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وحرصــاً مــن هيئــة تحريــر املجلــة عــى التعــاون 
ــة  ــرى املهتم ــات األخ ــى الكيان ــن ع ــع القائم م
بمجــال نــر علــوم إدارة املشــاريع والتــي لهــا أثــر 
ال يمكــن إنــكاره عــى شــبكات التواصــل االجتماعــي 
ــدى  ــن إح ــر ع ــم تقري ــة بتقدي ــت املجل ــد ترف فق
التواصــل  شــبكات  عــى  املتميــزة  التجــارب 
االجتماعــي والتــي قدمــت الكثــر للمهتمــن بــإدارة 

ــة. ــنوات املاضي ــدى الس ــى م ــاريع ع املش

ــا  ــن إيمانن ــاً م ــراً وانطالق ــس آخ ــراً ولي وأخ
ــة  ــه مجل ــن أجل ــت م ــذي قام ــدف ال ــة واله بالرؤي
رواد املشــاريع العــرب  فإننــا عــى ثقــة بــأن 
صــدور العــدد الثامــن واألعــداد التاليــة بــإذن اللــه 
هــو تدعيــم وتأصيــل لرؤيــة ورســالة القائمــن عــى 
املجلــة. وإننــا نتقــدم بالشــكر لــكل مــن ســاهم يف 
اســتمرار شــعلة املجلــة وتوفــر اإلمكانيــات الالزمــة 
إلصــدار العــدد الثامــن كمــا ندعــو القــراء أن 
ــوا مــع اإلصــدار الجديــد مــن خــالل موقــع  يتفاعل
ــداء  ــي بإب ــل االجتماع ــبكات التواص ــى ش ــة ع املجل
ــة  ــر املجل ــم لتطوي ــم مقرتحاته ــم وتقدي مالحظاته

ــا. ــاء به واالرتق

ولكم التحية ،،،،،

 رئيس التحريروالله ويل التوفيق والنجاح ،،،،،
عصام محمد لطفي

افـتـتـاحـيــة
بقلــم العـدد 
التحريـر رئيـس 

ــاريع  ــادة رواد املش ــب بالس ــا أن نرح ــب لن يطي
ونتــرف  ومهتمــن  وعاملــن  قــراءاً  العــرب 
رواد  مجلــة  مــن  الثامــن  العــدد  بمشــاركتكم 
املشــاريع العــرب يف ثوبهــا الجديــد. وكمــا وعدناكــم 
ســابقاً باســتمرار شــعلة املجلــة بطــرح كل مــا هــو 
ــذل  ــى ب ــر ع ــة التحري ــت هيئ ــد حرص ــد فق جدي
مجهــود أكــر يف جمــع وتنقيــح محتــوى راٍق والــذي 
ــاريع  ــوم إدارة املش ــر عل ــتطيع ن ــه نس ــن خالل م

ــاً. ــة عاملي ــل واملنافس ــي ب ــن العرب بالوط

يســعدنا أن نقــدم لكــم داخــل هــذا العــدد 
ــن  ــاريع بالوط ــن رواد إدارة املش ــدة م ــة جدي كوكب
العربــي والذيــن مــن خاللهــم نجحــت إدارة املجلــة 
يف اســتحداث أبــواب جديــدة داخــل العــدد منهــا عى 
ســبيل املثــال ال الحرص؛ سلســلة الطريــق إىل احرتاف 
ــب إدارة  ــق إىل مكت ــلة الطري ــيقة، سلس اإلدارة الرش
ــوء  ــاء الض ــال وإلق ــادة األعم ــلة ري ــروع، سلس امل
عــى بعــض النمــاذج املرفــة يف ريــادة األعمــال بما 
يتيــح للمجلــة تقديــم األمثلــة التــي تالمــس الواقــع 
ــة عــى  ــة تحريــر املجل العمــي.  كمــا حرصــت هيئ
ــن  ــاث م ــب واألبح ــم الكت ــر قس ــى تطوي ــل ع العم
خــالل البــدء يف تقديــم سلســلة لتقييــم ونقــد الكتب 
ــر رواد  ــة نظ ــن وجه ــاريع م ــإدارة املش ــة ب املعني
ــق  ــة ملح ــرف باضاف ــا نت ــرب. كم ــاريع الع املش
باللغــة االنجليزيــة لبعــض موضوعــات املجلــة 

ــة. ــول ايل العاملي ــوة اويل للوص كخط
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مـجـلــــــة رواد 
المشــاريع العــرب 

بمجــال  مختصــة  عربيــة  مجلــة  أول 
إدارة المشــاريع واألعمــال المرتبطــة بــه 
فــي الوطــن العربــي، ناتجــة عــن ثمــرة 
الطمــوح،  الشــباب  مــن  كوكبــة  جهــود 
والــذي يســعى لتحقيــق رؤيــة احترافيــة 
الســتحداث نمــوذج فعــال وموحــد إلدارة 

. العربيــة  باألمــة  للرقــي  المشــاريع 

من نحن

رسالتنــا

نــشـــــــــرعــلـــــــوم إدارة المشاريـــــــع  فـــــي
الوطن العربي بأسلوب واضح ومبسط .

رؤيتــنـا

ورواد  الشــركات  تزويــد  علــى  العمــل 
والمعــارف  المهــارات  بأحــدث  األعمــال 
بكفــاءة  مشــروعاتهم  لقيــادة  الالزمــة 
وفاعليــة، وتعزيــز قــدرة الشــباب علــى 
ابتــكار أســاليب جديــدة لحــل المشــاكل 
. العربــي  الوطــن  التــي تالمــس واقــع 
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ــه  ــج فرعي ــه برام ــوزارات ب ــة ال ــعودية يف كاف ــة الس ــة العربي ــي 2030 يف اململك ــول الوطن ــج التح برنام
لتحقيــق أهــداف هــذه الــوزارات والتــي بدورهــا برامــج فرعيــة تحــت مظلــة برنامــج التحــول الوطنــي 

ــة 2030.  ــة اململكــة ومــا يصاحبهــا مــن أهــداف اســرتاتيجية لرؤي ــق رؤي لتحقي

ــى  ــول ع ــيقي للحص ــكل تنس ــج بش ــطة إدارة الرنام ــه وأنش ــج فرعي ــات، برام ــن مروع ــط ب ــو تراب ه
ــل. ــكل منفص ــا بش ــم إدارته ــا إذا ت ــول عليه ــن الحص ــع ال يمك مناف

 الرنامــج لــه دور كبــر يف تعظيــم قــدرات املنظمــات فمثــال قــد يضيــف للمنظمــة )رفــع قدراتهــا، بنــاء 
أو تحســن أصــول املنظمــة، بنــاء منتجــات وخدمــات جديــده وخالفــه(.

إدارة الرامــج هــي تطبيــق املعــارف واملهــارات والقواعــد عــى الرنامــج للوصــول إىل أهــداف والحصــول 
عــى منافــع وضبــط لــن يمكــن الحصــول عليهــا إذا تــم إدارة جزئيــات ومكونــات الرنامــج بشــكل منفرد.

تتكــون مــن ثالثــة مراحــل متتاليــة وهــي مرحلــة تعريــف الرنامــج ثــم مرحلــة بنــاء الرنامــج ثــم مرحلة 
إغــالق الرنامــج؛ كمــا بالشــكل التايل:

مثال على البرامج: 

تعريف البرامج: 

دوره حياه البرنامج :

Organizational Governace

Program Governace

Program
Formulation

Program
Planning

Component
Authorization
and Planning

Component
Oversight

and Integration

Outputs and Outcomes

Benifitis

Benifitis

Benifitis

Component
Transation
and Closure

Program
Closure

Benefitis
Consolidation

and
sustainment

Program Definitoin Program Delivery
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 املحفظــة هــي مجموعــة مــن املشــاريع والرامــج واملحافــظ الجزئيــة والعمليــات املرتبطــة تــدار كمجموعــة 
ــردة  ــرت منف ــاريع إذا أدي ــاله واملش ــا أع ــا عرفناه ــج كم ــا الرام ــرتاتيجية، أم ــداف اس ــى أه ــول ع للحص
ــة الرنامــج فهــي مجهــود مؤقــت للوصــول إىل نتيجــة أو منتــج أو خدمــة  أو بشــكل مجمــع تحــت مظل

فريــدة.

 لــذا تشــكل الرامــج واملشــاريع املزيــج الرئيــي لتحقيــق األهــداف االســرتاتيجية مــن خــالل املحافــظ كمــا 
ــكل التايل: بالش

 عالقة المحافظ بالبرامج والمشاريع:

Program

A

Program

B

Program

B1

Project

1

Project

2

Project

3

Project

4

Project

5

Project

6

Project

7

Project

8

Project

9
Operation

Program

C

Program

C

Organization Strategy

Sample Portfplio

Share Resources and 5 takeholders
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هامــة  الرامــج  إدارة  الختــام  فــي 
ليــس فقــط لتحقيــق وتعظيــم وإدامــة 
ــن  ــة لك ــاريع املرتبط ــن املش ــع م املناف
ــق  ــة يف تحقي ــاركتها الفعال ــا ملش أيض
أهدافــه املنظمــة االســرتاتيجية. إن بنــاء 
إدارة  كمــا  الرامــج  إلدارة  منهجيــة 
ــب  ــه ويج ــر من ــر ال مف ــاريع أم املش
ــن  ــت ممك ــرب وق ــه يف أق ــدء في الب
خاصــة يف املنظمــات التــي تعتــر إدارة 

ــا. ــا له ــة علي ــاريع أولوي املش

المصادر

1

2

3
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Risk إدارُة الـ
 ليست 

مجرَّد إدارة َمخاِطر

عزام محمد زقزوق
ُمستَشار وُمَدرِّب وباِحث إدارة َمُروعات
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10

قـــــالــــــــوا

قــــلــــــنـــــا

)Risk( وا إَذن َنَتَبيَُّن معاً َمْنَشَأ الـــ َهُلمُّ

حيَحة ِة الصَّ ْقِليَّ أما من الناحية النَّ

ــوٍر« أو  ــٍح َمهج ــن َصحي ــرٌ م ــهوٌر خ ــأٌ َمش »َخط
»خطــأٌ شــاِئٌع َخــرٌ مــن َصــواٍب ضاِئــٍع«، والبعــض 
َة  ــاحَّ ــة: »ال ُمش ــَة األصولِيَّ ــَدَة الِفْقهي ــَق القاع طبَّ
ُمنَاَقَشــَة وال ُمخاَصَمــَة َوالَ  يف االصِطــالِح«، أي الَ 
ُمَماَحَكــَة إن اقتـَـرَصَ الَخَلــُل عــى ُمَجــرَِّد االصِطــالح.. 

ــى  ــاِن ع ــا يَنَْطِوي ــد؛ أنهم ــواب: بالتأكي الج
ــن  ــذا م ــْن. ه ــَرِص ُمجتَِمَع ــِر والُف املخاِط

ــة. يَح ــِة الرصَّ ــة الَعْقِليَّ الناحي

ــُظ  ــى واللف ــلَّ امَلبْن ــم يُِخ ــح؛ إن ل ــه صحي ــذا كل ه
ــِة  الَحقَّ واملصطَلــُح اللغــويُّ بامَلْعنــى والدَّالَلــِة 
ُة  حيَحــة، أمــا إن حصــل الَخَلــُل فتكــون املشــاحَّ الصَّ
بالنقــاِش والِحــواِر واِجبَــة، ال بــل واملعالجــُة الِعلِميَُّة 
 )Open-Mind Surgery( بعمليــِة َعْقــٍل مفتــوٍح
ــى  ــيٍط؛ أنَّ امَلعن ــبٍب بس ــل لس ــذا باملجم ــة. وه الِزَم

ــى.  ــوُد امَلبن ــا يق ــا م غالبً

طبًعــا؛ هــذا ُكلُّــُه إن َســلَّْمنا بــأنَّ كلمــة )Risk( هــي 
ــة  ــًة يف اللغ ــًة أصيل ــت كلم ــاًل! وليس ــٌح أص مصطل
 )Risk( اإلنجليزيــة..! نعــم، فهنــاك رأٌي بــأنَّ كلمــة
هــي يف أصلهــا كلَمــة »ِرْزق« يف اللغــة العربيــة. لكــن 
ــِة  ــُه مــن األدلَّ ــا يرِهنُ ــه م ــم نجــد ل ــرأي هــذا ل ال

والُحَجــِج. وعليــه؛ رَضبنــا عنــه َصفًحــا.

ــب أنَّ الـــــ )Risk( يف  ــه وال َريْ ــكَّ في ــا ال َش إنَّ ِمّم
ــِب  ــوض والَغيْ ــوِب الغم ــن منس ــأُ م ــال ينَش األعم
)Uncertainty(، ويف األعمــال املشــاريعية منهــا 
عــى وجــه الخصــوص. وعليــه، أينمــا وجدنــا عمــاًل 
-َمشــاريِعيًّا كان أو تَشــغيلِيًّا- يَنَْطــوي عــى ُغمــوٍض 

 .)Risk( ــَة ــٍب َفثَمَّ أو غي

ــأ  ــن َمنَْش ــذا م ــّي ه ــا الواِقِع ــى يقيِنن ــاًء ع وبن
ــا ومبــارًشا:  الـــــ )Risk( نطــرُح ســؤااًل عامًّ
ــر  ــى املخاط ــان ع ــب يَنَْطوي ــوض والَغي ــل الغم ه
ــَرِص  ــى الُف ــب، أم ع ــدِّدات )Threats( وحس وامله

كذلــك؟  )Opportunities( واملناِفــِع 

ــوب  ــاّلِم الُغي ــوِل َع ــن َق ــتَنْبَُط م ــا يُس ــإنَّ ِمّم ف
ــه  ــه علي ــى الل ــوله -ص ــره لرس ــل- يف أم ــز وج -ع
ــِي  ــُك ِلنَف ٓ أَمِل ــل الَّ ــول: »ُق ــن بالَق ــلَّم- للعاَلم وس
ــُم  ــُت أَعَل ــو ُكن ــُه َوَل ــآَء ٱللَّ ــا َش ا إاِلَّ َم ــا َواَل رَضًّ نَفٗع
ــِنَي  َمسَّ َوَمــا  ٱلَخــِر  ِمــَن  ٱلَغيــَب َلســتَكثَرُت 
ــوُٓء...«)األَعراف:188( يُفَهــُم منــه أنَّ الَغيْــَب  ٱلسُّ
ــوِء  ــْرِ )Opportunities( والسُّ ــى الَخ ــوي ع يَنَط
ــوء  السُّ مجــرَّد  وليــس  ُمجتَِمَعــْن.   )Threats(
ــر. ر والخط َ ــرَّ ــوِل ال ــُع ُحص ــث تََوقُّ ــِرًدا، حي ُمنَف
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)Lexically( ومن الناِحَيِة اللَُّغِويَِّة الُمعَجِميَّة

لـــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــاذا ؟

فقــد اختــار شــيُخ ُمرَتِجمــي الَعــَرب، وُعضــُو َمجَمِع 
اللغــِة العربيــة أ. ُمنــر البَعلبَكــّي، صاحــب قامــوس 
»امَلــْوِرد« الشــهر، اختــار معنــى »ُمجاَزَفــة« لَكِلَمــة 
)Risk( ضمــن منهجيَِّتــِه الَفــذَّة يف اخِتيــاِر أَدقِّ 
ــراِد  ــمَّ إي ــن ثَ ــة، وم الِليَّ ــي الدَّ ــَرِب املعان ِل وأق وأوَّ
ــا ومعنــًى ِتباًعــا. وهــذا  املعانــي األخــرى األقــلَّ ُقربً
ــة  ــْن؛ العربي ــوّي يف اللَغتَ ــِه اللَُّغ ــِق ِفْقِه ــن دقاِئ م
ــى  ــاَر معن ــه. إذ أنَّ اخِتي ــه الل ــة، يرحم واإلنجليزي
ــى  ــه ع ــٌر ل ــه َحْج ــا في ِليًّ ــًى أوَّ ــَرة« كمعن »ُمخاَط
ــدِّدات  ــر واملَه ــو املخاِط ــد، أال وه ــٍد واِح ــقٍّ وبُع ِش
ــة  ــة العلمي ــن الناحي ــذا م ــب. وه )Threats( وحس
 !)Half-Truth( ــة ــَف الحقيق ــُل ِنص ــة يَُمثِّ املهني
ــٌة عــى  ــه َدالَل ــة« ففي ــاُره معنــى »ُمجاَزَف أمــا اخِتي
املخاطــر والُفــرص ُمجتَِمَعتَــن. وهــذا االختيــار، من 
ــة. ــَة كامل ــُل الحقيق ــة، يُمثِّ ــة املهني ــة العلمي الناحي

ألنَّ تعريــَف وغايــَة إداَرِة )Risk( املــروع -بموجــب 
ليــِل امَلعــِريفّ إلدارة امَلُروعــات، اإلصداِر الســادس  الدَّ
ــِر  ــِة و/أو تأث ــَد احِتماِليَّ ــا: »أن نَزي ــَدث- هم واألح
األحــداِث اإليجاِبيَّــِة، وأن نَُقلِّــَل احِتماِليَّــِة و/أو تأثــِر 
ــاِح  ــَرِص نَج ــِتمثاِل ُف ــِة اس ــلِبيَِّة، لِجَه ــداِث السَّ األح

امَلروع«)صفحــة:395(. 

قــد يقــوُل قائــٌل ويســأُل ســائٌل: ومــا هــي »الِقيَمــة 
ــة  ــذه املعالج ــن ه ــة« )Added-Value( م املضاَف
أصــاًل؟ ومــا اإلشــكال أو املشــكلة فيمــا لــو كانــت 

لهــذا  »ُمجاَزفــات«؟! وهــل  أو  »َمخاِطــر«  إدارة 
الفــرق اللغــوّي اإلدارّي مــن أثـَـٍر إراِديٍّ َعَمــيٍّ؛ حتــى 

ــه؟! ــاِحَح في نُش

ــِل  ــن بالَعْق ــز وامُلَرَه ــان املوَج ــذا البي ــد ه           بع
ــى  ــَم معن ــا إال أن نرَُتِج ــى لن ــِة ال يبق ــِل واللَغ والنَّْق
إدارة الــــ )Risk( بـــ »إدارة املجاَزفــات«، وليســت 

ــوال.  ــن األح ــاٍل م ــأيِّ ح ــر« ب »إدارة املخاِط

وأَقلُّهــا يف علــم ومهنة وفــّن إدارة امَلُروعــات )PM(؛ 
ــر«؛  فإنهــا »إدارُة ُمجاَزفــات« وليســت »إدارَة َمخاِط

بــال أدنــى َشــكٍّ أو َريـْـب.

 ُنـــــجــــــــــيـــــــــــــــــــُب

ــروع  ــق إدارة امل ــروع وفري ــر امل ــم مدي إنَّ َفه
رِهــم الحاِكــم عــى ُســلوِكِهم  )PMT(، ومــن ثــم تََصوُّ
ــوًرا  ــَم إن كان َمحج ــذا الفه ــيّ، إنَّ ه ــويل والَعَم الَق
ــر  ــي َمخاِط ــوِن الـــ )Risk( ه ــى َك ــوًرا ع وَمقص
وُمهــدِّدات وحســب، فســيكوُن لــه أثــٌر ســلبيٌّ عــى 
ــِة  ــم، لجَه ــواِب قراره ــم، وَص ــواُزِن ُحكِمِه ــدم تَ ع

ة. ــدَّ ــواٍح ِع ــن ن ــروع م ــداِف امل ــِق أه تحقي

 Change( »ــر ــة التَّغي ــاًل: إدارُة )Risk( »مقاوَم فمث
لطاِقــِم  تأهيــيٍّ  مــروٍع  إدارة  يف   )Resistance
 )Automation( »منظَّمــة، أو إدارة مــروِع »أتَْمتَــِة
 )Risk( عمليــات وإجــراءات أخــرى، فــإنَّ إدارة الـــ
فيهمــا ال يَنَْطِويــان عــى املخاِطــِر واملهــدِّدات 
)Threats( وحســب، وإنمــا عــى الفــرص واملنافــع 
)Opportunities( كذلــك، ومنهــا، عــى ســبيل 
ــينتُج  ــا س ــر وم ــة التغي ــف مقاوم ــال، توظي املث
عنهــا يف َســدِّ الثُّْغــرات، وتَتْميــِم االحتياطــات، 
ــل بــــ  ــا امُلَمثَّ ــف يف عملن ع ــاط الضَّ ــاف نق واكتش
ــة  ــا امُلَمثَّل ــة ذاته ــه اإلداري )مــاذا »What«( ومقاربت

 .)»How« بـــ )َكيْــف

وعليــه؛ فــإنَّ َحْجــَر مديــر املــروع وفريقــه فهمهم 
ــِد  ــقِّ وبُع ــى ِش ــلوكهم، ع ــايل س ــم، وبالت وتصوره
ــَة  املخاطــر واملهــدِّدات يــوِرُث ســلِبيًَّة يف اإلراَدِة، وِقلَّ
ــرارات،  ــواٍب يف الَق ــَة َص ــم، وُمجانَبَ ــواُزٍن يف الُحْك تَ

ــِن نُشــوئِها... ــَرٍص مــن املمِك ــِد ُف وفْق



ماهي فوائد برامج

BIM
في حساب الكميات وتحديد

 كلفة المشاريع ؟ 

إياد الحاج سعيد 
 orbit مؤسس ومدير مكتب

مؤلف كتاب كيف تستعن برنامج primavera يف إدارة املشاريع 
BIM مؤلف للعديد من املقاالت املختصة بإدارة املشاريع والربط مع 
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من المتعارف عليه أن
 حســاب الكميــات يلعــب دوراً مهماً 
خــالل دورة حيــاة املــروع , بــدءا 
مــن تصميــم املــروع وإىل تنفيــذه 
ــك  ,  ــليمه للمال ــم تس ــه إىل أن يت ل
ــر يف  ــراً كب ــه دوراً كب ــا أن ل وكم
ــر  ــة و معاي ــن والكلف ــد الزم تحدي

ــروع  . ــات امل ــودة ملتطلب الج
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         حيث يكون تأثيرها :
خالل دراسة وتدقيق المشروع :

 , BOQ ــري ــات التقدي ــاب الكمي ــن حس ــدءاً م فب
حيــث مــن خاللــه يتــم تقديــر تكاليــف املــروع.

ــات  ــاب الكمي ــم بحس ــق التصمي ــوم فري ــن يق ح
ــم  ــن ث ــج AutoCAD , وم ــن برنام ــات م للمخطط
كتابــة النتائــج عــى برنامــج Excel , ولكنهــا 
تســتغرق زمنــاً إلنهائهــا ليــس بالقليــل , وخصوصاً 
ــن  ــا،  م ــن نوعه ــدة م ــرة والفري ــاريع الكب يف املش
الجائــز أيضــاً أن يســهو مــن يقــوم بحســاب 
ــض  ــب بع ــاً- ويكت ــا كان ضليع ــات - مهم الكمي

ــئ ــكل خاط ــج بش النتائ

       فجاءت برامج BBB بتقنياتها الجديدة
ومنها برنامج Revit حيث  تقوم الجهة الدارسة بالنمذجة و حساب الكميات عليه

فكانت ميزاته يف حساب الكميات :  

1 - سهولة التحقق البرصي من حيث اإلشارة إىل عنرص معن , ومعرفه كميته بشكل دقيق 
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  2    يتم التعديل مباشرًا  على جدول الكميات عند تغير النموذج كتغير المقاطع أو المواد 
ولكن إضافًة إلى الميزات السابقة جاء هذا البرنامج BBBBBBBBBB ليقدم لنا ميزات أفضل ومنها :

 2-1   بضغطة زر واحدة  سيتم حساب كميات املروع  بشكل كامل حسب تصنيف البنود, 

          وكل ذلك سيستغرق فقط دقائق قليلة , وتعتر هذه امليزة من أهم ميزات الرنامج 

 2-2   يمكن عمل قوائم للمواد والعمالة واملعدات عند تحليل األسعار , ومعرفة تأثرها عى تكاليف

          أي بند مما يساعدنا يف مناقشة بدائل مختلفة مع الجهة املالكة من وجهة نظر اقتصادية.         

 2-3  ويمكن أيضاً تصدير جداول الكميات إىل Excel لتنسيق شكل الجداول .

       خالل تنفيذ المشروع  : 
ــذة  ــة املنف ــن الجه ــديس ضم ــال هن ــات يف كل مج ــاب الكمي ــن لحس ــد مختص ــرة يوج ــاريع الكب يف املش

ــن.  ــاويل الباط ــبة مق ــة محاس ملتابع

ويوجــد أيضــاً محاســبي كميــات للتعامــل مــع الجهــة املرفــة حســب بنــود الكشــف التقديــري  للمالــك 
BOQ، ومــن الجائــز أن تكــون الحســابات غــر دقيقــة ويمكــن أن يطلــب مديــر املــروع مــواداً تكــون 

ســابقًة ألوانهــا أو فائضــة عــن الحاجــة نتيجــة عــدم وجــود دقــة يف حســاب الكميــات.  

وكل ذلــك ســوف يحمــل إدارة الجهــة املنفــذة عــبء مصاريــف ماليــة ليســت بالقليلــة تؤثــر ســلباً عــى 
ســر املــروع  . 

ومــن املحتمــل أيضــاً أن تكــون الكميــات الصــادرة مــن قبــل الجهــة املرفــة مختلفــة عــن كميــات الجهــة 
املنفــذة،  ممــا يــؤدي إىل حــدوث نزاعــات مســتمرة مــع الجهــة املنفــذة .
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 :   BBBBBBBBBB فكانت الفائدة من برنامج       
ــى  ــا ع ــوم بتعديله ــا نق ــك، يجعلن ــة املال ــى رغب ــاء ع ــروع بن ــذ امل ــالل تنفي ــٍل خ ــح أي تعدي 1 - أصب
النمــاذج ممــا ينعكــس عــى جــداول الكميــات وتصبــح معدلــة بشــكل مبــارش ، ثــم نقــوم بتصديرهــا إىل 

ــة الجهــة املالكــة . ــة ملقــاويل الباطــن ومطالب Excel لتنســيقها مــن أجــل اعتمــاد الكشــوف املالي

2 - و مــن الفوائــد املنعكســة عــى الجهــة املرفــة بأنهــا ترفــع الكشــوف املاليــة للجهــة املنفــذة , بنــاًء 
عــى الكميــات الناتجــة مــن النمــاذج املعدلــة واملتفــق عليهــا مــن قبــل الطرفــن، ممــا ســيؤدي إىل تقليــل 

النزاعــات وترسيــع وتــرة عمــل املــروع. 

3 - تمكننــا مــن إيجــاد دقــة يف تنظيــم سلســة اإلمــداد للمــواد Supply Chain, مــن خــالل االســتفادة مــن 
الرنامــج يف تحديــد موعــد لتخزيــن املــواد، ومتــى يمكننــا أن نقــوم بطلــب مــواد جديــدة مــن املورديــن .

باننــا أصبحنــا اليــوم بحاجــة ماســة لنــر ثقافــة BIM  و تطبيقاتهــا, 
والقيــام بعمــل أبحــاث عربيــة لدراســة الفوائــد املرجــوة عند اســتخدامها 
ــة  ــي  لدق ــال واإليجاب ــر الفع ــا التأث ــية , وأهمه ــاريع الهندس يف املش

كميــات املــروع عــى دورة حيــاة املــروع . 

نـخـتـم 
المقالـة  
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PMP محرتف إدارة مشاريع

مساعد املدير العام – مجموعة التطوير

م. أسامة عبدالرحمن إشيقر

تحليل التكاليف في المشاريع الهندسية 
Cost Analysis in Engineering Projects



18

عامــة،  بصــورة  األعمــاِل  فشــل  أو  نجــاح  إن 
ــط  ــة مرتب ــورة خاص ــيِة بص ــات الهندس واملروع
ارتباطــا وثيقــاً بالكثــر مــن العوامــل، ولعــل مــن 
أهمهــا حســاب التكاليــِف املتكبــدِة إلنجــاِز عمــٍل مــا 
ــد املرجــو تحقيقــه مــن هــذا العمــل،  ــل العائ مقاب
ــية  ــال – الهندس ــات األعم ــب منظم ــا أن أغل وبم
ــق  منهــا عــى وجــه الخصــوص - تهــدف إىل تحقي
األربــاح وتجنــب الخســائر، لــذا فــإن إدارة التكلفــة 
ــث  ــرت أحــد أضــالع املثل Cost Management اعت
ــت   ــل إدارة الوق ــات يف مقاب ــدي إلدارة املروع التقلي
 Scope النطــاق   وإدارة   Time Management
Managementيف الضلعــن اآلخريــن، والتــي يجــب 
املوازنــة والعنايــة بهــا مــن أجــل نجــاح املروعات. 

يف اآلونــة األخــرة ازداد اهتمــام مديــري املروعــات 
بــإدارة التكلفــة Cost Management وذلــك لــروز 
ــاالت  ــر مج ــا أكث ــرة، ولكونه ــورة كب ــا بص أهميته
املعرفــة Knowledge Areas يف إدارة املروعــات 
تأثــراً وتأثــراً بغرهــا مــن املجــاالت األخــرى، 
حيــث أصبــح امليــُل ألن يكــون ملديــر املــروع دوٌر 
ــة،  ــى التكلف ــيطرِة ع ــِة والس ــِط واملراقب يف التخطي
 Tools & ــاليب ــاألدوات واألس ــه ب ــن إملام ــالً ع فض
والتــي  الالزمــة   Skills واملهــارات   Techniques
ــل  ــة العوام ــة بكاف ــة عالي ــؤ بدق ــن التنب ــه م تمكن
ــارها ــن مس ــة ع ــراف التكلف ــى انح ــر ع ــي تؤث الت

األســايس Cost Base Line ومــدى تأثرهــا الســالب 
ــأنها  ــن ش ــي م ــل الت ــز العوام ــه، وتعزي ــد من للح
تحســن األداء وتقليــل التكلفــة. كذلــك اتضــح 
ــم  ــات وتركيزه ــري املروع ــام مدي ــاً أن اهتم جلي
ــم  ــات ل ــارشة للمروع ــات املب ــى املرصوف ــط ع فق
يعــد كافيــاً، حيــث أصبــح مــن املهــم جــداً وعيهــم 
ــن  ــوة م ــاركة Contribution مرج ــة مش ــأن ثم ب
ــة  ــف ال عالق ــة تكالي ــِهم يف تغطي ــم لتُس مروعاته
مبــارشة لهــا بهــذه املروعــات، لــذا يتعــن عليهــم 
ــات  ــع توجه ــن م ــم تام ــس وتناغ ــل بتجان العم
ــل  ــن أج ــا م ــون له ــي يتبع ــم الت ــط رشكاته وخط
ــذ  ــم تنفي ــا يت ــن أجله ــي م ــداف الت ــق األه تحقي

ــات.  ــذه املروع ه

إدارة التكلفــة Cost Management كغرهــا مــن 
جوانــب املــروع األخــرى، تبــدأ يف مراحــل متقدمــة 
ــن  ــد م ــاك العدي ــروع، وهن ــاة امل ــن دورة حي م
التــي   Tools & Techniques واألســاليب  األدوات 
تســتخدم يف اإلدارة بصــورة عامــة وإدارة املروعــات 
والتكلفــة عــى وجــه الخصــوص، وتســاعد يف 
ــك  ــط Planning Processes وكذل ــات التخطي عملي
 Monitoring & املراقبــة والســيطرة  يف عمليــات 
ــذه األدوات  ــم ه ــن أه Controlling Processes، وم
.)Breakeven Analysis ــادل ــة التع ــل نقط )تحلي
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ــن األدوات  ــر م ــروف، ويعت ــن الظ ــد م ــت العدي ــاح تح ــف واألرب ــة التكالي ــة Method لنمذج ــو طريق ه
ــج أو  ــتوى منت ــى مس ــى ع ــة ككل، أو حت ــتوى الرك ــى مس ــواء ع ــف س ــل التكالي ــداً يف تحلي ــة ج املهم
خدمــة مــا، فهــو تحليــل يعمــل عــى تحديــد نقطــة التعــادل Breakeven Point مــن خــالل تحديــد حجــم 
األعمــال التــي يجــب تنفيذهــا باملــروع أو حجــم املبيعــات التــي يجــب تحقيقهــا لتتعــادل بذلك اإليــرادات 
والتكاليــف، فعنــد هــذه النقطــة ال توجــد خســارة وال يتحقــق ربــح، أي أن هــذا التحليــل يحــدد النقطــة 

التــي مــن بعدهــا يبــدأ املــروع أو الركــة يف تحقيــق األربــاح. وعــادة مــا يبــدأ التحليــل بالســؤال: 

       كم حجم األعمال التي يتوجب تنفيذها لتغطية التكاليف؟، أو

       كم عدد الوحدات التي يجب تصنيعها وبيعها لتغطية التكاليف؟.

Breakeven Analysis  تحليل نقطة التعادل

ماهي التكلفة Cost والتكلفة اإلجمالية Total Cost؟

قبــل البــدء يف معرفــة كيفيــة إجــراء تحليــل نقطــة التعــادل Breakeven Analysis، مــن املهــم التطــرق 
لبعــض املصطلحــات واملفاهيــم البســيطة والروريــة التــي تســاعد عــى التطبيــق الصحيــح لهــذا التحليل:

ــن  ــوارد Sacrifice of resources م ــة بامل ــه التضحي ــى أن ــرف ع ــادي يع ــح اقتص ــة Cost مصطل التكلف
أجــل الحصــول عــى منفعــة يف الحــارض أو املســتقبل، ســواء تحققــت هــذه املنفعــة أو لــم تتحقــق. ويمكــن 
تعريفهــا كذلــك بأنهــا مــا تتحملــه الركــة مــن قيمــة املــواد الخــام، األجــور، وغرهــا مــن النفقــات إلنتاج 

ســلعة أو خدمــة.

 Cost التكلفة



20

تشمل التكلفة اإلجمالية بصورة أساسية نوعن من التكاليف:

تكلفة ثابتة

تكلفة متغرة

وهــي التكلفــة التــي يجــب أن تدفــع ســواء كان هنــاك انتــاج أم ال، وتعــرف عــى أنهــا تكلفــة ثابتــة ال 
تتغــر مهمــا كان حجــم اإلنتــاج، ومثــال عليهــا:

- رواتب اإلدارين واملوظفن،

- اإليجارات،

- الخدمات،...إلخ.

هــي التكلفــة املرتبطــة مبــارشة باملنتــج، والتــي تتغــر كلمــا تغــر حجــم اإلنتــاج، وعــادة تحســب 
التكلفــة املتغــرة مقابــل الوحــدة الواحــدة من اإلنتــاج، فعــى ســبيل املثــال: )40 ريــال/م2( ، وتمثلها:

- املواد الخام،

- أجور العمالة املبارشة،

- التغليف )إن كان املنتج يغلف(، ... إلخ. 

Fixed Cost )FC(

Variable Cost )VC(

Total Cost التكلفة اإلجمالية

Breakeven Analysis التمثيل البياني لتحليل نقطة التعادل
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Breakeven Analysis كيفية إجراء تحليل نقطة التعادل

يعتمد هذا التحليل عى معادلة حساب الربح املعروفة:

وبمــا أن تحليــل نقطــة التعــادل Breakeven Analysis يهــدف إىل تحديــد النقطــة التــي تتعــادل عندهــا 
اإليــرادات مــع التكاليــف Breakeven Point، أي النقطــة التــي يكــون عندهــا الربــح = صفــر، فيمكننــا 

بالتعويــض املبــارش يف معادلــة حســاب الربــح الحصــول عــى املعادلــة اآلتيــة اآلتــي:

حيــث أن )U( تمثــل كميــة الوحــدات الــالزم انتاجهــا وبيعهــا، لتتســاوى إيــرادات الركــة بمــا تكبدتــه 
مــن تكلفــة، وبالتــايل فــإن أي وحــدة تنتــج بعــد الكميــة )U( ســتحقق ربحــاً للركــة.

اإليرادات – التكلفة اإلجمالية = الربح

Revenue )R( – Total Cost )TC( = 0

اإليرادات – التكلفة اإلجمالية = صفر

Revenue )R( – Total Cost )TC( = 0

Revenue )R( – Total Cost )TC( = 0

S×U( – {F + )V×U(} = 0(

S×U( – )V×U( = F(

U)S – V( = F

حـــيــــث أن

ومن هنا يمكن إعادة كتابة المعادلة بالصيغة التالية

- Revenue (R) = Sale Price/Unit (S) × Units Sold (U).
R = S×U.
- Total Cost (TC) = Fixed Cost (F) + (Variable Cost/Unit (V) × Units (U)).
TC = F + (V×U).

U=
F

) S-V(
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Breakeven Analysis خطوات تحليل نقطة التعادل

ــع  ــه م ــاوى إيرادات ــذه لتتس ــن تنفي ــاول الباط ــى مق ــب عل ــات يج ــال الدهان ــن أعم ــع م ــر مرب ــم مت فك
ــل؟. ــذا العم ــن ه ــاح م ــي األرب ــي جن ــدأ ف ــل أن يب ــه، قب تكلفت

لــرح خطــوات تحليــل نقطــة التعــادل Breakeven Analysis نــورد مثــاالً بســيطاً نتعــرف مــن خاللــه 
عــى كيفيــة إجــراء هــذا التحليــل:

رشكــة تعمــل يف مجــال املقــاوالت، تعاقــدت مــع مقــاول باطــن لتوريــد وتنفيــذ بنــد الدهانــات بســعر 35 
ريــال/ م2، فــإذا كانــت التكلفــة التــي يتكبدهــا مقــاول الباطــن خــالل فــرتة تنفيــذه لهــذا العقــد هــي 

كمــا يــي:

رواتب = 22,000 ريال

إيجارات = 15,000 ريال

خدمات = 8,000 ريال.

أجور العمالة = 15 ريال/ م2

طبقة معجون = 3 ريال/ م2

طبقة أساس = 1 ريال/ م2

طبقتن دهان = 5 ريال/ م2

أخرى = 1 ريال/ م2

تصنيف التكاليف إىل تكلفة ثابتة )F( Fixed Cost وتكلفة متغرة للوحدة )Variable Cost/Unit )V، ويف 
هذه املثال يكون التصنيف كما يي: 

التكلفة الثابتة )F( Fixed Cost )تكلفة ثابتة ال تتغر بتغر اإلنتاجية(:

22,000رواتب1

15,000إيجارات

8,000خدمات

45,000

2

3

Fixed Cost )F( التكلفة الثابتة

الخـطـوة األولــــى

التكلفة )ريال(البيانم
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التكلفة املتغرة للوحدة ) Variable Cost/Unit )V( )تكلفة متغرة بتغر اإلنتاجية(

أجور العمالة1

طبقة معجون

طبقة أساس

طبقتن دهان

أخرى

15

3

1

5

1

25 ريال/ م2

2

3

4

5

Variable Cost/Unit )V( التكلفة املتغرة للوحدة

التكلفة )ريال(البيانم

تحديــد ســعر البيــع الــذي يبيــع بــه مقــاول الباطــن الوحــدة الواحــدة )S(، وهنــا يمثــل الســعر التعاقــدي 
لتوريــد وتنفيــذ املــرت املربــع للدهانــات وهــو 35 ريــال/م2.

التطبيــق يف معادلــة نقطــة التعــادل Breakeven Point Equation لحســاب عــدد األمتــار املطلــوب تنفيذها 
لتتســاوى اإليــرادات مــع التكاليــف، كمــا يي:

الخـطـوة الـثـانـيــة

الخـطـوة الـثـالـثـة

Revenue )R( – Total Cost )TC( = 0

S×U( – {F + )V×U(} = 0(

U=
F

) S-V(

U=
45000

) 35 - 25(

U=4500 m2
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وهــذا يعنــي أن عــى مقــاول الباطــن إنتــاج 4,500 م2 مــن الدهانــات ليتســاوى دخلــه مــع تكاليفــه، ثــم 
مــن بعــد ذلــك يبــدأ يف تحقيــق األربــاح مــن هــذا العمــل مــع كل وحــدة إضافيــة يتــم إنتاجهــا.

كذلــك يمكــن االســتفادة مــن هــذا التحليــل يف دراســة بعــض الفرضيــات التــي تســاعد يف اتخــاذ القــرارات، 
ففــي املثــال الســابق مثــالً: مــاذا لــو أراد مقــاول الباطــن معرفــة كــم مــرت مربــع مــن الدهانــات عليــه أن 

ينتــج لكــي يحقــق ربحــاً يعــادل 10,000 ريــال؟.

ففــي هــذه الحالــة يتــم إجــراء تحليــل نقطــة التعــادل Breakeven analysis ولكــن بفرضيــة أن الربــح 
يســاوي 10,000 ريــال بــدالً عــن مســاواته بالصفــر كمــا يــي:

- Revenue )R( – Total Cost )TC( = 10,000

- )S×U( – {F + )V×U(} = 10,000

- U )S – V( = F + 10,000

- U=

- U= = 5,500 m2

)S-V(

10

)35 - 25(

F+10,000

55,000

45,000 + 10,000 

ــاج 5,500 م2 مــن الدهانــات ليحقــق ربحــاً مقــداره 10,000  وهــذا يعنــي أن عــى مقــاول الباطــن إنت
ريــال. الجديــر بالذكــر أن تطبيــق تحليــل نقطــة التعــادل ال يقتــرص عــى منتــج واحــد كمــا هــو باملثــال، 

بــل يمكــن تطبيقــه كذلــك عــى مجموعــة منتجــات أو خدمــات، وعــى أنشــطة الركــة ككل. 

كمــا أن أهميــة تحليــل نقطــة التعــادل Breakeven Analysis ال تكمــن فقــط يف كونــه أداة مرتبطــة بإدارة 
التكلفــة، وإنمــا يف إمكانيــة اســتخدامه يف جوانــب أخــرى مهمــة يف إدارة املروعــات، فهــو أداة مســاعدة 
 Procurement Management ــرتيات ــر Risk Management وإدارة املش ــه يف إدارة املخاط ــن تطبيق يمك
مــن حيــث املقارنــة واملفاضلــة بــن البدائــل املختلفــة، ودراســة عــدد مــن الفرضيــات املحتملــة واملتوقعــة، 
كمــا أنــه يعــد مــن األدوات البســيطة وســهلة التطبيــق، أمــا تطبيقاتــه فهــي واســعة وتشــمل مجــاالت 

عديــدة.
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مقدمة
لنعـرف كـيـف يفكـر 
العقل البشري دعونا 
نعرض ثــالث طبقات 
من دمـــاغ اإلنسان:

الطبقة األكثر بدائية من الدماغ البشري

الطبقة األكثر تقدماً )وسطاً( في الدماغ البشري

هــي الجــزء العلــوي مــن الحبــل الشــوكي ، وهــو املســؤول عــن جميــع الوظائــف األساســية للحيــاة ، مثــل 
التنفــس واألكل. كمــا أن األســماك والزواحــف لديهــا هــذه الطبقــة مــن الدمــاغ. 

ــا.  ــدوان والرض ــوف والع ــل الخ ــية ، مث ــف األساس ــن العواط ــؤول ع ــو املس ــويف ، وه ــاز الح ــي الجه ه
ــاغ.  ــن الدم ــة م ــذه الطبق ــا ه ــا لديه ــرى أيض ــات األخ والثديي

الطبقة األكثر تطورًا في الدماغ البشري

هــي القــرة ، املســؤولة عــن معالجــة املعلومــات. عــى ســبيل املثــال ، فإنهــا تعالــج مدخــالت مــن أعيننــا 
ــات  ــل التفكــر والشــخصية. عــى الرغــم مــن أن الثديي ــا ، مث ــر تقدًم ــة إىل ســمات أكث ــا ، باإلضاف وآذانن
األخــرى لديهــا أيًضــا قــرة ، فــإن القــرة البريــة تكــون أكــر بكثــر. وتشــارك القــرة عنــد إجــراء 

تقييــم للمخاطــر.

نظرية الدماغ األيمن B األيسر

ــرىض  ــع م ــه م ــن عمل ــرس م ــن - األي ــاغ األيم ــة الدم ــبري نظري ــر س ــور روج ط
الــرصع. وقــال أن نصفــي املــخ بشــكل منفصــل لهمــا وظائــف منفصلــة. ويكــون 
النصــف األيــرس مــن املــخ أفضــل يف املهــارات اللغويــة واملهــارات الحركيــة وتحليــل 
املشــكلة وتسلســل الوقــت. أمــا النصــف األيمــن مــن املــخ فهــو األفضــل يف نســخ 
ــية ،  ــص الهندس ــم الخصائ ــة ، فه ــات البرصي ــن االختالف ــز ب ــم ، التميي التصامي

املوســيقى ، والتعبــر عــن أنفســنا وقــراءة املشــاعر مــن اآلخريــن. 
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الغرض من التفكير النقدي 

ــي  ــر الضمن ــن التفك ــكال م ــي أش ــتباقي ه ــكل اس ــه بش ــي وتقييم ــر الديناميك إن إدراك التغي
ــة. ــل العملي ــع مراح ــتمرار يف جمي ــتخدامها باس ــب اس يج

هو تمكين رجال األعمال من االستجابة على النحو األمثل للمشاكل والفرص. 
طــورت رشكــة ESI عمليــة مــن خمــس خطــوات الســتخدام التفكــر الناقــد لالســتجابة ملشــاكل وفــرص 

العمــل:

1- تحديد وتحليل املشكلة / الفرصة - تحديد وتحليل املشاكل والفرص التجارية.

2- املســح البيئــي - مســح العوامــل البيئيــة التــي قــد تؤثــر عــى مشــكلة أو فرصــة العمــل داخليــة أو 
خارجيــة

3- استكشاف االستجابة - وذلك الستكشاف حلول مبتكرة ملشكلة أو فرصة العمل.

4- اختيار االستجابة - وهذا الختيار االستجابة املثى ملشكلة أو فرصة العمل.

5-  تنفیذ االستجابة - وبالتايل التصرف حول االستجابة األمثل ، والتي تتضمن التواصل بفاعلیة مع أصحاب 
المصلحة تتدفــق العمليــة عــادة بهــذا الرتتيــب الــذي ذكرنــاه ومــع ذلــك ، فــإن طبيعــة العمــل املتغــرة 

باســتمرار قــد تتطلــب إعــادة النظــر يف الخطــوات الســابقة.
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ــة.  ــكلة أو الفرص ــرى باملش ــة األخ ــر األربع ــواع التفك ــى« أن ــتنتاجي/املرتتب ع ــر »االس ــط التفك يرب
ــل. ــا إىل عم ــل تحويله ــكار قب ــع األف ــى جمي ــة ع ــار املرتتب ــر يف اآلث ــب النظ فيج

هنــاك حاجــة إىل كل نــوع مــن أنــواع التفكــر النقــدي الخمــس لحــاالت أعمــال معينــة. يســتخدم 
ــل إىل  ــا يمي ــن معظمن ــا ، لك ــة م ــدي يف مرحل ــر النق ــن التفك ــة م ــواع الخمس ــع األن ــع جمي الجمي
ــع  ــتخدام جمي ــنا باس ــر أنفس ــة يف تذك ــن الحيل ــن. تكم ــن اآلخري ــر م ــد أكث ــط واح ــتخدام نم اس

ــة . ــد الحاج ــة عن ــدي الخمس ــر النق ــواع التفك أن

خمسة أنواع من التفكير النقدي 

يمكن استخدام خمسة أنواع من التفكر النقدي للتعامل مع مشاكل وفرص العمل:

1- التفكير التحليلي 

ــذري  ــبب الج ــو الس ــا ه ــة؟ م ــكلة أو الفرص ــد املش ــاذا توج ــة؟ مل ــكلة أو فرص ــاك مش ــل هن ــل : ه ــئلة مث ــرح أس ويط
ــة؟ ــكلة / الفرص للمش

2- التفكير االستراتيجي

ــة  ــا طويل ــي خطتن ــا ه ــب ؟ م ــاول أن نذه ــن نح ــة؟ إىل أي ــرة« للرك ــورة الكب ــي »الص ــا ه ــل : م ــئلة مث ــرح أس ويط
املــدى للوصــول إىل هنــاك ؟ كيــف ســتعرقلنا هــذه املشــكلة مــن الوصــول إىل هنــاك ؟ كيــف ستســاعدنا هــذه الفرصــة يف 

الوصــول إىل هنــاك؟ 

٣- التفكير التكتيكي 

ويطــرح أســئلة مثــل : مــا هــي اإلجــراءات التــي نحتــاج إىل اتخاذهــا لحــل هــذه املشــكلة ؟ مــا هــي اإلجــراءات التــي 
ــا اتخاذهــا الغتنــام هــذه الفرصــة؟ يتعــن علين

٤- التفكير االبتكاري 

ويطــرح أســئلة مثــل : هــل هنــاك طريقــة مختلفــة للنظــر إىل هــذه املشــكلة أو الفرصــة ؟ مــا النهــج االبتــكاري الــذي 
يمكننــا اتباعــه لهــذه املشــكلة أو الفرصــة؟

٥- التفكير »االستنتاجي /المترتب على« 

ويطــرح أســئلة مثــل : مــاذا ســيحدث إذا حللنــا هــذه املشــكلة؟ مــاذا ســيحدث إذا انتهزنــا هــذه الفرصــة ؟ هــل يمكــن 
ــة  ــرى يف معادل ــل األخ ــى العوام ــة ع ــة التجاري ــذه الفرص ــة ه ــر متابع ــف تؤث ــاكل ؟ كي ــن املش ــد م ــق املزي ــل خل للح

األعمــال؟
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الغرض من التفكير النقدي 

كمــا اســتخدموا هــذه األدوات والتقنيــات لتحليــل األســباب الجذريــة: الســؤال ٥ مــرات بلمــاذ؟ 
تحليــل املســبب و التأثــر.

ــر  ــتخدم التفك ــك باس ــة وذل ــح البيئ ــاكل: مس ــل املش ــدي وح ــر النق ــة للتفك ــوة الثاني الخط
ــي . ــرتاتيجي والتحلي االس

لتحديد املشكالت والفرص نستخدم التفكر التكتيكي واالسرتاتيجي.

ولتحديد األسباب الجذرية نستخدم التفكر التحليي.

ــة  ــالل معرف ــن خ ــرص، فم ــاكل والف ــتباقي املش ــكل اس ــددون بش ــون فيح ــال الناجح ــال األعم ــا رج أم
، TO-BE ــتقبل ــكيل املس ــم تش ــارض AS-ISيمكنه الح

«As - iS»
Process

Define
Measure, Analyze

Improve,
Manage change

Control,
Sustain channge

Reduce Costs
Improve Quality

«To - be»
Process

 وقد استخدموا هذه األدوات والتقنيات لتحديد المشاكل والفرص:

عملية العصف الذهني 

طريقة زّلة كروفورد  

تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر  

تسلسل العمليات 

عكس االفرتاضات 

٤ أنواع من العوامل البيئية الداخلية تؤخذ باالعتبار 

الثقافة   وهي قواعد تشغيل املنظمة والسلوكيات الشخصية

القدرة    وهي قدرة املنظمة عى القيام بعمل جديد 

التغير    وهي رغبة املنظمة وقدرتها عى احتضان التغير

التكوين  وهو تخطيط املنظمة ، سواء املادية أو الهرمية 
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٤ أنواع من العوامل المؤثرة في البيئية الخارجية ) تؤخذ ايضاً باإلعتبار (

الخطوة الثالثة للتفكير النقدي وحل المشاكل 

ويمكن استخدام أساليب التفكير االبتكاري مثل 

الخطوة الرابعة للتفكير النقدي وحل المشاكل 

االسرتاتيجية    وهي األهداف الشاملة والقيادة للمنظمة ، يف سياق الصناعة بأكملها

الحــصــة    وهي صورة ومكانة السوق للمنظمة

الـــجـــزء   وهي الجزء من السوق الذي تركز عليه املنظمة

الـهـيـكــل   تخطيط املنظمة ، فيما يتعلق باملوردين والعمالء ، والجوانب العاملية

كما أن أصحاب املصلحة / املعنين من العوامل البيئية  املهمة داخليًا وخارجيًا

هــي استكشــاف االســتجابة : وألن التفكــر التحليــي والتكتيكــي غــر كاٍف لتطويــر مجموعــة واســعة مــن 
االســتجابات املمكنــة للمشــكلة أو الفــرص.

هناك حاجة للتفكر االبتكاري.

SCAMPER مع العصف الذهني                         هو )SCAMPER(

S = Substitute ) التبديل (     
C = Combine   ) املزج (
A = Adapt        ) التكيف (
M = Magnify and Modify ) تكبر وتعديل (
P = Put to other uses        ) وضع عى استخدامات أخرى (
E = Eliminate                    ) إزالة (
R = Rearrange and Reverse  ) إعادة ترتيب او العكس (

ــتنتاجي  ــي واالس ــر التحلي ــة التفك ــتخدم طريق ــتجابة نس ــار االس ــى نخت ــتجابة ، وحت ــار االس ــي إختي ه
ــة  ــا عملي ــي أفرزته ــرة الت ــتجابات الكث ــدد االس ــن ع ــل م ــت لنقل ــف والتصوي ــتخدم أدوات التصني فنس
ــة  ــات لقيم ــدرات واإلضاف ــن الق ــة ب ــة املقارن ــتخدام مصفوف ــا اس ــه يمكنن ــا أن ــة كم ــاف اإلجاب استكش
األعمــال حتــى يمكننــا إدراك أولويــات االســتجابات ثــم نســتخدم مصفوفــة األولويــات حتــى نحصــل عــى 
أفضــل ثالثــة اســتجابات ثــم نســتخدم شــجرة القــرارات لنقلــل مــن عــدد الثــالث اســتجابات املحتملــة 
ــتخدم  ــم نس ــن ث ــة ، وم ــاص الفرص ــكلة او اقتن ــل املش ــل لح ــي األفض ــدة ه ــتجابة واح ــة إىل اس املتنافي

طريقــة الخمســة  ملــاذا حتــى نحــدد تأثــر االســتجابة.



الخطوة الخامسة للتفكير النقدي وحل المشاكل

ــالل  ــن خ ــك م ــتجابات وذل ــتخدام االس ــي اس وه
التواصــل الفّعــال مــع أصحــاب املصلحــة / املعنيــن 
ــة  ــكلة أو الفرص ــى للمش ــتجابة املث ــوص االس بخص
ومــن ثــم إعــداد خطــة عمــل الســتخدام االســتجابة 

ــة.  ــذة الخط ــذ ه ــاح تنفي ــن نج ــد م ــى والتأك املث

ــرتاتيجي  ــر االس ــوة التفك ــذة الخط ــتخدم يف ه سنس
لتحقيــق التواصــل الفّعــال ، كمــا سنســتخدم التفكر 
التكتيكــي لنضمــن االســتخدام الناجــح لالســتجابات 

امُلثــى.

ــم  ــن فه ــوة أن نضم ــذة الخط ــاء ه ــا أثن إذاً علين
اســتخدام  عنــد  مســؤوليتهم  ملــدى  األشــخاص 
االســتجابة التــي يشــعرون أنهــا ملــٌك لهــم وملتزمن 

ــك. ــن ذل ــبن ع ــا ومحاس ــاً بنجاحه تمام

ــل  ــة العم ــة خط ــذا متابع ــاء ه ــب يف أثن ــا يج كم
ــزم  ــة إن ل ــة والوقائي ــراءات التصحيحي ــاذ االج واتخ
األمــر وتســويق الفكــرة ألصحــاب املصلحــة / 

ــن. املعني

31



قسم الكتب 
واالبحاث العلمية

قسم الكتب 
واالبحاث العلمية

مرحبا« بك معنا يف قسم الكتب...

يف هذا القسم نحن نستعرض الكتب..نحللها.. نناقشها و ننقدها..

التلخيص ليس هدفنا .. بل رؤية الكتاب بعيون من يمارس إدارة 

املشاريع عى األرض ..يالمس واقعها ويدرك تحدياتها..

كل ما يضيف قيمة ..أو يرتك أثرا ..أو ينر فكرة

هو ما نبحث عنه.... فأهال بك يف رحلتنا..
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اسم الكتاب

الـمـؤلـــف

تقييم الكتاب

نبذة عن المؤلف

Understanding Design Thinking, Lean, and Agile      

Jonny Schneider

jonnyschneider

مستشــار يف تكنولوجيــا املعلومــات ومــدرب يف اإلدارة الرشــيقة والقيــادة. عمــل مــع أكثــر مــن 500 جهــة 
عامليــة يف تطويــر الــركات و األفــراد و املنتجــات الرقميــة. وهــو مؤســس      

)Melbourne chapter of Product Tank - Australia( 

اعتدنــا رؤيــة العديــد مــن الكتــب التــي تتحــدث بإســهاب عــن منهجيــات اإلدارة الرشــيقة و األجايــل 
إضافــة إىل التفكــر التصميمــي. لكــن مــا يميــز هــذا الكتــاب هــو طرحــه املميــز عــن كيفيــة تطبيــق 

تلــك املنهجيــات  مجتمعــة لنجــاح املشــاريع و تطويــر منظومــة العمــل كاملة.

و بتشــويق أكــر يدخلنــا الفصــل الثانــي إىل كيفيــة صناعــة اســرتاتيجية قابلــة للتطبيــق مــن خــالل 
4 خطــوات:

يبــدأ الكاتــب بتوضيــح مبــادئ كل منهجيــة و مناطــق االختــالف فيمــا بينهــا بطريقــة سلســة و ممتعــة، 
ــق  ــف أحق ــة« كي ــل؟ إىل »عقلي ــة أفض ــة« أي منهجي ــتبدال »عقلي ــارئ باس ــه للق ــرح فكرت ــم ط ــن ث وم
ــه يف  األفضــل عــن طريــق املنهجيــات مجتمعــة؟ و ذلــك يف الفصــل األول الــذي نجــح الكاتــب مــن خالل

جــذب انتبــاه القــارئ ملتابعــة قــراءة الكتــاب.

 1-Diagnose currant condition                                                            2- Explore possible futures

3- Set a course                                                                                       4-Act to learn



35

 أســلوب الطــرح و الخطــوات العمليــة و التقنيــات املرافقــة جعلــت هــذا الفصــل هــو األفضــل  حيــث نجــح 
الكاتــب بالتفــرد بــرسده مبتعــداً عــن الطــرق املعقــدة املعتــادة يف رشح التخطيــط االســرتاتيجي و تطبيقــه.

ــي  ــرتاتيجية ه ــدوى االس ــروع و ج ــاح امل ــول و نج ــة الحل ــار فعالي ــدة الختب ــة الوحي ــث أن الطريق  حي
التطبيــق! ومــن خاللــه يمكننــا معرفــة مصــادر املشــكالت. ولتكتمــل الفائــدة، يطــرح الكاتــب العديــد مــن 
الطــرق املتبعــة لتشــخيص املشــكالت الناتجــة عــن التطبيــق مــع رشحهــا و مــا يميــز كل طريقــة. فصــل 

مفيــد و يدخــل القــارئ يف بيئــة املمارســة العمليــة.

بالرغم من العنوان الالمع للفصل الرابع » Leading Teams to Win” إىل أنني وجدته مخيباً لآلمال قليالً« 
 ”Mission Command« مع أن الكاتب قام باستعرض أهمية الالمركزية يف اتخاذ القرارات و تطبيق  مبدأ
العسكري يف كيفية التعامل مع املتغرات أثناء تنفيذ املروع كما لو أنها ساحة معركة..لكن إدراجه ملفاهيم 

إدارية مثل :

“Visual Management –Dimensions of Success – Value Prioritization “

قد أضعفت الفصل و أبعدته عن مضمون  القيادة الناجحة لفريق العمل وأدواتها و أخذته إىل منحنى آخر.

»Act to Learn « أما الفصل الثالث فيمكن تلخيصه بجملة واحدة

الفصل الرابــــع



36

ويف الفصــل األخــر نعــود إىل جوهــر “Agility”  و هــو )Delivery is still an Experiment( مــن خــالل 
ــن  ــت م ــدته ،إذا« أن ــت أفس ــن يديره..أن ــت م ــه ،إذا« أن ــت صنعت ــي “DevOps” ) أن ــتعراضه ملفهوم اس
يصلحــه(  كذلــك »Continuous Development «مــن خــالل التكامــل بــن التصميــم و التنفيــذ .إضافــًة  
إىل التطبيــق عــى  حــزم صغــرة لســهولة التعديــل. خاتمــة مناســبة للتذكــر بــأن املنتــج النهائــي مــا هــو 

إال فرصــة جديــدة للتحســن و التطويــر، والســعي نحــو الكمــال مــرة بعــد مــرة.

إذا أعجبك هذا الكتاب عزيزي القارئ أقرتح عليك املجموعة التالية:

     The Lean Book of Lean.

     Designing for Growth: a design thinking toolkit for managers.

     The Art of Agile Development

الفصل األخـيـــر

بالنهاية أترككم مع هذا االقتباس الجميل من الكتاب:

«Winning is often about how we learn and respond, not how much we know”



مـنــاهــــــج
البحث العلمي

م. أحمد السنوسي  
Ph.D(cand), MSc,PgMP, PMP,PMOC, PMI-PBA

PMI-RMP, PRINCE2(P) Speaker,Instructor,
Author and Consultant in Project Management
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كلمة بحث من الممكن أن تعرف على أنها :مفهوم البحث العلمي

األساسية  للبحوث  الرئيسية  األهداف 
)مقارنة بالبحوث التطبيقية( هي توثيق، 
وتطوير  بحث  و/أو  وتأويل،  واكتشاف، 
أساليب ونظم لترقي المعرفة اإلنسانية. 

فلسفة  على  تعتمد  البحث  مناهج 
ما  كبيرا  اختالفا  تختلف  والتي  العلوم، 

وبين اإلنسانيات والعلوم.

ــة«  ــة التنموي البحــث العلمــي أو البحــث أو »التجرب
ــة  ــات املوثوق ــع املعلوم ــم يف جم ــلوب منظ ــو أس ه
ــك  ــي لتل ــل املوضوع ــات والتحلي ــن املالحظ وتدوي
املعلومــات باتبــاع أســاليب ومناهــج علميــة محــددة 
بقصــد التأكــد مــن صحتهــا أو تعديلهــا أو إضافــة 
الجديــد لهــا، ومــن ثــم التوصــل إىل بعــض القوانــن 
ــل هــذه الظواهــر  ــؤ بحــدوث مث ــات والتنب والنظري

والتحكــم يف أســبابه. 

أيضــا هــي وســيلة يمكــن بواســطتها الوصــول إىل 
حــلِّ مشــكلة محــددة، أو اكتشــاف حقائــق جديــدة 

عــن طريــق املعلومــات الدقيقــة. 

ــة  ــد للمعرف ــق الوحي ــو الطري ــي ه ــث العلم البح
ــم.  ــول العال ح

ــة،  ــة العلمي ــى الطريق ــد ع ــي يعتم ــث العلم فالبح
والطريقــة العلميــة تعتمــد عــى األســاليب املنظمــة 
املوضوعــة يف املالحظــة وتســجيل املعلومــات ووصف 
األحــداث وتكويــن الفرضيــات. هــي خطــوات 
ــق.  ــة الحقائ ــاف وترجم ــدف إىل االكتش ــة ته منظم

هــذا ينتــج عنــه فهــم لألحــداث واالتجاهــات 
ــي  ــم تطبيق ــود عل ــى وج ــل ع ــات ويعم والنظري

خــالل القوانــن والنظريــات.

ــون  ــاً تك ــدد ودائم ــات مح ــن املعلوم ــة م مجموع
ــة.  ــم املختلف ــرق العل ــم وط ــة بالعل مرتبط

وهــو يســتخدم إلنشــاء أو تأكيــد الحقائــق، لتأكيــد 
مــرة أخــرى عــى نتائــج ألعمــال ســابقة، أو لحــل 
ــة أو  ــم مرهن ــدة، أو لدع ــة أو جدي ــاكل قائم مش

ــدة.  ــة جدي ــر نظري تطوي

كمــا قــد يكــون مــروع بحثــي للتوســع مشــاريع 
ــة األدوات،  ــار صح ــال. والختب ــس املج ــابقة بنف س
ــوث  ــد البح ــد تعتم ــارب، ق ــراءات، أو التج أو اإلج
عــى تكــرار عنــارص مــن مشــاريع ســابقة، أو عــى 

ــه. تكــرار املــروع كل
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أنواع البحوث من حيث مناهجها:

تجــرى األبحــاث يف هــذه الحالــة يف املختــرات، 
ــة إىل  ــوث التجريبي ــن البح ــوع م ــذا الن ــاج ه ويحت
ــي  ــة الت ــواد األولي ــي: امل ــيه ه ــة أركان أساس ثالث
تجــرى عليهــا التجــارب، واألجهــزة واملعــدات 
ــن  ــن املختص ــارب، والباحث ــراء التج ــة إلج املطلوب

ومســاعديهم.

•الـبــحــــوث الـتــجــريـبــيــــة 

ــرض  ــث تف ــتخدمة يف البح ــج املس ــة املناه إن طبيع
ــون  ــوث، فيك ــواع البح ــر ألن ــيماً أخ ــا تقس أيض

ــي: ــيمها كاألت تقس

وهــي البحــوث التــي تكــون أدوات جمــع املعلومــات 
ــة  ــق املطبوع ــادر والوثائ ــى املص ــده ع ــا معتم فيه
والغــر مطبوعــة وكذلــك املــواد الســمعية والبرصيــة 
ومخرجــات الحاســبة ومــا شــابه ذلــك مــن مصــادر 
ــج  ــم املناه ــن أه ــة. وم ــة واملنظم ــات املجمع معلوم

املتبعــة يف هــذا النــوع مــن الوثائــق مــا يأتــي:   

    الطريقة اإلحصائية أو املنهج اإلحصائي.

    املنهج التاريخي. 

    منهج تحليل املضمون أو تحليل املحتوى.

الـبــحـــوث الـوثـائـقــيـــة

هــي التــي تنفــذ عــن طريــق جمــع املعلومــات مــن 
مواقــع املؤسســات والوحــدات اإلداريــة والتجمعــات 
ــتبيان  ــق االس ــن طري ــارش، وع ــكل مب ــة بش البري
واالســتقصاء أو املقابلــة واملواجهــة أو املالحظــة 
املبــارشة، واملناهــج املتبعــة يف هــذا النــوع هــي مــا 

يــي: 

    املنهج املسحي.

    منهج دراسة الحالة.

    املنهج الوصفي.

•الـبــحــــوث الـمـيـدانــيـــة
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خـطـوات الـبـحــث الـعـلـمـــــي

التحديد العام للمشكلة 1

4    اإلطار النظري

11    النر10    كتابة تقرير البحث

2   الجمع األويل للبيانات 

)الدراسات السابقة، املقابالت(
3    تحديد املشكلة بدقة

5      التساؤوالت والفرضيات 

بشكل نهائي
6    تحديد النموذج املقرتح

9    االستقراء  8     تجميع البيانات 

وتحليلها ورشحها
  7      تصميم البحث 
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عوامل مؤثرة على صالحية البحث العلمي

البحث العلمي ســلوك إنســاني يتأثر بالعوامل الشخـــصية والبيئيـــة املنتجـــة لـــه آمـــا يـــؤثر بنتائجه عى 
تلــك البيئــة ومــن أهــم هــذه العوامــل:

أهليــة الباحــث العلميــة للقيــام بالبحث: وتشــمل كفايـــات الباحـــث ومعرفتـــه النظريـــة والتطبيقيـــة 
ملفـــاهيم ومبــادئ وطـــرق وأدوات وتخطيــط وتنفيــذ البحث العلمــي وميوله وأخالقياته العامـــة نحـــو 

البحـــث عمومـــاً واملحافظــة عــى دقــة نتائجــه بوجــه خاص. 

أهليـــة بيئـة البحـث بمـــا فـي ذلـك اإلمكانيـــات املتاحـة للبحـث وعلـى العينـــات والتسهيالت والقوى 
العاملــة املرتبطــة إداريــاً بــه، ألن اإلمكانيـــات املحـــدودة للبيئـــة تنتــج لنــا بحثــاً محــدوداً يف نوعــه 
ــة  ــاً أو ســلبياً يف صالحي ــة للبحــث والباحــث تـــشكل أيضــاً عامــالً ايجابي ــول البيئ ونتائجــه، وإن مي

ــج بوجــه عــام.  ــذ والنتائ التنفي

عوامل إضافية خاصة بالبحث التجريبي:

    تاريخ أخذ العينات.

    تكرار خرات القياس واختالف عوامله من أدوات وأجهزة وعاملن.

    طرق اختيار األفراد واملصادر والعينات للبحث.

    أساليب التعامل مع العينات أفراداً أو جماعات خالل التجربة.

    تأثر العوامل البيئية.

ومناهج  طرق  في  فقط  بعد  فيما  متخصصة  علمية  مقاالت  سلسلة  هذه  ستكون  النهاية  وفي 
البحث العلمي في العلوم اإلدارية، أتمنى أن تالقي قبول قراء المجلة ودعم الباحثين الجدد في 

تشجيعهم نحو تنمية وتجويد مخرجات بحوث العلوم اإلدارية بمنطقتنا الحبيبة.



لقاء مع األستاذ الدكتور

عادل السمادوني

قام على هذا اللقاء كل من

م. أحمد السنوسي  
Ph.D(cand), MSc,PgMP, PMP,PMOC, PMI-PBA

PMI-RMP, PRINCE2(P) Speaker,Instructor,
Author and Consultant in Project Management

  م. عصام محمد لطفي
مدير مشاريع شركة نافكو - أبو ظبي

حاصل على شهادات
PMP®  -CCP®
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F o u n d e r
EPM’s
F o u n d e r

األستاذ الدكتور عادل السمادوني 

أستاذ إدارة املروعات ومدير برنامج ماجستر إدارة املروعات جامعة حلوان.

مواليد 1953 مدينة املنصورة محافظة الدقهلية. 

حاصل عى بكالوريوس الهندسة املدنية سنة 1976 من جامعة اإلسكندرية.

عمل مدرس مساعد بجامعة حلوان حاصل عى درجة الدكتوراه سنة 1986. 

تم اختيار األستاذ الدكتور عادل السمادوني ضمن موسوعة Who is Who سنة 2000  

 ملا قدمه من أعمال جليلة .

 مؤسس ورئيس اللجنة الدائمة للكود املرصي إلدارة املشاريع.

تتميز مسرة األستاذ الدكتور عادل السمادوني بالكثر من األعمال واإلنجازات 

يف القطاعن األكاديمي والعمي يف املجال الهنديس ومجال إدارة املشاريع.
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اهم اإلنجازات

1- البــدء كأول مكتــب استشــاري مــرصي تخصــص يف إدارة املروعــات )1986( حيــث بــدأ العمــل 
يف)تدريــب و تعليــم خدمــات الجدولــة واملتابعــة للمقاولــن خدمــات إدارة املروعــات للمالــك(.

أول مكتب استشاري إدارة مروعات معتمد من النقابة ) 1999 (

ومن المشروعات المميزة إلدارة المشروعات للمالك:

أبراج مكة وفندق هيلتون مكة كأكر مروع سكني تجاري يف الرق األوسطةعام 1898

دار الكتب املرصية بباب الخلق مع وزارة الثقافة.

حديقة الدراسة / األزهر مع رشكة آغا خان العاملية. 

2- اقتحام مجال املروعات الصناعية وتنفيذ وإدارة املروعات التالية:-

مصانع حديد تسليح لركة حديد املرصين ) بني سويف اإلسكندرية العن السخنة (.

مجمــع مصانــع أســمدة بمدينــة الســادات ) عــدد 12 مصنــع مختلــف ( الركــة الوطنيــة لألســمدة     
ــات الكيماوية. و الصناع

مصنع النيل للسكر ) اوراسكوم (طريق مرص اسكندرية الصحراوي. 

مصنع رشكة اإلسكندرية للسكر) صافوله ( طريق مرص اسكندرية الصحراوي بالنوبارية.

مصنع أعالف بمدينة قوسينا.

مصانع أغذية الجيش املرصي ) عدد 1 مصنع (.

ــات (  ــة ) يف إدارة املروع ــتر الهندس ــج ماجس ــذ لرنام ــاركة يف التنفي ــيق واملش 3- إلدارة والتنس
للمرصيــن العاملــن بالخــارج )عــدد 166 مهنــدس ( تــم تخــرج 56 % مــن الدراســن وذلــك بــدءاً 

ــت (.  ــارات الكوي ــعودية االم ــي االن ) الس ــن 2013 وحت م

ــة  ــم رئيــس للجن ــذ الكــود املــرصي إدارة املروعــات كمقــرر ث ــم واملشــاركة يف تنفي اقــرتاح وتصمي
الوطنيــة للكــود ثــم رئيــس للجنــة إعــداد الكــود العربــي إلدارة املروعــات مــن خــالل جامعــة الــدول 

العربيــة.
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ماهي رؤيتكم إلدارة مشروعات التشييد في منطقة الشرق األوسط في المستقبل القريب ؟  1

المباني الخضراء والمباني الصديقة للبيئه ماهي رؤيتكم لمستوى تطبيقها حاليًا بالشرق األوسط ما 
هي المشجعات لتطبيقها؟ 2

ــد جــداً و بشــكل متســارع والدليــل عــى ذلــك تزايــد أعــداد  مفهــوم إدارة املروعــات ينمــو بشــكل جي
ــهادات  ــى الش ــن ع ــن الحاصل ــداد املهندس ــد أع ــاً تزاي ــييد وأيض ــة التش ــة الهندس ــن كلي ــن م الخريج
ــح  ــم الواض ــدم اإلدراك والفه ــية  ع ــات األساس ــن املعوق ــن م ــة PMP,IPMA,PSP,RMP,SAVE ولك املهني
لــدى كثــر مــن املســتثمرين )مــالك املروعــات( لــدور إدارة املروعــات وفوائدهــا للمــروع وأن تكاليــف 
توظيفهــا أقــل بكثــر مــن العائــد عــى املــروع مــن تواجدهــا وتطبيقهــا وبشــكل كبــر مــع ) العقــود-

مــدة التنفيذ-تكلفــة التنفيذ-جــودة التنفيــذ(. اإلدارة هــي موهبــة  يجــب أن تثقــل بالعلــم ثــم الخــرة يف 
مجــال التطبيــق.

مســتوى التطبيــق ضعيــف جــداً وال يتعــدى مرحلــة التجــارب والتســويق حيــث أن التكلفــة عاليــة والفوائد 
ــن  ــر م ــب الكث ــد يتطل ــول وجي ــكل معق ــا بش ــاٍل ،  وتطبيقه ــس ع ــل والتناف ــكل كام ــة بش ــر واضح غ
األبحــاث لتقليــل التكلفــة وبالتــايل ثمــن البيــع وذلــك عــى التــوازي مــع الدعايــة التثقيفيــة الالزمــة لزيــادة 

اإلدراك لــدى العمــالء \ املشــرتين.
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تؤثر هندسة القيمية على مخرجات مشروعات التشييد ماهي رؤيتكم آللية تطبيقها والدوافع لزيادة 
التطبيق ؟ 3

نسمع كثيرًا عن المنهجية الرشيقة أنها من الممكن أن تطبق في قطاع التشييد ما هو رأيكم في 
هذا ؟ 4

هناك خلط واضح بن أساليب تقليل التكلفة وتطبيق الهندسة القيمية .

الهندسة القيمية علم واجب الدراسة عى راغبي التطبيق واملهنين.

تطبيق الهندسة القيمية رضورة لالستخدام األمثل للموارد املالية .

ــة الرشــيقة توفــر الكثــر مــن الوقــت واملجهــود ولكــن يف املؤسســات واملروعــات التــي  تطبيــق املنهجي
يكــون فيهــا القائمــون عليهــا ذوو علــم وخــرة جيــدة يف اتبــاع األســاليب الصحيحــة يف إدارة املروعــات .

 الخلفيــة العلميــة والخــرة القويــة يف اإلدارة رضورة لتطبيــق املنهجيــة الرشــيقة للوصــول للنتائــج املرجــوة 
مــع تقليــل الوقــت واملجهــود الالزمــن للوصــول لتلــك النتائــج.
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لخريج كلية الهندسة حديثًا ماهي توصياتكم له ليكتسب الخبرة والمعرفة بشكل سريع وصحيح؟ 5

ــى  ــن ع ــى خط ــل ع ــه العم ــي علي ــدس مهن ــتقبله كمهن ــاء مس ــاً لبن ــة حديث ــة الهندس ــج كلي ــي خري ع
ــا : ــام وهم ــس االهتم ــوازي وبنف الت

بنــاء الخــرة بالعمــل يف املروعــات والبحــث عــن الخــرة يف جميــع األنشــطة الصناعيــة حولــه يف مجــال 
العمــل مــع الرتكيــز عــى الخــط األســايس الــذي يعمــل فيــه .

بنــاء املعرفــة بالحصــول عــى الشــهادات املهنيــة واالحرتافيــة يف مجــال إدارة املروعــات مثال الشــهادات 
.PMP,PSP,RMP,SAVEاملهنية



قسم 
الشهادات
 اإلحترافية
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المؤسـسـة الملكيـة 
للمساحين القانونيين

Royal Institution

 of Chartered  

Surveyors RICS

م. وائل دركزنلـي
بكالوريوس هندسة مدنية

PMP | ماجستر إدارة مشاريع

خرة أكثر من 15 عاماً يف املقاوالت وإدارة املشاريع

متخصص يف إنشاء وتطبيق مكتب إدارة املشاريع 
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تعــرف املؤسســة امللكيــة للمســاحن القانونيــن RICS نفســها عــى أنهــا الهيئــة املهنيــة العامليــة لتعزيــز 
وتطبيــق أعــى املعايــر الدوليــة يف تقييــم وإدارة وتطويــر األرايض والعقــارات والبنــاء والبنيــة التحتيــة.

ــارات  ــص العق ــا يخ ــًدا بم ــا واح ــاًرا دوليً ــدم معي ــامل ، وتق ــي ش ــتوى حكوم ــى مس ــة ع ــل املؤسس تعم
ــا  ــم ، بم ــة يف العال ــية واالقتصادي ــم السياس ــم العواص ــرة يف معظ ــي منت ــة ، وه ــة التحتي ــاء والبني والبن
يجعلهــا مصنفــة كمؤثــر رئيــي يف بنــاء املمارســات والقوانــن االحرتافيــة عــى املســتوى املحــي والــدويل.

ــم ســواءاً أفــراداً أو  ــدرب حــول العال ــر مــن 130,000 مت ــل أكث وقــد قامــت RICS بتدريــب وتأهي
ــى  ــل ع ــرتف يحص ــزة ألي مح ــة ممي ــا عالم ــا جعله ــة ، مم ــا التخصصي ــف مجاالته ــات يف مختل مؤسس

ــا . ــن قبله ــاص م ــب أو االختص ــهادة التدري ش

تقدم RICS التدريب والتأهيل لعدة تخصصات احترافية كالتالي :

      الفنون والتحف

      التحكم بالبناء

      األعمال املساحية لألبنية

      البنية التحتية

      ممارسة امللكية التجارية

      البيئة

      إدارة املرافق

      الجيوفيزياء

      استشارات اإلدارة

      إدارة املعادن والنفايات

      التخطيط والتطوير

      إدارة املشاريع

تعريف

التخصص
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االستثمار وتطوير العقارات

اإلنشاء وحساب الكميات

البحث

السكني

الريفي

البدالت الريبية

التقييم

تقييم الركات واألصول

للتمكــن مــن الحصــول عــى التأهيــل لــدى RICS ، فإنــه يتوجــب عــى املتقــدم أن يقــدم خــرات متعــددة 
وعــى عــدة مســتويات حســب نــوع التخصــص املطلــوب ، وتنقســم إىل 3 مســتويات كالتــايل:

       املستوى األول : مبتدئ وملم باملعلومات العامة.

       املستوى الثاني : خبر يف املجال.

       املستوى الثالث : خبر وقادر عى القيام بالتغير والتدريب والتطوير.

وهي كفاءات إلزامية يجب أن تتوفر يف جميع املتقدمن بغض النظر عى اختصاصهم وتشمل التايل :

املستوي الثالث : 

إجراء القواعد واألخالق واملمارسات املهنية

املستوي الثاني : 

العناية بالعمالء

التواصل والتفاوض

الصحة والسالمة

التأهيل

كما يتوجب على المتقدم أن يثبت خبراته ضمن عدة كفاءات بحسب نوع االختصاص المطلوب ، 
وتكون الكفاءات المطلوبة على ثالثة أقسام :

الكفاءات اإللزامية  1
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املستوى األول :

مبادئ املحاسبة

تخطيط األعمال

إجراءات تجنب النزاعات واإلدارة وحل النزاعات

إدارة البيانات

االستدامة

العمل الجماعي

ــه  ــوع االختصــاص ، ويجــب علي ــك بحســب ن ــاءات يتوجــب توفرهــا يف الشــخص املتقــدم وذل وهــي كف
ــوع  ــب ن ــة بحس ــتويات الثالث ــى املس ــون ع ــاءات تك ــاً أن الكف ــة ، علم ــاءات املطلوب ــة الكف ــق كاف تحقي

ــاص . االختص

ــتويات  ــب املس ــك بحس ــق وذل ــا وتحقي ــار بينه ــدم االختي ــى املتق ــاءات وع ــدة كف ــرض ع ــم ع ــث يت حي
ــاص . ــكل اختص ــة ل املطلوب

Associate AssocRICS : 1-املستوى املبتدئ

MRICS : 2-املستوى املحرتفFRICS : 3-املستوى الخبر

 RICS تصنف

املتقدم عى

 ثالثة مستويات 

الكفاءات األساسية 

الكفاءات االختيارية 

2

3

RICS تصنيف اعتماد
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الخبرات المطلوبة للتأهيل

آلية التقدم للتأهيل

تشــرتط RICS الحصــول عــى خــرات ضمــن مســتويات محــددة والتــي تؤهــل املتقــدم للحصــول عــى 
إحــدى املســتويات الثالثــة املذكــورة أعــاله ، وتنقســم أنــواع الخــرات إىل التــايل ، حيــث يمتلــك املتقــدم :

يوجــد عــدة خطــوات يجــب اتباعهــا للتقــدم إىل طلــب التأهيــل وحصــول عضويــة وشــهادة RICS ويمكــن 
اختصارهــا كالتــايل :

ــون  ــا يك ــن AssocRICS أو MRICS ، بينم ــدى التصنيف ــى إح ــول ع ــة الحص ــرة إمكاني ــدم كل خ وتق
 MRICS ــتوى ــنوات بمس ــدة س ــاء ع ــد قض ــر بع ــتوى الخب املس

 RICS درجة معتمدة من

RICS خرة معتمدة من

درجة بكالوريوس أو أعى

خرة 9 سنوات أو أقل

خرة 10 سنوات فأكثر 

خبر أكاديمي

مــلء طلــب التقــدم ، وهــو مشــابه ألي طلــب تقــدم يتضمــن الخــرات والبيانــات الشــخصية وغرهــا 
ــن  ــل ع ــة ال تق ــل RICS بدرج ــن قب ــد م ــخص معتم ــل ش ــن قب ــاً م ــون موقع ــب أن يك ــن يج ، ولك
MRICS ، ومــن ثــم يكــون هــذا الشــخص هــو املــرف عــى املتقــدم خــالل كافــة مراحــل التقديــم.

يجب عمل حساب عى املوقع االلكرتوني وملء البيانات املطلوبة .

يجــب عمــل امتحــان »  إجــراء القواعــد واألخــالق واملمارســات املهنيــة« ، وهــو امتحــان إلزامــي وال 
يمكــن التقــدم بــدون الحصــول عليــه .

يتــم مــلء الكفــاءات املطلوبــة جميعهــا )اإللزاميــة واألساســية واالختياريــة( عــى حســاب املتقــدم عــى 
املوقــع االلكرتونــي .

يتم عمل »حالة دراسية« بحسب االختصاص .

I hold an RICS - 

accredited degree

I hold 0-9 years 

work experience

I hold an RICS - 

approved qualification

I hold 10 or more years

of work experience

I hold a Bachelorms 

Degree or higher

I am an academic

Apply and find out more

Charted ( MRICS )
Our chartered qualification demonstrates the

highest industry standard 

Apply and find out more

Associate ( AssocRICS )
Our Associate qualification is suitable if you have 

work - bassed experience or vocational qualification
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ــة  ــاءات أو الحال ــواءاً الكف ــدم س ــل املتق ــن قب ــة م ــات املقدم ــة التقديم ــاد كاف ــرف باعتم ــوم امل يق
ــية . الدراس

يوجــد دليــل خــاص لكيفيــة مــلء الكفــاءات والحالــة الدراســية موجــود عــى موقــع RICS ، ويتوجــب 
ــه يف  ــم وإعادت ــض التقدي ــيؤدي إىل رف ــات س ــاع التعليم ــل يف اتب ــه ، وأي خل ــة تعليمات ــد بكاف التقي

املرحلــة التاليــة )عــادة بعــد 6 أشــهر( .

يف حــال قــام املــرف باعتمــاد كافــة التقديمــات ، يتــم مراجعــة التقديــم مــن قبــل لجنــة محــددة 
ــة  ــارة عــن مقابل ــة ، والتــي تكــون عب ــة التالي مــن RICS ، ويف حــال االعتمــاد ســيتم رفعــه للمرحل

وجهــاً لوجــه يف أحــد املراكــز املعتمــدة مــن قبــل RICS والتــي تتبــع للمنطقــة الجغرافيــة .

منطقــة الــرق األوســط وشــمال أفريقيــا تتمثــل مــن خــالل مكتــب RICS املتواجــد يف دبــي ، ولذلــك 
يف حــال الوصــول إىل مرحلــة املقابلــة ، يتوجــب عــى املتقــدم التأكــد مــن متطلبــات التأشــرة والســفر 

إىل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة .

 AssocRICS ًيف حــال النجــاح يف املقابلــة ، يتــم قبــول عضوية املتقــدم ومنحــه الدرجة املطلوبــة ســواءا
. MRICS أو

RICS in the Middle East and North Africa

RICS supports thousands of members, trainees and registered studesnts across the 
Middle East and North Africa from its regional headquarters in Dubai



التدريب والتأهيل

الخاتمة

تقــدم RICS العديــد مــن الــدورات التخصصيــة والنــدوات واللقــاءات والتــي تدعــم ملــف املتقــدم يف حــال 
ــه البحــث عــى املوقــع نفســه عــن  ــك يمكن ــدى املتقــدم ، وبذل ــة غــر متوفــرة ل كانــت الخــرات املطلوب

التخصــص املطلــوب والــدورات الداعمــة لــه بمــا يدعــم ملفــه أثنــاء التقديــم .

ــة  ــن منطق ــة ضم ــت متداول ــد بات ــاً ، وق ــة عاملي ــهادات املطلوب ــن الش ــة RICS م ــهادة عضوي ــر ش تعت
الخليــج العربــي يف عــروض التوظيــف للمتقدمــن لوظائــف حســاب الكميــات أو العقــود أو مــا شــابهها ، 
ومــن الواضــح احرتافيتهــا العاليــة ومصداقيتهــا يف اختيــار مرشــحيها وذلــك مــن خــالل اإلجــراء الطويــل 
لالعتمــاد والتأكــد مــن كافــة الكفــاءات ســواءاً عــر التقديــم أو املقابلــة ، ومــن خــالل تحديــد موعــد محــدد 
ســنوياً للمقابلــة ، ممــا يجعــل املتقــدم ينتظــر لفــرتات محــددة ويجتهــد إلثبــات كافــة الكفــاءات املطلوبــة 
ــة  ــص محاول ــم والتخص ــد االس ــم بع ــزة لتوقيعه ــة ممي ــة عالم ــن يف إضاف ــح للراغب ــاد ، وينص لالعتم

الحصــول عــى هــذه العضويــة .

مـالحـــظـــــة
 www.rics.org تم أخذ كافة املعلومات املذكورة أعاله من خالل املوقع االلكرتوني

ومن خالل امللفات املتوفرة عى املوقع
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سلسلة الطريق الي

Agile  Agile  
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هيثم زكي
والتدريــب املروعــات  إدارة  مجــال  يف  عامــة   14  خــرة 

 Orange Busniess يف رشكــة Enterprise Agile Coachيعمــل ك
Services

 PMI-ACP - SMC - SFC - )ICP - : حاصــل عــي شــهادات
PMP - CCNA - CCIP

جدوى تطبيق 
اإلدارة الرشيقة أو المرنة

 في إدارة المشاريع

57



في دراسة قامت بها مجلة Forbes.com وجدوا أن 92 % من المديرين التنفذيين 
مؤمنين بأن التحول لل Agile ) اإلدارة الرشيقة ( يعتبر عاماًل مهماً جدا لنجاح 
 Actuation Consulting لشركة  تابعة  دراسة  وفي  والمؤسسات,  األعمال 
اإلدارية  واالستشارات  التدريب  مجال  في  متخصصة  شركة  وهي  األمريكية 
أظهرت أن %73,68 من الشركات األمريكية بدأت في استخدام ال Agile في 

صناعة وتطوير المنتجات وإدارة المشروعات.

الـمـقـدمـــة
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ــرة  ــور فك ــل أن تتبل ــة قب ــنن طويل ــدار س ــى م ع
اســتخدام وتطبيــق اإلدارة الرشــيقة ال Agile كانــت 

هنــاك العديــد مــن املشــاكل والتحديــات

إدارة  يف  املؤسســات  معظــم  تواجههــا  اللتــي 
مشــاريعها املختلفــة, لعــل أهــم هــذه املشــاكل هــي 

ــذي يحــدث يف  ــر ال ــف نتعامــل مــع التغي كي
ــل  ــب العمي ــة طل ــد نتيج ــن عم ــواًء ع ــروع س امل
ــن  ــن ع ــا املعني ــدم رض ــة ع ــرار نتيج أو باالضط

ــروع. ــة للم ــج املختلف النتائ

ــات  ــن طلب ــة ع ــر الناتج ــل املخاط ــف نقل كي
التغيــر التــي تأتــي يف مراحــل متأخــرة يف املــروع.

ــع  ــرن م ــكل م ــل بش ــا التعام ــف يمكنن كي
ــروع. ــداف امل ــق أه ــل وتحقي العمي

ــذي  ــل ال ــن أن العم ــد م ــا التأك ــف يمكنن كي
نقــوم بــه والنتائــج املختلفــة للمــروع هــي 
ــايل  ــل وبالت ــره العمي ــه وينتظ ــا يتوقع ــل م بالفع

ــروع. ــدف امل ــق ه تحقي

كيــف نســتطيع أن نجعــل فريــق العمــل 
يعمــل كوحــدة واحــدة ويف بيئــة تعاونيــة وصحيــة 

ــة.  ــاءة واإلنتاجي ــايل الكف ــح ع ليصب

 ماهي التحديات اللتي واجهت مجال إدارة
المشروعات ؟

بداية ظهور ال Agile كفكرة قابلة للتطبيق ؟

ممــا الشــك فيــه أن مجــال إدارة املشــاريع حــدث لــه 
ــدة,  ــة الجدي ــة األلفي ــع بداي ــر م ــي كب ــور نوع تط
ــالف  ــات الس ــتجابة للتحدي ــة اس ــذا بمثاب وكان ه
ــر  ــر الكب ــور والتغ ــة التط ــذا نتيج ــا, وه ذكره
الحاصــل يف تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 
ــع  ــى جمي ــر ع ــر كب ــا تأث ــع له ــي بالطب والت
ــة,  ــات التكنولوجي ــط الصناع ــس فق ــاالت ولي املج
ــال  ــر ي ــكل كب ــال ش ــر ب ــات تتأث ــع الصناع فجمي

اســتخدام نتيجــة   Information technology

ــم  ــات وأدوات التصمي ــد البيان ــج كقواع أدوات وبرام
الهنــديس وبرامــج تخطيــط مــوارد الــركات 
وغــره   Enterprise Resource Management
الكثــر, لذلــك كان مــن الــروري أن يحــدث تغيــر 
ــى  ــة ع ــة املبني ــاريع التقليدي ــة إدارة املش يف عقلي

ــل ــة كام معرف

تفاصيــل املــروع قبــل أن يبــدأ وبالتــايل التخطيــط 
الكامــل للمــروع وتوقــع مــدة املــروع وتكاليفــه 
الكاملــة قبــل بدايتــه ومقاومــة التغيــر الــذي مــن 
املمكــن أن يحــدث يف املتطلبــات ســواًء مــن العميــل 
أو مــن املعنيــن Stakeholders , بالطبــع هــذا 
ــتحيل  ــن املس ــل م ــب ب ــن الصع ــح م ــاه أصب االتج
ــروع  ــل امل ــاريع ويف كل مراح ــه يف كل املش تطبيق
ــر  ــاه أكث ــر التج ــة التغي ــت لحظ ــا حان ــن هن وم
ــاه  ــذا االتج ــاريع, وه ــاقة يف إدارة املش ــة ورش مرون
 Software البدايــة يف مجــال الرمجــة  نشــأ يف 
Development ثــم انتــر يف العديــد مــن املجــاالت 
بعــد أن ذاع صيتــه باعتبــاره مــن أنجــح االتجاهــات 

ــات. ــر املنتج ــات وتطوي ــال إدارة املروع يف مج
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هل ال Agile هو الحل ؟

أهم مزايا ال Agile ؟

هل التغيير حتمي أم هو شيء اختياري ؟

هذا ماسوف نتحدث فيه في 
مقاالت أخرى بإذن الله .

 Google , عندمــا نتحــدث عــن رشكات بحجــم
 Amazon , Microsoft , AT&T , Orange Business
Service واألخــرة بحكــم أنهــا رشكتــي الحالية فقد 
رشفــت باملشــاركة يف بنــاء الخطــة الشــاملة لعمليــة 

التحــول الكامــل لــإدارة الرشــيقة

الــركات  هــذه  كل   ,  Agile Transformation
ــا  ــظ أنه ــا نالح ــل Agile وكم ــت ل ــل تحول بالفع
ــق  ــل إن التطبي ــط ب ــة فق ــال الرمج ــت يف مج ليس
تخطــى مجــال الرمجــة ليصبــح عــى قائمــة 
والتحــدي يف  للــركات,  االســرتاتيجية  الخطــط 
كيفيــة تخصيــص وتفصيــل هــذا االتجــاه ليناســب

مجاالت أخرى

 Agile Mindset ــة ــه إىل عقلي ــم بلورت ال Agile ت
تتكــون هــذه العقليــة مــن قيــم ومبــادئ تــم اإلتفاق 
عليهــا ســنة 2001 عــن طريــق مجموعــة مــن قــادة 
األعمــال يف مجــال الرمجــة, مــن أهــم هــذه القيــم 
هــي أن ال Agile قائــم عــى تعزيــز فكــرة التعــاون 
املثمــر مــع جميــع املعنيــن يف املــروع بمــا فيهــم 
العميــل, ومحاولــة مشــاركة العميــل جميــع مراحــل 
ــة  ــج املختلف ــرر للنتائ ــرض متك ــل ع ــروع وعم امل
حتــى يطمــن أن املنتــج الــذي ســيحصل عليــه هــو 
املنتــج املــراد عملــه, كمــا أن ال Agile يعــزز فكــرة 
ــه  ــيحصل علي ــذي س ــل Value ال ــا ل ــر دائم النظ
العميــل مــن وراء تحقيــق هــذا املــروع, وكيــف أن 
املــروع يتــم تقســيمه إىل أجــزاء ومراحــل صغــرة 
يتــم إنجــاز جــزء مــن العمــل فيهــا وعرضــه عــى 
ــراد  ــن األف ــل ب ــة أن التفاع ــى قيم ــل, وال نن العمي
والعميــل يأتــي يف األهميــة األوىل أكثــر مــن الخضوع 
للعمليــات واألدوات Processes and tools , كل هــذه 
القيــم واملبــادئ تم تطبيقها فــــي الكثـيــــر مـــن   

يف ظــل مانواجهــه مــن تحديــات وتغــرات يف 
ــة  ــر العقلي ــح تغي ــالء, أصب ــاريع والعم ــط املش نم
ــذي  ــع ال ــور الرسي ــب التط ــى نواك ــي حت يشء حتم
نواجهــه, ولكــن كيــف نتغــر وكيــف نقــود عمليــة 
ــم  ــا ال Agile ول التحــول ومــاذا ســيحدث إن طبقن

ــح ؟ ننج

ــب  ــن يج ــة, ولك ــج رائع ــت نتائ ــات وحقق املؤسس
ــه  ــول أن ــرار التح ــاذ ق ــم اتخ ــا يت ــذر عندم الح
يســتغرق وقتــا ومجهــودا حيــث أننــا نتحــدث عــن 
تغيــر يف العقليــة والثقافــة واألدوات وهــذه الثالثــة 
ــة  ــادة عملي ــية لقي ــاور أساس ــي مح ــاور ه مح

ــر. التغي



سلسلة الطريق 
إلى

مكتب إدارة المشاريع

PMO
ــب إدارة  ــود مكت ــادر وج ــن الن ــى م ــٍد مض ــي عه إذا كان ف
المشــاريع ضمــن هيــكل المنظمــة، والزال القائمــون عليــه، 
ــن  ــون م ــه يصارع ــون ألهميت ــره، والمدرك ــون بأم والمهتم
ــتقبل  ــن أن المس ــى يقي ــا عل ــه، فإنن ــائه، وبقائ ــل إنش أج
ســوف يفــرض هذا الكيــان )PMO( نفســه أكثر، وستتســابق 
ــدر  ــن األج ــتقطاب المهنيي ــى اس ــركات عل ــات والش المنظم

ــه. ــى إدارت ــدر عل واألق
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بــــــيــــــــن 
الــــواقــــــِع 
والـمـأمــــول

PMO
مكتُب إدارِة المشاريع

م. محمد بن محرم اليافعي
 PMO manager  -  PMP trainer 

 ماجستر إدارة مشاريع

PMI من معهد إدارة املشاريع PMP مدير مشاريع محرتف



63

-فاسألوا أهَل الذكِر إن كنتم ال تعلمون .. مكتُب إدارِة المشاريع .. فاشنستا مواقع التواصل
ولكن أكثَر الناِس ال يعلمون: 

قليُل دائم، خيٌر من كثيٍر منقطع ِف ضارب، فشيمُة أهِل إذا كان رُب البيت بالدُّ
 البيت الرقص: 

ذلــك هــو الحــال فيمــا يخــص بعــض مكاتــب إدارة 
املشــاريع PMOs القائمــة يف بعــض املنظمــات، مــن 
ــس إال، ال  ــر لي ــرد مظه ــت مج ــا أصبح ــث أنه حي
حقيقــة لتأثــره ودوره داخــل املنظمــة، وينطبق عى 
كثــر ممــن نفذوهــا املثــل املشــهور - مــع الخيــل يا 
شــقراء - ، إذ ســمع أن القــوَم لديهــم مكتــب إلدارة 
املشــاريع، فلــن يكــون أقــل منهــم، أو أدنــى منهــم. 

ليــس كل مــا يلمــع ذهبــاً!! وال كل مستشــار 
ــع  ــد يق ــارَة فق ــن االستش ــم يحس ــن ل ــن، وم مؤتم
ــن  ــارين الذي ــيء باملستش ــوق م ــور، والس يف املحظ
ال يفهمــون مــن االستشــارة إال البهرجــة. فــال تقــع 
ضحيــًة الستشــارٍة خائبــة، وحــدد مــا تريــد تمامــاً، 

ــارة.  ــل االستش ــتر قب واس

ــاريع،  ــب إدارة املش ــان مكت ــرض كي ــة ف إن محاول
ــرتة  ــالل ف ــوج خ ــة النض ــه إىل مرحل ــول ب والوص
وجيــزة هــو الــذي يــؤدي بــه إىل الفشــل، وكل تغير 
ــة  ــه بخط ــع ارتباط ــاً م ــو كان بطيئ ــتمر ول مس
ومنهجيــة واضحــة ســوف يُحــدث فارقــاً ولــو بعــد 
ــة  ــة واعي ــارعة دون دراس ــزات متس ــن، وكل قف ح
ــن إىل  ــاً ولك ــاً فارق ــدث أيض ــوف تُح ــة، س وحصيف

ــوراء.  ال

ضعــف املعرفــة، والخــرة، واملهنيــة لــدى القائمــن 
عــى مكتــب إدارة املشــاريع القــول الفصــل يف 
ــذا  ــه ه ــى ب ــوف يُمن ــذي س ــل ال ــاق والفش اإلخف
ــد  ــن ينش ــف مل ــك، إذ كي ــة يف ذل ــان، وال غراب الكي
التغيــر ويجهــل أدواِتــه، وأســاليبه، واســرتاتيجياِته، 
ــر  ــن ويؤث ــود اآلخري ــه أن يق ــه، وإجراءِت وعملياِت

ــم.  عليه

سبق أن تحدثنا في المقاِل السابِق في العدد الثامن من مجلِة رواد المشاريع العرب 
عن بعِض التلميحات العاجلِة في الوصوِل إلى النجاح في تنفيذ مكتب إدارة المشاريع. 
واليوم سوف نعرُض بشكٍل موجز التباين الحاصل فيما بين الواقع والمأمول في أمر 
مكتب إدارة المشاريع سواء قبل التنفيذ أو بعده، ورحلة الوصول إلى مرحلة النضوج 

 .PMO maturity level

ولعلنا ندلُف إلى الموضوع 
                       من خالل العناوين التالية: 



قـســم
ريادة األعمال
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ريــــادة األعــمــــال 
وتطبيق منهجية إدارة المشاريع 

وأهمية تطبيقها لضمان
 نجاح األعمال

  PDC GROUP املؤسس و الرئيس التنفيذي ل 
بدبي و هي مدير مروع معتمد  بشهادة PMP  و حاصلة عى 
بكالوريوس الهندسة املعمارية من كلية الهندسة جامعة عـيـن 
شمس و درجة املاجستر بإدارة املروعات من أكاديميـة إدارة 

املشاريع بفلوريدا بالواليات املتحدة األمريكية .

م. مروى عبد العزيز 
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ــن  ــراء واملهتم ــوع الق ــي لجم ــن الج ــح م أصب
بقطــاع إدارة املشــاريع وريــادة األعمــال اهتمــام 
ــوء  ــاء الض ــرب بإلق ــاريع الع ــة رواد املش مجل
عــى النمــاذج الناجحــة مــن رواد األعمــال ومــدى 
ايمانهــم بمنهجيــات إدارة األعمــال وتأثرهــا 
اإليجابــي عــى تلــك األعمــال. وإيمانــاً مــن املجلــة 
بــرورة إلقــاء الضــوء عــى هــذه النمــاذج فقــد 
ــارزة  ــاذج الب ــدى النم ــى إح ــار ع ــع االختي وق
ــم  ــدي أه ــاريع بإح ــاع املش ــل يف قط ــي تعم والت
مناطــق النمــو االقتصــادي باملنطقــة وهــي مدينة 
دبــي باإلمــارات العربيــة املتحــدة. و جديــر 
ــاً  ــب  دوراً محوري ــي تلع ــة دب ــر أن مدين بالذك
يف ريــادة مســرة التطويــر والتنميــة يف املنطقــة، 
ــا  ــع وترته ــة بترسي ــات الكفيل ــاد املقوم وإيج
عــى أســس علميــة ســليمة ووفــق أرقــى املعايــر 
واملمارســات مــن خــالل اســتقطاب أهــم الخــراء 
وأبــرز املتخصصــن مــن ذوي الكفــاءة والســمعة 
ــات  ــم كمنص ــتعانة به ــعة واالس ــة الواس الدولي
ــاً مــن  ــي انطالق ــا يأت ــة، كم ــل املعرف ــة لنق فعال
حــرص إمــارة دبــي كذلــك أن تكــون حلقــة وصل 
تســاهم يف تبــادل الخــرات واألفــكار والــرؤى بن 
أقطــاب العالــم املختلفــة وضمــن شــتى املجــاالت 
ــاء  ــة االنتم ــة عربي ــا مدين ــن كونه ــاً م انطالق

ــه.  ــع والتوج ــة الطاب عاملي

ــى أن  ــة ع ــة املعني ــات الحكومي ــرص الجه و تح
تقــام جلســات تعريفيــة بمبــادئ إدارة املشــاريع 
وممكنــات نجــاح املشــاريع وأهميــة تطبيــق 
ممارســات إدارة املشــاريع يف املجــاالت املختلفــة ، 
ــادل املعلومــات والخــرات مــع  ــك بهــدف تب وذل
ــذا  ــة يف ه ــة املتخصص ــات العاملي ــف املنظم مختل

ــال. املج
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و تحــرص بلديــة دبي علــى تطبيــق  منهجيــة إدارة 
ــاريع التطويرية : المش

يف تطويــر آليــات العمــل يف هــذا املجــال، واإلجــراءات 
التــي تتبعهــا إدارة تســليم املشــاريع يف تنفيــذ 
املشــاريع التطويريــة بــدءاً مــن تحليــل االحتياجــات 
ــع  ــادرات م ــق املب ــدى تواف ــع وم ــد املناف وتحدي
ــاريع  ــذ املش ــروراً بتنفي ــرتاتيجية م ــداف االس األه
التطويريــة مــن خــالل تطبيــق منهجيــات متطــورة 
ــاريع،  ــذ املش ــل تنفي ــة مراح ــة لكاف ــات حوكم وآلي
وانتهــاء بقيــاس وتحليــل العائــد واملنافــع املحققــة 

ــذة.  ــاريع املنف ــن املش ــرة م للدائ

ــدى  ــاً يف منت ــا عالمي ــي  مكانته ــخت دب ــد  رس و لق
دبــي إلدارة املشــاريع لهــذا العــام. ان تطبيــق 
ــة  ــتخدام املعرف ــي اس ــاريع يعن ــر إدارة املش معاي

ــاريع . ــة يف إدارة املش ــة الحديث والتقني

ــي  ــوء عل ــاء الض ــروة الق ــة بض ــن المجل ــاً م وإيمان
ومــدى  االعمــال  رواد  مــن  الناجحــة  النمــاذج 
وتأثيرهــا  األعمــال  إدارة  بمنهجيــات  إيمانهــم 
ــريف  ــعدنا تش ــال فيس ــك األعم ــى تل ــي عل اإليجاب
ــن  ــا ع ــدث لن ــز لتتح ــد العزي ــروة عب ــة م المهندس
تطبيقهــا  وأهميــة  المشــاريع  إدارة  منهجيــة 

لضمــان نجــاح المشــروعات.

      وثبــت عمليــا ان اســتخدام معاييــر المعرفــة 
والتقنيــة فــي مجــال العمــل يزيــد مــن فــرص 

نجــاح المشــروع .

     المهندسة مروى عبد العزيز  

مديــر مــروع معتمــد بشــهادة  PMP مــع درجــة 
ــرص«  ــة »م ــن أرض الفراعن ــة م ــة املعماري الهندس
مــن  املروعــات   بــإدارة  املاجســتر  ودرجــة 
أكاديميــة إدارة املشــاريع يف فلوريــدا ، الواليــات 
ــة  ــرة يف صناع ــن الخ ــا م ــع 17 عام ــدة ، م املتح
ــرص و  ــاريع يف ام ــاري وإدارة املش ــر العق التطوي

ــدة.  ــة املتح ــارات العربي اإلم

ــدة  ــمعتها كواح ــن س ــروى م ــة م ــززت  املهندس ع
ــة ،  ــرز مستشــاري إدارة املشــاريع يف املنطق مــن أب
ــركات ــا لل ــب العلي ــن املناص ــد م ــت  العدي واحتل
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ذات الســمعة الطيبــة يف اإلمــارات  منــذ عــام 
2002 خــالل صعودهــا الوظيفــي و يف عــام 2011 
منطقــة  يف   PDC CONSULT بتأســيس  قامــت 
ــة  ــت أول رشك ــي كان ــي ، الت ــة ، دب ــرج خليف ب
ذلــك  بحلــول  املشــاريع  تطويــر  الستشــارات 
ــن  ــتثمرين م ــات املس ــم احتياج ــي تدع ــت والت الوق
الجانبــن التجــاري والتقنــي للمشــاريع مــع رؤيــة 
ــارات  ــر العق ــة لتطوي ــوق املتخصص ــادة يف الس لقي
واالستشــارات اإلداريــة مــن خــالل توســيع خدماتها 
لتغطيــة الجوانــب ذات الصلــة مــن الصناعــة. رشكة 
PDC CONSULT و التــي تطــورت و أصبحــت مــن 
ضمــن مجموعتهــا األن PDC GROUP، كركــة 
ــر  ــة بالتطوي ــارات الخاص ــال االستش ــدة يف مج رائ
ــر  ــل يف توف ــجل حاف ــا س ــاريع ، لديه وإدارة املش
ــة  ــاءة العالي ــة لعمالئهــا تتســم بالكف ــول مجرب حل
ــات  ــي الخدم ــة. تغط ــث التكلف ــن حي ــة م والفعالي
ــم  ــة والتعلي ــكن والضياف ــارة والس ــات التج قطاع
والرعايــة الصحيــة. تتعامــل PDC CONSULT مــع 
ــه ،  ــاًء عــى طبيعت ــف بن كل مــروع بشــكل مختل
ــة ، وتعــن  ــاء مــع االهتمــام الكامــل واملهني وكل بن
ــك.  ــق ذل ــة لتحقي ــرة العالي ــن ذوي الخ ــوادر م ك

ظهــرت املهندســة مــروى عبــد العزيــز يف »أســبوع 
ــو - 14  ــة 24 يوني ــمعة الطيب ــاءات« ذات الس اإلنش
http://marwaabdelaziz.com/  2017 يوليــو 

constructionweekly\(,   و لهــا العديــد مــن 
املحــارضات املتخصصــة يف مجــال إدارة املروعات و 
منهــا محــارضة شــهرة  يف دائــرة األرايض واألمــالك 
ــر  ــاري يف 30 أكتوب ــي العق ــد دب ــي - معه يف دب
ــاريع(  ــري املش ــر مدي ــاريع لغ 2017 )إدارة املش
ــرًا يف صناعتهــا مــن خــالل  ــا أنهــا تســاهم كث كم
ــة متنوعــة  ــة حــول موضوعــات إبداعي مقــاالت قيّم
عــى مدونتهــا LinkedIn وموقعهــا الرســمي . 
ــة إدارة  ــة نهجي ــط ملنهجي ــل مبس ــي تحلي ــا ي وفيم
ــد  ــروة عب ــة م ــه املهندس ــا ذكرت ــق م ــاريع وف املش

ــز. العزي

هــي أحــد أهــم علــوم اإلدارة الحديثــة ومنــذ فــرتة 
ــة أيضــاً تعــرف املشــاريع عــى أنهــا أعمــال  طويل
ــرس أو  ــاء ج ــي كبن ــر خارج ــة أي ذات مظه خارجي

PDC CONSULTأسبوع اإلنشاءات

 إدارة المشاريع 
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ــة  ــبوق يف منطق ــر املس ــارع وغ ــو املتس وأدى النم
الــرق األوســط عمومــاً، ومنطقــة الخليــج العربــي 
ــات  ــى الهيئ ــوط ع ــد الضغ ــاً، إىل تصاع خصوص
ــق  ــة لتحقي ــاع الخاص ــات القط ــة ومؤسس الحكومي
ــن  ــالل زم ــام وخ ــاح ت ــرتاتيجية بنج ــا االس أهدافه
أقــل، مع األخــذ بعــن االعتبــار التغــرات املتســارعة 
عــى املســتوين املحــي والعاملــي هنــاك الكثــر مــن 
ــبة  ــة بالنس ــون   مجهول ــد  تك ــي ق ــاؤالت الت التس
ــدى  ــص وم ــذا التخص ــة ه ــول أهمي ــن ح للكثري

فائدتــه وفائــدة حضــور دورة »فــن  إدارة 

 PMP ــان ــر المتح ــاريع والتحض املش
لـمـــاذا إدارة املشــاريع ؟ ومــا الفائــدة مــن وجــود 
منهجيــة عامليــة إلدارة املشــاريع؟ مــا األهــداف 
ــك  ــك أو لعمل ــتضيفها لذات ــي س ــد الت ــا الفوائ وم
ــذه  ــت ه ــاريع و طبق ــرت دورة إدارة املش ــو ح ل
ــاريع  ــد إدارة املش ــا معه ــي يُصدره ــة الت املنهجي

؟   PMI

أي رشكــة لديهــا خطــط وأهــداف ترســم للوصــول 
ــذه  ــاً ه ــة, غالب ــر معين ــاط ومعاي ــق أنم ــا وف إليه
ــايل  ــدة مــن خطــة اســرتاتيجية وبالت األهــداف متول
ــة  ــالل إقام ــن خ ــداف م ــذه األه ــق ه ــاح تحقي نج

ــة.  ــذه الخط ــاح له ــي نج ــة يعن ــاريع ناجح مش

ــٍح  ــرٍد ناج ــكل ف ــه ل ــردي, فإن ــد الف ــى الصعي حت
ُخطــط ومشــاريع عــى مختلــف األصعــدة )مشــاريع 
تجاريــة, تربويــة, سياســية, تعليميــة ..الــخ( وال بــد 
ــة لهــذه الخطــط كــي يتمكــن مــن  مــن إدارة فعال

تحقيــق هــذه األهــداف.

حيــاة  دورة  املشــاريع  إدارة  منهجيــة  تعــرض 
ــد  ــح توحي ــا يتي ــوة، مم ــوة بخط ــروع خط امل
ــا  ــليمها، كم ــل تس ــن أج ــاريع م ــة إدارة املش عملي
ــذ  ــروع من ــه إدارة امل ــا تتطلب ــة م ــرح املنهجي ت
ــل كل  ــرق إىل تفاصي ــه، وتتط ــى انتهائ ــه وحت بدئ
ــة  ــك معرف ــنى ل ــث تتس ــه بحي ــن مراحل ــة م مرحل
ماهيــة املهمــة القادمــة وكيفيــة القيــام بهــا والوقت 

ــك.  ــب لذل املناس

ــة  ــان أي عملي ــيان يواجه ــان رئيس ــاك تحدي  فهن
إلدارة املشــاريع، حيــث يعتــر إتمــام إنجــاز املروع 
ــات  ــن أول التحدي ــدد م ــت املح ــف والوق بالتكالي
التــي تواجــه أي مديــر مــروع، باإلضافــة إىل 
تحقيــق الوضــع األمثــل واألنســب للمــروع، وهــو 
ــث  ــاً، حي ــا طموح ــات وأكثره ــر التحدي ــن أك م
ــدرة  ــو الق ــب ه ــل واألنس ــع األمث ــد بالوض يقص
عــى تخصيــص املدخــالت املطلوبــة بهــدف تحقيــق 

ــبقاً. ــددة مس ــداف املح األه

ــم  ــى التحك ــروع ع ــة إدارة امل ــاعدك منهجي تس
ــا  ــح، كم ــاره الصحي ــه يف مس ــك وتوجيه بمروع
ــة  ــرة منظم ــق وت ــك وف ــى إدارة مروع ــك ع تعين
تمكنــك مــن تطبيــق العمليــة ذاتهــا عــى كل 

ــه. ــف ب ــروع تكل م

ما مدى أهمية المنهجية؟

ما هي منهجية إدارة المشاريع؟
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مــن أهــم أســباب فشــل املشــاريع هــو إمــا أن يكون 
هنالــك خطــأ يف التخطيــط أو خطــأ يف التنفيذ.

ــوة،  ــة املرج ــق الغاي ــاريع تحقي ــل املش ــب فش لتجن
ــة الســرتداد  ألن فشــل املشــاريع  ال يــرتك أي إمكاني
ــن  ــالً ع ــذ، فض ــة التنفي ــتثماره يف عملي ــم اس ــا ت م
ــروع  ــوال يف م ــك األم ــتثمار تل ــة اس ــاع فرص ضي
ــرى  ــع أخ ــود بمناف ــن أن يع ــن املمك ــر كان م آخ
عوضــاً عــن تلــك التــي كانــت مرجــوة مــن املروع 

الــذي فشــل. 

إذا تأخر عن موعد التسليم

إذا تجاوز امليزانية

إذا حصل تعديل عى نواتج املروع

إذا كانت الجودة سيئة

إذا لم ينل رىض العميل

إذا لم يحقق أهدافه

يعتبر المشروع بأنه فاشل في أحد الحاالت التالية:

فشل المشاريع:

هنالك اعتقاد سائد لمسمى " الفشل " حيث 
ُيطلق على المشروع الذي لم يكتمل, وهذا 

االعتقاد خاطئ!

عمليات  وضع   في  المنهجية  هذه  تتلخص 
والجودة  الضبط  أنواع  أقصى  تضمن  إدارية 

تتوزع أثناء فترات المشروع:
فترة البدء

التخطيط
التنفيذ

 المراقبة والتحكم 
إغالق المشروع



Integration Management 1.إدارة تكامل املروع

Scope Management 2.إدارة نطاق املروع

Time Management 3.إدارة وقت املروع

Cost Management 4.إدارة تكاليف املروع

Quality Management 5.إدارة جودة املروع

Human Resource Management 6.إدارة املوارد البرية للمروع

Communication Management 7.إدارة اتصاالت املروع

Risk Management 8.إدارة مخاطر املروع

Procurements Management 9.إدارة مشرتيات املروع

هذه العمليات تحيط بإدارة الجوانب التالية:
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ولقــد تنبهــت غالبيــة املؤسســات والهيئــات الحكوميــة والخاصــة يف الواليــات املتحــدة األمركيــة واململكــة 
املتحــدة والعديــد مــن دول العالــم األخــرى إىل أهميــة اإلدارة الناجحــة للمشــاريع عــى اختــالف أنواعهــا 

وطبيعتهــا وأحجامهــا. 

ممــا أدى إىل نمــو مطــرد يف عــدد الهيئــات واملؤسســات التــي تعتمــد األســلوب العلمــي يف إدارة املشــاريع 
عنــد إدارتهــا ألي مــروع تختــاره كوســيلة لتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا االســرتاتيجية. 

ــاون  ــس التع ــام، ودول مجل ــكل ع ــط بش ــرق األوس ــة ال ــد إىل منطق ــام ليمت ــذا االهتم ــى ه ــد تنام وق
الخليجــي بوجــه الخصــوص، حيــث تــم يف عــام 1992 تأســيس فــرع لـــ »معهــد إدارة املشــاريع األمركية« 

ــم إدارة املشــاريع عــى املســتوى العاملــي. يف دول مجلــس التعــاون، وهــو هيئــة تعنــى بتطويــر عل

عدا عن أن شهادة الـ PMP تعتبر ثاني أقوى 
ستكسبك  أنها  إال  عالمياً,  مهنية  شهادة 
لهذه  وإتقانك  واسعة,  خبراٍت  و  مهاراٍت 
المهارات سيعينك على فهم دورك الرئيسي 
طبيعته  كان  مهما  مشروع  أي  قيادة  في 
من  األشياء  أغلب  مع  وستتعامل  وحجمه  
أي  اعتبرت  ما  إذا  مختلفة  بطريقة  حولك 

شيء في حياتك ُيمثل مشروعاً بحد ذاته 



قـــســــم
الــــدروس
المستفادة

73



روح الخبرات 
في 

الدروس المستفادة

مدير مشرتيات يف إحدى رشكات املقاوالت الرائدة يف الخليج                                                                                                            
PMP - محرتف إدارة املشاريع

دبلوم هندسة نظم

م. ياسر صالح السعدي
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هــي قاعــدة اكتســاب الخــرات وتعزيــز املهــارات حيــث تقــوم بتســجيل هــذه 
الــدروس خــالل دورة حيــاة املــروع . والتــي تتضمــن  مــا يحصــل مــن 
فــروق بــن خطــة إدارة املــروع والتنفيــذ الفعــي للمــروع املتضمــن 
إدارة التغيــر وإدارة املخاطــر واســرتاتيجيات مواجهتهــا فالــدرس 
املســتفاد هــو املعرفــة والفهــم املكتســب بالتجربــة فقــد تكــون التجربــة 
إيجابيــة كمــا هــو الحــال يف اختبــارات ومهــام ناجحــة أو تكــون التجربة 
ســلبية كمــا هــو الحــال يف أحداث مؤســفة بــاءت بالفشــل فيجــب أن يكون 
الــدرس املســتفاد متضمنــاً مســألة هامــة لهــا تأثــر عــى قيــود املــروع  .

تعتبر الدروس 
المستفادة في 
تنفيذ المشاريع 

75



أتقــن معرفــة نطــاق املــروع ومــا يلــزم 
ــر  ــر أو يتأث ــه تأث ــن ل ــدد كل م ــه وح ــذ هدف لتنفي
ــراد  ــواء كان أف ــه س ــروع أو مخرجات ــاة امل يف حي
ــا  ــرف كل م ــة واع ــات حكومي ــات أو جه أو منظوم
يتعلــق مــن رشوط وأحــكام التنفيــذ كذلــك وصــف 
ــر  ــا  الكث ــاً دقيقــاً جــداً يجنبن نطــاق املنتــج وصف
مــن التغيــرات حيــث يفتــح أمامــك املجــال لتحليــل 
ــد  ــا وتع ــرتاتيجيات مواجهته ــع اس ــر ووض املخاط
هــذه النقطــة  أهــم دروس مســتفادة من املمارســات 

ــة. الفعلي

ضــع بــن عينيــك هيكلــة نطــاق املــروع 
وتقســيمة إىل محتويــات أصغــر WBS لتســهيل 
ــى  ــيطرة ع ــم والس ــاح التحك ــو مفت ــا  ه إدارته
ــذ. ــالل التنفي ــال خ ــر األعم ــة س ــر ومتابع املخاط

البــد أن تحــدد البدائــل املماثلــة للمتطلبــات 
ــر  ــة تعث ــول يف مواجهــة مخاطــر حال املحــددة كحل
أتاحتهــا يف وقــت حاجتهــا لاللتــزام بالجــدول 

ــروع.  ــي للم الزمن

وضــح  رؤيــة املــروع وهدفــه لجميــع العاملــن 
فيــه دون اســتثناء حتــى يفهــم كل فــرد أن مهامــه 
جــزء ال يتجــزأ مــن نشــاط املنظومــة وهذا املســتوى 

هــو أســاس نجــاح املــروع. 

ــل  ــاالت وتفعي ــة إدارة االتص ــراء خط ــم بإج ق
ــروع  ــن يف امل ــن كل املعني ــا ب ــل بموجبه التواص
بــكل املســتجدات واألحــداث بحســب نــوع املعلومــة 
وتتبــع مســارها فذلــك هــو روح التعــاون والتكامــل 
ــن يف  ــة واملعني ــه خاص ــروع بصف ــق امل ــن فري ب

ــة. ــه عام ــروع بصف امل

ــس  ــرار نف ــن تك ــة م ــي المنظم ــروع تحم ــق المش ــاء فري ــن أعض ــتفادة بي ــدروس المس ــاركة ال إن مش
ــاركة  ــن مش ــث يمك ــة حي ــات التنظيمي ــل الممارس ــن أفض ــتفادة م ــاً االس ــم أيض ــح له ــاء وتتي األخط
ــتخدام  ــن اس ــك يمك ــن لذل ــع اآلخري ــة م ــة احترافي ــل بطريق ــة العم ــرة وممارس ــات المبتك المنهجي
الــدروس المســتفادة لتحســين الممارســات المســتقبلية فــي مشــاريع جديــدة وكذلــك فــي المراحــل 
ــا  ــم م ــروع لتعل ــة المش ــى نهاي ــار إل ــروري االنتظ ــن الض ــس م ــة فلي ــاريع الحالي ــن المش ــتقبلية م المس
يحــدث بــل يجــب تحديــد الــدروس المســتفادة فــي وقــت الحــدث  ثــم جمــع وثائقهــا فــي أرشــيف 
ــاط  ــب النق ــه حس ــتفادة الهام ــدروس المس ــار ال ــن االعتب ــذ بعي ــك خ ــالق  لذل ــة اإلغ ــروع بمرحل المش

ــة :- التالي
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ادرس وحلــل  كل العواقــب الناتجــة مــن أي تغير 
عــن خطــة إدارة املــروع والخــط األســايس لقيــود 

املــروع ووثقهــا بتقاريــر ملــن يهمــه األمــر.

ــاءت  ــكلة ب ــل مش ــاوالت ح ــس مح ــرر نف ال تك
ــع  ــة راج ــج مختلف ــع نتائ ــبقاً وتتوق ــل مس بالفش
األســباب الجذريــة للمشــاكل أوال ثــم فكــر بالحــل. 

ــن  ــه م ــط ل ــل املخط ــاز مقاب ــبة االنج ــع نس تتب
خــالل الجــدول الزمنــي والتكلفــة مــن بدايــة 
املــروع )إدارة القيمــة املكتســبه( تكســبه الفرصــة 
ــر  ــك تاخ ــر ويجنب ــة ادارة املخاط ــث خط لتحدي
ــة  ــن ميزاني ــى م ــف أع ــدك تكالي ــليم أو تكب التس

ــروع . امل

اســتمد قوتــك ومهاراتــك مــن فريقــك يف الدرجــة 
ــاب  ــى اكتس ــرص ع ــك الح ــب علي ــذا يج األوىل ل

ــم . ــم وتحفيزه ــتمرار بتطويره ــاء واالس األكف

بعــض أســباب املشــاكل يف املــروع بســبب 
اختــالف الثقافــات و تفــاوت عقــول األشــخاص لــذا 
ــم والتألــف بــن فريــق  يجــب الحــرص عــى التأقل

ــروع . امل

حــدد وحلــل أصحــاب املصلحــة بشــكل ديناميكي 
ــر رضوري  ــذا أم ــروع, وه ــاة امل ــالل دورة حي خ
ملعرفــة مســتوى عالقــة كل أحد منهــم ونســبة تأثره 
ــذ املــروع  ــاً أو ســلباً خــالل تنفي أو تأثــره  إيجاب
أو مــن مخرجاتــه  وهــذا يتــم منــذ بدايــة املــروع 

وحتــى إغالقــه. 

ــة  ــوادر بري ــن ك ــك م ــق مروع ــتعن بفري اس
كمهندســن وفنيــن ومرمجــن وغــر ذلــك يف 
مواجهــة مشــكلة مــا قبــل اللجــوء إىل جهــات 

استشــارية خارجيــة.

 

ــن  ــع املوردي ــات م ــظ العالق ــى حف ــرص ع اح
واملقاولــن حتــى يكونــوا لــك مصــدر دعــم ونجــاح 

ــاج.  ــة وإزع ــدر عرقل ــوا مص وال يكون

ــرة  ــو مل ــروع ول ــن بامل ــكل العامل ــع ب اجتم
واحــدة خــالل دورة حيــاة املــروع ووضــع لوائــح 
ومعايــر لضبــط عمليــات التنفيــذ وخطــة التواصــل  

ــخاص  ــوار يف إدارة األش ــدأ اإلرشاف والح ازرع مب
وقبــول الــرأي األخــر إن كان يف مصلحــة العمــل مــن 
أي عنــرص مــن فريــق املــروع  فكــن قائــداً قبــل 

أن تكــون مديــراً.

وفي خالصة الدروس المستفادة 
اإلنجاز  هو  وما  صحيح  اإلنجاز  هو  ما 

الخاطئ

تحليل  مع  سابقة   ممارسات  بحسب   
النموذجية  والحلول  الجذرية  األسباب 
حتى إذا قمت بتنفيذها يف مشاريع مماثلة 
بطريقة  بتنفيذها  ستقوم  باملستقبل 
العميل  النجاح وارضاء  نموذجية ضامنة 
من حيث االمتثال لقيود املروع وتحقيق 

الجودة املطلوبة 
وعليه هنا تتبلور اهمية الدروس املستفادة 
لتفادي تكرار املشاكل يف مختلف املشاريع 

وعى مختلف النطاقات
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بمشــاركة تســعة استشــارين وخــراء ســعودين يف 
إدارة املشــاريع، انطلــق صبــاح يــوم الثالثــاء مؤتمــر 
ــد إدارة  ــرع معه ــه ف ــذي ينظم ــاريع ال إدارة املش
 PMI-KSAــعودية ــة الس ــة العربي ــاريع باململك املش
يف الريــاض بفنــدق كــراون بــالزا -املدينــة الرقيمــة.

رئيــس مكتــب إدارة املشــاريع يف وزارة املاليــة، 
ولديــه خــرة ألكثــر مــن 38عاًمــا يف إدارة مشــاريع 
النفــط والغــاز، كمــا شــغل يف الســابق العديــد مــن 
ــعودية.  ــو الس ــة أرامك ــة يف رشك ــب القيادي املناص

و تحــدث القيــادي التنفيــذي يف رشكــة ســابك 
الدكتــور عبدالعزيــز آل الشــيخ عن مشــاريع ســابك 
العمالقــة، والقصــص امللهمــة للتحديــات وتطلعــات 

ــتقبل. املس

كمــا تحــدث املديــر العــام ملكتــب إدارة املشــاريع يف 
األمانــة العامــة ملجلــس الــوزراء تركــي النمــر عــن 
ــاريع، ودوره يف  ــب إدارة املش ــح ملكت ــداد الصحي اإلع
تلبيــة تحقيــق احتياجــات العمــل، وتحقيــق الرؤيــة.

ــي  ــرساج -وه ــد ال ــورة تغري ــت الدكت ــا تحدث كم
ــال يف  ــادة األعم ــم وري ــال التعلي ــارية يف مج استش
ــي  ــام التعليم ــعودية والنظ ــة الس ــة العربي اململك
اليابانــي، وهــي أول امــرأة ســعودية تعمــل وتحتــل 
منصبــن يف جامعــة كاليفورنيــا - عــن برامــج 
ريــادة األعمــال، وبنــاء القــدرات وأهميتــه لتحقيــق 

ــة 2030. رؤي

ــات  ــر مروع ــب تطوي ــل مكت ــدث ممث ــا تح كم
ــة  ــة والصناع ــع وزارة الطاق ــددة التاب ــة املتج الطاق
ــن  ــايض ع ــم الق ــدس عاص ــة املهن ــروة املعدني والث
عمليــة تقديــم العطــاءات للرنامــج الوطنــي للطاقــة 

ــددة. املتج

و شارك في المؤتمر كل مــن 

المهندس توفيق القبساني 

الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ 

تــــركــــــي الـــنـــمــــــر 

الدكتورة تغريد السراج 

المهندس عاصم القاضي 
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ــال  ــاع األعم ــذي لقط ــر التنفي ــدث املدي ــا تح كم
ــم  ــور إبراهي ــاة الدكت ــودة الحي ــج ج ــز برنام ومرك
ــات  ــر الصفق ــح لتطوي ــج الصحي ــن النه ــرة ع ش
ــد  ــع الح ــة م ــوة الرائي ــادل الق ــة، وتع الناجح
ــة  ــع رؤي ــاىش م ــا يتم ــر بم ــن املخاط ــى م األدن
اململكــة العربيــة الســعودية 2030 لتحقيــق األهداف 

ــام. ــاع الع ــرتاتيجية للقط االس

إدارة املشاريع الفعالة، 

ومشاريع الطاقة املتجددة، 

وإدارة املشاريع التجديدية،

ومشاريع املياه الذكية.

التــي تتوافــق مــع التطلعــات الحديثــة التــي 
تســعى لهــا حكومــة ســيدي خــادم الحرمــن 
الريفــن وويل عهــده األمــن، يف الوقــت الــذي 
تشــهد فيــه الســعودية تنفيــذ العديــد مــن املشــاريع 
ــة  ــروع القدي ــوم وم ــروع ني ــرتاتيجية كم االس
ومــروع البحــر األحمــر ومــروع أمــاال، وغرهــا 

ــرى. ــرتاتيجية الك ــاريع االس ــن املش م

وانضمــام املهنــدس صالــح الوادعــي مــن 
ــى  ــل ع ــعودية والحاص ــو الس ــة أرامك رشك
جائــزة الشــيخ حمــدان بــن محمــد لإبــداع يف 

إدارة املشــاريع لعــام٢٠١٨.

ــا  ــر 36 متحدثً ــاركن يف املؤتم ــدد املش ــغ ع وبل
ــا، يناقشــون  ــا ومحليًّ وخبــرًا واستشــاريًّا عامليًّ
ــاريع،  ــة يف إدارة املش ــتجدات العاملي ــر املس آخ

ــات. ــالل الفعالي ــك خ وذل

الدكتور إبراهيم شيرة 

ــش  ــر ناق ــي إن المؤتم ــة التونس ــت نبيل وقال
ــارات  ــة مس ــالل ثالث ــن خ ــتجدات م ــر المس آخ

ــي:  ــية، ه رئيس

وأوضحــت رئيســة فــرع الجمعيــة املهندســة نبيلــة 
التونــي أن املؤتمــر هــدف ملناقشــة املوضوعـــــات

المهندسة نبيلة التونسي 
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1 - فن القيادة للمرأة املحرتفة ضمن رؤية 2030.

2 - وإدارة املشاريع الحديثة باستخدام تحليالت األعمال والبيانات الكبرة.

3 - واسرتاتيجية تطوير املشاريع لالستثمارات الجديدة بالتوافق مع تحديات ومبادرات رؤية 2030.

4 - وإدارة عقود الراكة بن القطاعن العام والخاص بفاعلية.

ــن  ــع املهتم ــة لجمي ــا كان فرص ــاريع، كم ــال إدارة املش ــن يف مج ــارات العامل ــع مه ــهم يف رف ــر أس املؤتم
والعاملــن لحضــور املؤتمــر، واالســتفادة ممــا يطــرح ويناقــش خــالل جلســات املؤتمــر العلميــة وورش 

ــم إدارة املشــاريع. ــة تشــجيع لنــر املعرفــة ونــر ثقافــة وعل العمــل، وبمنزل

و أقامت أربع ورش عمل، هي: 

وأشارت "التونسي" إلى أن:
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قـســـــم 
المنوعـات 
اإلداريــــة
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منوعات ) 1 (
جروب إدارة المشاريع ) •فيسبوك (  

تجربة متميزة تبرز اهمية ادارة المنافع

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

فكــرة واعــدة انطلقــت مســرتها يف 22 فرايــر 2015 يف ظــل نــدرة 
ملثــل هــذة املجموعــات عــي شــبكات التواصــل االجتماعــي وكانــت 
ــاريع  ــة يف إدارة املش ــرات العملي ــادل الخ ــي تب ــة ع ــرة قائم الفك
ــالل  ــن خ ــهادة PMP م ــى ش ــول ع ــاء يف الحص ــجيع األعض وتش

املذاكــرة الجماعيــة وتوفــر املــادة العلميــة املتاحــة آنــذاك.

كانــت البدايــة متميــزة حيــث اسســت لتطبيــق املهــارات الخاصــة 
ــاء  ــة بانش ــي املجموع ــن ع ــام املرف ــث ق ــاريع حي ــادارة املش ب
وثيقــة عــى نمــط وثيقــة املــروع. وال زال الجــروب يعمــل حتــى 
ــروب  ــل الج ــم عم ــنوياً تحك ــددة س ــة متج ــب وثيق ــه حس تاريخ
ولعــل إدارة الفيســبوك انتبهــت مؤخــراً ألهميــة هــذا األمــر فقامــت 
ــن  ــات الفيســبوك م ــم جروب ــد تحك ــاء قواع ــار إلنش ــة خي بإضاف
ــروب  ــن ج ــرة ع ــرة متأخ ــا فك ــروب ولكنه ــن الج ــالل مرف خ

إدارة املشــاريع بـــ 6 ســنوات!

ــدد  ــي لع ــد متنام ــروب تزاي ــهدت الج ــام 2012 ش ــة الع بنهاي
 PMP االعضــاء ومعظمهــم مــن الراغبــن يف الحصــول عــى شــهادة
حيــث أصبــح الجــروب هــو األكــر واألكثــر مــن الناحيــة العدديــة 

وكذلــك مــن ناحيــة التفاعــل واملشــاركة.

ــق  ــي لتطبي ــع العم ــم الواق ــائه بتقدي ــذ إنش ــروب من ــز الج تمي
معيــار إدارة املشــاريع وليــس الحصــول عــى الشــهادة مــن أجــل 
ــئولية  ــام مس ــروب أم ــع الج ــد وض ــذا كان ق ــط وه ــهادة فق الش
ــال  ــراء املج ــه خ ــالل أعضائ ــن خ ــارية م ــة استش ــاره جه باعتب

ــروب.  ــل الج ــة عم ــب وثيق ــك حس وذل

اســتمر الجــروب يف تقديــم رســالته حتــى تخطــى رقــم 10 ألــف 
ــروب  ــرر الج ــام 2014م ق ــة ع ــام 2014م , ويف نهاي ــو يف ع عض
ــاركة  ــت املش ــاريع وكان ــي إلدارة املش ــوم العامل ــاركة يف الي املش
مجانيــة باإلضافــة إىل الحصــول عــى 12 ســاعة معتمــدة وبالفعــل 

ــة إىل  ــروب باإلضاف ــاء الج ــن أعض ــدة م ــاركة حاش ــت مش كان
تغطيــة جميــع املحــارضات مــن حيــث املناقشــة أو تحميــل املــواد 
ــدروس  ــع ال ــدث وتجمي ــة الح ــد نهاي ــة, وبع ــة ذات العالق العلمي
املســتفادة قــرر مــريف الجــروب توســيع دائــرة املشــاركة يف إدارة 

ــروب.  ــر الج وتطوي

مــع بدايــة عــام 2015م بــدأت جولــة شــاقة مــن املفاوضــات مــع 
عــدد كبــر مــن أعضــاء وعضــوات الجــروب مرشــحن لإنضمــام 
ــة مــن كل مــرف  إىل إدارة الجــروب وحســب مســتهدفات مطلوب
وبالفعــل تــم التوصــل إىل تشــكيل إدارة الجــروب: د/أروى أحمــد 
ــد  ــليمان، م/ماج ــاب س ــيد، م/إيه ــاس الس ــا، م/إين ، م/فيج
عابديــن، م/أرشف حمــدان، م/منــار اشــتيوي، م/نهلــة زايــد، م/

ــد الحــي، م/عــزت منصــور، م/أرشف نــرص.  ــاب عب رب

ــروب  ــل الج ــة لعم ــة طموح ــاء وثيق ــم إنش ــكيل ت ــذا التش وبه
مــن خــالل 14 هــدف عمــل عليهــم الجــروب وتضمنــت األهــداف 
إنشــاء مكتبــة للجــروب وكذلــك اعتمــاد منظومــة التعليــم الذاتــي, 
وبالفعــل تــم اإلجتمــاع االفــرتايض األول بــن إدارة الجــروب 
لتوزيــع املهــام واألدوار لتحقيــق أهــداف الجــروب ونــر ملخــص 

ــروب. ــاء الج ــاع ألعض اإلجتم

إنشاء الجروب

إنشاء وثيقة 
عمل للجروب

اليوم العالمي 
في إدارة المشاريع

 كورسات أونالين
 PMP لشهادة  PMO-CP شهادة 

شهادات إدارة المشاريع40 منحه مجانية

ــد  ــا، م/أحم ــن: م/فيج ــم كل م ــة تض ــكيل لجن ــم تش ــك ت كذل
ــع  ــل م ــة يف التواص ــض اللجن ــدان وتفوي ــمر، م/أرشف حم س
ــاد  ــك للحصــول عــى اعتم ــد إدارة املشــاريع وذل املختصــن بمعه
املعهــد يف شــهادة حضــور كــورس اإلعــداد لشــهادة PMP والتــي 
تقدمهــا أكاديميــة ملتقــى الداريــن مــن خــالل الكورســات 
األوناليــن املجانيــة, وأفــاد املعهــد بقبــول شــهادة الحضــور رشط 
ــام  ــل ق ــب, وبالفع ــاعة تدري ــدد )35( س ــهادة ع ــن الش أن تتضم
املختصــون يف أكاديميــة ملتقــى الداريــن بتعديــل شــهادة حضــور 
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كــورس اإلعــداد لشــهادة PMP والتــي تقدمهــا أكاديميــة ملتقــى 
الداريــن مــن خــالل الكورســات األوناليــن املجانيــة, وأفــاد املعهــد 
ــول شــهادة الحضــور رشط أن تتضمــن الشــهادة عــدد )35(  بقب
ــى  ــة ملتق ــون يف أكاديمي ــام املختص ــل ق ــب, وبالفع ــاعة تدري س
الداريــن بتعديــل شــهادة حضــور الكــورس لتتمــاىش مــع طلــب 
ــايل  ــورس الت ــن يف الك ــور املتدرب ــدد حض ــايل كان ع ــد وبالت املعه

لألكاديميــة باملئــات بعــد اعتمــاد شــهادة الحضــور. 

ــة يف  ــة ونوعي ــرة هائل ــروب طف ــق الج ــام 2015م حق ــة ع بنهاي
ــى  ــث تخط ــروب حي ــاء الج ــادة أعض ــك زي ــروب وكذل ــل الج عم

ــو.  ــف عض ــز 30 أل ــروب حاج ــاء الج ــدد أعض ع

ــال  ــدان أعم ــروب م/أرشف حم ــرف الج ــاد م ــام 2016م ق يف ع
الجــروب  منفــردا واعتمــد يف اســرتاتيجيته لقيــادة الجــروب عــى 
قيمــة التحفيــز الذاتــي لذلــك قــدم الجــروب مبــادرة يف بدايــة عــام 
2016م وباالشــرتاك مــع أكاديميــة ملتقــى الداريــن ومــن خــالل 
أعضــاء الجــروب املحرتفــن يف تقديــم كورســات أوناليــن لشــهادة 
PMP وبالفعــل كان أول كــورس ضمــن املبــاردة للمهندس/إيهــاب 
ــورس  ــاله ك ــدرب ت ــورس 900 مت ــاء الك ــدد أعض ــح وكان ع املال
ملــرف الجــروب الحــايل م/رفيــق الــدايل. كذلــك عمــل الجــروب 
عــى محــور شــهادات أخــرى مثــل شــهادة إدارة الرامــج وشــهادة 
ــت كان  ــهادات يف وق ــذه الش ــات له ــدم رشوح ــو وق البورتفولي

مجــرد الــكالم عــن هــذه الشــهادات مــن األمــور النــادرة. 

يف عــام 2017م انضــم م/رفيــق الــدايل إىل إدارة الجــروب كإضافــة 
متميــزة للجــروب وشــهد هــذا العــام محوريــن يف غايــة األهميــة:

ــات املتخصصــة يف شــهادة  1 - املحــور األول وهــو إنشــاء الجروب
إدارة الرنامــج وشــهادة ادارة محافــظ املشــاريع وحصــول العديــد 

مــن أعضــاء الجــروب الجديــد عــى هــذه الشــهادات.
2 - املحــور الثانــي وهــو محــور منــح التدريــب املجانيــة والتــي 
قدمهــا م/عــادل رســالن مــرف جــروب ادارة محافــظ املشــاريع 
ــد إدارة  ــدى معه ــن ل ــن معتمدي ــب أونالي ــة تدري ــدد 40 منح )ع

ــاريع(. املش

كذلــك تــم إدارة جــروب إدارة املشــاريع مــع الجروبــات املتخصصة 
ــاء  ــن انش ــوة م ــد املرج ــق الفوائ ــج لتحقي ــلوب إدارة الرنام بأس
ــروب إدارة  ــداف ج ــق أه ــك لتحقي ــة وكذل ــات املتخصص الجروب

ــاريع.  املش

1 - محور إدارة االعمال بجانب إدارة املشاريع
PMI 2 - شهادة رشكة أكسيلوس بجانب شهادات

ــي  ــان مؤس ــاريع إىل كي ــة يف إدارة املش ــة العربي ــم املنهجي 3 - تقدي
ــاء ــاد األعض ــة والعتم ــاد املنهجي ــوي العتم ق

ــازل عــن منصــب  يف عــام 2018م قــرر مؤســس الجــروب أن يتن
ــق  ــروب وف ــود الج ــدايل يق ــق ال ــرتك م/رفي ــروب لي ــرف الج م
ــث كل  ــن تثب ــدال م ــلطة ب ــداول الس ــاً يف ت ــدم نموذج ــه ليق رؤيت
صاحــب منصــب بمنصبــه وبالفعــل تميــز الجــروب بعــدة أمــور:

1 - مشــاركة مــرف الجــروب م/عــادل رســان و م/1ارشف حمــدان كأعضــاء لجنــة 

تحكيــم دوليــة يف مســابقة أفضــل مكتــب إدارة مشــاريع يف العــامل

PMO 2 إنشاء جروب متخصص يف مكتب إدارة املشاريع-

-3 تقديــم مبــادرة ألعضــاء الجــروب للحصــول عــى شــهادة PMO-CP وحصــول 

العــرات مــن أعضــاء الجــروب عــى الشــهادة

-4 إنشــاء جــروب املنهجيــة العربيــة يف إدارة املشــاريع والتقــدم خطــوة لألمــام يف 

اتجــاه انشــاء املنهجيــة.

وفيما يخص مستقبل الجروب فهناك  3 
محاور مهمة سيركز عليها الجروب



سامر رفعت عبدالجواد

مدير اول للمشاريع بركة شور العاملية للتقنية

المنوعات ) 2 (

التسليم التتابعي
الــــجـــزئــــــي

Incremental Delivery 
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مثال توضيحي لمنهجية التسليم التتابعي

طرح من منظور مشاريع البرمجيات

ــي  ــي عنــرص رئي ــر التســليم التتابعــي الجزئ يعت
ــة ال Agile الشــهرة،  ــارص العمــل بمنهجي مــن عن
ــم االعتمــاد عــى هــذا اإلجــراء لالســتفادة مــن  ويت
ــن  ــد م ــي والح ــتخدم النهائ ــي للمس ــرأي املرجع ال
خطــورة بنــاء املتطلبــات بشــكل خاطــئ ال يعــر عن 
ــن.  ــتخدمن النهائي ــا للمس ــراد تحقيقه ــة امل القيم
ــذه  ــل به ــح العم ــد أصب ــه فق ــك في ــا ال ش ومم
ــاريع  ــن مش ــر م ــياً يف كث ــاً رئيس ــة متطلب املنهجي
الرمجيــات التــي يتــم طرحهــا اآلن يف ســوق العمــل. 

ــال عــى رشح مبســط  وســوف نتطــرق يف هــذا املق
آلليــة العمــل بهــذه املنهجيــة ومميزاتهــا والجوانــب 
التــي يجــب مراعتهــا أثنــاء العمــل بهــا يف مشــاريع 

الرمجيــات. 

كمــا هــو موضــح بالشــكل أدنــاه ، نقــوم يف 
البدايـــةبتقسيم كافــة متطلبــات املــروع إىل أجــزاء

ــن  ــة يمك ــدة متكامل ــزء وح ــل كل ج ــث يمث بحي
ــي  ــتخدم النهائ ــل املس ــن قب ــا م ــا وتجربته عرضه

ــام.  للنظ

ولكــن يجــب أن نقــوم برتتيــب هــذه األجــزاء بحيــث 
تكــون األجــزاء األكثــر أهميــة وقيمــة للعميــل لهــا 

عــى أولويــة يف التنفيــذ.

ــاة  ــدورة الحي ــة ل ــل املعروف ــزء باملراح ــر كل ج يم
الرمجيــة (تحليــل للمتطلبات، والتصميــم، والتطوير، 
واالختبــار)، ثــم يأتــي دور العــرض عــى املســتخدم 
ــاهم يف  ــي تس ــة الت ــه املرجعي ــع آرائ ــي وجم النهائ

تحســن جــودة باقــي أجــزاء النظــام. 

ويمثــل كل جــزء مــن أجــزاء النظــام قيمــة وظيفيــة 
ــى  ــي حت ــكل تتابع ــا بش ــا وإنتاجه ــوم ببنائه نق

ــي. ــل النظــام بشــكل نهائ ــال نطــاق عم اكتم
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إتاحــة الفرصــة لتقريــب وجهــات النظــر بــن مــا يمثــل قيمــة للمســتخدم النهائــي ومــا يتــم إنجــازه 
عــى أرض الواقــع، حيــث أنــه دائمــا مــا توجــد هــذه الفجــوة بــن التوصيــف الكتابــي للمتطلبــات ومــا 

يتــم تنفيــذه بشــكل فعــي.

التســليم الرسيــع ألكثــر األجــزاء ذات قيمــة بالنســبة للمســتخدم النهائــي للنظــام، ممــا ينعكــس عــى 
زيــادة نســبة الــرىض عــن أداء املــروع.

معرفــة رأي املســتخدم النهائــي بشــكل رسيــع عــى مــا تــم تســليمه، حيــث يمكــن بعدهــا تطويــر 
ــرأي املرجعــي ضمــن أطــر العمــل املســتقبي لباقــي األجــزاء.  اســرتاتيجية للعمــل عــى تضمــن هــذا ال
مثــال: يمكــن تضمــن رأي املســتخدم النهائــي يف رسعــة أداء النظــام لتكــون متطلــب عــام ينطبــق عــى 

كافــة األجــزاء املتبقيــة.

التخطيــط للمــروع يكــون أكثــر فاعليــة حيــث يتــم التخطيــط بشــكل عــام حتــى تكــون الصــورة 
ــون  ــط، فيك ــذه فق ــراد تنفي ــزء امل ــل الج ــول يف تفاصي ــم الدخ ــم يت ــروع، ث ــزاء امل ــة أج ــة لكاف واضح

املخطــط أكثــر دقــة مــن حيــث املــدة والوقــت املطلــوب للتنفيــذ.

إمكانيــة الوقــوف عــى حالــة املــروع بشــكل مرئــي ألصحــاب املصلحــة، حيــث أنــه يــرى مــا يتــم 
إنجــازه عــى أرض الواقــع بشــكل مســتمر. 

ســهولة تســليم كافــة أجــزاء املــروع حيــث إن العمــل بهــذه املنهجيــة يعــزز مــن الثقــة بــن فريــق 
التنفيــذ و املســتخدم النهائــي.

والمستخدم  المشروع  تنفيذ  فريق  على  تأثيرها  يمتد  كثيرة  مميزات  المنهجية  بهذه  وللعمل 
النهائي. ونقوم ادناه باستعراض بعض منها:
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في  المشروع  ألجزاء  التتابعي  التسليم  منهجية  تنفيذ  أثناء  مراعاتها  يجب  التي  الجوانب  وتتلخص 
اآلتي:

ما هي الحاالت التي يفضل اتباع منهجية التسليم التتابعي الجزئي أثناء تواجدها:

ــل  ــع العم ــب م ــيمها ال يتناس ــات وتقس ــدول الدفع ــون ج ــة يك ــاريع الحكومي ــود املش ــض عق يف بع
بمنهجيــة التســليم بشــكل تتابعــي، وذلــك إمــا الســتناد الجهــات إىل الطريقــة املعتــادة يف التقســيم بعــد 
ــزاء  ــة أج ــر لكاف ــن التطوي ــاء م ــد االنته ــروع، بع ــزاء امل ــة أج ــم لكاف ــل والتصمي ــن التحلي ــاء م االنته
املــروع، وهكــذا، او التبــاع إجــراءات خاصــة بــكل جهــة مثــل رصف املســتحقات مــع انتهــاء كافــة بنــود 
العقــد. ويف كل الحــاالت يكــون التأثــر ســلبي عــى الوضــع املــادي لســر املــروع. لذلــك يجــب أن يقــوم 
كافــة أطــراف املــروع بالوصــول اىل طريقــة يف الدفــع بمــا يتناســب مــع حجــم اإلنجــاز الفعــي للمروع 

وأجزائــه .

 عــى مســتوى الركــة املنفــذة للمــروع يجــب إعــادة هيكلــة فــرق العمــل ليصبــح كل فريــق تكافئــاً  
 .) Cross Functional Teams ( ذاتيــاً للمهــارات املطلوبــة لتنفيــذ املشــاريع

يف حــال تــم تســليم جــزء مــن أجــزاء املــروع بشــكل نهائــي للمســتخدم النهائــي والــذي بــدوره قام 
بالبــدء يف اســتخدامه، فــإن الدعــم الفنــي مــن قبــل فريــق التنفيــذ لهــذا الجــزء يعتــر عــبءاً إضافيــاً عــى 
املــروع يجــب ان يقــوم مديــر املــروع بالتنســيق مــع املســتخدم النهائــي مــن بدايــة املــروع وعمــل 

خطــة آلليــات الــرد عــى املالحظــات وأوقاتهــا وتخصيــص املــوارد املناســبة لذلــك.

يف حال كانت التقنية املستخدمة للتنفيذ جديدة عى فريق العمل.

إذا كان حجــم العمــل ضخمــاً جــداً ويحتــاج إىل عــدة أعــوام لالنتهــاء منــه، ممــا يزيــد مــن خطــورة 
تســليم كافــة أجــزاء املــروع مــرة واحــدة يف نهايــة مــدة املــروع.

إذا كان وضع املروع حرجاً والتكلفة عالية وال يحتمل العمل بشكل تسلسي.

ــة الخاصــة بالنظــام ،  ــة يف وضــوح الرؤي ــي للنظــام وقل ــات املســتخدم النهائ ــة متطلب عــدم جاهزي
ممــا يزيــد مــن خطــورة العمــل عــى كافــة املتطلبــات املتاحــة.

وجــود احتيــاج لــدى إدارة املــروع يف تســليم بعــض أجــزاء املــروع بشــكل رسيــع وذلــك الســتالم 
بعــض مــن الدفعــات املخصصــة للمــروع.
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Contract Types and Their Risks منوعات ) 3 (

Firm Fixed 
Price (FFP) 
also known as 
Lump Sum

Fixed Price 
Incentive Fee 
(FPIF)

Fixed Price 
Economic Price 
Adjustment 
(FP-EPA)

Cost Plus Fixed 
Fee (CPFF)

Significant

Significant

Significant

Minimal

One of the most common 
contracts in business today, 
popular because a company can 
budget for a fixed price. 
Because it requires detail for 
the seller to estimate accurately, 
an FP contract is typically used 
when there is a detailed Scope 
of Work. The downside for seller 
is cost containment. For the 
seller, everything after costs are 
covered is profit.

A contract type with the fixed 
price component described 
above; includes incentives fees 
to motivate the seller to produce 
at a rate greater than the 
minimum required.
A FPIF is usually used to help 
accelerate a buyer’s need 
such as a market opportunity. 
It provides an opportunity for 
the seller to determine what is 
needed to make additional profit 
via the incentive fee.

A Fixed Price contract with the 
similar components listed above; 
associated with a multi-year 
contract.
To compensate for economic 
changes from year to year, the 
Economic Price Adjustment is 
factored in. The item determining 
the amount of change from year 
to year is usually some national 
economic metric not directly tied 
to the buyer or the seller.

Typically used when the buyer 
knows generally what is need but 
lacks detail to know specifically 
what is needed to built it.
The CPFF covers the costs of the 
seller and includes a predefined 
fee for the work.

A city buying services from a 
construction company to put in 
a new freeway for 4,000,000$. 
For each week the seller finishes 
before a given date, it receives 
65,000$.

A city buys services from a 
construction company to build a 
new freeway for 4,000,000$ over 
three years. At the start of each 
year, the amount varies relative 
to the national cost of living or 
some other negotiated standard.

A buyer hires a vendor to produce 
a video training series but is not 
yet sure of all the detail needed 
and agrees to pay the vendor for 
costs plus a 37,000$ fee.

Purchasing the implementation 
of a computer network at your 
company from an outside vendor 
for 2,000,000$ after providing 
the seller a detailed Scope of 
Work.

Minimal

Minimal

Minimal

Medium

Contract Risk for 
Buyer

Risk for 
Seller Description Example
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Contract Types and Their Risks منوعات ) 3 (

Cost Plus 
Incentive Fee 
(CPIF)

Cost Plus 
Incentive 
Award (CPAF)

Cost Plus 
Percentage of 
Costs (CPPC) 
or Cost Plus 
Fee (CPF)

Time and 
Materials 
(T&M)

Significant

Significant

Significant

Typically used when the buyer 
knows generally what is needed 
but lacks any details to know 
specifically what is needed to 
build it.
Generally, the buyer has some 
sort of need which requires 
that  something created as soon 
as reasonably possible. The 
incentive fee gives the buyer an 
opportunity to motivate the seller 
to complete the project quicker, 
to higher quality standards, or 
other criteria.

Covers the seller for legitimate 
costs, but majority of fee is 
only awarded based on buyer’s 
satisfaction with broad subjective 
criteria detailed in the contract

Covers the seller costs for 
building something for a buyer 
and pays them a percentage of 
the total costs as a fee.
The more the seller spends, 
the higher the fees. Most 
companies will not enter into this 
type of contract because it can 
negatively impact the buyer if the 
seller is not ethical.

Typically used for smaller 
initiatives, staff supplementation, 
or the initial piece of a project 
where the discovery occurs 
before the full details of the 
project are known; can also be 
used for materials on an initiative 
to complement the labor.

Staff supplementation of a 
technical writer at 75$ per hour, 
or having a bathroom added to 
your house at 50$ per hour and 
the cost of materials

A buyer hires a company to 
write a manual for publication 
and sale. Due to a market 
opportunity, the quicker to 
market, the higher the sales. The 
buyer agrees to pay costs plus an 
incentive fee of 7,500$ for each 
week the project is done before 
the estimated completion date.

A buyer agrees to pay for costs 
incurred for a freeway bridge. 
Due to the people impacted, if 
the seller meets the agreed on 
date and completed the bridge 
with minimal negative impact to 
the environment, the buyer will 
award the seller an additional 
500,000$.

A buyer hires a company to install 
a computer network for 500 
users and agrees to pay for the 
costs of the seller and %17 of all 
costs for a fee.

Minimal

Minimal

Minimal Minimal

Minimal

Contract Risk for 
Buyer

Risk for 
Seller Description Example
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Contract Types and Their Risks

Advantages & Disadvantages

منوعات ) 5 (

Fixed Price

Advantages

Disadvantages

Less work for buyer to 
manage

Seller may charge extra on 
change orders

More work for buyer to write 
the Scope of Work

More expensive than CR 
because of additions seller 

adds for risk

Seller may “cut” scope

Seller has a strong 
incentive to control costs

Companies have more 
experience with this form

Buyer knows the total price

Quick

Seller has no incentive to 
control costs

Appropriate only for small-
size projects

Profit is in every hour billed

Brief contract

Good choice when you are 
hiring “bodies” or people to 

augment your staff

Lower cost because no 
extras added for risk

More work to manage

The total price is unknown

Seller has only a moderate 
incentive to control costs

Requires auditing

Less work to write the 
Procurement SOW

Advantages

Disadvantages

Advantages

Disadvantages

Time & Materials Cost Reimbursable
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DATA GATHERING TECHNIQUES
BE

N
CH

M
AR

KI
N

G Gathering the Best Data in 
Industry, Organization Practices, 
Processes & Products in 
which it will be utilize as a 
target to improve the Industry, 
Organization Practices, 
Processes or Product. 

Technique for generating 
ideas and options and solving 
problems. 
It is generally a group activity 
that has a facilitator to manage 
the process. Brainstorming 
focuses on generating quantity.

A check sheet is a tally sheet 
that is used to collect data.
it can be used to collect
data about defects or to keep 
track of completing steps in a 
process.

A checklist is a list of activities, 
steps, or procedures that need 
to be done.
It is often used as a reminder.

group of prequalified people who 
are brought together to provide 
information about a product, 
service, or result. A moderator 
uses a question guide to focus 
the direction of the questions. 

Statistical sampling is selecting 
a subset of a population to 
estimate characteristics and 
information about the whole 
population. 

Area of Application: (1 Process)
(8.3) Control Quality

Area of Application: (3 Processes)
(4.1) Develop Project Charter
(4.2) Develop Project Management Plan
(5.2) Collect Requirements

Area of Application: (4 Processes)
(4.2) Develop Project Management Plan
(8.2) Manage Quality
(8.3) Control Quality | (11.2) Identify Stakeholder

Area of Application: (3 Processes)
(5.2) Collect Requirements
(8.1) Plan Quality Management
(13.2) Plan Stakeholder Management

Area of Application: (6 Processes)
(4.1) Develop Project Charter | (8.1) Plan Quality 
Management
(4.2) Develop Project Management Plan | (11.2) 
Identify Risk
(5.2) Collect Requirements | (13.1) Identify 
Stakeholders

Area of Application: (1 Process)
(8.3) Control Quality

BR
AI

N
ST

OR
M

IN
G

CH
EC

K 
SH

EE
TS

CH
EC

K 
LI

ST
S

FO
CU

S 
G

RO
UP

S
ST

AT
IS

TI
CA

L 
S

AM
P

LI
N

G
منوعات ) 4 (
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Earned Value Management (EVM) Earned Schedule (ES)

ES is an extension to the theory and practice of EVM. Earned schedule theory replaces the schedule 
variance measures used in traditional EVM (earned value − planned value) with ES and actual time (AT). 

Using the alternate equation for calculating schedule variance ES − AT, if the amount of earned schedule 
is greater than 0, then the project is considered ahead of schedule. In other words, the project earned 
more than planned at a given point in time.

The schedule performance index (SPI) using earned schedule metrics is ES/AT. This indicates the efficiency 
with which work is being accomplished. Earned schedule theory also provides formulas for forecasting 
the project completion date, using earned schedule, actual time, and estimated duration.

EARNED VALUE vs. EARNED SCHEDULE منوعات ) 5  (



PROJECT BUDGET COMPONENTS

 8 - Cost Budget 1423 AED

68 AED

1325 AED

105 AED 

1250 AED 

CA1
850 AED

WP1
100 AED

A1
45 AED

7 - Management Reserve

6 - Cost Baseline

5 - Contingency Reserve

4 - Project Estimates

3 - Control Account Estimates

2 - Work Package Estimates

1 - Activity Estimates

CA2
400 AED

WP3
175 AED

WP3
500 AED

WP2
250 AED

A1
25 AED

A2
25 AED

A3
25 AED

A4
25 AED
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Oil and Gas industries are one of the most 
critical and complicated construction 

projects especially during the construction 
phase as they contain a lot of complexities 
in implementation that require experienced 
contractor has strong abilities enabled him 
to work in the unusual atmosphere. 

In spite of considering all major and 
secondary  factors influencing work 

progress during the establishment of the 
baseline schedule for the project such 
as conducting contingency reserves for 
known events, Schedule slippage will occur 
inevitably in some activities which will be 
reflected on the project work progress, these 
causes of slippage named as EVENTS, some 
of these factors can be divided into two 
categories General Condition Which could 
affect all project typeS including oil and gas 
such for example but not limited to;

And the second category is Particular 
Conditions which are specified for Oil 

and Gas projects:

Force major (Expected and Unexpected 
events) and Strike.

Inefficient time estimate for some 
activities due to lack of experience.

Working condition at site:

Handling, demolishing and rerouting of 
underground and above ground existing 
utilities that neither mentioned in tender 
drawings nor in as built drawings for 
previous executed projects.

1

1

Frequent changes in scope of work and 
deviation  in  technical  specifications.

Unavailability of sufficient skilled 
resources for work execution.

Work suspension due to funding 
problem or payments delay. 

3

5

2

4

Failure of selecting appropriate 
constructability method with consideration 
of site condition and surrounding hazards 
factors and utilities. 



99

Issuing work permits with all related attached documents that it may take a lot of time 
for issuance and renewal such as Confined Space Entry (CSE),Job Safety Analysis (JSA) 
and Risk Assessments (RA).  

Health, Safety, and Environment (HSE) precautions which are usually tougher than 
normal construction projects such as useing  special Personal Protective Equipment 
(PPE). 

Unanticipated Gas leakage (Specially H2S gas) in refineries and petrochemical plants 
which is required an immediate personal evacuation. 

Security requirements to restricted areas such as personal access to the site.

Special studies required for Oil and Gas projects such as:

2

3

4

5

SIMOPS: Simultaneous Operations, it is a study for clarifying the flow of construction 
process with considering other contractors within the same proposed location of the 
construction and considering the interfering activities within the same contractor scope 
of work that require high professional coordination between all project disciplines.

HAZOP: Hazard and Operability, it is a study for identifying all proposed risks that might 
be affecting project resources during operation stage.  

HAZID: Hazard Identification, it is a study for identifying all potential hazards and threats 
effecting safety of people and environment. 

QRA: Quantitative Risk Assessment, is to identify the potential hazards and their 
consequences which includ evaluate risks resulting from these hazards (such as fire, 
explosion and toxic release etc.).

SIL: Safety Integrity Level, is to identify risks to persons, environment, assets and 
considering potential hazards arising from the failure of safety instrumented systems 
and associated facilities in the plant.
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Professional Contractor shows its 
professionalism to deal with all these 

factors as these studies have been prepared 
during commencement of construction 
activities and they may lead to modifying 
constructability methods.

These events are varying in terms of their 
impact on the project where they can 

be classified based on types, degree of 
influence and ownership, some events can 
cover their impacts before occurrence; for 
example, contractor can absorb part of these 
prospective events by considering additional 
time for some activities while schedule 
preparation to cover any unexpected events.  

The first stage in preparation successful 
extension of time claim is to record all 

events during project phases irrespective of 
the importance or worthless of any event and 
this stage is considered the most important 
step to prepare a strong EOT claim.

For documenting events in the project, 
there are many types of records such as:

Chronological order is very important 
during recording the events while 

preparing the database for the claim.

Approved baseline schedule is one of the 
most important documents which stand 

on during disputes. However time schedule 
in contract document does not cover overall 
construction activities for the project, thus 
preparation of detailed schedule (level three 
or four) is an essential step to get approval 
of that baseline schedule especially in 
complicated projects which need runs of 
arduous negotiations where each party 
wants to secure his side from  the other; 
such as,

1  Record:

2  Baseline Schedule:

Daily, weekly and monthly reports.

Minutes of Meeting.

Official letters.

Transmittals and submittals.

Updated time schedule.

Electronic mails (which will be 
considered as a secondary document 
comparing to official letter). 

Chronological depicted photos and 
videos.

1

2

3

4

5

6

7
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given permittivity in the implementation of 
the activities by place some conditions for 
execution, that condition is (Milestone).

Milestone is a significant event related 
to the beginning or end of the activity 

or set of activities which is binding the 
project parties; for example, fixing date 
for material delivery can oblige the client 
to deliver the material exactly on time 
otherwise contractor cannot commence 
the activity and in the other hand fixing pre-
commissioning and commissioning date 
which oblige the contractor to complete 
construction activities on time otherwise the 
plant will be delayed from the production on 
the set time. 

Creating performance measurements 
for the project  are  very important as 

we have mentioned previously, with the 
presence of an approved baseline schedule 
where we measure project performance on 
each periodical update against original plan 
and consequently discovering all present 
and predictable forecast deviations between 
the original plan and the current project 
status then act accordingly, sometimes all 
project parties conform to change or modify 
baseline schedule in case of major changes 
in the project scope of work therefore, new 
baseline schedule will be agreed upon and

all future performance measurements will 
be compared with that new baseline.

In order to justify these deviations between 
original and updated plans, contractor has 

to prepare delay analysis which consists of 
all incorporated events that are  affecting 
the work progress into all activities on critical 
path(s) of the project baseline schedule 
from the start date of each activity till its 
completion date and this process is known 
as time impact analysis and usually it can 
be displayed by bar chart, these events 
causing the delay can be placed as new 
activities and can be added to the updated 
schedule in order to demonstrate the delay 
in one or more activities, these additional 
events are named (FRAGMENTS) which will 
be clarified in figure (1).

Note: Updating time schedule in early 
stage enables the contractor to discover 

any events caused delay, also contractor 
should segregate all recorded events by 
filtering all events that negatively influencing 
work progress at the project and evaluating 
each event that could cause project delays 
and classifying these events according to 
responsibilities of each party, this step is 
called (Event liability for the Delay).
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Figure 1 — Critical Path Delay Analysis 
(Case Study-Author previous project)

3  Liability:

Sometimes, two ore more events might affect  specific activity or more at the same 
time. Contractor has to specify each party liability, consequently, it is considered tas a 

concurrent delay, in that time, contractor is eligible for the extra time that extended beyond 
concurrently occurred if he succeeded to prove his eligibility of claim.

In figure 2, we can understand how each party owns the reason for the delay and 
in which exact time it is affecting, whether at the start or during execution of the 

activity and consequently, how its impact on the project final completion date.
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4  Type of Claim

Since most contracts stipulate clauses for claims reconciliations, contractor should be 
fully understand what he wants from the owner’s claim such as worth value or not, 

which type of claim he will pursue (there are many types of claims such as excusable, 
compensable/non-compensable).

Excusable and compensable, the contractor is claiming for both time extension and 
prolongation cost; for example, the additional scope of work which is required more 

time and cost or sometimes client request 

from the contractor to accelerate work progress by increasing the productivity, therefore, 
the contractor will add more recourses to crash the schedule and complete the work before 
the original completion date. For excusable but non-compensable, sometimes contractor 
requests additional time due to some circumstances beyond his control in that time, 
acceptance from the client to postpone completion date without applying any penalties is 
very important.

Figure 2 — Time Impact Analysis 
(Case Study-Author previous project)



As it is globally standard, some contracts referred to 
FIDIC clauses in case of disputes existence which is clearly 
identifying the right to claim for extension of time and/or 
prolongation cost, there are some clauses regarding the 
disputes in this field:

Sub-clause 1.9 (Delay Drawings or Instructions) – Extension of 
time and costs. 

Sub-clause 2.1 (Right of Access to Site) – Extension of time 
and costs.

Sub-clause 4.12 (Unforeseeable Physical Condition) – 
Extension of time and costs.  

Sub-clause 8.4(a) (Extension of Time for Completion) – 
Variations - Extension of time. 

Sub-clause 8.4(c) (Extension of Time for Completion) – 
Exceptionally Adverse Climatic Condition - Extension of time 
and Costs.

Sub-clause 8.4(d) (Extension of Time for Completion), 
Unforeseeable Shortage as a result of Government Legislation 
- Extension of time and Cost. 

Sub-clause 16.1 (Contractor’s Entitlement to Suspend Work) – 
Extension of time and Cost.

Sub-clause 19.4 (Consequences of Force Majeure) – Extension 
of time and Cost.

1

2

3

4

5

6

7

8
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5  Claim Preparation

In order to prepare a compelling claim, Contractor has to ensure to prepare log of all 
events that occurred during project life cycle in chronological order then contractor has 

to incorporate all these events on the approved baseline schedule, as described before, 
to check whether any implications negatively affected the progress or not by utilizing delay 
analysis method. 

In case of the existence of any impacts from these events, Contractor has to analyze each 
event to check each party liabilities, therefore who owns the delay, also contractor has 

to notify the client regarding each event that affecting project progress with clarifying all 
consequences of these events whether they will impact time or cost or both. 

According to sub-clause 20.1 (Construction Claims) mentioned in FIDIC, client has to 
notify the client for the event that affecting work progress within 28 days from learning 

about that event and if the contractor notifies the client after 28 days from that event, the 
contractor has no right to claim for any consequences or implications that resulted from 
that event. 

Also based on the same FIDIC sub-clause, Contractor has to send full claim within 42 days 
from his knowledge about that event and that claim should contain all demonstrated 

documents that proving their eligibility to claim such as correspondences, MOM, photos, 
contract clauses pertaining to disputes and delay analysis. 

Contractor may submit one or more claims based on the sequential order events and 
their impacts on the project also, a presentation of the claim should be well prepared 

in a chronological manner.
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6  Response

7  Settlement

8  Conclusion

Owner has to reply whether he accepts or rejects based on its evaluation of contractor’s 
claim. Based on sub-clause 20.1 (Construction Claims) mentioned in FIDIC, Owner (or 

Engineer) in a period not exceeding 42 days has to replay to the contractor by acceptance 
or rejection and sometime engineer prepares counterclaim if he has some evidence that 
contractor is responsible for occurrence of some events that caused project delay.

In this case analyzing of these concurrent delays should be conducted by each or both 
parties in order to specify liabilities, and consequently reached to a mutual agreement 

that concluded to whether contractor entitled for compensation or not.      

Once receiving and analyzing contractor’s claim by owner, project parties will proceed 
with negotiation phase which is considered the most difficult phase in claim procedure 

as each party defends his position.

In some cases, negotiations do not lead to any positive result, both parties should restore 
to a trusted party that both parties agreed on its experience in this field.

Sometimes both parties invoke to third party that experienced in claiming issues - some 
claiming authors called this phase as an amicable settlement.

Eventually, in case of failure of the negotiations, both parties will be resorted to arbitration 
that takes a long time to be adjudicated and this final stage in claiming considered the 

most expensive stage.      

Success of extension of time claims are associating with many factors especially in 
oil and gas Projects which it relies primarily on the experienced contractor in that 

field. However, the most important is to get approved baseline schedule from client, 
chronologically record all events and finally, notify the client regarding these events with 
their impact in early as occurrence.
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The current research concentrates on assessment 
of a sustainable project under Leadership in 

Energy and Environmental Design.

The aim from it is to produce a sufficient and easier 
solutions to the various people connected to the 

specific project during all the project phases to execute 
it completely and to gain the idea of sustainable 
buildings, this various people usually are the project 
designers, project managers, main or sub-contractors, 
project owners and the project end users. Enhancing 
the project operations was required that is why BIM 
(Building Information Modeling) is chosen to merge 
all the data of that project.

From the initial stages of the project model created 
in Building Information Modeling the Green 

Building will be present to make sure that this stages 
will satisfy the requirements. New system is created to 
help in monitoring the sustainable project conditions 
and to give alternative solutions to upgrade the project 
grades related to the LEED. 

The model has been created in the initial stage 
of the project using the Building information 

modeling which will be modified continuously in the 
next stage depending of the information gathered 
from the project site, a Real Time Location system can 
be used to modernize the model with the actual time 
contained in that information. 

The project energy exhaustion information are 
gathered and energy exhaustion manners are 

studied depending on the project divided locations. 
Additional to that, the concept of observing the 
actual energy exhaustion by the users of the project 
will be very helpful in knowing if the project design 
characteristic has achieved  the LEED requirements 
or not.

108
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1.INTRODUCTION

People who are involved in a certain project 
consider the problem of sustainability 

as a very critical one to seek for satisfied 
relationship between the monetary side of 
the design and the environment side for 
that project. Over than forty percent from 
the universal energy is used by building 
projects depending on the environmental 
UN program, and also buildings consider 
as a main source for a 1/3 of the universal 
gases like Carbon dioxide that contributes 
for the green-house (UNEP 2009).

Building second and third phases 
(Construction and operation phase 

respectively) have the biggest environmental 
effect on the building during the related 
phases because of the energy exhaustion 
(Khasreen et al. 2009). The need for scales 
to measure the sustainable projects was 
necessary that is why in the last twenty years 
a new evaluation scales, standards, and 
principles related to thathave appeared. By 
year of two-thousand the Council of green 

buildings in US established a new evaluation 
system for that purpose knew as LEED 
(Leadership in Energy and Environmental 
Design).     

In spite of the fact that this scales or 
principles provide obvious paths to reach 

the green building necessary goals, people 
involved in the design not always applied 
this scales in all the project design steps and 
that can be revered to the short time that 
they have and the difficulty that always goes 
with the design phase. In most of the big, 
hard and difficult projects, people involved 
in the project design have no escape from 
canceling some of the project sustainability 
steps and it is also not easy for them to 
choose the suitable design depending just on 
their experiences, that can be for the reason 
that the steps of studying several design 
values and evaluation the sustainability of 
the projects are complicated and hard to 
manage (Iwaro et al. 2014).

Additional to that, small focusing should 
be applied for the sustainable buildings
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under estimation when it is relative to the 
construction phase.

The goals of the sustainability projects is 
to enhance the materials and resources 

managing and to lower the effect on the 
projects outdoor environment (Wang et al. 
2014).

Furthermore, a shortage of far-range 
sustainability execution observation 

obeyed with the project design parts gives 
not really environmental friendly projects or 
unsustainability projects. The huge different 
in the LEED certificate numbers between the 
projects second phase and the third phase 
(ten to one respectively) as the main reason 
for sustainability to be disappeared in the 
operation phase (Li et al. 2013). 

All the previous elements estop the correct 
attainments of projects sustainability.    

AEC industry (Architecture,Engineering 
and Construction) worked to increase the 
exciting of the sustainable projects, and 
that when AEC defined the BIM and LCA (Life 
Cycle Analysis) in the sustainable projects 
(Jrade and Jalaer 2013).

Life Cycle Analysis is an organized 
procedures helps the projects effect on 

the environmental factors from different 
views, design phase, construction phase 
and operation phase. BIM (Building 
Information Modeling) is considered  as the 
latest platform for companies to manage, 
design and construct in a sufficient way that 
gives a numeric visualization for the project 
activates that helps in making the import 
and export of the data easier as a numeric 
form (Eastman et al. 2011). 

Building Information Modeling can 
be performed in the analysis for a 

sustainable projects by taking in the 
account as e.g. the required materials for 
the projects and projects trends (Kryegiel 
and Nies 2008). 

By the year of 2013 Chen and Hsieh set 
a new Building Information Modeling 

method depending on the rules to measure 
the green-house gas caused by the projects. 
Furthermore, Building Information Modeling 
make the relationship between the people 
involved in the project to be more powerful 
and it gives a wider basis for the project data 
that make the required estimation process 
for the project easier and with less errors.
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Building Information Modeling is 
switching from ordinary data storage 

to a new concept that allows several types 
of checking depending on the initial data 
(Motawa and Carter 2013).    

Within the current research, evaluation 
for a sustainable building phases is 

suggested, building parts for a sustainable 
building design like chosen of the recyclable 
materials, and far-range running observation 
for example the exhaustion of energy, waste 
water, and locative analysis merged with the 
Building Information Modeling. 

At the beginning, the project parts which 
will not be parameters will be taken out 

and evaluated by previous known basics. 
When the numbers of project parts taken 
into the account to help in the system 
increase it also increases persuasive the 
inclusive sustainable evaluation outcomes. 

Above on that, this classification pushes 
the people involved in the design to 

be more mindful about those demands 
that would not change to numeric format. 
After that, the situation of the building 
sustainability will be observe during the full 
building phases. The evaluation involves 
the yearly energy and water exhaustion and 
users survey.

The collected data can be listed and kept 
to help in evaluation of the sustainable 

building and also to be used as references 
for upcoming LEED design. At several cases, 
the users conduct may produce an additional 
power exhaustion more than the design 
of the project, and the data gathered from 
constant evaluation can assist to discover 
the main reasons behind the exhaustion of 
that additional power.

This current research have a clear target 
which is to discuss the combining of BIM 

and the sustainable project analysis that 
depends on the LEED “Leadership in Energy 
and Environmental Design”, from LCA 
platform “Life Cycle Analysis”. 

For better outcomes the above target can 
perform in some sub-assignments as

   to suggest a new system of procedures 
depending on the sustainability evaluation 
rules; 

    to classify the Leadership in Energy and 
Environmental Design credits depending 
on the cooperation between the several 
building phases and the credit standards; 

   to discuss and seek the combining of 
the Building Information Modeling and 
Leadership in Energy and Environmental 
Design credits and 

   to conclude an introductory application 
to check feasibility of the suggested new 
system.
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2.METHODOLOGY

  
For the first step in the design stage, all 

the papers related to the Leadership 
in Energy and Environmental Design are 
checked carefully, and initial convention 
should be set between the people related to 
the design and the owner regarding to the 
sustainable building and to assessment the 
foreseeable sustainability. 

Two separate classes had been selected 
for the credits in Leadership in Energy 

and Environmental Design papers.

The demands for several credits can be 
helped by restoring parametric parts 

of a certain elements from the building 
model created in the Building Information 
Modeling. 

E.g., for 7.2 credit a sustainability site, SRI 
“Solar Reflectance Index” for a roof and 

any region of that class can be restored from 
the element parametric exemplification. 

At this situation, the cooperation among 
the elements parametric magnitude and 

the LEED credits can be introduced  and 
explained in the design phase.

When the rest of the credits counted on 
extra data and it is required inserting 

by hands. E.g. credit two is the ratio for 
construction and destruction wreckage in 
MR “Materials and Resources” that is 
a follow up to industrialization operations 
have to be calculated and designed. 

At this situation, a new link is designed 
to assist in the inserting of the outer 

information. 

Figure (1) below shows the design stage 
sustainability evaluation, as it concluded 

after restoring information from the 
generated model in Building Information 
Modeling and several helping data 
depending on the Leadership in Energy and 
Environmental Design standards. After that 
the generated model is transferred it to the 
next phase (Construction).



For the construction stage, the sustainable 
building  arrangements have to be 

handled  and existing of the resources have 
to be reviewed  by the managers to obtain 
more LEED credits related only to this stage, 
and modifications may appear if necessary. 

And if that happened, those  modifications 
should be applied on BIM generated 

model and the foreseeable sustainability will 
be also modified to upgrade the obtained 
credits.

Some controlling-methods like waste-
management, construct-schedule and 

construct-method have to be documented 
and applied on the generated model. 

Latest researches have shown that the 
shortage in the relationship between the 

people involved in the project causes the 
lost and inability in the construction stage.
By clarifying a preliminary relationship and 
adopting the Building Information

Figure 1: Design stage evaluation

Check LEED Papers

Classify Parametric Credits

Classify Characterization
Credits

Review Design Depend on 
Characterization

Generate in Desgin Stage a 
Suitable Model

Papers Related to LEED Conclude an Estimation
Sustainability in Design Stage

Transfer to Next Stage

Generate Characteristics fo
Elements

Set Initial Convention
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Information Modeling Tools, an extra incorporated, interacting, realistic way to set building 
stages is rising, “Real Time Location System” added in the present research to collect the 

data from the building resources (Zhang et al. 2013).

Architecture, Structure, (Mechanical, Electrical and Plumping) and other major features 
are used to create the system.

The gathered information as mentioned before will help to enhance the generated 
model in Building Information Modeling and it will make the process of re-estimation 

easier depending on the present project status. (Figure 2) illustrates  the evaluation at 
construction stage.

At last, in the operation stage, data regarding to the yearly power and water exhaustion 
are gathered, and surveys on the users were recommended  to help in the evaluation of 

the users experiment, e.g. survey for Indoor Environmental Quality (IEQ) 7.2 credit Thermal 
Comfort are usually done during six to eighteen months after the action to gathered 
unknown reactions from the buildings related to it. 

Figure 2: Construction stage evaluation

From the Previous Stage Bring 
the Generated Model

Handling Sustainability arrangements 
and Review Resources Existing

Change is Required?

Starting the Project Construct

Conclude an Estimation Sustainability 
in Construction Stage

Method of Controlling

Papers Related to LEED

Transfer to Next Stage

Modify the Model
YES

NO
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Above on that, the real sustainability should be observed and checked with the 
foreseeable sustainability that will grant a clear path for the next-time projects, (Figure 

3) illustrate the evaluation at operation stage. 

A region (rooms, zones, areas) created in the model of Building Information Modeling 
which helps with energy exhaustion data can be considered as an example, that will 

grant a clear path for upcoming designs. 

Power exhaustion style will be studied in expression of locative properties of (regions, 
zones, and areas). Extra studies should be adopted to start a new platform for exhaustion 

of the power and to set a time-tables for inspections. 

From the Previous Stage 
Bring the Generated Model

Conclude an Estimation
Sustainability in Operation Stage

Gathering Data

Check the Real and
 Foreseeable Sustainability

Water Exhaustion

Papers Related LEED

Prepare Sustainability
Record

Yearly Power

Users Survey

Figure 3: Operation stage evaluation
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3.LEED Sustainability Analysis System 

Leadership in Energy and Environmental Design credits reach all the building stages 
(design, construction and operation), still the needs for each item are based on the 

several group of stages. At first, the credits of LEED investigated and classified based on 
the building stages (design, construction and operation), (Table 1) illustrates  the classified 
stages with the LEED credits. Main conditions and LEED credit set seven subjects as:

1.Sustainable Locations;

2. Water Effectively;

3.Power and Weather; 

4.MR; Materials and Resources 

5,IEQ; Indoor Environmental Design

6.Creativity in Design and 

7.Regional Priority. 

The other credits which are obtained from several stages will be added by gathering 
data while connected stages. Above on that, in the operation stage, new information 

can be obtained by surveying the building users, e.g. to know if the users use normal 
transportation, or they prefer the bicycle more; and more data can gathered using the 
end-users experiences. 
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LEED Sustainble Analysis New Construction and 
Main Renovation

Precondition 1 Construction Activity Pollution Prevention Required
Precondition 1 Enviromental Location Required
Credit 1  Location Selection
Credit 2 improvement Density and Community Connnectivity
Credit 3 Brownfeild Redevelopment
Credit 4.1  Altimative Transportation - Public Transportation Access
Credit 4.2  Altimative Transportation - Bicyde Storge 
Credit 4.3  Altimative Transportation - Low - Emtting and Fuel - Effective vehicles
Credit 4.4  Altimative Transportation - Parking Area 
Credit 5.1  Location Improvement - Reserve Homeland 
Credit 5.2  Location Improvement - Maximize Open Area 
Credit 6.1  Stormwater Design - QC
Credit 6.2  Stormwater Design - QC
Credit 7.1  Heatisland Empact - Nonroof
Credit 7.2  Heatisland Empact - Roof
Credit 8  Lowering Light Deflement
Credit 9  Location Actual Plan
Credit 10  Conbined Use of Fadlties

Precondition 1  Lowering Water Use 
Credit 1 Water Effective Landscaping
Credit 2 Innovative Wastewater Technologies
Credit 3 Lowering Water Use 
Credit 4 Process Lowering Wter Use

Credit 1 Innovation in Design
Credit 2 LEED Accredted Professional
Credit 3 Building as a Teaching Tool

X
X
X

X

X
X

Credit 1 Reglonal Priorty

X
X
X
X
X

Preconditiom 1 Fundamertal Commissioning of Building Power Systems
Precondition 2 Less Power Perfomance
Preconditiom 3 Fundamertal Refrigerant Management
Credit 1  Optmize Power Performance
Credit 2  On - Site Renewable Power 
Credit 3  Improved Commissionig
Credit 4  Improved Refrigerant Management
Credit 5  Measurement and Vertication
Credit 6  Green Energy 

Precondition 1 Store and Gathering of Recyclables
Credit 1.1 Building Reuse - Preserve Existing Walls, Floors and Roof
Credit 1.2 Building Reuse - Preerve Existing Nostructural Interior Opjects 
Credit 2 Construction Waste Management
Credit 3 Materialis Re - Use
Credit 4 Recycled Content 
Credit 5 Reglonal Materials 
Credit 6 Quikly Renewable Materials
Credit 7 Certified Wood

Precondition 1 Minimum Indoor Qualty Performance
Precondition 2 Enveromental Tabacoo Smoke ( ETS ) Control
Precondition 3 Minimum Acoustical Performance
Credit 1 Outdoor Air Delivery Montoring 
Credit 2 Increase Ventation
Credit 3.1 Construction Indoor Air Quality Management Plan - During Construction
Credit 3.2 Construction Indoor Air Quality Management Plan - Before Residency
Credit 4 Low - Emiliting Materials 
Credit 5 Indoor Chemical and Pollutant Source Control
Credit 6.1 Controlability  of Systems - lighting 
Credit 6.2 Controlability  of Systems - Thermal Comfort
Credit 7.1  Thermal Comfort - Design
Credit 7.2  Thermal Comfort - Verflcation
Credit 8.1  Daylight and Views - Daylight
Credit 8.2  Daylight and Views - Views
Credit 9 Improved Acoustcal Performance
Credit 10  Moid Prevention
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Sustainble Analysis for the Building three  Stage

Sustainble Locations

Water Effectively

Power and Weather

MR ( Materials and Resources )

IEQ ( Indoor Envirnomental Design )

Creativity in Design

Regional Priorty

Design Construction Operation

Table 1: LEED Credits for Building Stages117
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4.Evaluation of the New System 

Depending on the Rules 

The Main aspect for the assessment 
of the new system is depended on the 

rules progress following the demand of 
Leadership in Energy and Environmental 
Design, Input, Analysis and Output are 
considered as the 3 major procedures for 
the new-system depending on the rules.

Depending on the credit demands, the 
Inputs change from each other. E.g. for 

that credit three for materials and resources 
give the ratio for the recyclable materials 
in the building from cost point of view 
comparing with the overall amount of the 
building materials. In a theory way, this data 
can be restored by the features of the building 
parameters or by hand characterization. If it 
is gathered from features of the parameters, 
the recyclable materials related to a single 
case or kind should be determined, and the 
entire ratio will be easy to be determined.

Instead of that, people related to the design 
can input immediately the ratio of the 

recyclable materials in the entire building 
by using interface. 

More additional, data are involve in 
the inputs like “RSMeans Database”, 

that can be referred to the data essential 
in determining the ratio for a material 
depending on the cost from the entire 
building materials.    

Depending on the Input procedure 
and the LEED credits rules which are 

included already in the Building Information 
Modeling, the outcomes can be determined 
in the Analysis procedure. Using the impact 
of HeatIsland assessment on roof as a 
simple example, choices from 3 used to 
satisfy the LEED credits demands, (Figure 
4) illustrates the 3 choices in sequences of 
formulas in LEED standard. The last major 
procedure is the Output, which gives the 
related parameters (roof zone or roof area) 
for the LEED credit.



Begin : SL Credit 7.2 : Heat Island Impact on Roof

Explore any Roofs in the Unclosed Paper Related TO BIM 

Review Choice 1: Materials for Roof Solar Reflectance Index 

Determine the outcome usuing LEED Parametric calculations

More or  equal to 75 percent

More or  equal to 50 percent

Make 0 FinishDetermine total grades

Review Choice 2 : Natural Roof

Review Choice 3 : Mixing

Satisfy the requirements

NO

YES

YES

YES

NO

NO

Restore necessary data ( zone , area ) from the created model 

Restore necessary data ( zone , area ) from the created model 

Merge outcomes from choice 1 and choice 2

Determine the ratio of natural roof

Make 1

Figure 4: Sample for the new system 
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5.Combining BIM and LEED Sustainability Analysis System     
The major concentrates for this paper is 

on creating a new system depending 
on the rules for the materials sustainability 
analysis, like choosing of the material 
depending on the sustainability, lowering 
the waste of the materials, and the ratio 
of recyclable materials to the building total 
materials.  

Because the aim of this paper is to make 
the assessment of the sustainability 

work automatically, data is foreseeable to 
be restored as far as likely from the model 
created in Building Information Modeling. 

Many beneficial data can be restored 
simply for the created model like 

the quantity takeoff. Some LEED credits 
assessments depend on the cost, and that 
needs an extensive analysis for the project 
quantities. Like the purpose of three credit 
“Materials and Resources” to motivate the 
materials recirculation of a project, and that 
to decrease the needs for natural materials 
and also to decrease the materials wasting. 

LEED credit demands at minimum five 
to ten ratio between the amount of the 

recyclable materials depending on the 
cost and the overall amount of the building 
materials. For this situation, quantities 
takeoff restored from the BIM model and 
the element price that inserted manually 
depending on the market can be used to 
determine the cost related to the project 
materials. 

The needed data are categorized for all 
the project elements (like Windows, 

Doors and Roof) after checking the papers 
related to the Leadership in Energy and 
Environmental Design.

That additional data need to be inserted 
manually while the design stage on 

going. The idea of the design parametric 
and the elements arrangements existed 
in the Building Information Modeling give 
further effectiveness to this procedure. 

The arrangements of the elements are 
mostly Types, Categories, and Families. 

The second one (Categories) provides 
elements with fixed properties that non-
adjustable like windows, doors and walls. 
Families on other hand are considered  as 
an additional diversion of the elements in 
certain Category, as example for that, fixed 
windows and precast walls. . 

Families are also divided into two, 
components and systems which are 

accepted to change in order to satisfy the 
user needs. E.g. in estimating the impact of 
a HeatIsland of roof, additional data like SRI 
for the objects related to the roof have to 
be inserted in the design stage. For future 
assessment, the amount of the (Solar 
Reflectance Index) should be inserted and 
kept as a reference. 
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6.CONCLUSION 
    
The present research is under improvement. The data gathered from the first and second 

stages will be merged into the Building Information Modeling and the new system in 
order to modernize the LEED credits

The advantage from the current paper may be summarized in four points as:

1.To give a sufficient guide which helps in the assessment for variable cases in the first 
stage to stay away from repeating the process and to enhance the LEED credits;

2.Repeat the building assessment depending on the constructed work and give a sufficient 
guide to assess the steps in second stage;

3.Allow the stakeholders to predict and analyze  the energy exhaustion and to reach the 
competence in power; 

4. Supply the project end users with a suitable consciousness to learn dealing with the 
characteristic of the design and to decrease the use of power.  
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The most important challenge in today›s 
business is not just a matter of technology. 

It is about gaining the efficient and intelligent 
manpower and talented human. Therefore, 
human capital is the most valuable 
assets of any organization. Abilities and 
qualifications of potential employees and 
administer them to improve job satisfaction 
and organizational performance is a critical 
task managers. 

Companies all over the world have realized 
the importance of recruiting the talented 

and gifted employee. Talents have become 
one of the major factors that companies 
can get their desired goals and objectives. 
The talent management approach with 
all its elements from recruiting, selecting, 
engaging, developing and training. At the 
end of the selection process it is all about 
finding the right person in the right place. 
This allows the organization to depend 
on its crew to achieve the desired goals. 
Talent management strategy could have 
its own ways to deliver job satisfaction 
among the staff. Employees would l have 
the opportunity to express their satisfaction 
through getting the job done with full power 
and a much greater believe.

Industries are facing many challenges 
in human performance, which affect 

the organization strategy, productivity, 
quality of work and profits. Due to global 
competition, companies focus on retaining 
the talent human resources and loyalty to 
the organization is not an easy issue to deal 
with. On the other hand, job satisfaction 
factors can affect labor market behavior, 
and influence work productivity, work effort, 
employee absenteeism, and staff turnover. 
Job satisfaction levels have impact on a 
wide range of workers’ attitudes towards 
their jobs. 

Nowadays, talent management is 
not considered as a new concept 

implemented and developed in 
organizations. It plays an essential role 
in the success or failure of any firm. 
Organizations depend more and more on 
their human resources; so employees must 
feel committed to their organization. They 
must exceed the expectations to help their 
firms succeed. 

It is logical that employees will feel 
responsible to achieve organization 

goals, when he/she is satisfied. Hence, the 
management should focus on their labor 
and motivate them to avoid reduction in 
productivity and time overruns. People who 
have positive feelings toward their job are 
linked to overall satisfaction, high level 
of productivity, and reduces employees’ 
turnover. By identifying the main factors that 
have influence on employee’s productivity, 
organizations will manage their work force 
in an appropriate way to increase their 
profitability. 
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Talent management as a new implemented 
approach in Japan was established 

for key roles, to be used as templates 
through the hiring procedure, describing 
job experiences, and the right abilities that 
makes the employee a successful person in 
his/ her specific role.

Talent management is all about five key 
elements which determine the actions 

associated with like: attracting, selecting, 
engaging, training and developing, and 
retaining, which are toned by the companies’ 
values and competencies.

Attracting the right candidates to fill a 
specific job is far greater than attracting 

a large number of candidates that demands 
a huge recruiting resource to handle and 
process hundreds of applicants. As for the 
selection element, behavioral interviews, 
personality assessment, and job knowledge 
tests are valuable selection methods.

Employee productivity tripled as the 
companies moved to a participatory 
culture and the talent upgrade proceeded. 
On the other hand, the sales growth and 
the revenues rose more than 200 percent, 
while operating income more than tripled.



Engaging employees in the work is not 
just achieving satisfaction, it is about 

holding employees responsible, stimulate 
their desire of making the company a much 
more successful place, and create an 
emotional link between the employee and 
the company›s vision a mission. Developing 
talent is valuable at any level or position, it 
is an opportunity to develop and advance 
careers. In retaining talent, jobs can be 
determined to when they are vacant and 
what competencies that are needed in the 
requested employees to fill that position. 

Most companies started to realize that 
employees are the brain itself, there 

relation with customers can and will affect 
the company›s image and therefore its 
performance.

Human relations, motivation, working 
environment, and supervision are the 

most influencing factors in job satisfaction. 
Moreover, employees’ jobs satisfaction 
may have no direct impact on individual job 
performance, which is why the management 
should focus on these four factors to make 
their employees feel positive towards their 
jobs. Human behaviors and attitudes are 
the key issues of job satisfaction and job 
performance.

“Employees are an important asset for 
the organization”, so companies should 
investigate more to find the employees’ 
needs and meet them to make them 
satisfied. The more satisfied the employee 
is, the more motivated he will be towards 
his/her job. Once satisfied, the employee’s 
performance will increase.
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Introduction

The goal of this technical paper is to:

“Apply Critical Chain Project Management and 

Utilize Collaboration between Project Stakeholders to 

get your Projects completed with less time

 and money”

Despite widely-accepted project control systems 
utilities & ways of doing things are being used 

to watch (for changes, unusual things, etc.) the 
project performance it was seen/obvious that there 
is a large number of projects do not complete on 
time & within budget (For every 1$ billion invested 
in the United States, 122$ million was wasted due 
to missing project performance. (Source: Pulse 
of Profession Report 2016 PMI.org) However, 
Earned Value Management (EVM) ways of doing 
things are used to watch (for changes, unusual 
things, etc.) project performance the chances 
to have performance shortages still exist. Since 
most Project Managers focus only on gain & loss 
since EVM is cost-oriented this way most of Project 
managers might select wrong priorities and ignore 
the resource constraints and Actual site conditions.

It›s very important to successfully identify the good 
Projects control systems & progress review ways 

of doing things that promise that something will 
definitely happen or that something will definitely 
work as described the project completion on time, 
within budget. In order to tell apart the needed/
demanded good project management solid basic 
structure on which bigger things can be built and 
sustained project controls system it is preferred 
to move beyond traditional scheduling processes. 
Usually, most of projects have no ideal conditions 
for the activities of many possible/likely such 
as but not limited to, Project complex difficulty 
level, useful thing/valuable supply types and site 
location. The main concern of using traditional 
scheduling process is that most of the planners 
and/or schedulers ignore or do not think about/
believe uncertainties.  However; PERT (The 
Program Evaluation and Review Technique) model 
is being used to calculate construction activity 
duration as an average of Optimistic, Pessimistic 
and Most likely duration of the activity. This model 
is being calculated to give a weighted average of 
activity duration it is a classic model that usually 
gives optimistic results. Another classic model is 
being used is CPM (Critical Path Method) which still 
ignores the the previously-mentioned uncertainties. 
The need for change from traditional scheduling 
process to a modern and practical model is to think 
about the uncertainties that may affect the project 
activities estimated duration and cost also, , and 
Project Managers with their teams have to have an

agreed-upon process that allows all of the project 
risk areas to be uncovered, tested/evaluated and 
dismissed or mitigated (Pre-Mortem managerial 
strategy – Source Wikipedia). The approach to this 
idea depends on TOC (Theory of Constraints or 
Explanation of why something works or happens 
the way it does of Restrictions) to put into use CCPM 
(Critical Chain Project Management) which were 
developed by Goldratt. This practical scheduling 
process applies the resource constraints on the 
project Critical Path to finally develop a Critical 
Chain.

  Make the case for using a scheduling technique 
that considers uncertainties and natural 
variability that may impact the project activities 
especially in the construction field.

  Make the case for implementing an integrated 
model of earned value management with critical 
chain project management that gives better early 
warnings to project management teams about 
any possible impact on the project completion 
date and budget.

 Highlight hidden risks of using earned value 
management only.
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Most planners or Schedulers don’t like projects’ 
team statement that “An activity might take 

from 10 to 21 days to be completed» Usually they 
argue against these ranged estimates and they 
tend to think about these activity durations will be 
thought about believe 21 days in which it means 
that an extreme safety buffers or contingency 
(Related to one thing depending on another thing 
might or might not happen) had been considered 
to cover any potential uncertainty «work expands 
so as to fill the time available for its completion» 
Parkinson’s Law.

In GCC countries a very common statement is 
being used during construction project Kick-off 

meetings “ This is a critical project and it is fast 
track project”, this statement is used in a  wrong 
or bad way by all project stakeholders and makes 
a lot of pressure over planners, project team, 
management and even the owner, because it puts 
all these stakeholders especially planners and/or 
schedulers in the mode that all activities should 
be crashed within limited time duration and limited 
resources as well ignoring the hidden uncertainties 
that may hit or affect the project activities duration 
and sequence.

Another point rises or comes up during project execution phase in 

any progress meeting that is being asked every time

Here the value of using earned value management 
rises and come up as this technique is a 

simplified indicator of project performance through 
CPI (Cost Performance Index) and SPI (Schedule 
Performance Index) that illustrate whether the 
project is under or out of control.

From the construction point of view most of 
the contractors depend on “How much they 

should have to be paid or how much they should 
gain monthly?” and how much work should be 
accomplished to be more paid, regardless the 
type or priorities of the activities to be executed if 
it is critical or non-critical activities. To do that the 
contractors always prioritize the expensive work 
packages to get more money or in other words, they 
execute the project based on their own cash flow 
priorities.

This severe misconception is that earned value 
reports will always show that CPI and SPI 

indexes are greater than one which means the 
project is ahead of schedule and under budget 
earned value management calculations focuses on 
Cost (Budgeted Cost Work Schedule and Budgeted 
Cost Work Performed).

Once CPI and SPI give a good indicator base on 
what has been paid the earned value report will 

not be able to give an early warning or red alarm if 
any of critical activities had been delayed or behind 
schedule.

Traditional Scheduling Process

“what is the progress status of the longest path 

activities or in other words what is the status of critical 

path activities”.
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Why this happens, because the project has been planned with traditional scheduling model ignoring 
the actual conditions and/or status of resources and their availability or related constraints. In other 

words, the activities dependencies are being captured without resource dependencies.  

The following diagram1 shows a simple Precedence diagraming Network that illustrates the logical 
relations between a set of activities to develop the project schedule and identify the critical path. 

A deep looking to this PDN will lead us to recall Murphy›s Law «If anything that can go wrong, it will go 
wrong” in other words “If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something.

Another concern related to CPM that it ignores simultaneous demand for the same resources 
within different activities; Since CPM doesn’t consider the resource leveling or generally resources 

optimization and considers infinite resources. Looking to the PDN, Activities A-C-E-H-J is on the critical 
path and the diagram assumes that all activities logical dependencies have been captured. 
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21 24 29
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G

H

I

4

2

5

J

  It seems that Activity «J» duration might be varied and it›s not confident that it will be completed in 
5 days since there is convergence as it›s being  driven by activities «G», «H» & «I»  and applying simple 
Monte Carlo analysis will show that the activity duration variability exists in «Murphy›s Law» and the 
duration might be more than 5 days. This simple example shows the weak point in either PERT or CPM 
method where it ignores the activity or task duration variability.

  In addition, there is always common management practice the delay the expenditure by delaying the 
Non-Critical activities within their allowable slack, Hence total slack on Non-Critical Paths “B-D-G” & “F-
I” will be consumed and there will not be any buffer to protect the Critical Path “A-C-E-H-J”.

  Another aspect is that CPM considers the starting date and duration of the activity without considering 
the real actions of finishing the predecessor activity, recalling the previous PDN obviously shows that if 
activity “G” will finish early successor activity “J” will start on date 25. On the other hand if activity “G” 
finish late or delayed with allowable slack, then activity “J’’ will start od date 25 also, which means a 
delay or late completion of a predecessor activity could be propagated to the successor activities on 
its path. That means CPM method is not equipped to consider the real action of finishing predecessor 
activities.
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Using CPM will lead to two significant phenomena 
that might impact the project completion date:

In simple words, the objective is to insert the 
buffers where risk exists and the riskiest points 

will be the convergence paths.

And it is apparent from the resources table that 
there are lots of constraints regarding available 

resources which have not been captured while 
developing the PDN from logical dependencies 
perspectives, hence any lack of progress or delay it 
will obviously impact the critical path activities and 
delays the project completion date accordingly.

In Addition, this traditional scheduling technique 
considers the worst case of any activity duration 

with a single proposed duration estimates. 
However; PERT model may be used to average the 
activity duration. 

As mentioned earlier ignoring resource 
dependencies will lead to neglecting the impacts 

of non-availability of resources assigned for both 
critical and non-critical activities, here the value 
of Critical Chain arises and the need of dynamic 
scheduling techniques as per ground conditions will 
take place. Furthermore; this traditional technique 
will lead to bottlenecks and resources conflict and 
priorities conflict as well or in other words Resource 
Contention (Source Paul H Pittman)

Despite CPM is widely and common scheduling 
technique still there is still a huge need to 

implement resource management and consider 
resource constraints and dependencies while 
scheduling project activities. The main propose 
for any project manager is to minimize activities 
duration under resource constraints that affecting 
the project activities. The objectives of the technical 
paper are to segregate the activities buffers and 
redistribute or insert these buffers into strategic 
points to protect the critical activities and project 
completion date as well.

It was elaborated in the previous section the effect 
of convergence points that may lead to delayed 

starting dates of the activity 

The available resources are shown in
 the following table;

What Else Rather than Negligence of 
Resource Dependencies: 

ACTIVITY

A, C, F R(a)

R(b)

R(c)

R(d)

R(e)

B, E, I

J

I, D

G, H

RESOURCE TYPE

 Student Syndrome: Student behaviors to extend 
the time to the exam and after successful 
postponing the exam, they will procrastinate the 
studying starting date. In other words, most of the 
project activities will not start unless a certain 
amount of the activities duration passed, which 
mean activities could be completed with less 
time duration. 

Using CPM will lead to utilize this syndrome to save 
enough buffers to protect the activity completion 
date and negligence of early completion. 
 Sandbagging : Being conservative against 
completed activities by holding the completed 
activities until a convenient date for the project 
team. This will lead to exaggerating the activity 
duration estimates. 

Critical Chain Scheduling Process:
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During Estimate activity duration process, Project Manager and his team should realize the fact that 
student syndrome and sandbagging should be avoided and the extra buffer that is being added by the 

team members should be avoided or shouldn›t be aggregated and redistributed according to the criticality 
of the activities and the real project conditions on the ground, hence the activity realistic durations will be 
decreased. Considering that the Critical Chain will rely on real-time synchronization of project activities 
based on resource dependencies and convergence paths by recognizing flexible task scheduling and 
explicit buffers in other words priorities of each activity will be determined instead of following the fixed 
schedule. 

Revisiting previous PDN and considering the resources contention, it will be apparent that activities B, E, I utilizing the same resources which 

mean it will constitute a constrained path with resource dependencies and will be considered as a critical chain. That means activities B, I & J 

require redistribution considering the available resources.

Implementing critical chain technique on Previous PDN
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The range from earliest finish to latest finish will be considered as the project buffer, both project 
buffer and feeding buffers will be added again to crashed activities and the activities duration will be 

expanded with the buffers and those buffers to be hidden (explicit), then the new critical chain of activities 
duration will be estimated to create the baseline to prepare the Earned Value Management plan. This will 
lead to assure that any change in the Critical chain should be consistency be reflected in EVM baseline. 
To conclude the benefits of using critical chain scheduling technique and as illustrated through the figure, 
it can be stated that the critical chain is a performance engine of the project and buffer management 
is the guide that illustrates the suitable and convenient way to fine-tune the performance improvement. 
Critical chain is deployed during planning phase, while buffer management will be used as performance 
monitoring tool during execution phase that feeds back the critical chain to enable synchronization actions 
required to reprioritizing the project tasks and activities as per resource dependencies and any identified 
uncertainties, the following figure shows the life cycle of critical chain planning and buffer management;

Applying CC concept will lead to aggressive duration and buffers will be added as it is clear that faster 
completion of activities and project accordingly costs less, but this requires proper control of cost and 

scope as well. Those buffers will be used if SPI shows bad performance. The next step is to identify the 
activities that will distinguish the earliest feasible completion date which will be considered as Critical 
Chain. 
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Since EVM is the common utility to control the project schedule & Cost and in some Governmental and 
semi-governmental contracts it could be mandatory, the intention of this technical paper is to integrate 

the EVM with CC since utilizing EVM might give false or inaccurate indicators of project performance. It 
was apparent that CC buffer chart metrics with EVM traditional techniques will give proper indications 
of project performance. Moreover; it will give early warnings of potential problems to enable the Project 
manager and project team to act accordingly.

Hereinafter the basic concept of EVM where project manager and project team at any moment of the project could perform progress review by 

comparing how much spent against how much was planned using Schedule Variance (SV), Cost Variance (CV), Schedule Performance Index 

(SPI) and Cost Performance Index (CPI). The following diagram illustrates the basic EVM flowchart:

Finally, it is now clear that modern scheduling technique or critical chain scheduling technique addresses 
the theory of constraints by calculating the longest chain of dependencies (from resource dependencies 

point of view) and the activities chain to be reprioritized according to any identified uncertainties. 

Using EVM in CC

Critical chain

Planning Phase

Execution Phase

Buffer Management

Feed Back Feed Forword
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19

90

Total

Traditional Schedule

CCPM Schuedule

The concept here is that Project schedule using CC will be planned to be completed sooner since 
feeding & Project buffer is being used. Hence the EV curve will show that the project completion dates 

the sooner than normal PV using traditional scheduling technique.

To overcome that situation a CCPM schedule should be developed and be sharing the project buffers 
across the tasks to reconstruct a traditional (non-buffered) schedule. Using a Gantt chart to reconstruct 

the schedule and calculate the PV.

Applying the same concept to the previous example considering the resource unit cost is 10 USD per 
duration unit:

B,(3)

B,(2)

E,(9)

E,(9)

I,(2)

I,(1)

J,(5)

J,(4) PB,(3)
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What Does It Mean?

Traditional Schedule
B
3 9 2 5 19

30 90 20 50 190

2 9 1 4 16

0.5 0 0.5 2 3
2.5 9 1.5 6 19

25 90 15 60 190

E I J Total

Original Cost
Aggressive Duration
Buffer Duration
Distributed Buffer
Re-Constructed Duration
Original Cost

Applying EVM Planned Value performance baseline using illustrated figures will enable the project 
manager and project team to have early warnings if any potential problem might occur? 

B

2.5 9 1.5 6
2.5 11.5 13 19

25 90 15 60

25 115 130 190

E I J

Re-Constructed Duration

Original Cost
Cumulative Distributed 

Cumulative Cost 

Implementation of Re Constructed schedule will lead to review the project performance based on the 
remaining duration of each task on the critical chain and available resources or efforts hence the EVM 

presentation will not rely on SPI & CPI only but rather includes the BI (Buffer Index) which means if any 
task or activity is not completed or went wrong then the BI will raise the RED flag that there is a problem 
and predicts the potential problems that may lead to project completion delays. 
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Hence there will be a simple modification to EVM chart by involving the BI as follow:

Applying the Integration model of EVM with CC will lead to proper resource and performance 
tracking using the BI chart Metrics as follow:

BUFFER CHART METRIC 

Tacking the Project Performance

Integrating EVM & CC

 EVM 

Task Priorities

SPI

CPI

BI

GOOD BI

POOR BI
Need More Resources, 

Hence Check the Priorities

Critical Path is besind 
schedule while feeding 

chain is performanceing 
well.so far this requeries 
buffer recovery by adding 

more resources.

Critical chain should revised 
to assure the missing 

dependencies,(cc repair)

resources are Productive 
and required more 

Supervision.Moreover,Task 
duration needs to be more 

aggressive (cutting time 
duaration)

resources are not 
Productive and required 

more Supervision.
Moreover,Task duration 

needs to be more 
aggressive (cutting time 

duaration)

Since CPI is good while 
project is behind schedule 
there might be a need of 

adding more resources for 
buffer recovery.

CP>1

CP<1

SPI>1

SPI<1
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Conclusion

It was apparent through the technical paper that 
critical chain technique could be considered as 

a modern management technique that exposed 
the agility concept that reduces the risk of project 
failure and resources contention as well. The 
concept that moving from the area that considers 
the resources contentions and conflicts as a fact 
of life to the area that project manager and project 
team treats the project tasks as per their priorities. 
Furthermore; the project manager moves from 
the concept of considering the activities start and 
finish dates as per schedule to deal]l with activities 
start dates as soon as their predecessor activities 
completed, in other words, to finish the activities 
as soon as possible (Avoiding student syndrome & 
sandbagging).

Redistributing the plenty of safety margins of all 
project activities that have resource constraints 

will enable the project manager and project team 
to develop realistic feeding buffers and project 
buffers as well. These buffers will be utilized only 
when is needed due to resource constraints and 
activities priorities. 

Implementing EVM on traditional schedule baseline 
is mandatory from contracts administration point 

of view especially in governmental and semi-
governmental contracts, however; this will lead 

to inaccurate project performance reviews since 
it will report the performance of tasks separately. 
Here the value of integrating EVM with CCPM and 
utilizing BI (Buffer Index) arises. Where the project 
manager and the project team will be aware of early 
signed of project performance by knowing the early 
or proactive corrective actions that should be taken 
to getting back the project on track. 

Hence Project manager and project team should deal with project activities while implementing critical 
chain through:

2 - Treat duration estimates as a forecast process rather than committed duration according to the 
real constraints on the ground.

4 - Perform integrated Risk management by utilizing the buffers where risky paths exist especially 
convergence. 

5 - Combine the EVM key performance indexes CPI & SOI with BI (Buffer index) to have early warning 
signs.

6 - Treat the early signs positively by taking proactive corrective actions to get the project back on 
track.

 1 - Recognize the resource dependencies and constraints while estimating activity duration.

3 -  Minimize the chances of multitasking.
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 B ــخ ــي تاري ــيصدر ف ــذي س ــادم، وال ــدد الق ــي الع ــا ف ــاركتكم معن ومش
ــم  ــن ث ــر، وم ــن النش ــى قواني ــالع عل ــد االط ــك بع ــل / 2019 وذل أبري
ــره  ــون بنش ــذي ترغب ــوى ال ــة بالمحت ــام المتعلق ــلة إدارة األقس مراس

ــة . ــي المجل ف

نسأل الله أن يبارك في أعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم .

رئيس التحرير
المهندس: عصام محمد لطفي

essam.lotffy

رئيس مجلس اإلدارة
المهندس: أحمد السنوسي

 alsenosy

alsenosy

فــي  نهايــة العــدد الســابع فــي ثــوب المجلــة الجديــد 
نتمنــى أن يكــون قــد حــاز علــي رضاكــم ونســعد جــدا 

باســتقبال آرائكــم علــى موقــع المجلــة الرســمي.
www.RwaadPM.com

الخاتمة
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