
 MLQ  ١مجلد    هـ١٤٢٣ شوال – الظهران – جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – السادس الهندسي السعوديالمؤتمر 

 تطبيق الهندسة القيمية على المشروعات المدنية في البيئة السعودية

 )التجربة والدرس المستفاد(

 ٢علي بن محمد الخويطر و١حمود بن عواض السالمي

 
  مدير عام التخطيط، المشرف على برنامج الدراسات القيمية ، وزارة الشؤون البلدية والقروية١

 الشؤون البلدية والقروية مدير الدراسات القيمية ، وزارة ٢  

   alikhuwaiter@yahoo.com   Al-salmi@momra.gov.sa, 
 

 :الملخص 
 

يكاد يتفق الخبراء والمتخصصون على أن نقل التقنية من بيئة خارجية من شرق أو غرب ثم تطبيقها وتوطينهـا علـى                     

لتكييف تلك التقنيات لتتعايش مـع البيئـة        البيئة المحلية أمر يصاحبه كثير من المصاعب، ويتطلب جهوداً كبيرة وجادة            

 .المستوردة

من هذا المنطلق فإن ورقة العمل هذه تهدف إلى استعراض التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق الهندسة القيمية فـي                   

 .ةالمشروعات المدنية في البيئة السعودية وهي تحديات كبيرة تعود ألسباب عديدة فنية وإدارية وسلوكية واجتماعي

وسيتم أيضاً التطرق إلى الجهود التي بذلت للتكيف مع البيئة الجديدة وتعزيز فرص النجـاح فيهـا وذكـر التجـارب                     

والتطبيقات المختلفة لهذه التقنية على المشروعات المدنية في المملكة وعرض عينة من دراسات حقيقية تم من خاللهـا                  

ية وستتضمن الورقة عرض للنتائج المتميزة التي توجت من خـالل           تحقيق الجدوى االقتصادية من تطبيق الهندسة القيم      

تبني المجلس االقتصادي األعلى لتطبيق الهندسة القيمية على المشروعات والذي اتبع بتعميم وزارة المالية واالقتصـاد                

 .الوطني بشأن تطبيق الهندسة القيمية على المشروعات الحكومية

وس المستفادة من هذه التجربة القصيرة والثرية فيما يعين المهتمين بتطبيقـات            وستخلص الورقة إلى طرح عدد من الدر      

 .هذه التقنية وبالتالي تحقيق االستفادة الكاملة من معطياتها

 

 هندسة ، قيمية ، مشروعات ، مدنية ، السعودية :كلمات دالة
 

ABSTRACT 

 
Experts and specialists may consent that transferring a technique from external environment i.e. 
east/west to be applied and settled in a local environment will lead to many difficulties and requires 
tremendous efforts to accommodate such technique with imported environment.  

Accordingly, this paper aims at highlighting challenges and impediments facing the application of VE 
in civil projects in the Saudi environment; big challenges caused by various technical, administrative, 
moral and social reasons. 
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Also, focusing on efforts exerted to accommodate the new environment, enhancing opportunities for 
success, mentioning different experiments and applications of such techniques on civil projects in the 
Kingdom, presenting a real case study by which economical benefit is achieved through applying VE. 
Furthermore, the paper includes outstanding results that accomplished after the progressive step of 
the Higher Economical Council to adopt VE application on projects which is followed by the circular 
of Ministry of Finance & National Economy relevant to the application of VE in governmental 
projects. 

The paper concludes a number of useful lessons generated from such short and rich trial that will 
certainly help those who concern about the application of this methodology, therefore, attaining the 
ultimate benefits. 

 
 
 

  :مقدمـــة
 

يكاد يتفق الخبراء والمتخصصون على أن نقل التقنية من بيئة خارجية من شرق أو غرب ثم تطبيقها وتوطينهـا علـى                     

البيئة المحلية أمر يصاحبه كثير من المصاعب ، ويتطلب جهوداً كبيرة وجادة لتكييف تلك التقنيات لتتعايش مـع البيئـة                    

 :المستوِردة ، وتعود إلى عوامل عدة منها

 

 : الف البيئة اخت
 

لقد كان ابتكار أسلوب الهندسة القيمية بدًء في الواليات المتحدة األمريكية ، وفي مجال الصناعة على وجه التحديد، وبقي     

تطبيقها مقتصراً على هذا المجال لما يزيد عن عقدين من الزمان ، ثم نُقلت إلى مجال اإلنشاءات ، وكل ذلك كان فـي                       

هـ كانت أول تجربة لها في المملكة العربية السعودية ، وهي نفسها أول تجربة فـي                ١٤٠٤ام  نفس بلد المنشأ ، وفي ع     

وما من شك أن بيئة التطبيق تختلف من الواليات المتحدة عنها في المملكة العربية السعودية ، فالواليـات      . العالم العربي 

 الجوار جزء من دول العالم الثالـث أي مـن الـدول             المتحدة تقف على رأس الدول المتقدمة تقنياً ، بينما المملكة ودول          

 .النامية

 

 : اختالف الحضارة 
 

الحضارتان الغربية والعربية مختلفتان ، فحضارة المملكة العربية السعودية حضارة قديمة مستمدة من ثـراث قـديم ،                  

وليست هي اآلن في مراحـل       تمر بقوة وضعف ،        – وكما هو حال الدول      –قوامه مجموعة من المبادئ والقيم ، لكنها        

وهـي  . في حين أن الحضارة األمريكية هي حضارة مادية بحتة ، وحضارة حديثة عمرها نحو مائتي عام فقـط                 . القوة

 .ولذا فطبيعة العمل والجد فيها غير البيئة المحلية. تعيش في هذه الحقبة أوج وعنفوان قوتها المادية
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 : اختالف المجتمع 
 

له الخليجي يختلف اختالفاً كبيراً عن المجتمع الغربي ، فالمجتمع الغربي أكثر قابليـة للتغييـر ،                 المجتمع السعودي ومث  

وأكثر تحفيزاً لذلك ، وُيعمل اإلبداع في المجاالت التطويرية واألبحاث ، بخالف مجتمعاتنا التي ال تحبذ التغيير والتعديل                  

 العاطفية التي تنحي النظرة الموضوعية في كثير من األحـوال ،     والتبديل ، وتختلف نظرته لألمور ، وتزداد فيه النظرة        

. فضالً عن سوء الفهم لكثير من األمور ومن ذلك سوء فهم العالقات االجتماعية مما يؤثر سلباً علـى األداء واإلبـداع                    

تطـوير ، وأن    ولعل من أسباب ذلك أن المجتمع الغربي خليط من مجتمعات كثيرة ، ومن جميع أنحاء العالم من أجل ال                  

 .عمر الدولة كلها قصير مقارنة بالحضارات األخرى

 
 : اختالف األنظمة 

األنظمة في المجتمعات الغربية أنظمة مدروسة ومعدة من قَبل مختصين وخبراء ال يعتمدون بشكل رئيس على األنظمة                 

بع مرن ، مما يعني إمكانية تغييرها       كما أنها ذات طا   . المستوردة ، وإن فعلت فمن بالد مشابـهة تناسب أنظمتها أنظمتها         

بخالف الواقع هنا ، فكثير من األنظمة استوردت من بلدان أخرى ، وكثيراً مـا               .  أو تعديلها متى اقتضت المصلحة ذلك     

 كما أن النظام هنا   . ال يكون هناك تشابه بين المملكة وبين تلك البالد التي استعير منها هذا النظام أو ذاك وبين هذه البالد                  

 .كثيراً ما يأخذ صفة الرتابة والجمود على مر العقود ، وال يكاد يتغير إال في نطاق ضيق، وبعد جهد غير قليل

 
 : اختالف المفاهيم 

المفاهيم التي تنبثق من خاللها النظرة العلمية والعملية في البلدان المتقدمة تنظر إلى األمور من زوايا مختلفـة ، وهـي                     

مهني ، ولهذا تختلف نظرة المجتمعْين إلى الواقع والمستقبل ، ومن ذلك النظرة نحو المال العـام                 أكثر ممارسة للنشاط ال   

مثالً والتفريق بينه وبين المال الخاص ، والجدية في العمل واألداء ، والدقة في تطبيق األنظمة ، وكيفية التعامل بأسلوب                    

 .، وغير ذلك من فوارق كثيرة)١( إلى الوقت واحترامهالثواب والعقاب ، وأسلوب النقد والتطوير هناك ، والنظرة

 
 : الفوارق العلمية والمهنية 

إذا كانت المجتمعات الغربية تقف في مقدمة الدول الصناعية والمتقدمة علماً  وتقنية ، وتزيد فيهـا أعـداد المؤسسـات                     

لضد من ذلك تماماُ فيما عدا بعض الجهود التي         التعليمية والتدريبية ودور األبحاث ومراكز التقنية ، فإن الواقع هنا على ا           

ولعل مما يزيد من فعالية مثل هذا في تلك المجتمعات العـدد السـكاني وتبـاين المصـادر                  . ال تكاد تذكر عند المقارنة    

 .والمشارب

يمية فـي   من هذا المنطلق فإن ورقة العمل هذه تهدف إلى استعراض التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق الهندسة الق                

 .المشروعات المدنية في البيئة السعودية وهي تحديات كبيرة تعود ألسباب عديدة فنية وإدارية وسلوكية واجتماعية

وسيتم أيضاً التطرق إلى الجهود التي بذلت للتكيف مع البيئة الجديدة وتعزيز فرص النجـاح فيهـا وذكـر التجـارب                     

عات المدنية في المملكة وعرض عينة من دراسات حقيقية تم من خاللهـا             والتطبيقات المختلفة لهذه التقنية على المشرو     

                                      
 .واحلكم ليس على عامة اجملتمع هنا أو هناك ، لكنه على الغالب) 1(
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تحقيق الجدوى االقتصادية من تطبيق الهندسة القيمية وستتضمن الورقة عرض للنتائج المتميزة التي توجت من خـالل                 

المالية واالقتصـاد   تبني المجلس االقتصادي األعلى لتطبيق الهندسة القيمية على المشروعات والذي اتبع بتعميم وزارة              

 .الوطني بشأن تطبيق الهندسة القيمية على المشروعات الحكومية

وستخلص الورقة إلى طرح عدد من الدروس المستفادة من هذه التجربة القصيرة والثرية فيما يعين المهتمين بتطبيقـات                  

 .هذه التقنية وبالتالي تحقيق االستفادة الكاملة من معطياتها

   

 :نبذة تأريخية 
 

كانت نشأة الهندسة القيمية في األربعينات الميالدية في الواليات المتحدة األمريكية ، وفي شركة جنرال إليكتريك 

)General Electric( على وجه ا لتحديد ، وهي الشركة التي كانت تتولى صناعة محركات سفن وغواصات البحرية 

م، ١٩٥٨ عام ) DOD(مريكية ، ثم في وزارة الدفاع األمريكية م تم تطبيقها في البحرية األ١٩٥٤األمريكية ، وفي عام 

 ، ومنها انتقلت إلى عدد من الهيئات والمنظمات العالمية بدًء بأوروبا في )GSA(وفي وكالة الخدمات العامة األمريكية 

م اقتباس هذا  التقنية  هـ ت١٤٠٦، وفي عام  م ، ثم اليابان واستراليا والهند وكوريا وغيرها من بلدان العالم١٩٧٥عام 

وتطبيقها على مشروعات وزارة الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية، واستمر جلُّ التطبيق على المشروعات 

هـ حيث تم تطبيقها على المشروعات المدنية بمختلف أنواعها ، وهو موضوع الورقة محل ١٤١٥العسكرية حتى عام 

 ).Parker  ،1995(  الدراسة

 

 :ديات التح

 :لقد واجه تطبيق الهندسة القيمية في المشروعات المدنية في البيئة السعودية تحديات كبيرة لعدد من األسباب أهمها

اختالف البيئتين ، إذ تم نقل هذه التقنية من بيئة تقف على رأس هرم التقدم وتوطينها في واحدة مـن المجتمعـات                       .١

 .ن جوانب كثيرةالنامية ، ذات بيئة تختلف عن تلك البيئة م

في حين أن التطبيق ). البحرية األمريكية (أن أوج تطبيقها في الواليات المتحدة األمريكية كان في المجال العسكري             .٢

 :الذي نتحدث عنه هو في المشروعات المدنية ؛ ولذا كان التحدي مركباً من جانبين

 .تالفاً جذرياً عن البيئة المدنيةأن التطبيق السابق كان في البيئة العسكرية ، وهي بيئة تختلف اخ 

 . أن التطبيق كان في بيئة متقدمة علمياً وإدارياً 

 :وقد واكب هذا التحدي عدد من العقبات منها

ضعف الحافز االجتماعي نحو الهندسة القيمية ؛ ألنها تقتضي تغيير ، والتغيير أمر غير مرغوب بوجه عام ،                   

 .وفي المجتمعات النامية على وجه الخصوص

وتباين المشـاعر   . ضعف الحافز المادي الذي يتمثل في توفير التكاليف ، بسبب طبيعة النظر إلى المال العام               

 .نحوه ، وعدم الشعور بالعائد المباشر من وراء التطبيق
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أن أكثر التطبيقات هنا كانت على المشروعات الحكومية ، وهو مجال تضعف فيه الحوافز التي تعـين علـى                    

 :ب تتركز في العناصر التاليةالتطبيق ألسبا

فمنهـا المنشـآت    .(اختالف نوع المشروعات في القطاع المدني واتسـاع رقعتهـا         : األسباب الفنية  .١

، والمرافـق ، والخـدمات ، والتشـغيل ،          ...))  والحـدائق ،     - والجسور – والطرق   –كالمباني  ((

 ).والصيانة ، وغيرها

هزة الحكومية المحلية تغلب عليها البيروقراطية اإلدارية ،        فالبيئة اإلدارية في األج   : األسباب اإلدارية  .٢

 .والعمل الروتيني ؛ والتركيز على األعمال الجزئية دون االستراتيجية

قلة الحوافز والدوافع التي تدعو إلى تبنِّي مثل هذا النوع من الدراسات ؛ ألن مبدأ               : األسباب السلوكية  .٣

 .سسات القطاع العامالثواب والعقاب يغيب أو يكاد يغيب في مؤ

التركيز على شكل المشروع ومظهره ال على وظائفه األساسية ، وتعوُّد المجتمع            : األسباب الجتماعية  .٤

، وليس  ......) أكبر ، وأفخم ، وأجمل ،       (على التباهي بأشكال المشاريع  حيث تالحظ كثرة عبارات          

دول الخلـيج جنـة     : وقد قيل أن    . ةومن أهم جوانب التباهي جانب التكلف     ... ). أفضل ، أجود ،     ( 

 !!المعماري 

ولألسباب المذكورة أعاله، فقد واجه تطبيق الهندسة القيمية على المشروعات المدنية في البيئة السعودية معوقات فعليـة                 

ئة المحلية  حقيقية كادت أن تعصف بالجهود المبذولة لتكييف هذه التقنية مع الواقع المحلي واالستفادة من معطياتها في البي                

 :وفيما يلي عرض ألبرز تلك المعوقات

عدم وجود خطط إجرائية محددة تساعد في عملية تنظيم المهنة وبالتالي االستفادة من تطبيقات هذه التقنيـة علـى                    -١

 .المشروعات

مهيمنـة  عدم توفر اإلمكانات وصعوبة اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلتمام ذلك التنظيم بالنظر إلى الطبيعة اإلدارية ال               -٢

 .على مؤسسات القطاع العام

مقاومة البعض لهذا المنهج ونتائجه لعدم رغبتهم في التقويم وتغيير الروتين الذي اعتادوا عليه، أو لعدم قنـاعتهم                   -٣

 .التامة بجدواه

 .قلة المباالة واالهتمام بتوفير المال العام وتحقيق وفورات على المشاريع التي تحت إدارتهم -٤

 .رة باتخاذ قرار التطبيق التردد في المباد -٥

 . والتغييرات التي تترتب عادة على نتائج الدراسات القيمية وكيفية التعامل معهاتالخوف من االقتراحا -٦

 .الوقت الذي قد تستغرقه الدراسة القيمية وتطبيق نتائجها والتأخير الذي قد يحدثه ذلك على مسار المشروع -٧

 .ة بالنظر إلى أنه يجب أن يرأس فريق العمل أخصائي هندسة قيميةقلة المؤهلين في تطبيقات الهندسة القيمي -٨

 .عدم وجود آلية لتطبيق اقتراحات ونتائج الدراسة القيمية  -٩

 .عدم منح الثقة للمهندسين السعوديين وإعطاء الفرصة لهم الكتساب الخبرات -١٠



 وعلي بن محمد الخويطر حمود بن عواض السالمي  MML  ١مجلد 

 

واعـد بيانـات للتكـاليف      ضعف المعلومات ومصادرها الالزمة للدراسة وصعوبة التنسيق في ذلك وعدم وجود ق            -١١

 .والمواصفات والمقاييس ونحوها

 .مقاومة بعض األطراف المعنية بالدراسة وعدم التعاون والتفاعل مع فريق العمل واألفكار التي يطرحها -١٢

 قيمية ، وزارة دراسات تقاريرالخويطر ، .( ال يوجد معايير واضحة ومحددة الختيار المشروعات للدراسة القيمية -١٣

 .)هـ١٤١٩ ، لدية والقرويةالشؤون الب
  

 :الجهود والنتائج 
 

إن من أهم األمور التي تحسن اإلشارة إليها في هذا الصدد هو أن استيراد هذه التقنية وتطبيقها على المشروعات المدنية                    

تم من خالل برنامج علمي منهجي اعتمد على عدة محاور موضوعية تهدف إلى التكيف مع البيئة الجديـدة ، وتعـزز                     

 .فرص النجاح فيها

 : وقد تضمنت هذه الجهود عدداً من العناصر يمكن إيجازها في جانبين رئيسين

 

 :ويتمثل فيما يلي :الجانب الفـني : األول

 

التركيز على المشروعات االستراتيجية الكبرى عند إجراء الدراسات القيمية ؛ من أجل تحقيق نتـائج إداريـة                  .١

 .واجتماعية ملموسة

 .المؤتمرات والمحافل المهنية المحلية والدوليةالمشاركة في  .٢

 . عقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية والمحاضرات .٣

 .إدخال المادة في برنامج طالب الدراسات العليا في عدد من الجامعات السعودية ، وفي معهد اإلدارة العامة .٤

جدر اإلشارة إلى الكم الكبير من المشروعات وبتركيز اكثر في ذكر الجهود التي بذلت في هذا الجانب الفني، ي

اإلنشائية الكبيرة التي تم تطبيق دراسات الهندسة القيمية عليها منذ بداية التطبيق في المملكة وحتى اآلن وفي 

دد المشاريع التي تم عمل دراسة هندسة قيمية عدة جهات ومؤسسات في القطاعين العام والخاص حيث تقدر ع

إدارة الدراسات . (مشروعاً نتج عنها وفورات مالية تجاوزت ثالثة آالف مليون ريال) ٥٠٠(عليها أكثر من 

 .)هـ١٤١٩  ، وزارة الشؤون البلدية والقروية،دراساتال تقاريرالقيمية ، 
 

التطبيقية لتدريس هذه التقنية فقد تنافست جهات عديـدة حكوميـة           أما من جهة البرامج التدريبية وعقد الحلقات والورش         

وخاصة على تنظيم مثل هذه البرامج وبشكل دوري ومنتظم يشمل على كافة أنواع الدورات التدريبية المعتمدة من قبـل                   

المهتمـين لهـا    وشهدت هذه البرامج إقباال متميزاً من قبل المهندسين وكافة          ) SAVE(المنظمة الدولية لمهندسي القيمة     

حتى قدر عدد من شاركوا في مختلف هذه الدورات والحلقات وعلى مدى سنوات عمر الهندسة القيمية في المملكة بآالف            

ــاركين ــة       . المش ــة القيمي ــي الهندس ــل ف ــة تأهي ــى درج ــى أعل ــلوا عل ــن حص ــدد م ــغ ع ــد بل  ولق
)CVS - Certified Value Specialist( في المملكة )في حين بلغ عدد من حصلوا علـى  متخصصين سعوديين،) ٨ 

ويكفي أن نعرف في هذا الصـدد  . مهندساً سعودياً) ٢٠( أكثر من )AVS -  Associate Value Specialist(درجة 
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أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الثالثة بعد الواليات المتحدة األمريكية واليابان من حيث عـدد دراسـات                   

 .برامج التدريبيةالهندسة القيمية وال

ومن جهة أخرى فقد تم تأليف ثالثة كتب باللغة العربية عن الهندسة القيمية وتطبيقاتها والمؤلفون سعوديون متخصصون                 

 .ومعتمدون في الهندسة القيمية

القيمية أما بخصوص المشاركة في المؤتمرات والمحافل المهنية فتعتبر المملكة عضواً ثابتاً في المؤتمر السنوي للهندسة                

ويكاد ال يوجد أي مناسبة مهنية كبيرة داخل المملكة دون أن يكون للهندسـة              . الذي يعقد في الواليات المتحدة األمريكية     

 القيمية دور بارز ومميز فيها ،  ولعل انعقاد الملتقى األول للهندسة القيمية في المملكة بمدينة الرياض في الفتـرة مـن                      

حب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثـاني لـرئيس مجلـس               هـ وبرعاية من صا   ٥/٢/١٤٢٢-٤

الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام خير دليل على ما وصلت إليه الجهود المبذولة في هذا الجانب لتعزيـز                   

منوحة من قبـل المنظمـة الدوليـة        وقد توج ذلك بالجائزة التقديرية الم     . وتفعيل دور الهندسة القيمية في البيئة السعودية      

 .لألمير سلطان عرفاناً وتقديراً لما وصلت إليه الهندسة القيمية في المملكة بدعم من سموه الكريم

 

 :ويتمثل فيما يلي: الجانب التنظيمي : الثاني
 

رح السعي إلى إيجاد آلية منهجية يمكن من خاللها ترسيخ المفهوم ، تـهيئة األجواء لصنع القرار ، وط           )١(

اآللية المناسبة على عدد من أصحاب القرار في عدد من الهيئات والمنظمات فـي القطـاعين العـام                  

 عدة عروض بأشكال مختلفة ، منها القصير لكبـار المسـؤولين ، ومنهـا      دوالخاص ، ومن ذلك إعدا    

ـ            ) حلقات قصيرة (المتوسط   ل لإلدارتين العليا والوسطى ، ومنها ما كان على شكل ندوات وورش عم

 :وقد كان من ذلك) المعماريين والمهندسين وغيرهم(للمختصين من المهنيين 

فقد تم عرض الفكرة والنتائج على عدد من الوزراء وكبـار           . العرض على عدد من الوزراء     

 .المسؤولين ، وبناًء عليه جرى تبنِّي بعض الجهات لتطبيق دراسات الهندسة القيمية

وكان أن ُعرض عرض تفصيلي لرئيس ومستشاري       . اءالعرض لهيئة الخبراء بمجلس الوزر     

هيئة الخبراء بمجلس الخبراء ، األمر الذي دعاهم إلى تبني دعم وتأييد توجٍه جديٍد يهدف إلى                

 . ترشيد حقيقي لإلنفاق ، يكون ترشيداً مدروساً ال يخل بالجودة واألداء

ض السابق لهيئة الخبراء ، تمـت       فبعد أن تم العر   . الكتابة إلى اللجنة العليا لإلصالح اإلداري      

 .الكتابة للجنة العليا لإلصالح اإلداري التي تقع سكرتاريتها في معهد اإلدارة العامة

، SAVE International (Gulf Chapter .(إنشاء الفرع الخليجي للمنظمة الدولية لمهندسي القيمـة  )٢(

ريكية بكفاءة وإنجاز المملكة فـي هـذا        وقد كان ذلك بعد قناعة المنظمة األم في الواليات المتحدة األم          

 .المجال ، وهذا الفرع السعودي طُوِّر وسمي فيما بعد بالفرع الخليجي للمنظمة العالمية

وكان ذلك بعد إنشاء الفرع السعودي للمنظمـة        . إنشاء شعبة الهندسة القيمية باللجنة الهندسية السعودية       )٣(

ة لفريق العمل لكي يستطيعون من خاللـه مضـاعفة          الدولية بهدف توحيد الجهود ، وإيجاد مظلة واحد       

 .الجهد وتوجيهه إلى جميع الفئات التي تستفيد من الهندسة القيمية
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إقامة الملتقى األول للهندسة القيمية برعاية النائب الثاني لرئيس مجلس الـوزراء وحضـور رئـيس                 )٤(

 الفـرع ، إذ حضـر رئـيس    وقد كان هذا من أهم وأبرز إنجـازات      . المنظمة الدولية لمهندسي القيمة   

المنظمة الدولية لمهندسي القيمة من الواليات المتحدة إلى المملكة لكي يقدم درع المنظمة المخصـص               

لإلنجازات إلى المملكة العربية السعودية ، ممثلة في وزارة الدفاع والطيران ، الجهة األولى التي قامت               

 .ربتطبيق الهندسة القيمية ، وتأسيس أول برنامج مستم

تصميم برامج تدريبية مهنية ومتخصصة تم اعتمادها من كل من وزارة الخدمة المدنية ، والمؤسسة العامة 

وقد كان البرنامج األول في وزارة الدفاع والطيران ، اإلدارة العامة لألشغال . للتعليم الفني والتدريب المهني

 ، وينال جميع (On Job Training)عمل العسكرية ، ومدته ستة أشهر يتدرب فيها المتدرب على رأس ال

الخويطر ، دور الهندسة القيمية (.مميزات التدريب التي يحصل عليها المتدربون في الجهات التدريبية األخرى

 -هـ ١٤٢٢ العمل، ملتقى الهندسة القيمية األول، الرياض، أوراق سجلفي المحافظة على الثروات الوطنية ، 

 .)م٢٠٠١
 
 :النتائج 

 

 :وصلنا من خالل تلك الجهود والتطبيقات إلى نتائج عديدة يمكن تلخيصها فيما يليلقد ت

فعالة وبرنامج تقييم هندسي منظم يتم استخدامه لتأكيد كفاءة األداء الـوظيفي وضـبط          ترشيد  الهندسة القيمية أداة    أن   -١

 .التكلفة للمشاريع

 .نشائية، وصناعية، واقتصادية، وإجرائية وغيرهامن إمشاريع بأنواعها المختلفة العلى مرونة التطبيق  – ٢

 المتميز في طرح األفكار     ا من خالل أسلوبه   قدرة الهندسة القيمية على تحقيق وفورات مالية كامنة في المشروعات          – ٣

 .للمشاريع ذات الميزانية العاليةالكلية والبدائل والتي ساهمت في خفض التكلفة 

ة القيمية بأصحاب القرار وأن يكون في بيئة عملية مناسبة تكفل وتدعم حرية الدراسـة                أهمية ارتباط برنامج الهندس    – ٤

 .في الطرح والتقييم

يتم تنفيذها بشـكل     حلقات وورش عمل وتدريب على رأس العمل         اقتران التطبيق بالتدريب والتأهيل من خالل عقد       – ٥

 .دوري

المشروعات التي تم دراستها وكذا في االستخدام األمثل للموارد         أسهام البرنامج بشكل فّعال في ترشيد اإلنفاق على          – ٦

 .المالية واإلمكانات

وكنتيجة طبيعية للتطبيقات الناجحة لدراسات الهندسة القيمية في البيئة السعودية والنتائج القياسية في هذا المجـال فقـد                  

 : كانت على النحو التاليتحقق للهندسة القيمية في المملكة إنجازات متميزة على الصعيد الرسمي 

تبنت اللجنة العليا لإلصالح اإلداري دراسة تطبيق الهندسة القيميـة علـى مشـروعات              : هـ١٤٠٩في عام    

 .الدولة

تضمنت  الخطة الخمسية السابعة للدولة التأكيد على تطبيق الهندسة القيمية علـى جميـع     : هـ١٤١٧في عام    

 .األساس الثاني للخطةالمشروعات في الخطة ، وقد نُص على ذلك في 
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 .تبنَّى المجلس االقتصادي األعلى تطبيق الهندسة القيمية على المشروعات: هـ١٤٢٢في عام  

أصدرت وزارة المالية واالقتصاد الوطني قراراً بتطبيق الهندسة القيميـة علـى جميـع              . هـ١٤٢٢في عام    

السنوات الثالث األولى للقرار ، بإعطاء      ، اختيارياً في    )  ريال ٥٠٠٠٠٠٠(المشروعات التي تزيد تكلفتها عن      

األولوية للمشروعات التي تجرى لها دراسة الهندسة القيمية ، وإلزامياً بعد السنوات الثالث ، إذ لن يعتمد أي                  

 .مشروع ال تُجرى له دراسة قيمية

ومـن  . انتشار تطبيقهـا وبسبب هذه القرارات تبنِّي عدد من الجهات الحكومية برامج الهندسة القيمية بشكل ضاعف من              

 :تلك الجهات

 . الهيئة الملكية للجبيل وينبع • .وزارة الصحة •

 .شركة أرامكو السعودية • .الجامعة اإلسالمية بالمدينة بالمنورة •

 مصالح المياه والصرف الصحي • الرئاسة العامة لتعليم البنات •

 

 :التجارب والتطبيق 
 

طبيعة التطبيق وبيئته ، ونوعية     : المدنية في المملكة نتائج متميزة من حيث      لقد كان لتطبيق الهندسة القيمية على األعمال        

 :ولقد تم تطبيق الهندسة القيمية على عدد من المشروعات المدنية المختلفة ومنها. المعنيِّين بالتطبيق والمتأثرين به

 .مشاريع المياه والصرف الصحي • .مشاريع البنية التحتية •

 .الطرق والجسور • .ه وتصريف السيولمشاريع تخفيض منسوب الميا •

مكاتب ، منشآت تعليمية ، مرافق صحية، (المباني  •

 ).منشآت صناعية ، وغيرها
 :األعمال الخدمية مثل •

مشاريع النظافة ، التشغيل والصيانة ، صيانة (

روعات ، التشجير والرصف الطرق والمز

 .)، وغيرها واإلنارة

 .المستشفيات • .المدارس •

  .الجامعيةديمية  األكاالمنشآت •

 
والتجارب في هذا المجال عديدة سواًء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص ، وقد بدأت منذ تاريخ نقـل هـذه                      

 حيث انطلقت أولى    – األشغال العسكرية    –التقنية إلى المملكة في أوائل الثمانينات الميالدية لدى وزارة الدفاع والطيران            

قات هذه التقنية على المشروعات العمالقة لدى هذه الوزارة وحققت نتائج بـاهرة مـن جـراء                 التجارب الناجحة لتطبي  

الدراسات التي أجريت ، مما أوجد القناعة لدى كبار المسؤولين في الجهات األخرى بجدوى التطبيق وأهميتـه لتحقيـق              

رى أكثر تفاعالً ونجاحاً لدى وزارة الشـؤون        االستغالل األمثل للموارد واإلمكانات المادية والمالية، وتال ذلك تجربة أخ         

البلدية والقروية، استطاعت هذه التجربة تحقيق العديد من اإلنجازات المتميزة في زمن قياسي في مجال دراسات الهندسة   

 ولقد بلغت هذه التجربة ذروتها حين تم التعميم على كافة الجهـات التابعـة للـوزارة بتطبيـق              . القيمية والتدريب عليها  

كذلك يوجد عـدد مـن بـرامج        . مليون ريال ) ١٠(الدراسات القيمية على مشروعات الوزارة التي تتجاوز تكلفتها عن          
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الهندسة القيمية في جهات أخرى إلجراء التطبيقات وعقد الدورات التدريبية في هذا المجال وبالرغم من إيجابيات تلـك                  

لتي سبق اإلشارة إليها والتي حدت من سير تلك البرامج في الطريق            التجارب إال أنها لم تخلو من السلبيات والمعوقات ا        

 .الصحيح

 .وفيما يلي بيان للنتائج الحقيقية والوفورات التي تم تحقيقها على عدد من المشروعات المدنية المتنوعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الدروس المستفادة
 

لقيمة ومن أهمها  أن استيراد التقنية الفنية أو اإلدارية مـن            لقد نتج عن هذه التجربة القصيرة والثرية عدد من الدروس ا          

بيئة معينة بغرض تطبيقها في بيئة أخرى يتطلب عمالً كبيراً البد أن يسير وفق برنامج علمي منهجي يعتمد على أسس                    

طويعها لتشابه البيئة   موضوعية تـهدف إلى تـهيئة البيئة المستوِردة من الناحية الفنية واإلدارية واالجتماعية ، ومن ثم ت              

المصدِّرة لهذه التقنية أو تلك ، وقد أسِّس  العديد من األسس من خالل هذه التجربة ، والتي نرى ضرورتها وأهميتها في                      

 :أي تجربة قادمة ، وهي كما يلي

 

 :نشر الوعي بأهمية الموضوع ) ١(
 

 : من خالل ما يليتم وعلى مدى أكثر من عشر سنوات عرض وتكرار العرض على مختلف المستويات

 .وكان ذلك من خالل المحاضرات ، والندوات ، وورش العمل ، وغيرها. التوعية بالمنهج والنتائج •

وتكثيف هذا النوع من المشاركات في عدد مـن اللقـاءات ،          . المشاركة في المنتديات والمؤتمرات العلمية     •

ت ، لما لذلك من أثر مباشر في توعية         والمحافل العلمية ، والمؤتمرات الهندسية ، وفي الصحف والدوريا        

 .المجتمع ومن بينهم القادة وأصحاب القرار
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 :إقناع متخذي القرار بأهمية تبنِّي الهندسة القيمية من خالل ) ٢(
 

 ويكون ذلك من خالل طرح تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال ، . إبراز منهج الهندسة القيمية •

 .عرض التجارب الناجحة •

 .الفنية واالقتصادية التي تنعكس على المؤسسةبيان العوائد  •

 ..بيان مزايا التغيير وقلة مخاطره •
 

أهمية العمل على إيجاد الحوافز المادية والمعنوية التي تعين األجهزة اإلدارية على  )٣(

 :تطبيق الهندسة القيمية، مثل
 

 .تأكيد استفادة الجهة من الوفر المتحقق من تطبيق دراسات الهندسة القيمية •

 .شجيع ودعم العاملين في هذا الحقل ، وتهيئة المناخ اإلداري المناسبت •

 . تخصيص الوظائف المناسبة لفريق العمل •

وتذليل  تحقيق االتصال المباشر بين فريق العمل وصاحب القرار من أجل إحاطته دورياً بمجريات العمل ،        •

 .أي عقبات قد تقف في طريق العمل
 

 . ضرورة تجاوز العقبات )٤(
 

 ذلك بالتعامل مع الواقع ، واستيعاب مقاومة التغييـر المتأصلة لدى أكثر الناس بالمثابرة والصبـر ، ويكون

 . وعدم استعجال النتائج
 

 .عدم اإلفراط في التوقعات )٥(
 

كثيراً ما يتوقع بعض العاملين نتائج مذهلة، وأن يتلقى أعمالهم اآلخرون بالقبول المطلق، فإذا ما حصل شيء من 

 . أصيبوا بخيبة األمل، وتناقلوا ذلك كثيراً، وربما انعكس على أدائهم وأعمالهمعكس ذلك 
 

 :المراجــع 
. 

 .تقارير دراسات قيمية ، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الرياض  .١

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢سجل أوراق العمل، ملتقى الهندسة القيمية األول، الرياض،  .٢

 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١يمية ، الرياض، علي الخويطر ،  تطبيقات الهندسة الق .٣

٤. Donald Parker, 1995,  Value Engineering Theory 
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