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�أحدث �أع�ضاء جمموعة ميدكوم

املرا�سم ال�سعودية املتميزة املحدودة
خطوات م�صرية واثقة على �أر�ض اململكة
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�شــركـــة املرا�سم ال�سعودية املتميزة املحدودة
خطوات م�صرية واثقة على �أر�ض اململكة

املـ�ؤ�ســ�س

د .م ممدوح حممد حممود
وف ًقا للر�ؤية التي و�ضعها منذ وقت مبكر ،ال�سيد الدكتور ممدوح حممد
حممود رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الأم ،وهي �شركة م�صر للتنمية
الهند�سية (ميدكوم) فيما يتعلق بالعمل على التو�سع الإقليمي باملنطقة
العربية ،فقد ت�أ�س�ست �شركة املرا�سم ال�سعودية املتميزة املحدودة عام
 2012باململكة العربية ال�سعودية ،وذلك ك�شركة حمدودة ،بر�أ�سمال بلغ
ع�شرة ماليني ريال �سعودي ،حيث توىل ال�سيد املهند�س ماجد عبد املق�صود
من�صب املدير العام بها.
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و�سرعان ما حازت ال�شركة الوليدة
ثقة العمالء باململكة ،باعتبارها
امتدا ًدا لكيان عمالق �آخر بنى
�سمعته يف �سوق املقاوالت امل�صري عرب
 36عا ًما من اجلهد والعرق والعطاء
�أال وهو �شركة ميدكوم.
ويف غ�ضون �سنوات مل تتجاوز الأربع،
�أجنزت �شركة املرا�سم ال�سعودية
املدير العام
املتميزة املحدودة العديد من
املهند�س ماجد عبد املق�صود
امل�شروعات ،الأمر الذي ا�ستلزم من ًوا
م�ضطر ًدا يف جهازها الفني والإداري ،حيث بلغ عدد العاملني لديها بتلك
امل�شروعات نحو  500فر ًدا ،ما بني مهند�س وحما�سب و�إداري وم�شرف وفني
وعامل.
وفيما يلي بع�ض م�شروعات ال�شركة:
 ت�شطيبات بجامعة امللك �سعود بالريا�ض	�أعمال اخلر�سانة واحلديد مب�ست�شفي امللك في�صل بجدة ت�شطيبات ب�أبراج املركز املايل بالريا�ض ت�شطيبات مبركز الإيواء بال�شمي�سي ت�شطيبات بجامعة �أم القري مبكة املكرمة ت�شطيبات بربج م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي بالريا�ض كوبري مطار امللك عبد العزيز الدويل مباين ملحقة ي�صاالت و�صول املطار ت�شطيب �إ�سكان احلر�س الوطني باملدينة املنورة مكتب وزير الرتبية والتعليم بجدةكما يجري حاليا العمل يف ت�شطيبات  134فبال مبدينة املروج مبدينة امللك
عبد اهلل االقت�صادية بجدة بقيمة �إجمالية ت�صل �إىل  175مليون ريال.

4

العدد الثامن  -يوليو 2016

م�شروع كوبرى مطار امللك عبد العزيز  -بجدة

مكتب وزير الرتبية والتعليم بجدة

م�شروع  5ق�صور فى ابحر  -جدة

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

الإ�ضــافات على اخللطــات اخلـر�سانية

م /في�صل �سامل اليماين

املواد امل�ضافة للخر�سانة هي التي تكون خالف مكونات اخللطة
اخلر�سانية املكونة من ماء وا�سمنت وركام �أي �أن املادة ت�ضاف
�إىل ماء اخللطة قبل �أو بعد اخللط لإعطائها خوا�ص مطلوبة يف
ظروف العمل ،علما ب�أن هناك مواد ت�ضاف بعد مدة من الزمن �أي
�أن احلاجة �إليها �سواء للت�شققات اخلر�سانية �أو غريها من امل�شاكل
اخلر�سانية  ،بحيث تكون جميع املواد امل�ضافة للخر�سانة م�صنفة
طبقا للموا�صفات الأمـريكية ()Aci Committee 212
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�شروط املواد امل�ضافة للخر�سانة:

يجب �أن حتقق املواد امل�ضافة عدد ًا من ال�شروط هي:
 -1حمققة للأمان اخلر�ساين املطلوب.
 -2يجب �أن تكون اقت�صادية التكاليف.
 -3يجب �أن ال تكون م�ضرة للخلطة اخلر�سانية �أو املبنى.
 -4يجب �أن ال يكون لها ت�أثري على ن�سب اخللط.

الهدف من الإ�ضافات:

�أ -تعجيل زمن ال�شك للح�صول على مقاومة �أكرب.
ب -للح�صول على قابلية للت�شغيل.
ت -يف حالة اجلو احلار تكون فائدة املواد امل�ضافة لإبطاء ال�شك.
ث -ملقاومة الت�آكل والتحمل.
ج -لتح�سني التما�سك بني اخلر�سانة القدمية واجلديدة.
ح� -إنتاج نوع من اخلر�سانة اخلفيفة الوزن.
خ -تعمل على زيادة ثبات اخلر�سانة.
د -تعمل على تقليل النفاذية.
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�أنواع الإ�ضافات:

�أ� -إ�ضافة تعجيل ال�شك :Accelerators
وعمل هذه الإ�ضافة هو تق�صري زمن ال�شك حيث تقوم بجعل اخلر�سانة ت�شك قبل حدوث
الأ�ضرار الناجتة من جتمدها بعد ال�صب مبا�شرة.
ب� -إ�ضافة مبطئة لل�شك :Retarders
وهي التي تقوم ب�إبطاء ال�شك للأ�سمنت يف ظروف الأجواء احلارة تقوم بتقليل معدل منو
املقاومة.
ت� -إ�ضافة مواد تقلل مياه اخللط (:)w.r.a Water Reducing Agent
وهذه املادة تعمل على تقوية مقاومة االن�ضغاط وتعطي قابلية للت�شغيل وتقلل كمية
الأ�سمنت مع ثبات مقاومة ال�ضغط والقابلية للت�شغيل ،و�أي�ضا لها دور يف تاليف الزيادة غري
املطلوب يف كمية املاء �أثناء اخللط وال�صب يف املوقع وت�ستخدم املادة يف �صب الأ�سا�سات يف
حالة ارتفاع من�سوب املياه اجلوفية �أو �سقوط الأمطار.
ث� -إ�ضافة مادة م�ضادة للبكرتريا :Anti Pacterial Admixtures
وت�ستخدم هذه الإ�ضافة يف اخلر�سانة الأر�ضية وخر�سانات احلوائط التي توجد فيها
البكرتيا التي ت�سببت لها البكرتيا بالت�آكل.
ج� -إ�ضافة الهواء املحبو�س :Air Entraining Agent
ويكون عملها بخلط كمية معينة من هذه الإ�ضافة �إىل اخللطة اخلر�سانية فينتج
جمموعة كبرية من الفقاعات الهوائية ميكرو�سكوبية منتظمة التوزيع على �سطح اخللطة
فت�ؤثر هذه الفقاعات على اخلر�سانة الطازجة من حيث قابلية الت�شغيل والن�ضج  ،و�أي�ضا
ت�ؤثر على اخلر�سانة املت�صلدة من حيث التجمد والنفاذية ولها ت�أثري يف زيادة املتانة
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والتحمل وت�ساهم يف تخفيف وزن املن� أش� وعملها �أنها ت�ستخدم يف الطرق وممرات الطائرات
واخلر�سانة اخلفيفة(الفوم).
ح� -إ�ضافات حلقن اخلر�سانة :Flexin
وهي ماد حتقن يف اخلر�سانة امل�سلحة يف حالة وجود ت�شققات وعيوب يف �أجزاء املبنى
وخا�صة التي حتت الأر�ض املعر�ضة للرطوبة بحيث تقوم هذه املادة املقاومة لت�أثري الت�آكل
وهي مرنة وتتحمل درجة احلرارة و�سريعة اجلفاف بعد اال�ستخدام.
ر�-إ�ضافة مادة البيتومني :Bitumene
هذه املادة لها دور يف حماية املن�ش�آت من امل�ؤثرات اخلارجية كالرطوبة والأمطار واملياه
اجلوفية وذلك لتاليف الأمالح والكربيتات.
خ� -إ�ضافة املادة امللونة للخر�سانة :Coloured Concrete Admixtures
ت�ضاف املادة امللونة للخلطة التي تتطلب �أن تكون اخلر�سانة ذات �سطح ملون وخا�صة
للخر�سانة العادية  ،وهي عبارة عن �أكا�سيد معدنية خاملة كيميائيا غري مبهتة عند
التعر�ض لل�شم�س.

اخلال�صة:

ن�ستخل�ص مما تقدم �أن الإ�ضافات يجب �أن ينتبه لها جيدا من قبل املواطنني واملقاولني
حيث مل ت�ستخدم بال�شكل املطلوب واملرجو من حيث املوا�صفات علما ب�أنها طبقت يف امل�شاريع
احلكومية ب�صورة كبرية ويعود عدم ا�ستخدامها لدى املواطنني خلوفهم من الزيادة يف
التكلفة وكذلك عدم االهتمام يف اجلودة.
(منقول عن موقع مو�سوعة زهراوي للمهند�سني العرب)
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مهارات �إدارية

�أخطاء �إدارية يجب جتنبها

نهدى �إليك هذه املرة�-أخي املدير-جمموعة من الأخطاء
الإدارية نعرفك بها وننبهك �إليها وندعوك �إىل اجتنابها..
ونح�سب �أنها نعم الهدية…..فكن معنا ودون مالحظاتك
على واقعك العملي:
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 .1يخطئ من يظن �أن ي�ستطيع وحده �إدارة العمل والأفراد بدون م�شاركة
الآخرين � ،إن الإدارة هي عملية م�شرتكة.
 .2.يخطئ من يعتمد يف �إداراته على �أ�سلوب الأمر والنهى  ،ف�إنها �أ�ساليب
قد ثبت ف�شلها وال يعتمد عليها حتى الآن �إال املدراء يف حديقة احليوان!!!
 .3و�ضع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب مبد�أ �إداري  ،و�أنت �إذا نظرت �إىل
القطاعات احلكومية ور�أيت متخ�ص�ص ًا يف الكيمياء احليوية يعمل م�سئو ًال
للعالقات العامة  ،فاعلم �إىل �أي حد ف�سدت الإدارات..
 .4املدير يف املكتب  :جملة يجب �أن ينتهي التعامل بها وا�ستخدامها متام ًا
يف جميع قطاعات العمل
 .5ال تعامل العاملني معك على �أنهم �أطفال  ،تعطيهم عند الإجناز ومتنعهم
عند اخلط�أ  ،ولكن ابحث يف �أ�سباب اخلط�أ وابحث عن عوامل الإجناز ،
وبعد ذلك ال ب�أ�س بالتحفيز �أو العقاب.
 .6رمبا ي�سبب التحفيز بع�ض الإيجابيات  ،لكنه وحده ال ين�شئ التقدم.
 .7طريق تخويف العاملني من العقاب-قد تنتج قلي ًال لإجناز بع�ض
الأعمال  ،ولكنها طريقة ال ت�صلح لالرتقاء مب�ستوى اجلودة.
 .8امل�ساواة مبد أ� قد يظلم كثري ًا من �أ�صحاب املواهب  ،ولكن العدل مبد�أ ال
يظلم �أحد ًا…�إن الفرق بني امل�ساواة والعدل �أن امل�ساواة تقت�ضي ت�سوية
العدد الثامن  -يوليو 2016
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اجلميع يف العطاء واملنع رغم اختالف قدراتهم و�صفاتهم � ،إال �أن العدل
يعطي لكل ذي حق حقه.
 .9اختيار جمال�س الإدارات ينبغي �أن يكون دقيق ًا كاختيار جمال�س
الوزارات يف كل دولة � ،إنهم فئة يعود �إليها القرار يف امل�ؤ�س�سات.
 .10يخطئ كل مدير ال يعتمد على فرق العمل يف �أداء املهام املطلوبة �إن
االعتماد على الأفراد وحدهم ي�سبب الق�صور مهما كان الأفراد نابغني…!!
 .11ال تكتف ب�صمت الأع�ضاء لال�ستدالل على موافقتهم  ،يف �أحيان كثرية
يعرت�ض البع�ض بال�صمت �أكرث من االعرتا�ض بالكالم.
 .12احذر �أ�سلوب الإقناع امل�ؤقت � ،أو الإحالة على �أوقات �أخرى لتمرير
القرارات…�إنها نوع من الدكتاتورية املقنعة!!!.
 .13ال ت�صدر �أحكام ًا م�سبقة على �أحد قبل �أن جتل�س معه وت�سمع منه
وتقبل من كالمه وتقتنع وتتناق�ش!!
 .14ال ت�ست�سلم للتقليد �إال عند العجز عن االبتكار � ،إن االبتكار وظيفة
من وظائف القائد ينتظرها الآخرون منه.

12

العدد الثامن  -يوليو 2016

 .15ال حتدد �أولويات العمل على �أ�سا�س ر�ؤية فردية  ،كما �إن حتديد
الأولويات عند بروز م�شكالت طارئة من الأخطاء الإدارية اخلفية…
 .16ال جتعل خطة العمل مبن�أى عن التطبيق الفعلي  ،ف�إن ذلك هو ال�سبيل
�إىل الف�شل الأكيد  ،ولكن اجعل خطة عملك هي �أ�سا�س جلميع حتركاتك
وت�صرفاتك وقراراتك.
� .17إذا �أردت اخلروج عن خطة العمل فال تفعل  ،ولكن �ضع خطة عمل
جديدة تراعى فيها امل�ستجدات اجلديدة.
 .18مدير بغري تخطيط يعنى ف�شل لعمل امل�ؤ�س�سة  ،فال تقبل عم ًال قبل �أن
ت�ضع له خطة وال تنتظر جناح عمل غري خمطط.
 .19حتديد �أولويات عملك يعنى الرتكيز عليها ال جمرد كتابتها على
الورق.
 .20الر�ؤية امل�ستقبلية للعمل دليل جناح القيادة يف الإحاطة باملتغريات
وق�صور الر�ؤية دليل الق�صور.
العدد الثامن  -يوليو 2016
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فكر وثقافة

الأزهر ال�شريف  ..جامع وجامعة

 ت�أ�س�س اجلامع الأزهر يف عهد الفاطميني �سنة  973للميالد حيث �أ�شرفعلى بنائه جوهر ال�صقلي قائد جي�ش الفاطميني الذين كانوا يعدون من
�إحدى تيارات امل�سلمني ال�شيعة .وح�سب امل�صادر التاريخية فقد و�ضع
حجر الأ�سا�س له يف الرابع ع�شر من �شهر رم�ضان الكرمي �سنة  359للهجرة
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�صحن اجلامع الأزهر فى �آواخر القرن التا�سع ع�شر

املوافق �سنة  971للميالد .ويف ال�سابع من �شهر رم�ضان الكرمي �سنة 361
للهجرة متت ت�أدية �أول �صالة جماعة فيه احتفا ًال بافتتاحه.
 �أما عن �سبب ت�سميته بالأزهر ف�إن الكثري من امل�صادر تن�ص على �أن ذلككان تيمن ًا بفاطمة الزهراء عليها ال�سالم بنت النبي حممد (�ص).
 ومع الوقت ومن �سنة �إىل �أخرى تطور اجلامع الأزهر �إىل �أن حولهاخلليفة الفاطمي العزيز باهلل �إىل معهد تعليمي للعلوم الدينية والأ�س�س
الت�شريعية.
 ويقع جامع الأزهر يف القاهرة عا�صمة م�صر و ُيعد من �أقدم املدار�سالإ�سالمية الدينية يف العامل .وباب الدرا�سة فيه مفتوح فقط للم�سلمني.
ويعترب اجلامع الأزهر نف�سه ال�سلطة الت�شريعية الأعلى للم�سملني ال�سنة
مما ال يوافق عليه البع�ض خارج م�صر.
 عند بناءه كان يتكون من ثالث �أيوانات حول ال�صحن ،وكان �أكربها�أيوان القبلة ،وكان به خم�س �أروقة .وعلى مر ال�سنني والعهود متت فيه
العدد الثامن  -يوليو 2016

15

باب املزينني

بع�ض الزيادات� ،أهمها فى ع�صر الدوله اململوكية وم�ساحته الآن حواىل
 12.000م مربع .وللجامع ثمانية �أبواب.
 �شيد اجلامع االزهر فى اال�صل لل�صالة  ،واقت�صرت فى اول االمر احللقاتالدرا�سيه املقامة به على الدعايه للحكم الفاطمى و ن�شر الفقه ال�شيعى.
كان الوزير ابن كل�س من االوائل الذين در�سوا فيه ،وعني به  37فقيه ًا
للتدري�س و خ�ص�ص لهم مرتبات �شهرية ومنحهم �سكن ًا.
 فى البداية كان االزهر ذا �صفة دينية ك�أي م�سجد جامع ثم �صار ذا�صفة علمية تعليمية عندما قرر الفاطميون ن�شر مذهبهم ال�شيعي مب�صر.
 -بعد ما ق�ضى �صالح الدين الأيوبى ( )1193 - 1137على الدولة
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الفاطمية وحول م�صر �إىل املذهب ال�سنى �سنة  ،1171وتوقفت �صالة
اجلمعة به حتى �أعادها ال�سلطان الظاهر بيرب�س الذي حكم من 1260ه
حتى1277ه.
 ظلت الدرا�سة فى اجلامع االزهر بنظام احللقات حول ال�شيخ املدر�سحتى �صدر اول قانون لالزهر �سنة  1872ينظم طريقة احل�صول على
�شهادة العاملية ودرجاتها.
 فى زمن الإمام حممد عبده �أن�ش�أت جلنة ادارة دائمة للإ�شراف علىالتدري�س وفى �سنة � 1911صدر قانون ينظم الدرا�سة فى مراحل.
 ومع الوقت ومن �سنة �إىل �أخرى تطور اجلامع الأزهر �إىل �أن حولهاخلليفة الفاطمي العزيز باهلل �إىل معهد تعليمي للعلوم الدينية والأ�س�س
الت�شريعية.
 عندما ا�ستوىل الأيوبيون على القاهرة �أغلقوا اجلامع الأزهر وبقيعلى هذا احلال ما يقارب املئة عام .وملا ا�ستوىل املماليك على احلكم يف
م�صر �سارعوا يف افتتاح جامعة الأزهر على م�صراعيها واعتنوا بها وحتول
الأزهر يف عهدهم �إىل منارة للعلوم مبختلف جماالتها مثل الفلك والطب
والريا�صيات والعمارة �إىل جانب العلوم الدينية بحيث ميكن القول �أن
العهد اململوكي كان عهد ًا ذهبي ًا جلامعة الأزهر .ومع الزمن �صار الأزهر من
�أهم ولرمبا �أهم �سلطة ت�شريعية للم�سلمني ال�سنة يف العامل.
 ميكن القول �أنه يف القرن الع�شرين ركز علماء الأزهر على زيادة عرىالوحدة الإ�سالمية ال �سيما بني امل�سلمني ال�سنة وامل�سلمني ال�شيعة كما كان
احلال عند ال�شيخ �سليم ال ِب�شري املالكي وال�شيخ حممود �شلتوت.
 �سنة  2004بلغ عدد الطالب الدار�سني يف خمتلف كليات الأزهر ما يقارب 375000طالب بينهم  150000طالبة .وبلغ عدد العاملني يف التدري�س
ما يقارب  16000مدر�س.
العدد الثامن  -يوليو 2016
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�أ�سرة ميدكوم

�ألف مربوك
 يف قاعة �شهرزاد بدار املدرعاتمت زفاف الزميل حممد املغربي
املحا�سب مبيدكوم �أ�سوان على
الآن�سة ملياء احلديدي وذلك
يوم اخلمي�س املوافق � 14إبريل
املا�ضي ،كل التمنيات للعرو�سني
بال�سعادة.

تهنئة

 ح�صل الزميل املهند�س عاطفعبد العزيز على درع االحتاد
العاملي لل�شعراء ،وذلك خالل
م�شاركته ممثلاً مل�صر يف ملتقى
�آ�سفي الدويل لل�شعر الذي انعقد
باملغرب يف الفرتة من  19حتى
 27مار�س املا�ضي.
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البقاء للـه
عن عمر يناهز  61عا ًما وبعد معاناة مع املر�ض
تويف �إىل رحمة اهلل الزميل العزيز الأ�ستاذ
حممد ف�ؤاد مدير ال�ش�ؤون الإدارية بال�شركة
وذلك يوم  2016/5/29وقد �شيعت جنازته
من م�سجد ال�سيدة نفي�سة بالقاهرة ،تغمده
اهلل بالرحمة و�أ�سكنه ف�سيح جناته.
 توفيت �إىل رحمة اهلل �شقيقة الزميل عبد الفتاح ح�سان بالإدارةاملالية ،وذلك يوم الأربعاء  18مايو املا�ضي ،تغمدها اهلل برحمته.
 تويف �إىل رحمة اهلل والد الزميل �أحمد �شلبي املحا�سب بالإدارةاملالية وذلك يوم  2016/6/16للفقيد الرحمة.
 توفيت �إىل رحمة اهلل خالل ال�شهر املا�ضى �شقيقة الزميل �أن�س عبدالهادي للفقيدة الرحمة.

رئي�س جمل�س الإدارة
د.م  /ممدوح حممد حممود
م�ست�شار التحرير
م /ماجد عبد املق�صود

�أخبار
املحرر العام
م /عاطف عبد العزيز
العدد الثامن  -يوليو 2016
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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:

Factory:

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

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

