن�ساأت  عبده  حممد  الإمام  زمن  فى   -

التدري�س وفى �سنة 1911 �سدر قانون ينظم الدرا�سة فى مراحل.
حوله  اأن  اإىل  الأزهر  اجلامع  تطور  اأخرى  اإىل  �سنة  ومن  الوقت  ومع   -
اخلليفة الفاطمي العزيز باهلل اإىل معهد تعليمي للعلوم الدينية والأ�س�س 

الت�سريعية.
وبقي  الأزهر  اجلامع  اأغلقوا  القاهرة  على  الأيوبيون  ا�ستوىل  عندما   -
على هذا احلال ما يقارب املئة عام. وملا ا�ستوىل املماليك على احلكم يف 
م�سر �سارعوا يف افتتاح جامعة الأزهر على م�سراعيها واعتنوا بها وحتول 
الأزهر يف عهدهم اإىل منارة للعلوم مبختلف جمالتها مثل الفلك والطب 
اأن  القول  ميكن  بحيث  الدينية  العلوم  جانب  اإىل  والعمارة  والريا�سيات 
العهد اململوكي كان عهدًا ذهبيًا جلامعة الأزهر. ومع الزمن �سار الأزهر من 

اأهم ولرمبا اأهم �سلطة ت�سريعية للم�سلمني ال�سنة يف العامل.
- ميكن القول اأنه يف القرن الع�سرين ركز علماء الأزهر على زيادة عرى 
الوحدة الإ�سالمية ل �سيما بني امل�سلمني ال�سنة وامل�سلمني ال�سيعة كما كان 

احلال عند ال�سيخ �سليم الِب�سري املالكي وال�سيخ حممود �سلتوت.
- �سنة 2004 بلغ عدد الطالب الدار�سني يف خمتلف كليات الأزهر ما يقارب 
375000 طالب بينهم 150000 طالبة. وبلغ عدد العاملني يف التدري�س 

ما يقارب 16000 مدر�س.



العدد الثامن - يوليو 182016

اأ�سرة ميدكوم

�ألف مربوك

تهنئة

- يف قاعة �سهرزاد بدار املدرعات 
مت زفاف الزميل حممد املغربي 
على  اأ�سوان  مبيدكوم  املحا�سب 
وذلك  احلديدي  ملياء  الآن�سة 
يوم اخلمي�س املوافق 14 اإبريل 
للعرو�سني  التمنيات  املا�سي، كل 

بال�سعادة.

- ح�سل الزميل املهند�س عاطف 
الحتاد  درع  على  العزيز  عبد 
خالل  وذلك  لل�سعراء،  العاملي 
ملتقى  يف  مل�سر  ممثاًل  م�ساركته 
اآ�سفي الدويل لل�سعر الذي انعقد 
حتى   19 من  الفرتة  يف  باملغرب 

27 مار�س املا�سي.
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رئي�س جمل�س �لإد�رة

�ملحرر �لعامم�شت�شار �لتحرير

د.م / ممدوح حممد حممود

م /عاطف عبد �لعزيزم /ماجد عبد �ملق�شود

�أخبار 

الفتاح ح�سان بالإدارة  الزميل عبد  اإىل رحمة اهلل �سقيقة  - توفيت 
املالية، وذلك يوم الأربعاء 18 مايو املا�سي، تغمدها اهلل برحمته.

بالإدارة  املحا�سب  �سلبي  اأحمد  الزميل  والد  اهلل  رحمة  اإىل  تويف   -
املالية وذلك يوم 2016/6/16 للفقيد الرحمة.

- توفيت اإىل رحمة اهلل خالل ال�سهر املا�سى �سقيقة الزميل اأن�س عبد 
الهادي للفقيدة الرحمة.

�لبقاء للـه
عن عمر يناهز 61 عاًما وبعد معاناة مع املر�س 
الأ�ستاذ  العزيز  الزميل  اإىل رحمة اهلل  تويف 
حممد فوؤاد مدير ال�سوؤون الإدارية بال�سركة 
وذلك يوم  2016/5/29 وقد �سيعت جنازته 
تغمده  بالقاهرة،  نفي�سة  ال�سيدة  م�سجد  من 

اهلل بالرحمة واأ�سكنه ف�سيح جناته.



CEMENT BAGS MANUFACTURING

�صركة جنوب ال�صعيد
لت�سنيع اأكيا�س الورق لتعبئة الأ�سمنت

• The company was founded in 2001.

• Equity capital 4000000 EGP.

• Medcom contribute by 42.5%

• Activity: Paper bags for packaging cement industry

• Customers:

 - Misr Cement (Qena)
 - Medcom-Aswan for Cement

Head Office: 17 Naguib Bassiony St., Heliopolis, Cairo
Tel: 202 27744968  -  202 27744094

Factory: Industrial zone of Qeft city - Qena Cement factory 
Tel: +2096 420024  -  +2096 420030
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