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افـتـتـاحـيــة العــدد
 بقلــم 

رئـيـس الـتـحـريــر

ــات  ــداف وغاي ــق أه ــي أداة تحقي ــاريع ه إدارة املش
املنظمــات االســراتيجية – التغيرييــة- والتــي تنقــل 
ــات  ــه، ومكون ــو إلي ــا تصب ــراتيجياً مل ــات اس املنظم
ــر  ــة وال يعت ــم املحقق ــع والقي ــي املناف ــداف ه األه
املــروع ناجحــاً إىل مــن خــال إدراك القيمــة 
واملنفعــة املســتهدفة مــن وراءه، لــذا تشــكلت أيقونة 
هــذا العــدد مــن إدارة القيمــة وســبل تعظيــم 
القيمــة؛ فمــا ملســناه مــن ضعــف تثقيفــي وتطبيقي 
يف جوانــب إدارة القيمــة واملنافــع كان املحــرك املهــم 
ــرض  ــم ع ــد ت ــدد؛ فق ــذا الع ــوع ه ــار موض الختي
العديــد مــن املقــاالت واللقــاءات والبحــوث والدروس 
ــة،  ــة، إدارة القيم ــة القيم ــول هندس ــتفادة ح املس
وإدارة املنافــع، ومــن هــذا املنطلــق ندعوكــم يف هــذا 
ــوِع  ــوى متن ــار يف محت ــتثنائي إىل اإلبح ــدد االس الع
وهــادِف ومبســِط يُعــرض بشــكل أنيــق يســتهدف 
ليــس فقــط نــر ثقافــة إدارة القيمــة والـمنفعـــة

ــال  ــن خ ــوم م ــذا املفه ــن ه ــيخ وتمك ــن ترس لك
ــاريع،  ــإدارة املش ــة ب ــات الخاص ــة واملنهجي املمارس
ــب  ــرى يف جوان ــات أخ ــاول موضوع ــى تن ــاوة ع ع
إدارة املشــاريع مثــل املنهجيــة املرنــة ومكتــب إدارة 
املروعــات وغريهــا مــن املوضوعــات املتنوعــة لتلبية 
ــد  ــزاء، وق ــة األع ــراء املجل ــات ق ــات ورغب احتياج
ــن إدارة  ــاعدة يف تمك ــدد املس ــذا الع ــن ه ــا م هدفن
املنافــع والقيمــة باملنظمــات لتنفيــذ مروعــات ذات 
ــة  ــم مطالع ــى لك ــتدامة. نتمن ــة واس ــاءة وفاعلي كف
شــيقة وممتعــة وهادفــة ونأمــل منكــم نــر هــذا 
العــدد يف شــبكاتكم االجتماعيــة واملهنيــة لتعــم 

ــة. ــة والتطبيقي ــدة الثقافي الفائ

بقلم رئيس التحرير

  م. عصام محمد لطفي
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مجلة 
رواد المشاريع العرب

رؤيـتـنـارسالتنـامن نحن
مختصــة  عربيــة  مجلــة  أول 
ــال  بمجــال إدارة املشــاريع واألعم
املرتبطــة بــه يف الوطــن العربــي، 
ناتجــة عــن ثمــرة جهــود كوكبــة 
مــن الشــباب والفتيــات الطمــوح، 
ــة  ــق رؤيـ ــعى لتحقي ــذي يس وال
نمــوذج  الســتحداث  احرافيــة 
ــاريع  ــد إلدارة املش ــال وموح فع

ــة . ــة العربي ــي باألم للرق

نــر علــوم إدارة املشــاريع يف 
الوطــن العربــي بأســلوب واضــح 

ــط . ومبس

ــركات  ــد ال ــى تزوي ــل ع العم
ــارات  ــدث امله ــال بأح ورواد األعم
ــادة  ــة لقي ــارف الازم والـمـعـ
مروعاتهــم بكفــاءة وفاعليــة، 
وتعزيــز قــدرة الشــباب عــى 
ــل  ــدة لح ــاليب جدي ــكار أس ابت
املشــاكل التــي تامــس واقــع 

الوطــن العربــي .

RwaadPM
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العودة للفهرس

الهندسة القيمية 
Value Engneering

2

م. حاتم على أبو الوفا

مستشــار ومحكــم دويل IA، مــدرب دويل AIT، مديــر 
 PMOتحكيــم باملشــاريع بكــرى مكاتــب إدارة املشــاريع
العامليــةARCADIS   بمــروع نيوم NEOM - ماجســتري 

ــوان. ــة حل ــاريع جامع إدارة املش

العودة للفهرس
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العودة للفهرس

نظــراً ألن أغلــب مشــاريع البنــاء والتشــييد يف املنطقــة العربيــة مازالــت تواجــه تحديــات ألطــراف املــروع 
خــال إدارة العمليــات املختلفــة وخاصــة تلــك التــي يف مراحــل متقدمــة ابتــداءاً مــن املراحــل األوىل عنــد 
تحديــد عنــارص املــروع وعنــد مرحلــة إدارة التصميــم، ممــا قــد يتســبب يف زيــادات عــن التكلفــة األصليــة 
ــدم  ــة ع ــاؤه نتيج ــا إلغ ــه أو ربم ــط ل ــت املخط ــليمه يف الوق ــري تس ــروع أو تأخ ــري امل ــدم س ــوق تق تع

جــدواه أو التخطــي الكبــري عــن امليزانيــة األصليــة مقابــل العائــد منــه.

ــريات  ــة واملتغ ــات االقتصادي ــة للتقلب ــف املصاحب ــاع التكالي ــييد وارتف ــة التش ــم صناع ــر حج ــع ك وم
االجتماعيــة ولجــوء الــركات الكــرى دون الــركات املتوســطة ومــا دونهــا يف معالجــة مشــاكلها ألســاليب 
منهجيــة وقائيــة مثــل الهندســة القيميــة ملعالجــة تلــك املشــاكل يف مراحــل مبكــرة، ولهــذا فــإن هــذا املقال 
يســلط الضــوء عــى الهندســة القيميــة والفوائــد منهــا وكيفيــة تطبيقهــا عــى مختلــف املشــاريع والتــي 
تنعكــس بدورهــا يف الوفــر ســواءاً يف املــواد أو التكاليــف ممــا ينهــض بصناعــة التشــييد ويوفــر للــدول 

الناميــة فائضــاً يعــود عليهــا بالفائــدة.

المقدمة 
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العودة للفهرس

ــيس  ــم تأس ــد ت ــة Value Analysis، وق ــل القيمي ــوم تحلي ــيس مفه ــات بتأس ــة األربعيني ــأت يف نهاي نش
ــح  ــام 1995م لتصب ــم يف ع ــري االس ــم تغي ــام 1958 م، ت ــة، يف الع ــديس القيم ــة ملهن ــة األمريكي الجمعي
 ،)International Society of American Value Engineers SAVE( الجمعيــة الدوليــة ملهنــديس القيمــة

ــام 1963 م. ــاءات ع ــال اإلنش ــة يف مج ــذه التقني ــت ه ــم أدخل ث

هــو التعريــف الوظيفــي القائــم عــى منهجيــة منظمــة تعمــل عــى حــذف عنــارص التكلفــة غــري الرضورية 
بهــدف زيــادة جــودة املنتــج يف أي صناعــة أو يف اإلنشــاءات أو الخدمــات.

ــة كل  ــد قيم ــة وتحدي ــج أو الخدم ــي للمنت ــف الوظيف ــة التعري ــم لتقني ــق املنظ ــا التطبي ــى أنه ــرف ع تع
ــة .  ــة ممكن ــل تكلف ــة بأق ــف الرضوري ــق الوظائ ــة وتحقي وظيف

 فتبعــاً للمجــال الــذي تطبــق فيــه تقنيــة املنهــج القيمــي تســمي  Value Methodology وهي إدارة شــاملة 
لفريــق عمــل القيمــة وفــق منهجيــة علميــة منظمــة تركــز عــى الوظيفــة والتكلفــة للوصــول إىل أفــكار 
ــى  ــق ع ــة تطب ــي دراس ــة  Value Analysis وه ــل القيم ــة، وتحلي ــة للدراس ــكلة املعروض ــول للمش وحل
مشــاريع قــد انتهــت أو منتجــات مســتخدمة حاليــاً إللقــاء نظــرة أخــرى للتحســن مــن أدائهــا والتخلــص 
مــن تكاليفهــا الزائــدة ، و إدارة القيمــة Value Management    و هــي أســلوب درايس منظــم يركــز عــى 
العاقــة بــن التكلفــة والوظيفــة ، والتحكــم بالقيمــة Value control  وذلــك عندمــا يكــون هنــاك احتيــاج 

معــن أو عــدة مروعــات أو أفــكار لتحقيــق هــذا االحتيــاج )تحقيــق االحتيــاج – مســتوي التكلفــة – 

   HISTORY الهندسة القيمية تاريخيا

تعريف مايلز للقيمية: 

: SAVE تعريف منظمة

بعض المسميات األخرى:



5
العودة للفهرس

الجــودة( ، والــراء القيمــي VB-Value Buying تتــم يف مجــال املشــريات وخاصــة مــع املــواد والخامــات 
للحصــول مــن خــال عقــد املقارنــات التحليليــة لهــذه املــواد والخامــات والحصــول عــى البدائــل التــي 
VI- ــة ــٌن القيم ــا ، تحس ــص تكلفته ــة تقلي ــع محاول ــودة م ــتوى الج ــي ومس ــس األداء الوظيف ــؤدي نف ت

ــاً بغــرض تطويرهــا أو تحســن  ــم عــى املروعــات أو املنتجــات القائمــة فعلي Value Improvement تت
أدائهــا وعمــل مقارنــات تحليليــة لــأداء والتكلفــة والجــودة والوقــوف عــى الفكــرة أو املقــرح الــذي يعطي 
 VR-Value أنســب تطويــر أو تحســن وأقــل تكلفــة مــع االحتفــاظ بالجــودة املطلوبــة، والبحــث القيمــي
ــات  ــات والجمعي ــة يف املنظمــات والهيئ ــة شــاملة لأعمــال اإلداري ــة تحليلي Research وهــي دراســة قيمي
كالدراســات التــي تجــري بغــرض تحســن أداء العمــل املؤســي من خــال رفــع إنتاجيــة األداء البــري أو 
تقليــل الوقــت الضائــع أو تبســيط طــرق العمــل أو تقنــن وتفعيــل خطــوط االتصــال لرفــع قيمــة األداء.

ــبة،  ــودة املناس ــة بالج ــة املطلوب ــق الوظيف ــن أن تحق ــة يمك ــل تكلف ــة أق القيم
هندســة القيمــة جهــد جماعــي منظــم يقــوم بــه فريــق عمــل متخصــص لتحليــل 
وظائــف املنتــج أو املــروع، وطــرح املقرحــات والبدائــل املناســبة لتحقيــق وظائفه 
األساســية بأقــل تكلفــة ممكنــة مــن دون املســاس بمســتوى الجــودة واألداء ، القيمة 
ــل  ــو أق ــتحق ه ــن املس ــا الثم ــة ، بينم ــة الكلي ــودة ( / التكلف ــة + الج = )الوظيف
ــك  ــل هــذه الخدمــة أو ذل ــك مقاب ــة أو ســعر منشــود مــن وجهــة نظــر املال تكلف

األداء ،، ويقــاس وزن القيمــة عاقــه بــن الثمــن املدفــوع والثمــن املســتحق ( مــؤرش القيمــة = التكلفــة / 
القيمــة املســتحقة. 

ــة تعتمــد عــى الحلــول اإلبداعيــة بواســطة عمــل جماعــي  والهندســة القيميــة هــي وســيلة وتقنيــة فاعل
ــف  ــة، ويختل ــج أو خدم ــروع أو منت ــى م ــص ع ــق متخص ــه فري ــوم ب ــة، يق ــة علمي ــم ذو منهجي منظ
أســلوب الدراســة القيميــة عــن أســلوب خفــض التكلفــة حيــث أن خفــض التكلفــة ينتــج عــى ســبيل املثــال

الهندسة القيمية منهجية ومراحل وتطبيقات
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مجموعــة مــن العمليــات املتكاملــة والتقنيــات املســتخدمة بطريقة 
ــدس  ــادة مهن ــص بقي ــل متخص ــق عم ــا فري ــوم به ــة يق منهجي
القيمــة املتخصــص ليعطــى أفضــل االقراحــات والتوصيــات التــي 

تخفــض التكلفــة مــع زيــادة الجــودة وتحقيــق الوظائــف.

ــق  ــم لتحقي ــة مه ــة بمنهجي ــة القيمي ــات الهندس ــراء دراس إن إج
األهــداف املرجــوة كاملــة مــن تلــك الدراســة وإن مــن أهــم األمــور 
التــي تجــدر اإلشــارة إليهــا يف هــذا الصــدد هــو أن اســترياد هــذه 
التقنيــة وتطبيقهــا عــى املروعــات املدنيــة تم مــن خــال برنامج 
علمــي منهجــي اعتمــد عــى عــدة محــاور موضوعيــة تهــدف إىل 

التكيــف مــع البيئــة الجديــدة وتعزيــز فــرص النجــاح.

منهجية الهندسة القيمية: 

إلغــاء بعــض أجــزاء املــروع أو تجزئتــه أو طــرح بدائــل ألســلوب أو تقنيــة مــع 
ــة  ــق الهندس ــل لتطبي ــت األمث ــة، التوقي ــاء بالقيم ــة واالرتق ــى الوظيف ــة ع املحافظ
ــا  ــة كلم ــات القيمي ــرا ًيف الدراس ــت مبك ــا كان الوق ــراً فكلم ــون مبك ــة أن يك القيمي

ــة.     ــر إيجابي ــج أكث كان النات

عنــارص الهندســة القيميــة: الوظيفــة / األداء، الوظيفــة أو األداء تعنــي هنــا الغــرض 
ــن  ــية: يمك ــة، أساس ــية وثانوي ــة إىل: أساس ــم الوظيف ــيء، وتنقس ــن ال ــدد م املح

تحديــد الوظيفــة األساســية لــيء مــا بالســؤال هــل يمكــن لذلــك الــيء أن يعمــل بــدون هــذه الوظيفــة 
فــإذا كان الجــواب بالنفــي فتلــك الوظيفــة أساســية.

ــة جمــع املعلومــات Information Phase ويســتخدم  ــة Pre Study: وهــي مرحل ــة الدراســة القيمي مرحل
فيهــا نمــاذج املســاحات والتكلفــة والجــودة والطاقــة وتكلفــة دورة حيــاة املــروع وثــم مرحلــة تحليــل 

الوظائــف Function Analysis حيــث يتــم تحديــد وتعريــف الوظائــف فعــل / مســمي ثــم تصنيــف 

مراحل عمليات الهندسة القيمية: 
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ــائل  ــل الوس ــن أفض ــايس/ثانوي وم ــف أس الوظائ
التــي تســتخدم يف تحليــل الوظائــف وربطهــا 
ببعضهــا ووضعهــا يف شــكل بيانــي يســمى »بنموذج 
 Creativity ــداع ــل واإلب ــة التأم ــم مرحل ــت » ث فاس
Speculation& حيــث يتــم اإلجابــة عمــا هــي 
البدائــل التــي تــؤدي نفــس الوظيفــة دون مبالغــة؟ 
 Evaluation & ثــم مرحلــة التقييــم واالختيــار
ــي  ــا ه ــى م ــة ع ــا اإلجاب ــد إنجازه Judgment عن
تكلفــة الفكــرة الكليــة؟ هــل هــي جيــدة ومجديــة؟ 
ــة  ــة املطلوب هــل الفكــرة أو املقــرح تحقــق الوظيف
 Reporting منهــا؟ ثــم مرحلــة التطويــر والتقريــر
ــى  ــب ع ــر ويجي ــش التقري Development &يناق
ــات  ــكار واملقرح ــي األف ــا ه ــة، م ــئلة التالي األس
والتطبيــق  العــرض  مرحلــة  ثــم  املطروحــة؟ 
Presentation & Implementation عنــد إنجازهــا 
اإلجابــة عــى مــا هــي الطــرق لتطبيــق تلــك األفــكار 
واملقرحــات؟ ومــا هــي مــررات قبــول تلــك األفــكار 
وتطبيقهــا؟ ومتــى وكيــف تتحقــق املنفعــة منهــا؟ 
ومــن هــو املعنــي بتطبيقهــا؟ ومتــى يتــم تطبيقها؟ 

ــق؟  ــة التطبي ــي بمتابع ــو املعن ــن ه وم

ــق املقرحــات والبدائــل  عــرض ومناقشــة خطــة تطبي
ــد  ــا الدراســة، االطــاع عــى الفوائ ــي خلصــت إليه الت
ــة  ــة ومناقش ــج الدراس ــق نتائ ــة تطبي ــة، متابع املتوقع
أي معوقــات أو تعديــات عليهــا، ومعرفــة األثــر الــذي 

ــة عــى املــروع.  ــه الدراســة القيمي أحدثت

 OPTIMAL التوقيــت األمثــل لتطبيق الهندســة القيميــة
   .TIME F. APPLYING VE

ــا  ــة كلم ــات القيمي ــراً يف الدراس ــت مبك ــا كان الوق كلم
ــة يف املراحــل  ــق دراســات القيمي ــل لتطبي ــا بالشــكل يكــون الوقــت األمث ــة وكم ــر إيجابي ــج أكث كان النات

ــل.  ــة أق ــة للدراس ــل والتكلف ــج أفض ــون النتائ ــث تك األوىل حي

:PPPP PPPPP مرحلة ما بعد الدراسة القيمية

إنشــاء دليــل يشــمل جميــع الخطــط اإلجــراءات إلدارة مراحــل هندســة القيمــة، ضمــان تحقيــق اســتثمار 
أمثــل ملــوارد الدولــة، ترشــيد اإلنفــاق عــى املروعــات الحكوميــة، املحافظــة عــى الوقــت أثنــاء التنفيــذ 

بتقليــل املخاطــر.

إيجابيات نجاح إدارة القيمة: 
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عــدم وجــود خطــة إلدارة ومراجعــة مراحــل هندســة القيمــة، مقاومــة البعــض ملنهــج ونتائــج الدراســات 
القيمية، قلة اإلمكانيات املتوفرة لفرق العمل. 

معوقات إدارة القيمة: 

ــادة  ــد إع ــذ بع ــاء التنفي ــن أثن ــة ولك ــة قيمي ــل دراس ــم عم ت
التصميــم وقــد أدت لتوفــري ما يعــادل %19 مــن إجمــايل التكليف 
ــة  ــات املطلوب ــي االحتياج ــم ليلب ــادة التصمي ــد إع ــة بع التقديري

ــة للتســليم. ــدة الزمني ــل امل وتقلي

ــال شــامل  ــذ مــروع طــرق بــن الجب ملخــص املــروع: تنفي
مدخــل الفجــرية بطــول 40.3 كيلومــر وإنشــاء كبــاري وعبارات 
ــفلت  ــات األس ــذ طبق ــد، تنفي ــل العق ــال مح ــن األعم ــا م وغريه
كاملــة، تنفيــذ القطوعــات والــردم كامــا حســب أخــر تصميــم، 

تنفيــذ املنشــأة الخرســانية والحوائــط الســاندة كاملــة، النتيجــة: التكلفــة التقديريــة 1.39 مليــار درهــم، 
ــامل  ــم ش ــار دره ــة 2.3: 2.5 ملي ــة اإلجمالي ــة التقديري ــة، التكلف ــات الصخري ــة القطوع ــة لحماي والحاج
مطالبــات 150 مليــون، امتــداد املــروع لفــرة إضافيــة لتنفيــذ حمايــة القطوعــات الصخريــة ألكثــر مــن 

عــام.

وبعــد الدراســة القيميــة تــم تخفيــض التكلفــة ل 1.89 مليــار درهــم مــع الحفــاظ عــى الوظائــف كمــا 
بالجــدول.

دراسة قيمية في خفض التكاليف لمشروع :

طريق دبي الفجيرة السريع باإلمارات عام 2006  .
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OMAR SELIM
Co - Founder and Manager of BIM arabia 

Research center
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يرجــع ظهــور التحليــل القيمــي )الهندســة القيمية( 
ــة إىل  ــة للحاج ــة كنتيج ــة الثاني ــرب العاملي إىل الح
متطلبــات الحــرب العامليــة مــن األســلحة والذخائــر 
املــوارد  املقابــل شــح  األخــرى ويف  واملنتجــات 
األوليــة واملــوارد البريــة ، بواســطة رشكــة جنــرال 
 Lawrence D. Miles ــي ــد األمريك ــى ي ــك ع إلكري
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة  نتيجــة شــح املــوارد 
االســراتيجية ملنتجاتهــا ممــا حــدا بالركــة للبحــث 
عــن البدائــل ، ويف عــام 1947م قــام لورانــس مايلــز 
بتطويــر نظــام مــن التقنيــات أطلــق عليــه التحليــل 
القيمــي وهــو دراســة تحليليــة وفــق منهــج محــدد 
يجــرى بواســطة فريــق عمــل متعــدد التخصصــات 
عــى مــروع أو منتــج أو خدمــة لتحديــد وتصنيــف 
ــك  ــق تل ــرض تحقي ــا لغ ــي يؤديه ــف الت الوظائ
الوظائــف املطلوبــة بأســلوب آخــر أو عنــر مغايــر 
وبتكلفــة إجماليــة أقــل أو رفــع األداء أو بهمــا معــاً 
ــاس  ــن دون املس ــة م ــل ابتكاري ــال بدائ ــن خ م

ــة .    ــية أو الوظيفي ــات األساس باملتطلب

ــي  ــطول األمريك ــب األس ــق مكت ــام 1954م طب يف ع
للســفن أول برنامــج للحكومــة اإلتحاديــة بمســاعدة 
مایلــز وموظفیــه ، كمــا اســتطاعت بعــض الــركات 
ــذي  ــاح ال ــذا النج ــة ه ــم برسع ــرى أن تتفه األخ
ــل  ــك أن تحلی ــة ذل ــت نتيج ــز، وكان ــه مایل حقق
ــة ــرية ، ويف النهاي ــعبية كب ــب ش ــدأ يكتس ــة ب القیم

دفــع هــذا النجــاح مجموعــة مــن املمارســن 
لتكويــن مجتمــع تعليمــي یشــارك يف وضــع املفاهيم 
وتطويــر القــدرات االبتكاريــة  يف هــذا املجــال وهــو 
مــا یعــرف بالجمعيــة األمریكیــة لهندســة القيمــة .  

وخــال الثمانينــات تطــور مفهــوم تحليــل القیمــة 
وتــم اإلعــان عــن انبثــاق مفهــوم آخــر وهــو مفهوم 
هندســة القیمــة وتــاه بشــكل رسیــع مفهــوم إدارة 

القیمــة . 

بــدأت »الهندســة القيميــة« مــن خــال نهــج مبتكــر 
ــل  ــد بدائ ــذي ســمح بتولي ــق وال ــد عــى الفري يعتم
للحــل القائــم . وألن رشكــة جنــرال إلكريــك كانــت 
مــن الــركات املصنّعــة ، فــإن مصطلح »الهندســة« 
ــك  ــة يف ذل ــر ماءم ــه أكث ــى أن ــه ع ــر إلي كان يُنظ

الوقــت ، مــن مصطلــح »اإلدارة«.

يف وقــت الحــق مــن القــرن العريــن ، بــدأت 
ــن  ــم ، ولك ــر العال ــر ع ــة تنت ــة القيمي الهندس
ــة وســلوك الــركات  بســبب االختافــات بــن عقلي
ــإن  ــة ، ف ــركات األوروبي ــة بال ــة مقارن األمريكي
الهندســة القيميــة - كمــا تطــورت يف الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة - كان عليهــا أن تخضــع لبعــض 

ــل . التعدي

مقدمة :
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SPRINT برنامج

الكلمات المفتاحية 

اعتمــد برنامــج SPRINT التابــع لاتحــاد األوروبــي 
ــا(  ــكار والتكنولوجي ــراتيجي لابت ــج االس )الرنام
»إدارة القيمــة« ›Value Management  باعتبــاره 
املصطلــح الرســمي حيــث وصفــت املفهوم الفلســفي 
ــاليب اإلدارة  ــع أس ــجاًما م ــر انس ــن أكث ــه ولك نفس
ــح »إدارة  ــتخدام مصطل ــم اس ــا ت ــة . كم األوروبي
ــمل  ــتوى يش ــع املس ــض رفي ــري عري ــة« كتعب القيم
جميــع تقنيــات القيمــة ، ســواءاً تــم تطبيقهــا عــى 

ــي . ــراتيجي أو التكتيك ــتوى االس املس

إنــه نهــج مبتكــر وجهــد منظــم يســتخدم أســلوبًا 
ــا  ــا متعلًم ــة وفريًق ــن املعرف ــة م ــا ، ومجموع خاًص
مــن أجــل الحصــول عــى اعــراف أفضــل بنطــاق 
املــروع وتحديــد التكلفــة غــري الرضورية . يســاعد 
عــى التخلــص مــن التكلفــة التــي ال تلبــي متطلبــات 
 Scott,( ــة ــة أو الوظيفي ــات الفني ــودة أو املتطلب الج

. )2010

ــياً -  ــاً هندس ــت تخصص ــة ليس ــة القيمي فالهندس
كمــا هــو الحــال يف علــوم هندســة الحاســب اآليل أو 
الهندســة الكهربائيــة أو املدنيــة - بــل هــو أســلوب 
ومنهجيــة منظمــة لحــل املشــكات ،  ســواءاً كانــت 

ــة . ــية أو تصنيعي ــة أو هندس إداري

إدارة القيمة؛	 

الجودة؛	 

التكاليف؛	 

الهندسة القيمية  VE؛	 

 	.BIM  نمذجة معلومات البناء

الهندسة القيمية 
) Value Engineering (هي :

Value management is a structured, organized team 

approach to identifying the functions of a project, product, 

or service with recognized techniques and providing the 

necessary functions to meet the required performance at 

the lowest overall cost. SAVE International 2001.

إدارة القيمة  أو الهندسة القيمية هي 

ــف  ــى وظائ ــرف ع ــة للتع ــة ومنظم ــة مبني خط
املــروع أو املنتــج أو الخدمــة عــن طريــق تقنيــات 
علميــة وبذلــك توفــر الوظائــف الرضوريــة للوصول 

ــة . ــة إجمالي ــل تكلف ــوب بأق للهــدف املطل

تعريــف أخــر، هندســة القيمــة هــي طريقــة حــل 
املشــكات التــي تنطبــق عــى أنظمــة اتخــاذ القــرار.

القيمة وما هي الهندسة القيمية؟

التعريف العلمي للقيمة هو:

Value is defined as a fair return or equivalent in 

goods, services, or money for something exchanged.

القيمة :

ــات أو  ــع أو الخدم ــن البضائ ــادل م ــد ع ــي عائ ه
ــر .  ــيء آخ ــتبداله ب ــل اس ــال مقاب امل

القیمــة بصــورة أوضــح  إذا لــم يــوّف املنتــج 
ــة  ــم القيم ــون عدي ــه يك ــتهلك فإن ــات املس باحتياج
ــإن  ــه ف ــاًء علي ــعره ، وبن ــن س ــر ع ــض النظ بغ
ــع  ــاً لنظــرة البائ ــف طبق ــج معــن تختل ــة منت قیم
ــف  ــن أن يختل ــن املمك ــتخدم وم ــري أو املس أواملش
مفهــوم القيمــة عنــد املســتهلكن املختلفــن حســب 
ــود  ــل وج ــك يف ظ ــع ، وذل ــكان والوض ــت وامل الوق
منتــج بدیــل ، بمعنــى بســیط أن قیمــة املفــك عنــد 
ــن  ــد املواط ــه عن ــن قيمت ــف ع ــي تختل امليكانيك

ــادي . الع
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 التكلفة : 

ال  القيمية  الهندسة  أن  إلى  االنتباه  بنا  ويجدر 
إلغاء  خالل  من  التكلفة  تخفيض  فقط  تعني  
هندسة  بل   ، المناهج  بعض  مثل  األجزاء  بعض 
المشروع  وظائف  تحليل  على  مبنية  القيمة 
بتكلفة  الغرض  تؤدي  التي  البدائل  طرح  ثم 
قد  األخرى  المناهج  بعض  في  مثاًل   ، أقل 
بينما  التكلفة  لتوفير  األدوار  عدد  تقليل  يتم 
هندسة القيمة تبحث عن البدائل األقل تكلفة 
لتشغيل المشروع مع الحفاظ على نفس الحجم 
دون  أرخص  بناء  طريقة  إيجاد  مثل  والوظائف 

إلغاء وظائف المشروع . 

اإلنفــاق عــى املصــادر الرضوريــة إلنتــاج املنتــج أو 
ــوع  ــن مجم ــارة ع ــي عب ــة ، وه ــة أو العملی الخدم
العمــل والخامــات والصيانــة والتكاليــف غــري 
ــه  ــج واملحافظــة علي ــاج املنت ــة إلنت املبــارشة املطلوب
عــى مــدى عمــره االفــرايض وبعبــارة أخــرى عــى 
ــة  ــج أو الخدم ــف للمنت ــاة التكالي ــدى دورة حی م
ــديد .   ــرص ش ــة بح ــد التكلف ــن تحدي ــد م ، والب
ــبة  ــرع ، املحاس ــد ال ــفیان ــــ مجی ــلیمان س )س
ــان دار  ــة )عم ــرارات ورقاب ــاذ ق ــة ىف اتخ اإلداري

ــع 2002 ( .  ــر والتوزی ــروق للن ال

ــة  ــات القيم ــق تقني ــة )VA( : تطبي ــل القيم تحلي
ــل أداء  ــزة لتحلي ــاريع املنج ــى املش ــي ع ــر رجع بأث

ــه . ــروع أو تدقيق امل

مــع ماحظــة أن الباحثــن األملــان ال يوجــد لديهــم 
ــون  ــا و يك ــون به ــث ال يعرف ــة حي ــة قيمي هندس
الركيــز عــى أفضــل تصميــم مــن أول مــرة حتــى 
ولــو أخــذ وقتــاً أطــول ، والباحثــون املتبنــون لفكرة 
ــم  ــق التصمي ــدون أن فري ــة يؤك ــة القيمي الهندس

ــة . ــة القيمي ــق الهندس ــن فري ــف ع مختل

1. تحقيق أهداف املروع املتوقع

2. تحقيــق إنجــاز املشــاريع  يف غضــون فــرة  
ــن ــن الزم ــة م معقول

3. التكاليف ضمن مبالغ محددة لها يف امليزانية

يتضمــن هــذا النظــر يف توفــر املــواد ، طــرق البنــاء 
ــة ،  ــود عام ــع أو القي ــود املوق ــل ، قي ــا النق ، قضاي
التخطيــط والتنظيــم ، التكاليــف ، األربــاح ، ومــا إىل 

ذلــك . 

يجــب عــى املصممــن تطبيــق الهندســة القيميــة من 
خــال التفكــري يف حلــول التصميــم البديلــة لتحســن 
نســبة التكلفــة / القيمــة املتوقعــة للمكونــات داخــل 
املــروع . يجــب عــى املقاولــن اســتخدام  الهندســة 
ــل  ــي تقل ــريات الت ــراح التغي ــد واق ــة  لتحدي القيمي
ــودة  ــن الج ــى أو تحس ــاظ ع ــع الحف ــف م التكالي
والقيمــة واألداء الوظيفــي املطلــوب مــن قبــل املالــك.

ولكــن عندمــا يتــم تطبيقه عــى النحــو األمثــل ، فإن 
هندســة القيمــة هــي عمليــة إبداعيــة وتنظيميــة تــم 
تنفيذهــا بشــكل تعاونــي - ويف أقــرب وقــت ممكــن 
- مــن جانــب جميــع أصحــاب املصلحــة يف املــروع 
ــة  ــة إجمالي ــات املــروع بأقــل تكلف ــم متطلب لتقدي
ــن رشكاء  ــة ع ــاريع التقدمي ــاب املش ــث أصح . يبح
قادريــن عــى تحقيــق رؤيتهــم وتقديــم مــروع يف 
الوقــت املحــدد وتحــت امليزانيــة ، ويضمــن برنامــج 
ــق  ــل لتحقي ــراف تعم ــع األط ــي أن جمي VE التعاون

نفــس الهــدف .
أ- تحديــد خصائــص النظــام ، الســلعة ، الخدمــة ، 

اإلجــراء .

ــن  ــة م ــة أو خاصي ــكل صف ــة ل ــد قيم ب- تحدی
الخصائــص املحــددة ســابًقا . 

ج- تنفیذ الخصائص واملواصفات بأقل تكلفة .

يـزداد انتقـاد برامـج قطـاع األشغـال 
الطـرق  بنــاء  مشاريــع  مثـل  العامـة 
السريعة وذلك لتقديم المشاريع التي 

تفشل في تلبية مايلي :

الجهد  بمثابة  القيمة  هندسة  وتعتبر 
المنظم الموجه للوصول إلى اآلتي : 
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يجــب أن تبــدأ هندســة القيمــة عنــد بدايــة املــروع حيــث يمكــن أن تكــون الفوائــد أعظــم ، ولكــن قــد 
يكــون للمقــاول أيًضــا إســهاًما كبــريًا طاملــا أن التغيــريات املطلوبــة للعقــد ال تؤثــر عــى الجــداول الزمنيــة 

أو تواريــخ اإلنجــاز أو تكبــد تكاليــف إضافيــة تفــوق الوفــورات املتاحــة بالعــرض .

لدراســة الهندســة القيميــة ثــاث مراحــل رئيســية كأي دراســة أو مــروع طبقــاً للمراحــل الزمنيــة ، وكل 
مرحلــة رئيســية يمكــن تقســيمها كالتــايل :    

1- مرحلــة مــا قبــل الدراســة : ويغلــب عليهــا الطابــع التحضــريي والتأكــد مــن توافــر جميــع املتطلبــات 
لبــدء املــروع والتجهيــز للدراســة بصفــة عامــة والتعــرف عــى املــروع تحــت الدراســة وتعتمــد كفــاءة 
ــى  ــول ع ــم BIM الحص ــا البي ــهل علين ــات ويس ــب  املعلوم ــم وترتي ــوة تنظي ــى خط ــة ع ــة القيم هندس

املعلومــة .     

2-مرحلــة الدراســة : وتتكــون هــذه املرحلــة مــن الجســم الحقيقــي والفعــي لدراســة الهندســة القيميــة 
. SAVE International ــا للمؤسســة الدوليــة ملهنــديس القيمــة وهــي ســتة مراحــل طبًق

تحديد العنارص الرئيسية للمنتج أو الخدمة أو املروع .	 

تحليل وظائف تلك العنارص .	 

تطوير حلول بديلة لتسليم تلك الوظائف .	 

تقييم الحلول البديلة .	 

تخصيص التكاليف للحلول البديلة .	 

تطوير بدائل أكثر تفصياً مع أعى احتمال للنجاح .	 

تشمل الهندسة القيمية ما يلي :

 مراحل دراسة الهندسة القيمية الرئيسية  
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يجلــب أعضــاء فريــق القيمــة إىل الطاولــة الخــرة الازمــة للتخصصــات التــي يتــم النظــر فيهــا ، بمــا يف 
ذلــك التشــغيل والصيانــة . ويمكــن أن يكــون ذلــك مــن داخــل مؤسســات املالكــن أو خارجيـًـا إذا لــم تكــن 

الخــرة املطلوبــة متوفــرة . 

3- مرحلــة مــا بعــد الدراســة : تهــدف هــذه املرحلــة إىل متابعــة تنفيــذ تحليــل القيمــة وتحســن تطبيقــه 
، وهــي املرحلــة التــي يتــم فيهــا تحقيــق وتنفيــذ مــا توصلــت إليــه املراحــل الســابقة وكذلــك متابعــة مــا 
ــم الــكي للتجربــة وحفــظ وتســجيل كل مــا يمــت  ــذه والتحقــق مــن النتائــج املتوقعــة والتقيي ــم تنفي يت

للدراســة بصلــة .

فريق منوع من التخصصات واملهارات املناسبة. 1

مهارات مدير الدراسة. 2

خطة منظمة للدراسة. 3

مقدار مناسب من املعرفة عن الهندسة القيمية لدى املشاركن. 4

حضور أصحاب القرار خال الورشة. 5

قدرة املشاركن عى تحقيق نتائج الدراسة. 6

التحضري قبل بدء الورش. 7

جودة استخدام تحليل العمليات. 8

دعم املشاركن واإلدارة العليا لنتائج الدراسة. 9

وضع خطة لتطبيق النتائج. 10

BIM  نمذجة معلومات البناء

ــر تكامــاً . إىل  ــدي إىل إجــراء أكث ــم التقلي ــة تســليم التصمي ــم BIM كتحــول جــذري مــن عملي ــم تقدي ت
ــم لتمثــل مكونــات املبنــى  ــات التصمي ــم ثاثــي األبعــاد للمبنــى، فقــد دمجــت BIM تقني جانــب التصمي
ــدة عــن  ــات متســقة وليســت زائ ــث تكــون البيان ــة )Eastman ، وآخــرون ، 2011( حي ــة افراضي يف بيئ
.Views ــاهدات ــع املش ــات Objects يف جمي ــى املكون ــق ع ــري ينطب ــل كل تغي ــم تمثي ــث يت ــة ، بحي الحاج

ــس  ــع ملجل ــار )National Information Information Modeling Standard )NBIMS( التاب ــا ملعي وفًق
 ،)National Institute of Building Sciences NICS( ــي ــاء الوطن ــوم البن ــد عل ــع ملعه ــات التاب املعلوم
فــإن BIM هــي »عمليــة تخطيــط وتصميــم وبنــاء وتشــغيل وصيانــة باســتخدام نمــوذج  معلومــات  قابــل 
للقــراءة  لــكل مرفــق ، جديــد أو قديــم ، يحتــوي عــى جميــع املعلومــات املناســبة التــي تــم إنشــاؤها أو 
 NIBS(« .جمعهــا حــول هــذا املرفــق يف صيغــة قابلــة لاســتخدام مــن قبــل الجميــع طــوال دورة حياتــه
2008( )ايســتمان، وآخــرون، 2011( ، ويمكــن اســتخاص الكميــات والحــر، وجــدول املكونــات، وعــدد 
العنــارص واملســاحة وحجــم املســاحات مــن نمــوذج BIM يف أي مرحلــة مــن مراحــل التصميــم ، ويمكــن 
اســتخدامها لتقديــر التكلفــة . عــاوة عــى ذلــك ، أصبحــت عمليــة تحليــل القيمــة ســهلة التنفيــذ يف مرحلــة 

التصميــم .

عشر أسباب لنجاح دراسة الهندسة القيمية:

كيف يمكن للبيم PPP أن يفيدنا في الهندسة القيمية ؟
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ــاء لتحديــد نطــاق املــروع بصــورة أكثــر دقــة  يتــم تطبيــق هندســة القيمــة )VE( عــى مشــاريع البن
للتخلــص مــن التكاليــف غــري الرضوريــة دون التأثــري عــى االحتياجــات الوظيفيــة لعنــارص املــروع قيــد 
اإلنشــاء . فقــد ثبــت أن نمذجــة معلومــات البنــاء )BIM( ذات فائــدة كبــرية يف مجــال العمــارة والهندســة 
ــروع  ــدة امل ــة وم ــل تكلف ــع تقلي ــاء م ــال البن ــم وأعم ــاج التصامي ــمح بإدم ــو يس ــاء )AEC(. فه والبن

)Eastman، وآخرون، 2011(. 

إن نمــوذج املبنــى الغنــي باملعلومــات يفيدنــا كثــريًا يف اتخــاذ القــرارات فــإن فهــم تحديــات بنــاء املبنى 	 
ــان عــى  ــري مــن األحي ــة يف كث ــق الهندســة القيمي ــم تطبي ــارش عــى التكلفــة . يت ــه تأثــري مب ــا ل فعليً
مشــاريع البنــاء لتحســن التعــرف عــى نطــاق املــروع والقضــاء عــى التكاليــف غــري الرضوريــة دون 

التأثــري عــى املتطلبــات الوظيفيــة

يســمح نظــام BIM يف وقــت مبكــر مــن املــروع بمراجعــة أكثــر شــمولية لفاعليــة البنــاء مــن خــال 	 
ــرق  ــا ف ــي تنفقه ــة الت ــم الطاق ــإن معظ ــايل، ف ــت الح ــوذج . ويف الوق ــن النم ــات م ــتخراج الكمي اس

ــداً . ــا وال مفي ــس منتًج ــة لي ــد التكلف ــي  يف تحدي ــد الكم ــاب والتحدي ــم يف الحس التصمي

التطبيق:

VE IDEA
BANK

Type 1

Searching Reusing Proposal

 Type 1: figure was uploaded by Chansik Park.

  Type 2: figure was uploaded by Chansik Park.

BIM
Function

Type 2
Visualization

Attributes

Recognizing

Utilizing

Proposal
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Influence of Overall Project Cost over Project Lifecycle - ( Eastman, et al., 2011 ) 

VE Benefits During Construction Lifecycle - ( O’Brein, 1976 )

يمكــن تطبيــق الهندســة القيميــة يف أي مرحلــة مــن مراحــل دورة حيــاة املــروع مــن البنــاء مــن التصميم  
والتطويــر إىل التصميــم األويل والنهائــي واملشــريات والبنــاء ؛ ومــع ذلــك فقــد ثبــت أنــه حقــق أكــر فائــدة 

خــال املرحلــة األوىل مــن املــروع .

التحدید العام للبدیل األنسب علی أساس معاییر متعددة کان دائماً مشکلة لمھنیي التصمیم ومالکیھ . ال 	 
توجــد إجابــة عامليــة لهــذه املشــكلة حيــث تختلــف معايــري االختيــار وأوزانهــا النســبية مــن مــروع 
إىل آخــر، مــن أجــل تلبيــة احتياجــات البنــاء للمالكــن واألهــداف املســتهدفة للمــروع . تــم اســتخدام 
نمــوذج BIM الــذي يدعــم قــدرات التمثيــل البــري يف النمــوذج املقــرح ملســاعدة املســتخدمن عــى 
تصــور بدائــل املــروع وإدراك عواقــب التغيــريات التــي يقومــون بهــا عــى كل بديــل يف الوقت املناســب 
. عــاوًة عــى ذلــك ، يســمح نمــوذج BIM بنمــاذج 4D لبدائــل املــروع التــي أضيفــت فيهــا التكلفــة 
كبعــد رابــع ، كمــا يوفــر النمــوذج الجــدول الزمنــي للمكونــات . بعبــارات أخــرى ؛ تــم دمــج مجموعــة 
ــل  ــن البدائ ــد م ــم العدي ــل تقيي ــن أج ــذا م ــرار ه ــاذ الق ــم اتخ ــوذج دع ــات يف نم ــن األدوات والتقني م
 BIM ومصممــي/ مالكــي الدعــم يف اختيــار الخيــار القائــم عــى القيمــة بــن البدائــل . فيمّكننــا البيــم
مــن تحســن قــدرات التّصــور التــي يمكــن اســتخدامها يف هندســة القيمــة واملســاعدة يف توليــد بدائــل 

مبتكــرة .

ــات 	  ــى العملي ــز ع ــث ترك ــركة Common Data Environment بحي ــات املش ــة البيان ــهيل بيئ تس
ــدر . ــب اله ــية وتتجن األساس
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حســین فتیــل، التكامــل بــن سیاســة التوقیــت الفــوري والتكلفــة املســتھدفة )البحریــن , رســالة دكتــوراه 
منشــورة ,صحيفــة الوســط البحرینیــة 12 ص( 2011,   العــدد  3360
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,USA P 671.

• Danny ,k .,w .chang .,and M .Fong., «Interaction of value Analysis and 
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• Integrated Computational Model in Support of Value Engineering.
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ــع  ــب للمناف ــع املناس ــوة يف التتب ــا فج ــاك غالب هن
ــع  ــا؛ إدارة املناف ــى تحصيله ــا وحت ــن تخطيطه م
ــو  Benefits Realization Management BRM ه
نهــج يســتخدم لســد الفجــوة عــن طريــق موائمــة 
املحافــظ، الرامــج واملشــاريع مــع اســراتيجية 
املنظمــة، فحســب إحصائيــات تقريــر نبــض املهنــة 
والصــادر العــام املــايض عــن معهــد إدارة املشــاريع 

ــي:  ــا ي ــر م ــي PMI أظه األمريك

ــرة  ــن كل ع ــن ب ــدة م ــة واح ــن منظم ــل م • أق
ــع. ــل املناف ــال يف تحصي ــج ع ــا نض ــات لديه منظم

• متوســط نســبة املشــاريع التــي حققــت أهدافهــا 
األداء  فائقــة  للمنظمــات   78% كانــت  األصليــة 
Performer organizations بينمــا كانــت فقــط 
 Under performer األخــرى  للمنظمــات   56%

.organizations

• فقــط %31 مــن املنظمــات تقــوم بربــط تحصيــل 
املنافــع بأولوياتهــا التشــغيلية واالســراتيجية.

التــي  والعمليــات  الطــرق  هــي  املنافــع  إدارة 
ــا  ــع وتحقيقه ــد املناف ــة لتحدي ــتخدمها املنظم تس
ــج،  ــظ، الرام ــق إدارة املحاف ــن طري ــتدامتها ع واس

واملشــاريع.

تضــع املنظمــات رؤيتهــا ومهمتهــا واســراتيجيتها 
ــراتيجية  ــذه االس ــتقبلية، وه ــا املس ــد وجهته لتحدي
تنطــوي عــى أهــداف ، وتحقيقهــا يســتلزم تحصيل 
الرامــج،  املحافــظ،  إدارة  خــال  مــن  منافــع 
ــات  ــا مخرج ــج بدوره ــاريع تنت ــاريع؛ فاملش واملش
والتــي تشــرك وتكامــل مخرجــات باقــي املشــاريع 

تعريف إدارة المنافع

 استراتيجية المنظمة وتحقيق
المنافع
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لتحقيــق مســتهدفات مــن خــال الرامــج واملحافــظ والتــي تظهــر يف األخــري عــى شــكل منافــع وفوائــد 
للمنظمــة كمــا بالشــكل التــايل:

Figure 1 : اسراتيجية املنظمة وتحقيق املنافع

Figure 2 : BRM بعض املنافع والفوائد من تطبيق 

The overarching goals 
that guide the direction
of the organization.

The procedd of 
decomposing strategic
goals into strategic
initiatives.

The portfolios,programs.
and projects created to 
deliver a strategic goal.

The expected deliverable 
of a portfolio,program, or 
project.

The results obtained 
through the use of 
portfolio, program, and 
project outputs.

A gain realized by the 
organization and beneficiaries 
through portfolio, program, or 
project outputs and resulting 
outcomes.

The net result of realized 
benefits less the cost of 
achieving the benefits.
The value may be tangible
or intangible.

Strategy

Objectives

Initiatives

OutputsOutcomes

Benefits

Value

إن تطبيــق نهــج واضــح ومنظــم إلدارة تحقيــق املنافــع BRM يســاعد املنظمــة يف تحقيــق اســراتيجيتها 
بشــكل فعــال وتحصيــل املنافــع االســراتيجية بالشــكل الصحيــح، يف الشــكل التــايل مجموعــة مــن املنافــع 

التــي تحصلهــا املنظمــة مــن إدارتهــا للمنافــع بفاعليــة:

Improved 
Market

Competitiveness

Improved 
Cost Control

Effective
OperationsCompetitive

Advantage

Increased
Productivity

Alignment of
Strategy and

Execution

BENEFITS

STRATEGY EXECUTION

Increased
Customer
Satisaction

Predictable
Delivery

Performance

Improved
Communications

Efficient
Decision
Making

Organizational
Culture and 

Context
Consideration
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صايف املنافع مرره الستخدام املوارد املستثمرة.	 

يُقاد العمل بمنافع محددة.	 

املنافع املخططة تُحفظ يف وثائق مؤذنة للعمل بها.	 

إدراك وتحصيل املنافع هي مهمة كامل املنظمة.	 

حوكمة وموارد مناسبتن ألمر أسايس يف إنجاح تحصيل املنافع.	 

ــل  ــي تمث ــز وه ــدة ركائ ــى ع ــكاز عل ــب االرت ــع يتوج ــل المناف إن تحصي
ــد  ــة المرش ــون بمثاب ــة PPP وتك ــع الفعال ــية إلدارة المناف ــد األساس القواع

ــل: ــا مث ــن لتحقيقه ــه والضام والموج

تتــوزع األدوار واملســؤوليات عــى كافــة مســتويات املنظمــة مــن املســتوى االســراتيجي وحتــى املســتوى 
األوســط والتكتيكــي، ويف الشــكل املقبــل يتــم توضيــح األدوار واملســؤوليات لكافــة املســتويات بإيجــاز:

األدوار والمسؤوليات في دورة حياة إدارة المنافع

Organizational
Strategy

Executives / Management / Leadership
Benefit Owner ( s )
Portfolio Manager ( s )
Sponsor ( s ) / Senior Responsible Owner ( s )
Operational Management

Portfolio Manager ( s )
Sponsor ( s ) / Senior Responsible Owner ( s )
Benefit Analyst ( s )
Business Analyst ( s )
Program and Project Manager ( s )

Sponsor ( s ) / Senior Responsible Owner ( s )
Program Manager ( s ) 
Change Manager ( s )
Middle Management
Benefit Owner ( s )
Benefit Analyst ( s )
Beneficlaries / Users
Sponsor ( s ) / Senior Responsible Owner ( s )
Project Manager ( s )
Middle Management
Benefit Owner ( s )
Line Manager ( s )
Beneficianes / Users
Business Analyst ( s )

Portfolios

Programs

Projects

BRM Sphare of Influence Roles

 : Figure 3األدوار واملسؤوليات يف دورة حياة إدارة املنافع
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هــو مجموعــة متكاملــة مــن الحوكمــة واملمارســات اإلداريــة الخاصــة بتحديــد وتطويــر وتســليم واســتدامة 
املنافــع والتــي تتأتــى مــن املحافــظ، الرامــج، واملشــاريع وهــي تظهــر كــدورة حيــاة كمــا بالشــكل التــايل:

إطار تحقيق المنافع

Organizational Governance and Strategic Context - BRM Strategy

Benefit Owner ( s ) Authority, Responsibility, Accountability Span the Cycle

Program Management Outputs Developed and Delivered

Portfolio Management Outputs and Optimization

BRM LIFE CYCLE DURATION

Monitor, Measure, Evaluate, and Reports Realization Management Plan ( s )

Project Management Outputs
Developed and Delivered

Identify Benefits
Execute Benefits

Realization
Management Plans

Outcomes and Benefits
Realized by Operations and

Other Internal / External
Beneficiaries

Sustain Benefits

 : Figure 3األدوار واملسؤوليات يف دورة حياة إدارة املنافع

فــي نهايــة المقــال نشــير إلــى أن الهــدف مــن أنشــطة المنظمــة التغييريــة 
P أو أنشــطتها التشــغيلية P كالمبيعــات  P المحافــظ، البرامــج، والمشــاريع 
ــن أو  ــة داخليي ــن كاف ــة والمعنيي ــع المنظم ــو نف ــه P ه ــويق وخالف والتس
خارجييــن و أن تنفيــذ ذلــك فــي إطــار ومنهــج منظــم ســيؤكد تلــك المنافع 
ــكل  ــت بش ــو تم ــن ل ــر ع ــل بكثي ــت أق ــتثمار ووق ــد واس ــتراتيجية بجه االس

ــم. ــر منظ غي

دليل إدارة املنافع ملعهد إدارة املشاريع عام 2019

المصادر:



العودة للفهرس

تحليل األعمال
 بين 

معهد إدارة المشروعات
 والمعهد الدولي 

لتحليل األعمال 

د.أحمد طه
دكتوراة بإدارة املشاريع، 
محرف إدارة مروعات
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بقوة  فقط  تتحدد  ال  المعركة  نتيجة  إن 
أطرافها و لكن أيضًا باألرض التي يتحاربون 

عليها . 
من  أعمال  تحليل  محترف  شهادة  تعتبر 
محلل  وشهادة  المشروعات  إدارة  معهد 
الدولي  المعهد  من  المحترف  األعمال 
لتحليل األعمال هما أشهر شهادتين فى 
مجال تحليل األعمال . تم تأسيس المعهد 
فى   2003 عام  األعمال  لتحليل  الدولي 
قد  كان  المشروعات  إدارة  معهد  أن  حين 

تأسس عام 1969 . 
منذ  المشروعات  إدارة  معهد  يعمل 
النجاح  تحقيق  و  تحسين  على  تأسيسه 
إدارة  مجال  فى  النضج  و  التنظيمي 
من  مجموعة  خالل  من  المشروعات 
المعايير والشهادات واألبحاث األكاديمية 
أي   ، السنوية  والمؤتمرات  والمنشورات 
أن التركيز األكبر لمعهد إدارة المشروعات 
المشروعات  إدارة  علم  تطوير  كيفية  هو 
استخدامها  يمكن  التي  األدوات  كأحد 
لتحقيق األهداف االستراتيجيه للشركة . 

 1. إدارة املتطلبات : دليل املمارسة

2. تحليل األعمال للممارسن : دليل املمارسة

قام معهد إدارة المشروعات بإصدار ثالثة 
كتب في مجال تحليل األعمال وهي :
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3. الدليل لتحليل األعمال 

يعتــر هــذا الكتــاب أحــدث إصــدارات معهــد إدارة 
ــم  ــد ت ــال ، و ق ــل األعم ــال تحلي ــات ىف مج املروع
إعــداد الكتــاب بنفــس املنهــج املتبــع ىف إعــداد كتاب 
ــوي  ــث يحت ــات ، حي ــريف إلدارة املروع ــل املع الدلي

الكتــاب عــى :

ــاب األخــري ) الدليــل لتحليــل األعمــال (  يعتــر الكت
ــام  ــال وق ــذا املج ــد ىف ه ــدارات املعه ــر إص ــو آخ ه
ــكل  ــاب بش ــة الكت ــات بصياغ ــد إدارة املروع معه
مماثــل لكتابهــا األشــهر ىف مجــال إدارة املروعــات 
: الدليــل املعــريف إلدارة املروعــات ، حيــث احتــوى 
ــن  ــة و6 م ــاالت املعرف ــن مج ــى 6 م ــاب ع الكت

ــات .  ــات العملي مجموع

عــى الجانــب اآلخــر نجــد أن املعهــد الــدويل لتحليــل 
األعمــال يعمــل عــى تدعيــم معايــري التطويــر 
ــاً  ــك أيض ــال وذل ــل األعم ــال تحلي ــتمر ىف مج املس
ــورات  ــهادات واملنش ــن الش ــة م ــال مجموع ــن خ م

ــنوية . ــرات الس واملؤتم

أصــدر املعهــد الــدويل لتحليــل األعمــال كتابــاً 
ــل  ــو الدلي ــال وه ــل األعم ــال تحلي ــداً ىف مج واح
املعــريف لتحليــل األعمــال وهــو يحتــوي أيضــاً عــى 

ــة .  ــاالت معرف 6 مج

يميــل الكتــاب بشــدة إىل تبني وجهــه نظر املشــاريع 
ــا  ــات مم ــا املعلوم ــة بتكنولوجي ــة واملتعلق املرتبط
ــل  ــد بالخطــأ أن مجــال تحلي يجعــل البعــض يعتق
األعمــال مخصــص فقــط ملشــاريع تكنولوجيــا 

ــب اآليل .  ــج الحاس ــر برام ــات وتطوي املعلوم

يعتمــد الكتــاب عــى 35 عمليــة والتــي مــن املفرض 
أن يتــم تنفيذهــا إلتمــام تحليــل األعمال بشــكل 

)Need Assessment( 1.1. تقدير االحتياجات

1.2. أصحاب املصلحة                             

 )Stakeholder Engagement(     

)Elicitation( 1.3. االستنباط

 )Analysis( 1.4. التحليل

1.5. التتبع والرصد

)Traceability and Monitoring(    

 )Solution Evaluation( 1.6. تقييم الحل

2.1. عمليات التحديد واملواءمة

 )Defining and Alignment(      

  )Initiating( 2.2. عمليات البدء

)Planning( 2.3. عمليات التخطيط

)Executing( 2.4. عمليات التنفيذ

2.5. عمليات املراقبة والتحكم

)Monitoring and Control(      

 )Releasing( 2.6. عمليات اإلصدار

الدليل لتحليل األعمال عن قرب
) معهد إدارة المشروعات (

1. عدد 6 مجاالت معرفة و هي :

2. عدد 6 مجموعات عمليات :
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ــال  ــن خ ــة م ــم رشح كل عملي ــث يت ــح ، حي صحي
ــات الازمــة  املدخــات ، املخرجــات واألدوات والتقني
ــذه  ــم ه ــاب بتنظي ــوم الكت ــة . يق ــام العملي إلتم
ــا  ــة وهن ــاالت معرف ــل الـــ 6 مج ــات داخ العملي
يجــب مراعــاة أن تنظيــم العمليــات داخــل الكتــاب 
ال يعتمــد عــى الرتيــب الزمنــي لحــدوث كل عمليــة 
بــل هــو ترتيــب يعتمــد أساســاً عــى مــدى التشــابه 
بــن العمليــات بغــض النظــر عــن ترتيــب الحــدوث 
يف املــروع . كذلــك فــإن ترتيــب العمليــات داخــل 
ــاً  ــاً زمني ــس ترتيب ــت لي ــات الس ــات العملي مجموع
ــل  ــاة تحلي ــكل دورة حي ــات ال تش ــذه املجموع ألن ه
ــي  ــل ه ــروع ب ــاة إدارة امل ــال أو دورة حي األعم
ــا  ــن تنفيذه ــي يمك ــات الت ــن العملي ــة م مجموع

ــك .  ــال إىل ذل ــل األعم ــاج محل ــا احت كلم

كامــل  شــبه  بشــكل  يغفــل  الكتــاب  أن  كمــا 
ــوم  ــو ال يق ــاذا ؟ فه ــؤال : لم ــى الس ــه عل اإلجاب
بعــرض أو رشح أي مبــادئ أو أســس أو منهجيــات 
ــاب  ــل الكت ــودة داخ ــة املوج ــاس لـــ 35 عملي كأس
ــل  ــرض ملحل ــد تع ــاب ق ــن أن الكت ــم م ــى الرغ . ع
األعمــال وذكــر بشــكل بســيط املهــارات التــي يجــب 
ــح  ــل توضي ــد أغف ــك ق ــه كذل ــا إال أن ــع به أن يتمت
املهــام واملســؤوليات التــي يجــب أن يقــوم بهــا كل 

ــروع   ــراف امل ــن أط ــرف م ط

ــى  ــري ع ــكل كب ــاب بش ــد الكت ــاً يعتم ــك أيض كذل
كتــاب تحليــل األعمــال للممارســن : دليــل املمارســة 
ــات  ــن األدوات والتقني ــري م ــح الكث ــرح وتوضي ل
ــل  ــات تحلي ــذ عملي ــتخدامها لتنفي ــم اس ــي يت الت

ــال .  األعم

إدارة  بــن  الكبــري  االرتبــاط  الكتــاب  يوضــح 
ــص  ــث يخص ــال ، حي ــل األعم ــات و تحلي املروع
ــاق  ــر ميث ــم تطوي ــات )دع ــدى العملي ــاب إح الكت
املــروع( لتوضيــح دور محلــل األعمــال ىف مســاعدة 
ودعــم مديــر املــروع ىف إعــداد ميثــاق املــروع . 

ــو  ــاب ه ــذا الكت ــن ه ــث م ــدار الثال ــر اإلص يعت
أحــدث إصــدارات هــذا الكتــاب مــن املعهــد الــدويل 
لتحليــل األعمــال حيــث يحتــوي الكتــاب عــى عــدد 

ــي :     ــة وه ــاالت معرف 6 مج

 Business( ــال ــل األعم ــد تحلي ــط  ورص 1. تخطي
)Analysis Planning and Monitoring

2. االستنباط والتعاون

 )Elicitation and Collaboration(    

3. إدارة دورة حياة املتطلبات

)Requirement Life Cycle Management(   

)Strategy Analysis( 4. تحليل االسراتيجيه

5. تحليل املتطلبات وتحديد التصميم

 Requirement Analysis and Design(    
)Definition

)Solution Evaluation( 6. تقييم الحل

ــو  ــال ه ــل األعم ــون تحلي ــى ك ــاب ع ــز الكت يرك
مجــال وعلــم مســتقل بذاتــه ، و هــو بذلــك ال يربــط 
ــات أو  ــن املروع ــة م ــة معين ــال بنوعي ــذا املج ه
ــل  ــاب مجــال تحلي ــة بــل يقــدم الكت صناعــة معين
األعمــال عــى أنــه صالــح لــكل أنــواع املروعــات ، 
بــل هــو أســاس لنجــاح أي مــروع ىف أيــة صناعة.

ــاً  ــال فص ــل األعم ــريف لتحلي ــل املع ــدم الدلي يق
كامــاً عــن كيفيــة اســتخدام مجــال تحليــل 
ــات  ــر الرمجي ــري تطوي ــات غ ــال ىف مروع األعم
فهــو يســتعرضمثاً كيــف يمكــن اســتخدام تحليــل 
األعمــال يف مجــال تطويــر عمليــات الركــة وأيضــاً   

الدليل المعرفي لتحليل األعمال
) المعهد الدولي لتحليل األعمال (:
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  )Techniques( فصــاً مســتقاً لــكل األســاليب
التــي يتــم اســتخدامها ىف تنفيــذ العمليــات الثاثــن 

ــال . ــل األعم ــال تحلي ــة بمج الخاص

ــة  ــن بواب ــال م ــل األعم ــال تحلي ــول إىل مج 1. الدخ
ــات إدارة املروع

ــهادات  ــن ش ــى أي م ــل ع ــروع حاص ــر م 2. مدي
ــات  ــد إدارة املروع معه

1. التـفـكـيـر التحليي وحل املشكات

2. الخصائص السلوكية

3. املعرفة الخاصة باألعمال 

4. مهارات التواصل

5. مهارات التفاعل 

6. التقنيات واألدوات 

للحديث  التاسع  الفصل  تخصيص  تم 
التي  الست  والمهارات  القدرات  عن 
األعمال  محلل  بها  يتمتع  أن  يجب 

وهي : 

1. التخطيــط للبقــاء يف مســار تحليــل األعمال ســواءاً 
ــراتيجي  ــتوى االس ــذي أو املس ــتوى التنفي ــى املس ع

ىف الركــة

2. جزء من فريق مركز التميز ىف الركة 

3. إذا كانــت املؤسســة تعتمــد عــى شــهادات املعهــد 
ــار  ــاء إط ــاس لبن ــال كأس ــل األعم ــدويل لتحلي ال

ــة  ــل الرك ــاءات داخ الكف

شهادات  أحد  على  الحصول  يفضل 
المعهد الدولي لتحليل األعمال فى 

حالة :

يفضل الحصول على إحدى شهادات 
معهد إدارة المشروعات فى حالة :

3. إذا كانــت املؤسســة تعتمــد عــى شــهادات معهــد 
ــاءات  ــار الكف ــاء إط ــاس لبن ــات كأس إدارة املروع

داخــل الركــة .

1. الدليــل املعــريف إلدارة املروعــات - اإلصــدار 
الســادس )2018( - معهــد إدارة املروعــات .

2. الدليــل املعــريف لتحليــل األعمــال - اإلصــدار 
الثالــث )2015( - املعهــد الــدويل لتحليــل األعمــال .

المراجع :
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م. منذر أسامة الشيخ ورق
مدير االستشارات التقنية بمجموعة التنميات القابضة

التدفق 
النقدي للمشروع

 Project Cashflow 
من برنامج

Microsoft Project 

العودة للفهرس
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ــر  ــكل مدي ــر املهمــة جــدا ل ــر التدفــق النقــدي للمــروع Project Cashflow Report مــن التقاري تقري
مــروع أو محاســب أو حتــى ممــول للمــروع! يُجيــب هــذا التقريــر عــن أســئلة مثــل: » متــى يحتــاج 
املــروع للنقــود ليســتمر العمــل دون تأخــري؟« ويجيــب أيضــاً عــن التســاؤل عــن كيفيــة توزيــع الدفعــات 

بينــك وبــن العميــل مثــاً وغريهــا. 

باختصــار يوضــح هــذا التقريــر مــدى احتياجــك لتدفــق األمــوال إىل مروعــك عــر الزمــن، ومتــى تحتــاج 
إىل النقــود وكــم؟.  ويمكــن تصميــم التقريــر بــأن يظهــر الدفعــات املطلوبــة بشــكل أســبوعي أو شــهري 

أو حتــى ســنوي.

العودة للفهرس
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ــهولة  ــر بس ــذا التقري ــتخراج ه ــك اس ــه يمكن ــي قبل ــخ الت ــج Microsoft Project 2019  والنس يف برنام
ــال  ــر: إدخ ــال ال الح ــبيل املث ــى س ــا ع ــد به ــات يُقص ــة! املدخ ــك صحيح ــون مدخات ــة أن تك رشيط
تعيــن املــوارد عــى املهــام ، وإدخــال تكلفــة املوظفــن، تكلفــة املورديــن، تكلفــة املــواد التــي تســتخدمها 
ــند  ــرَّف وتُس ــع هــذه التكاليــف يجــب أن تُحــر وتُع ــة وغريهــا .... جمي يف املــروع، التكاليــف اإلضافي

ــد يف املــروع عــى مســتوى كل مهمــة وليــس تعيــن مــوارد وتكاليــف بشــكل عشــوائي. بشــكل جي

أيضــا طريقــة تعريــف املــوارد Resources وضبــط تراكــم اســتحقاقها املــايل )حقــل Accurate ( وإســناد 
تلــك املــوارد إىل املهــام وضبــط الـــ Unit يلعــب دوراً هامــاً يف تعيــن التكلفــة بشــكل منطقــي فضــاً عــن 

توزيعهــا بشــكل صحيــح. 

جميــع مــا ســبق باإلضافــة لإلعــداد الصحيــح للخطــة يُشــكل مدخــاً أساســياً لضبــط تقاريــر برنامــج 
.Project Cashflow Report ــروع أو ــايل للم ــق امل ــر التدف ــا تقري Microsoft Project  ومنه

للحصول على هذا التقرير من داخل برنامج Microsoft Project تصفح البرنامج 
من خالل القائمة Report > Costs > Cashflow ، سيظهر التقرير بهذا الشكل.
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بإمكانــك أيضــاً االطــاع عــى هــذا التقريــر بشــكل أكثــر تفصيــاً عــر ربطــه برنامــج Excel واســتخدام 
Report > Visual Reports> Task Usage> Cashfl ow Report :عر املســار التــايل Visual Reports الـ

بإمكانــك هنــا أن تختــار الفــرات املاليــة التــي تريد 
للتقريــر أن يــوزع الدفعــات عليها 

)بحســب اليــوم، األســبوع، الشــهر، الربــع، أو 
ــنة( الس

View بعد ذلك اضغط

 Excel بتصديــر ملــف Microsoft Project ســيقوم
ويُحمــل بيانــات املــروع كاملــة عــى ملــف إكســل 
ــي عمــل Sheets األوىل تحتــوي عــى  وينشــئ ورقت
ــرى  ــة األخ ــي والورق ــم بيان ــكل رس ــر بش التقري

ــاً . تحتــوي عــى البيانــات مفصلــة كتابي

Visual Reports التقارير المرئية
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ال تتوقع الحصول عى تقرير منضبط لو لم تُربط التكاليف باملهام.	 

ال تتوقع تقرير دقيق منضبط مالم تكون جميع املهام مرتبطة ببعضها Liked بشكل جيد.	 

ال تتوقع تقرير دقيق مالم تُضبط نسبة تحميل كل مورد Resource عى املهمة.	 

تحديثــك للخطــة ووضــع العمــل الفعــي Actual Work  سيُســاهم يف ضبــط التدفقــات النقديــة بشــكل 	 
كبــري وســيظهر لــك احتياجــك الحقيقــي للنقــود .... متــى وكــم.

في النهاية، من البديهي أن تعلم أن:
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قام على هذا اللقاء 

                             لـقــاء مـــــع 
                                       األســتـــــــاذ 
                                         الـدكـــتـــــور
                                   الـمـهــنــدس
أحـمـد محمد عبـد العليـم

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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التعريف بشخصية العدد 

واألنشطة  األكاديمية  2-المسيرة 
والمحلي  الدولي  والتكريم  العلمية 

1-عضوية اللجان األكاديمية والمهنية  

إستشــاري إدارة املروعــات – نقابــة املهندســن 	 
املريــة .

استشــاري تصميــم املنشــات الخرســانية – 	 
ــودة . ــد الج ــط وتأكي ضب

عضو مشارك  بجمعية املهندسن املرية.	 

 	 ACI(  )عضــو معهــد الخرســانة األمريكــي
املدنيــن  للمهندســن  األمريكيــة  والجمعيــة 

.)ASCE (

ــن 	  ــد م ــدى العدي ــد ل ــديس معتم ــاري هن إستش
ــا. ــر وخارجه ــل م ــوزارات داخ ــات وال الهيئ

وإدارة 	  التشــييد  هندســة  مشــارك  أســتاذ 
الهندســة– جامعــة حلــوان املروعــات كليــة 

ــة 	  ــر العــام لركــة خــراء القيم مؤســس واملدي
.  Value Experts -Egypt  االستشــارية

لــإلدارة 	  املريــة  للجمعيــة  العــام  األمــن 
.  AIM-Egypt املتكاملــة 

عضــو مؤســس بجمعيــة الهندســة اإلستشــارية 	 
املريــة ECEA(- ممثــل مــر الحــايل باإلتحاد  

.) FIDIC( الــدويل للمهندســن االستشــارين

ــي إلدارة 	  ــري والعرب ــود امل ــان الك ــو لج عض
ــييد. ــات التش مروع

عضــو لجنتــي تحديــث الصناعــة والتعليــم 	 
الهنــديس نقابــة املهندســن املريــة.

أعمــل حاليــا أســتاذ مشــارك  هندســة التشــييد 	 
ــة  ــة – جامع ــة الهندس ــات – كلي وإدارة املروع

حلــوان .

مروعــات 	  »إدارة   - الفلســفة  دكتــوراة 
هندســية«- )ديســمر- 2005(الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة / اســتكماال ملنحــة فولرايــت .

اإلنشــائية 	  الهندســة  يف  الفلســفة   دكتــوراة 
)مايــو- 2010(، » جامعــة عــن شــمس – مر 
ــر –  ــة مانشيس ــرك جامع ــة إرشاف مش – منح
ــي  ــايف الريطان ــس الثق ــة املجل ــرا  / منح إنجل

ــة. ــات املري ــع الجامع ــي م ــادل العلم للتب

أكثــر مــن 26 بحــث علمــي منشــور يف العديــد 	 
ــة  ــة الدولي ــات العلمي ــرات و الدوري ــن املؤتم م

ــة. واملحلي

بداية نود أن نعرف قراءنا األعزاء على شخصكم الكريم وما هي أهم المحطات 
العلمية والمهنية الخاصة بكم؟
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اإلشــراك يف االرشاف عــى أكثــر مــن 40 رســالة 	 
ــات  ــل الجامع ــوم داخ ــيتري عل ــوراة وماجس دكت

املريــة .

ــر 	  ــم ألكث اإلرشاف واإلشــراك يف اإلرشاف والتحكي
مــن مائتــي بحــث تطبيقــي لدرجــة ماجيســتري 
ــييد وإدارة  ــة التش ــص هندس ــة يف تخص الهندس

املروعــات داخــل مــر وخارجهــا.

التكريــم مــن الســفري الريطانــي »ســري ديــرك 	 
بلمبــى«يف إحتفــال بمقــر الســفارة الريطانيــة يف 
القاهــرة بحضــور وزيــر التعليــم العــايل حينئــذ 
ــد  ــي عب ــامة و أ.د/ ع ــزت س ــرو ع أ.د/ عم
الرحمــن رئيــس جامعــة القاهــرة و مديــر املركز 
الثقــايف الريطانــي بالقاهــرة وأســاتذة الجامعات 
ــام  ــة و اإلع ــة و الصحاف ــة و املري الريطاني

ــمر 2005. ــي- ديس ــري و الريطان امل

ــة 	  ــارضة إفتتاحي ــاء مح ــاص و إلق ــم خ  تكري
بمؤتمــر »Bauma« الــدويل بمدينــة شــنغهاي – 

ــن2008  الص

تكريــم خــاص و إلقــاء محــارضة بمؤتمــر 	 
»NTDPA« الــدويل بمدينــة كواالملبــور – ماليزيــا 

2008  .

 	 ELBA – منحــة تعــاون بحثــي مشــرك بأملانيــا
Industries - - مدينــة شــتوتجارت- 2008

ــة 	  ــارضة إفتتاحي ــاء مح ــاص و إلق ــم خ تكري
بمعــرض ومؤتمــر »PUTZMEISTER« الدويل- 

ــن. 2008  ــنغهاي – الص ش

ــة  	  ــغال البحريني ــن وزارة األش ــاص م ــم خ تكري
وشــهادة تقديــر بمناســبة ورشــة عمــل تطويــر 

أداء القطاعــات الهندســية عــام 2010.

شــهادة تقديــر مــن الكليــة الفنيــة العســكرية- 	 
مــر -املؤتمــر التاســع للهندســة املدنيــة 

.2012– وتطبيقاتهــا 

اإلنجازات  وأبرز  المهنية   3-المسيرة 
في مجال إدارة المشاريع 

ــة 	  ــر العــام لركــة خــراء القيم مؤســس واملدي
املروعــات  وإدارة  الهندســية  لإلستشــارات 

ــا(. )حالي

ــاء 	  ــس إدارة مجموعــة نم مستشــار رئيــس مجل
ــية. ــارات الهندس لاستش

ــات 	  ــة ودراس ــة القيمي ــات الهندس ــداد دراس إع
ــط  ــداد خط ــة واع ــات التكلف ــدوى ودراس الج
ــة  ــة ودراس ــامة املهني ــة والس ــودة والصح الج
ــد  ــاءات للعدي ــم العط ــاريع وتقيي ــر املش مخاط
مــن الهيئــات واملشــاريع الكــرى داخــل مــر 

ــا. وخارجه

إستشــاري معتمــد ملروعــات املنطقــة املركزيــة 	 
بهيئــة تطويــر املدينــة املنــورة و القيــام بالعديد 
مــن الدراســات والتصاميــم  والدراســات القيمية 
ــى  ــة  ع ــة املبارك ــاريع باملدين ــن املش ــدد م لع
ســاكنها أفضــل الصاة وأتــم التســليم– -2016 

االن.
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إعــداد املطالبــات الزمنيــة واملاليــة للعديــد مــن 	 
ــن(. الــركات ) مــاك ومقاول

لبعــض 	  املتكاملــة  اإلجــراءات  أدلــة  إعــداد 
الزراعــة  بالســعودية مثــل وزارة  الــوزارات 
وأمانــة  جــدة  وأمانــة  التجاريــة  والغرفــة 
العاصمــة الريــاض مثــل : دليــل إجــراءات 
املشــاريع  ادارة  دليــل   - الهندســية  اإلدارة 
- دليــل إجــراءات الدراســات والتصاميــم - 
ــل  ــذ -  دلي ــى التنفي ــراءات االرشاف ع ــل إج دلي
إجــراءات املراقبــة واملتابعــة والتحكــم للمشــاريع 
- الدليــل التنفيــذي لعمليــات اإلرشاف عــى تنفيذ 
ــم  ــم الرمي ــراءات قس ــل إج ــات - دلي املروع
ــط  ــد وضب ــراءات تأكي ــل إج ــة – دلي والصيان
ــل  ــرح دلي ــداد مق ــاريع. -  إع ــودة باملش الج
إســتخدام الهندســة القيميــة يف مروعــات أمانــة 
ــروض  ــاريع و الع ــم املش ــاذج تقيي ــدة  ونم ج
ــة – وزارة  ــة القيمي ــر الهندس ــة نظ ــن وجه م
الشــؤون البلديــة والقرويــة بالســعودية، 2014-

.2015

ــادة 	  ــة وإع ــة القيمي ــات الهندس ــداد دراس إع
للهيئــة  املروعــات  مــن  العديــد  تصميــم 
ــاع  ــة - قط ــاع املري ــوزارة الدف ــية ب الهندس
ــفى  ــروع املستش ــل م ــرى: مث ــات الك املروع
ــول  ــؤاد ، م ــول بورف ــق ، م ــكري بالزقازي العس
، والتوســعات بكليــة  جاردينيــا ببورســعيد 

.2016  ، التجــارة 

ــم 	  ــادة تصمي ــة وإع ــة القيمي ــة الهندس دراس
الخزانــات االســراتيجية و منشــآت التحكــم

 	

ــة 	  ــال املرحل ــة – أعم ــي االداري ــة واملبان واملراقب
الثانيــة مــن املخطــط االســراتيجي للميــاه 
بمدينــة الريــاض – مــروع املهديــة – 2016.

ــات ومســتندات 	  ــم واعــداد مواصف اعــادة تصمي
التعاقديــة  والــروط  واملواصفــات  الطــرح 
ــارات  ــم العب ــروع تصمي ــارة – م ــدد 23 عب ع
ــدة –  ــة ج ــيول- امان ــارات الس ــة مس و دراس
ــعودية  ــة – الس ــة والقروي ــؤون البلدي وزارة الش

.2017  /-2016

الرائــدة 	  رشكــة  إعتمــاد  مــروع  تنفيــذ 
 Integrated ــام ــعودية لنظ ــتثمارات بالس لإلس
املؤسســة  ممثــل    ،Management System
ــذ  ــوم بتنفي ــي تق ــة الت ــد باململك ــة للتقاع العام
ــة  ــل مدين ــعودية مث ــات بالس ــرى املروع ك
ــه املاليــة KAFD  وذلــك بالتعــاون  امللــك عبدالل
ــون EPM) أ.د.  ــراء املري ــة الخ ــع مجموع م

عــادل الســمادوني( - 2015 .

 	 EPM اإلشــراك مــع مجموعة الخــراء املريــن
  Project Charter يف إعــداد وثيقــة املــروع
ــات  ــة  واملواصف ــروط التعاقدي ــات ال وكراس
الفنيــة و دعــوات املقاولــن واملورديــن العامليــن 
ألكــر مــروع ســكر بنجــر بالــرق األوســط 
ــة  ــة إنتاجي ــكر-  بطاق ــوران للس ــع الن – مصن
16000 طن/يــوم ، باإلضافــة إىل تصميــم نظــام 
ــارية  ــب اإلستش ــي للمكات ــم رقم ــاد وتقيي إلعتم
واملقاولــن واملورديــن خــاص باملــروع  يســاعد 
 AHP- Simulation عــى إتخــاذ القــرار بنظــام
 Based Technique- Prequalification Point

ــام 2016. D.S. System – ع

اإلســراتيجية 	  الدراســات  قســم  تأســيس 
بركــة نمــاء لإلستشــارات الهندســية ملشــاريع 
الهندســة القيميــة وإدارة املشــاريع و إعــداد 
ــر األصــول  دراســات الجــدوى ودراســات تطوي
و إســتثمارها  باإلضافــة إىل مشــاريع إعــادة 

تأهيــل املنشــآت2011. 

األصــول 	  إســتثمار  و  برنامــج إلدارة  تنفيــذ 
األهــي  البنــك  لصالــح  اململوكــة  املشــركة 

املــري و بنــك مــر
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كانــت البدايــات األوىل منــذ التخــرج والبــدء مبــارشة 
يف اإلعــداد لرســالة املاجيســتري موجهــة أكثــر ناحيــة 
تخصــص تصميــم املنشــآت الخرســانية وميكانيــكا 
اإلنهيــار يف املنشــآت وتقييــم الســامة اإلنشــائية لهــا 
ــتي  ــال دراس ــف مج ــا أن أص ــو يل حينه وكان يحل
 Pathology of RC« « بمســمى » طــب املبانــي » أو
ــاريع  ــص إدارة املش ــن تخص ــم يك structures، ول
منــذ أكثــر مــن عريــن عامــا يحظــى بهــذا الزخــم 
واإلهتمــام الحــايل ،، وربمــا كان إهتمامــي بالبحــث 
عــن أنســب الحلــول التصميميــة و أســاليب التنفيــذ 
ــيأتي  ــغف س ــدا لش ــق  تمهي ــة للتطبي ــر مائم األكث
فيمــا بعــد بالهندســة القيميــة وتطبيقاتهــا. صاحب 
ذلــك مســرية مهنيــة تنوعــت بــن مهــام التصميــم 
ــج  ــات والرام ــداد املواصف ــذ وإع واإلرشاف و التنفي
الزمنيــة -البســيطة حينئــذ- ، كل ذلــك شــكل وعيــا 

وتطبيقــا إلدارة املشــاريع دون قصــد حينهــا 

P منذ متى بدأتم رحلتكم مع عالم 
إدارة المشاريع ؟

)إعــادة تقييــم األصــول العقاريــة و األرايض و 
املصانــع اململوكــة للبنكــن  ودراســة التــرف 
ــع  ــط املواق ــة لأصــول ورب األفضــل و األعــى ربحي
ــول  ــا GIS لأص ــع جغرافي ــد املواق ــام تحدي بنظ
ــة(   ــتوى الجمهوري ــى مس ــل ع ــا 149 أص وعدده

 .-2012

إدارة تطويــر األعمــال و املروعــات 	  مديــر 
الكــرى  مــع املؤسســة العربيــة للعلــوم و 
ورقــات   9 إعــداد  و   –  ASTF التكنولوجيــا 
عمــل بمبــادرات و مشــاريع للمؤسســة العربيــة 
ASTF  للعلــوم و التكنولوجيــا تقدمــت بــه
للتمويــل مــن بنــك التنميــة اإلســامي –جــدة – 
الســعودي- 2010، و مراجعــة إتفاقيــة التعــاون 
ــم  ــي ووزارة التعلي ــر العرب ــة الفك ــع مؤسس م
املريــة ورشكــة General Electric األمريكيــة  

.INTEL ــة ــع رشك ــة م ــك اإلتفاقي وكذل

ــس 	  ــن مجل ــة م ــة املفوض ــة الفني ــة اللجن رئاس
ــية  ــات الهندس ــكوير للمروع ــة س إدارة رشك
إختبــار  و  2008إلختيــار   /2007 عامــي   –
املهــام و املعــدات و التجهيــزات الازمة ملشــاريع 
ــات و العقــود وإعــداد  الركــة و إبــرام اإلتفاقي
ــن رشكات  ــد م ــع العدي ــة م ــودات الراك مس
البنــاء و التشــييد العامليــة وقــد شــملت زيــارات 
ــدة دول  ــتفيضة يف ع ــات مس ــة و دراس ميداني
ــا، ســنغافورة ،  ــان ، الصــن ، ماليزي منهــا الياب
أملانيــا ،إنجلــرا، روســيا، اإلمــارات ، الســعودية ، 

ــن، األردن. ــر ، البحري قط

 	 COO الفنيــة   القطاعــات  شــؤون  رئاســة 
2007(( رشكــة SIBIC وتوقيــع عــدد مــن 
إتفاقــات التفاهــمM.O.U.  و التعــاون املشــرك 
و الراكــة مــع العديــد مــن الــركات العامليــة 
يف مجــال معــدات البنــاء و التشــييد منهــا 
: رشكــة ELBA األملانيــة الرائــدة يف مجــال 
ــة  ــزة، رشك ــانة الجاه ــات الخرس ــة محط صناع
  China   ــة ــة  ورشك PUTZEMEISTER األملاني
Heavy Truck Machinery   الصينيــة  الرائــدة 
يف مجــال صناعــة عربــات النقــل الثقيــل ، 
وأعمــال دراســات الجــدوى والتصميــم واإلنشــاء 

ملحطــات RMCBP بمــر والســعودية،

ــس 	  ــع املجل ــم م ــرة تفاه ــع مذك ــك توقي وكذل
ــي  ــم التقن ــاالت التعلي ــاون يف مج ــزي للتع املالي

ــي. ــب التأهي والتدري

ــال 	  ــود األعم ــذ بن ــاليب تنفي ــاذج أس ــداد نم إع
-Method Statement  -و مصفوفــة املهــام 
 RAM- املــروع  ألطــراف  واملســئووليات 
األمريكيــة  الجامعــة  مــروع   -  MATRIX
ــامكريت-      ــونج – س ــف سامس ــع- تحال بالتجم

.2006

ــاع 	  ــر قط ــروع تطوي ــى م ــي ع اإلرشاف الفن
البنيــة التحتيــة – مروعــات مــر الوســطى – 

 .USAID – 2004

املشــاركة يف اعــداد الدراســات الخاصــة ملــروع 	 
 UNDP - – ــا ــة بيئيـــ ــرى املري ــل الق تأهي

.2003
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لكــن البدايــة الحقيقيــة كانــت أثنــاء االعــداد 
إلختيــار موضــوع الدكتــوراة عــام 2003 والتفكــري 
ــد  ــص جدي ــاريع كتخص ــص يف إدارة املش يف التخص

ــدى  . ــي ل ــري نمط وغ

مجــال إدارة املشــاريع مجــال رحــب ومتجــدد وعلــم 
ــي  ــل ديناميك ــاة متكام ــم حي ــاريع عل إدارة املش
ــية  ــوم الهندس ــات العل ــن تطبيق ــزج ب ــاع يم اإليق
ــات  ــراد واملؤسس ــوم اإلدارة لأف ــة و عل التخصصي
ــم  ــم بعل ــفي يهت ــب فلس ــه جان ــا ، وفي ونظرياته
الحفــز  أليــات  و  االنســانية  والعلــوم  النفــس 
والتشــجيع والتوجيــه والتقويــم و التقييــم املســتمر 
،، لــذا فهــو بمثابــة قائــد األوركســرا لباقــي العلــوم 
الهندســية ، و إدارة التشــييد تعــد مــن أقــدم العلــوم 
الهندســية و أثــار الحضــارات القديمــة شــاهدة عــى 
ــا   ــة حينه ــييد املطبق ــاليب التش ــاء وأس ــة البن أنظم
،، كمــا أن مديــر املــروع الناجــح البــد أن تتوافــر 
فيــه بجانــب الجــدارات املعرفيــة و الكفــاءات 
املهنيــة ســمات شــخصية قياديــة بعضهــا مكتســب 
وبعضهــا هبــة ))Gifted  مــن اللــه ســبحانه وتعاىل 

P ما الذي جذبكم لهذا لمجال إدارة 
عندمــا نقــارن مســتوى تطبيــق إدارة املشــاريع اآلن المشاريع؟

بمــا كان عليــه منــذ عــر ســنوات أو عــرون عامــا 
ــة  ــاريع زادت درج ــا ،، فاملش ــورا ملحوظ ــدا تط نج
ــورت  ــا وتط ــا وعملياته ــددت أطرافه ــا وتع تعقيده
ــذا  ــري ،، ل ــكل كب ــييد بش ــدات التش ــاليب ومع أس
ــاريع  ــة إدارة مش ــاريع  وخاص ــق إدارة املش فتطبي

ــل رضورة ملحــة . ــة ب ــم تعــد رفاهي التشــييد ل

كمــا ان ازديــاد االهتمــام بتدريــس تخصصــات إدارة 
املشــاريع يف الجامعــات و االهتمــام بالحصــول عــى 
 PMP, PMI-PSP,   :الشــهادات املهنيــة الدولية مثــل
 PMI-RMP, PMOC, CBAP, SAVE- AVS,VMP,
ــى  ــاريع ع ــال إدارة املش ــا يف مج CVS ..... وغريه
مســتوى االفــراد ،،، لكــن بشــكل عــام وعــى صعيــد 
ــييد  ــاع التش ــة يف قط ــات العامل ــركات و املؤسس ال
 »Maturity« ــكايف ــج ال ــة النض ــل لدرج ــم تص ل
لتطبيــق منهجيــات إدارة املشــاريع األنســب لطبيعــة 

املشــاريع وبيئــة املشــاريع ذاتهــا 

المجال؛  هذا  في  كخبير  بصفتكم   P
إدارة  لتطبيق  تقييمكم  هو  ما 
بالشرق  حاليا  عام  بشكل  المشاريع 

األوسط؟
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 Best البــد مــن تعزيــز مفهــوم )أفضــل املمارســات 
ــات و  ــق برمجي ــركات تطب ــاك ش Practices( هن
تقنيــات حديثــة فــي إدارة المشــاريع مثــل ERP او 
BIM Technique  فــي مشــاريع هامــة ، لكــن كــم 
ــاءة إســتخدامها ؟ االمــور بحاجــة  ــا كف عددهــا وم

الــى جهــد أكبــر .

ــل  ــي ال تنفص ــم تطبيق ــاريع عل ــم إدارة المش عل
ــق .. ببســاطة األداء هــو  ــه عــن التطبي ــة في النظري
محصلــة الرغبــة فــي العمــل و القــدرة علــى إنجازه 
ــذات هــذا  ــه فــي تطويــر ال ،، كونهــم لديهــم الرغب
ــو  ــك ه ــل لذل ــي المكم ــق الثان ــق االول ، الش الش
تعزيــز القــدرات واكتســاب الجــدارات الازمــة مــن 

ــال :  خ

تنميــة المهــارات المعرفيــة مــن خــال االلتحاق 	 
بــأي برامــج تدريبيــة او دراســية متاحــة 
تناســب ظروفهــم ســواءا برامــج دراســات 
ــة  ــج تدريبي ــة أو برام ــهادات مهني ــا أو ش علي
عاديــة لمواكبــة التطــور المتاحــق فــي أســاليب 
ــرة  ــم والخب ــاريع. العل ــات إدارة المش ومنهجي

ــر . ــن االخ ــا م ــد أليهم ــان الب ــوان متازم صن

المجال  بهذا  المهتمين  من  كثير   P
قدراتهم  تطوير  في  الرغبة  لديهم 
هي  فما  فيه،  والمهنية  العلمية 

توصياتكم لهم؟

والخبــرات 	  للكفــاءات  المســتمر  التحديــث 
ــات  ــال البرمجي ــن خ ــواءا م ــبة .. س المكتس
واالســاليب اإلداريــة الحديثــة أو اكتســاب خبرات 
ــاء  ــرى دون االكتف ــروعات كب ــن مش ــدة م جدي
بنمطيــة االداء فــي مشــاريعه الســابقة ، التطــور 
ــم يســاير  ــن  ومــن ل ــد حــد معي ــن يقــف عن ل
ــه  ــاق ب ــتطيع اللح ــن يس ــور االن ل ــب التط رك
 it›s never too( مســتقبا .. المهــم أن يبــدأ االن

.)late

ــم  ــض المفاهي ــح بع ــي بتوضي ــمح ل ــة إس بداي
ــاء  ــض الزم ــدى بع ــط ل ــن ان تختل ــي يمك الت
ألهميــة موضــوع الهندســة القيميــة وكونــه 

ــدد : ــوع الع موض

اوال : اننــي أميــل بشــكل أكثــر إلســتخدام مصطلــح 
» إدارة القيمة »Management of Value« أو »اإلدارة 

»Value Management« القيمية 

بالنظر للهندسة القيمية وأهميتها 
التشييد،  بقطاع  خاصة  الجوهرية 
ما هو رأيكم في مستوى التطبيق 
لرفــــــع  الالزمة  والتوصيات  حاليا 
مســـتــــوى التطبيـــق للمستوى 

المأمول؟
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ــا الشــامل  ــق إدارة القيمــة بمفهومه ــا تطبي إذا أردن
 ، التشــييد  مشــاريع  مراحــل  جميــع  خــال 
ــم والمصطلــح  صحيــح البدايــات األولــى لهــذا العل
 Value » ــة ــة القيمي ــو الهندس ــارا ه ــر إنتش األكث
أكبــر  بشــكل  إرتبــط  Management«وإن 
 »Design Stage« بمخرجــات مرحلــة التصميــم
ــا  ــروع كلم ــي المش ــرا ف ــه مبك ــا كان تطبيق وكلم
ــة  ــن إدارة القيم ــه ،،، لك ــن تطبيق ــدة م زادت الفائ
ــف  ــن الوظائ ــر م ــاق أكب ــمل نط ــام  تش ــكل ع بش
ــروع  ــة للمش ــل المختلف ــال المراح ــات خ والعملي
 Value Planning – إبتــداءا مــن » تخطيــط القيمــة
« و تحليــل القيمــة » Value Analysis« فــي مرحلــة 
الدراســات األوليــة ودراســات الجــدوى ثــم تتكامــل 
ــة »  ــة القيمي ــة والهندس ــل القيم ــي » تحلي عمليت
VA/VE« » فــي مرحلــة التصميــم « ، وفــي مرحلــة 
ــد  ــتراتيجية التعاق ــار اس ــاءات واختي ــل العط تحلي
نلجــأ أكثــر لمفهــوم » »Value Assessment وفــي 
 Value« مرحلــة التنفيــذ أو التشــييد نســتخدم
Control  «وهكــذا ... وهــذه المســميات ليســت 
ــة نســبيا بــل نجدهــا فــي الكــود اإلنجليــزي  حديث
  CIOB  مثــا إلدارة المشــروعات الصــادر مــن
والكــود األســترالي AS 4183-2007( ( وغيــره فــي 
كثيــر مــن المرجعيــات ومنهجيــات إدارة المشــاريع 
وال تتعــارض مــع المدرســة األمريكيــة فــي اإلدارة او

بــل   ،   SAVE – International Guidelines
تتكامــل معهــا وتتعاضــد وتعطــى مفهومــا أشــمل 

ــة . ــق إدارة القيم لتطبي

ــن  ــا ب ــض أيض ــدى البع ــط ل ــاك خل ــا : هن ثاني
 (  »Value Engineering  « القيميــة  الهندســة 
ــم ككل    ــة التصمي ــر إرتباطــا بمخرجــات مرحل األكث
) Arch., Structural, MEP( ومــا يرتبــط بهــا 
مــن مواصفــات ومنهجيــة تنفيــذ وخافــه( ، وبــن 
 »Design Optimality« مفهوم األمثليــة التصميميــة
 »»Constructability ــييد ــة للتش ــوم القابلي ومفه
ــة أو  ــكا ، ومفهــوم البنائي ــرة يف أمري املســتخدم بكث
ــرة  ــتخدم بكث ــاء »«Buildability املس ــة للبن القابلي
ــة  ــم األربع ــن املفاهي ــاس ب ــاك تم ــرا ، هن يف إنجل
ــن  ــاس index« » ، لك ــات قي ــا معام ــا له وجميعه
ــار .  ــذ يف اإلعتب ــد أن تؤخ ــة الب ــروق جوهري ــة ف ثم

ــغ يف قطاعــات  ــم مبال ــاك تصمي ــا يكــون هن فعندم
ــام  ــى النظ ــم يتبن ــا او ل ــائية مث ــارصه اإلنش عن
ــادات  ــال واإلجه ــة األحم ــل ملقاوم ــائي األمث اإلنش
ــر  ــا اخ ــار نظام ــى واخت ــا املبن ــرض له ــي يتع الت
ــوارد  ــت وامل ــتنزافا للوق ــة واس ــدا وتكلف ــر تعقي اكث
 Structural ــة اىل ــم وبحاج ــكلة مصم ــذه مش ،، ه
األمثليــة  عــن  بحــث  أو    Design Review
ــة  ــا البنائي ــة »Design Optimality«،، أم التصميمي
» Buildability« وهــي مرتبطــة بمرونــة التصميــم 
»Design- Oriented « ولهــا مقيــاس مــن 100 
نقطــة يعــر عــن مــدى ســهولة البنــاء خاصــة عنــد 
ــع  ــابقة التصني ــة او س ــارص النمطي ــتخدام العن إس
ومــدى توفــري العمالــة الازمــة للبنــاء ورفــع 

ــن ــل الزم ــا وتقلي ــا وجودته ــتويات انتاجيته مس
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ــة  ــدول االوربي ــن ال ــري م ــاء ،  وكث ــتغرق للبن املس
ــة  ــك يف دول ــق كذل ــاس ويطب ــذا املقي ــتخدم ه تس
اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى مســتوى البلديــات 
وقــد وجــدت مثــا ان بلديــة إمــارة الشــارقة لديهــا 

ــي«. ــاء الذك ــؤرش البن ــمى » م ــا يس م

ــة للتشــييد » Constructability« فهــي  أمــا القابلي
أكثــر إرتباطــا بمرحلــة التشــييد واســتخدام انســب 
ــي  ــه الت ــييد ومعدات ــاليب التش ــاء واس ــة البن انظم
تنفــذ التصميــم بأقــل عمالــة ممكنــة واقــل تكلفــة 
ــات  ــرن لعملي ــع م ــال تتاب ــن خ ــت م وارسع وق
ــر  ــكل اك ــط بش ــه مرتب ــذ ، اي ان ــل التنفي ومراح
Construction Processes- « بعمليــات التشــييد

.»Oriented

 »Value Engineering « واخريا ... الهندســة القيمية
ــة  ــز الوظيف ــا تعزي ــن أحدهم ــر بجناح ــي طائ وه
ــة » »Cost،  ال  ــل التكلف ــر تقلي »«Function واالخ
يمكــن أن يحلــق بدونهمــا ويفيــد مــن كل مــا ســبق 

مــن مفاهيــم. 

عود الى سؤالك – مستوى التطبيق الحالي:

ــره بعــض متخــذي  ــا يعتب لاســف متواضــع وربم
القــرار رفاهيــة ال داعــي لهــا ،، بالرغــم مــن 
حتميــة إســتخدامها خاصــة مــع التكاليــف الباهظــة 
للمشــاريع والتوجــه العــام بترشــيد اإلنقــاق وتقليــل 

ــة .  ــر الضروري ــف غي التكالي

التوصيات الالزمة لرفع مستوى 
التطبيق:

1- علــى مســتوى الــوزارات والهيئات والمشــاريع 
 : الحكومية 

2- علــى مســتوى الجامعــات واالكاديميــات 
وكليــات الهندســة : 

البــد مــن اســتصدار تشــريع أو تعميــد علــى 
ــراء  ــرورة إج ــة بض ــاريع الحكومي ــتوى المش مس
ــة للمشــاريع مرتفعــة التكلفــة او  الدراســات القيمي
ــو  ــا ه ــا كم ــدا معين ــا ح ــى ميزانيته ــي تتخط الت
ــة االمــارات والســعودية مــن  ــه فــي دول معمــول ب
فتــرة ،، وزيــادة الوعــي بأهميــة الهندســة القيميــة 
واالثــار االيجايبــة لتطبيقهــا فــي رفــع كفــاءة االداء 

ــاريع. ــف المش ــض تكالي وخف

إضافــة مقــرر أو أكثــر دراســي فــي مرحلــة 
ــم  ــاول مفاهي ــا يتن ــات العلي ــوس والدراس البكالوري
الهندســة القيميــة وتطبيقاتهــا المختلفــة فــي 
المشــاريع لكافــة المجــاالت الهندســية وليــس 
ــك  ــون لذل ــوف يك ــط ، س ــائي فق ــم اإلنش التصمي
ــدة  ــة رائ ــد تجرب ــه الحم ــا ولل ــر ولدين ــردود كبي م
ــة ــة فــي كلي فــي مجــال تدريــس الهندســة القيمي
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ــة  ــات الممثل ــات والجه ــتوى الهيئ ــى مس 3- عل
ــة :  ــة القيمي ــي الهندس ــة ف ــهادات الدولي للش

التدريــب  اإللتحــاق ببرامــج  خفــض تكاليــف 
المؤهلــة للحصــول علــى شــهادة دوليــة فــي مجــال 
ــح الخاصــة  ــادة أعــداد المن ــة وزي الهندســة القيمي
ــة  ــي مرحل ــة ف ــة خاص ــات الهندس ــاب كلي بط
البكالوريــوس والدراســات العليــا لالتحــاق ببرامــج 
الشــهادات الدوليــة فــي الهندســة القيميــة وتعزيــز 

ــك ، ــة لذل ــادرات الحالي المب

الهندســة بالمطريــة جامعــة حلــوان كمقرر دراســي 
لطلبــة البكالوريــوس ومشــاريع التخــرج فــي إدارة 
ــات  ــة الدراس ــاري لطلب ــرر إجب ــروعات  ، ومق المش
العليــا فــي مرحلتــي الماجيســتير والدكتــوراة 
تخصــص هندســة التشــييد وإدارة المشــروعات 
يدرســون فيــه مفاهيــم وتطبيقــات الهندســة 
القيميــة فــي المشــاريع المختلفــة وقــد جــاوز عــدد 
ــتير  ــة كالماجيس ــات علمي ــى درج ــوا عل ــن حصل م
مثــا فــي تطبيقــات الهندســة القيميــة فــي 
المشــاريع وأســاليبها 50 دارســا ، ولدينــا اســتعداد 

ــع. ــع الجمي ــات م ــرات والتوصي ــادل الخب لتب

ــرج  ــي التخ ــن حديث ــة املهندس ــن معامل ــو أمك و ل
ــة الطــاب  ــا معامل – حتــى خمــس ســنوات – مالي
ــراءات يف  ــهيل االج ــراك  وتس ــة االش ــض قيم بخف
ــن  ــزءا م ــاره ج ــة واعتب ــهادات الدولي ــج الش برام
املشــاركة املجتمعيــة لهــذه الهيئــات والجهــات لــزاد 

ــري .  ــكل كب ــال بش االقب

4- على مستوى المهندسين ذوي الخبرات : 

ــة و  ــة القيمي ــم الهندس ــام بمفاهي ــدا االلم ــم ج مه
ــذا  ــي ه ــة ف ــهادة دولي ــى ش ــول عل ــك الحص كذل
ــي  ــي ف ــق العمل ــن التطبي ــد ،،، لك ــال بالتأكي المج
ــدى. ــم واألج ــو األه ــم ه ــذه المفاهي ــاريع له المش

إختلفــت  وان  وثيقــة  عاقــة  هنــاك  بالتأكيــد 
األســاليب ، فــإدارة المنافــع أو إدارة تحقيــق المنافع  
Benefits Realization Management»تمــر   «
 PDCAــاريع ــاة المش ــدورة حي ــا ل ــل ذاته بالمراح
ــة  ــد وهيكل ــميات ) تحدي ــت المس Cycle وان تباين
ــة –  ــق واملتابع ــا – التحق ــط له ــع – التخطي املناف
ــق  ــر بتحقي ــى أكث ــا تعن ــع (  ، لكنه ــم املناف تقيي
ــة  ــتثمارات الرك ــة الس ــة حقيقي ــع  ذات قيم مناف
او املنظمــة مــن خــال مخرجــات املشــاريع او 
الرامــج التــي تديرهــا ولديهــا قــدرة عــى التعامــل 
ــذ  ــددة » »Changes ،، ولتنفي ــريات املتع ــع التغي م
ــع  ــري م ــع كب ــد تقاط ــع نج ــات إدارة املناف عملي
 Value « ــل ــة مث اســاليب ونمــاذج الهندســة القيمي
 Analysis, Setting Priorities, Cost-Benefit

«  ..…analysis

 

 P هل هناك عالقة بين إدارة المنافع 
هناك  وهل  القيمية  والهندسة 

منهجية منظمة للتطبيق؟
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ــع  ــق املناف ــق إدارة تحقي ــة تطبي  ،وبالنســبة ملنهجي
 « مثــل  املرجعيــة  املنهجيــات  باحــدى  أنصــح 
 PRINCE-2 Methodology Environments«
 ،  Controlled Methodology( : )PRojects IN
 APM; Association for Project« مرجعيــة  أو 

.«  Management

ــة  ــة أتمت ــا اوال بأهمي ــاع اإلدارة العلي ــن إقتن ــد م الب
ــت  ــن الوق ــره م ــا توف ــات وم ــراءات والعملي اإلج
أو  الثقيلــة  اإلدارة  والجهــد والمــوارد وأضابيــر 
ــادة الوعــي  ــى زي ــا بحاجــة ال ــة ،، كمــا انن المترهل
ــن  ــين التنفيذيي ــن المهندس ــب بي ــج التدري وبرام

ــا. ــة وكفاءته ــذه االنظم ــتخدام ه الس

إلى  والعمليات  اإلجراءات  تحويل   P
أنظمة إلكترونية الشك يسهل ويزيد 
معوقـــــات  هي  ما  فاعليتها  من 
تطبيقها فــــي شركــات التشييـــد 

بالشرق األوسط؟

 »PMO « ــاريع ــب إدارة المش ــود مكت ــد وج بالتأكي
ــا ،،  ــا مضاف ــا او عبئ ــس ترف ــة ولي ــال للغاي فع
 Supportive,   ( الثــاث  بنماذجــه  يوفــر  بــل 
ــزا لفــرص نجــاح  Controlling, Directive ( تعزي
ــرية  ــوارد البش ــة للم ــر فاعلي ــاريع وإدارة أكث المش
والماليــة والتقنيــة ، واالتصــاالت  وعمليــات المتابعــة 
والمراقبــة والتحكــم وادارة التغييــرات وحوكمــة 
ــاق  ــط واالنف ــي  التخطي ــة ف ــر دق ــاريع  واكث المش

ــا. ــر وتأثيره ــة للمخاط ــل عرض واق

مكتب  وجود  بأن  تعتقدون  هل   P
إدارة  في  فّعال  المشاريع  إدارة 

المشاريع بالمنظمات؟ ولماذا؟

والمهنيــة  االكاديميــة  المهــام  الــى  باإلضافــة 
واالشــراف  التدريــس  أعمــال  مــن  المعتــادة 
ــتير  ــي الماجيس ــين بمرحلت ــاء الدارس ــى الزم عل
والدكتــوراة و تحكيــم األبحــاث والرســائل الجامعيــة 
ومتابعــة المشــاريع بالمكتــب ، أعكــف حاليــا 
علــى  تصميــم ثــاث يرامــج أكاديميــة أدعــو اللــه 
ــا  ــع به ــم وينف ــه الكري ــة لوجه ــا خالص أن يجعله

ــي : ــق ه ــول والتوفي ــا القب ــب له ويكت

P ما هي أهم األعمال التي تقومون 
عليها حاليا؟
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ــة 	  برنامــج بينــى لدرجــة البكالوريــوس فــي هندســة التشــييد وإدارة المشــاريع المســتدامة – لمرحل
البكالوريــوس بهندســة المطريــة – جامعــة حلــوان حيــث اعمــل أســتاذا مشــاركا للتخصــص.

برنامــج محــدث  للدراســات العليــا ) الدبلومــا –الماجيســتير – الدكتــوراة ( في إدارة تشــييد المشــاريع 	 
المســتدامة أيضــا بكليــة الهندســة بالمطريــة – جامعــة حلوان. 

برنامــج دراســات عليــا فــي اإلســتثمار والتطويــر العقــاري بكليــة الدراســات العليــا والبحــوث البيئيــة 	 
– جامعــة حلــوان  بتكليــف مــن رئيــس الجامعــة.  

P كلمة أخيرة تودون نقلها لقراء المجلة األعزاء؟

كل التحية والتقدير للقراء األعزاء وللقائمين على إدارة المجلة التي تكتسب 
رافد  من  تمثله  لما  واالحترام  المصداقية  من  متزايدا  رصيدا  يوم  بعد  يوما 
متميز يساهم في تعزيز ثقافة إدارة المشاريع وتطبيقاتها ،،، وتوصية أخيرة 
لزمالئي المهندسين ومدراء المشاريع هي التطوير المستمر للذات والمهارات 
أمر ضروري واإللمام بمنهجيات إدارة المشاريع على تعددها واتساعها مهم 
التشييد  وبيئة  المشاريع  لطبيعة  مالئمتها  هو  األهمية  األكثر  لكن   ،، طبعا 

والتطبيق العملي لها  .. التطبيق .. التطبيق .
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Value Management in Design and 
C o n s t r u c t i o n .

Steven Male   
ــاريع  ــة و إدارة املش ــة القيمي ــري دويل يف الهندس خب
ــى  ــة للبن ــص يف اإلدارة القيمي ــظ. متخص و املحاف
ــتول. ــة بريس ــر يف جامع ــور زائ ــة و بروفيس التحتي

John Kelly   
بروفيســور يف جامعــة غاســكو. لديــه العديــد مــن 
املؤلفــات يف إدارة التشــييد و الخدمــات و اإلدارة 

ــة. القيمي

John Kelly       
Steven Male

اسم الكتاب:

نبذة عن المؤلفين:

تقييم الكتاب:

 المؤلفان:
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أمــا يف الجــزء الثانــي  فقــد فّصــل الكاتبــان التجربة 
األمريكيــة مــن خــال رسد النظريــات الخاصــة بهــا 
و مــن ثــم الدخــول إىل عــدة حــاالت فعليــة تعتــر 
مــن أوىل املشــاريع التــي تــم تطبيــق اإلدارة القيميــة 
ــن  ــة، و م ــراتيجيات مختلف ــال اس ــن خ ــا  م عليه
ثــم تحليــل و ذكــر إيجابيــات و ســلبيات كل تجربة. 
ــان يف  ــارك الكاتب ــد ش ــابقا« فق ــا س ــا ذكرن و كم

بعضهــا.

ــاملة  ــم ش ــة تقيي ــث بعملي ــزء الثال ــام الج ــا ق فيم
ــي  ــق العم ــل التطبي ــة و تحلي ــة األمريكي للمنهجي
ــا إىل  ــرق هن ــم التط ــا« ت ــع. أيض ــى أرض الواق ع

ــي ــة أال وه ــة مهم ناحي

ــة  ــن وجه ــة« م ــة« و »القيم ــن »التكلف ــق ب  التفري
ــروع.  ــن بامل ــر املعني نظ

نأتــي للجــزء الرابــع و األخــري حيــث قــدم الكاتبــان 
خاصــة مجهوداتهمــا مــن خــال مقــرح ملنهجيــة 
اإلدارة القيميــة خــاص باململكــة املتحــدة مــن خــال 

تنفيــذ عملتــي

ــن  ــتفيض ع ــن رشح مس ــاب ع ــل الكت ــم يغف و ل
ــاح أي  ــة لنج ــل الازم ــق العم ــادة فري ــارات قي مه
ــة و  ــة املحلي ــات واألنظم ــري الحكوم ــة، و تأث مهم
ــا« عــى  ــا ســواء ســلبا« أم إيجاب ــد اإلدارة العلي تأيي

ــل. ــاح العم نج

ــح ألن  ــع  تصل ــاب الرائ ــذا الكت ــة له ــة جميل خاص
ــك: ــرار يواجه ــتخدمها يف أي ق تس

وال غرابــة يف ذلــك إذا علمنــا أن املؤلفــن قامــا 
ــة  ــة كاف ــق دراس ــن طري ــام 2005 ع ــه ع بتأليف
ــة   ــاركة الفعلي ــة و املش ــة األمريكي ــب التجرب جوان
يف عــدة مشــاريع هنــاك ومــن ثــم بلــورة منهجيــة 

ــدة.  ــة املتح ــق يف اململك ــة للتطبي ــة مقرح خاص

حيــث أن النقــل األعمــى – مــن وجهــة  نظــر 
الكاتبــن- ألي تجربــة ناجحــة كمــا هــي قــد ينتهي 
بالفشــل بســبب خصوصيــة و اختــاف كل مجتمــع 
ــاب  ــرى للكت ــة أخ ــر أهمي ــا تظه ــر، و هن ــن اآلخ ع
ــال أي  ــة إلدخ ــة الصحيح ــم الكيفي ــي تعلي أال وه
منهجيــة جديــدة مرغوبــة لضمــان دمجهــا و 
ســهولة تطبيقهــا جنبــا« إىل جنــب مــع ســابقاتها يف 

ــدة. ــة جدي أي بيئ

ــام  ــزء ق ــية و 13 ج ــام رئيس ــال 4 أقس ــن خ م
ــب  ــة ترغ ــزم ألي بيئ ــا يل ــم كل م ــان بتقدي الكاتب

ــا. ــة داخله ــل اإلدارة القيمي بتفعي

ــة  ــإلدارة القيمي ــل ل ــة مدخ ــزء األول كان بمثاب  الج
و رشح ملبادئهــا األساســية بأنهــا خطــوات إبداعيــة 
ــة بــن  لتقديــم أفضــل البدائــل ، باإلضافــة للمقارن

ــي  مصطلح

Value Engineering Mastermind.
Value Engineering Practical Applications.
Target Costing and Value Engineering.

لنتفق أوال" أن هذا الكتاب ليس مجرد 
يطلق  أن  يستحق  بل  عاديا"  كتابا" 
اإلدارة  في  شامل  معرفي  دليل  عليه 

القيمية.

Value Management 
vs. Cost Management

The Client Value System

Functional Analysis
 & Life Cycle Costing

Does it worth what it costs?
How can I get the required quality 
with least cost?

القارئ  عزيزي  الكتاب  هذا  أعجبك  إذا 
اقترح عليك المجموعة التالية:
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تـمـهـيــد

1- مــقــدمــــة

ــييد  ــاريع التش ــق يف إدارة مش ــور املتاح ــع التط م
ــا ،،  ــد عملياته ــاليبها و تعقي ــا وأس ــدد أطرافه وتع
ــات  ــدد العملي ــة بتع ــاريع املثقل ــد إدارة املش ــم تع ل
وقوالبهــا اإلداريــة وتبعاتهــا خيــارا إســراتيجيا ، و 
أصبــح التوجــه لــإلدارة الرشــيقة و الذكيــة وتكامــل 
العمليــات الرئيســية يحظــي بقبــول متزايــد وتفــرد 
لــه مســاحة أكــر مــن األبحــاث واملرجعيــات 
ــث  ــات حي ــوم إدارة املروع ــة بعل ــية املعني القياس
ــى  ــداف ع ــات واأله ــق املتطلب ــة تحقي ــى أهمي تطغ
ــح  ــا ،، ويصب ــة بحذافريه ــات اإلداري ــق العملي تحقي
ــاً  ــا ًملح ــة مطلب ــة املتزامن ــات اإلداري ــج العملي دم
ــق  ــام إداري يحق ــوازن يف نظ ــق الت ــبياً لتحقي وس
الكفــاءة والفاعليــة وجــودة املخرجــات مــن ناحية و 
كذلــك املرونــة والتكيــف مــع التغيــريات مــن ناحيــة 

ــرى . أخ

ــن  ــل ب ــة التكام ــرض إلمكاني ــايل يع ــال الح واملق
ــييد  ــاريع التش ــية يف إدارة مش ــات رئيس ــاث عملي ث
ــة  ــة   ) الهندس ــر و إدارة القيم ــي إدارة املخاط وه
ــودة ،  ــم( وإدارة الج ــة التصمي ــة - يف مرحل القيمي
حيــث تتعاضــد العمليــات الثــاث وتتقاطــع يف عــدة 
مراحــل ثنائيــاً كوجهــي العملــة الواحــدة وتتكامــل 

ــييد. ــاريع التش ــة األداء يف مش ــزز منظوم ــاً لتع مع

يف  الثــاث  للعمليــات  الفعــي  التطبيــق  لكــن 
املشــاريع يتــم عــى مراحــل وبشــكل منفصــل ممــا 
يســتنفذ الكثــري مــن الوقــت والجهــد واملــوارد .. لــذا 
فالتكامــل الثاثــي بــن إدارة املخاطــر – القيمــة – 
الجــودة يهــدف إىل رفــع فاعليــة اســتخدام املــوارد 
املتاحــة و تقليــل الوقــت والتكلفــة الازمــة إلنجــاز 

ــروع. امل

إدارة الوقــت والتكلفــة همــا العمليتــان الرئيســيتان 
ــة  ــا زادت درج ــييد ، و كلم ــاريع التش يف إدارة مش
ــدات  ــددات واملقي ــا زادت املح ــاريع كلم ــد املش تعقي
عــى إتمــام املــروع باملــدة والتكلفــة املخططتــن . 

تكــون  ذاتهــا  املشــاريع  تشــييد  إدارة  لكــن 
مصحوبــة يف أحيــان كثــرية بدرجــات متفاوتــة مــن 
الايقــن) Uncertainties ( يف تحقيــق أهــداف 
ــروع  ــة بامل ــراف املعني ــات األط ــروع ومتطلب امل
ــروع  ــر امل ــل مخاط ــي تمث )Stakeholdersٍ( والت

 .)Risks(

وقــد تتنــوع هــذه املخاطــر بتعــدد أســبابها و مــدى 
تأثريهــا عــى أهــداف املــروع الرئيســية ) الوقــت – 

التكلفــة – الجــودة – نطــاق األعمــال( كمــاً وكيفــاً. 
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 - القيمة  وإدارة  المخاطر  2-إدارة 
إدارة الجودة ... وجها العملة ذاتها 

» دفــع الــرضر مقــدم عــى جلــب املنفعــة   ... قاعدة 
ــر يف إدارة  ــك األم ــتقرة ، كذل ــة مس ــة وقانوني فقهي
املشــاريع فــإن إدارة املخاطــر التــي قــد تؤثــر ســلبا 
عــى أهــداف املــروع لهــا األولويــة عنــد تخطيــط 
ــدة  ــك بع ــر ذل ــا األوىل . ويظه ــاريع يف مراحله املش
أوجــه خاصــة يف مراحــل املــروع األوىل. فدراســات 
الجــدوى )Feasibility Studies( ال تخلــو مــن 
ــن  ــزء م ــتقبلية كج ــة واملس ــر اآلني ــة املخاط دراس
تحليــل نقــاط القــوى والضعــف اآلنيــة واملســتقبلية  
 Weaknesses or اآلنيــة  املخاطــر   :)  )SWOT
املخاطــر   - والتهديــدات   ،  )  )Current Risks
 . ) Threats or Forthcoming Risks ( ــتقبلية املس

ــوم اإلدارة  ــق عل ــل وتوثي ــون بتأصي واذا كان املهتم
 Value القيمــة  إلدارة  األوىل  البدايــات  يرجعــون 
ــات القــرن املــايض مــع  Management  إىل أربعيني
ــة  ــع رشك ــه م ــهامات Laurence Miles وبحوث إس
الهندســة  وتقديــم مصطلــح«  األمريكيــة   GEC
كمنهجيــة   »  Value Engineering  « القيميــة 
ــز الوظائــف األساســية للمــروع أو  منظمــة لتعزي
الخدمــة أو املنتــج وتقليــل التكلفــة غــري الرضوريــة 
ــة  ــة القيمي ــاليب الهندس ــات وأس ــر آلي ــم تطوي ، ث
ــاق  ــتخدامها يف نط ــينيات واس ــة الخمس ــع نهاي م
أوســع مــن مشــاريع البحريــة األمريكيــة وإضافــة 
 FAST: « أســاليب جديــدة كنظام التحليــل الوظيفــي

»Functional Analysis System Technique

الرئيســية  املعايــري  يف  بعدهــا  ضمنــت  والتــي 
للجمعيــة األمريكيــة  ملهنــديس القيمــة التــي تحــول 
ــديس  ــة ملهن ــة الدولي ــد إىل الجمعي ــا بع ــمها فيم اس
القيمــة  SAVE International  . تزامــن ذلــك مــع 
ــي  ــل الكم ــر والتحلي ــاليب إدارة املخاط ــور أس تط
 Quantitative Risk Analysis ( لتأثــري املخاطــر
Techniques( وتأثــريه عــى زمــن وتكلفة املشــاريع 
ــة  ــة واملراجع ــة الزمني ــلوب الرمج ــتخدام إس واس
PERT: Programming–( التقييــم  وإعــادة 

 .)Evaluation-Reform Technique

ثــم انتــرت بعــد ذلــك مفاهيــم الهندســة القيميــة 
يف بريطانيــا و العديــد مــن الــدول األوربيــة واليابــان 
ــم  ــية وت ــا القياس ــاليبها ونماذجه ــورت أس و تط
تطبييقهــا يف العديــد مــن املروعــات الكــرى وصوال 
إىل فــرة الثمانينــات وبدايــة تطبيــق الهندســة 
القيميــة يف دول الخليــج العربــي ومــر        ) 
خاصــة الســعودية واإلمــارات اللتــان تعــدان األكثــر 
ــاليب  ــت أس ــي طبق ــاريع الت ــدد املش ــث ع ــن حي م

ــة( .  ــة القيمي الهندس

ومــع تزايــد الحاجــة إىل االســتخدام الرشــيد للمــوارد 
ــا  ــز وظائفه ــاريع وتعزي ــف للمش ــل التكالي وتقلي
الرئيســية أصبــح تطبيــق »إدارة القيمــة« بمفهومــه 

ــاً .  ــا ًرئيس ــة وطلب ــمل رضورة ملح األش

ــر  ــل عم ــع مراح ــر م ــذه املخاط ــن ه ــا أن تزام كم
 Financial ــة ــر تمويلي ــة ) مخاط ــروع املختلف امل
ــات  ــدوى والدراس ــات الج ــة دراس Risks  يف مرحل
ــم  ــة التصمي ــة بمرحل ــر مرتبط ــة – مخاط األولي
مرتبطــة  مخاطــر   –Design-related Risks
 Construction-related ــاء ــييد والبن ــة التش بعملي
Risks ،،....( يجعــل مــن دراســتها يف املراحــل 
ــاً  ــاً ملح ــاً مطلب ــروع تخطيطي ــر امل ــن عم األوىل م
ــن  ــل م ــتباقي يقل ــراء اس ــة ًكإج و رضورًة حتمي
ــزز  ــاريع ويع ــاز املش ــى إنج ــلبي ع ــا الس تأثريه

ــا .  ــرص نجاحه ف

»
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أمــا إدارة الجــودة كعلــم معــارص فيابانــي النشــأة 
والهــوى ،، بداياتــه األوىل جــاءت مرتبطــة بالصناعــة 
ــا  ــان م ــه رسع ــيارات - لكن ــة الس ــة صناع – خاص
ــا  ــدة واســتخدم فيم ــات املتح ــل للوالي تطــور وانتق
ــييد ..  ــاريع التش ــع يف مش ــاق واس ــى نط ــد وع بع
ومنــذ ســبعينيات القــرن املــايض تطــورت إصــدرات 
ــة إدارة  ــمل أنظم ــري لتش ــة للمعاي ــة الدولي املنظم
ــري أن  ــودة  )ISO- 9000 Series( . غ ــد الج وتأكي
تطــور مفاهيــم إدارة الجــودة أســهم بشــكل كبــري 
يف تطــور مفاهيــم وأســاليب وتطبيقــات كثــري مــن 
العلــوم املرتبطــة بــه كالهندســة القيميــة وسالســل 
و   )   Supply Chain Management  ( االمــداد 
 Lean ( ــدر ــة اله ــيقة - قليل ــة أو الرش اإلدارة اللينَ
ــت  ــاليب دمج ــور أس ــل وظه Management  ( ، ب
 )Kaizen ( كثــري من عمليــات اإلدارة مثــل الكايزيــن
 L6S-SC: Lean-Six Sigma- Supply Chain (  و
وجميعهــا  وغريهــا   )Management Approach

ــة.  ــودة وإدارة القيم ــم إدارة الج ــج ملفاهي دم

وإدارة املخاطــر وإدارة القيمــة يف مشــاريع التشــييد 
ــور  ــات األوىل وتط ــذ البداي ــان من ــوان ال يفرق صن
املفاهيــم وال يمكــن فصلهمــا او اإلســتغناء بأحدهمــا 
ــرى  ــاريع الك ــة املش ــة يف حال ــر خاص ــن اآلخ ع
ــة  ــاً أو عالي ذات التكلفــة املرتفعــة أو الحرجــة زمني
التعقيــد . فــإدارة املخاطــر والقيمــة مكــون أســايس 
ــاط  ــذا اإلرتب ــاريع وه ــك املش ــط وإدارة تل لتخطي
ــه  ــه مــا يــرره مــن أســباب و يؤكــد علي الوثيــق ل

نجملهــا فيمــا يــي :

أواًل: 

ثانيًا: 

أن إدارة املخاطــر املرتبطــة باملــروع جــزء رئيــي 
يف تقييــم الفكــرة أو مقــرح الهندســة القيميــة 
لكونــه مرتبــط بتحقيــق أهــداف وتوجهــات املعنين 
باملــروع و إدارة اإلختافــات كمخاطــر عى أســاس 
ــة واألولويــة، و هــذا مــا تســعى إليــه خطــة  األهمي
 ) Value Management Job  Plan  ( إدارة القيمــة
مــن خــال ورش عملهــا لتحديــد القيمــة املطلــوب 
تحقيقهــا للمعنيــن باملــروع وتكاملهــا مــع 
ــة  ــدات الخاص ــره واملقي ــروع ومخاط ــروف امل ظ
)Constraints( بالتصميــم أو التنفيــذ أو موقــع 

ــل . العم

ال يمكــن فصــل العوامل الخارجيــة والداخليــة املؤثرة 
عــى مروعــات التشــييد ، هنــاك تداخــل وارتبــاط 
بــن غالبيــة هــذه العوامــل وإدارة املخاطــر تعنــى 
بتقييــم و تحليــل تأثــري هــذه املخاطــر عــى أهــداف 
ومخرجــات املشــاريع وكيفيــة التعامــل األمثــل مــع 
هــذه املخاطــر وإدارتهــا .  مــن هنــا تأتــي دراســة 
املخاطــر أوالً يف مرحلــة مبكــرة مــن دراســات 
الجــدوىFeasibility Studies  والدراســات األوليــة 
للمــروع لوضــع تصــور لتأثــري واحتمــاالت هــذه 
املخاطــر الخارجيــة والداخليــة عــى جميــع مراحــل 
ــة دســتور عمــل  املــروع فيمــا بعــد تكــون بمثاب
ــروع يف  ــية يف امل ــات الرئيس ــع العملي ــم جمي يحك
مراحلــه املختلفــة ،،، وتفيــد منــه جميــع العمليــات 
فيمــا بعــد ومنهــا إدارة القيمــة بمختلــف عملياتهــا 
املرحليــة ) كالهندســة القيميــة يف مرحلــة التصميــم 
ــط إدارة  ــة تخطي ــاط يف مرحل ــاك ارتب (. أي أن هن
 Risk – Value( ــة ــط إدارة القيم ــر وتخطي املخاط

)  Planning
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ثالثًا: 

ــات  ــة ودراس ــات األولي ــداد الدراس ــة إع ــد مرحل بع
الجــدوى للمشــاريع والتــي تليهــا مرحلــة التصميــم 
ــابقة  ــات الس ــن الدراس ــد م ــرض أن تفي ــي يف والت
لهــا يف بلــورة فلســفة التصميــم وتحقيقــه ملتطلبــات 
ــر  ــم تطوي ــن ث ــروع وم ــة بامل ــراف املعني األط
ــة  ــي كاف ــات ) Developed Design ( لتلب التصميم
االحتياجــات الوظيفيــة،  و تتناغــم مــع باقــي 
العنــارص املؤثــرة خارجيــاً وداخليــاً وتمويليــاً 
واقتصاديــاً واجتماعيــاً وثقافيــاً وبيئيــا ًو غريهــا من 
ــدوى.  ــات الج ــة ودراس ــات األولي ــات الدراس مخرج
ــة إىل  ــات الهام ــة يف املروع ــر الحاج ــا تظه حينه
ــم  ــة التصمي ــة يف مرحل ــة القيمي ــق الهندس تطبي
حيــث تزيــد الجــدوى مــن تطبيقهــا بشــكل كبــري 
كلمــا كانــت الدراســات القيميــة يف املراحــل املبكــرة 
ــات امليدانيــة أن  ــروع - قــد أثبتــت الدراس للم
ــاريع  ــة املش ــاع تكلف ــريا يف إرتف ــر تأث ــل األكث العام
ــا  ــري وم ــكل كب ــم بش ــزى إىل التصمي ــن أن يع يمك
يســتتبعه مــن مواصفــات وأســاليب تشــييد خاصــة 
باملــروع ) حــوايل 49 % مــن أســباب زيــادة 
تكلفــة املشــاريع ( – هنــا يكــون للهندســة القيميــة 
ــر  ــة األكث ــل التصميمي ــد البدائ ــري يف تحدي دور كب
مائمــة ملتطلبــات املــروع وظيفيــا و بالتــايل 
ــة و  ــة الوظيفي ــن الناحي ــروع م ــاءة امل ــع كف رف
ــن  ــتغناء ع ــة باإلس ــف اإلجمالي ــض التكالي تخفي
ــة يف االنشــاء والتشــييد أو  ــف الغــري رضوري التكالي
تقديــم بدائــل تقلــل التكلفــة الاحقــة يف التشــغيل و 

ــروع ككل.  ــاة امل ــال دورة حي ــة خ الصيان

هنــا تقييــم الفكــرة التصميميــة والبدائــل املقرحــة 
ــا   ــي له ــل الوظيف ــى التحلي ــد ع ــم يعتم للتصمي
وتحديــد املخاطــر املصاحبــة لهــا يف جميــع املراحــل. 

ــاءات  ــم العط ــل وتقيي ــرح وتحلي ــة الط ويف مرحل
ــدي –  ــاس تعاق ــى أس ــم ع ــون التقيي ــة يك املقدم
فنــي – مــايل ، وتكــون ثــم معايــري للمفاضلــة الفنية 
ــذ املــروع  ــة بــن عطــاءات املتقدمــن لتنفي واملالي
ــة  ــات الوظيف ــق متطلب ــاس تحقي ــى أس ــوم ع تق
ــي  ــروع وه ــليم امل ــاءة األداء و تس ــودة وكف والج
الشــق األول مــن منهجيــة إدارة القيمــة ثــم التكلفــة 
ــل  ــع تقلي ــك ) Value Analysis  ( م ــة لذل املصاحب
إحتمــاالت تأثــري املخاطــر املصاحبــة للمــروع عــى 
كل مــا ســبق للــك يطلــب ســبق التأهيــل و الخــرات 
الســابقة واملوقــف املــايل و ضمــان العطــاء للوصــول 
ــا  ــا ًومالي ــح منطقــي للعطــاء األنســب فني إىل ترجي
ً. أي يمكننــا أن نقــول أن ترجيــح كفــة عطــاء عــن 
 Value( آخــر هــو بمثابــة اســتنتاج ملعامــل القيمــة
Index( لكليهمــا و تفضيــل العطــاء ذو املعامل األكر 
أي األنســب وظيفيــاً و تكلفــًة – فنيــاً وماليــاً . أي أنه 
ــم  ــق بــن تقيي ــاط وثي ــة أيضــا ارتب يف هــذه املرحل
 Risk Assessment- ( ــة ــل القيم ــر وتحلي املخاط

.)Value Analysis

أي أن هناك إرتباطًا وثيقًا بين
تحديد المخاطر وتحليل القيمة وظيفيًا 
 (Risk Identification- Functional /

 Value Analysis )
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رابعًا: 

خامسًا: 

بإتمــام  والتعاقــد  العطــاءات  مرحلــة  تنتهــي 
ــاً  ــاً ومالي ــب فني ــاء األنس ــع ذي العط ــد م التعاق
ــد  ــراتيجة التعاق ــم إلس ــزء املتم ــي الج ــا يأت وهن
ــلوب  ــاث   ) أس ــا الث Contract Strategy بآلياته
الطــرح وآليــة دراســة وتحليــل وتقييــم العــروض – 
ــلوب  ــال – أس ــليم األعم ــة تس ــد وآلي ــلوب التعاق أس
املحاســبة و التدفقــات النقديــة ( . وصياغــة العقــد 
ــال  ــاز األعم ــي إلنج ــاديل رضائ ــاق تب ــو اتف وه
ــو ذروة  ــد ه ــة العق ــري قيم ــد نظ ــوع التعاق موض
األمــر وســنامه ، إذ ال يقتــر عــى تحديــد وتوزيــع 
املهــام واملســئوليات والصاحيــات وااللتزامــات بــن 
ــا  ــا متوازن ــن توزيع ــل يتضم ــروع ب ــراف امل أط
  Risks        Allocation & Distribution للمخاطــر
ــة و  ــة ملتابع ــك آلي ــروع و كذل ــراف امل ــن أط ب
ــم إنجــازه مــن أعمــال اتســاقا مــع  ــة مــا يت مراقب
املــدة والتكلفــة املخططتــن أي بمعيــار قيمــة 
ــات األداء والجــودة  ــا ملتطلب ــال وتحقيقه هــذه األعم
ــة  ــة بمثاب ــذه املرحل ــر ه ــك تعت ــة ، وبذل واإلنجازي
تأطــري لخطــة إدارة املخاطــر والقيمــة مــن خــال 
.)Contract Administration ( إدارة عقد املــروع

هنــا أيضــا نجــد إرتباطــاً وثيقــاً وتداخــاً يف عمليات 
ــر والقيمة. إدارة املخاط

وتأتــي مرحلــة التنفيــذ أو التشــييد وهــي املرتبطــة 
بإنجــاز األعمــال و فقــا ملرجعيــة تخطيطيــة للزمــن 
والتكلفــة وتتشــابك كل عمليــات إدارة املشــاريع 
وتنتقــل الخطــط التــي وضعــت عــى أســاس 
ــذ  ــاق تنفي ــات أو يف نط ــع العملي ــي إىل موق تنظيم
ــة  ــات املتابع ــة عملي ــرز أهمي ــا ت ــروع ،، هن امل
واملراقبــة والتحكــم فيمــا يتــم إنجــازه وهــل يتســق 
مع مــا تــم تخطيطــه، و تختــر فاعلية اســراتيجات 
اإلســتجابة للمخاطــر املعرفــة ســلفاً وســبق تقييمها 
ــا  ــة له ــول املمكن ــع الحل ــا ووض ــب أولوياته وترتي
عــى أرض الواقــع و هــل كانــت كافيــة أم بحاجــة إىل 
 Risk مراجعــة وتعزيــز ، لــذا يــرز لدينــا مصطلــح

Response Implementing و كذلــك مصطلــح 

ــذة  ــال املنف ــاز األعم ــن إنج ــبة م ــة املكتس القيم
 Wok Performed on the - Basis of Work  (
 Scheduled-  Actual Cost on the Basis of Cost
ــة املكتســبة  Budgeted ( ليندمجــا يف معامــل القيم
 Budgeted Cost of the  ( أو   )Earned Value  (

 .  )  Work Performed

ــال  ــن أعم ــازه م ــم إنج ــا ت ــم مل ــا تقيي ــا أيض هن
ــم إنفاقــه مــن تكاليــف أو مــا  هــل يســتحق مــا ت
ــال إدارة  ــن خ ــه » Value Control« م ــق علي يطل
 )Earned Value Management ( القيمــة املكتســبة
كأســلوب ليــس فقــط للمتابعــة واملراقبــة والتحكــم 
ــآالت  ــؤ بم ــه التنب ــن مع ــا يمك ــف وإنم يف التكالي
األداء الفعــي للمــروع مــن خــال مــؤرشات التنبــؤ 
 Earned     Value« ــروع ــتقبلية للم ــة املس بالقيم
 TCPI;  (  : مثــل    »Forecasting Indicators
 To Complete Performance Index , EAC ;
 Estimate at Completion, VAC ; Variance
at    )Completion ، وهــل ســيتم إنجــاز املــروع 
باملــدة والتكلفــة املقدرتــن أم ســيكون هنــاك تأخــري 
 Schedule Slippage – Cost (        وتكلفــة زائــدة
ــري  ــتوجب تداب ــراً يس ــل خط ــذا يمث Overrun ( وه

ــة .  احرازي

إذن هنــاك أيضــا تداخــل وإرتبــاط يف عمليــات إدارة 
ــكل  ــذ بش ــة التنفي ــة يف مرحل ــر وإدارة القيم املخاط

واضــح .
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سادسًا: 

إطار منهجي مقترح لدمج وتكامل 
 P القيمـة   - المخاطـر  إدارة  عمليات 
مشاريع  حيـاة  دورة  خالل  الجـودة 

التشييد. 

سابعًا: 

ويف كل مــا ســبق مــن مراحــل كيــف يمكــن تحقيــق 
خطــة إدارة املخاطــر وإدارة القيمة دون نظــام إدارة 
ــروع  ــارص األداء بامل ــق عن ــن تحقي ــودة يضم للج
ــودة  ــط للج ــال تخطي ــن خ ــن م ــات املعني ملتطلب
أو  املؤسســة  Quality Planning عــى مســتوى 
ــى  ــوى ع ــة Organizational Level  و يحت الرك
تدابــري إجرائيــة احرازيــة لتقليــل تأثــري إحتمــاالت  
 Preventive Procedures for املخاطــر  وتأثــري 
Risks عــى أهــداف املــروع مــن خــال إجــراءات 
مــن  أو   ،  Quality Assurance الجــودة  تأكيــد 
ــة   ــري التصحيحي ــرارات والتداب ــاذ الق ــال إتخ خ
ــروع  ــذ امل ــاء تنفي ــودة أثن ــط الج ــة بضب الازم
Quality Control Corrective Actions  للحفــاظ 
عــى القيمــة املكتســبة ملــا يتــم إنجــازه مــن أعمــال.

اإلطــار املقــرح يتضمــن دمــج عمليــات إدارة 
املخاطــر والقيمــة والجــودة خــال دورة حيــاة 
ــن اآلن  ــه م ــنطلق علي ــذي س ــييد وال ــروع التش م
IRVQM: Integrated Risk-Value-(  مصطلــح

.  Quality Management Approach

 Risk املخاطــر  إدارة  بخطــة  البــدء  يتــم 
Management Plan  ، يليهــا مبــارشة خطــة عمــل 
 ،  Value Management Job Plan القيمــة  إدارة 
 Quality Management ــودة ــة إدارة الج ــم خط ث
Plan ، وتتــواىل العمليــات الفرعيــة بعــد ذلــك خــال 

ــييد . ــات التش ــل مروع مراح

إن عمليــة إغــاق املــروع و مرحلــة التســليم 
ــال  ــل األداء  خ ــاس وتحلي ــتلزم قي ــي تس اإلبتدائ
ــروع  ــات إدارة امل ــاءة عملي ــروع وكف ــر امل عم
ــج  ــق النتائ ــة وتوثي ــات كل مرحل ــق مخرج وتدقي
ــن  ــة التحس ــز عملي ــتفادة لتعزي ــدروس املس وال
ــو  ــتقبلية و ه ــاريع املس ــأداء  يف املش ــتمر ل املس
ــال  ــن خ ــودة م ــام إدارة الج ــه نظ ــى ب ــا يعن م
ــودة   ــق إدارة الج ــات لتطبي ــل املمارس ــز أفض تعزي

 Continuous Improvement

وهكــذا نجــد أن التداخــل بــن عمليــات إدارة 
املخاطــر وإدارة القيمــة -بمفهومهــا الشــامل - 
وإدارة الجــودة حــادث ال محالــة خــال دورة حيــاة 
ــا يف  ــا بينه ــل فيم ــا تتكام ــييد و أنه ــاريع التش مش
عملياتهــا الفرعيــة وتشــرك يف كثــري مــن االســاليب 
و األدوات منهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــر : 
أســاليب جمــع البيانــات وتحليــل دقتهــا – مصفوفة 
ــل  ــة البدائ ــن مجموع ــة ب ــبية للمفاضل األوزان النس
ــل األداء – أدوات  ــاس وتحلي ــرارات – أدوات قي / الق
العــرض وإعــداد التقاريــر الفنيــة – املقاييــس 

ــن . ــة للتباي اإلحصائي

ــة أن  ــة الرقمي ــل المصادف ــن قبي ــس م ــا لي وربم
ــة  ــر وإدارة القيم ــات إدارة المخاط ــل عملي تتداخ
بعــدد عملياتهمــا الفرعيــة الســت خــالل مراحــل 
مشــاريع التشــييد الســت ، مشــتركين فيهــا مــع 
ــات  ــى عملي ــاف إل ــودة ويض ــات إدارة الج عملي
إدارة الجــودة مهمــة التحســين المســتمر لتصبــح 
ســبعًا كمراحــل تطبيــق نظــام إدارة الجــودة 
ــررات  ــباب والمب ــا ًكاألس ــاريع.. تمام ــي المش ف
ــن إدارة  ــل بي ــق التكام ــابقة لتطبي ــبعة الس الس
ــودة  ــة والج ــر والقيم ــات للمخاط ــل العملي تكام

ــن اآلن :  ــارا م ــه إختص ــنصطلح علي ــا س ــو م وه
 IRVQM; Integration of Risk- Value- Quality(

.) Management

3
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المراحل  في  إجماله  يمكن  والتي 
الست التالية :

واألشــكال التاليــة توضــخ تداخــل العمليــات الفرعيــة إلدارة املخاطــر والقيمــة والجــودة خــال دورة حيــاة 
املــروع .

1

2

3

4

5

6

المرحلة األولى
Risk/ Value/ Quality Planning Phase, (IRVQ1-), Organizational Level

المرحلة الثانية
Risk Identification- Value Analysis – Project Quality Planning Phase, (IRVQ2-), 

Project Level
المرحلة الثالثة

Risk Assessment-Value Engineering–Project Quality Assurance Phase, (IRVQ3-) 
Project Level

المرحلة الرابعة
Risk Analysis - Value Assessment – Project Quality implementation Phase, (IRVQ-

4), Project Level

المرحلة الخامسة
Risk Response Implementation - Value Implementation – Project Quality Control 

Phase, (IRVQ5-), Project Level
المرحلة السادسة

Risk Control - Value Control – Project Quality Improvement Phase, (IRVQ6-), Project 
Level

 : )Client’s willingness ( :ً أوال
إذ البــد مــن تأكيــد أهميــة دمــج العمليــات لأطــراف املعنيــة باملــروع ومــدى تأثريهــا اإليجابــي يف 

توفــري الوقــت والجهــد والتكاليــف واملــوارد الازمــة حــال تطبيقهــا .

: )Scope of the project( :ً ثالثا
وهــو أمــر هــام للغايــة حيــث تكمــن أهميــة العمليــات الثاثــة يف تحقيــق متطلبــات املــروع داخــل 
ــات ونطــاق األعمــال ســيؤثر بالســلب  نطــاق أعمــال املــروع، وأي تعــارض بــن مخرجــات العملي

عــى وقــت وتكلفــة املــروع .

 : )Scope of the IRVQM-Study( : ً ثانيا
ــر  ــات إدارة املخاط ــن عملي ــل ب ــاق التداخ ــات ونط ــل العملي ــن تكام ــدف م ــوح اله ــن وض ــد م الب
والقيمــة والجــودة بشــكل ال يتعــارض مــع نطــاق املــروع مــن جهــة ، كمــا يجــب أن تكــون القيــود 
وكذلــك الســماحيات املتاحــة لتجــاوز التكلفــة والوقــت أثنــاء دراســة املخاطــر واملعرفــة بشــكل جيــد 

أثنــاء اجــراء الدراســة القيميــة وإعــداد خطــة إدارة الجــودة.

P الجودة  P القيمة  عناصر النجاح الرئيسية لتطبيق تكامل عمليات إدارة المخاطر 
لمشروعات التشييد .

وهــي مــا يطلــق عليهــا اصطاحــا)Critical Success ( ) Factors; CSF‹s (، وتشــمل العنــارص االساســية 
النجــاح تطبيــق عمليــات التكامــل وهــي ســبعة كالتــايل  : 

4
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 : )Facilitation of the workshop( :ً رابعا
يمكــن االســتعانة هنــا بمــن يقــوم بالتكامــل بشــكل مســتقل بحيــث تتوافــر لديــه الخــرة الكافيــة 
بالعمليــات اإلداريــة الثــاث والبــد أن يوفــر للفريــق حينئــذ القــدرة عــى العمــل بشــكل مســتقل دون 

ضغــوط مــن أي طــرف .

:)Sharing and processing of information( :خامسًا
البــد مــن توافــر آلية ميــرسة للحصــول عــى كل املعلومــات الازمــة إلجــراء الدراســة املتكاملــة للمخاطر 
والقيمــة والجــودة والبــد أيضــاً مــن ســهولة تبــادل وتــداول املعلومــات بشــكل مــرن لتحقيــق أهــداف 

ــات الثاث.  العملي

:)Timing of the Study( :ً سادسا 
كلمــا كان مبكــراً كلمــا كانــت النتائــج أفضــل . وتعد مرحلــة التخطيــط للمــروع ، ويفضــل أال يتجاوز 
توقيــت إجــراء هــذه الدراســة مرحلــة التصميــم لتعظيــم الفائــدة منهــا يف مراحــل املــروع األخــرى 

خاصــة التشــييد وعمليــات املتابعــة واملراقبــة والتحكــم يف املــروع أثنــاء التنفيــذ. 

 :)Lead Discipline ( : سابعًا
ــن  ــتفادة م ــدروس املس ــن ال ــروع لك ــر امل ــط إدارة مخاط ــد تخطي ــون عن ــة تك ــون البداي ــم ك برغ
ــدار بفكــر  ــة التكامــل يفضــل أن ت ــة عــى املروعــات الكــرى أثبتــت أن عملي ــق هــذه املنهجي تطبي

ــا . ــوة منه ــداف املرج ــق األه ــى تتحق ــا حت ــة وأدواته ــة القيمي ــل الهندس ــلوب عم وأس

الخالصة 

المقــال الحالــي يعــرض إلطــار منهجــي  إجرائــي ) Methodical  Procedural Framework( لتكامــل 
عمليــات إدارة المخاطــر وإدارة القيمــة وإدارة الجــودة وإمكانيــة دمــج عملياتهــا الفرعيــة المتداخلة 

خــالل دورة حيــاة مشــروعات التشــييد .

ــط  ــدم الراب ــا يق ــرى. كم ــروعات الكب ــي المش ــه ف ــل وتحقيق ــذا التكام ــاح ه ــر إنج ــك عناص  وكذل
ــرى  ــة الكب ــروعات الصناعي ــد المش ــي أح ــج ف ــة الدم ــا لكيفي ــا عملي ــع تطبيق ــق بالمراج المرف
ــي  ــل ف ــة التكام ــراء عملي ــى أن إج ــال عل ــد المق ــة. ويؤك ــر العربي ــة مص ــي جمهوري ــذة ف المنف
المراحــل المبكــرة مــن عمــر المشــروع تعظــم الفائــدة منــه فــي توفيــر الوقــت والجهــد والتكلفــة 
 )Effectiveness ( الالزمــة إلدارة هــذه العمليــات وتحقيــق أهدافها كمــا يزيد مــن فاعليــة إســتخدام

ــة .  ــوارد المتاح الم

ــات  ــن أدوات العملي ــد م ــرة يفي ــطة والصغي ــروعات المتوس ــاق المش ــي نط ــتخدامه ف ــا أن اس كم
ــر )  ــجل المخاط ــي : س ــط ه ــية فق ــالث أدوات رئيس ــى ث ــل عل ــق التكام ــر لتحقي ــالث و يقتص الث
 Weighted Evaluation القيمــة  النســبية الســتنتاج معامــل  – مصفوفــة األوزان   )  Risk Register
Matrix – Value    Index ( – وقوائــم التحقــق ) تأكيــد وضبــط الجــودة QA/QC Checklists ( . إن هــذا التكامــل 
بيــن العمليــات الثالثــة يهــدف بشــكل أساســي إلــى إدارة مخاطــر مشــاريع التشــييد بعينــي الهندســة القيميــة 

ــودة . ــأدوات إدارة الج ــا ب ويحققه
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التوصيات 

المراجع 

ــاريع  ــاق املش ــة لنط ــات اإلداري ــة املرجعي 1. مائم
وبيئــة التشــيييد التــي تتــم فيهــا وكذلــك الهيــاكل 
للمؤسســات  اإلداريــة   واألنظمــة  التنظيميــة 
ــي تعمــل يف مجــال التشــييد ومــدى  والــركات الت

ــا. ــة فيه ــة اإلداري ــذه األنظم ــج ه نض

ــي  ــر ديناميك ــو فك ــات ه ــر إدارة املروع 2. إن فك
املتغــريات  التعامــل مــع  متجــدد قــادر عــى 
ــهولة  ــييد بس ــة التش ــة يف بيئ ــريات املتاحق والتغي
ويــرس .. ال يناســب ذلــك الجمــود أو التطبيــق 
إداريــة  قوالــب  أو  عمليــات  لتسلســل  الحــريف 
بمرجعيــة بعينهــا أو تشــبث بــرأي واحــد ،، األمثليــة 
املــروع هــي  التطبيــق ومناســبة طبيعــة  يف 
الفيصــل يف ذلــك وقــد يكــون املــزج بــن األســاليب 
ــان ..  ــض األحي ــبا يف بع ــة مناس ــة املختلف املرجعي
ــة  ــق منهجي ــد أن يطب ــاريع يري ــدراء املش ــض م بع
ــة  ــة يف املوائم ــا دون رغب ــاريع بحذافريه إدارة مش
ــك  ــن املل ــر م ــن أكث ــون ملكي ــث .. يكون أو التحدي
 Adaptable as ــدأ ــون بمب ــون ... ال يؤمن ــا يقول كم
ــا  ــدأ » »Full in » the Place . م Suitable »« او مب
الــذي يمنعهــم باإلضافــة إىل الرجــوع ملنهجيــة معهد 
ــارها   ــدى انتش ــا وم ــى تنظيمه ــي ع اإلدارة األمريك
يف كثــري مــن العمليــات أن يطلعــوا عــى منهجيــات 
أخــرى مثــل Prince أو Agile  . ملــاذا ال يتســع 
ــات  ــل العملي ــى تسلس ــاع ع ــم لاط ــال لديه املج
يف الكــود اإلنجليــزي إلدارة املروعــات مثــا أو 
املخاطــر  إلدارة   2009-ISO-31000 املواصفــة 
ــودة  ــد الج ــة بتأكي ــات الخاص ــلة املواصف و سلس
ــة  ــر والقيم ــج إدارة املخاط ــة دم ISO-9001 أو آلي
AS- ــاريع ــرايل إلدارة املش ــود االس ــود يف الك املوج

ــية  ــة أساس ــه مرجعي ــون لدي 4183-2007، أن يك
 SAVE –International يف الهندســة القيميــة مثــل
ــات إدارة  ــل ممارس ــة اىل أفض Guidelines باإلضاف
ــة )  ــة االنجليزي ــق املنهجي ــاريع وف ــة للمش القيم
CIOB–  OCG practices(  . املجــال رحــب ومتســع 
واملعــارف تتكامــل ال تتعــارض و تطــور فكــر إدارة 
ــه  ــد نفس ــن يقي ــدد ،، وم ــم ومتج ــات دائ املروع
ــن »  ــون كم ــا يك ــة دون غريه ــة أو منهجي بمدرس

ــعا«. ــر واس تحج

         Tools واألســاليب   األدوات  أنســب  اختيــار   .3
إدارة  عمليــات  بــن  املشــركة    &Techniques
املخاطــر والقيمــة والجــودة يف كل مرحلــة مــن 
مراحــل املــروع ، خاصــة إلشــراك هــذه العمليــات 
ــل  ــاذج مث ــاليب  والنم ــن األدوات واألس ــري م يف كث
 idea generation”, weighted evaluation”  :
 matrix, expert judgement, performance

.»analysis

Value Management  ــة ــوم إدارة القيم 4. إن مفه
أشــمل وأعــم مــن املفهــوم الــدارج لتطبيق الهندســة 
القيميــة يف مرحلــة التصميــم ،، ولكنــه يمتــد ليشــمل 
مراحــل عمــر املــروع املختلفــة مــن خــال عمليات 
 Value Planning : إدارة القيمــة املختلفــة مثــل
 – Value Analysis- Value Assessment /
 Appraisal – Value Engineering- Value

.…Control- Value Enhancement

5. عمليــة إدارة املخاطــر ليســت رفاهيــة يف مشــاريع 
ــات  ــق متطلب ــة لتحقي ــل رضورة ملح ــييد ب التش
املشــاريع ســواءاً بتفــادي اآلثــار الســلبية للمخاطــر 
أو تعظيــم الفــرص املتاحــة Opportunities والتــي 

يشــكل فقدانهــا خطــراً يف حــد ذاتــه.

6. أهميــة تطبيــق إدارة الجودة يف مشــاريع التشــييد 
ــة  ــة أو املؤسس ــا للرك ــرار اإلدارة العلي ــو ق ، وه
وليــس فضــاً ليمنــع وال عطيــًة فتمنــح ... البــد مــن 
وجــود نظــام إلدارة الجــودة يف الركات واملؤسســات 

عــى أن يكــون هــذا النظــام يف ذاتــه جيــد .

ــث ــي للبح ــرض تقديم ــى ع ــول ع ــن الحص  يمك
ــايل ــط الت ــى الراب ــع ع ــا واملراج : كام

https://www.thebig5constructegypt.com/
media/1266/irvqm-in-construction-
projects-methodology-and-practice.pdf
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سلسلة الطريق 
الي مكتب ادارة المشاريع

PMO 
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مكتب
 إدارة المشروعات 

وضبط األداء 
P M O

محمد بن محرَّم اليافعي 
Premier Technology مدير مكتب إدارة املروعات

MBA ماجستري إدارة املروعات

PMP Certified

PP
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يســعى مكتــب إدارة املروعــات إىل تحقيــق األهداف 
ــة  ــكلَّت طبيع ــي ش ــلفاً والت ــا س ــم تحديده ــي ت الت

ونــوع وتموقــع املكتــب داخــل املنظمــة. 

ومــا نعنيــه هنــا يف هــذا املقــال هــو مكتــب 
إدارة املروعــات الــذي يتــوىل إدارة املروعــات 
بصاحيــات كاملــة، أو مــا يُطلــق عليــه معهــد إدارة 
ــه  ــات املوج ــب إدارة املروع ــات PMI مكت املروع

.   Directive PMO

ــروع  ــر امل ــة بمدي ــروع ممثل ــت إدارة امل إذا كان
ملزمــة أمــام إدارة املكتــب وأمــام إدارة املنظمــة عــى 
مخرجــات املــروع ومســتلماته Deliverables، فا 
يعنــي ذلــك عــدم الحاجــة إىل العمــل عــى تحســن 
املــوارد  واســتغال  االســتفادة  ومحاولــة  األداء، 
ــل  ــذي يعم ــاق ال ــا أن النط ــل. وبم ــكل األمث بالش
ــدود  ــن ح ــل ضم ــروع يظ ــر امل ــه مدي ــن خال م
 Big Picture الشــمولية  النظــرة  املــروع، وألن 
ــن  ــة م ــراءات املتبع ــإن اإلج ــب ف ــدى إدارة املكت ل
قبلــه ســوف يكــون لهــا أثــر عــى تحســن أداء كل 
مــروع عــى حــدة، وعــى تحســن أداء املروعــات 

ــاً.  عموم

يمكــن االسرشــاد باملنهــج العمــي للهندســة القيمية 
ــط األداء داخــل  ــق ضب Value Engineering لتحقي
املروعــات، وذلــك مــن خــال اتبــاع عمليــة التفكري 

املنظَّــم لتقييــم الخيــارات عــى النحــو التــايل: 

• مالذي يجب القيام به اآلن؟ 

• ومن يفعل ذلك؟ 

• وماذا يمكن أن يفعل؟ 

• وماذا يجب أن ال نفعل؟ 

ــوف  ــئلة س ــذه االس ــى ه ــة ع ــم اإلجاب ــا ت ــإذا م ف
ــوف  ــي س ــات الت ــن املعلوم ــم م ــا ك ــكل لدين يتش

ــاً.  ــا الحق ــتفادة منه ــم االس يت

• ما هي املقاييس؟ 

• وكيف سيتم القياس؟ 

• ومن الذي يستطيع أداء الوظيفة املطلوبة؟

جمع المعلومات: 

القياس: 
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مالذي يجب القيام به؟ 	 

وما هي التكاليف؟ 	 

وما هي البدائل؟ 	 

وكيف يتم املقارنة بن تلك البدائل؟ 	 

وكيف ستتم عملية االختيار؟ 	 

جمــع املعلومــات مــن غــري إجــراء تحليــل لها ليســت 
ســوى بيانــات غــري قابلــة لاســتخدام واالســتفادة، 
وبالتــايل وبعــد عمليــة التحليــل وبالطــرق واألدوات 
ــى  ــن ع ــون قادري ــوف نك ــبة س ــة واملناس الصحيح

اتخــاذ قــرارات مدروســة.

ــتخدامها يف  ــم اس ــوف يت ــي س ــري الت ــع املعاي وض
ــل  ــم العم ــا ت ــط، وإذا م ــاد والضب ــة االسرش عملي
عــى التحســن مــن غــري معايــري فإنــه قــد ال يكــون 

ــود.  ــدف املنش ــق اله ــول لتحقي ــاك وص هن

التحليل:

ويكيبيديا العربية

ما هي القرارت التي سوف نتخذها؟ 	 

وما هو تقييم كل قرار؟ 	 

ــا 	  ــل عليه ــن العم ــي يمك ــكار الت ــي األف ــا ه وم
ــه؟  ــن علي ــا نح ــل مم ــد أفض وتع

وكيف يمكن توسيع وتطوير األفكار؟ 	 

وما هي اآلثار املرتبة عى تلك القرارات؟ 	 

وما هو ثمن تلك القرارات؟ 	 

إذا مــا وصلنــا إىل مرحلــة توليــد األفــكار فهــذا يعني 
ــن  ــدد م ــه ع ــرار يتبع ــاذ الق ــرار، واتخ ــاذ الق اتخ
النشــاطات التــي تدعمــه وتضمــن نجاحــه، وتقلــل 
مــن احتماليــة فشــله، أو تحيــد العوائــق التــي قــد 

ــه. تعرض

المراجع: 

التوليد: 
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نبذة عن
مكتب إدارة

 المشاريع

م. وائل دركزنلي
خرة أكثر من 15 عاماً يف املقاوالت وإدارة املشاريع

متخصص يف إنشاء وتطبيق مكتب إدارة املشاريع 
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ــاً  ــاً أو مألوف ــات معروف ــاريع ب ــب إدارة املش مكت
ملعظــم أنــواع املهــن ، حيــث أنــه يتخصــص بشــكل 
ــا  ــن نوعه ــر ع ــض النظ ــاريع بغ ــام يف إدارة املش ع
ــة  ، ويســهم بشــكل فعــال يف نقــل الحقائــق الفعلي
لتقــدم املشــاريع ليتــم عرضهــا لــإلدارات التنفيذيــة 
ــن  ــا م ــا يمكنه ــة بم ــة املالك ــة أو الجه يف الرك
اتخــاذ القــرارات املناســبة يف الوقــت الناســب ، 
ــن  ــراد القائم ــاريع واألف ــم املش ــهم يف دع ــا يس بم
ــي  ــة وه ــة النهائي ــق الغاي ــا ويحق ــن عليه والعامل
ــة  ــة املعروف ــس الثاث ــق املقايي ــروع وف ــاح امل نج
ألي مــروع »الوقــت | التكلفــة | الجــودة« ويكــون 
املنتــج النهائــي ضمــن »النطــاق« التعاقــدي املتفــق 

ــروع . ــى امل ــة ع ــراف القائم ــن األط ــه ب علي

والتعاريــف  النظريــات  مــن  العديــد  يوجــد 
واملقــاالت التــي تتحــدث عــن مكتــب إدارة املشــاريع 
ــوع  ــن الرج ــي يمك ــه ، والت ــه وأنواع وتخصصات
إليهــا بســهولة مــن خــال محــركات البحــث عــى 
ــب  ــداول الجان ــم ت ــن يت ــه ل ــث أن ــت ، حي اإلنرن
ــب إدارة املشــاريع خــال  النظــري والتعريفــي ملكت
ــاط  ــض النق ــر بع ــيتم ذك ــن س ــة ، ولك ــذه املقال ه
ــب إدارة  ــن مكت ــة م ــبات املتوقع ــة واملكتس العملي

ــاريع . املش

ــم يف  ــاريع كأي قس ــب إدارة املش ــم مكت ــن فه يمك
الركــة متخصــص يف أعمــال إدارة املشــاريع ، 
بحيــث يمكــن أن يكــون يف مســتوى واحــد أو عــدة 
مســتويات ، وذلــك يرجــع للهيــكل اإلداري للركــة 
أو لحجمهــا األمــر الــذي يحــدد حاجــة تلــك الركــة 
لتحديــد آليــة وصاحيــة ومــكان مكتــب إدارة 

ــاريع . املش

ــون  ــا يك ــاً م ــرية ، غالب ــركات الصغ ــاً يف ال فمث
مكتــب إدارة املشــاريع تابعــاً مبــارشة لــإلدارة 
ــن  ــراد التابع ــاريع واألف ــة املش ــى كاف ــاً ع ومرف
ــكل  ــإلدارة بش ــة ل ــر املطلوب ــدم التقاري ــا ، ويق له

ــارش .  مب

ــاك  ــون هن ــد تك ــطة ، ق ــركات املتوس ــا يف ال بينم
ــر مــن مكتــب إدارة املشــاريع واحــد  حاجــة إىل أكث
ــإلدارة ،  ــارشة ل ــاً مب ــا تابع ــون أحده ــث يك بحي
وتكــون باقــي املكاتــب تابعــة للمشــاريع أو األقســام 
ــكل  ــا بش ــيق عمله ــوم بتنس ــث تق ــية بحي الرئيس
ــة  ــن ، أوالً للجه ــر لجهت ــون التقري ــارش ، ويك مب
ــاريع  ــب إدارة مش ــاً مكت ــارشة )مث ــا مب ــع له التاب
ــريات ،  ــع إلدارة املش ــري ، أو تاب ــروع كب ــع مل تاب

ــب  ــر ملكت ــون التقري ــاً يك ــا( ، وثاني وغريه

مكان مكتب إدارة المشاريعمقدمة
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إدارة املشــاريع الرئيــي بمــا يمكــن اإلدارة التنفيذيــة مــن متابعــة اإلجــراءات واتخــاذ القــرارات يف حــال 
الحاجــة .

تتشــابه الــركات الكبــرية باملتوســطة مــن حيــث الحاجــة ملكتــب إدارة املشــاريع عــى عــدة مســتويات 
ــم  ــن ث ــكل إدارة ، وم ــع ل ــاريع تاب ــب إدارة املش ــن مكت ــر م ــدد أك ــك ع ــيكون هنال ــع س ــن بالطب ، ولك
يقــوم أفــراد كافــة مكاتــب إدارة املشــاريع برفــع التقاريــر الخاصــة بــكل إدارة أو مــروع إىل مكتــب إدارة 

املشــاريع املركــزي .

وتختلــف صاحيــة مكتــب إدارة املشــاريع بحســب النظــام املؤسســاتي لــكل رشكــة ، فبعــض املؤسســات 
يكــون مكتــب إدارة املشــاريع هــو أحــد األقســام الرئيســية يف الركــة ، باإلضافــة إىل وجــود مكاتــب إدارة 

مشــاريع تابعــة لأقســام أو املشــاريع بحســب الحاجــة .

ــة املنظمــة لعمــل املؤسســة بشــكل  بينمــا يف بعــض الــركات ، يكــون مكتــب إدارة املشــاريع هــو الهيئ
كامــل ، وتكــون كافــة اإلدارات تابعــة إداريــة ملكتــب إدارة املشــاريع املركــزي ، باإلضافــة إىل وجــود مكاتــب 

إدارة مشــاريع فرعيــة تابعــة إمــا إلدارة أو مــروع كمــا تــم ذكــره ســابقاً .

ويكــون التوزيــع بحســب حاجــة الركــة وسياســتها وهيكلهــا اإلداري ، وال يوجــد مــا يقــرر أفضليــة ألي 
نمــوذج عــى اآلخــر ، ألن الغايــة النهائيــة هــي الوصــول إىل األداء األفضــل عــى مســتوى الركــة بشــكل 

عــام ، بغــض النظــر عــن الهيكليــة اإلداريــة ملكتــب إدارة املشــاريع.
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ــاريع  ــب إدارة املش ــا أن مكت ــر هن ــر بالذك الجدي
قــد يكــون متواجــداً يف أي قســم أو مــروع ولكــن 
ــن  ــروع يمك ــن امل ــاً ضم ــف ، فمث ــمى مختل بمس
 Project ــروع« أو ــم بامل ــق »التحك ــل فري أن يمث
Control مكتــب إدارة املشــاريع ألنــه يقــوم بمهــام 
مشــابهة ملكتــب إدارة املشــاريع ، كمــا يمكــن لفريق 
»التحكــم بالتكاليــف« أو Cost Control القيــام 
بجــزء كبــري مــن مهــام مكتــب إدارة املشــاريع مــن 
خــال االطــاع عــى كافــة األعمــال وتقييمهــا ورفــع 
التقاريــر املناســبة لــكل حالــة ، ويمكــن كذلــك لـــ 
»املدقــق الداخــي« أو Internal Auditor القيــام 
ــة  ــر املالي ــص التقاري ــا يخ ــابهة بم ــال مش بأعم

ــا . ــدي وغريه ــق النق والتدف

وبهــذا يكــون فكــر مكتــب إدارة املشــاريع متواجــداً 
بمســميات  ولكــن  الــركات  يف معظــم  غالبــاً 
ــال  ــن خ ــة ، وم ــأدوار جزئي ــوم ب ــة ، ويق مختلف
إضافــة بعــض األدوات والنمــاذج التنظيميــة ، يمكــن 
أن يتحــول ذلــك الفكــر إىل مكتــب إدارة املشــاريع .

ــم  ــاء واختصاصه ــدد األعض ــة لع ــاوت الحاج تتف
ضمــن مكتــب إدارة املشــاريع بحســب حجــم 
ــا  ــا اإلداري ، لكــن مم ــا وهيكله الركــة وتخصصه
ــن عــن  ــد مــن وجــود ممثل ــه ال ب ــه بأن ال شــك في
التخصصــات الرئيســية للركــة ، باإلضافــة إىل 

ــة .  ــة يف الرك ــن اإلدارات املركزي ــن ع ممثل

ــاوالت ،  ــص مق ــة تخص ــت الرك ــو كان ــاً ل فمث
فيكــون لزامــاً أن يكــون هنالــك شــخص متخصــص 
يف إدارة املقــاوالت وأعمالهــا ضمن فريــق مكتب إدارة 
املشــاريع ، وغالبــاً مــا يكــون بمرتبــة مدير مشــاريع 
ــات  ــد االختصاص ــن تواج ــد م ــا ال ب ــى ، كم ، أو أع
الطبيــة يف حــال كانــت الركــة عبــارة عــن مركــز 
صحــي ، أو خبــري برمجــة يف حــال كانــت الركــة 
رشكــة معلوماتيــة ، فالتخصــص الرئيــي هــو 
ــبب  ــة بس ــاريع الرك ــة مش ــي لكاف ــرك الفع املح
القــدرة عــى فهــم متطلبــات العمــل وقيــادة الفريــق 
املتواجــد فنيــاً وإداريــاً بحكــم الخــرة والتخصــص . 

ــذة يف  ــص اإلدارات الناف ــق املتخص ــاف إىل الفري يض
الركــة ، ســواءاً عــر املديــر املبــارش أو مــن يمثلــه 
ــوارد  ــر امل ــايل ومدي ــر امل ــريات واملدي ــر املش ، كمدي
ــن  ــا م ــات وغريه ــة املعلوم ــر تقني ــة ومدي البري
اإلدارات املركزيــة الفعالــة يف الركــة والتــي يتوجــب 
ــرف  ــن ط ــا م ــذ برأيه ــرف واألخ ــن ط ــا م متابعته

آخــر خــال أي إجــراء ، وتــزداد

أعضاء مكتب إدارة المشاريع 

الرؤساء
 التنفيذيون

مدراء املشريات

مدراء املوارد 
البرية

مدراء اإلداريون

إدارة املعلوماتية

مدراء املشاريع

مدراء 
األقسام الفنية

أعضاء 
فريق املشاريع
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ــم  ــادة حج ــة بزي ــذه اإلدارات املتخصص ــة ه أهمي
ــك  ــن ، كذل أعمــال الركــة وعــدد أعضائهــا العامل
ــل يف  ــة تعم ــت الرك ــال كان ــة يف ح ــزداد األهمي ت
أكثــر مــن مدينــة أو دولــة وذلــك ألهميــة الحصــول 
عــى التقاريــر بشــكل مبــارش دون أي تأخــري 

ــة . ــإلدارة التنفيذي ل

ــب إدارة املــروع مــن  ــق مكت ــد فري ويمكــن تحدي
خــال اإلدارة التنفيذيــة بحيــث يتــم وضــع أســماء 
ــن  ــم تعي ــن ث ــوب ، وم ــق املطل ــب الفري أو مناص
أحدهــم أو شــخصاً مــن الخــارج كمديــر للمكتــب ، 
أو يمكــن بالعكــس مــن خــال تعيــن مديــر مكتــب 
إدارة املشــاريع ، والــذي بــدوره يتــوىل مهمــة تحديد 
الفريــق املطلــوب ملكتــب إدارة املشــاريع وذلــك مــن 

خــال خرتــه يف هــذا املجــال .

ــق  ــم فري ــاز وتقيي ــل ، إنج ــع العمي ــات م العاق
املشــاريع ، وغريهــا( ، كمــا يوضــح تجــاوب وتفاعــل 
كافــة اإلدارات الفاعلــة يف إدارة املشــاريع كإدارة 
ــة  ــوارد البري ــة وإدارة امل ــريات واإلدارة املالي املش
مــن خــال تأمــن كافــة املتطلبــات ضمــن الوقــت 
والجــودة والتكلفــة املطلوبــة ، وتحديــد أماكــن 
الخلــل والعمــل عــى تافيهــا ومحاســبة أي إهمــال 

ــري .  أو تقص

ــى  ــاريع ع ــب إدارة املش ــام مكت ــمل نظ ــا يش كم
أرشــيف الكرونــي متكامــل لكافــة معامــات الركة 
ــهل  ــا يس ــام ، بم ــة األقس ــاريع أو بقي ــواء يف املش س
ــب  ــك بحس ــة وذل ــات املطلوب ــول إىل املعلوم الوص

ــدة . ــة املعتم الهيكل

ــى  ــاريع ع ــب إدارة املش ــام مكت ــمل نظ ــك يش كذل
ــن  ــي تب ــات مــؤرشات األداء Dashboards والت لوح
بشــكل بيانــي كافــة املعلومــات املطلوبــة وعــى كافة 
ــاعد  ــذي يس ــر ال ــات ، األم ــتويات والتخصص املس
ــن وأصحــاب القــرار عــى  كافــة األشــخاص الفاعل
التكامــل واتخــاذ اإلجــراءات يف وقتهــا دون تأخــري .

كمــا تــم ذكــره ســابقاً بــأن الفائــدة الرئيســية هــي 
دفــع أعمــال الركــة باتجــاه النجــاح مــن خــال 
ــل  ــات العم ــد آلي ــات وتحدي ــة املعوق ــد كاف تحدي

ــال . ــاز األعم ــة إلنج ــات املطلوب والسياس

ــب إدارة  ــن مكت ــه م ــول علي ــم الحص ــا يت ــاً م عملي
ــمل  ــل يش ــي متكام ــام الكرون ــو نظ ــاريع ه املش
كافــة اإلدارات واملشــاريع ، يوضــح تقارير املشــاريع 
)نســب اإلنجــاز ، أســباب التأخــر ، ، توريــد املــواد  ،

ــب  ــاريع بحس ــب إدارة املش ــات مكت ــوع مخرج تتن
املســتوى الــذي يعمــل فيــه )مكتــب إدارة املشــاريع 
ــروع  ــع مل ــاريع التاب ــب إدارة املش ــزي ، مكت املرك
ــن  ــات م ــدرج البيان ــث تت ــم( ، حي ــع لقس ، أو التاب
ــات  ــب الصاحي ــى بحس ــى إىل األع ــتوى األدن املس
ــن  ــارة ع ــر األوىل عب ــون التقاري ــا تك ــاً م ، وغالب
جــداول تفصيليــة لكافــة البيانــات ، يف حــن 
ــارة عــن  تكــون البيانــات عــى املســتوى األعــى عب

ــف ــة ملختل ــة وبياني ــات توضيحي مخطط

فائدة وجود مكتب إدارة المشاريع  

مخرجات مكتب إدارة المشاريع
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تواصل
واعتماد
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تقرير
ولوحات
عرض

الكرونية

مؤرشات
تقييم األداء
ً الكرونيا

مشاركة
جميع

اإلدارات
مكتب إدارة 

المشاريع

PMO



68
العودة للفهرس

ــاز ،  ــب اإلنج ــن األداء ونس ــاريع واإلدارات تب املش
مــع تقريــر عــن حــاالت الخلــل والنقــص والتقصــري 
إن وجــدت . وكذلــك تختلــف األشــكال التوضيحيــة 
ــث  ــاح حي ــق املت ــن والفري ــدراء املعني ــب امل بحس
يمكــن عــرض املعلومــات بأشــكال مختلفــة بحســب 
ــض ....  ــع لبع ــاً تخض ــرة ، وأحيان ــب والخ الطل

ــزاج . امل

تتميــز الركــة التــي تمتلــك مكتــب إدارة املشــاريع 
ــدون  ــرية ب ــل الصغ ــة التفاصي ــى معرف ــدرة ع بالق
ــة  ــن أي ــداً ع ــفافية بعي ــة وش ــكل حيادي ــاء وب عن
ميــول شــخصية ، حيــث يتــم رفــع كافــة البيانــات 
ــوم  ــروع ، ويق ــم أو م ــن كل قس ــي م ــكل آن بش
النظــام بتجميــع البيانــات بشــكل تلقائــي وعرضهــا 
بشــكل بيانــي ســهل الفهــم والوصــول ، ومــن ثــم 
إيصــال الصــورة الواضحــة ألصحــاب القــرار ملعرفة 
أداء الركــة بشــكل عــام ، أو بشــكل تفصيــي لــكل 

ــروع أو إدارة .  م

ــرات  ــال الخ ــن خ ــبق ، وم ــا س ــى م ــاء ع وبن
ســواء  رشكات  عــدة  لــدى  والعمــل  الراكميــة 
الصغــرية منهــا أو الكبــرية ، فإنــه ال بــد مــن 
مواكبــة العــر والتطــور التكنولوجــي والعمــل عى 
تقليــل بــل وإلغــاء التعامــات الورقيــة والتحــول إىل 
النمذجــة االلكرونيــة ، وتطبيــق أعــى معايــري إدارة 
ــم  ــاريع ودع ــذ املش ــن تنفي ــان حس ــاريع لضم املش
ــى  ــة أو ع ــن الرك ــواءاً ضم ــة س ــة التنمي عجل

ــام .  ــكل ع ــال بش ــذ األعم ــتوى تنفي مس

ــدى  ــط إلح ــداً فق ــاالً واح ــأذكر مث ــة س ويف الخاتم
ــدي ــي التقلي ــام الورق ــع النظ ــي تتب ــركات الت ال

ــر  ــد ح ــن بع ــد تب ــرى ، فق ــدن الك ــدى امل إح
التكاليــف املدفوعــة خــال فــرة عامــن فقــط عــى 
قســم إدارة املســتندات بكافــة متطلباتــه )أوراق 
ــأن  ــك( ب ــري ذل ــة ، وغ ــات ، صيان ــار ، طابع ، أحب
ــال !  ــن ري ــة ماي ــارب الخمس ــوع يق ــغ املدف املبل
هــذا باإلضافــة إىل الجهــد والوقــت املطلــوب لطباعــة 
واالعتمــادات  كاملخططــات  الورقيــة  املعامــات 
وغريهــا . ولــو افرضنــا جــدالً بــأن وجــود النظــام 
االلكرونــي ملكتــب إدارة املشــاريع ســيخفض فقــط 
%50 مــن التكاليــف ، ولنفــرض أن تكلفــة إنشــاء 
النظــام االلكرونــي ال تتجــاوز املليــون ريــال كحــد 
أقــى )هــذا يكــون عــى مســتوى الركــة وليــس 
ــة  ــى كاف ــه ع ــيم تكلفت ــب تقس ــروع ، أي يج م
مشــاريع الركــة( ، فإنــه خــال فــرة عامن ســيتم 
توفــري مبلــغ ال يقــل عــن 1.5 مليــون ريــال ، مــع 
العلــم أن نســبة تخفيــض تكاليــف إدارة املســتندات 
ــاء  ــة إنش ــون تكلف ــد تك ــل إىل %80 ، وق ــد تص ق
النظــام االلكرونــي أقــل ممــا ذكــر أعــاه ، وبالتــايل 

ــل . ــون األداء أفض ــر ، ويك ــر أكث ــيكون الوف س

الخاتمة
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Agile التحول للـ
أو   Agile transformation ؟

هيثم زكي
خرة 14 عامة يف مجال إدارة املروعات والتدريب

 Orange رشكــة  يف   Enterprise Agile Coach ك  يعمــل 
Busniess Services - حاصــل عــي شــهادات : 

PMI-ACP - SMC - SFC-ICP - PMP - CCNA - CCIP
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لــن يكــون التغيــري فعــاال أبــدا بــدون عقليــة لديهــا 
ــدرك  ــي ت ــة الت ــري، فالعقلي ــتعداد وإرادة للتغي اس
أهميــة هــذا التحــول ومــدى احتيــاج املؤسســة لــه 
وكــم الفــرص املتاحــة يف الســوق التــي يتــم فقدانها 
ــي  ــول، ه ــة التح ــر يف عملي ــبب التأخ ــوم بس كل ي
ــاعد  ــتوعب وتس ــوف تس ــي س ــة الت ــة املثالي العقلي
 Growth عــى هــذا التحــول، هــذه العقليــة تســمي

ــو. ــة للنم ــة القابل Mindset أو العقلي

ــي 	  ــة اللت ــة املختلف ــذه التجرب ــن ه ــوف م الخ
ــة للركــة ممــا يعنــي  ســتؤدي إىل إعــادة هيكل
وفقــدان  للركــة  اإلداري  الهيــكل  يف  تغــري 

ــة.  ــم اإلداري ــض ملناصبه البع

ــن 	  ــري م ــن الكث ــاء املوظف ــن إعط ــية م الخش
املمكــن  مــن  التــي  والثقــة  الصاحيــات 

 . اســتغالها بشكـــل يسء 

الخــوف مــن عــدم فعاليــة هــذا االتجــاه الجديــد 	 
وفشــله وبالتــايل فشــل الجهــود واألمــوال التــي 

بذلــت يف ســبيل هــذا التحــول.

هــذا مــا توقفنــا عنــده يف املقــال الســابق وهــو كيف 
 Agile نتغــري ونقــود عمليــة تحــول فعالة لــل

ــة اآلن  ــه أن معظــم الــركات العاملي ــا الشــك في مم
تتجــه نحــو التحــول لــل Agile بــل أن هــذا التحول 
ــركات  ــن ال ــري م ــي يف الكث ــاه عامل ــح اتج أصب
حــول العالــم ، والســبب الرئيــي لهــذا االتجــاه هــو 
مواكبــة التغــري الحاصــل يف بيئــات العمــل املختلفــة 
ــؤدي إىل  ــذي ي ــع ال ــي الرسي ــور التكنولوج و التط
ــج  ــات املنت ــريات يف متطلب ــن التغ ــري م ــدوث الكث ح
ــة العميــل ملواكبــة هــذا التطــور الكبــري. مــن ناحي

لذلــك فــإن التحــول يبــدأ مــن إرادة حقيقيــة 
ــاع  ــن صن ــون م ــب أن تث ــة يج ــري، فالبداي للتغي
القــرار أنفســهم وليــس مجــرد اجتهــادات فرديــة، 
فالتغيــري يأتــي مــن األعــى لأســفل، أي مــن قمــة 
ــي كــــ  ــال خرت ــن خ ــدة فم ــى القاع ــرم حت اله
Agile Coach وجــدت أن أكثــر املشــاكل التــي 
تعــوق هــذا التحــول هــو املقاومــة الشــديدة لبعــض 

ــباب : ــدة أس ــري لع ــذا التغي ــرار له ــاع الق صن

يحدث  أن  يجب  التغيير  فإن  لذلك 
بالتوازي على ثالث محاور رئيسية :

Mindset 1- العقلية
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ــي  هــذا باختصــار عــرض للمحــاور األساســية اللت
يجــب الركيــز عليهــا أثنــاء عمليــة التحــول والعمــل 

عليهــا بصــورة متوازيــة.

الثقافــة هنــا ال تعــود عــى ثقافــة الفــرد بــل عــى 
ــيات  ــددة الجنس ــركات املتع ــة، فال ــة املؤسس ثقاف
مــن املفــرض أن يكــون لهــا ثقافــة معينــة وجميــع 
ــن  ــوا مؤمن ــرض أن يكون ــن املف ــا م ــن هن العامل
بهــذه الثقافــة، فالثقافــة  تعــى وترفــع مــن شــأن 
ــن  ــزز م ــل وتع ــركاءه يف العم ــه ب ــرد وعاقت الف
كثــرة التعــاون املثمــر والشــفافية بــن أفــراد 
ــأة  ــة ومهي ــة مثالي ــي ثقاف ــائهم ه ــة ورؤس الرك

.Agile لعمليــة التحــول للـــ

Culture فقــط، فــإن لــم يكــن هــذا التغيــري نابــع مــن قناعة 2- الثقافة
ــن  ــة تؤم ــة رشك ــة وثقاف ــة يف عقلي ــة متمثل حقيقي
 Agile بهــذا فلــن تجــدي نفعــا ويتحــول التغيريللـــ
ــى أن  ــه إىل يشء نتمن مــن يشء نطمــح للوصــول إلي
ال نكــون قــد بدأنــاه وهــذا بدايــة انهيــار املــروع 
ــن  ــدا ونح ــذا جي ــي ه ــب أن نع ــك يج ــه، لذل برمت

مقبلــون عــى تغيــري كهــذا.

العمليــات تعنــي هنــا طريقــة العمــل وأطــره، يجب 
ــري  ــى تغ ــول ع ــتحيل الحل ــن املس ــه م ــي أن أن نع
فعــال للـــ Agile عــن طريــق تغيــري طريــق العمــل

Processes في المقالة القادمة سنتحدث عن 3- العمليات
للـ  التغيير  محاور  من  محور  أهم 

Agile وهو العقلية فإلى اللقاء 
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ــوى  ــر الق ــن أكث ــًدا م ــييد واح ــاع التش ــد قط يع
املحركــة والفاعلــة ألي اقتصــاد وطنــي. فهــو يلعــب 
ــر  ــا يؤث ــة، كم ــة االقتصادي ــيًا يف التنمي دوًرا رئيس
بصــور مبــارشة وغــري مبــارشة عــى الناتــج املحــي 
اإلجمــايل ألي بلــد. تختلــف مشــاريع البنــاء يف 
الحجــم والنــوع واملوقــع وظــروف املوقــع واملدخات 
واملخرجــات، األمــر الــذي يجعــل كل مــروع فريــًدا 
وبالتــايل يصبــح توحيــد عمليــات البنــاء أمــًرا صعبًا 

ــر.  ــا باملخاط ومحفوًف

مــع التطــور الحضــاري والــذي أدى إىل زيــادة 
درجــات التعقيــد بمشــاريع البنــاء الحديثــة، ومــن 
ــك  ــع ذل ــا تب ــد وم ــدم التأك ــات ع ــادة درج ــم زي ث
ــن  ــف ع ــاوزات التكالي ــريات وتج ــدوث تأخ ــن ح م
ــري  ــح تأخ ــن أصب ــا. وم ــودة له ــات املرص امليزاني
ــم  ــد أه ــدر أح ــف املق ــاوز التكالي ــات وتج املروع
الســمات التــي يتميــز بهــا تلــك املروعــات لتصبــح 
ــن  ــييد. م ــاء والتش ــة البن ــائعة يف صناع ــق ش حقائ
املشــاريع املنجــزة يف جميــع أنحــاء العالــم. فطبقــاً 
ــييد  ــات التش ــة ملروع ــات اإلحصائي ــد الدراس ألح
بــن عامــي 1974 و1988 فقــد وجــد أن 90 ٪ مــن 
تلــك املروعــات تــم تســليمها بعــد الـتـواريــــخ 

ــو  ــر بـــ PMO( ه ــروع )يخت ــب إدارة امل مكت
كيــان أو قســم أو إدارة ضمــن املنظمــة ســواء كانــت 
ــون  ــا يك ــادة م ــة، وع ــة حكومي ــة، أو وكال تجاري
مســؤول عــن تحديــد معايــري ومنهجيــة إدارة 
ــط  ــك التخطي ــا يف ذل ــة بم ــل املنظم ــروع داخ امل
والتنفيــذ واملتابعــة لتلــك املنهجيــات واملعايــري 
والعمــل عــى توحيد العمــل بهــا. باإلضافــة إىل دوره 
ــات.  ــك املروع ــدم أداء تل ــة تق ــة ومتابع يف مراقب

ــاريع  ــب إدارة املش ــوم مكت ــك يق ــن ذل ــاً ع فض
بوضــع وإصــدار تلــك املعايــري ومقارنتهــا بأفضــل 
ممارســات إدارة املــروع باملنظمــات األخــرى. كمــا 
يقــوم بتوفــري الدعــم الــازم إلدارة املــروع يف 
شــكل توجيــه ملديــري املشــاريع يف املنظمــة وتدريب 
ــن  ــة يمك ــرق مختلف ــدد بط ــاريع الج ــري املش مدي

ــال. ــرايف فع ــكل اح ــغيلها بش ــة تش للمنظم

ــة  ــا للتكلف ــن تجاوزه ــاً ع ــا، فض ــددة لنهايته املح
املقــدرة لهــا بنســب تــراوح بــن 50 ٪ و80 ٪ مــن 

امليزانيــات املرصــودة لهــا. 

ــداف  ــق األه ــات يف تحقي ــل إدارة املروع ــع فش وم
املرجــوة مــن املــروع وعــدم القــدرة عــى تســليم 
املروعــات يف الوقــت املحــدد للتســليم وعــدم القدرة 
ــات  ــار امليزاني ــات يف إط ــك املروع ــذ تل ــى تنفي ع
املرصــودة لهــا ســواء بالقطــاع العــام أو الخــاص. 
ــاع  ــات وارتف ــر املروع ــاع مخاط ــن ارتف ــاً ع فض
ــك  ــج تل ــة يف نتائ ــد أو الثق ــدم التأك ــات ع درج
ــة إلدارة  ــة امللح ــرت الحاج ــد ظه ــات. فق املروع
ــات ــب إدارة املروع ــق مكات ــن طري ــات ع املروع

 )Project Management Office – PMO( ، ولكــن 
هــل هــذا ســبب كايف إلنجــاح املروعــات وتســليمها 
ــات  ــن امليزاني ــك وضم ــددة لذل ــدد املح ــال امل خ
ــال  ــه خ ــنتعرض ل ــا س ــذا م ــا. ه ــودة له املرص

ــة. ــة القادم ــطر القليل األس مقدمة:

ما هو مكتب إدارة المشروع:
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كمــا تعودنــا يف األعــداد الســابقة فإننــا دومــاً مــن نتطــرق للــدروس املســتفادة مــن املــايض كمرآة الســيارة 
التــي بدونهــا ال نســتطيع التقــدم لأمــام، وعليــه نقــدم بــن يــدي قارئنــا العزيــز بعــض أســباب فشــل 
ــا أو  ــا وتجنبه ــوف عليه ــتباقية للوق ــط اس ــع خط ــاً يف وض ــا جميع ــا تفيدن ــات عله ــب إدارة املروع مكت

الحــد مــن تأثريهــا.

شكل رقم )1( أنواع مكتب إدارة املروعات

شكل رقم )2( أسباب فشل مكتب إدارة املروعات

PMO األسباب الشائعة لفشل

Preset PMO Insufficient  ROI

Lack 

of Competncies
No Power

 Lack of Support

from SM
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ــة  ــاب املصلح ــار أصح ــدى كب ــون ل ــا يك ــا م غالبً
الكثــري مــن املفاهيــم الخاطئــة حــول مكاتــب إدارة 
ــبب  ــم لس ــدم فهمه ــبب ع ــك بس ــات، وذل املروع
وجــود تلــك املكاتــب مــن األســاس، وعــدم وضــوح 
ــذا  ــائها. ه ــن إنش ــا م ــوب تحقيقه ــداف املطل األه
ــوع  ــو ن ــا ه ــول م ــئ ح ــور الخاط ــؤدي إىل التص ي
ــي  ــة الت ــات والقيم ــب إدارة املروع ــة مكت وطبيع
ــتطيع أن  ــة. أي نس ــا للمؤسس ــدف إىل إضافته يه
نقــول أن مكتــب إدارة املروعــات بهــذه الحالــة قــد 

ــل. ــس ليفش تأس

ــروع  ــب إدارة امل ــز مكت ــا يرك ــك عندم ــدث ذل يح
عــى األهــداف بعيــدة املــدى وال يوجــه بعــض مــن 

ــدى.  ــة امل ــطة أو قريب ــداف املتوس ــده لأه جه

ــا  ــاص عندم ــكل خ ــة بش ــغ األهمي ــر بال ــذا أم وه
يشــتكي مــدراء املروعــات لرعاتهــم مــن أداء 
مكتــب إدارة املشــاريع الــذي يأخــذ وقتهــم الثمــن 
الســتكمال التقاريــر التــي ال طائــل منهــا بــدالً مــن 
عمــل التســليم املهــم لتلــك املروعــات. بعــد ذلــك، 
ــري  ــناد أي تأخ ــيتم إس ــا س ــاع اإلدارة العلي يف اجتم
يف مشــاريعهم إىل حقيقــة أن مكتــب إدارة املشــاريع 
ــد  ــة العدي ــاريع نتيج ــى أداء املش ــلباً ع ــر س يؤث
مــن الطلبــات التــي ال طائــل مــن ورائهــا. ســينتج 
عــن ذلــك عــادًة رعــاة ال يــرون قيمــة ملكتــب إدارة 
املشــاريع ومــن ثــم عــدم وجــود طائــل مــن دعمــه 

ــه.  ــذ مهام يف تنفي

ــاف  ــادة إضع ــة إىل زي ــيؤدي يف النهاي ــا س ــو م وه
ــاؤه!  ــى إلغ ــاريع أو حت ــب إدارة املش ــف مكت موق

ال يــزال مــن الشــائع بالنســبة للعديــد مــن األفــراد 
داخــل املنظمــة )خاصــة مديــري املشــاريع واإلدارة 
املشــاريع  إدارة  مكتــب  إىل  ينظــروا  أن  العليــا( 
ــاره ذات مــردود اســتثماري منخفــض وعــدم  باعتب

ــة. ــة ملموس ــم قيم ــى تقدي ــه ع قدرت

ــب إدارة  ــة مكت ــرام وظيف ــدم اح ــة ع ــك نتيج وذل
املشــاريع وعــدم تقبــل فكــرة تدخلــه يف إدارة 
املروعــات التــي تنــدرج تحتــه. ومــن ثــم فــإن أي 
محــاوالت لطلــب معلومــات مــن املــروع أو التوجيه 
بتنفيــذ املعايــري املخطــط تنفيذهــا يتــم تجاهلهــا أو 
عــدم االهتمــام بتنفيذهــا بالشــكل الكامــل. وهــو ما 
ــروع يف  ــب إدارة امل ــل مكت ــة فش ــؤدي يف النهاي ي
ــًة بتكاليــف إنشــاؤه.   تقديــم قيمــة ملموســة مقارن

مشروعات  إدارة  بمكتب  1.البدء 
مطابقًا  وليس  اإلعداد  مسبق 

لتوقعات أصحاب المصلحة 

لمكتب  رعاية  وجود  عدم   .3
إدارة المشاريع من اإلدارة العليا

الخدمات  قيمة  تناسب  2.عدم 
إدارة  مكتب  من  المحققة 
تكوين  تكاليف  مع  المشروعات 

وتشغيل تلك المكاتب

ولذلك 
يجب عى مكتب

الناجح يف  املروعات  إدارة   
أهداف  تحقيق  خطة  تقديم 
اإلطار  حيث  من  متوازنة 
تحقيق  بها  املنوط  الزمني 

تلك األهداف.
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ــب إدارة  ــلطة ملكت ــا الس ــح اإلدارة العلي ــم تمن إذا ل
ــري  ــات ومعاي ــط ومنهجي ــرض خط ــات يف ف املروع
ــري  ــاريع بتفس ــدراء املش ــوم م ــوف يق اإلدارة، فس
ــري  ــال للمعاي ــب االمتث ــات أو طل ــب للمعلوم أي طل
ــم فهــم غــري  ــة ومــن ث ــات اختياري عــى أنهــا طلب
ملزمــون باتباعهــا والعمــل عــى تحقيــق أهدافهــا. 
ــب إدارة  ــن مكت ــدم تمك ــيؤدي إىل ع ــا س ــو م وه
ــة  ــروع املطلوب ــات امل ــع مدخ ــن جم ــاريع م املش
ــن  ــم ل ــي أنه ــا يعن ــوب مم ــت املطل ــة والتوقي بالدق
ــدة  ــر موح ــم تقاري ــى تقدي ــن ع ــوا قادري يكون
ــل  ــك فش ــيمثل ذل ــم س ــن ث ــا، وم ــإلدارة العلي ل

ــات. ــب إدارة املروع ــداف مكت ــق أله محق

مــن األخطــاء الشــائعة هــو ظــن البعــض أن كفاءات 
ــات  ــب إدارة املروع ــق مكت ــاء فري ــارات أعض ومه
ــون  ــب أن تك ــط أو يج ــة فق ــون إداري ــب أن تك يج
ــر  ــاءات مدي ــارات وكف ــن مه ــررة م ــخة مك نس

ــروع.  امل

ــات  ــب إدارة املروع ــة يف مكت ــاءات املطلوب يف الكف
ــق  ــارات الفري ــن مه ــا ب ــل م ــوع والتكام ــو التن ه
ــة  ــة ناجح ــخصية قيادي ــارات ش ــرار مه ــس تك ولي
عــى املســتوى الفــردي إلدارة مــروع، ولكــن هــذا 
ال يمنــع أن يكــون لــدى فريــق العمــل بمكتــب إدارة 
ــات  ــات والتحدي ــم العقب ــى فه ــدرة ع ــروع الق امل

ــاريع.  ــدراء املش ــا م ــي يواجهه الت

الخطــأ الثانــي اعتقــاد اإلدارة العليــا بــأن كل 
ــع  ــو جم ــاريع ه ــب إدارة املش ــه مكت ــوم ب ــا يق م
املعلومــات وتوحيدهــا، وبالتــايل فــإن النتيجــة 
الشــائعة جــًدا هــي تزويــد موظفــي إدارة املشــاريع 
ــة.  ــري مكلف ــرة وغ ــة الخ ــرية أو عديم ــوارد صغ بم
ــات ال  ــب املروع ــق مكت ــك أن فري ــن ذل ــج ع ينت
ــا،  ــب تنفيذه ــي يج ــات الت ــرف األدوات والعملي يع
ويكــون غــري قــادر عــى مراجعــة وتدقيــق املدخات 

4. عدم وجود سلطة لمكتب إدارة 
المشروعات

4. عدم وجود سلطة لمكتب إدارة 
المشروعات

ــل  1. التحقــق مــن توقعــات أصحــاب املصلحــة قب
ــدم  ــروع وع ــب إدارة امل ــيس مكت ــكيل وتأس تش
ــددة  ــة مح ــروع بنوعي ــب إدارة م ــيس مكت تأس

ــبقاً. مس

ــروع  ــب إدارة امل ــداف مكت ــن أه ــة ب 2. املوازن
ــان  ــد لضم ــط والبعي ــب واملتوس ــدي القري ــى امل ع

ــا. ــم اإلدارة العلي ــتمرارية دع اس

3. دعــم مكتــب إدارة املــروع وتفويضه بالســلطات 
ــات  ــادة املروع ــه وقي ــن أداء مهام ــه م ــي تمكن الت
ــي  ــق األهــداف الت ــه نحــو تحقي ــدرج تحت ــي تن الت

تــم تأسيســه مــن أجلهــا.

ــروع  ــب إدارة امل ــل بمكت ــق العم ــكيل فري 4. تش
ــددة  ــارات متع ــل بمه ــق متكام ــكل فري ــث يش بحي

ــدودة. ــارات مح ــرار مله ــس تك ــة ولي ومتنوع

1. Dai, C. X., & Wells, W. G. )2004(. An 
exploration of project management office 
features and their relationship to project 
performance. International Journal of 
Project Management, 22, 52332-.

2. Hobbs, B., & Aubry, M. )2007(. A multi-
phase research program investigating 
project management offices )PMOs(: The 
results of phase 1. Project Management 
Journal, 38, 74–86.

3. https://www.workamajig.com/blog/
guide-to-project-management-offices

التوصيات:

المراجع:

ــت  ــودة ليس ــات ذات ج ــؤدي إىل مخرج ــا ي مم
ــوب.  ــتوى املطل ــى املس ع
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ــدويلّ  ــاد ال ــه االتّح ــك بأنّ ــف الفيدي ــن تعري يمك
االستشــارين   للمهندســن 

 International Federation of Consulting(
  FIDIC ــك ــاراً بفيدي ــرف اختص Engineers( ، ويُع
ويعــود تاريــخ تأسيســه إىل عــام 1913م ،  وأعضاؤه 
مــن الجمعيــات الوطنيــة للمهندســن االستشــارين .

ــداف  ــذ األه ــز وتنفي ــف بتعزي ــاد مكّل ــو اتح وه
  ، االستشــاريّة  الهندســة  لقطــاع  االســراتيجيّة 
بالنيابــة عــن الجمعيــات األعضــاء ، ونــر املعلومات 
واملــوارد التــي يهتــم بهــا األعضــاء ، ويتــوزع أعضاء 
فيديــك عــى أكثــر مــن 100 دولــة يف العالــم ، وهــو 
ــم ويُراقــب إنشــاء مجموعــة كبــرية  يُخّطــط ويُصّم
ــي  ــة يف املبان ــارات الرئيس ــن االستش ــة م ومتنوع
والبنيــة التحتيــة واملنشــآت واملعــدات ، ويمثّــل 
ــّي  ــتثمار العامل ــن االس ــن %50 م ــر م ــك أكث فيدي

ــة . ــة التحتي ــنوي يف البني الس

الفيديــك عقــد يتــم فيــه وضــع الخطــوط العريضــة 
ــد  ــائي وتحدي ــل االنش ــة بالعم ــل الخاص والتفاصي
ــاول ، واإلرشاف  ــع املق ــل م ــب العم ــة صاح عاق
املتمثــل باملهنــدس املقيــم ، وتبــن اتفاقيــة أو )عقــد 
الفيديــك( كافــة املصطلحــات التــي تخــص العمــل 
اإلنشــائي وتقــوم بتعريفهــا بالشــكل الــذي يجعــل 

ــع . ــة العمــل واضحــة للجمي منظم

ــارين  ــن االستش ــدويل للمهندس ــاد ال ــدف االتح  يه
ــا : ــد مــن األمــور، ومنه إىل العدي

1- العمــل عــى أن يكــون الســلطة الدوليــة املعــرف 
بهــا يف القضايــا املتعلقــة بأفضــل املمارســات 

ــارية .  ــية االستش الهندس

2- العمــل بفعاليــة عــى تعزيــز معايــري عاليــة مــن 
األخــاق والنزاهــة ، بــن جميــع أصحــاب املصلحــة 
ــع  ــة يف جمي ــة التحتي ــر البني ــاركن يف تطوي املش

ــم .  أنحــاء العال

لصناعــة  فيديــك  تمثيــل  عــى  الحفــاظ   -3
ــينه . ــم وتحس ــاء العال ــع أنح ــارات يف جمي االستش

4- تحسن وتعزيز صورة هندسة االستشارات .

5- تعزيــز ومســاعدة التنميــة والتطويــر للصناعــات 
ــع  ــق يف جمي ــة للتطبي ــارية القابل الهندســية االستش

أنحــاء العالــم. 

ــة  ــال صناع ــباب يف مج ــن الش ــجيع املهني 6- تش
ــاريّة . ــة االستش الهندس

7- تعزيــز املكانــة الرائــدة ألشــكال العقــود الخاصة 
بفيديــك ، وتطويــر أنشــطة التدريــب والنــر 

ــاد . ــة باالتّح الخاص

تعريف:

عقد الفيديك :

أهداف فيديك :
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ــود  ــر العق ــن أكث ــداً م ــر واح ــاب األحم ــد الكت يع
ــوذج  ــن نم ــي  ويتضم ــع العم ــتخداماً يف الواق اس
الــروط العقديــة ملقــاوالت أعمــال الهندســة املدنيــة 
املصممــة مــن قبــل صاحــب العمــل أو مــن ينــوب 

ــه . ــه أو مهندس عن

ويقــوم املقــاول يف هــذا النــوع مــن العقــود بتنفيــذ 
أعمــال البنــاء وفقــاً  لتفاصيــل التصميمــات املقدمــة 
مــن صاحــب العمــل ، ويكــون املهنــدس فيهــا هــو 

اإلرشاف وإعــداد التقديــرات .

أمــا إذا طلــب منــه تصميــم معظــم األعمــال ، فإنــه 
ــة  ــروط التعاقدي ــتخدام ال ــم اس ــن املائ ــون م يك

ــر« . ــاب األصف ــواردة يف »الكت ال

1. Red Book:(Construction Contract)

ــاوالت  ــد مق ــر رشوط عق ــاب األصف ــن الكت يتضم
أعمــال الهندســة امليكانيكيــة والكهربائيــة املصممــة  
مــن املقــاول, والــذي يتــوىل فيهــا عمليــة التوريــد ، 

ــل . ــب العم ــات صاح ــاً ملتطلب ــا وفق وتنفيذه

2. Yellow Book: (The Plant and Design
-Build Contract)

ــال  ــاوالت أعم ــد مق ــوذج »عق ــي لنم ــاب الف الكت
ــات«.  ــة ، أو مروع متكامل

وهــو مناســب للمروعــات التــي تنشــأ عــى أســاس 
تســليم املفتــاح مثــل مروعــات محطــات معالجــة 
امليــاه أو الــرف الصحــي  أو الزراعــي أو محطــات 
الكهربــاء أواملصانــع أو أي منشــأة مشــابهة ، أو 
ــية أو  ــة األساس ــات البني ــن مروع ــروع م أي م

ــة .  ــات التنمي مروع

ويتحمــل املقــاول يف تلــك العقــود املســؤولية الكاملة 
ــذ للمــروع ، مــع مشــاركة  ــم والتنفي عــن التصمي
ــة  ــة أو رشك ــه الفني ــل أو أجهزت ــرب العم ــة ل قليل

.BOT ــوت ــام الب ــات بنظ ــروع يف املروع امل

3.Silver Book:) The EPC and Turnkey
 Contract( 

كـــتــب
الفيديك
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كمــا يتــوىل املقــاول يف تلــك العقــود القيــام بجميــع 
أعمــال التصميــم والتشــييد وتســليم املنشــأة كاملــة 
التجهيــز وجاهــزة للتشــغيل إىل رب العمــل أو رشكــة 

. BOT املــروع يف نظــام البــوت

أصــدر الفيديــك الكتــاب األخــرض لتــايف االنتقــادات 
ــي  ــة والت ــة النمطي ــود الطويل ــت للعق ــي وجه الت
تفــرض فيهــا بنــود تســوية املنازعــات عــى طــريف 
ــدء اجــراءات  ــل ب ــة قب ــزاع االنتظــار ملــدة طويل الن

ــوم : ــد تصــل إىل 210 ي ــي ق ــم والت التحكي

84 يوم لرد املهندس	 

70 يوم لاعراض عى قرار املهندس	 

56 يوم للتسوية الودية 	 

ــة و28  ــار باملطالب ــاً لإلخط ــة إىل 28 يوم باإلضاف
ــا .  ــدس عليه ــار رد املهن ــاً النتظ يوم

4.Green Book: (The Short Form of 
Contract) 

ــوذج  ــو نم ــي وه ــاب الذهب ــك الكت ــدر الفيدي أص
ــم والبنــاء  ــاص للتصمي ــود خ ــد مــن العق جدي

 . املــروع  وتشــغيل وإدارة 

وقــام هــذا النمــوذج عــى املفاهيــم الخاصــة 
ــاوالت  ــة ومق ــود الصناع ــاص بعق ــوذج الخ بالنم
األعمــال الهندســة امليكانيكيــة والكهربائيــة )الكتــاب 
ــي  ــات لك ــض التعدي ــراء بع ــع إج ــر( م األصف
ــن  ــدر م ــذي أص ــدف ال ــوذج اله ــذا النم ــب ه يناس

ــه .  أجل

ــات  ــن املروع ــط م ــذا النم ــاول يف ه ــوم املق ويق
بأعمــال التخطيــط والتصاميــم والتوريــدات والبنــاء 
ــية  ــاذج القياس ــل أو للنم ــات رب العم ــاً ملتطلب وفق
املتعــارف عليهــا قياســياً يف هــذا النمــط مــن 
ــدات  ــز اآلالت واملع ــوم بتجهي ــا يق ــات ، كم املروع
الازمــة إلتمــام عمليــة موضــوع التعاقــد ، وكذلــك 
ــة  ــام العملي ــة إلتم ــرى الازم ــال األخ ــة األعم كاف
ــة أو  ــائية أو ميكانيكي ــاالً إنش ــت أعم ــواءاً أكان س
كهربائيــة ، ثــم يقــوم املقــاول عقــب االنتهــاء مــن 
ــدة  ــب امل ــروع بحس ــغيل امل ــروع بتش ــذ امل تنفي
ــزم  ــا يلت ــاول ، كم ــك واملق ــن املال ــا ب ــق عليه املتف
املقــاول بكافــة أعمــال الصيانــة الدوريــة للمــروع 

ــغيله . ــروع أو تش ــاء امل ــرة إنش ــاء ف أثن

5.Golden Book (Contract for Design 
Build and Operate Projects )

ــة  فيرراســتخدام الكتــاب األخــرضيف العقــود الدولي
ــه ال يمكــن  ــدة ، إال أن ــة امل ــة والطويل ــرية القيم الكب
تريرهــا يف العقــود صغــرية القيمــة وقصــرية املــدة.
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 خالصة

ــم  ــود ت ــن العق ــاً م ــا أنماط ــن كونه ــا م ــك أهميته ــود الفيدي ــب عق تكتس
اعتمادهــا مــن قبــل اتحــاد عاملــي يعنــى باملشــاكل التــي تواجــه املهندســن 
يف حــال تنفيــذ عمليــات موضــوع العقــود ، والتــي تؤثــر ســلباً عــى عمليــات 
التعاقــد مــع الجهــات صاحبــة املــروع ، وذلــك يف محاولــة للحــد مــن تأثريها 

الســلبي عــى عمليــات التطويــر والبنــاء .

وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود صفــة إلزاميــة لعقــود الفيديــك ، إال أنهــا القــت 
ــر  ــت األكث ــا أصبح ــا أنه ــم ، كم ــع دول العال ــعن يف جمي ــة واس ــوالً وثق قب

اســتخداماً يف الــدول الناميــة والعالــم العربــي .
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 ،»”PMP Credential Handbook هــو يف دليــل االعتمــاد PMP كل مــا تحتــاج إىل معرفتــه حــول امتحــان
والــذي يتوفــر مجانــا عــى موقــع PMI، تســتغرق قراءتــه حــوايل 20 دقيقــة ، وينبغــي أن تكــون هــذه 
ــم  ــى معظ ــل ع ــب الدلي ــوف يجي ــهادة PMP ، وس ــى ش ــول ع ــك للحص ــة يف رحلت ــراءة أول 20 دقيق الق
أســئلتك حــول إجــراءات دخــول االمتحــان ، ويتضمــن الدليــل أيضــا قســماً هامــاً عــن مدونــه األخــاق 

والســلوك املهنــي . 

احصل عى الدليل مجاناً من خال موقع PMI  التايل : 

https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/
certifications/project-management-professional-handbook.pdf

السر 1: المعرفة هي القوة!

هــل تعلــم أنــه ليــس كل شــخص مؤهــل المتحــان PMP؟ ال تضيــع الوقــت يف التقــدم لامتحــان مالــم تكن 
مؤهــاً بعــد لدخــول االمتحــان . ولكــي تكــون مؤهــاً لدخــول امتحــان PMP ، يجــب أن يكــون لديك : 

ما ال يقل عن 35 ساعة تعليمية يف مجال إدارة املشاريع. 	 

ومــا ال يقــل عــن ثــاث ســنوات/36 شــهراً غــري متداخلــة خــرة يف إدارة املشــاريع تكــون قــد عملــت 	 
بهــا 4,500 ســاعة عــى األقــل )إذا كان لديــك درجــة البكالوريــوس أو مــا يعادلهــا(.

أو...

مــا ال يقــل عــن خمــس ســنوات/60 شــهرا غــري متداخلــة خــرة إدارة املشــاريع تكــون قــد عملــت بهــا 	 
7,500 ســاعة )إذا لــم يكــن لديــك درجــة البكالوريــوس أو مــا يعادلهــا(.

ــابقة  ــي الس ــنوات الثمان ــال الس ــت خ ــد تم ــة ق ــاعات املراكم ــون الس ــب أن تك ــن ، يج ــا الحالت يف كلت
ــك . ــم طلب لتقدي

للتعــرف بشــكل مفصــل حــول التأهــل الختبــار الـــ PMP يمكــن الرجــوع إىل دليــل االعتمــاد املذكــور يف 
الــرس رقــم 1. 

السر 2: ليس كل المتقدمين مؤهلين
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كعضــو يف PMI ســوف تتلقــي الدليــل املعــريف البمبــوك ®PMBOK بعــدة لغــات مجانــاً بصيغــة ملــف 
PDF باإلضافــة اىل خصــم كبــري عــى رســوم امتحــان PMP! يف الواقــع، الخصــم أكــر مــن رســوم العضوية 
، لذلــك حتــى لــو كنــت ال ترغــب يف البقــاء عضــوا يف PMI مــدى الحيــاة، يمكنــك االســتفادة مــن العضويــة 

يف الســنة األوىل فقــط .

أيضــاً يحصــل أعضــاء PMI عــى خصومــات جيــدة جــداً عــي النــدوات واملؤتمــرات العامليــة التــي تتــم 
. PMI ــا ــي تبيعه ــرى الت ــات واألدوات األخ ــات واملنتج ــة إىل املطبوع ــطة PMI ، باإلضاف بواس

ماذا تنتظر تقدم اآلن واحصل عى عضوية PMI عر املوقع االلكروني الخاص بهم : 

https://www.pmi.org/membership/join

السر 3: االنضمام إلى PMI يوفر لك المال

الدراســة المتحــان PMP هــي مســعى جــاد ويتطلــب التفانــي واالجتهــاد، يجــب وضــع خطــة دراســية 
محكمــة للوصــول اىل النجــاح يف امتحــان PMP، كذلــك تحديــد عــدد الســاعات التــي ســوف تــدرس كل 
يــوم ، كــم عــدد الفصــول التــي ســوف تقــرأ وكــم مــن األســئلة التجريبيــة ســوف تجيــب عليهــا يوميــاً .

 خــال مراحــل دراســتك ، ســتكون بعــض أقســام دليــل ®PMBOK ســهله بالنســبة لــك ، ولكــن ســتكون 
هنــاك أقســام أكثــر صعوبــة ، ال تيــأس وتذكــر أن هنــاك آالف مــن الذيــن اجتــازوا االمتحــان قبلــك ويمكنك 

ــان، أيضاً!  ــاز االمتح اجتي

ادرس بجد ولكن ال تبالغ ، يجب أن تخطط لوجود فواصل وتنظيم أوقات للراحة كذلك. 

مــاذا تنتظــر! ابــدأ بإنشــاء خطــة الدراســة الخاصــة بــك ، حــدد عــدد األيــام يف األســبوع وعــدد الســاعات 
يف اليــوم الــذي ســتدرس فيــه ، ثــم اتبــع الخطــة .

السر 4: ال توجد طرق مختصرة

عبــارة » أريــد أن أحصــل عــى شــهادة الـــ PMP« عبــارة جيــدة ولكــن العبــارة األكثــر تحفيــزا هــي »أريد 
أن أحصــل عــى شــهادة الـــ PMP خــال ثاثــة أشــهر مــن اآلن« ألننــا جميعــاً نعمــل بشــكل أفضــل بكثري 
 PMI ــا املوعــد النهائــي ، لتبــدأ بتعبئــة طلــب الدخــول لامتحــان مــن خــال موقــع عندمــا يكــون لدين

بمســاعدة دليــل االعتمــاد املذكــور يف الــرس رقــم 1. 

ثم بعد الحصول عى االعتماد النهائي لامتحان ، قم بحجز موعد من خال موقع برومرك :

  http://www.prometric.com/PMI

 تســتطيع مــن خــال املوقــع أن تقــوم بجدولــة التاريــخ واملوقــع املفضلــن لديــك ، حــاول جدولــة االختبــار 
بمــدة ال تقــل عــن ثاثــة أشــهر قبــل انتهــاء صاحيــة أهليتــك. 

السر 5: المواعيد النهائية هي محفزات عظيمة!
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عندمــا تــدرس وتســتعد المتحــان PMP هنــاك كتــاب واحــد فقــط يجــب أن تدرســه بعنايــة وتأمــل وهــو 
»الدليــل املعــريف إلدارة املشــاريع«  )PMBOK®( يجــب عليــك قراءتــه جيــداً عــى األقــل مرتــن . وذلــك ألن 

حــوايل 75 ٪ مــن األســئلة يف امتحــان PMP ســوف تجيــب عليهــا مــن خــال فهمــك لهــذا الدليــل . 

ســوف تحصــل عــى نســخة مجانيــة مــن الدليــل املعــريف عندمــا يكــون لديــك عضويــة يف PMI ، ويمكنــك 
رشاء النســخة االلكرونيــة أو الورقيــة كذلــك مــن موقــع PMI مــن خــال الرابــط التــايل: 

 https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok 

السر 6: الدليل المعرفي @ PMBOK لديه األجوبة

دليــل )PMBOK®( لــن يعلمــك كل يشء ، حــوايل 25 ٪ مــن األســئلة ســوف تســتند عــى معلومــات ليســت 
يف الدليــل ، لذلــك انــت يف حاجــة إىل دورة تحضــري جيــدة يف PMP   باإلضافــة إىل كتــاب مســاعد مثــل كتــاب 

ريتــا ، الهيدفرســت أو غريهــا مــن الكتــب املســاعدة .

السر 7: 25% من األسئلة ال تأتي من الدليل

يف حــن يمكنــك القيــام بالدراســة الذاتيــة ، لكــن الدراســة مــع اآلخريــن تعتــر عامــاً رئيســياً الجتيــاز 
اختبــار PMP ويمكنــك حقــاً زيــادة فهمــك مــن خــال االحتــكاك مــع طــاب آخريــن ملســاعدتك عــى فهــم 
ــك االشــراك يف فــروع  ــا يمكن ــل القيمــة املكتســبة أو املخاطــر ، كم ــة بشــكل خــاص مث األقســام الصعب
PMI وكذلــك يف مجموعــات الفيــس بــوك أو اللنكــد إن أو الوتــس آب وغريهــا مــن الوســائل التــي تجمعــك 

يف زمــاء لهــم نفــس االهتمــام واالســتعداد لدخــول االمتحــان . 

يمكنك التعرف عى أقرب فرع اليك من فروع ال PMI من خال الرابط التايل : 

https://www.pmi.org/membership/chapters 

السر 8: الدراسة مع اآلخرين 
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اإلجابــة عــى أســئلة االمتحانــات التجريبيــة المتحــان PMP تعتــر األكثــر أهميــة خــال مرحلــة االســتعداد 
. مثــل كل ريــايض جيــد ، ينبغــي ممارســة مــا ســوف يتــم اختبــارك فيــه ، واإلجابــة عــى 200 ســؤال يف 

4 ســاعات بالفعــل يحتــاج إىل ممارســة واقعيــة واســتعداد كبــري . 

ــي توجــد عــى اإلنرنــت ســوف يحــدث  ــة الت ــة املجاني ــات التجريبي ــه حــن اســتخدام االمتحان ــاً أن حتم
التــايل : أوالً ســوف تعتــاد عــى اإلجابــة عــى هــذه االمتحانــات ، وهــو أمــر جيــد . وثانيــاً ســوف تبــدأ يف 
االختــاف مــع بعــض اإلجابــات املقرحــة ، وســيقودك هــذا االختــاف إىل التوجــه إىل الكتــب للمراجعــة ممــا 

يجعلــك تتعلــم أكثــر . 

مهــم أيضــا : تتبــع درجاتــك! مــع مــرور الوقــت ، ســتاحظ أنــك أكثــر قــدرة عــى اإلجابــة عــى األســئلة 
بشــكل صحيــح ، إذا كنــت تجيــب باســتمرار 80 ٪ مــن األســئلة التــي لــم يســبق لــك أن رأيتهــا مــن قبــل 

بشــكل صحيــح ، فهــذا يــدل عــى أنــك مســتعد بشــكل جيــد لامتحــان . 

أنصحك براء أسئلة االمتحان التجريبية من خال املوقع التايل : 

http://www.pm-exam-simulator.com/

وكذلك نقدم لك بعض املواقع التي تقدم أسئلة مجانية:

	 http://free.pm-exam-simulator.com / 

	 http://www.oliverlehmann.com/pmp-self-test/75-free-questions.htm 

	 http://www.free-pm-exam-questions.com  o http://www.pmzilla.com

السر 9: األسئلة التجريبية تعطيك الثقة

بعــد كل ذلــك العمــل الشــاق ، واالمتحــان يبــدو لــك تقريبــاً هــو الجــزء الســهل ، هنــاك عــدد قليــل مــن 
ــدة وناجحــة  ــة جي ــي ســوف تســاعدك عــى جعــل هــذه التجرب ــا والت ــي يجــب النظــر إليه األشــياء الت

بالنســبة لــك . 

ــكايف أمــر مهــم ، الكثــري مــن  ــوم ال ــداً ، حيــث أن الن ــوم جي ــك بالن ــي تســبق االمتحــان علي ــة الت يف الليل
النــاس يختــارون أن يأخــذوا إجــازة مــن العمــل يــوم االمتحــان الفعــي ، أيضــاً تنــاول وجبــة إفطــار جيدة 
ــاد  ــى اإلجه ــب ع ــى التغل ــاعدك ع ــي تس ــرق الت ــل كل الط ــرخاء ، وفع ــي واالس ــاب للم ــل الذه ، ويفض
ــث  ــبوع ، بحي ــل أس ــار قب ــز االختب ــاب إىل مرك ــد الذه ــن الجي ــه م ــا أن ــان ،  كم ــوم االمتح ــي يف ي العصب
تتعــرف عــى الوقــت املســتغرق للذهــاب للمركــز وآليــة حجــز املواقــف وتتعــرف عــى موظفــي املركــز 

واإلجــراءات التــي ســوف تتخــذ واألشــياء املســموح بهــا واملمنــوع منهــا يف وقــت االمتحــان .

السر10: يمكنك التغلب على اإلجهاد يوم االمتحان

تأكــد مــن وجــود كل مــا تحتاجــه داخــل قاعــة 
ــال  ــدادات األذن يف ح ــك س ــا يف ذل ــان بم االمتح
وجــود إزعــاج داخــل القاعــة ، تأكد مــن أن الجو 
مناســب داخــل القاعــة ، كمــا يمكنــك اصطحاب 
مابــس إضافيــة يف حــال كانــت القاعــة شــديدة 

الــرودة . 

خذ نفسا عميقا... وابدأ في حل أسئلة االمتحان . 

المراجع:
الكتيب التالـــي 
)ترجمة بتصرف( 
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ــل  ــن قب ــح م ــة تمن ــة دولي ــهادة احرافي ــي ش ه
CFA Institute    معهــد املحللــن املاليــن بالواليــات 
ــة  ــري ربحي ــة غ ــو منظم ــة وه ــده األمريكي املتح
ــايل  ــل امل ــن املحل ــدم تعي ــام 1947 يق ــت ع تأسس
املعتمــد CFA  وشــهادات أخــرى يف قيــاس أداء 
ــمي يف  ــع الرس ــاد الطاب ــم اعتم ــث ت ــتثمار حي االس
ــد  ــر معه ــام 1963  ويعت ــاد ع ــة لاعتم أول جلس
املحليــن املاليــن املعتمديــن كرابطــة عامليــة ألبــرز 
ــد  ــم املعه ــث يض ــثمار حي ــي االس ــي ومهني محل
ــن 160  ــر م ــو يف أكث ــف عض ــارب 150 أل ــا يق م
دولــة ومقاطعــة حــول العالــم حيــث يركــز املعهــد 
ــي يف أســواق  عــى قواعــد الســلوك األخاقــي واملهن
ــي  ــار الرئي ــر املعي ــث يعت ــتثمار حي ــال واالس امل
 CFA Program Candidate Body Of ( لاعتمــاد

  .)Knowledge CBOK

ــة  ــري األخاقي ــية )املعاي ــات الرئيس ــمل النطاق ويش
ــال،  ــات األعم ــة، اقتصادي ــاليب الكمي ــة ،األس واملهني
التقاريــر املاليــة والتحليــل ،تمويــل املؤسســات 
ــت،   ــل الثاب ــتثمارات الدخ ــهم اس ــتثمارات األس اس
،إدارة  البديلــة  االســتثمارات  املاليــة،  املشــتقات 

ــروة ( . ــط الث ــتثمارية وتخطي ــظ االس املحاف

ــى  ــتثماري ع ــع االس ــز يف املجتم ــز التمي CFA  رم
مســتوى العالــم وهــي تعــد مقيــاس كفــاءة 
ــح  ــم من ــم ويت ــل معارفه ــن وتكام ــن املالي املحلل
ــتويات  ــة مس ــاز ثاث ــد اجتي ــهادة بع ــذه الش ه
لقيــاس قــدرة املتقــدم لاختبــار عــى تطبيــق 
ــتثمار  ــس االس ــة بأس ــية املتعلق ــارف األساس املع
واتخــاذ القــرار األنســب عــى املســتوى املهنــي، لغــة 

ــط . ــة فق ــة االنجليزي ــي اللغ ــان ه االمتح
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واجتيــاز االمتحــان يتطلــب انضباطــاً قوياً ودراســة 
ــة  ــارات الثاث ــراء االختب ــن اج ــث يمك ــة حي عميق
مــرة واحــده فقــط يف الســنة يف شــهر ديســمر عــدا 
ــم  ــى الرغ ــو وع ــهر يولي ــم يف ش ــتوى األول فيت املس
ــرات إال  ــدة م ــار ع ــراء االختب ــن اج ــه يمك ــن أن م
ــر .  ــاً اكث ــة ووقت ــب دراس ــد يتطل ــار ق أن كل اختب
ــاوز 50%  ــد اليتج ــداً وق ــة ج ــات صعب فاالمتحان

ــان . ــازون االمتح ــن يجت ــبة م نس

مــدة االمتحــان ســت ســاعات  تــراوح بــن 
أخاقيــات ومعايــري املهنــه، واألســاليب املاليــة، 
ــل  ــة، والتحلي ــر املالي ــداد التقاري ــاد، واع واالقتص
األســهم،  يف  واالســثمارات  الــركات  وتمويــل 
واملشــتقات املاليــة واالســثمارات البديلــة، وإدارة 
ــرر أن  ــو م ــذا ه ــروات وه ــط الث ــظ، وتخطي املحاف
ــر   ــاعه تتوف ــن 300 س ــر م ــة ألكث ــوىص بالدراس ي
ــة  ــع للدراس ــد كمراج ــا املعه ــي يقدمه ــب الت الكت
ــواد  ــة للم ــادر بديل ــن مص ــار املتقدم ــن يخت ولك
مثــل الكتــب املقدمــة مــن شــويزر كذلــك منتديــات 
ــاعدة يف  ــدم مس ــت تق ــر االنرن ــو ع ــع فيدي ومقاط
الدراســة لامتحانــات واســتخدام مجموعــة متنوعــة 
ــتفادة  ــة واالس ــواد اإلعدادي ــة امل ــرق لدراس ــن الط م
منهــا يمكــن أن يعــزز قــدرة املرشــح عــى اجتيــاز 

ــار . االختب

مــادة االختبــار صعبــة للغايــة وقــد صممــت أســئلة 
االختبــار خصيصــاً لخــداع املرشــحن لهــذا الســبب 
يجــب عــى املرشــح إجــراء العديــد مــن املمارســات 
ــئلة  ــى أس ــاع ع ــة واالط ــارات الوهمي ــى االختب ع
ــي  ــئلة الت ــواع األس ــى أن ــرف ع ــات والتع املمارس
ســيواجهها  حيــث يحتــوي املســتوى األول عــى 240 
ســؤاالً مــن خيــارات متعــددة واملســتوى الثانــي 20 
ســؤاالً ملجموعــة العنــارص بينمــا يحتــوي املســتوى 
الثالــث عــى مزيــج مــن األســئلة املحــددة للعنــارص 
واملقــاالت القصــرية تحتــوي بعــض أســئلة املســتوى 
ــاج  ــث يحت ــة حي ــات محتمل ــاث إجاب ــى ث األول ع
املرشــحون إىل قــراءة األســئلة بعنايــة والركيــز عــى 

اإلجابــة األكثــر دقــة .

ــن  ــه املحلل ــعى الي ــدي يس ــا تح ــة أنه والحقيق
ــه  ــثتمار لقيمت ــال االس ــن يف مج ــن واملهتم املالي
ــة  ــن القيم ــد م ــا تزي ــة إىل أنه ــة باإلضاف العلمي

ــل . ــكل محل ــة ل الوظيفي

اسئلة االمتحان :االمتحان :
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املحللن املالين	 

رؤساء الركات	 

مدراء الركات االسثمارية	 

ــركات 	  ــوك وال ــتثمار بالبن ــدراء إدارات االس م
ــاهمة املس

املهتمن يف مجال املالية واملحاسبة	 

تمييز يف كل مراحل الحياة.	 

ــة 	  ــب الثق ــث تكتس ــة حي ــة قوي ــس أخاقي أس
ــة. ــا األخاقي ــل يف القضاي ــوح يف التنق والوض

اعتماد دويل.	 

ــج 	  ــارك برنام ــث تش ــا حي ــل له ــرة ال مثي خ
ــدة. ــتثمار املعق ــرارات االس ــزودك بق ي

شبكة تواصل مع محريف االستثمار املميزين.	 

املــوارد املعرفيــة حيــث أن الرنامــج تعليــم 	 
مســتمر .

ــم  ــاء العال ــع أنح ــال يف جمي ــاب األعم ــر أصح ينظ
ــاس  ــد CFA  كمقي ــايل املعتم ــل امل ــب املحل إىل لق
ــتوى  ــى املس ــباب ع ــك لأس ــز وذل ــاءة بتمي للكف
ــم  املؤســي ويعــرف املجتمــع االســتثماري يف العال
ــي  ــز املهن ــأن لقــب CFA  هــو رمــز التمي أجمــع ب
  CFA ويضــع العديــد مــن املســتثمرين ميثــاق
ــراد  ــات واألف ــار الجه ــري اختي ــار معاي ــل إط داخ
الذيــن يديــرون أصولهــم املاليــة . ويوفــر االعــراف 
العاملــي بلقــب CFA  ألصحــاب األعمال واملســتثمرين 
معايــري ومقاييــس موحــدة ومعتمــدة دوليــا للحكــم 
ــن املاليــن واملختصــن  عــى مــدى اســتقامة املحلل
يف مجــال االســتثمار والتقييــم املــايل وعــى كفاءاتهــم 
وتكامــل مهاراتهــم ومعارفهــم عــى املســتوى 
الشــخيص يف إطــار االســتثمار ال يتوفــر عمليــا 
ــه )   ــع ب ــا يتمت ــوق م ــت ف ــى بصي ــهادة تحظ ش

 .)   CFA ــد ــايل املعتم ــل امل املحل

التسجيل يف برنامج CFA  والتسجيل لامتحان: 

درجــة 	  عــى  حاصــاً  تكــون  أن  يجــب 
يعادلهــا. مــا  أو  البكالوريــوس 

خرة مهنية ال تقل عن أربع سنوات .	 

جواز سفر ساري املفعول .	 

التحضري لامتحان فقط باللغة االنجليزية.	 

بيان السلوك املهني) الكود واملعايري( .	 

اإلقامة يف بلد غري محظور التعامل معها ,	 

اجتيــاز اختبــار املســتوى األول  واالمتحــان 	 
ــن كل  ــمر م ــو أو ديس ــهر يوني ــرض يف ش يع

ــام. ع

ــان 	  ــي واالمتح ــتوى الثان ــان املس ــاز امتح اجتي
ــو. ــهر يوني ــط يف ش ــرض فق يع

ــرض 	  ــت ويع ــتوى الثال ــان املس ــاز امتح اجتي
ــو . ــهر يوني ــط يف ش فق

اكتســاب خــرة مهنيــة ألربــع ســنوات أو أكثــر 	 
ــك  ــتثماري كان ذل ــرار االس ــع الق ــة صن يف عملي

ــج.  ــاركة يف الرنام ــد املش ــل أو بع قب

االنضمــام كعضــو  حيــث يمكــن الحصــول عــى 	 
االعتمــاد الــدويل .

الممستهدفين في هذه الشهادة :

فوائد المشاركة بالبرنامج :

الخالصة :
كيفية الحصول على هذه الشهادة: 
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أخــبـــــار 
المؤتمرات 

المهندس: عبد الرزاق سيف الدين
مهندس ابحاث وتطوير يف رشكة روزن االملانية – اململكة العربية السعودية

مدير أحد مشاريع االبحاث يف الركة واملسؤول االول عن مختر االبحاث

ماجستري يف هندسة النظم والتحكم – جامعة امللك فهد للبرول واملعادن

conferences@rwaadpm.com
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ــه  ــدي نظم ــاريع ال ــر ادارة املش ــاح مؤتم ــد نج بع
ــى  ــاًءا ع ــة و بن ــرع اململك ــاريع ف ــد ادارة املش معه
طلبكــم، ســيقام مؤتمــر ثــاٍن و هــذه املــرة يف الخــر

ســيقام املؤتمــر يف الفــرة الواقعــة مــا بــن 30-29 
ابريــل 2019. يف فنــدق مريديــان الخــر.

ســيضم املؤتمــر العديــد مــن النشــاطات والفعاليات 
ــاش البناء. ــات النق وجلس

أكثــر مــن ســتة متحدثــن رســمين. ثــاث جلســات 
مناقشــة. أكثــر مــن اثنــى و عــرون جلســة تقنيــة 
يقودهــا عمالقــة إدارة املشــاريع العامليــن و املحلين 

باإلضافــة اىل ورش عمــل تدريبيــة.

خــال حــدث رفيــع املســتوى ُعقــد يف املقــر العــام 
لأمــم املتحــدة يف نيويــورك، تــّم االعــان عــن اختيار 
مملكــة البحريــن الســتضافة املؤتمــر العاملــي لريادة 
ــة  ــى مكان ــان ع ــذا االع ــد ه ــال 2019. ويؤك األعم
ــي  ــز عامل ــال ومرك ــة لأعم ــة مائم ــة كدول اململك

رائــد يف مجــال ريــادة األعمــال واالبتــكار.

ــذي  ــي ال ــنوي العامل ــدث الس ــذا الح ــتقطب ه يس
ــة  ــدة واململك ــات املتح ــل الوالي ــتضيفه دول مث تس
ــيا،  ــل وروس ــا والرازي ــن وإيطالي ــدة والص املتح
ــن  ــتثمرين والباحث ــال واملس ــال األعم ــن رج آالف م
ــداً  ــن 170 بل ــر م ــن أكث ــات م ــي السياس وواضع
ــاعدة  ــدة ملس ــرق جدي ــث يف ط ــم، للبح ــول العال ح
الجديــدة  املشــاريع  إطــاق  عــى  املؤسســن 

ــا وتطويره

البحريــن تســتضيف المؤتمــر العالمــي لريــادة 
األعمــال 2019 . 

المسار األول : إدارة املشاريع.

المسار الثاني: قابلية الجديد.

سيكون هناك مساريين للمؤتمر:

مؤتـمـر مـعـهـد إدارة المشاريـع 
العربية  المملكة  فــرع   _ الثانـي 

السعودية

األعمال  لريادة  العالمي  المؤتمر 
2019
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ــدث  ــذا الح ــتضافة ه ــايل الس ــع مث ــن يف وض »نح
املميــز، بفضــل تاريخنــا الحافــل بالجهــود يف 
مجــال تطويــر الرامــج وتنفيذهــا بشــكل اســتباقي 
بمــا يســمح بتمكــن البحرينيــن والــركات. 
ــرز  ــم وأب ــتقطاب أه ــدث باس ــذا الح ــاهم ه سيس
العقــول يف مجــال ريــادة األعمــال ويف توفــري منصــة 
لتعزيــز الريــادة الفكريــة والتعــاون بــن البحريــن 

ــن.« ــا الدولي ورشكائه

ــتقبال  ــن اس ــن م ــري أن نتمك ــرف كب ــه ل : »إن
مجتمــع ريــادة األعمــال العاملــي يف البحريــن. بــدءاً 
مــن صيــد اللؤلــؤ وصــوالً اىل بدايــة اكتشــاف النفط، 
ــا يف  ــد نجحن ــاد وق ــع االقتص ــة تنوي ــا أهمي أدركن
ــات  ــات الخدم ــة قطاع ــري يف كاف ــدم كب ــق تق تحقي
املاليــة واالتصــاالت والخدمات اللوجســتية. وتســاهم 
جهودنــا املتواصلــة واملســتدامة يف القطــاع الخــاص 
يف تعزيــز مكانــة البحريــن بــن أكثــر الــدول تطوراً 
ــو  ــج نح ــة الخلي ــا بواب ــل منه ــة، ويجع يف املنطق

ــي ــون دوالر أمريك ــه 1.6 تريلي ــغ قوام ــوق يبل س

تعتــر ريــادة األعمــال هــي الحافــز الرئيــي لنجاح 
القطــاع الخــاص وقدرتــه عــى النهوض واالســتمرار 

وتحقيــق التنميــة االقتصاديــة للدولة.

ــة  ــكات البطال ــاج مش ــاس لع ــي أس ــه فه وعلي
ــل .  ــرص العم ــق ف وخل

    وبحســب بيــان صحفــي وصــل أريبيــان بزنــس 
ــزءاً ال  ــّكل ج ــكار تش ــال واالبت ــادة األعم ــإن ري ف
ــة 2030«.  ــن االقتصادي ــة البحري ــن »رؤي ــزأ م يتج
كمــا تســاهم الــركات الصغــرية واملتوســطة حاليــاً 
ــايل  ــي االجم ــج املح ــن النات ــة م ــو 30 يف املائ بنح
االســمي وهــي توفــر الوظائــف لنحــو 73 يف املائــة 

ــاص ــاع الخ ــي القط ــن موظف م

جناحي،  محمد  إبراهيم  الدكتور  وقال 
العمل  لصندوق  التنفيذي  الرئيس 

"تمكين" في تعليقه على هذا االعالن: 

جناحي،  محمد  إبراهيم  الدكتور  وقال 
العمل  لصندوق  التنفيذي  الرئيس 

"تمكين" في تعليقه على هذا االعالن: 

المؤتـمــر الــدولــي دور ريــادة 
األعمــال والعمـل عـن بعـد في 
تعزيز قطاع األعمال وخلق فرص 

العمل.
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ــات  ــا كل املجتمع ــي منه ــي تعان ــكلة الت ــذه املش ه
ــكلة  ــي املش ــواء، وه ــد س ــى ح ــة ع ــرية والغني الفق
واملؤثــرة  السياســية  االرتباطــات  ذات  الرئيســة 
ــاء عليهــا يقــاس األداء.  ــم أداء الحكومــات، وبن تقيي
ــة  ــرت أهمي ــي، ظه ــدم التكنولوج ــروف التق ويف ظ
العمــل عــن بعــد يف تعزيــز األعمــال وتوفــري فــرص 
العمــل ملجــاالت خاصــة مــن األعمــال ويف الظــروف 

ــدول.  ــض ال ــة لبع الخاص

ــل  ــال العم ــدول يف مج ــن ال ــد م ــت العدي ــد برع وق
عــن بعــد وخاصــة يف مجــال الرمجيــات والرجمــة 
ــارة يف  ــة التج ــوم كلي ــه، تق ــاء علي ــا. وبن وغريه
الجامعــة اإلســامية بغــزة و بالتعــاون مــع مؤسســة 
ــارض  ــر و املع ــم املؤتم ــة الدارة وتنظي ــأ االردني النب
ــن  ــام للمؤرخ ــاد الع ــب و االتح ــة و التدري الدولي
ــدويل  ــد املؤتمــر ال ــوراق للنــر ، بعق و مؤسســة ال
ــل  ــال والعم ــادة األعم ــور ” دور ري ــم و املنش املحك
عــن بعــد يف تعزيــز قطــاع األعمــال وخلــق فــرص 

ــل”.  العم

واملزمــع عقــدة يف دولــة تركيــا _ اســطنبول / فنــدق 
ــل )  ــن 13 _ 15 ابري ــا ب ــرة م ــدي ان يف الف هولي
نيســان ( 2019 م ويشــتمل املؤتمــر عــى عــدد مــن 
املحــاور التــي تســهم يف بيــان دور ريــادة األعمــال 
ــق  ــا يف تحقي ــل دوره ــد يف تفعي ــن بع ــل ع والعم
ــى  ــدرة ع ــام والق ــاص والع ــاع الخ ــة للقط التنمي

ــق فــرص العمــل . خل

ــق  ــد يف خل ــن بع ــل ع ــال والعم ــادة األعم دور ري
ــل. ــرص العم ف

1- واقع وأفاق العمل عن بعد .

2- فرص وتحديات العمل عن بعد .

3- تجارب ريادية يف العمل عن بعد .

التنميــة  يف  األعمــال  دور حاضنــات ومرسعــات 
االقتصاديــة و خلــق فــرص العمــل .

1- واقع حاضنات ومرسعات األعمال .

2- استراف حاضنات ومرسعات األعمال .

3- دور حاضنــات ومرسعــات األعمــال يف خلــق 
ــل . ــرص العم ــري ف وتوف

4- نماذج مميزة لحاضنات ومرسعات األعمال .

5- حاضنات األعمال – فرص وتحديات .

6- دور الحاضنات يف تنمية قدرات رواد األعمال 

المحور األول : 

المحور الثاني : 

سيكون هناك مساريين للمؤتمر:

سيكون هناك مساريين للمؤتمر:
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ــامية يف  ــة اإلس ــريف و املرفي ــاع املصـ دور القطـ
ــة . ــاريع الريادي ــل املش تمويـ

ــل  ــامية يف تموي ــة واإلس ــوك التقليدي 1- دور البن
ــة . ــاريع الريادي املش

ــاريع  ــل املش ــراض يف تموي ــات اإلق 2- دور مؤسس
ــة . الريادي

3- مويل الجماعي يف تمويل حاضنات األعمال .

4- مخاطر تمويل املشاريع الريادية .

املعايــري املاليــة واإلداريــة و دورهــا يف تنظيــم العمل 
عــن بعــد .

1- مواكبــة األنظمــة املاليــة واإلداريــة لتنظيــم 
ــد . ــن بع ــل ع العم

2- مواكبــة األنظمــة املاليــة واإلداريــة ألنشــطة 
ــال . ــادة األعم ري

3- دور املعايــري املاليــة واإلداريــة يف تطويــر ريــادة 
األعمــال .

ــة يف  ــة واإلداري ــاليب املالي ــن األس ــتفادة م 4- االس
ــال . ــاع األعم ــم قط تقيي

5- املشاكل الرضيبية للعمل عن بعد .

الريادة النسوية ودورها يف التنمية االقتصادية .

1- تعزيز دور املرأة ومشاركتها يف ريادة األعمال .

2- أهمية الريادة النسوية .

ــال  ــوي يف مج ــل النس ــجيع العم ــات تش 3- سياس
ــال . ــادة األعم ري

4- تحديات الريادة النسوية .

5- نماذج مميزة للريادة النسوية .

ــة  ــز ثقاف ــايل يف تعزي ــم الع ــات التعلي دور مؤسس
ــد . ــن بع ــل ع ــل دور العم ــال وتفعي ــادة األعم ري

1- دور مؤسســات التعليــم العــايل يف تنميــة ثقافــة 
ريــادة األعمــال .

األبعاد القانونية للعمل عن بعد.

1- الضوابط القانونية للعمل عن بعد .

2- اإلشكاليات القانونية للعمل عن بعد .

3- القوانن والتريعات املنظمة للعمل عن بعد .

4- دور الحكومات يف تعزيز العمل عن بعد .

2- دور مؤسســات التعليــم العــايل يف تنميــة ثقافــة 
التعليــم التقنــي .

3- دور املناهــج التعليميــة يف تعزيــز ثقافــة ريــادة 
األعمــال .

المحور الثالث : 

المحور السادس : 

المحور الرابع : 

المحور الخامس : 
المحور السابع : 



101
العودة للفهرس

األهداف:

رسوم المشاركة:

شروط واليات المشاركة ورسوم 
المؤتمر:

ــق  ــال وخل ــاع األعم ــز قط ــا يف تعزي دور التكنولوجي
فــرص العمــل .

1- التكنولوجيــا يف العمــل عــن بعــد – فــرص 
. وتحديــات 

2- العوملة وخلق فرص العمل .

ــد  ــن بع ــل ع ــات يف العم ــد البيان ــة قواع 3- أهمي
ــل . ــرص العم ــق ف وخل

أوالً : يف حــال التســديد املبكــر تكــون الرســوم 400 
ــة  دوالر وتشــمل مــا يــي حضــور املؤتمــر ، الحقيب
العلميــة و الشــهادات و املطبوعــات ، اجــور التحكيم 
ــور  ــك . اج ــي بري ــر ، الكف ــخة الن ــر ونس و الن

النــر و التحكيــم

ــوم  ــون الرس ــر تك ــديد املتأخ ــال التس ــاً : يف ح ثاني
450 دوالر و تشــمل مــا يــي حضــور املؤتمــر، 
الحقيبــة العلميــة و الشــهادات و املطبوعــات، اجــور 
ــم و النــر ونســخة النــر، الكفــي بريــك.  التحكي

ثالثاً : رســوم املشــاركة عــن بعد 250 دوالر وتشــمل 
ــهادات ،  ــر و الش ــة للمؤتم ــة العلمي ــي الحقيب ــا ي م
ــور  ــر ، اج ــخة الن ــر ونس ــم و الن ــور التحكي اج

الريــد الــدويل

1- التعريــف بأهميــة ريــادة األعمــال والعمــل عــز 
ــز  ــاص وحف ــاع الخ ــز القط ــا يف تعزي ــد ودوره بع

ــق فــرص العمــل . ــه عــى خل قدرت

2- بيــان دور حاضنــات ومرسعــات األعمــال يف 
ــل . ــرص العم ــق ف ــاص وخل ــاع الخ القط

3- بيــان دور القطــاع املــريف واملرفية اإلســامية 
ــن  ــل ع ــز العم ــن وتحفي ــدرات الريادي ــز ق يف تعزي

بعــد .

4- التعــرف عــى دور الريــادة النســوية يف التنميــة 
وتوفــري فــرص العمــل للفئــات املهمشــة .

5- دراســة دور مؤسســات التعليــم العــايل فيتعزيــز 
ــن  ــل ع ــل دور العم ــال وتفعي ــادة األعم ــة ري ثقاف

بعــد .

1- ان يلتــزم الباحــث باملنهــج العلمــي الرصــن ، و 
البحــث الجــاد القائــم عــى النقــد و التحليــل.

2- ان يكــون البحــث مكتوبــا باحــد اللغــات العربية 
االنجليزية. او 

3- يقــدم الباحــث ملخصــا باللغــة العربيــة او 
االنجليزيــة عــى ان ال يتجــاوز امللخــص 350 كلمــة.

4- ان ال يتجــاوز حجــم البحــث 30 صفحــة بخــط ) 
 Simplified( حجــم الخــط 14 نــوع الخــط )word

 .)Arabic

5- تقــوم اللجنــه العلميــة بتقيــم البحــوث املقبولــة 
وتنــر البحــوث بوقائــع املؤتمــر

ــدون  ــاركة ب ــن املش ــة يمك ــتفادة العلمي 6- لاس
ــن  ــد م ــن بع ــاركة ع ــن املش ــه يمك ــا ان ــث كم بح
ــديد يف  ــب التس ــس ويتوج ــو كونفرين ــال الفيدي خ
حــال املشــاركة عــن بعــد قبــل تاريــخ 1_2_2019 
ــر  ــر ع ــي للمؤتم ــع االلكرون ــول ايل املوق موللدخ

conf5.jo-life.com الرابــط االلكرونــي التــايل

ــة و  ــري املالي ــة واملعاي ــاد القانوني ــة األبع 6- دراس
ــل  ــادة األعمالوالعم ــم ري ــا يف تنظي ــة ودوره اإلداري

ــد. ــن بع ع

7- بيــان دور التكنولوجيــا الحديثــة يف تعزيــز 
العمــل عــن بعــد وريــادة األعمــال يف التميــة وخلــق 

ــل . ــرص العم ف

المحور الثامن : 
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قـســم 
المنوعات
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فريق عمل المجلة

معاون مدير قسم المقاالت 
األكاديمية والمهنية

المهندس 
أسامة عبدالرحمن إشيقر

إدارة  ماجســتير   - التطويــر  لشــركة  العــام  المديــر  مســاعد 
PMP® شــهادة  علــى  حاصــل   - الهندســية  المشــروعات 
Articles@rwaadpm.com 

مدير 
قسم الدروس المستفادة

الدكتور 
وليد محفوظ

مدير مشاريع ومدير تخطيط شركة موشيل ميدل إيست 
لإلستشارات الهندسية - فرع السعودية

دارة المشاريع جامعة القاهرة دكتوراة في هندسة التشييد واإ
lessons@rwaadpm.com -  PMP®

مدير قسم المقاالت 
األكاديمية والمهنية

المهندس 
عالء الدين عبيد الحسين 

 استشاري تخطيط في شركة االتحاد الهندسي ) خطيب وعلمي(
 ماجستير اإلدارة الهندسية

   PMP® حاصل على شهادة 
 Articles@rwaadpm.com

 مدير 
قسم المؤتمرات

المهندس 
عبدالرزاق سيف الدين

   مهنــدس أبحــاث وتطويــر فــي مركــز أبحــاث تابــع لشــركة 
الدمــام  , الســعودية  العربيــة  المملكــة   - ألمانيــة 

مديــر أحــد مشــاريع األبحــاث فــي الشــركة والمســؤول األول عــن 
مختبــرات األبحــاث  - ماجســتير فــي هندســة النظــم والتحكــم-

جامعــة الملــك فهــد – الدمــام
Conferences@rwaadpm.com 

مصممة المجلة
المهندسة 

 رانيا رضوان عبد العزيز

مصممة جرافيك 
كليه فنون جميلة - جرافيك 
جامعة اإلسكندرية - مصر

Design@rwaadpm.com

مديرالتصميم
 ومصمم الكاريكتير

المهندس 
بشرى المجاهد  

مدير مشروعات ومطور أعمال المملكة العربية السعودية . 
إعالمي ورسام كاريكتير

Design@rwaadpm.com
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فريق عمل المجلة

قسم الكتب واألبحاث، الشهادات 
االحترافية، المنوعات اإلدارية.

أقسام تحت إشراف هيئة التحريــر
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والــذي 	  القــادم،  العــدد  فــي  معنــا  ومشــاركتكم 
ــد  ــك بع ــطس / 2019 وذل ــخ 1/ أغس ــي تاري ــيصدر ف س

االطــالع علــى قوانيــن النشــر، ومــن ثــم مراســلةالمجله 
ــوى  ــة بالمحت ــي  info@rwaadpm.comالمتعلق عل

ــة . ــي المجل ــره ف ــون بنش ــذي ترغب ال

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

الخاتمة
فــي  نهايــة العــدد العــدد التاســع وهــو بثوبــه 
المعتــاد نتمنــى أن يكــون قــد حــاز علــي رضاكــم 
موقــع  علــى  آرائكــم  باســتقبال  جــدا  ونســعد 

المجلــة الرســمي.
www.RwaadPM.com
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هذه المجلة برعاية 

المهندسون المحترفون للتدريب

Professional Engineers for Training
www.professionalengineers.us

www.facebook.com/pengineers
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