وددت بأن باالمس القريب عقد الملتقى االول للهندسة القيمية والذي جاء تتويجا لدعم صاحب السمو
الملكي االمير سلطان بن عبدالعزيز لمسيرة الهندسة القيمية .
وقد شاركت جهات هندسية ومهنية عديدة وكان من اهداف هذا الملتقى :
 .1ابراز الدور الكبير والدعم من قبل صاحب السمو الملكي االمير سلطان بن عبدالعزيز.
 .2ابراز دور تقنية الهندسة القيمية العلمي في ترشيد النفقات .
 .3ابراز ريادة المملكة للعالم العربي في هذا المجال .
 .4عرض تجارب بعض القطاعات الخاصة والعامة .
 .5عرض لكيفية تطبيق الهندسة القيمية ضمن الخطة االستراتيجية للمملكة .
 .6تكريم بعض القطاعات الحكومية والخاصة .
وقد اكد سمو االمير سلطان بأن المملكة كانت من اول الدول العربيةة التةي تطبةق الهندسةة القيميةة فةي
مشاريعها الحكومية واشار سموه بما معناه بأنه وبالرغم من الةدعم الكبيةر مةن لةدن سةموه معنويةا وماديةا
اال ان مايتم انجازه فةي هةذا المضةمار ال يةزال اقةل بكييةر مةن الطموحةات وال يتناسةب قطعيةا مة الةدعم

الكبيةةر الةةذي تتلقةةاه … ويةةدعون المختصةةون فةةي الهندسةةة القيميةةة كمةةا يسةةمون انفسةةهم بأنةةه اليوجةةد اال

يمانيةةة سةةعوديين متخصصةةون حصةةلوا علةةى شةةهادات الهندسةةة القيميةةة  )CVSومةةا يقةةارب عشةةرون
فردا  ) AVSممن هم يحملون شهادات اقل درجة من شهادات التخصص .

عقدت أول ندوة عن الهندسة القيمية في االشغال العسكرية عام 1402هة الموافق 1982م بتشجي من
مدير عام االشغال العسكرية حينذاك المهندس ناصر بن فهد الفيصل .
دعونا أوال نتفق على ماهية الهندسة القيمية أو التحليل القيمي بشكل أوس واشمل .

بدأت الهندسة القيمية لحل مشكلة ما كانت قائمة وكان من الضروري ايجاد حلول اخرى اقل تلكفه.
ووجه ةةه نا ةةر الغالبي ةةة انف ةةة ال ةةذكر ه ةةو ان ةةه هن ةةاك الكيي ةةر م ةةن االخط ةةاء الت ةةي وقع ةةت وتقة ة ف ةةي معا ةةم
المشةةاري االنشةةائية فةةي جمي ة الم ارحةةل وخصوصةةا الم ارحةةل االولةةى ومةةن النةةادر الحصةةول علةةى عمةةل
انشائي متكامل يرضي المستفيد.

فهةةل الهندسةةة القيميةةة لحةةل المشةةاكل وهةةل مةةن الممكةةن ارضةةاء المسةةتفيد بعةةد اج ةراء وتطبيةةق الهندسةةة
القيمية على المشروع .

ذكةةر بأنةةه كانةةت اخطةةاء الممارسةةة فةةي القطةةاع االنشةةائي قةةد كلفتنةةا  30بليةةون فةةي الخمسةةة عشةةر سةةنة
الماضية .

اذا كانت هذه هي اخطةاء الممارسةة والتةي يزاولهةا مهندسةون ومعمةاريون ذوو خبةرة ود اريةة بهةذا المجةال
فهل الهندسة القيمية عملها هةو تغيةر اخطةاء االخةرين وتصةحيحها وهةل ذووا االختصةاص فةي الهندسةة

القيميةةة ذوو كفةةاءه وقةةدرات ذهنيةةة عاليةةة يسةةتطيعون ايجةةاد االخطةةاء وتصةةحيحها وتةةوفير هةةذه المبةةال
الضخمة .

وكيف نستطي ان نقيم مسيرة تطبيق الهندسة القيمية في السابق وهل كل المشاري التةي تمةت د ارسةتها
من قبةل الهندسةة القيميةة ايبتةت نجاحهةا أو هنةاك مشةاري فشةلت فشة ذريعةا … وهةل االرقةام المةذكورة

تدل على المبال التي تم توفيرها دون المساس في العناصر والمعايير االخرى لكل مشروع .

هل تم توطين الهندسة القيمية في المملكة فاذا كان كذلك … فبعد مضي ما يقارب خمسة عشر عامةا
من سيرة هذه التجربة فكم من مكتب هندسي استشاري يمارس هذه المهنة .

يقةةال بةةأن و ازرة الماليةةة واالقتصةةاد الةةوطني تةةدرس حاليةةا مشةةروع تطبيةةق الهندسةةة القيميةةة علةةى جمي ة
المشروعات الحكومية والتي تزيد تكلفتها على  10مليون ريال .

من سيقوم يعمل الهندسة القيمية لهذه المشاري هل هم اليمانيةة المتخصصةون ام سةت ول هةذه االعمةال
الةةى الشةةركات االجنبيةةة … وقبةةل ان نبةةدأ باعةةداد ناةةام ميةةل هةةذا يجةةب ان نحةةدد مةةاهي الجهةةات القةةادرة
علةةى عمةةل هةةذه الد ارسةةة … وكةةم سةةتحتاه هةةذه المشةةاري مةةن كفةةاءات وطنيةةة متخصصةةة وقةةادرة علةةى
تطبيق هذه الدراسات بصورة صحيحة وماهي االيار المترتبة على احتماليةه تةأخير هةذه المشةاري حتةى
تتم دراستها.
النري ةد ان نصةةدر ناامةةا ي ة دي الةةى كاريةةة وقبةةل ان تتخةةذ و ازرة الماليةةة ق ةرار هةةام ميةةل هةةذا ي ة اوال ان
يكون لدينا قاعدة صلبة وكافية للقيام بهذه المهمة .

نجاح الهندسة القيمية ليس بسبب جودة أو امكانية العمل ولكنه نيتجةة لسةوء والمبالغةة الغيةر مبةرره فةي

اعداد وتخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريعنا سواء كانت الحكومية أو الخاصة ويعود السبب لتةدني مسةتوى
الخدمات الهندسية بشكل عام واالسباب كييرة.
اعاقة ةةت الطف ة ةرة التة ةةي عشة ةةاتها ب دنة ةةا تطبية ةةق الهندسة ةةة القيمية ةةة بالشة ةةكل المطلة ةةوب واالن وبة ةةالاروف
االقتصادية الراهنة اصبحت الحاجة ملحة .
وسر نجاح تطبيق الهندسة القيمية في المملكةة بشةكل خةاص علةى مشةاري عديةدة وغالبةا للقطةاع العةام
هةةو غالةةب مةةا يةةتم اعةةداد البرنةةام االساسةةي بعةةد اتخةةاذ الق ةرار وبغةةض الناةةر س ةواء كةةان هةةذه الق ةرار

ص ةةحيحا أو خاطئ ةةا ولك ةةن البرن ةةام االساس ةةي وال ةةذي عل ةةى ض ةةوءه ي ةةتم التص ةةميم غالب ةةا م ةةا يك ةةون ه ةةذا
البرنام معد على اساس الرغبة ووجهة نار شخصية بيروقراطية ومركزية ومسلوقة دون تأني ود ارسةة

وتمحيص باالحتياجات الفعلية ومشاركة المستفيدين الحقيقيين . )END USERS
ان الهندسةةة القيميةةة ليسةةت تخصصةةا هندسةةيا حةةدييا … انهةةا مةةنه تفكيةةر تحليلةةي للواةةائف يةةم تطبيةةق
خطةةة عمةةل تسلسةةلية منطقيةةة للوصةةول الةةى الهةةدف المنشةةود … مةةن قبةةل فريةةق عمةةل يقةةودهم مهنةةدس

معماري ويفضل ان يكون المصمم.

ان التصميم هو اكيةر العوامةل تةأيي ار علةى جةودة وتكلفةة المشةروع العتمةاد جمية القةدرات ال حقةة علةى

التصة ةةميم ووية ةةائق المشة ةةروع … ولة ةةيس مة ةةن الضة ةةروره ان يكة ةةون قائة ةةد هة ةةذا الفرية ةةق خبية ةةر قيمة ةةة مرتة ةةق
. )CERTIFIED VALUE SPECIALIST
ان الق ةرار النهةةائي جمةةاعي ولةةيس فةةردي ولسةةنا حقيقةةة بحاجةةة حاليةةا الةةى توييةةق خبيةةر القيمةةة وبامكةةان
اللجنةةة الهندسةةية مميلةةه بشةةعبة الهندسةةة القيميةةة ان تصةةدر شةةهادات علةةى اسةةس سةةليمه ومويقةةة وبةةأكبر
عدد ممكن وهذا هو التوطين الحقيقي واالستق لية.
ليدنا العقول ولكننا بحاجة الى صقل هذه العقول وتدريبها وتهيئتها.
تطبيق الهندسة القيمية :
بالرغم من مضي خمسة عشر عاما على نشأة الهندسة القيمية والدعم ال محدود فالنتائ التةي اهةرت

وايبتتهةةا نةةدوة تةةوطين الهندسةةة القيميةةة دون الطموحةةات فالعةةدد الم هةةل للقيةةام بهةةذا العمةةل محةةدود وهةةذه

احةةدى االسةةباب التةةي دعةةت الةةى عةةدم جديةةة قطاعةةات حكوميةةة وخاصةةة بتطبيةةق الهندسةةة القيميةةة وقةةد
يعني هذا االحتكارية.
هنةةاك برمةةاه محةةدوده ففةةي عةةام 1406هة ة فةةي و ازرة الةةدفاع والطي ةران االشةةغال العسةةكرية ) ت ة ذلةةك
1414هة و ازرة الشئون البلدية والقروية وكالة التخطةيط والبةرام ) وشةركة ارامكةو والسة ال هنةا هةل تةم

تقييم هذه البرام .

