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افتتاحية العـدد
بقلــم رئـيـــس
هـيـئـة التحريـر

بشــكل أســهل وأقــل كلفــة ممــا ســبق ممــا
يســاعد المنظمــات الصغيــرة قبــل الكبيــرة علــى
االســتفادة مــن هــذه التقنيــات القيمــة ،ال يغيــب
عــن اســماعنا مصطلحــات الــذكاء االصطناعــي
والبيانــات الكبيــرة واســتخدامات اإلنســان اآللــي
وهــي ممــا ال يدعــو للشــك فــي الفتــرات القريبــة
تقنيــة المعلومــات هــي الداعــم والمحــرك المقبلــة قــد تشــكل أذرعــً كبــرى لمديــري
للمعلومــات ليــس فقــط علــى ســبيل تنفيــذ المشــروعات فــي القيــام بالمهــام ،وتحليــل
المهــام وإنجــاز االعمــال لكــن بتغذيــة متخــذي البيانــات وقــد يصــل األمــر التخــاذ بعــض القــرارات.
القــرار بالمعلومــات الضروريــة التخــاذ اإلجــراءات
والقــرارات بشــكل ســلس ،ســليم ،وبالوقــت تدعوكــم هيئــة تحريــر مجلتكــم مجلــة رواد
المشــاريع العــرب باالطــاع واالســتمتاع ان شــاء
المناســب.
اللــه بهــذه العــدد العاشــر والفريــد والــذي يتنــاول
إن إدارة المشــروعات هــي العلــم الــذي يتكــون بيــن طياتــه العديــد مــن الموضوعــات فــي إدارة
مــن التقنيــات واألدوات واألســاليب الالزمــة إلنجــاز المشــروعات وجــزء ال بــأس بــه فــي تطبيقــات
أهــداف المشــروع بكفــاءة وفاعليــة ،باســتخدام تقنيــة المعلومــات علــى إدارة المشــروعات.
تقنيــة المعلومــات والقــدرات الحاســوبية نكــون
قــد يســرنا حركــة األعمــال والمعلومــات ،الوصــول
بقلم رئيس هيئة التحرير
للمعلومــات ،متابعــة وتقييــم وضبــط األداء،
د.م .أحمد السنوسي
واتخــاذ القــرارات بالشــكل المالئــم.
إن تطبيقــــات تقنيــة المعلومــات هــذه األيــام
قــد تنوعــت وكثــرت ممــا يجعــل الحصــول عليهــا
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كيف نختار مزيج المشاريع
لتحقيق األهداف االستراتيجية؟
تبــن الدراســات الحديثــة أن العديــد مــن املنظمــات تحــاول تنفيــذ اســراتيجياتها املؤسســية مــن
خــال املشــاريع وأن املشــاريع قيــد التنفيــذ عــادة مــا يكــون لهــا صلــة ضئيلــة أو معدومــة واضحــة
الســراتيجيات وأهــداف املنظمــات ومــن ثــم يعتــر اختيــار املشــاريع الصحيحــة واملزيــج الصحيــح مــن
املشــاريع للمحافــظ مــن أهــم املهــام التــي تقــوم بهــا املنظمات لضمــان تحقيــق االســراتيجية املؤسســية يف
حــدود املــوارد والقــدرات املحــدودة للمنظمــات .وتكشــف العديــد مــن املناقشــات يف املؤلفــات أن املجموعات
الصحيحــة مــن املشــاريع لتنفيــذ اســراتيجيات الــركات نتجــت بشــكل مهــم عــن االختيــار الناجــح
ملحفظــة املشــاريع.

وباإلضافــة إىل ذلــك ،تبــن املؤلفــات أن هنــاك أكثــر مــن مائــة أداة وتقنيــات تســاعد املنظمــات يف اختيــار
املشــاريع ملحفظــة مشــاريعها ( .)Archer & Ghasemzadeh, 1999كل أداة وتقنيــة لهــا مزاياهــا وعيوبهــا
الخاصــة .ويف العــادة ،ال تطبــق املنظمــات أداة أو تقنيــة واحــدة فحســب ،بــل تطبــق مجموعــة مــن األدوات
والتقنيــات (.)Archer & Ghasemzadeh, 1999 and Cooper et al., 2001b
ويتطلــب هــذا التطبيــق مــن املنظمــات تكييــف أو وضــع إطــار أو عمليــة مفهومــة تتكامــل بهــا األدوات
والتقنيــات الالزمــة لدعــم اختيــار محفظــة مشــاريع املنظمــات .ادعــى(  )Dye & Pennypacker 2000أن
أهميــة اختيــار محفظــة املشــاريع أمــر معــرف بــه عــى نطــاق واســع; ومــع ذلــك ،كثــرا مــا تفتقــر إىل
عمليــة واضحــة ورســمية الختيــار املشــاريع وتحديــد األولويــات .ويشــعر العديــد مــن الباحثني واملمارســن
بالقلــق إزاء هــذا االفتقــار إىل البحــث واجتــذاب البحــث عــن إطــار أو عمليــة اختيــار متكاملــة بــاألدوات
والتقنيــات.
العودة للفهرس
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ما هي األهداف من خلف معرفة
كيف يتم اختيار المشاريع بالمحافظ؟

فهــم أفضــل لكيفيــة عمــل اختيــار محافــظ
املشــاريع يف املجــال األكاديمــي والعمــي.
الوصــول لطريقــة مناســبة الختيــار مزيــج
مشــاريع املحافــظ.

التــوازن :الغــرض الرئيــي هــو املوازنــة
بــن املخاطــر والعائــدات؛ الفوائــد الطويلــة
والقصــرة األجــل ،مــن وقــت إىل االنتهــاء،
واألثــر التنافــي وغريهــا.
النهج المنهجي الختيار محفظة المشاريع

ولضمــان النجــاح يف اختيــار محفظــة املشــاريع
استراتيجيات اختيار محفظة المشاريع
الصحيحــة للحفــاظ عــى املزايــا التنافســية
للمنظمــات ،ينبغــي إدراج نهــج منهجــي يف اختيــار
محفظــة املشــاريع .ويُفهــم هــذا النهــج املنهجــي
اســراتيجية ألي منظمــات يف اختيارهــا وإدارتهــا
عــى أنــه مشــاركة متســقة لثالثــة عوامــل رئيســية،
ملحفظــة املشــاريع ،والتــي يجــب أن يكــون لهــا
هــي األشــخاص أو صانعــو القــرارات؛ أدوات
الخصائــص التاليــة:
االختيــار ،والتقنيــات ،والنمــاذج.
املواءمة مع األهداف االسرتاتيجية للمنظمة
تعظيــم القيمــة :مــوارد املنظمــة محــدودة؛
الهــدف مــن املنظمــة هــو االســتفادة منهــا
بشــكل فعــال لتحقيــق أقــى قــدر مــن قيمــة
محفظــة املــروع.
العودة للفهرس
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أساليب ونماذج اختيار محفظة المشروع

 -1عملية التسلسل الهرمي التحليلي ()AHP

ويســتخدم نمــوذج  AHPالــذي وضعتــه( )Saaty 1980لدعــم صانعــي القــرار يف االختيــار املنطقي ألفضل
بديــل يســتند إىل النهــج النوعــي والكمــي (املقارنــات الذاتيــة والثنائيــة) .يتــم تحديــد الهــدف ومعايــر
التقييــم واملعايــر الفرعيــة يف الهيــكل الهرمــي لرتتيــب األوامــر ،والبدائــل أو الخيــارات مقارنــة يف أزواج،
واختيــار أفضــل بديــل .ويمكــن تنظيــم التسلســل الهرمــي التحليــي بمــا يف ذلــك جوانــب االســراتيجية
والتمويــل واملخاطــر للمشــاريع .غــر أن وجــود معايــر كثــرة جــدا ً ذات مســتوى مختلــف مــن األهميــة
قــد يجعــل عمليــة صنــع القــرار بهــذا االســلوب صعبــة ومعقــدة (مارتينــو.)2003 ،
 -2نموذج التقييم المالي ()PAF

وقــدم ليفــي ( )2000نمــوذج  FAPاملكــرر مــع توضيــح لدراســة حالــة تطبيــق هــذا النمــوذج ،الــذي
وضعــه وعرضــه ألول مــرة يف عــام  .1997ووفقــا ً للمؤلــف ،فــإن اعتمــاد نهــج فريــق التقييــم اإلداري،
ونمــوذج برنامــج التقييــم االســراتيجي الــذي يتألــف مــن ثالثــة نمــاذج فرعيــة :موجــز القيمــة الحاليــة
الصافيــة ،وموجــز مخاطــر املــروع ،واملــؤرش االســراتيجي قــادر عــى تقييــم ثالثــة نمــاذج رئيســية
ســمات املشــاريع الرأســمالية :التمويــل واملخاطــر والفوائــد االســراتيجية
العودة للفهرس

5

6

العودة للفهرس

Project
Porposal

Initial
Screening

Corporate lnvestment
Policy (inc DCF Discount
Rate,Risk and Strategic
Managerial Areas, and
CRT)

Forword Flow ............. Reverse Flow.

Figure: FAP Model

Reject
Project

Catcutation of
RlsK Values.
Determination
of RAI& PRP

Identification
of Risks

Agreement Of
Risk
Probability &
Imbact Values)

Risk Evaluation
(Suggested
Risk
Probability &
Imbact Values)

Risk
Reduction
Meaures

NPV
Profile

Detemination
of Strategic
Index

Calculation of:
Net Present Values, Discounted Payback Period,
Dlscounted Payback Index, & Marginal Growth Rate

Agreement &
Calculation of
PSSVS

Agreement of
Forecasted
Cash Flows

Evaluation
of
PSSVS

Suggested
Project
Strategic
Score Values

ldentification
of Key
Strategic
Benefits

Establishment
of Key
Strategic
Benefit & CRS

FAP

Corporate
Formal
Approval

Project
Accepted

يف  ،NPVPيتــم تقييم «القيمة االقتصادية»للمشــاريع
باســتخدام معــدل خصــم لحســاب صــايف قيمتهــا
ا لحا لية :
 = NPVإجمــايل جميــع صــايف التدفقــات النقديــة
املخصومــة خــال عمــر املــروع  -القيمــة الحاليــة
للتكلفــة الرأســمالية للمــروع
فــرة االســرداد املخصومــة (التــي توصــف بأنهــا
نقطــة التعــادل التــي تكــون فيهــا العائــدات
املخفضــة من املــروع مســاوية للتكلفة الرأســمالية
للمــروع) ،ومــؤرش االســرداد املخصــوم (يتــم
الحصــول عــى  DPBIعــن طريــق تقســيم التكلفــة
الرأســمالية األوليــة للمــروع إىل تراكمــة صــايف
التدفقــات النقديــة املخصومــة؛ أي بيــان عــدد
املــرات التــي ســيتم فيهــا اســرداد التكلفــة األوليــة
لالســتثمار) ،ومعــدل النمــو الهامــي:

وينتــج هــذا النظــام عــن التعديــات عــى مســتوى
( MGR = [(DPBI)1/n- 1] x 100املخاطــر يف املنطقــة األكثــر عرضــة للخطــر.
أي العائــد الهامــي عــى املــروع بعــد خصــم ويف املؤسســة العليــا ،تحــدد اإلدارة العليــا للــركات
التدفقــات النقديــة إىل الداخــل عــى حســاب رأس الفوائــد االســراتيجية الرئيســية املحتملــة أو املطلوبة
املــال .ويف برنامــج الحــد مــن مخاطــر الــركات ،يف جميــع املشــاريع وتصنفهــا .يُعــرف هــذا الرتتيــب
تُح ـدِّد «عتبــة مخاطــر الــركات» أي نقطــة قبــول بتصنيف الــركات (.)Corporate Ranking CR
املخاطــر أو تحملهــا ،ويُوضــع مــؤرش املخاطــر
وهــذه الفوائــد االســراتيجية الرئيســية املرتبطــة
لتحديــد املخاطــر املحــددة للمشــاريع التــي تُســتمد
بــكل مــروع يقدرهــا أيضــا أعضــاء فريــق
مــن مختلــف اإلدارات أو مجــاالت املســؤولية
التقييــم.
وتحديدهــا كميــا ً وإدارتهــا.
يُعــرف هــذا التقييــم بقيمــة النقــاط االســراتيجية
التعــرض للمخاطــر أو قيمــة املخاطــر ( )Rيتــم
للمــروع (.)PSSV
حســاب القيمــة املرتبطــة بــكل مــروع عــن طريق
رضب احتمــال حــدوث املخاطــر ( )Pمــع درجــة ويتــم توســيع نطــاق كل مــن الرتتيــب والقيمــة
مــن صفــر إىل  ،10أي مــن عــدم وجــود فوائــد
تأثــر املخاطــر (.)R = P x I
اســراتيجية إىل أعــى مســتوى اســراتيجي.
وتســتند قيمــة الحســاب إىل أحــكام أعضــاء فريــق
يتم حساب  SIمن الصيغة:
التقييــم.
(CR x PSSV) / CR.
ويطبــق مقيــاس صفــر إىل  10 -عــى قيمــة املخاطر
( 10 -يتوافــق مــع أعــى مســتوى مــن املخاطــر
ُ
وبالتالــي ،ينظــر إلــى الفوائــد االســتراتيجية
التــي يمكــن أن تقبلهــا املنظمــة مــن أي منطقــة
علــى مســتوى المؤسســة وعلى مســتوى
خطــر؛ وتشــر اإلشــارة الســلبية إىل املخاطــر
المشــاريع علــى حــد ســواء.
بوصفهــا تهديــدات للمــروع).
العودة للفهرس
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-3مصفوفة مجموعة بوسطن االستشارية

يف عــام  ،1970أدخلــت مجموعــة بوســطن االستشــارية ( )BCGأداة إدارة املحافــظ التــي تعــرف اآلن عــى
نطــاق واســع باســم مصفوفــة ( BCGالشــكل .)2
ويف املصفوفة ،تدار محفظة من املنتجات عىل أساس بعدين:
الحصة السوقية ونمو السوق
وأربعة قطاعات
النجوم ( :ارتفاع النمو ،وارتفاع حصة السوق)
النقدية األبقار ( :انخفاض النمو ،وارتفاع حصة السوق)
الكالب ( :انخفاض النمو ،وارتفاع حصة السوق)
عالمات االستفهام ( :حصة سوقية منخفضة ،انخفاض النمو)

تمثل الشرائـح األربعة دورة حــياة المنتـج.
وذكــر ( )BCG 1970أنــه مــع محفظــة متوازنــة تتألــف مــن النجــوم لضمــان املســتقبل؛ األبقــار النقديــة
لتوفــر األمــوال لهــذا النمــو يف املســتقبل؛ وعالمــات االســتفهام لتحويلهــا إىل نجــوم مــع األمــوال املضافــة،
يمكــن لرشكــة متنوعــة اســتخدام نقــاط قوتهــا لالســتفادة حقــا مــن فــرص نموهــا.
فهنــاك بعــض القيــود عــى مصفوفــة بوســطون ،عــى ســبيل املثــال ،فــإن ارتفــاع حصــة الســوق
ليــس عامــل النجــاح الوحيــد ،وتوافــر البيانــات املتعلقــة بالحصــة الســوقية ونمــو الســوق وموثوقيتهــا
(.)12manage, 2007

Relative market share
High
Low
Market Growth Rate
Low
High
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 -4نظام التقييم على أساس االوزان النسبية للمعايير المتعددة

يف نمــاذج التقييــم عــى أســاس االوزان النســبية للمعايــر املتعــددة يتــم وضــع قائمــة باملشــاريع املرشــحة
رأســيا مــع وضــع عــدة معايــر بشــكل أفقــي والتــي ســيتم التقييــم بنــاء عليهــا مثــل احتمــال نجــاح
املــروع (تحقيــق العائــد املتوقــع) ،درجــة أهميــة املــروع ،املخاطــر ،درجــة اإللحاحيــة وغريهــا مــن
املعايــر املختلفــة ،ثــم يتــم وضــع قيــاس وترتيــب لــكل مــروع كمــا هــو بالجــدول أعــاه وأفقيــا يتــم
وضــع الدرجــة الكاملــة لــكل مــروع وبالنهايــة يتــم ترتيــب املشــاريع تصاعديــا مــن  1إىل  – 6عــدد
املشــاريع اإلجماليــة – ويكــون هــذا هــو الرتتيــب االفتتاحــي للمحفظــة بعــد ذلــك يتــم تقييــم املــوارد
املطلوبــة والجــدول الزمنــي ويتــم إعــادة التقييــم عنــد حــدوث مســتجدات اســراتيجية أو إلغــاء ألحــد
املرشوعــات أو أي تغــر كبــر بشــكل دوري – غالبــا كل  3أشــهر -وبذلــك نضمــن بقــاء املحفظــة فعالــة
دومــا.
PRIORITY

Criterion 4

Criterion 3
Level of

Criterion 2
Probability of
Success

Criterion 1
Project

Priority

Score

Rank

Measure

Rank

1

1.50

1

$2M

1

)5 (++

2

2.25

2

$ 2.5 M

2

4

1

3

3.25

3

$3M

4

2

3

8.45
$ 13 MX
65 %

4

3.75

4

$ 4.3 M

6

)1 (++

4

5.95
$ 7 MX
85 %

1

5

5.00

6

$ 5.2 M

3

3

5

5.4
$ 6 MX
90 %

6

10.0

6

5.25

5

$ 4.6 M

5

15

6

2.1
$ 3 MX
70 %

5

12.0

Importance

Rank

Result

Rank

Measure

2

8.8
$ 11Mx
80 %

2

16.0

Project 1

18.9
$ 21Mx
90 %

4

14.0

Project 2

3

15.0

Project 3

19.0

Project 4
Project 5
Project 6

بنهايــة ســرد هــذه الطــرق األربعــة أتمنــى أن أكــون قــد بينــت كيفيــة اختيــار املشــاريع،
ذلــك ألن تحديــد مــا الــذي ينبغــي عملــه مهــم جــدا عــن كيفيــة تنفيــذ املطلــوب عملــه كثــر
مــن املنظمــات تنفــذ بشــكل جيــد لكنهــا تنفــس أعمــال قــد تكــون غــر مطلوبــة حاليــا أو أن
هنــاك الــذي ينبغــي عملــه لكنــه معطــل حاليــا عــى حســاب مبــادرات ومشــاريع قيــد التنفيــذ
تســتنفذ مــوارد املنظمــة وقــد ال يحقــق املطلــوب منهــا.
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الــمــســــار
الــــحــــــرج و رحـلـةإدارة

الـمـشــروع

د .ياسر على القاضى
ماجســيرت ودكتــوراة ىف االقتصــاد مــن جامعتــى جــورج واشــنطن
بامريــكا  /وكليــة التجــارة شــبني الكــوم -مــر.
استشــارى متخصــص ىف مجــال التطويــر االداري واملهنــى وبخاصة
ىف مجــال الحوكمــة وإدارة املشــاريع والســيجما( )6وااليــزو واللني.
العودة للفهرس
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تعــرف منهجيــة إدارة املشــاريع أن املــروع هــو أي عمليــة نقــوم بهــا لتنفيــذ مهــام معينــة ويكــون لهــا
بدايــة ولهــا نهايــة .
قــد يكــون املــروع كبــرا أو صغــرا .وإدارة املــروع هــي رحلــة مــن لحظــة التفكــر يف املــروع إىل
لحظــة اإلغــاق.
ولــكل مــروع محطــات وحتــى يمكــن التعــرف عــى مراحــل إدارة املــروع فهنــاك العديــد مــن
االســئلة التــى نحتــاج أن نناقشــها ســواء عــى مســتوى إدارة املشــاريع إو إدارة الربامــج أو إدارة املحافــظ
(.)Portfolio

كــيـــف يمكن تحقيق هــدف
"مشروع بدون اخطاء" ؟

ما هى مراحل المشروع ؟

كيف يمكن تحديد
البدايات والنهايات
للمشروع؟

المسار الحرج
وإدارة المشاريع

كيف يمكننا إدارة مــشـروع
للوصول إلى الوجهة فــــي
الــوقـت المحدد  ،والتكلف
والجودة المخطط لها؟

هــــــل يمكــن تقسيــــم
عملـيــات إدارة الـمــشــروع
الــى مزيــج مــن المســارات
متناهيــة الصغير(مســارات
مــســتــقــلــــة) وإدارتهــا
بمنهجيــة المســار الحــرج؟
كيف يمكننا ربط إدارة المشــروع
بمؤشرات قياس االداء للعمليـات
الخاصة بإدارة المشروع KPI؟

ويتــم تبنــى منظومــة إدارة املشــاريع لتعزيــز قــدرة املنظمــات وكفاءتهــا الداخليــة والخارجيــة .وىف حالــة
تبنــى هــذه املنظومــة تقــوم إدارة املشــاريع ببنــاء منهجيتهــا عــى مرحلتــن رئيســيتني  ،مرحلــة العمليــات
 Processesومناطــق املعرفــة knowledge Areaواملرحلتــن تندرجــان تحــت مناطــق القواعــد التــى يتــم
بنــاء منظومــة إدارة املشــاريع عــى أساســها.
وتبنــى منهجيــة إدارة املشــاريع لتعزيــز قــدرة املنظمــة عــى إرضــاء كل مــن أصحــاب املصلحــة والعمــاء
مــن خــال توحيــد التفكــر االســراتيجي  ،والعمليــات التجاريــة  ،والسياســة واإلجــراءات  ،ووالءات املوظفني
 ،وكذلــك إرضــاء أصحــاب املصلحــة.
والسؤال الجوهرى عند بناء اسرتاتيجية املنظمة إلدارة املرشوعات

" كيف يمكن تحقيق مشروع بدون أخطاء"؟
?Zero Default Project Processes
العودة للفهرس
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و تهدف املنهجية االســراتيجية والتشــغيلية إلدارة
املــروع إىل تعزيــز املهــارات األساســية لــكل مــن
اإلدارة العليــا واإلدارة الوســطى يف مجــال عمليــات
التخطيــط االســراتيجي والعمليــات التنفيذيــة.
وتهــدف أنظمــة إدارة املرشوعــات  PMإىل بنــاء
العالقــة بــن الخطــة االســراتيجية وعمليــة التنفيــذ.
الخطــة اإلســراتيجية هــي «أمــل» فيمــا نحتــاج إىل
القيــام بــه عــى مــدى فــرة زمنيــة  ،عمليــة التنفيــذ
تجعــل الخطــة تحــدث يف الوقــت املحــدد والتكلفــة
والجــودة املخططــة.
وأســاس التكامــل ىف العمليــات التنظيمــة إلدارة
املرشوعــات هــو تحقيقهــا للرؤيــة اإلســراتيجية
ألصحــاب املصلحــة.
وترتابــط مناطــق املعرفــة لتغطيــة كافــة املراحــل
التــى يمــر بهــا املــروع مــن لحظــة التفكــر ىف
املــروع إىل مرحلــة االنتهــاء منــه .وترتابــط مناطــق
املعرفــة ىف شــكل مجموعــة مــن املســارات املتشــابكة
بشــكل متتابــع أو ىف شــكل مســتقل لتوفــر
متطلبــات تنفيــذ املــروع .ومــن املتفــق عليــه أنــه
كلمــا تــم تقســيم العمليــات إىل عمليــات صغــرة
كلمــا كان مــن املمكــن التحكــم فيهــا وتحقيــق
مفهــوم عمليــة بــدون أخطــاء ( .عمليــات متناهيــة
الصغــر مســتقلة).
وتنبــع فكـــرة العمليــات املتناهيـــــة الصغـــر إىل
إعطــاء الفرصــة ملديــر املــروع لتحقيق هـدفـيـــن
رئيســيني  :الحفــاظ عــى املســار الحــرج للعمليــات
وتنفيــذ املــروع وفــق الخطــة املســتهدفة دون
أخطــاء ؛ وهــو مــا يمكــن ربطــة بأهــداف Six
 Sigmaو  5Sو .Kaizen
وتبــدأ املرحلــة التمهيديــة لتطويــر املــروع
بمناقشــة اإلســراتيجية واألهــداف ورؤيــة املــروع
واملهمــة واألخــاق واألهــداف النوعيــة والكميــة
وتكلفــة املــروع ومــوارده.
ويف مرحلــة البــدء يقــدم كل مــن أصحــاب املصلحــة
متطلباتــه مــن املــروع وتوقعاتــه وهــى نقطــة
البــدء لــكل مرحلــة مــن مراحــل عمليــات املــروع.
العودة للفهرس
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ففى مرحلة البدء يتم اإلجابة على سؤال ما هو المشروع ؟ ماهى األهداف المطلوب تحقيقها  ،وكيفية
تحقيقها؟ ويقوم مدير المشروع بتقسيم عمليات مرحلة البداية إلى مجموعة من العمليات الصغيرة
المستقلة.
وعند التخطيط للعمليات التنفيذية للمشروع بمفهوم العمليات المتناهية الصغر المستقلة تقوم
إدارة التخطيط باالجابة االسئلة التالية :

ما هو البرنامج
الذي يرتبط به المشروع؟
هل هناك أي دروس
مستفادة من المشروع
السابق من داخل وخارج
المنظمة؟

هل شارك كل شريك من
أصحاب المصلحة في
وضع الخطط اإلستراتيجية
وخطط العمل للمشروع؟

ما هى المخاطر  /الفرص
الداخلية والخارجية
للمشروع؟

هل هناك أي خطة
إستراتيجية تحدد
الكميات والمتطلبات
النوعية وتوقيت
المشروع؟

هل يعطي المشروع األولوية ألهدافه ،
ما هي معايير تحديد األولويات :الجدول
الزمني  ،التكلفة  ،النطاق  ،المخاطر ،
إلخ .لكل نشاط من أنشطة المشروع
على المستويين الكلي والجزئي؟

العودة للفهرس

هل يخصص النظام الحالي لمنهجية
إدارة المشروع داخل المنظمة الموارد
الالزمة لتنفيذ المشروع وفقاً للجدول
الزمني  /التكلفة  /الجودة  KPIلكل
مستوى من مستويات الكلى والجزئي؟
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وىف مرحلــة التخطيــط يكــون مــن املفيــد التخطيــط عــى أســاس العمليــات الصغــرة املســتقلة ويحقــق
ذلــك ميــزة إلدارة املشــاريع التــى لديهــا إدارة للربامــج تحقيــق رؤيــــة باريـــتـــــو  20/80حيث تكون
 ٪ 80مــن السياســات واإلجــراءات موحــدة لــكل املرشوعــات التــى يتتــم تنفيذهــا و  ٪ 20هــي املســارات
املخصصــة لـــلمرشوع نتيجــة للعوامــل الداخليــة أو الخارجيــة للمــروع الجديــد .ومــن املتوقــع أن هــذا
املفهــوم مــن تكلفــة مرحلــة التخطيــط بنســبة  ٪ 40عــى األقــل .ويتمثــل النشــاط الثانــي ملرحلــة التخطيط
يف مناقشــة مــؤرشات  KPIs / KSIاملصممــة حيــث تخضــع كل عمليــة وقياســها بواســطة مــؤرشات األداء
الرئيســية الخاصــة بهــا .وقــدرة املنظمــة عــى الوصــول إىل  KPI’sالصحيــح الــذي يتعامــل مــع الزوايــا
األربــع ألي قــرار :درجــة التعلــم والنمــو  ،وكفــاءة العمليــات التجاريــة  ،ووجهــات نظــر العمــاء (الرضــا)
واألداء املــايل.

مؤشرات
الكفاءة

مؤشر
الجودة

مؤشرات
عبء
العمل

مؤشرات
الفعالية

مؤشرات
التنفيذ

مؤشرات
المدخالت
والمخرجات

مؤشرات
االتجاه
المؤشرات
المالية

المؤشرات
الكمية
والنوعية

مؤشرات قياس المشروع
العودة للفهرس
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وعنــد مناقشــة تقســيم عمليــات إدارة املرشوعــات إىل عمليــات متناهيــة الصغــر مســتقلة؛ يكــون مــن
الهــام مناقشــة تطبيــق منهجيــة إدارة التغيــر .وإدارة التغيــر تكــون ىف كل مراحــل املــروع بــدء مــن
مرحلــة تهيئــة البيئــة العامــة إلدارة املشــاريع لقبــول فكــرة « إدارة العمليــات وفــق للعمليــات املتناهيــة
الصغــر املســتقلة» وإقنــاع اإلدارة االســراتيجية والتنفيذيــة إلدارة املشــاريع بأهميــة هــذه الخطــوة حيــث
ســيمكن التحكــم ىف عــاج أيــة مشــكلة تســجلها أى مــن العمليــات الصغــرة بشــكل فاعــل وبمخاطــر
أقــل.
وىف مراحــل التنفيــذ تكــون هنــاك حاجــة إىل إجــراء تغيــرات ىف املــروع عندمــا يتعــرض املــروع
إىل أي مــن مخاطــر تتطلــب تغيــر ىف نطــاق أو وقــت أو تكلفــة واحــد أو أكثــر مــن عمليــات املــروع
املعتمــدة مسـ ً
ـبقا .وهنــا تقــوم إدارة التغيــر بمناقشــة أساســيات إجــراء تغيــرات داخــل املــروع  ،وكيفية
القيــام بــه  ،ومــن الــذي يجــب القيــام بــه  ،وأيــن يجــب القيــام بــه  ،ومتــى يجــب القيــام بــه .قــد تحتــاج
اإلجابــة عــن هــذه األســئلة إىل تعزيــز مهــارات املوظــف ومعرفتــه يف املجــاالت التاليــة:
و تهدف المنهجية والتشغيلية إلدارة المشروع إالي تعزيز المهارات األساسية لكل من اإلدارة
العليا واإلدارة الوسطي في مجال عمليات التخطيط االستراتيجي والعمليات التنفيذية.
وتهدف انظمة إدارة المشروعات  PMإلي بناء العالقة بين الخطة اإلستراتيجية وعملية
التنفيذ.
الخطة اإلستراتيجية هي (( أمل )) فيما نحتاج إلي القيام به علي مدي فترة زمنية عملية
التنفيذ تجعل الخطة تحدث في الوقت المحدد والتكلفة والجودة المخططة.

العودة للفهرس
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ونجــاح املــروع يعتمــد عــى قــدرة مديــر املــروع عــى فهــم البنــاء التنظيمــى والهيــكىل للمــروع
وفــق منهجيــة العمليــات املتناهيــة الصغــر املســتقلة ؛ فمديــر املــروع يمثــل اإلدارة االســراتيجية ،فهــو
«عقــل وقلــب» املــروع ،ولديهــم  5مســتويات مــن القيــادة :يقــودون أنفســهم  ،والبعــض اآلخــر ،
واملديريــن  ،والوظائــف والعمليــات.
تأكد من قدرة
كيفية التغلب
تعلم القيادة بشكل
القادة عىل كل
اسرتاتيجي  ،تابع التعلم عىل التحديات
املوجه  ،التدريب الفردي  ،التي تنتظر مستوى عىل تقدير
النية االسرتاتيجية
منظمات
والخربة التعليمية لتطوير
ملفهوم املسارات
اليوم.
فهم متكامل لالسرتاتيجية
الكلية والجزئية
والقيادة
وتنفيذها.

تقرر متعمدا .الرتكيز عىل كل
من األهداف القصرية والطويلة
األجل ؛ الضغط من أجل تحليل
منضبط وتجنب تحيز الوضع
الراهن ؛ وجلب املستقبل إىل
الحارض

مارس القيادة
اليومية  ،وإدارة
األفراد  ،وتعلم
وتطبيق املفاهيم
والتقنيات إلدارة
تصميم املرشوع
بشكل فعال ،
وصياغة وتنفيذ
االسرتاتيجية.

كيفية تطبيق
أسس مهارات
القيادة الفعالة
يف القيادة عىل
املواقف اليومية
التي يواجهها
القادة

ملاذا وكيف
مهارات القيادة
 PMهي حاسمة
للغاية لنجاح
املرشوع

كيفية استخدام
مهارات القيادة
 PMللعمل بشكل
أكثر فعالية
مفهوم املسارات
الصغرى ونظام
املسار الحرج

وتحقيــق التميــز ىف إدارة املرشوعــات يحتــاج أن تقــوم اإلدارة االســراتيجية والتنفيذيــة بتطبيــق منهجيــة
املســار الحــرج يف إدارة العمليــات املتناهيــة الصغــر يهــدف تحقيــق نتائــج مــروع بــدون أخطــاء.
وتســاعد منهجيــة املســار الحــرج يف التحكــم ىف الســلوك العاطفــي وتذويبــه بعمليــات عمليــة وعلميــة
والرتكيــز عــى «عمليــة اإلدارة».
العودة للفهرس
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التوجهـات
الحديثة
في
إدارةمشـاريــع
تقنية
المعلومات

عبد الفتاح حبيب
مديــر مشــاريع  ،مديــر تطبيقــات ،استشــاري تقنيــة
معلومات،مــدرب.
ماجســتري إدارة أعمــال ،بكالوريــوس محاســبة جامعــة
القاهــرة ،مــر ،بكالوريــوس إدارة أعمــال جامعــة
القاهــرة ،مــر ،دبلــوم تقنيــة معلومــات ،أوراكل ،الوحــدة
التشــغيلية للتنميــة ،وزارة الخارجيــة املرصيــة
 7ســنوات دراســات علــوم رشعيــة ،مستشــار تدريــب
معتمــد مــن:
البــورد الــدويل الكنــدى ومركــز البحــوث والدراســات
جامعــة القاهــرة واملؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي
واملهنــي بالســعودية

Certified Digital Transformation Manager, Solution
Architecture Certified Quality Lead Auditor ISO 9001,
Six Sigma, COBIT, PMP, PMC, SCRUM ISO 20000, ITIL,
IPSAS, OCP, Oracle Champion Implementer
العودة للفهرس
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مــن املعــروف أن مشــاريع تقنيــة املعلومــات لهــا طبيعــة خاصــة ،خصوصــا مــع التطــور الرسيــع يف
التقنيــات واألدوات واالخرتاعــات الحديثــة كالــذكاء االصطناعــي وعلــوم البيانــات و Blockchainو FinTech
و Digital Transformationوغريها.
هــذه املشــاريع جديــدة وغــر متكــررة ويكــون نطــاق العمــل واملتطلبــات يف بدايتهــا غــر واضحــة وغــر
مكتملــة بشــكل كامــل.
كما أن نسبة األخطاء والفشل تكون عالية يف مثل هذه املشاريع لحداثتها وصعوبتها.
لــذا محاولــة إدارة مثــل هــذه املشــاريع بمنهجيــة  Predictive Waterfallتزيــد مــن فشــلها وعــدم اكتمالهــا
وعــدم تَحَ ُقــق املنافــع منهــا بــل وعــدم إحــراز أي تقــدم فيهــا وجمودهــا.
لذا يجب البحث عن منهجيات وأدوات مالئمة ملثل هذه املشاريع.
ولذلك يكون من األمور الحتمية لمديري المشاريع معرفة التوجهات التالية:

التوجه األولAdaptive Agile Mindset :
لألجايــل روح ومبــادئ يجــب أن يؤمــن بهــا مــن يمارســها ســواء مديــر املــروع أو الفريــق أو املنظمــة
التــي يتــم تنفيــذ املــروع بهــا وســنتكلم عــن االجايــل يف مقالــة منفصلــة بــإذن اللــه .
العودة للفهرس

18

يتبين بالبحث في جوجل ترند بين  PMP vs Agileالنتائج التالية:

تــــــجــــــــــــــــارب:
يف أحــد املشــاريع الحديثــة والتــي يتــم تنفيذهــا حاليــا ،كان هنــاك فريقــان بالعمــل فريــق يعمــل بمنهجية
 Waterfallبرغــم عــدم وضــوح نطــاق العمــل ألنــه مــروع جديــد ولــم ينفــذ مــن قبــل ،وأيضــا ممــا زاد
مــن املشــاكل والفشــل باملــروع وعــدم إنجــاز املهــام هــو عــدم العمــل بــروح فريــق العمــل.
ويف أحــد االجتماعــات تــم الحديــث بمنتهــى الوضــوح ورشح عقليــة إدارة املشــاريع الرشــيقة للفريقــن
وأنــه يجــب تبنــي روح االجايــل باملــروع وأن طريقــة  Waterfallغــر مالئمــة وبالفعــل مــع الوقــت
وتبنــي طريقــة العمــل املالئمــة واملرنــة بــدء تنفيــذ املهــام وتقــدم املــروع.
من مميزات االجايل:
العمــل بــروح فريــق العمــل ففريــق العمــل هــو مــن يخطــط وينفــذ املــروع وليــس مديــر املــروع
منفــردا بــل ليــس هنــاك مديــر للمــروع أوحــد.
الشفافية الكبرية يف العمل.
قبول الفشل واألخطاء للعمل عىل حلها وتالفيها مستقبال.
مرونة يف قبول التغيري أثناء املرشوع.
وغريهــا مــن مميــزات التــي تالئــم املشــاريع الحديثــة والجديــدة ومشــاريع تقنيــة املعلومــات
والتكنولوجيــات الجديــدة واملشــاريع التــي تعتمــد عــى البحــث واملعرفــة والغــر واضــح نطاقهــا
ومتطلباتهــا بشــكل كامــل.
العودة للفهرس
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التوجه الثاني :مدير المشروع الروبوت؟!
مــن التوجهــات الحديثــة أيضــا يف إدارة املشــاريع اســتخدام تقنيــات وأدوات مبتكــرة ملســاعدة مديــر
املــروع أو الفريــق يف إدارة املــروع مــن هــذه األدوات:
األتمتــة وعــرض البيانــات مــن خــال برامــج إدارة املشــاريع الحديثــة والتــي تســاعد مديــر املــروع
والفريــق ألخــذ قــرار مطلــع واقعــي أي بنــاء عــى حقائــق وبيانــات يعتمــد عليهــا.
كما يمكن ايضا للبوت  Botsمساعدة مدير املرشوع يف ادارته للمرشوع.
هنــاك علــوم جديــدة يجــب لمديــر المشــروع تعلمهــا واالســتفادة منهــا فــي إدارتــه للمشــاريع
وأيضــا تعلــم تأثيرهــا واســتخدامها فــي أدوات إدارة المشــاريع الحديثــة مثــل:

الذكاء االصطناعي( Artificial Intelligence ( AI
تعلم اآللة Machine Learning
التعلم العميق Deep Learning
علوم البيانات وتحليل البيانات Data Science
 Robotic Process Automation (RPA) for Project Leadersوغريها
العودة للفهرس
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تســاعد هــذه التكنولوجيــات الحديثــة يف تحديــد أولويــات املشــاريع وجدولــة املشــاريع وتخصيــص املــوارد
ومعرفــة مَ ــن ِمــن أعضــاء الفريــق أنهــي مهمتــه قبــل وقتهــا وتخصيــص مهمــة أخــرى لــه مثــا كل ذلــك
آليــا! وتحليــل البيانــات مــن أكثــر مــن محفظــة مشــاريع ملســاعدة قائــد املــروع.
فــي دراســة حديثــة تتوقــع جارتنــر أن تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي ســوف تلتهــم  80%مــن
مهــام مديــر المشــروع!
كمــا ان  PMIأصــدرت حديثــا (  Project Management Technology Quotient ( PMTQمعــدل التكنولوجيــا
والتحصيــل التكنولوجــي ملديــر املشــاريع ســيتم افــراد مقالــة خاصــة بهــا بــإذن اللــه تعــاىل
ستســاعد تطبيقــات  AIيف تقديــم تقاريــر واقعيــة عــن تقدم املــروع والتنبيــه مســبقا إن كان هنــاك تأخري
يف املــروع وتحليــل حالــة املــروع واتخــاذ القــرارات املناســبة واملســاهمة يف منع فشــل املشــاريع.
الــــتـوجـــــــــــــه الـثــالــــث:
مــن التوجهــات الحديثــة أيضــا يف إدارة املشــاريع تحــول يف دور مديــر املــروع مــن إدارة املــروع اىل
قيــادة املــروع فيجــب أن يتمتــع مديــر املــروع بمهــارات القيــادة والــذكاء الوجدانــي أو العاطفــي
( Emotional Intelligence (EIومهــارات االســتماع والتعاطــف والتفــاوض وهــي مــا يمكــن أن ينافــس بهــا
مديــر مــروع املســتقبل الروبوتــات يف إدارة املشــاريع ،فــإن كانــت تتميــز الروبوتــات

بالـ ( Artificial Intelligence (AIفإنها ال تستطيع منافسة االنسان يف Emotional Intelligence
( ) EIعىل األقل حاليا!
الـــــــــخـــــــــاتــــمـــــــــــة
يجب عىل مدير املشاريع تعلم املنهجيات والعلوم الحديثة لالستفادة منها يف إدارته للمشاريع مثل :

Adaptive Agile Mindset
Acritical Intelligence
Emotional Intelligence

العودة للفهرس
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إدارة الصراع
ضمن
فريق المشروع

والتي يمكن إجماله في المراحل الست
التالية :

م .وائل دركزنلي
استشاري إدارة مشاريع – رشكة بارسونز
بكالوريوس هندسة مدنية  ،ماجستري إدارة مشاريع PMP
خربة أكثر من  15عاما ً يف املقاوالت وإدارة املشاريع
متخصص يف إنشاء وتطبيق مكتب إدارة املشاريع

العودة للفهرس
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الــراع ضمــن فريــق املــروع يمكــن أن يعــرف بأنــه الخــاف الحاصــل نتيجــة الخــرات املرتاكمــة
والشــخصيات املتعــددة والتــي تنحــدر مــن خلفيــات مختلفــة ســواء علميـا ً أو عمليـا ً أو عرقيـا ً أو دينيـا ً أو
غــر ذلــك .
يــرى أوهلنــدورف ( )2001بــأن الــراع ضمــن إدارة املشــاريع هــو أمــر محتــوم وال يمكــن تجــاوزه ،
وهــذه حقيقــة يجــب أن نقبلهــا ونواجههــا .
كما ينصح "مكتب التجارة الحكومية  )2002:39( "OGCبالتأكــد مــن وجــود تلــك الرصاعــات والخالفــات
يف االهتمامــات بــن أعضــاء الفريــق .
يمكــن للــراع أن يأخــذ أشــكاال ً متعــددة وذلــك بحســب الشــخصيات املتواجــدة ضمــن فريــق العمــل ،
ويمكــن لذلــك الــراع أن يؤثــر عــى ســر املــروع يف حــال تطــور إىل مســتوى أعــى مــن املســموح ،
حيــث ينصــح "معهــد إدارة املشاريـــــع  )2008:39( "PMIبــأن يتــم تحديــد الرصاعــات بشــكل مبكــر
عنــد بدايــة املــروع  ،ويفضــل أن يكــون ذلــك بشــكل شــخيص  ،وذلــك باســتخدام نهــج مبــارش وتعاونــي
يعتقــد كل مــن هوالهــان ومونــي ( )2004بــأن الــراع يمكــن أن يكــون بنّــا ًء عندمــا يولــد قــرارات ذات
جــودة أعــى  ،كمــا يمكــن أن يكــون هدامــا ً عندمــا ينغمــس أعضــاء الفريــق يف نقاشــات عاطفيــة ذات
طبيعــة شــخصية .
العودة للفهرس
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وعــى ذلــك  ،يف حــال كانــت إدارة املــروع غــر
واعيــة ألهميــة إدارة الــراع ضمــن املــروع
وكيفيــة إيجــاد أســبابه وتجاوزهــا  ،فــإن الــراع
البنّــاء قــد يتحــول إىل رصاع هــدام  ،ويؤكــد ذلــك
هوالهــان ومونــي ( )2004بأنــه إلدارة الــراع
ضمــن الفريــق  ،فــإن إدارة املــروع يجــب أن
تعــرف كيفيــة تشــجيع الــراع البنّــاء بــدون إثــارة
دوافــع الــراع الهــدام .
الــراع البنّــاء عــادة هــو الــذي يــؤدي إىل زيــادة
إنتاجيــة الفريــق ورفــع مســتوى املعرفــة لديهــم من
خــال النقاشــات الهادفــة والتــي تــؤدي إىل دفــع
عجــة املــروع ورفــع وتــرة املشــاركة واإلنتــاج ،
وعــادة مــا يكــون هــذا النــوع مــن الــراع ضمــن
الفريــق املكــون مــن أفــراد عــى درجــة عاليــة مــن
االحرتافيــة يف العمــل  ،ويملكــون الثقــة الكافيــة
إلبــداء الــرأي وتقبــل النقــد وتصحيــح الخطــأ .
وعــى املقابــل  ،فــإن الــراع الهــدام غالبا ً مــا يكون
ضمــن الفــرق ذات الخــرة األقــل  ،والتــي يميــل
النقــاش فيهــا يف حــال عــدم االتفــاق إىل ســجاالت
شــخصية ومحــاوالت إلثبــات الــذات عوضــا ً عــن
الرتكيــز عــى النقــاش املطلــوب والقضيــة املطلــوب
إيجــاد حــل لهــا .
العودة للفهرس

التنــوع الحاصــل خــال الســنوات األخــرة يف فريــق
العمــل ال بــد أن يولــد حــاالت متعــددة مــن الــراع
بــن أفــراد فريــق املــروع  ،حيــث نجــد أن معظــم
فــرق العمــل تتألــف مــن أفــراد ينتمــون إىل بلــدان
متعــددة تنتمــي إىل الــرق والغــرب  ،مــن كافــة
قــارات العالــم  ،ذات عــادات وطبــاع مختلفــة ،
وأديــان مختلفــة  ،ومســتويات متعــددة مــن الثقافــة
والعلــم والتعليــم  ،كل ذلــك ال بــد أن يــؤدي إىل
بعــض الرصاعــات الشــخصية أثنــاء العمــل  .هــذا
التنــوع يحتــاج إىل جهــود وخــرات كبــرة لــدى
مديــر الفريــق أو مديــر املــروع ليتمكــن مــن خلق
البيئــة املناســبة التــي تم ّكــن الجميــع مــن العمــل
ضمنهــا دون تحويــل مــكان العمــل إىل مــكان
للخــاف والتذكــر واملنافســة خــارج إطــار العمــل .
بحســب أوهلنــدورف ( ، )2001فــإن مــدراء
الفرق/املشــاريع يقضــون  42%مــن وقتهــم يف
حــل الرصاعــات بــن أفــراد الفريــق  ،ممــا يعكــس
أهميــة هــذا املوضــوع .
لحــل الرصاعــات  ،يقــرح مايــرز ( )2009ثــاث
خطــوات أساســية  :تحديــد املشــكلة  ،إيجــاد أرضية
مشــركة  ،واختيــار الحــل املناســب  ،وبذلــك يمكــن
الحفــاظ عــى الــراع ضمــن دائــرة الــراع البنّــاء
وتجــاوز الــراع الهــدام .
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قام الدكتور كيرزنر ( )2009:304بتحديد خمسة أنماط للصراعات بحسب التالي :

 1المواجهة (التعاون)

يكــون مــن خــال لقــاء كال الطرفــن ملناقشــة
موضــوع الــراع وعــدم االتفــاق  ،بحيــث يميــل كال
الطرفــن إىل حــل النــزاع  .يعتــر هــذا النمــوذج مــن
الحلــول (ربح-ربــح)  ،أي أن كال الطرفــن يخــرج
رابح ـا ً مــن النقــاش وذلــك لوصــول االتفــاق عــى
حــل مشــرك يــريض الطرفــن .

 2المساومة :

كذلــك يكــون مــن خــال لقــاء كل الطرفني ملناقشــة
موضــوع الــراع  ،ولكــن يف هــذه الحالــة يحــاول
كل فريــق إيجــاد العوامــل املشــركة والتنــازل عــن
مواضيــع الــراع  ،بحيــث يتــم االتفــاق يف النهايــة
عــى حــل مشــرك  .هــذا النــوع قريــب مــن النــوع
األول  ،ويــؤدي إىل نفــس النتيجــة (ربح-ربــح) .
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 3االستيعاب

يكــون هــذا الحــل مــن خــال محاولــة نقــاط
لالتفــاق بــن الطرفــن  ،وإبعــاد نقــاط الخــاف
وذلــك للتمكــن مــن تجــاوز الــراع  ،وهــو يــؤدي
مــرض للطرفــن  ،ويمكــن أن يصنــف
إىل حــل
ٍ
كذلــك بأنــه يــؤدي إىل حــال (ربح-ربــح) .

 4اإلجبار (الحزم) :

يتــم اســتخدام هــذا األســلوب حــن يتعــذر عــى
كال الطرفــن الوصــول إىل حــل مشــرك لتجــاوز
الــراع  ،بحيــث يقــوم أحــد الطرفــن بفــرض
الحــل للتمكــن مــن املــي يف العمــل  ،وعــادة مــا
يكــون هــذا النمــوذج خاضعــا ً للرتبــة الوظيفيــة
حيــث يتوجــب إىل الشــخص املســؤول إيجــاد الحــل
واتخــاذ القــرار يف حــال عــدم الوصــول إىل حــل
مشــرك  .يف هــذا النمــوذج يكــون النتيجــة (ربــح-
خســارة) بســبب عــدم القــدرة إىل وصــول إىل حــل
مشــرك يــريض الطرفــن .
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وبذلــك فإنــه بــات مــن الــروري ألي شــخص
ســوا ًء كان يف منصــب إداري أو ضمــن فريــق عمــل
أن يكــون ملم ـا ً بمبــادئ التواصــل وحــل النزاعــات
مــع اآلخريــن للتمكــن مــن التعامــل مــع الطبــاع
 وخصوص ـا ً إذا كان الشــخص، والعقليــات املختلفــة
 حيــث يتوجــب عليــه التدخــل الدائم، صاحــب قــرار
الحتــواء الرصاعــات الحاصلــة وتوجيههــا لتكــون
ضمــن النــوع البنــاء للمحافظــة عــى روح الفريــق
. ودعــم عجلــة ســر املــروع
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دور إدارة المشاريع بطريقة علمية
فـــــــي
انجاح مشاريع التيارالخفيف
ياسرالزنوني
مؤسس ورئيس مجلس إدارة االكاديمية العربية للتيارالخفيف.
مؤسس ملتقي رواد االنظمة الذكية .
مؤلف كتاب احرتف كامريات املراقبة يف  6ساعات .
العودة للفهرس
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إن
مجاالت
التيــار الخفيــف
مــن أكثــر املجــاالت
انتشــارا يف اآلونــه األخــرة طبقــا
لتغــرات التكنولوجيــا وممــا طــرأ عــى
مجتماعتنــا الحاجــه امللحــة ملواكبــة هــذه التغريات
 ...نظــرا ً ممــا أدى لدخــول العديــد مــن االشــخاص
لســوق العمــل يف هــذا املجــال واالهتمــام الكبــر بــه
يف الفــرة االخــرة ,,فالبنظــر لــكل املجمتــع مــن
حولنــا مــن رشكات ومؤسســات وحتــى املنــازل
الشــخصية التخلــو اآلن مــن أي منتــج مــن منتجــات
األنظمــة االمنيــة مــن كامــرات مراقبــة ايل أجهــزة
تحكــم باألبــواب او أجهــزة االنرتكــوم او ســنرتاالت
وخالفــه .
وبصفتــي أرشفــت عــى تنفيــذ العديــد من مشــاريع
التيارالخفيــف ودربــت أكثــر مــن  3000متــدرب
يف هــذه املجــاالت لنأخــذ نظــرة رسيعــة لنعــرف
هــل أثــر علــم إدارة املرشوعــات عــى إدارة مشــاريع
التيارالخفيــف أم ال ؟
لقــد عملــت مــن فــره طويلــة يف مشــاريع
التيارالخفيــف حتــي قبــل دراســة وعلــم إدارة
املشــاريع لذلــك فقــد الحظــت الفــرق بــن تطبيــق
العلــم يف اإلدارة وبــن العمــل العشــوائي .
العودة للفهرس

دعنــي اعطيكــم مثالــن للطريقــة القديمــة فيمــا
قبــل العمــل بــإدارة املشــاريع وبعدهــا لنالحــظ
الفــرق والتحــول ...
قبل تطبيق علم إدارة المشاريع :

نجلــس مــع العميــل ونقوم بعمــل معاينــة للمرشوع
ونتفــق اتفاقــا ً مبدئيــا ً بعقــد عــى املــروع ككل
بعــد تحديــد التكلفــة واملــدة واملواصفــات لتنفيــذ
املــروع كامــا  ...نبــدا يف التنفيــذ وبعــد انتهــاء
العمــل نحــدد موعــدا ً مــع العميــل الســتالم أعمالــه
ومــن هنــا تظهــر الكارثــة والخالفــات ..فقــد
نكــون أســأنا أص ـاً فهــم متطلبــات العميــل وقــد
يكــون العميــل نفســه قــد غــر طلباتــه ويف هــذه
الحالــه يحــدث الخــاف ..ومــن يتحمــل تكلفــة
إعــادة العمــل مــن جديــد ومــا هــو التصعيــد الــذي
يحــدث فيمــا إذا اختلفنــا تمــام وال يوجــد حــل لهذه
املشــكلة فنصبــح يف حــرة هــل نوافــق عــى طلبــات
العميــل لنكســب رضــا العمــاء ونتحمــل الخســائر
أم نتمســك بموقفنــا فنحــن عــى حــق والعميــل هــو
مــن لــم يوصــل الفكــرة بشــكل جيــد .
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بعد تطبيق علم إدارة المشاريع :

نجلــس مــع العميــل ونجمــع متطلبــات العميــل ونحــدد ال scopeالخاصــة بالعمــل وونقــوم بعمــل
ال project management planبمــا تحملــه مــن كيــف ســيتم العمــل عــى الفــره الزمنيــة للتنفيــذ
والتكاليــف املقــدرة وخطــوات التغــر إذا طلــب ,,بــل إذا اســتخدمنا أيضــا أحــد األســاليب أثنــاء العمــل مثال
ال prototypeبحيــث نقــوم بعمــل املــروع عــى برنامــج  simulatorثالثــي األبعــاد قبــل بدايــة التنفيــذ
العمــي ويســتطيع العميــل تصفــح مرشوعــه مــن الداخــل ورؤيــة أماكــن كامــرات املراقبــة وتغطيتهــا
للمناطــق املطلوبــة بــل وطريقــة عرضهــا عــى الشاشــة بــل بمواصفتهــا وكل يشء قبــل بدايــة التنفيــذ
فهــل ســيحدث خــاف بعدهــا وقــد قــام بمعاينــه مرشوعــه بشــكل مســبق ووافــق عليــه ...
مــاذا اذا بعــد التنفيــذ اعــرض فلنرجــع لــل scope baselineولياخــذ التغيــر مجــراه عــن طريــق عمــل
 change requestونســر بشــكل طبيعــي وبتسلســل منطقــي يــريض جميــع االطــراف ....
ومــاذا إذا طورنــا طريقتنــا لــإدارة واســتخدمنا ال agileوأصبــح العميــل يشــاركنا خطــوة بخطــوة
ونحــدد اجتماعــا ً مثــاً كل أســبوعني ليتابــع تنفيــذ املــروع يبــدي موافقتــه أو طلبــه لتعديــل ,,
ولــو ســألتني مــا هــو أهــم عامــل لنجــاح مشــاريع التيارالخفيــف وتحقيــق الـــcustomer satisfaction
ســاخربك فــورا ً بأنــه  stakeholder Engagementإرشاك املعنــن باملــروع وإطالعهــم بالجديــد عــن
طريــق اجتماعــات دوريــة هــو الطريــق األفضــل إلنجــاح املــروع وتحقيــق رضــا العميــل ...
طبعــا باالضافــة للعديد مــن ال toolsواألدوات املســتخدمة ودور الـــ risk managementيف نجاح مرشوعنا
وكيفيــة التعامــل مــع كل  riskوهــل هــو إيجابي إم ســلبي ؟
فــي الختــام الموضــوع يطــول الحديــث عنــه وال يكفيــه مقــال أو حتــي كتــاب وإن شــاء اللــه نلتقــي
فــي مقــاالت أخــرى مكملــة عــن دور إدارة المشــاريع بطريقــة علمية فــي إنجــاح مشــاريع التيارالخفيف
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تطبيق
منهجية اآلجايل

محمد الصالح
بكالوريوس تقنية معلومات
شهادة ادارة املشاريع االحرتافية PMP
رشكة تمكني للتقنيات
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Agile

منهجية و أحد
تعتبر الـ
الطرق إلدارة المشاريع التقنية وتنفيذها
وهي تركز على بناء المنتج على عدة
مراحل وبفترات زمنية قصيرة ،كانت بدايتها
الحقيقية ووضعت معالمها الرئيسية في
 2001على يد مجموعة من كبار المطورين
والخبراء سنستعرضها بشكل مختصر

1

تواصــل االفــراد فيمــا بينهــم أهــم مــن
العمليــات واألدوات ومعنــى ذلــك أن يتــم
الرتكيــز عــى األفــراد وفــرق العمــل أكثــر
أهميــة مــن الرتكيــز عــى األدوات واإلجــراءات
املتبعــة حيــث أنهــم أكثــر قيمــة وهــم مــن
يخلــق الحلــول .

2

تنفيــذ العمــل أهــم مــن الرتكيــز عــى توثيقــة
بشــكل مفصــل ودقيــق وال يعنــي ذلــك إهمال
هــذا الجانــب ولكــن يكتفــى بالعنــارص
الرئيســية واملهمــة والتــي تعطــي إيضاحــات
فالقيمــة الحقيقيــة للمنتــج أن يظهــر عــى
أرض الواقــع ويحقــق رىض العميــل عنــه
التعــاون مــع العميــل أثنــاء بنــاء املنتــج أكثر
أهميــة مــن اتبــاع ماهــو موجــود بالعقــد
فقــد تســتجد متطلبــات للعميــل ذات قيمــة
عاليــة أثنــاء التنفيــذ فمــن الــروري التعاون
معــه الســتيعاب هــذه التغيــرات وان تتضمــن
عقــود املشــاريع والتــي تتبــع هــذه املنهجيــة
الوقــت والتكلفــة ومهــام العمــل بشــكل
واضــح .

3
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4

االســتجابة للتغيــرات التــي يتــم طلبهــا
مــن قبــل العميــل أهــم مــن الخطــة التــي
تــم وضعهــا مرحلــة التخطيــط  :يســاعد
التخطيــط عــى القــدرة عــى التنبــؤ ومــن
املستحســن التخطيــط مقدمــا ومــع ذلــك قــد
تطــرأ متطلبــات لــدى العميــل واحتياجــات
فكــن مســتجيبا للتغيــر وصقــل الخطــة
وإعــادة املــروع للمســار الصحيــح بــدال من
بــذل الجهــود وااللتــزام بالخطــة الرئيســية

ختامًا
تحقق هذه العناصر فهم
مشترك للمنهجية وقيمه عالية
وشفافية تمنح الثقة وبيئة
آمنه لالستكشاف والتجربة
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انبعاث الــروح فـي
نظامتعليميعقيم

STEM
م.زينب جهاد القاعود
أردنية  -بلد اإلقامة  :السعودية /الرياض
بكالوريــوس هندســة مدنية/هندســة ميــاه وبيئة/جامعــة العلــوم
والتكنولوجيــا االردنيــة 2009
العمــل يف عــدة أماكــن يف املشــاريع البحثيــة والتنمويــة ومشــاريع التنميــة
املســتدامة يف مجــال البيئــة.
العمــل يف املشــاريع وقســم األبحــاث العلميــة وأســعى دائمــا لالطــاع
وتطويــر مهاراتــي ،وأبحــث دائمــا عــن الجهــات الداعمــة للمشــاريع
واألبحــاث.
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(مشروع نظام دمج العلوم في وحدة ديناميكية متكاملة
نظــرا ً لبدايــة عــام درايس جديد،اســتوقفتني
بعــض املالحظــات عــى أوليــاء األمــور وهــم
يبحثــون يمنــة ويــرة ،الختيــار املدرســة
األفضــل ألبنائهــم؛ املدرســة التــي تتبنــى نظام
تعليمــي متطــور ومتقــدم كمــا يحــدث يف
بدايــة كل عــام درايس .عــى الرغــم مــن األموال
الطائلــة التــي يدفعهــا أوليــاء االمــور ،والجهــد
الــذي يبذلونــه ،لكــن مــا هــي النتائــج؟! .
منــذ أعــوام عديــدة كانــت هنــاك محــاوالت
عديــدة يف الــدول املتقدمــة لتطويــر أنظمــة
التعليــم حتــى تكــون أكثــر فاعليــة ،والحركات
اإلصالحيــة لتحقيــق وحــدة وتكامــل املعرفــة،
مــن خــال اندمــاج التخصصــات بشــكل بيني
تكامــي ،يســاعد املتعلــم عــى فهــم املوضوعات
فهمــا ســليما ،وفهــم العالــم الحقيقــي املحيــط
بــه.
حيــث قدمــت العديــد مــن املشــاريع مثــل
مــروع ( )2061الــذي نفذتــه الجمعيــة
العلميــة لتقــدم العلــوم ( ،)AAASومــروع
إصــاح العلــوم يف ضــوء التفاعــل بــن العلــم
والتقنيــة واملجتمــع (  )STSومدخــل التقنيــة
والعلــم واملجتمــع والبيئــة ( ،)STSEوغريهــا
مــن املرشوعــات ،للنهضــة بأنظمــة التعليــم،
العودة للفهرس

و إخراجهــا مــن فوهــات الظــام والتقليــد
والجمــود إىل خلــق جــو تعليمــي يســتند عــى
معايــر تعليميــة تشــارك الطالــب بعمليــة
تطويــر النظــام التعليمــي بــل وصنعــه
والنهــوض بــه.
مــا زالــت املناهــج يف مدارســنا ،مهمــا تطــورت
وارتقــت تهمــل الجانــب االجتماعــي للعلــم،
والجوانــب الشــخصية للمتعلــم.
ومازالــت الغــرف الصفيــة تمــارس األســلوب
التقليــدي الــذي يعتمــد عــى الحفــظ
واالســتظهار ،وإجــراء تجــارب ســبق تعلمهــا،
وقلــة تقديــم املفاهيــم املتكاملــة .فمــا أن
ينتهــي العــام الــدرايس ،إال وقــد اســتنفذت
قــوى الطــاب واآلبــاء فقــط لتحصيــل عالمــات
دون أي تحصيــل ،أو الخــروج بمحتــوى علمــي
يســجل كإنجــاز يف تطــور العلــم.
مــن هنــا ظهــرت فكــرة بــن املتخصصــن،
ومطــوري املناهــج هــي ربــط العلــم باملجتمــع
والتقنيــة؛ مــن خــال إنشــاء مــروع تطويــر
النهــج التعليمــي الــذي يســعى إىل استكشــاف
التدريــس والتعليــم يف أكثــر مــن مجــال
ودمجــه يف بوتقــة شــاملة متكاملــة ،وهــو
مــروع منهــج الخــرات املتكاملــة؛ وعــرف
فيمــا بعــد بنظــام .STEM
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يعرّف لنتس وجي آر ( )lantz Jr,2009,p1هذا المشروع بأنه مشروع منهجية التعليم
المستند إلى المعايير ،بما يحقق انضباط المعلمين على مستوى المدرسة خاصة في

تدريس العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ( .)STEM

وأهــداف هــذا املــروع هــو اتبــاع منهــج متكامــل للتعلــم والتعليــم؛ حيــث يتــم تدريــس محتــوى
معــن كوحــدة دراســية ديناميكيــة متكاملــة و يســتند إىل فكــرة تعليم الطــاب يف أربعــة تخصصات
محــددة  -العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات  -يف نهــج متعــدد التخصصــات والتطبيــق،
بــدال ً مــن تعليــم التخصصــات األربعــة كمواضيــع منفصلــة ،ودمجهــا يف نمــوذج تعليمي متماســك
يســتند إىل تطبيقــات العالــم الحقيقــي وســد الفجــوة بــن التعليــم يف املدرســة وخارجهــا .باإلضافــة
إىل تطبيــق الطريقــة العلميــة عــى الحيــاة اليوميــة ،ويعلــم الطــاب التفكــر الحســابي ،ويركــز
عــى تطبيقــات العالــم الحقيقــي لحــل املشــاكل ،حيــث يبــدأ الطــاب مــن خاللــه استكشــاف املهــن
املتعلقــة بالعلــوم والتكنولوجيــا ،ومواجهــة أي مخاطــر عــن طريــق تنميــة العصــف الذهنــي،
ورسعــة البديهــة ،والقــدرة عــى اتخــاذ القــرارات يف حالــة وجــود مخاطــر.
ويوضح(  )2011 ,BROWNأن منهج  STEMيتمحور حول المحور الرئيسي :

العلوم (  )SCIENCEيشمل املعارف واملهارات وطرق التفكري العلمي واإلبداعي واتخاذ القرار.
التقني ( )TECHNOLOGYتتضمن التطبيقات العلمية والهندسية وعلوم الحاسوب.
الهندســة (  )ENGINEERINGتتضمــن التصميــم الهنــديس وتحفيــز الطــاب عــى اإلبــداع واالبتكار،
وتوظيــف العلــوم عمليــا ،وتقديــم حلــول للمشــاكل التــي تواجههــم ،وتوجيههــم وتعزيــز القــدرة
عــى اتخــاذ القــرار.
الرياضيــات ( )MATHتتضمــن قاعــدة أساســية عريضــة مــن أســس الرياضيــات وتوظيفهــا
ورشحهــا بصــورة عمليــة.
لذلك تسعى مناهج الخبرات المتكاملة إلى تحقيق رؤيتها من مشروع المنظومة المتكاملة
والتركيز على عدة نقاط وهي كما ياتي:

الرتكيز عىل مهارات التقيص واالستكشاف.
االعتماد عىل التحليل و اإلنعكاس.
تكوين الفرضيات والتجريب العلمي.
االنغماس يف املعنى وليس املعرفة.
االنغماس يف البحث واالكتشاف وليس التحصيل.
االنغماس يف التعاون وليس التنافس.
تحقيق االعتماد عىل بعضنا البعض ليس االستقاللية.
تحقيق الثقة بالنفس ،وكرس حاجز الخوف من اتخاذ القرارات.
العودة للفهرس
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االنغماس يف املعرفة العلمية واملهارات.
ممارسة علوم البحث والتحري.
يتطلب مشروع تصميم مناهج

STEM

تضمين ما يلي من خبرات:

منهج خربات متكامل يتمحور حول املفاهيم.
االستقصاء املتمركز عىل حل املشكالت وتوظيف التقنية.
التطبيق العميل واالستكشاف والتقيص العلمي املوجه ذاتيا وممارسة النشاطات البحثية.
التقييم املستند عىل األداء الواقعي واملستمر واملتعدد األبعاد.
تغــر الرؤيــة وأهــداف التعليــم بحيــث تســعى إىل تحقيــق فهــم العلــوم و الرياضيــات وتطبيقاتهــا
التكنولوجيــة مــن قبــل جميــع أفــراد الشــعب وليــس لفئــة الصفــوة العلميــة فقــط.
إن تعليــم  STEMال ينطــوي عــى تدريــس هــذه التخصصــات فقــط ،بــل ينطــوي عــى اتبــاع نهــج
متعــدد التخصصــات ،ويعــرف نظــام  STEMبالصلــة القويــة بــن تعليــم  ،STEMوالفنــون التــي
تعــزز التصميــم واإلبــداع واإلبتــكار ،وهــذا يتطلــب توفــر بيئــة التعليــم بطريقــة تســاعد املتعلمــن
عــى اإلســتمتاع واالنخــراط يف ورش عمــل تكامــل بــن تلــك العلــوم ،وتمكنهــم مــن تنميــة مهاراتهم
ومعارفهــم بمــا يتيــح لهــم فهــم وإدراك العلــوم بطريقــة ميــرة وســهلة وأســلوب تعليمــي ممتع.
وتعــزز تلــك املهــارات لتشــمل كل نشــاطات املتعلــم التعليميــة وجميــع املراحــل التعليميــة مــن
خــال فصــول التعليــم الصفيــة وغــر الصفيــة.
الـمـــــراجــــــــع :

سليمان ،عبدالرحمن سيد (.)2014
مناهج البحث ،عالم الكتب ،القاهرة.
التفكري بني التنمية واإلنماء من خالل الرتبية العلمية ،عامر للطباعة والنرش ،القاهرة.
تعليم ستيم  STEM – STEAMتوجه مستقبيل يف تعليم العلوم و الرياضيات
د .بارعه بهجت خجا.

What is STEM Education?.
By Elaine J. Hom February 2014 ,11 Tech.
Promotion of STEM Education – Unleashing Potential in Innovation, Retrieved
from:http://www.edb.gov.hk/attachment/en/curriculum-development/renewal/
Brief20%on20%STEM20%(Overview)_eng_20151105.pdf.
العودة للفهرس
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هذا العدد برعاية
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لــقـــاء مـــع

الـدكـتـــــور

غازي بن سعيد العباسي

اجـرى هـذا اللقــاء

د .م /جابر يوسف محمد
العمل بمكتب امباكت لالستشارات الهندسية Projects Director
حاصل عىل بكالوريوس الهندسة املدنية  1990وماجستري إدارة األعمال من جامعة سكيم مانيبال،

وحاصل عىل ماجستري ادارة التشييد من جامعة حلوان والدكتوراه من االكاديمية العربية بالدنمارك
مدير مرشوع معتمد من معهد االدارة األمريكي PMI
مهندس استشاري من نقابة املهندسني املرصية والهيئة السعودية للمهندسني
عضو جمعية املهندسني املدنيني األمريكية  ،ASCEوعضو هيئة ادارة املشاريع الربيطانية APM
وجمعية املهندسني املدنية بجنوب أفريقيا
العودة للفهرس
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بداية نود ان نعرف قراءنا االعزاء على شخصكم الكريم
وما هي أهم المحطات العلمية والمهنية الخاصة بكم؟
د .غازي بن سعيد العباسي
•األســتاذ املشــارك بكليــة العمــارة والتخطيــط،
بجامعــة امللــك ســعود.
•رئيــس مجلــس ادارة الجمعيــة الســعودية لعلوم
العمران.
حاليًا...
•املديــر التنفيــذي لرشكــه الرابــح للتطويــر
العقــاري (احــدى رشكات مجموعــة الجميــح
القابضــة) .
عمل...
•وكيــل وزارة الصحــة لإلمداد والشــؤن الهندســية
(سابقا ً).
•امــن عــام الهيئــة الســعودية للمهندســن
(ســابقا).
•امــن عــام اتحــاد املنظمــات الهندســية للــدول
االســامية ( feiicســابقا).
•وكيــل كليــة العمــارة والتخطيــط للدراســات
العليــا والبحــث العلمــي (ســابقا).
•رئيــس مركــز االبحــاث بكليــة العمــارة
وا لتخطيط ( ســا بقا ) .
•أرشف وحكــم العديــد مــن رســائل املاجســتري
والدكتــورة..
•رئس العديد من اللجان التنفيذية والرسمية.
•شــارك يف العديــد مــن املؤتمــرات العامليــة
واملحليــة.
•عمــل مستشــار يف العديــد مــن الجهــات
الحكوميــة والخاصــة وعضويــة الكثــر مــن
مــن مجالــس االدارة واملجالــس االستشــارية.
العودة للفهرس

•لــه العديــد مــن االســهامات وخاصــة يف مجــال
تخصصــه كمصمــم معمــاري يف مشــاريع
مرموقــة يف مدينــه الريــاض وغريهــا.
•كتــب العديــد مــن املقــاالت يف العديــد مــن
الصحــف املحليــة.
بدايــة اشــكر لكــم اســتضافتي يف هــذا اللقــاء
واجدهــا فرصــة لنــر ثقافــة واهميــة ادارة
املرشوعــات ودورهــا املهــم يف تحقيــق الجــودة
يف املشــاريع مــع ضمــان عــدم التعثــر وضبــط
الــرف املــايل.
حقيقــة القــول ان بدايتــي كانــت عندمــا درســت
مــادة ادارة املشــاريع الهندســية اســتهوتني املادة
واملنهجيــة العلميــة يف ادارة وتحديــد مــدة تنفيــذ
املــروع ودور املســار الحــرج بذلــك.
بعدهــا عندمــا اعطيــت الفرصــة للدراســات
العليــا توجهــت لتخصــص تقنيــات البنــاء
وانهيــت املاجســتري املهنــي يف العمــارة مــن IIT
معهــد الينــوي للتقنيــة بــدأت يف دراســة ادارة
املشــاريع يف مرحلــة الدكتــوراة واســتمريت ملــده
عــام يف دراســة اساســيات هــذا التخصــص
وحصلــت عــى منحــة إلكمــال الدكتــوراة يف هــذا
املجــال مــن الـــ  IITولكــن كانــت رغبــة جامعه
امللــك ســعود الجهــة التــي ابتعثتنــي إلكمــال
الدكتــوراة ان يكــون تخصــي يف الدكتــوراة
عمــارة ممــا جعلنــي احــول اىل جامعــه اخــرى
اال ان دراســتي خــال هــذا العــام مــن مــواد
اساســية ومتقدمــة يف مجــال ادارة املشــاريع كان
لــه اثــر كبــر يف مســرتي التعليمــة والعمليــة
واصبــح لــدي قاعــدة علميــه اســتطيع مــن
خاللهــا التعمــق يف مجــال ادارة املشــاريع
الهندســية.
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بصفتكم كخبير في هذا المجال؛ ما هو تقييمكم
لتطبيق إدارة المشاريـــع بشكل عــــام حاليـــا بالشرق
األوسط؟
اعتقــد ان تطبيقــات ادارة املشــاريع مــن الناحيــة املهنيــة يف الــرق االوســط دون املأمــول ويفتقــد اىل
الشــمولية الكاملــة يف ادارة املشــاريع وكأنهــا اداة ارشاف أكثــر مــن كونهــا اداة إلدارة املــروع وضبــط
الوقــت والــرف والجــودة.

كثير من المهتمين بهذا المجال لديهم الرغبة في تطوير
قدراتهم العلمية والمهنية فيه ،فما هي توصياتكم
لهم؟
اعتقــد ان الحاجــة مهمــه للراغبــن يف تطويــر قدراتهــم يف هــذا املجــال هــو يف االقــل الحصــول عــى درجــه
املاجســتري يف مجــال ادارة املشــاريع حيــث ان تخصــص ادارة املشــاريع هــو تخصــص مكمــل للتخصــص
االســايس وليــس تخصــص اســايس بمعنــى انــه قــد ال توجــد درجــه بكالوريــوس يف مجــال ادارة املشــاريع
ســوى مــادة او مادتــن يف األساســيات العلميــة يف ادارة املشــاريع وممارســة املهنــة.
لذلــك ارى ان يكــون هنــاك دورات اذا لــم يتمكــن املهنــدس مــن دراســة املاجســتري يف هــذا املجــال ان يعمــل
عــى اخــذ دورات متخصصــة يف الربامــج املتخصصــة مثــل الربيمفــرا او ال ام اس بروجكــت مــع املعرفــة
التامــة ملعرفــة تحديــد الطاقــم الفنــي والوقــت املقــرح لــكل نشــاط واليــة التدفقــات املاليــة الالزمــة
للمــروع.

مع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة ان ذاك اثناء حفل وفاء للمهندسين
العودة للفهرس
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مع رئيس االتحاد العالمي للمعماريين
ما هي رؤيتكم ألهمية تطبيقات إدارة المشاريع؟
ال شــك يف دور التطبيقــات اإللكرتونيــة يف انجــاح فعاليــة ادارة املشــاريع وخاصــة عندمــا يكــون املــروع
كبــر وتحتــوي تفاصيــل كبــرة ال يمكــن ان يلــم بهــا العقــل البــرى وتحتــاج اىل ادوات وبرامــج مســانده
تســاهم يف متابعــة عمليــات التنفيــذ مــن حيــث الجــودة والوقــت والتدفقــات املاليــة الالزمــة.

هل تعتقدون بأن وجود مكتب إدارة المشاريع ّ
فعال
في إدارة المشاريع بالمنظمات؟ ولماذا؟

نعــم وجــود مكتــب ادارة املشــاريع يف املنظمــات امــر مهــم وازعــم ان مفهــوم ادارة املشــاريع ال يقتــر
عــى املشــاريع الهندســية امللموســة ولكــن اســتخدام ادوات وعلــم ادارة املشــاريع الهندســية يف ادارة االعمــال
لــه فعاليــة كبــره وازعــم ان نجــاح كثــر مــن املنظمــات يكمــن يف وجــود مثــل هــذه االدارة لقيــاس االداء
وتقديــم خدمــة استشــارية للمنظمــة يف حــال انحرافهــا عــن اهدافهــا.
العودة للفهرس
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ما هي أهم األعمال التي تقومون عليها حاليـا؟
حاليــا اعمــل مديــر تنفيــذي إلحــدى رشكات التطويــر العقــاري التابعــة ملجموعــة الجميــح ونحــرص
دائمــا ان نــؤدى اعمالنــا ومشــاريعنا بــل وقراراتنــا االســراتيجية ضمــن منظومــة علميــة تعتمــد عــى
مفهــوم االدارة القيميــة ( )value managementوالــذي هــو مفهوم أشمـــــل مــن الـهـنـــدسة القيمية( value
)engineeringونســتخدم أدوات ادارة املشــاريع عنــد البــدء يف تنفيــذ اي مــروع مــع حرصنــا عــى فصــل
االنشــطة وضمــان عــدم تضــارب املصالــح وتداخــل القــرارات يف الفصــل بــن ادارة املــروع واإلرشاف
واملقــاول لتوخــي الجــودة ورفــع درجــه الرقابــة والحياديــة وعــدم تضــارب املصالــح.

مع االمير منصور وزير البلديات ان ذاك اثناء افتتاح احدى المؤتمرات
كلمة أخيرة تودون نقلها لقراء المجلة األعـــزاء؟
ختامـا ً أشــد عــى ايديكــم يف العمــل عــى نــر ثقافــة واهميــة ادارة املشــاريع وافيدكــم انــه مــن حرصنــا
يف الجمعيــة الســعودية لعلــوم العمــران حرصنــا عــى تأســيس شــعبه تخصصيــة يف مجــال ادارة املشــاريع
لرفــع مســتوى الوعــي بــن املعماريــن واملمارســن املهندســن يف مجــال العمــران ومتابعــة كل جديــد مــن
اليــات واســاليب حديثــة يف ادارة املشــاريع.
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هذا العدد برعاية

العودة للفهرس

42

قــســم
الكتب واالبحاث
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خبري يف إدارة املرشوعات وتطوير األعمال
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مقدمـة الكتاب
شهادة  PMPهي واحدة من الشهادات العاملية األكثر جدارة يف مهنة إدارة املشاريع ،ويُظهر
الحاصلني عىل شهادة الـ  PMPمعرفتهم وقدرتهم عىل إدارة املشاريع بفعالية.وقد ساعدت
الطبعة األوىل والثانية من هذا الكتاب – باللغة اإلنجليزية  -أكثر من  650من املحرتفني يف
اجتياز امتحان  PMPعىل أساس  PMBOKدليل الطبعة السادسة ,وقد تم تطوير هذا
الكتاب ،وهو الطبعة األوىل ،استنادا ً إىل دليل  PMBOKالطبعة السادسة وتتميز بما ييل:
إعادة كتابة وهيكلة دليل  PMBOKمن أجل تسهيل وتبسيط الفهم والمذاكرة أيضًا.
شرح األدوات والتقنيات بمزيد من التفاصيل واألمثلة واألرقام التوضيحية.
إجراء ربط بين عمليات إدارة المشروع ال  49إلظهار تكاملها وتفاعلها في صفحة واحدة.
مقدمة وملخص لكل فصل مما يسهل القراءة واالستيعاب.
التركيز على االمتحان الدولي للشهادة من خالل تقديم قسم كامل على كيفية دراسة واجتياز
امتحان  PMPباإلضافة إلى استخدام نصائح االمتحان في كل فصل في جميع أنحاء الكتاب.
اختبارات وأجوبتها النموذجية بعد كل فصل استنادًا الختبار وتقييم الدراسة والفهم.
شكل رسومي أنيق لكل فصل كخريطة ذهنية استنادًا للعمليات فيها أهم المدخالت ،وأهم
األدوات والتقنيات ،وأهم المخرجات ،إضافة لتسليط الضوء على التعريفات المهمة لكل فصل.
دراسة حالة عملية تطبيقية في فصل منفصل يبين تنفيذ عمليات إدارة المشاريع في
مشروع تشييد بالنظر إلى مجموعات إدارة المشروع ،وتداخالتها مع التوضيح بنماذج وقوالب.
وأخيرا ،اعتقد أن هذا الكتاب سيلبي احتياجاتكم وتطلعاتكم ويحقق توقعات
جمهور إدارة المشاريع الناطقين بلغة الضاد و سيدعم اجتياز امتحان .PMP

متوفر

بمكتبات جـريـــر
لطلب الكتاب +00966542341634 :
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نبذة عن المؤلف
السنوسي
أحمدالسنوسي
أحمد
أحمد إبراهيم السنويس حاصل عىل بكالوريوس الهندسة املدنية  -جامعة القاهرة
دكتوراه "عوامل النجاح الحاسمة لتطبيق الحوكمة يف إدارة املشاريع مؤسسيا ً
يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا" - ...جامعه سينسيناتي  -أوهايو -الواليات املتحدة األمريكية.
عضو ومعتمد من قبل معهد إدارة املشاريع  PMIبالواليات املتحدة األمريكية:

محرتف إدارة محافظ املشاريع ®. PfMP
محرتف إدارة الربامج ® . PgMP
محرتف إدارة املشاريع ®. PMP
محرتف إدارة املخاطر ®.PMI-RMP
محرتف تحليل األعمال ®.PMI-PBA
معتمد من  – AXELOSاململكة املتحدة الربيطانيةPRINCE2 -
محرتف إنشاء وتشغيل مكتب إدارة املرشوعات ® - PMOCالواليات املتحدة . ALLPM
حاصل على الدرجات األكاديمية اآلخرى التالية:
ماجستري العلوم يف إدارة املشاريع  -MsCالدنمارك – .2016
"عمل إطار لتطبيق أفضل املمارسات يف إدارة مرشوعات اإلنشاءات باململكة العربية السعودية"
ماجيستري إدارة األعمال من جامعة بولتون  -اململكة املتحدة 2019 -
حاصل عىل دبلومة مدرب معتمد  -TOTجامعه القاهرة.2014 -
دبلومة يف إدارة العقود – األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا2016.-

مسيرته المهنية
نفذ أكثر من  240 +برنامج تدريبي يف إدارة املرشوعات،
مؤلف لعدة كتب منها الطبعة األوىل والثانية لنفس الكتاب باإلنجليزية وكذلك كتاب املراجعة اإلعصارية الختبار .PMP
لديه عرشات من املقاالت يف إدارة املشاريع ،وأكثر من  100فيديو تعليمي يف إدارة املشاريع.
متحدث يف املؤتمرات املحلية والدولية واملنتديات يف مواضيع تخص إدارة املشاريع (,BIG 5 , SEC DPMFمركز أبحاث البناء يف
القاهرة).
رئيس مجلس إدارة مجلة  RWAADاملتخصصة يف املشاريع.WWW.RWAADPM.COM ،
مؤسس ومالك لعدة رشكات يف مجال التدريب ،التعليم ،االستشارات ،وتقنية املعلومات.
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كيف تقرأ هذا الكتاب؟
تمــت كتابــة وإصــدار هــذا الكتــاب بنــا ًء علــى اإلصــدار
الســادس لدليــل إدارة المشــاريع االحترافيــة.
يتــم تقديمــه بطريقــة منظمــة ومهيكلــة لتســهيل
الفهــم الواضــح لمفاهيــم إدارة المشــروع واألدوات
والتقنيــات والمنهجيــات الخاصــة بهــا .سيســاعد هــذا
الفصــل القــارئ علــى فهــم كيفيــة الحصــول علــى
قــراءة ســهلة لهــذا الكتــاب.

1,11

هيكل ومكونات الكتاب

يحتوي هذا الكتاب عىل  14فصل يمكن تصنيفها إىل ثالثة فئات رئيسية
كما هو موضح يف الجدول . 1,11
جدول  : 1,11تصنيف فصول الكتاب
الفصول

التصنيف  /الوصف

1
2
3

توضــح املفاهيــم وأساســيات إدارة املــروع ،ويتضمــن ذلــك تحديــد مصطلحــات إدارة
املــروع وبيئــات املــروع والهيــاكل التنظيميــة وكذلــك دور مديــر املــروع.

4,5,6,7
8,9,10
11,12,13

يقــدم كل فصــل مــن هــذه الفصــول العــر مجـ ً
ـال للمعرفــة يتضمــن العديــد مــن
عمليــات إدارة املشــاريع التــي يتــم تكاملهــا معــا لتحقيــق أقــى قــدر مــن الكفــاءة يف
إدارة املــروع.

14

يقــدم الفصــل األخــر دراســة حالــة عمليــة ،توضــح كيــف يمكــن تنفيــذ عمليــات إدارة
املــروع املختلفــة يف مــروع حقيقــي مــع البيــان ببيانــات واقعيــة.

تشــكل فصــول مجــاالت املعرفــة غالبيــة مكونــات الكتــاب ،ويــرد وصــف هيــكل هــذه الفصــول يف القســم
ا لتا يل .
العودة للفهرس
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2,11

فصول المجاالت المعرفية

بنــا ًء عــى اإلصــدار الســادس لكتــاب إدارة املشــاريع االحرتافيــة  ، PMBOKهنــاك عــر مجــاالت معرفيــة
إلدارة املشــاريع ،وهــي:

إدارة تكامل المشروع.
إدارة نطاق المشروع.
إدارة الجدول الزمني للمشروع.

10
مجاالت
معرفية

إدارة تكلفة المشروع.
إدارة جودة المشروع.
إدارة موارد المشروع.
إدارة تواصل المشروع.
إدارة مخاطر المشروع.
إدارة مشتريات المشروع.
إدارة المعنيين بالمشروع.

•يتم عرض كل مجال للمعرفة يف فصل منفصل .يتضمن هذا الفصل األقسام الفرعية التالية.
 1,2,11المفاهيم العامة لمجاالت المعرفة

يعــرض هــذا القســم القواعــد األساســية ملجــال املعرفــة املحــدد ودوره يف إطــار إدارة املــروع عــى ســبيل
املثــال يتــم وصــف املفاهيــم العامــة ملنطقــة املعرفــة الخاصــة بــإدارة مــوارد املــروع عــى النحــو التــايل:
"األفــراد الذيــن لديهــم أدوار ومســئوليات معينــة يشــكلون فريــق املــروع؛ يعملــون معـا ً لتحقيــق أهداف
املــروع ,تقــع عــى عاتــق مديــر املــروع مســؤولية تكويــن فريــق املــروع وإدارتــه وتحفيــزه وتمكينه.
تنقســم املــوارد إىل املعــدات و املــواد و التوريــدات  .وغريهــا مــن املــوارد  .الفشــل يف الســيطرة عــى مــوارد
املــروع يمكــن أن ينتــج عنــه التأخــرات والجــودة الســيئة والتكاليــف املرتفعــة".
 2,2,11الممارسات الناشئة واالتجاهات الحديثة في مجال المعرفة.

يف هــذا القســم ،يتــم تقديــم املناهــج واالعتبــارات املتطــورة الجديــدة املتعلقــة بمجــال املعرفــة ،يكــون
العــرض التقديمــي عــاد ًة يف شــكل جــدول كمــا هــو موضــح يف الجــدول  II,2والــذي يوضــح مثـ ً
ـال
للممارســات الناشــئة واالتجاهــات يف مجــال املعرفــة بــإدارة املشــريات للمــروع.
العودة للفهرس

48

الجدول

2,11

مثال على الممارسات الناشئة واالتجاهات

الممارسات الناشئة
واالتجاهات الحديثة
التطورات
في األدوات

الوصف

األدوات اإللكرتونيــة للمشــريات تســتخدم لإلعــان عــن املشــريات وتقــدم
وثائــق املشــريات للبائعــن .
يف مجــال اإلنشــاءات والصناعــات الهندســية ،يتزايــد االســتخدام لنمــوذج
معلومــات البنــاء  BIMأنــه يوفــر مقــدار هائــل مــن الوقت واملــال يف املشــاريع.

 3,2,11اعتبارات التخصيص لتطبيق مجال المعرفة

يعــرض هــذا القســم العنــارص التــي يمكــن تخصيصهــا لتوفــر فوائــد ملجــال املعرفــة الجــاري تنفيــذه،
وبالتــايل لجميــع أنشــطة إدارة املــروع.
يوضــح الجــدول  3,11مثـ ً
ـال عــى اعتبــارات التخصيــص يف مجــال املعرفــة الخــاص بــإدارة التواصــل
باملــروع.
الجدول

3,11

مثال على اعتبارات التخصيص

اعتبارات التخصيص
إدارة المعرفة

الوصف

وجود مخزون إدارة املعرفة واستخدامه.

 4,2,11اعتبارات المشروعات الرشيقة في مجال المعرفة

تتطلــب املرشوعــات ذات البيئــات الرشــيقة واملتكيفــة تكــرارا ً ومرونــه أكثــر مــن املرشوعــات ذات البيئــات
التنبؤيــة .يف كل فصــل مــن مجــاالت املعرفــة يتــم تقديــم اعتبــارا لتطبيــق مجــال املعرفــة يف بيئــات
املرشوعــات الرشــيقة واملتكيفــة عــى ســبيل املثــال فيمــا يــي اعتبــار لتطبيــق إدارة تكاليــف املــروع يف
بيئــة رشــيقة أو متكيفــة:
يمكــن اســتخدام طــرق التقديــر الخفيــف للحصــول
عــى توقعــات رسيعــة وعاليــة املســتوى لتكاليــف
أعمــال املــروع ،والتــي يمكــن تعديلهــا بســهولة
عنــد ظهــور التغيــرات.

العودة للفهرس
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 5,2,11عمليات مجال المعرفة

يشــتمل كل مجــال مــن مجــاالت املعرفــة عــى العديــد مــن عمليــات إدارة املــروع ،يف هــذا القســم يتــم
تقديــم عمليــات إدارة املــروع يف منطقــة املعرفــة ً
أول بتنســيق جــدويل يوضــح اســم العمليــة والوصــف
ومجموعــة عمليــة إدارة املــروع ذات الصلــة )البــدء والتخطيــط والتنفيــذ واملراقبــة والتحكــم واإلغــاق(.
ً
مثــال لتمثيــل وصــف إحــدى عمليــات إدارة املــروع ،مجــال املعرفــة بــإدارة
يوضــح الجــدول II,4
اتصــاالت املــروع.
الجدول

4,11

مثال على عمليات إدارة إتصاالت المشروع

العملية

الوصف

مجموعة العملية

عمليــة وضــع أســلوب وخطــة مناســبني ألنشــطة التواصــل
وضع خطة باملــروع بنــا ًء عــى االحتياجــات للمعلومــات لــكل فــرد أو مجموعــة
إدارة التواصل مــن املعنيــن باملــروع ،وأصــول املؤسســة املتاحــة ،واحتياجــات
املــروع.

التخطيط

عمليــة ضمــان القيــام بجمــع املعلومــات التنفيذيــة الخاصــة
إدارة التواصل
باملــروع وتكوينهــا وتوزيعهــا بطريقــة مالئمــة.

التنفيذ

عمليــة ضمــان تلبيــة احتياجــات املــروع واملعنيــن باملــروع فيما
يتعلــق باملعلومات.

المراقبة
والتحكم

مراقبة
االتصاالت

بعــد تقديــم عمليــات إدارة املــروع بتنســيق جــدويل ،يتــم تقديــم شــكل يوضــح التفاعــات الرئيســية
بــن عمليــات إدارة املــروع يف مجــال املعرفــة املحــدد والعمليــات األخــرى يف مجــاالت املعرفــة األخــرى.
التفاعالت الرئيسية بين الجوانب المعرفية

بالنظــر إىل هــذا األســلوب ،يتــم تقديــم شــكل التفاعــات الرئيســية كمــا هــو موضــح يف الشــكل 2,11
والــذي يقــدم مثـ ً
ـال عــى التفاعــات الرئيســية يف إدارة تكلفــة املــروع ،ويجــب مراعــاة أن العمليــات
امللونــة باللــون األزرق تعنــي العمليــات الخاصــة بالجانــب املعــريف املــراد بيــان تداخالتــه مــع بقيــة
الجوانــب ،أمــا الربتقاليــة اللــون فتعنــي العمليــات املتداخلــة مــع هــذا الجانــب املعــريف مــن باقــي الجوانب
املعرفيــة األخــرى والخطــوط الخــراء تعنــي مدخــات للجانــب املعــريف والحمــراء تعنــي مخرجــات منــه
لبقيــة الجوانــب.
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شكل  : 2,11مثال على شكل التداخالت الرئيسية
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يتــم توضيــح كل عمليــة إلدارة املــروع املرتبطــة بفصــل مجــال املعرفــة بشــكل تفصيــي ،ويبــدأ ذلــك
بتقديــم وصــف العمليــة وقيمتهــا بتنســيق جــدويل كمــا هــو موضــح يف الجــدول  5,11الــذي يعــرض عمليــة
"وضــع خطــة إدارة املخاطــر".
الجدول

5,11

مثال على وصف وقيمة خطة إدارة مخاطر المشروع
وصف العملية

قيمة العملية

تحديد الطريقة التي يتم من خاللها تطبيق أنشطة
إدارة المخاطر في المشروع.

أنها تضمن فاعلية هيكلة إدارة المخاطر وااللتزام
ما بين إدارة أنشطة المخاطر وأهداف المنظمة .

يتــم تقديــم املدخــات واألدوات والتقنيــات ومخرجــات العمليــة يف الشــكل كمــا هــو موضــح يف الشــكل 3,11
املتعلــق بعمليــة "وضــع خطــة إدارة املخاطــر".

الشكل  : 3,11مثال للمدخالت واألدوات والتقنيات ومخرجات عملية إدارة مخاطر المشروع

بعــد ذلــك ،يتــم وصــف املدخــات واألدوات والتقنيــات واملخرجــات بالتفصيــل مــع أشــكال توضيحيــة
وأمثلــة عنــد الــرورة .مــن الــروري اإلشــارة إىل أن الكتــاب عــاد ًة ال يكــرر وصــف  /رشح مدخــات
أو أداة أو تقنيــة أو مخرجــات تــم وصفهــا بالتفصيــل يف عمليــة أخــرى للســماح بمزيــد مــن الرتكيــز عــى
العنــارص الفريــدة وفســح املجــال لألمثلــة.
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 6,2,11نــصـــائــح االمـتــحــــان

يف كل فصــل ،يعــرض الكتــاب نصائــح لالمتحــان الــدويل يمكــن أن تســهم يف النجــاح بامتحــان إدارة
املشــاريع االحرتافيــة ,فيتــم تقديم"نصائــح االختبار"بــكل فصــل وتقــع يف قســم عمليــة إدارة املــروع ذات
الصلــة ,يتــم تقديــم نصيحــة االختبــار بالشــكل التــايل:
الطريقة المفضلة لتسوية الدعاوى والنزاعات هي التفاوض إذا لم يتم
حل المطالبة من قبل الطرفين أنفسهم  ،يمكن معالجتها وفقاً لتسوية
ً
عادة باتباع اإلجراءات المحددة في العقد.
المنازعات البديلة

نصائح االمتحان
 7,2,11الـــــخــــــالصــــــــــة

يف نهايــة كل فصــل ،يتــم تقديــم ملخــص شــامل لتذكــر القــارئ بمــا تــم قراءتــه ودراســته .يقــدم امللخص
وصفـا ً رفيــع املســتوى ملــا تــم رسده بالفصل.
 8,2,11أســـئــلـــة الــتــدريــــب

بعــد التوضيــح التفصيــي املقــدم يف كل فصــل وكذلــك امللخــص ،يتــم تقديــم  10أســئلة تدريبيــة لــكل
فصــل مــن مجــاالت املعرفــة (يتــم تقديــم  15سـ ً
ـؤال بعــد نهايــة الفصــول الثالثــة األوىل مــن الكتــاب),
تــم تصميــم األســئلة لتغطيــة جميــع عمليــات إدارة املــروع املوضحــة يف الفصــل ,بعــض األســئلة هــي
أســئلة موضعيــة بينمــا يغطــي البعــض اآلخــر االتجاهــات واملمارســات الناشــئة ،واعتبــارات التخصيــص،
واالعتبــارات الخاصــة بالبيئــات الرشــيقة ،واملدخــات واألدوات والتقنيــات واملخرجــات واملفاهيــم األساســية
3,11

دراســــة تـطـبـيـقــيـــــة

يقــدم الفصــل الرابــع عــر مــن هــذا الكتــاب دراســة حالــة شــاملة تعــرض تنفيــذ عمليــات إدارة املرشوع
يف مــروع لالنشــاءات ,يتــم تقديــم هــذه الحالــة بالنظــر إىل مراحــل املــروع الواقعيــة ,يوضــح العمليــات
التــي يتــم تنفيذهــا يف البــدء والتخطيــط والتنفيــذ واملراقبــة والتحكــم واإلغــاق.
يوضــح هــذا الفصــل العديــد مــن القوالــب ومخرجــات إدارة املــروع التــي توفــر فهمـا ً واضحـا ً لتنفيــذ
إدارة املــروع يف مــروع حقيقــي .هــذا يســهل الدراســة ويزيــد مــن فرصــة النجــاح يف امتحــان . PMP
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هانى إبراهيم زهران
حاصل عىل دراسات عليا يف مجال الحاسب اآليل – أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية.
حاصل عىل دبلومة يف الرتجمة املهنية – قسم اللغة اإلنجليزية – كلية اآلداب – جامعة عني شمس.
حاصل عىل تدريب ىف التصنيع الرشيق () Lean Manufacturing Green Belt
ساهم كمدقق باإلصدار السادس للدليل املعرىف آلدارة املرشوعات
”PMBOK® Guide - Sixth Edition “PMI
ساهم كمدقق باإلصدار الثالث لكتيب ممارسات الجدولة القياسية-
”Practice Standard for Scheduling- 3rd Edition “PMI
منصبى الحاىل مدير مرشوعات برنامج الساب () SAP Project Manager
رشيك ومؤسس ملكتب اإلستشاريني لإلدارة املبتكرة – آى آم ىس سكويرد ( ) IMC2
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:إدارة مشاريع اآلجيل
إدارة من أجل النجاح

Agile Project Management:
Managing for Success

روابط السيرة الذاتية لمؤلفي الكتاب

• James A. Crowder

linkedin.com/in/jim-crowder-ab00568

• Shelli Friess

https://www.waldenu.edu/about/faculty/meet-our-faculty/member-profile/shelli-friess
الــــكــتـــــــاب يـتـكـون مـــــن

•استهاللة
•خمس فصول
•خاتمة

2015  الشهيرة إصدار عامSpringer الكتاب طبعة مؤسسة سبرنجر
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اسـتـهـاللــــــة الـــكـــتـــــــاب

تســطر اســتهاللة الكتــاب مشــاركة الدكتــور كراودر أحــد مؤلفيــه ىف البحــث والتصميــم والتطويــر والتنفيذ
والرتكيــب لنظــم هندســية يصــل ميزانيــة البعــض منهــا اىل مايقــارب املليــارات مــن الــدوالرات .وقــد
اشــرك مــع الدكتــور كــراودر الســيدة فريــس املؤلفــة املســاعدة للكتــاب ىف العديــد مــن املشــاريع التــى
تقــوم عــى اآلجيــل وقــد واجهــوا الكثــر مــن الصعوبــات ىف بنــاء فــرق العمــل وخاصــة ىف بنــاء فــرق
تطويــر اآلجيــل ناجحــة .وذكــرا أن مــن األســباب الرئيســية لفشــل مثــل تلــك املشــاريع عــدم التــزام اإلدارة
باملرونــة الكافيــة لتطبيــق عمليــة التطويــر ومضافــا لذلــك نقــص التدريــب املقــدم للعاملــن ممــا يــؤدى
للفشــل أو التعثــر باملــروع.
وقــد قامــا بمناقشــة تلــك األمــور بــن صدفتــى الكتــاب مــن جانــب ديناميكيــة الفريــق؛ تعزيــز دور
األفــراد؛ ومســاعدة اإلدارة عــى التأقلــم مــع النمــوذج الجديــد.
ويضــم الكتــاب خــرات مــن دراســات ملشــاريع متنوعــة تــم تطبيقهــا ىف مؤسســات حكوميــة ومؤسســات
تختــص بالفضــاء ورشكات تجاريــة عــر فصــول الكتــاب.
ويؤكــد املؤلفــان أن هــذا الكتــاب ال يقــوم بــرد كيفيــة إجــراء األجيــل ولكــن يقــدم كيفيــة إدارة عمليــة
تطويــر اآلجيــل وكيــف يمكــن للمديريــن تيســر إجــراءات مشــاريع/برامج تطويــر اآلجيــل بنجــاح .ويقدم
هــذا الكتــاب األدوات الالزمــة لكــي تكــون مديــر آجيــل ناجــح.
ويذكر املؤلفان أنهما رتبا الكتاب إلنشاء طرق جديدة إلدارة برامج أو مشاريع اآلجيل.
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الفصل األول  -:مـديـــر اآلجـيـــل

يشــر املؤلفــان ىف مقدمــة الكتــاب اىل الهــدف الــذى يســعيان اليــه بهــذا العمــل وهــو تقديــم مــدراء لديهــم
الكفــاءة إلدارة بئيــات إنتاجيــة جديــدة واســعة النطــاق لتشــمل فــرق عمــل متنوعــة جغرافيــا وثقافيــا.
ويقدم املؤلفان مجموعة من املبادى للسري عليها للوصول اىل النجاح وهى-:
 1إرضــاء العميــل مــن خــال التســليم املبكــر واملســتمر ملخرجــات املــروع مــن متطلبــات وخدمــات
وذلــك باســتخدام "برامــج تشــغيلية قصــرة" ( ،)Sprintزمنهــا مــن أســبوعني إىل شــهرين ،ومــع
تفضيــل برامــج ذات مــدد أقــر .shorter sprints

 2احتضــان بيئــة التغيــر .تســاهم عمليــة تطويــر التغيــر لآلجيــل بكتســاب ميــزة تنافســية يف ســوق
تطويــر الربمجيــات.
 3تعاون كال من مطورو األعمال ،ومديرو األعمال خالل جميع مراحل مرشوع التطوير.
 4يجــب أن يكــون التواصــل وجهـا ً لوجــه ،حتــى ولــو اســتدعى األمــر لعقــد مؤتمــرات مــن عــى بعــد
لتخطــى البعــد الجغــراىف ألعضــاء الفريــق  ،Teleconferenceورضورة هــذا النــوع مــن أشــكال التواصل
نقــل املعلومــات الرضوريــة بكفــاءة وفعاليــة بــن فريــق تطويــر اآلجيــل.
 5تصميم عملية تطوير اآلجيل يسمح بالتطوير املستمر الثابت ىف جميع إجزاء املرشوع بأكمله.
 6املقياس الرئيىس للنجاح هو (القيمة املكتسبة) .Earned Value
 7تطويــر اآلجيــل اليعنــى عــدم وجــود تصميــم أو خطــة بــل التصميــم الجيــد (الهندســة املعماريــة)
يعــزز مــن تطبيــق اآلجيــل ويســمح بالتفــوق التقنــى.
 8البســاطة رضوريــة ىف اآلجيــل .أهميــة تطويــر الربمجيــات املتبعــة لآلجيــل تتطلــب فــن تعظيــم العمل
الــذى لــم يتــم بعــد.
 9تنبثــق أفضــل التصميمــات ،واملتطلبــات ،وتصميمــات الربمجيــات مــن الفــرق املنظمــة ذاتيــا (نابعــة
مــن داخــل الفريــق) وبالعكــس مــن ذلــك الفــرق املنظمــة طبقــا لتكاليــف الهيــكل اإلدارى.
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الشكالن يوضحان هذه الفكرة ،وكذلك نتائج عدم اتباعه المفاهيم السابقة في إدارة فرق تطوير اآلجيل
الفصل الثانى  -:الجانب النفسى لقيادة فريق اآلجيل

يتنــاول ىف هــذا الفصــل الفســلفة الجديــدة أو املهــارات النفســية التــى يجــب أن يتحــى بهــا املــدراء
العرصيــون للتعامــل مــع فــرق تطويــر اآلجيــل.
وكيفيــة التعــرف عــى هــذه املهــارات  ،وكيفيــة االســتفادة منهــا ،و كيفيــة بنــاء فــرق مــع "املزيــج"
املناســب مــن الشــخصيات ومهــارات األشــخاص الداعمــة لجهــود التنميــة الفعالــة النجــاح املــروع.
ويعزز املؤلفان دور املدير القائم بأعمال لتيسري األعمال عىل دور املدير التقليدى.
ويجــب عــى مديــر اآلجيــل أن يلعــب دور فعــال ومؤثــر بــن أعضــاء الفريــق ،ويقــوم بإزالــه املعوقــات،
وأن يشــجع األنفتــاح والتواصــل بــن أعضــاء الفريــق بعضهــم البعــض.
وأن يتابع التغريات املؤثرة عىل املرشوع ليسري وفقا ألهداف و متطلبات املرشوع أو الربنامج.
ويســتعرض الكتــاب مبــادئ اآلجيــل املتعلقــة بفريــق العمــل (فريــق العمــل أهــم مــن اإلجــراءات واألدوات)
ويذكــر الكتــاب املهــارات الشــخصية التــى يجــب أن يتحــى بها مديــر اآلجيــل (متواصــل فعــال– دبلوماىس
 مســتمع جيــد – مفكــر يتحــى باملهــارات التحليليــة).ومــن املهــارت التــى يجــب عــى مديــر اآلجيــل أن يتحــى بهــا أن يســتطيع وضــع أهــداف اآلجيــل وأن
يســتطيع خلــق املنــاخ املســاعد والداعــم لفريــق العمــل للوصــول لتلــك األهــداف والعمــل عــى تحقيقهــا.
الفصل الثالث :فهم فريق اآلجيل

يحتــاج املديــرون والقــادة فهــم املعنــى الحقيقــى لآلجيــل وكيــف تتعــاون فــرق اآلجيــل مــع بعضهــا
البعــض وكيــف تعمــل ىف املواقــف املختلفــة ،ال ســيما أذا كان الفريــق مكــون مــن بيئــات متنوعــه جغرافيــا
وعرقيــا وثقافيــا وعمريــا .كيفيــة التعامــل مــع فــرق العمــل التخيــى.
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يعرض الكتاب الفروق الجوهرية بني فريق العمل التقليدي وفريق عمل اآلجيل.
ويعــرض هــذا الفصــل أهميــة اســتخدام "الــدورة التشــغلية القصــرة" ( )Sprintوىف التعامــل مــع قيــدى
املــروع (التكاليــف – الزمــن) ىف املشــاريع التقليديــة واملشــاريع اآلجيــل ويظهــر الفــروق التــى تدعــم
اإلتجــاه لآلجيــل.

التكاليف وعالقتها بالتغيرات بالمشروع وتأثيرها على الوقت

المنحى البيانى لدورة حياة برنامج اآلجيل
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كيفية التعامل مع التغيرات المطلوبة فى عملية اآلجيل
الفصل الرابع :أدوات اإلنتاجية للفرق الحديثة

إن تزويــد فريــق تطويــر اآلجيــل مــن أدوات اإلنتاجيــة بمرشوعــات اآلجيــل يتجــاوز مجــرد تســليم كل
واحــد منهــم كمبيوتــر محمــول .وتعــد أدوات االتصــال والتعــاون ،ســواء أكان وجــه لوجــه أو عــن طريــق
املؤتمــرات مــن عــى بعــد ،مــن األمــور الحاســمة يف الفــرق الحديثــة.
ويتنــاول هــذا الفصــل ثــاث أنــواع رئيســية مــن أدوات اإلنتاجيــة بمرشوعــات اآلجيــل ىف مجــال
تطويــر الربمجيــات :
 1أدوات إنتاجية ملدير اآلجيل
 2أدوات إنتاجية ملربمجني اآلجيل

 3أدوات إنتاجية لفريق تطوير اآلجيل
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الفصل الخامس :قـيـاس الـنـجــاح فى عالم
اآلجيل :نظام إدارة القيمة المكتسبة لآلجيل EVMS

ىف هــذا الفصــل يعــرض فكــرة القيمــة املكتســبة
واســتخدامها كأداه فعالــه لقيــاس مســتوى تقــدم
األداء ىف املــروع وتحديــد مشــكالته.
ويبــدأ بعــرض رسيــع لتاريــخ نظــام إدارة القيمــة
املكتســبة(.Earned Value Management System (EVMS
وعنارصها األحد عرش وهى-:
 1تحديد عنارص العمل املسموح بها
 2تحديد الهيكل التنظيمي للربنامج
 3تكامــل بــن الهيــكل التنظيمــى العمــل ()WBS
والهيــكل التنظيمــى للمنظمــة ()OBS
 4جدول العمل
 5تحديد املنتجات ومعالم القياس
 6تعيني مراحل الوقت بامليزانية
 7تسجل التكاليف املبارشة
 8تحديد الفروق (األختالفات)
 9مجموع البيانات والفروق
 10إدارة خطط العمل
 11دمج التغيريات
ويضــع بــن يــدى القــارئ حالــة دراســية رابعــة
فاشــلة – تــم اســتخدام نظــام قيــاس القيمــة
املكتســبة ( )EVMSالتقليــدى بهــا مــع برنامــج
اآلجيــل ويقــوم بعــرض الحالــة ويلخــص لنــا
أســباب الفشــل ىف أن املشــكالت مــع القيمــة
املكتســبة تكمــن ىف أنــه يجــب تخطيــط املــروع
أو الربنامــج بالتفصيــل ،وغالبــا يكــون زمــن املهــام
بــه مــا بــن أســبوعني اىل أربعــة أســابيع وتوضــع
امليزانيــة مفصلــة طبقــا للجــدول الزمنــى للمــروع
أو الربنامــج.
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وأى فــروق مــن هــذه امليزانيــة أو الجــدول تعتــر
مشــكلة ( )variancesويجــب كتابــة تقاريــر الفــروق
بالتفاصيــل مــع رشحهــا .باختصــار أن التغيــر
ىف القيمــة املكتســبة التقليديــة يعتــر ســئ و عــدم
اليقــن هــو األســوأ.
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ويلخص المؤلفان لنا الفروق بين نظام قياس القيمة المكتسبة ( )EVMSالتقليدى
و نظام قياس القيمة المكتسبة ( )EVMSاآلجيل فى الجدول التالى-:
نظام قياس القيمة المكتسبة ( )EVMSالتقليدى

نظام قياس القيمة المكتسبة ( )EVMSاآلجيل

وضــع خطــة جميــع األعمــال الســتكمال الربنامــج إنشــاء قوائــم  backlogوخطــة فضفاضــة عــر
 /املــروع
مراحــل تشــغيلية قصــرة" (.)Sprints
تقســيم نطاق العمــل إىل أجــزاء محــددة ومخصصة يتــم تعيــن العمــل لفــرق تشــغيلية والذيــن
يقومــون بدورهــم ىف تحديــد املحتــوى التقنــي
للشــخص (األشــخاص) املسؤول.
لقوائــم التشــغيلية للمرحلــة sprint backlogs

العمــل عــى التكامــل بــن نطــاق العمــل ،والتكلفة ،إنشــاء خطــة لقائمــة العمــل تنازليــة backlog
والجــدول الزمنــي يف خــط األداء األســاىس للمرشوع burndown .للمــروع ،مــع تحديــد األمكانيــات

ويتــم التحكــم ىف التغيــرات عــى هذا األســاس.

لفــرق العمــل و املراحــل التشــغيلية القصــرة"

(.)Sprints

تحــدد النتائــج يف نهايــة كل مرحلــة تشــغيلية
قصــرة  Sprintويحــدد كيــف أثــرت املتطلبــات أو
األمكانيــات عــر املــروع.
اســتخدام التكاليــف الفعليــة املنرصفــة واملســجلة تقــوم فــرق عمــل اآلجيــل بتقييــم أداء الفــرق
وضبــط احتياجــات الفريــق وأدائــه للتحســن مــع
إلتمــام العمــل املنجــز.
مــرور الوقــت ،ويتــم ذلــك طــوال دورة تطويــر
اآلجيــل بالكامــل.
تقييــم موضوعــى لإلنجــازات عــى مســتوى أداء تقييــم اإلنجــاز مــن خــال التكامــل املســتمر
لربنامــج العمــل
العمــل.
تحليــل التباينــات  varianceمــن خطــة املــروع يتــم التحليــل اســتنادا عــى برنامــج يعمــل
و باآلثــار التنبؤيــه ويتــم عــى أســاس ذلــك إعــداد بكفــاءة ،أوتغيــرات جديــدة يف املتطلبــات للمرحلــة
التشــغيلية القادمــة .تقييــم الكفــاءة والفعاليــة ،
 ، EACبنــاء عــى األداء الحــايل للعمــل.
والتــي تشــمل رسعــة الفــرق والربامــج  ،بنــا ًء عــى
مقاييــس انرتوبــي. Entropy Measures
اســتخدم مقاييــس القيمــة املكتســبة للتقييــم اســتخدم مقاييــس القيمــة املكتســبة مــن اآلجيــل
للتقييــم فعاليــة كل مــن فــرق اإلدارة وفــرق
عمليــة االدارة
التشــغيلية sprint team
ويضع بين يدى القارئ المؤثرات السلبية لنظام مقاييس القيمة المكتسبة التقليدى لآلجيل وكذلك يفرد
شرح إلستخدام مقاييس انتروبي للوصول الى القيمة المكتسبة تطويراآلجيل.
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الفصل السادس :الخاتـمـة بعنــوان منهجيــات
التصميم الحديث وإدارة المعلومات والمعرفة

يذكــر املؤلفــان أن أحــد األشــياء التــي يجــب
أن تفهمهــا القيــادة واإلدارة يف املســتقبل هــو
أن مجــرد تقديــم منتــج يف الوقــت املحــدد لــه
وطبقــا للميزانيــة ان ذلــك ال يعنــي أن املــروع
ناجــح بشــكل عــام .وأن تقديــم منتــج يف املوعد
املحــدد لــه و طبقــا للميزانيــة ولكــن قــى
عــى فريــق التطويــر ليــس نجاحً ــا للرشكــة
عــى املــدى الطويــل.
يجــب أن يفهــم املديــرون والقــادة جميــع
جوانــب تطويــر الفريــق لتحقيــق النجــاح عــى
املــدى الطويــل.
وبينمــا قــد يتســاءل بعــض املديريــن عمــا إذا
كان لديهــم دور يف اآلجيــل اإلجابــة نعــم أن
دورهــم هــو أكثــر أهميــة مــن أي وقــت مــى
لتحقيــق النجــاح الشــامل للمــروع بنهــج
اآلجيــل.
ويعطــى املؤلفــان النصــح للمديريــن بتقســيم
وقتهــم بــن تســهيل عمــل كل فريــق والســماح
لهــم ليكونــوا أكثــر فعاليــة وكفــاءة ،وأن
يســتخدموا مقاييــس اإلنتاجيــة املرنــة،
ويحافظــوا عــى روح التعــاون والتفاعــل
املفتــوح والفعــال مــع العميــل مــن حيــث
مراجعــة برامــج العمــل يف نهايــة كل فــرة
عمــل قصــرة  sprintواملســاعدة يف صيغــة
املتطلبــات والقــدرات واالحتياجــات للمــي
قدمــا باملــروع.
هــذه هــى املتطلبــات النموذجيــة التــي يجــب
أن يعمــل بهــا مديــر اآلجيــل مــن أجــل
الحفــاظ عــى إيقاعــات التنميــة الرشــيقة
طــوال دورة حيــاة املــروع .عــدم االلتــزام
بــأي منهــا ســوف يؤثــر بالســلب عــى فــرق
العمــل وتصبــح غــر فعالــة .
مــن املهــم أن يــدرك مديــر اآلجيــل أن الربامــج
ذات الجــودة العاليــــــة ال تتحقــق مــن خالل
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االســتجابة الرسيعــة لفشــل الربمجيــات أثنــاء
التكامــل واالختبــار؛ بــل يتحقــق ذلــك مــن
خــال الوقــت والرغبــة مــن جانــب فريــق
التطويــر بأكملــه وبمســاعدة مديــر اآلجيــل
إلنتــاج منتجــات ذات جــودة عاليــة.
يجــب عــى كل مــن مطوريــن الربمجيــات
ومديــر اآلجيــل أن يعمــا معــا إلنشــاء فريــق
تطويــر مــروع آجيــل متماســك يعمــل
بشــكل تعاونــي داخــل فــرق العمــل ،sprint
والعمــل جنبــا إىل جنــب مــع مديــر اآلجيــل،
طــرح املعوقــات مبكــ ًرا للســماح ملديــر
اآلجيــل بإزالتهــا مــن طريــق التطويــر الفعــال
واملســتمر.
يجــب عــى مديــر اآلجيــل الحفــاظ عــى فريــق
العمــل ومــن املهــم االســتفادة مــن مهــارات
األشــخاص الشــخصية  soft skillsوكذلــك
مهــارات إدارة اآلجيــل القياســية .وهــذا يشــمل
فهــم كيفيــة التعامــل مــع التنــوع الثقــايف
املتابــن بــن أعضــاء فريــق العمــل ،وتقليــل
التحكــم ىف األفــراد  ،والرتكيــز عــى الخــرة.
يحتــاج املديــر إىل فهــم نقــاط التحكــم بحيــث
يشــعر الفريــق باملســاءلة بشــكل فــردي وعــى
مســتوى الفريــق ،بحيــث يشــعر كل عضــو
بإحســاس اإلنتمــاء للعمــل.
يعمــل املديــر عــى تمكــن جميــع األفــراد يف
الفريــق دون تمييــز .وأن كل عضــو لديــه صوت
ويســمع .ويجــب عــى املديــر اآلجيــل عــدم
التحيــز اىل أولئــك الذيــن لديهــم صــوت قــوي
ولكــن يفتقــرون إىل الخــرة مــن بــن أعضــاء
الفريــق.
باإلضافــة إىل ذلــك  ،تبنــي أدوات إنتاجيــة
جديــدة ومقاييــس رشــيقة جديــدة (Agile
 )Earned Valueوالتــى بدورهــا تســمح ملديــر
اآلجيــل بــإدارة متنوعــة للمعلومــات والــدروس
املســتفادة ،ومــا ينتــج مــن عمليــة التنميــة
الرشــيقة.
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السؤال الحقيقي لمدير
اآلجيل هو
هــل ســيمنح كامــل الحريــة لفرق
التطويــر الرشــيقة؟ إذا كان املدير
يــر عــى التمســك بالطــرق
القديمــة لــإدارة  ،والقياســات
غــر الفعالــة واملضــادة للتطويــر
الرشــيق  ،ولــن يســمح بالتمكــن
داخــل الفــرق  ،فإنــه مــن الصعب
تصــور مــروع التطويــر
الرشــيق Development Agile
ناجحــا ً ً
حقــا.
فــي النهايــة ،تخــر الــركات
قدرتهــم التنافســية بســبب
الــرورة االقتصاديــة أمــام
الــركات التــي ســتحتضن
النمــوذج الجديــد مــن التطويــر
الرشــيق .Development Agile
وختامــً ،مديــر اآلجيــل الحقيقى
هــو مــن تصبــح هــذه املفاهيــم
بديهيــة لديــه وليســت إجباريــة.
نــدرك جميعً ــا أن التغيــر
صعــب وأن الكثــر مــن النــاس
ال يتعاملــون بشــكل جيــد مــع
التغيــر ،ولكــن التغيــر ســيحدث
مــع أو بــدون مديــر مــردد.
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الحلقة
الثانية

الكتاب األحمر في الفيديك
شروط العقد في اإلنشاءات لألبنية واألعمال الهندسية المصممة من قبل المالك

The Red Book in FIDIC

Conditions of Contract for Construction for Building and Engineering Works Designed by Employer
م .ماجدة الحافظ
بكالوريوس هندسة مدنية
إدارة هندسية وإنشاءات
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تعرضنــا يف املقــال الســابق للتعريــف العــام ملنظمــة الفيديــك والتــي هــي االتحــاد الــدويل لالستشــارات
الهندســية ,ومــا هــي كتبهــا  ,وأهميــة عقــود الفيديــك.
يف مقالنــا هــذا ســيتم البحــث ضمــن الكتــاب األول يف الفيديــك وهــو الكتــاب األحمــر  ,والــذي يتحــدث عــن
رشوط العقــد يف اإلنشــاءات لألبنيــة واألعمــال الهندســية املصممــة مــن قبــل املالــك.
هذا الكتاب يحتوي على ثالثة أقسام رئيسية وهي:

 1الرشوط العامةGeneral Conditions .
 2إرشادات إلعداد حاالت معينةGuidance for the Preparation of Particular Conditions.
 3نماذج عن خطاب مناقصة  ,عقد إتفاق ,وإتفاق تسوية املنازعات.
Form of Letter of Tender, Contract Agreement, and Dispute Adjudication Agreement
وسنخصص هذا المقال بالتحدث عن الشروط العامة الواجب تواجدها في عقد اإلنشاءات واألعمال
الهندسية ,وهي عبارة عن  20شرط عام  ،حيث سيتم ذكر الشروط الخمسة األولى  ،وسيتم استكمال
البقية ضمن المقاالت التالية .
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General Conditions include 20 Causes
1.General Provisions

الشرط األول :مقدمات عامة
تـــعــــــاريــــــف:

وفيــه توضيــح معانــي الكلمــات واملصطلحــات التــي تســتخدم يف الــروط العامــة للعقــد .وهــذه
املصطلحــات يجــب أن تأخــذ املعنــى املقصــود لهــا يف العقــد ســواء تــدل عــى أجــزاء يف العقــد أو تشــر إىل
أشــخاص أو أطــراف مالــم يذكريذكــر يف ســياق الــكالم خــاف هــذه املعانــي.

1-1 - Contract

 -1 -1العقد

 1-1-1املصطلحات الواجب تحديد معناها يف العقد:
1 .1العقد
2 .2عقد االتفاق
3 .3خطاب القبول
4 .4خطاب مناقصة
 5 .5املواصفات
 - 2 -1 -1األطراف واألشخاص

 .6الرسومات
 .7لجداول
 .8املناقصة
 .9ملحق املناقصة
 .10جدول العمل اليومي وفاتورة الكميات.

1-1-2 Parties and Persons

ويف هذا البند تعريف لكل شخص يف العقد:
•صاحب العمل (املالك) Employer
•املقاول Contractor
• املهندس Engineer
•ممثل املقاول Contractor’s Representative
•طاقم عمل املالك Employer’s Personnel
•طاقم عمل املقاول contractor’s personnel
• مقاول يف الباطن .Subcontractor

العودة للفهرس

67

 - 3 -1 -1التواريخ واالختبارات والمدد واإلكمال

1-1-3 - Dates, Tests, Periods, and Completion

كتواريخ البدء -وقت التسليم – اختبارات التسليم.
 - 4 -1 -1المال والدفعات

1-1-4 - Money and Payments

كسعر النقد – الكلفة – العملة املستخدمة يف الدفع سواء محلية أو أجنبية.
 - 5 -1 -1األعمال والبضائع

1-1-5 - Works and Goods

تشمل معدات املقاول واملواد والبضائع واآلليات املستخدمة
 -2 -1الترجمة

1-2-Interpretation

لتوضيــح كلمــات العقــد مثــل كلمــات تشــر ملعنــى جنــس واحــد أو عــدة أجنــاس ,أو تشــر لجمــع أو
مفــرد.
 -3 -1االتصاالت

1-3- Communications

أينمــا تنــص هــذه الــروط ملنــح موافقــات أو شــهادات أو قــرارات  ,تحــدد طــرق التوصيــل ســواء باليــد
او خدمــة ســاعي أو الكرتونيـاً.
 -4 -1القانون واللغة

1-4- Law and Language

يجــب أن يكــون العقــد خاضــع لقانــون الدولــة املقــام فيهــا العقــد ,كمــا يجــب تحديــد لغــة العقــد
املســتخدمة وإن كان هنــاك أكثــر مــن لغــة يف صياغــة العقــد تبقــى لغــة امللحقــات يف لغــة البلــد املقــام
فيــه العقــد.
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1-5- Priorty of Documents

 -5 -1أولوية الوثائق

وهي تحدد طريقة ترتيب الوثائق بحسب األولوية.

1-6- Contract Agreement

 -6 -1عقد االتفاق

وهي تحدد طريقة ترتيب الوثائق بحسب األولوية.

1-7- Assignment

 -7 -1المهام

يتم تحديد من يقوم بكافة املهام أو كل مهمة خاصة عىل أحد األطراف.
 -8 -1رعاية وتزويد الوثائق

1-8- Care and supply of Documents

يجب أن تكون املواصفات والرسومات يف عهدة املالك مالم يذكر خالف ذلك.
 -9 -1تأخير الرسومات أو التعليمات

1-9- Delayed Drawing or Instructions

البد من أن يعلم املقاول املهندس يف حال تأخر تنفيذ أي تعليمة أو رسم أوخالف يف تنفيذ أي بند.
 -10 -1استخدام المالك لوثائق المقاول

1-10- Employer’s Use of Contractor’s Documents

عىل املقاول أن يري املالك الوثائق غري محددة بأجل أو حرصية  ,ليقوم املالك بنسخها إذا أراد.
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-12 -1التفاصيل السرية

1-12- Confidential Details

عىل املقاول كشف املعلومات والتفاصيل الرسية التي قد يطلبها املهندس لاللتزام بالعقد.
-13 -1االلتزام بالقوانين

1-13- Compliance with Laws

يجــب عــى املقــاول عنــد تنفيــذ العقــد االمتثــال لألحــكام والقوانــن القابلــة للتطبيــق مالــم يذكــر خــاف
ذ لك .
-14 -1مسؤولية مشتركة ومتعددة

1-14- Joint and Several Liability

إذا كان املقــاول مشــكل مــن عــدة تحالفــات أو عــدة فــرق يجــب تحديــد مهــام كل فــرق منهــا لبنــود
العقــد.
الشرط الثاني :المالك

-1 -2حق الوصول إلى الموقع

1.General Provisions
2.Employer
2-1- Right of Access to the Site

يجــب عــى املالــك اعطــاء حــق الوصــول لــكل نقــاط املوقــع يف الوقــت املحــدد للعقــد مــا لــم يذكــر خــاف
ذ لك .
 -2 -2التصاريح ,التراخيص,أو الموافقة

2-2- Permits, Licenses or Approvals

يجــب عــى املالــك أن يؤمــن املســاعدة املعقولــة للمقــاول عنــد طلــب املقــاول ذلــك كتأمــن نســخ قانــون
البــاد التــي لهــا عالقــة بالعقــد أو للحصــول عــى املوافقــات والرتاخيــص.
العودة للفهرس

70

 -3 -2فريق المالك

2-3- Employer’s Personnel

يجب عىل املالك أن يضمن تواجد فريقه يف موقع العمل.
 -4 -2الترتيبات المالية للمالك

2-4- Employer’s Financial Arrangements

يجــب عــى املالــك االلتــزام بتســديد أي طلــب مــايل املقــاول خــال  28يــوم مــن اســتقبال الطلــب مــن
املقــاول.

2-5- Employer’s Claims

 -5 -2مطالبات المالك

إذا اعترب املالك نفسه مخوال ً لدفع أي دفعة تحت أي رشط من الرشوط يجب اخطار املقاول بذلك.

1.General
Provisions
3.The Engineer

الشرط الثالث  :المهندس

 -1 -3سلطات وواجبات المهندس

3-1- Engineer’s Duties and Authority

يجــب عــى املالــك تعيــن املهنــدس املســؤول لتحمــل كافــة الواجبــات واملهــام املســندة إليــه يف العقــد ,عــى
أن ال يملــك املهنــدس أي ســلطة لتعديــل العقــد.
 -2 -3وفد من المهندس

3-2- Delegation by the Engineer

قد يضطر املهندس من وقت آلخر برفد وافد مساعد منه للموقع بتفويض منه.
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3-3- Instructions of Engineer

 -3 -3تعليمات المهندس

يمكــن للمهنــدس إيفــاد وأخطــار املقــاول بــأي وقــت تعليمــات ورســومات اضافيــة أو معدلــة بحســب
رضورة العمــل.
 -4 -3استبدال المهندس

3-4- Replacement of the Engineer

يف حــال رغبــة املالــك باســتبدال املهنــدس يجــب عــى املالــك خــال  42يــوم عــى األقــل مــن االســتبدال
بإخبــار املقــاول بذلــك.

3-5- Determinations

 -5 -3إتخاذ قرارات

يجب عىل املهندس أن يتواصل مع جميع األطراف والتشاور معهم إىل االتفاق.

1.General
Provisions
4.Contractor

الشرط الرابع :المقاول

 -1 -4التزامات المقاول العامة

4-1- Contractor’s General Obligations

•يجــب عــى املقــاول تصميــم(إىل املــدى املحــدد للعقد)وتنفيــذ األعمــال املطلوبــة يف العقــد مــع االلتزام
بتعليمــات املهنــدس مــع معالجــة أي خلــل يف العمــل.
•يجب عىل املقاول تأمني الوثائق املطلوبة للعقد.
•يقع عىل املسؤةل مسؤولية كفاية واستقرار وأمان كامل املوقع.
•كما يجب عىل املقاول تقديم كل ما يطلبه املهندس من تفاصيل وطرق التنفيذ.
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 -2 -4ضمان األداء

4-2- Performance Security

يجب عىل املقاول أن يتعهد بضمان األداء بشكل الئق بالكميات والدقة املطلوبة يف ملحق املناقصة.
 -3 -4وكيل المقاول

4-3- Contractor’s Representative

يجب عىل املقاول تحديد وكيله(ممثله) مع اعطائه كل الصالحيات الالزمة للعمل.
 -4 -4المقاولون في الباطن

4-4- Subcontractors

يجــب عــى املقــاول أن يســند كافــة أعمــال العقــد ملقاولــن يف الباطــن  ,كمــا تقــع عــى مســؤولية املقــاول
كل أعمــال مقــاويل الباطــن.
 -5 -4إحالة الفائدة من مقاول الباطن

4-5- Assignment of Benefit of Subcontractor

يف حــال امتــدت التزامــات املقــاول يف الباطــن إىل بعــد انقضــاء وقــت لعيــوب ذات عالمــة بمالحظــات
املهنــدس ,فــا يتحمــل املقــاول أي مســؤولية أمــام املالــك.
 -6 -4التعاون

4-6- Cooperation

يجــب عــى املقــاول كمــا هــو موصــوف بالعقــد أو حســب تعليمــات املهنــدس الســماح بإعطــاء الفــرص
املناســبة لــكل مــن أفــراد طاقــم املالــك  ,واملقاولــن اآلخريــن املوظفــن مــن قبــل املالــك,أوأي فريــق جهــة
حكوميــة ملزاولــة أعمالهــم يف املوقــع.
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4-7- Setting Out

 -7 -4االنطالق

يجب عىل املقاول االنطالق باألعمال بحسب األوقات واملستويات األصلية املوجودة يف العقد.

4-8- Safety Procedures

 -8 -4إجراءات السالمة

•يجب عىل املقاول باالمتثال بكافة قوانني السالمة.
•كاالعتناء بسالمة كافة األشخاص يف املوقع  ,ونظافة املوقع.
•كتأمني األسوار واالضاءة للموقع.

4-9- Quality Assurance

 -9 -4توكيد الجودة

يجب عىل املقاول أن يتعهد بتحقيق الجودة املطلوبة للعقد.

4-10- Site Data

 -10 -4بيانات الموقع

يجــب عــى املالــك إتاحــة معلوماتــه للمقــاول لــكل مــا يخــص املوقــع  ,مــن تواريــخ أو خــواص أرض
املوقــع والبيئــة املحيطــة.
 -11 -4كفاية كمية العقد المقبول

4-11- Sufficiency of the accepted Contract Amount

يجب عىل املقاول أن يظهر قبوله بشكل كايف لكمية العقد املقبول.
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 -12 -4الظروف الفيزيائية الغير متوقعة

4-12- Unforeseeable Physical Conditions

ويقصــد بهــا كل الظــروف الطبيعيــة أو ناتجــة عــن عمــل بــري التــي يواجههــا املقــاول يف املوقع,يجــب
عــى املقــاول اخطــار املهنــدس بهــا قــدر اإلمــكان.
 -13 -4حق الطريق والمرافق

4-13- Right of Way and Facilities

يجب عىل املقاول تحمل كافة نفقات حق الطرق املؤقتة املنشأة بداعي املرشوع .
 -14 -4تجنب المساءلة

4-14- Avoidance of Interference

يجــب عــى املقــاول أال يتدخــل دون داعــي يف راحــة النــاس ,وإىل الوصــول الســتخدام الطــرق وممــرات
املنشــأة.

 -15 -4طريق الوصول

4-15- Access Route

يجب عىل املقاول أن يظهر عن مدى مالئمة وتوافر طرق الوصول إىل املوقع.
 -16 -4نقل البضائع

4-16- Transport of Goods

تقــع عــى املقــاول مســؤولية اخطــار املهنــدس بــكل البضائــع الــواردة إىل املوقــع ,كمــا يتحمــل مســؤولية
حملهــا ونقلهــا وتعبئتهــا واســتقبالها.
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4-17- Contractor’s Equipment

 -17 -4معدات المقاول

تقع عىل املقاول مسؤولية املعدات كامالً.
 -18 -4حماية المعدات

4-18- Protection of the Equipment

يجب عىل املقاول أخذ كل الخطوات املناسبة لحماية كافة معدات املوقع.

4-19- Electricity, Water, and Gas

 -19 -4الكهرباء والماء والغاز

يجــب عــى املقــاول تأمــن مــا يلــزم للموقــع ولتنفيــذ العقــد املطلــوب كل مــا يلــزم مــن كهربــاء ومــاء
وغــاز.
 -20 -4معدات المالك والمواد المجانية

4-20- Employer’s Equipment and Free Material

يجب عىل املالك أ ن يتيح للمقاول استخدام معداته ملا يلزم للعقد.

4-21- Progress Reports

 -21 -4تقارير التقدم

يجب عىل املقاول تقديك تقارير شهرية للمهندس مكونة من ست نسخ.

4-22- Security of the Site

 -22 -4سرية الموقع

تقع عىل املقاول مسؤولية تواجد أشخاص غري مرصح لهم يف املوقع.
 -23 -4عمليات المقاول في الموقع

4-23- Contractor’s Operations on Site

تتم عمليات املقاول يف أرض املوقع وأي مساحات إضافية الزمة إلنشاء العمل.
 -24 -4المستحاثات

4-24- Fossils

أي يشء يتــم إيجــاده يف املوقــع مــن مســتحاثات أو أي يشء تاريخــي او تراثــي ,يكــون يف عهــدة وســلطة
املالــك ,ويجــب عــى املقــاول أخــذ كل االحتياطــات الالزمــة للحفــاظ عليهــا وعــدم إلحــاق الرضربهــا.
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الشرط الخامس :المقاولون الفرعيون المرشحون(المقاولون في الباطن)
1.General Provisions
5.Nominated Subcontractors
 -1 -5تعريف المقاول الفرعي المرشح

5-1- Definition of Nominated Subcontractor

وهو املسمى يف العقد كمقاول فرعي.
 -2 -5االعتراض على الترشيح

5-2- Objection to Nomination

لــن يكــون املقــاول ملزمــا ً باســتخدام مقــاول فرعــي مرشــح ضــده ,يرفــع املقــاول اعرتاضــا ً مقبــوال َ
يعرضــه عــى املهنــدس يف أقــرب وقــت ممكــن.
 -3 -5الدفعات للمقاولين الفرعيين المرشحين

5-3- Payments to Nominated Subcontractors

يجــب عــى املقــاول دفــع الكميــات للمقاولــن الفرعيــن بحســب الشــهادات املقدمــة مــن املهنــدس لتكــون
مســتحق وفقـا ً للعقــد الباطــن.
-4 -5دليل الدفعات

5-4- Evidence of Payments

يجــب عــى املهنــدس أن يطلــب مــن املقــاول تأمــن دليــل بالدفعــات املســتحقة املأخــوذة مــن قبــل املقــاول
الفرعــي ,وذلــك قبــل إصــدار شــهادة الدفــع التــي تتضمــن الكميــة املدفوعــة مــن املقــاول إىل املقــاول
الفرعــي.
وبهذا تم شرح وتفصيل أول خمسة شروط عامة
على أن يتم شرح الباقي في المقاالت الالحقة إن شاء الله.
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تطبيق
الهندسة القيمية
فـــي

اختيار أنسب أنظمة البناء
و أساليب التشييد
م .أحمد ابو العينين
مديــر مــروع املراكــز البحثيــة بجامعــة
الدمــام رشكــة الخــري للمقــاوالت -
مستشــار يف التحكيــم الــدويل  -ماجســتري
ادارة املرشوعــات الهندســة القيميــة -

Certified PmI
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عزيــزي القــارئ أتمنــى أن تقضــي وقتــا ممتعــا فــي قــراءة
هــذا البحــث الــذي أشــرف عليــه ســعادة األســتاذ الدكتــور/
أحمــد عبــد العليــم و كان هــذا التطبيــق جــزءا رئيســيا مــن
رســالتي للماجســتير فــي :
تطبيق الهندسة القيمية
فى
اختيار أنسب أنظمة البناء
و أساليب التشييد
Appling the Value Engineering Methodology
in Selecting the Optimum Building system and
Construction Method

نظــرا ً ألن مشــاريع التشــييد تســتحوذ عــى الجانــب
األكــر مــن اقتصــاد أي بلــد  ،كمــا أن جــزءا ً كبــرا ً
مــن امليزانيــة يوجــه لتلــك املشــاريع ووالتــي
يقــاس بهــا مــدى تقــدم األمــم ونضجهــا  ،لــذا
كان ال بــد مــن االهتمــام بقطــاع التشــييد وإزالــة
أيــة معوقــات قــد تكــون ســببا ً يف تأخــر أو إلغــاء
مشــاريع التشــييد  ،و عــى رأس هــذه املعوقــات
تأتــي مشــكلة ميزانيــة وتكلفــة املــروع والتــي
قــد تكــون باهظــة للدرجــة التــي تجعــل مالــك
املــروع يعــدل عــن تنفيــذ مرشوعــه أو عــى األقــل
يؤجلــه إىل حــن توفــر ســيولة !

تطــور ( نبــدأ مــن حيــث انتهــى اآلخــرون ) فإننــا
نتحكــم ىف نســبة الهالــك و يؤثــر ذلــك مبــارشة
ىف تحســن صناعــة التشــييد  ،ومــن أهــم هــذه
التطــورات (الهندســة القيميــة) التــي كثــر الحديــث
عنهــا وعــن أثــر تطبيقهــا والنجــاح الــذي حققتــه
ســواء عــى املســتوى العاملــي أو املحــي  ،والهندســة
القيميــة هــي أســلوب هنــديس مميــز ومنهجيــة
منظمــة يقــوم بهــا فريــق عمــل متخصص لدراســة
وتحليــل وظائــف املرشوعــات وتقييمهــا وطــرح
املقرتحــات والبدائــل املناســبة والكفيلــة باالرتقــاء
النوعــى ملرشوعــات التشــييد وحــذف عنــارص
التكلفــة غــر الرضوريــة  .بهــدف زيــادة جــودة
املنتــج مــن خــال منهــج محــدد بخطــوات واضحــة
تســر عليــه دراســاتها وهــو التحليــل الوظيفــي
الــذي يهــدف إىل تحديــد الوظائــف التــى يؤديهــا
املــروع وتصنيفهــا إىل أساســية وثانويــة.

كمــا أن االســتغالل األمثــل للمــوارد و كــون أن أحــد
املــوارد الخمســة ( املــواد – املعــدات – العمالــة –
الســيولة النقديــة – ونضيــف عليهــا الزمــن أو
الوقــت ) أال وهــو مــورد املــواد يمثــل تقريبــا 50%
مــن نســبة تكلفــة البنــد وســنتعامل أيضــا ً مــع
باقــي املــوارد و إذا تحكمنــا ىف مطالــب الوظائــف وىف هــذا البحــث ســنتعرض إىل جزئيــة خطــرة و
األساســية الرضوريــة فقــط ىف تنفيــذ البنــد و مؤثــرة ىف القيمــة املاليــة لتكلفــة املــروع حيــث
بالتــايل باستخــــدام مــا وصــل إليــه العالــم مـــن
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يمثــل الهيــكل الخرســانى نســبة تــراوح بــن ( % 35اىل  ) % 45لذلــك سنســتخدم الهندســة القيميــة
ىف البحــث عــن األســلوب األنســب و األمثــل ىف اختيــار نظــام اإلنشــاء و تأثــر ذلــك عــى نســبة اإلنجــاز و
التكلفــة و جــودة العمــل .

و سنلخص أهداف البحث فى النقاط التالية :
1 .1يعنــى البحــث باملقــام األول يف املســاعدة يف اختيــار نــوع النظــام اإلنشــائي األنســب و األمثــل ملــروع
التشــييد.
2 .2بيان دور الهندسة القيمية يف اختيار البديل األنسب لنظام اإلنشاء ملرشوع التشييد املقرتح.
3 .3توضيح اسس املقارنة بني الوظائف و الدوال ألنظمة التشييد املختلفة.
4 .4تحديد أنواع األنظمة اإلنشائية املستخدمة ىف تشييد و تنفيذ األسقف الخرسانية.

دراسة تطبيقية :
عــى أحــد املشــاريع املنفــذة بالجامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة و هــو مــروع إنشــاء مبنــى كليــة
الرشيعــة .
فإنــه خــال الثالثــن سـ ً
ـنة املاضيــة وبعــد دخــول الهندســة القيميــة حيــز التنفيــذ ىف ثمانينيــات القــرن
املــايض بــرزت الحاجــة املاســة لتطبيقــات الهندســة القيميــة ىف مشــاريع التشــييد و ذلــك نظــرا ً لحجــم
اإلنفــاق الهائــل عــى مشــاريع التشــييد والــذي يمكــن تخفيضــه بنســبة كبــرة – قــد تصــل إىل أكثــر مــن
 % 25ىف بعــض املشــاريع – وذلــك مــن خــال تطبيــق الهندســة القيميــة بإيجــاد بدائــل تــؤدى نفــس
الغــرض الوظيفــي ولكــن بتكلفــة أقــل و يتــم ذلــك مــن خــال دراســة تحليليــة ذات منهــج محــدد،
تجــري بواســطة فريــق عمــل متعــدد التخصصــات لتحديــد وتصنيــف الوظائــف التــي يؤديهــا املــروع
لتحقيــق تلــك الوظائــف بطــرق أفضــل أو تكلفــة إجماليــة أقــل أو بهمــا معـا ً مــن خــال بدائــل ابتكاريــة
مــن دون املســاس باملتطلبــات األساســية و الجــودة .

تحديد مراحل تطبيق تقنية الهندسة القيمية.
تسلسل مراحل تطبيق
الهندسة القيمية

•املرحلة األوىل

•املرحلة الثانية

•املرحلة الثالثة
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مرحلة ما قبل
تطبيق الدراسة
القيمية

مرحلة الدراسة
القيمية

مرحلة ما بعد
الدراسة القيمية
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ولكــن عــدد المراحــل المتفــق عليهــا وعلــى مســمياتها واألكثــر انتشــارا فــي
مجــال التطبيــق هــي ســبعة مراحــل وهــي :
مرحلة ما قبل
الدراسة

 .1مرحلة ما قبل الدراسة ( ورشة العمل )
ال
مرحلة
التقييم

مرحلة
اإلبداع

مرحلة جمع
املعلومات

مرحلة تحليل
الوظائف

النتيجة
نعم

مرحلة
التطوير

مرحلة
العرض

 .2مرحلة الدراسة ( ورشة العمل )
 .3مرحلة مابعد الدراسة ( ورشة العمل )
مرحلة
املتابعة

ال
مرحلة
التطبيق

النتيجة

نعم

و اآلن نبــدأ مرحلــة تطبيــق الدراســة القيميــة عــى املــروع بخطــة أو ورشــة العمــل والتــي يقــوم فيهــا
فريــق العمــل بتطبيــق منهــج الهندســة القيميــة عــى املــروع املختــار للدراســة وهــى خطــة منظمــة
كمــا ذكرنــا تتكــون مــن عــدة مراحــل متسلســلة تسلســا منطقيــا حســب الشــكل التــايل :

مرحلة المعلومات ()Information Phase
هــي املرحلــة األوىل يف الدراســة القيميــة و تدويــن املعلومــات واملالحظــات املطلوبــة وتحليــل وتقديــر
التكاليــف لــكل عنــر مــن عنــارص املــروع ويمكــن تحديــد أولويــات العنــارص للدراســة باتبــاع مــا هــو
مشــتق مــن قانــون باريتــو( )Parto,s Lawعالــم االقتصــاد اإليطــايل والــذى ينــص عــى أن ( ) 80%مــن
تكلفــة املــروع تقــع يف ( ) 20%مــن عنــارصه مــا يســاعد يف الرتكيــز عــى العنــارص األكثــر تكلفــة أوال .
العودة للفهرس
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قانون باريتو

و نبدأ اآلن إيجاز بيان الحالة العملية محل التطبيق و الدراسة
الحالة الدراسية:

ملفات الحصر :

مبنــى كليــة الرشيعــة بالجامعــة اإلســامية باملدينــة ملفــات الحــر لكميــات الخرســانة لــكل مــن
املنــورة و ســنجعل بــؤرة اهتمامنــا طريقــة تنفيــذ و الكمــرات و البالطــة الخرســانية و كذلــك كميــات
حديــد التســليح منســوبة للمــر املكعــب مــن كميــة
تشــييد األســقف الخرســانية.
الخرســانة اإلجماليــة .

البدائل المقترحة :

معايير المقارنة للوظائف :

و اآلن نبــدأ يف عــرض التصميــم لنمــوذج البالطــة
املأخــوذ يف االعتبــار لــكل مــن البدائــل للحلــول و قــد اقرتحنــا معايــر املقارنــة بــن البدائــل
املقرتحــة
للوظائــف التاليــة :
1. Flat Slab.
•كمية الخرسانة لكل نظام عىل حدة.
2. Waffle Slab.
•وزن الحديــد ىف املــر املكعــب منســوبا
3. Paneled Beams.
للمرتا ملسطـــح .
4. Hollow core.
•سهولة التنفيذ .

ملفات الحلول اإلنشائية :
تــم معالجــة الحلــول للبالطــة اإلنشــائية بالربامــج
اإلنشــائية برنامــج  SAFEو برنامــج  SAPو ركــزت
عــى ســامة التصميــم والجــداول املعنيــة بكميــات
حديــد التســليح املســتخدم و كميــات الخرســانة.

•تكلفة الشدة .
•زمن فك الشدة .
•إعادة استخدام الشدة .
•إمكانيــة التعديــل لفتحــات االليكرتوميكانيــك (
. ) Sleeves
•نسبة حجم الخرسانة ملساحة املرت املربع .
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Calculate Quantities
•سعر استهالك عبوات .waffle
•سعر املرت املسطح من . Hollow Core
و اآلن نبدأ ىف رسد الحلول للبدائل املختلفة :

طريقة حساب سعر التكلفة للخرسانة :
و قد تطرقنا لدراسة السعر عىل األسس التالية:
•سعر املرت املكعب من الخرسانة.

املجسم للبالطة ذات األعصاب

•سعر طن حديد التسليح.
•ســعر تكلفــة الشــدة للمــر املكعــب ثم سننســبه
للمرت املســطح.
•ســعر تكلفــة الصــب منســوبا أيضــا ً لحجــم
الخرســانة للمــر املســطح.
•ســعر تكلفــة الونــش الربجــي ىف تنفيــذ األعمــال
للمــر املكعــب منســوب للمــر املســطح.
•سعر املصنعية.

املنظور املجسم للبالطة ذات الكمرات املتقاطعة

•سعر استهالك سلك الرباط.
•سعر استهالك املسمار.

Ratio

Bill Quantities

املسقط األفقي لتوزيع الحديد السفيل لبالطة
الهولو كور
املنظور املجسم للبالطة املسطحة
العودة للفهرس
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بيان كميات حديد التسليح بالمتر المكعب من الخرسانة :

جدول يبني كمية الخرسانة و كمية حديد التسليح املستخدم ىف البالطة املسطح

جدول يبني كمية الخرسانة و كمية حديد التسليح املستخدم يف البالطة ذات األعصاب

جدول يبني كمية الخرسانة و كمية حديد التسليح املستخدم يف الكمرات املتقاطعة
العودة للفهرس
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جدول يبني كمية الخرسانة و كمية حديد التسليح املستخدم يف بالطة الهولو كور

:حساب إجمالي
:مسطح السقف الخرساني
Total area

= 9.6 * 9.6 * 3 * 2 =

552.96 m2

:بيان مفردات سعر ااملرت املكعب من الخرسانة
Rate of concrete / M3		

240 S.R.

Rate of reinforcement /ton			

2500 S.R.

Rate of shuttering /m2		

160 S.R.

Rate of Tower crane /hour			

125 S.R.

Rate of tie wire /kg		

3 S.R.

( 1 Kg of tie wire → 192 Kg of reinforcement )
Rate of pouring /M3		

60 S.R.

Rate of H.C, /m2		

130 S.R.

Rate of deportation of waffle			

20 S.R.
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و قــد تــم بنــاء الدراســة الســابقة
علــى معاييــر مــن المقارنــة بيــن
البدائــل للوظائــف التاليــة :
•كمية الخرسانة
•وزن الحديــد ىف املــر املكعــب منســوبا للمــر
املســطح.
•سهولة التنفيذ
•تكلفة الشدة
•زمن فك الشدة
•إعادة استخدام الشدة
•إمكانيــة التعديــل لفتحــات االليكرتوميكانيــك (
) Sleeves
•نسبة حجم الخرسانة للمسطح املرت املربع

و قــد أخذنــا فــي االعتبــار عنــد
دراســة الســعر األســس و المعاييــر
التاليــة:
•سعر املرت املكعب من الخرسانة.
•سعر طن حديد التسليح.
•ســعر تكلفــة الشــدة للمــر املكعــب ثم سننســبه
للمرت املســطح.
•ســعر تكلفــة الصــب منســوبا أيضــا ً لحجــم
الخرســانة للمــر املســطح.
•ســعر تكلفــة الونــش الربجــي ىف تنفيــذ األعمــال
للمــر املكعــب منســوب للمــر املســطح.
•سعر املصنعية.
•سعر استهالك سلك الرباط.
•سعر استهالك املسمار.
•سعر استهالك عبوات .waffle
•سعر املرت املسطح من . Hollow Core
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مصفوفة األوزان
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تقييم مصفوفة األوزان :
و من خالل تقييم الدراسة ألنواع األسقف للبدائل املقرتحة كما تقدم سابقا اإلشارة إليها وهي:
(  ) Flat slab – Waffle Slab – Paneled Beams – Hollow coreىف تشــييد و كيفيــة تنفيــذ األســقف
الخرســانية و تحديــد درجــة األهميــة للوظائــف املختلفــة املأخــوذة يف االعتبــار بــن البدائــل املختلفــة مــن
خــال فريــق العمــل يف مرحلــة العصــف الذهنــي و عمــل املقارنــات بــن الوظائــف و أهميتهــا بالنســبة
لألخــرى و ضبــط املعايــر لدرجــات القبــول مــن خــال مصفوفــة األوزان و تحليــل النتائــج املرصــودة
ملصفوفــة االوزان و التكلفــة املتوقعــة مــن خــال الدراســة الحقيقيــة ألســعار الســوق املحــي و تطبيــق
معادلــة الهندســة القيميــة (  ) V = F / Cتــم الوصــول للحــل األنســب و األمثــل و هــو اختيــار FLAT
 SLABدون التحيــز لــرأى شــخيص أو ميــل لطريقــة معينــة دون أخــرى و إنمــا نــود أن نبــن أن اتبــاع
املنهــج العلمــي و بــذل الجهــد ىف الدراســة ألنــواع البدائــل ألي بنــد ىف اى جــزء مــن األعمــال املتضمنــة
ملشــاريع التشــييد إنمــا يهــدف لتوفــر وقــت التنفيــذ و قيمــة التكلفــة ىف حــدود درجــة الجــودة املطلوبــة
للوصــول باملــروع للنجــاح املرجــو و كذلــك االســتخدام األمثــل واألنســب لتوفــر الثــروات البرشيــة
املتمثلــة يف ( املــواد – العمالــة – املعــدات – املــال – الوقــت ) .

و في الختام نأمل في :
1 .1رضورة إنشــاء وتأســيس منظمــة مرصيــة محليــة مثل(جمعيــة املهندســن القيميــن املرصيــة)
عــى غــرار جمعيــات املهندســن القيميــن األمريكيــة واليابانيــة وغريهــا مــن الجمعيــات وذلــك
لكــي تكــون مســؤولة عــن تنظيــم العمــل يف مجــال الهندســة القيميــة.
2 .2النظــرة املســتقبلية للهندســة القيميــة و األمــل أن تكــون أســلوب حيــاة للمجتمــع ككل يف
جميــع املجــاالت.
هذا و بالله التوفيق
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تطوير نظام خبير

لتقييم العطاءات لشركات
المقاوالت فى

مـشـاريـع
البنية التحتية

د.م /أحمد عفيفى مصطفى

دكتــور بمركــز بحــوث اإلســكان والبنــاء معهــد
اداره املرشوعــات ومحــارض منتــدب بكليــه الهندســه
الجامعــه الربيطانيــة
العودة للفهرس
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مـقــــدمـــــة
تواجــه رشكات املقــاوالت التــي تعمــل يف مشــاريع
البنيــة التحتيــة تحديــات متزايــدة بســبب املنافســة
مــع رشكات املقــاوالت األجنبيــه.
وهــذه التحديــات تحــث عــى الحاجــة املاســه إىل
تطويــر نظــام لتقييــم عطــاءات رشكات املقــاوالت ىف
مشــاريع البنيــة التحتيــة الختيــار املقــاول املناســب
النهــاء املــروع بالوقــت والتكلفــة املخططــة
والجــودة املطلوبــة.
لــذا تمــت مراجعــة املعايــر التــى تــم اختيارهــا
لتقييــم العطــاءات ىف األبحــاث املنشــوره ســابقا.
ووجــد هنــاك ثالثــة عــر معيــا ًرا يجــب مراعاتهــا
وهــى
1 .1املالية .
2 .2الصحة والسالمة .
3 .3الفنى.
4 .4الجودة .
5 .5هيكل الرشكة .
6 .6العالقة مع أطراف املرشوع .
7 .7الخربة السابقة .
8 .8األداء السابق .
9 .9املوارد .
1010البيئة .
1111اإلدارة.
1212حجم العمل الحايل
1313سعر املناقصة
وتشــتمل املعايــر الثالثــة عــر الرئيســية عــى
ســبعة وعرشيــن معيــا ًرا فرعيًــا مثــل قيمــه
املشــاريع الســابقة  ،نــوع املــروع املنجــز  ،كفايــة
العمالــة  ،كفايــة املعــدات  ،الحالــة املاليــة و الخــرة
الفنيــه لفريــق العمــل.
العودة للفهرس
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هــــدف الــبـــحــــث

يهــدف البحــث إىل تطويــر نظــام خبــر لتقييــم عطــاءات رشكات املقــاوالت ىف مشــاريع البنيــة التحتيــة
وتشــمل مرشوعــات الــرف الصحــى وامليــاه ومحطــات الكهربــاء والرفــع والطــرق واملوانــى واملطــارات
بنــاء عــى األوزان النســبية للمعايــر الرئيســية والفرعيــه.
منهجـــيـــه الـبـحـــث

تــم جمــع البيانــات املطبقــة يف هــذه الدراســة مــن خــال اســتبيان تــم توزيعــه عــى  23خبـرًا يف صناعــة
التشــييد مــن املــاك واالستشــاريني واملقاولــن لتحديــد نســبه كل معيــار مــن املعايــر الرئيســية وكذلــك
درجــه أهميــة كل معيــار مــن املعايــر الفرعيــة  ،وتــم إجــراء تحليــل إحصائــي باســتخدام برنامــج SPSS
لتحديــد نســبه كل معياررئيــى وفرعــي كمــا بالجــدول التــايل-:
م

المعيار الرئيسي

النسبة

1

املايل

3.83 %

2

الصحه والسالمه

2.70%

3

الفنى

3.74%

4

الجودة

4.09%

5

هيكل الرشكة

2.78%

6

العالقه مع أطراف
املرشوع

2.70%

7

الخربة السابقة

4.65%
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م

المعيار الفرعي

النسبة

1

الثبات املايل

1.32%

2

الحالة املالية التعامالت

1.23%

3

الرتتيبات املرصفية و الضمانات

1.27%

4

سجالت الصحه والسالمه

1.27%

5

سياسة السالمة

1.43%

6

طريقة التنفيذ

1.81%

7

برنامج التنفيذ

1.93%

8

أداء الجودة السابق

1.97%

9
10

تأكيد ومراقبة الجودة

2.12%

عدد سنني خربة الرشكة

0.98%

11

حجم هيكل الرشكة

0.94%

12

خربة الرشكة ىف املنطقه

0.86%

13

العالقة مع العميل

1.41%

14

العالقة مع االستشاريني

1.29%

15

نوع املشاريع السابقة
املنتهيه

2.31%

16

حجم املشاريع السابقة
املنتهيه

2.34%
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م

المعيار الرئيسي

النسبة

8

األداء السابق

3.91%

م

المعيار الفرعي

النسبة

17

الفشل يف إتمام العقد
تجاوز وقت العقد

1.06%
1.02%

19

تجاوز تكلفة العقد

0.84%

18

20

السجل السابق يف

0.99

21

النزاعات
كفاية موارد العمالة

2.12%

9

املوارد

4.17%

22

كفاية املحطات و املعدات

2.05%

10

البيئه

1.72%

23
24

خطه البيئه
الخربة الفنية لفريق العمل

1.72%
1.51%

11

اإلدارة

2.96%

25

مؤهالت فريق العمل

1.45%

12
13

حجم العمل الحايل
سعر املناقصه

1.93%
60.82%

26
27

حجم املشاريع الحاليه
سعر املناقصه

1.93%
60.82%

الــــنــــتـــــائــــــــج

الشــكل التــايل يوضــح ان الخــرة الســابقة والجــوده واألداء الســابق والعنــر الفنــى واملــوارد مــن أهــم
العنــارص الفنيــه عنــد تقييــم املقــاول ويوضــح الشــكل أيضـا ً ان البيئــه وحجــم العمــل الحــايل هــم أقــل
املعايــر فنيــا.
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الشــكل التــايل يوضــح أهــم املعايــر الفرعيــه وهــى حجــم املشــاريع املنجــزه ســابقا ونوعيــه املشــاريع
املنجــزه ســابقا ومراقبــه وتاكيــد الجــوده وكفايــه العمالــة وكفايــه املعــدات وأداء الجــوده الســابق.

تــم عمــل إطــار لتقييــم مناقصــات مشــاريع البنيــه التحتيــه كالشــكل التــايل وتــم عمــل برنامــج خبــر
لتقييــم العطــاءات بنــاء عليهــا  .ويتــم إدخــال بيانــات كل متناقــص ىف الربنامــج وإدخــال عنــارص تقييــم
كل متناقــص فنيــا وماليــا ويوجــد أســفلها نمــوذج لشاشــات إدخــال عنــارص التقييــم وأيضــا ً يخــرج
الربنامــج عــدد  2تقريــر أحدهــم أســباب رفــض املتناقصــن لعــدم تقديمهــم املســتندات املطلوبــه أو
تحقيــق معــدل أقــل مــن  70%فنيــا وتقريــر آخــر يوضــح معــدل وترتيــب باقــى املتناقصــن ويوجــد
أســفلها بعــض شاشــات تلــك الربنامــج .
تــم تطبيــق النظــام الخبــر عــى  3حــاالت دراســه وهــى عطــاءات تــم ترســيتها وتمــت مقارنــه نتائــج
النظــام الخبــر بقــرارت لجنــه تقييــم العطــاءات لتقييــم كفــاءه النظــام الخبــر وأعطــى الربنامــج نتائــج
مماثلــه للجنــة البــت.
وللتحقــق مــن إمكانيــه تطبيــق الربنامــج الخبــر ىف مناقصــات مشــاريع البنيــه التحتيــه تم عمل اســتقصاء
عــي عينــه مــن عــرة خــراء ىف مجــال العطــاءات للحكــم بخربتهم ىف هــذا املجــال عــى الربنامــج الخبري.
وقــد تــم جمــع وتحليــل بيانــات هــذا االســتقصاء وقــد بينــت النتائــج أن الربنامــج الخبــر عمــى وقابــل
للتطبيــق .
االســــتــــنـــــتاج

يعــد اختيــار املقــاول املناســب ملشــاريع البنيــة التحتيــة قــرا ًرا مهمً ا للعميــل من أجــل تجنــب تأخرياملرشوع
وتجــاوز التكلفــة .لــذا تــم وضــع معايــر الختيــار املقــاول املناســب وتــم عمــل إطــار وبرنامــج خبــر
لتقييــم عطــاءات رشكات املقــاوالت ىف مشــاريع البنيــة التحتيــة وذلــك باســتخدام أوزان املعايــر الفرعيــة
لتقييــم مقدمــي العــروض واختيــار املقــاول املناســب إلنهــاء هــذه املشــاريع يف الوقــت املحــدد بأفضــل
جــودة وبتكلفــة مخططــة .وتــم التحقــق مــن دقــه النتائــج عــن طريــق تطبيقهــا عــى بعــض املناقصــات
وأعطــت نتائــج مماثلــه للجنــة البــت ىف املناقصــات.
العودة للفهرس
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provide
Financial stability
Financial Status
Banking arrangement and bonding

Health and
safety

Health and safety records
Safety policy

Technical

Construction method
Construction program

Quality

Past quality performance
QA/QC Program

Organization

Size of the organization
Length of time in business
Experience in the region

Relationship

Relationship with project clients
Relationship with the Designers

Past
experience

Type of past project completed
Size of past project completed

Past
performance

Failure to have completed a contract
Contract time overruns
Contract cost overruns
Past record of conflict and disputes

Calculation of Sub criteria
Score G
G=E X F

Resources

Adequacy of labour resources
Adequacy of plant & equipments

Evalution of technical H
H=∑ G

Environmental

Environmental plan

Management

Experience of technical staff
Staff qualification

Present
workload

Present workload

Tender price Tendering price

ompetition ability sub criteria
(Input)

Calculation of mean score of
criteria D
Calculation of mean score
of sub criteria A
Calculation of sub criteria
sum for every criteria B
Calculation Ratio of sub
criteria C
C=A/B

technical criteria

competiti
on ability

Financial

Calculation of sub criteria
Relative weight E
E=C X D
Calculation of Impact
Coefficient as per sub
criteria judgment F

Identification of highest
techincal X
Calculation of adjusted
technical score Y
Y= H/X

Financial criteria

competiti
on ability

Evaluation

Evalution
of Financial
score by
Calculation
weighted
Financial
score T
T=Y x 0.3918

Identification of lowest
price tender
L
Calculation of adjusted
Financial score K
K= L/M
M tender price

Evalution
of Financial
score by
Calculation
weighted
Financial
score F F=K x
0.6082

Ranking of
bids based
on technical
score &
Financial
SCORE R
R= T+ F

Contractor selection steps
(output)

إطار تقييم المتناقصين لمشاريع البنيه التحتيه
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إدخال بيانات المتناقص

نموذج إلدخال المعايير الفرعيه للمتناقص

تقرير ترتيب المتناقصين
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التوجهات
الحديثة
في

عبد الفتاح حبيب
مدير مشاريع  ،مدير تطبيقات ،استشاري تقنية معلومات،مدرب.
ماجســتري إدارة أعمــال ،بكالوريــوس محاســبة جامعــة القاهــرة ،مــر ،بكالوريــوس
إدارة أعمــال جامعــة القاهــرة ،مــر ،دبلــوم تقنيــة معلومــات ،أوراكل ،الوحــدة
التشــغيلية للتنميــة ،وزارة الخارجيــة املرصيــة
 7سنوات دراسات علوم رشعية ،مستشار تدريب معتمد من:
البــورد الــدويل الكنــدى ومركــز البحــوث والدراســات جامعــة القاهــرة واملؤسســة
العامــة للتدريــب التقنــي واملهنــي بالســعودية
Certified Digital Transformation Manager, Solution Architecture, Certified Quality Lead
Auditor ISO 9001, Six Sigma, COBIT, PMP, PMC, SCRUM ISO 20000, ITIL, IPSAS, OCP,
Oracle Champion Implementer
العودة للفهرس
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االبتكارات والتقنيات الحديثـة الـتـي ظـهرت كـــ

 Blockchain, AI, Cloudالخ ...كان لها أثر على أنظمة
إدارة موارد المؤسسة ومن هذه االثار:

End-to-End ERP in the Cloud
•االحتيــاج لكــم كبــر مــن البيانــات الســتخدامات
تعلــم اآللــة يجعــل مــن الــروري ربــط األنظمة
عــى الســحابة وكأحــد التطبيقــات لذلــك يمكــن
اســتخدام  Project Management Botsلتبــادل
املعلومــات مــع اإلدارات املختلفــة باملؤسســة
وبالتــايل مســاعدة إدارة املــروع يف تحليــل
بيانــات املــروع املاليــة وغريهــا.
•يمكــن أيضــا للبــوت تجميــع بيانــات
 Unstructuredمــن خــال  IoTوData as a Service
لتحسني تكلفة املشاريع و. ROI
•بعــض أنظمــة  ERPتســتخدم حاليــا تقنيــات
تعلــم اآللــة يف تطبيقاتهــا املاليــة واملــوارد البرشية
وسالســل اإلمــداد وأنظمــة خدمــة العمــاء
وغريهــا ويفيــد ذلــك يف predictive analytics and

.intelligent automation
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BlockchainA
•مــن املتوقــع عــدم إحــال  Blockchainألنظمــة
 ERPيف الوقــت القريــب ،لكــن االســتفادة منهــا
ومــن اســتخداماتها يف املنظومــة وربطهــا
باألنظمــة املاليــة ،ويمكــن ان تكــون عامــل
مكمــل ألنظمــة تســجيل الســجالت حاليــا
خصوصــا يف حالــة حســاب األرصــدة املتكــرر
مــع حــدوث املعامــات املختلفــة.
• تطبيقــات  Blockchainيمكــن أن تكــون يف
شــكل hybrid of private and public ledgers
ومن املتوقــع اســتخدام shared private ledger
كبدايــة داخــل املؤسســة وبــن املؤسســة
واملورديــن واملقاولــن.
•متابعــة معامــات وحركــة األصــول والبضائــع
داخــل املؤسســة.
•متابعة صحة وجودة األغذية واألدوية.
•تتبــع الصيانــة والضمــان واالســتخدامات
لألصــول وعمليــات التأجــر.
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Artificial Intelligence
استخدامات  AIيف إدارة األداء:
•تزويــد قــرارات التخطيــط بالتحليــات التنبؤيــة
وتعلــم اآللــة.
•أتمتــه العمليــات :كتســوية الحســابات ومعالجــة
املعامــات واإلقفــاالت الــخ...

Auto upgrade
•تحديثات آلية عىل ملنظومة  ERPعىل .Cloud

IoT

Digital Twin
•تحليــل نمــاذج املحــاكاة للتأكــد مــن عمليــات
االعمــال.
•معاينة األصل اثناء العمل.
•إدارة األصــل إدارة كاملــة  360درجــة ،مــن
الصيانــة واملعامــات املاليــة واالحــداث التــي
تطــرأ عليــه.

Digital Assistant
•تطبيقــات  user engagementبمعالجــة التحــدث
والصــور وكشــف املقاصــد

•اســتخدامات انرتنــت األشــياء مع أنظمة سالســل
اإلمــداد يف الرقابــة عــى حالــة واســتخدامات
األصــول وأدوات ومعــدات التصنيــع وتكلفــة اســتعرضنا بعــض االبتــكارات واالســتخدامات
وقيــادة وســائل الشــحن والرقابــة عــى وســائل الحديثــة للتقنيــات وأثرهــا عــى منظومــة ERP
الســامة للعمــال.
باملؤسســة واملجــال واملســتقبل واســع ومفتــوح
لتطويــر العديــد مــن االبتــكارات واالســتخدامات
إلفــادة االعمــال
الــــــخــــــــــــاتــــــمــــــــة:
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هذا العدد برعاية

العودة للفهرس

100

قسم
المؤتمرات

م .وائل دركزنلي

استشاري إدارة مشاريع – رشكة بارسونز
بكالوريوس هندسة مدنية  ،ماجستري إدارة مشاريع PMP
خربة أكثر من  15عاما ً يف املقاوالت وإدارة املشاريع
متخصص يف إنشاء وتطبيق مكتب إدارة املشاريع
العودة للفهرس
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مــــنـــتــــدى
دبــي العالمـي
إلدارة المشاريع
يقــوم منتــدى دبــي العاملــي إلدرة املشــاريع تحــت رعايــة الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم  ،حيــث أصبــح منتــدى ســنويا ً يقــام يف خريــف كل عــام  ،وقــد بــدأ املؤتمــر يف أول إطاللــة
لــه عــام  ، 2014ومــا زال مســتمرا ً يف مواكبــة التطويــر يف مجــال إدارة املشــاريع  ،حيث يتم اســتضافة
العديــد مــن الشــخصيات العامليــة املتخصصــة يف هــذا املجــال ســواء يف املجــال الحكومــي أو الخــاص
ليقومــوا بعــرض تجاربهــم الناجحــة وكيفيــة االســتفادة منهــا مــن قبــل منفــذي املشــاريع الحاليــة .
تــم اختيــار مســار املؤتمــر لهــذا العــام تحــت عنــوان "التنــوع الثقــايف"  ،حيــث يقــوم العنــوان
بــرح نفســه بنفســه مــن خــال التنــوع الحاصــل ضمــن مجــال إدارة املشــاريع ســواء عــى صعيــد
املشــاريع أو فريــق إدارة املشــاريع حيــث تلتقــي كافــة الخــرات مــن كافــة أنحــاء العالــم لــإرشاف
عــى مســرة اإلنشــاء والتطويــر للمعالــم املختلفــة ســواء يف دبــي أو ضمــن مختلــف مناطــق منطقــة
الخليــج العربــي .
تقــوم "هيئــة الطــرق واملواصــات" يف دبــي بــاإلرشاف عــى املؤتمــر بالتعــاون مــع "هيئــة دبــي
للميــاه والكهربــاء"  ،رشكــة "إعمــار" و"معهــد إدارة املشــاريع" .

+2000
متخصص
إدارة مشاريع
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+44

ندوة عن
متحدث ضمن
إدارة المشاريع إدارة المشاريع

6

6

4

ندوات تدريب
عملية

مناقشات ذات
مستوى عالمي

أيام مشوقة
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لماذا الحضور إلى المنتدى :

االستماع املشوق إىل خرباء إدارة املشاريع يف مختلف املجاالت.
تطبيق ما تم تعلمه عىل الصعيد الشخيص.
معرفة العوائل الحرجة التي تفرق بني نجاح املرشوع وفشله.
تطوير معرفة إدارة املشاريع من خالل حضور الندوات واملناقشات املختلفة.
التواصل مع أكثر م  2000متخصص ضمن مجال إدارة املشاريع.
إمكانية الحصول عىل نقاط تأهيل لشهادات معهد إدارة املشاريع وقد تصل إىل  26نقطة.
النقاط الرئيسية ضمن المنتدى :

الرؤية القيادية.
التنوع االقتصادي.
دبي  ،أرض املتميزين.
التنقل الذكي املستقبيل.
النزعات املستقبلية ضمن إدارة املشاريع.
إدارة املوارد البرشية ضمن إدارة املشاريع.
إدارة املشاريع الرشيقة.
إدارة املشاريع الهجينة.
إدارة املمتلكات ضمن إدارة املشاريع.
وغريهــا مــن الفقــرات والعناويــن املتميــزة والتــي تهــم أصحــاب الخــرات والتخصصــات املختلفــة ضمــن
إدارة املشــاريع
فترة المنتدى :

يمتــد املنتــدى عىل فــرة  4أيــام مــن  10-7ديســمرب/كانون األول  ، 2019ويتضمــن خاللها  8-7ديســمرب/
كانــون األول  2019املناقشــات العلمية كالتايل :
إدارة املنافع.
التفكري التصميمي.
إدارة املخاطر.
مكتب إدارة املشاريع الرشيق.
إدارة املؤسسات.
تحليل األعمال.
العودة للفهرس
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تكاليف الحضور :

يتوجــب دفــع رســوم محــددة عنــد الرغبــة لحضور املنتــدى  ،وهــي تختلــف بحســب األيام واملناقشــات
التــي يرغــب بها املشــارك .
يمكن االطالع عىل كافة األسعار والرسوم املطلوب من خالل املوقع الرسمي للمنتدى
رعاية المنتدى :

نظــرا ً ألهميــة املنتــدى  ،تقــوم العديــد مــن الــركات العامليــة برعايتــه  ،ويأتــي يف مقدمتهــا رشكــة "أرامكو
الســعودية" ورشكــة "بارســونز"  ،باإلضافــة إىل العديــد مــن الــركات املتخصصــة يف االستشــارات
والتكنولوجيــا واألعمــال .
كيفية الحضور :

يمكن حضور املنتدى من خالل التسجيل عرب املوقع مبارشة  ،أو من خالل العناوين التالية :

Phone: + 97144072424
Email: register@dipmf.ae
Website: www.dipmf.ae
For General Inquiries: info@dipmf.ae
For Sponsorship opportunities: sponsor@dipmf.ae
العودة للفهرس
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الرعاية
تصل المجلة عند التوزيع إلي ما يقارب

 5 0 0 , 0 0 0قا ر ئ
يمكنكم أن تكونوا إحدى رعاة المجلة فقط
بالتواصل علي

+ 966563444456
info@r waadpm.com
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قـــســـم
الشهـادات
االحترافية
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شـــهــــادة
مــــحــــتــــرف
إدارةالــبـــرامـــج

Program Management Professional

)(PgMP

د.م .احمد السنوسي

خبــر يف إدارة املرشوعــات وتطويــر األعمال

Ph.D, MBA, Msc, PfMP, PgMP, PMP, PMIRMP, PMI-PBA, PRINCE2[P], PMOC
العودة للفهرس
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لديك أكثر من مشروع؟ غالبا ستربطهم عالقة ما ،حينئذ
عليك بإدارتهم كبرنامج فذلك سيمنحك ميزة تحصيل منافع
وفوائد لن تتحصل إال بضمهم داخل برنامج وهذا ما يقدمه لك
منهج شهادة محترف إدارة البرامج .PgMP
لذلك فإن شهادة  PgMPتأتي في هذا النطاق ،وهي من أرقى
الشهادات المهنية التي تساعد المتحصل عليها في إدارة
برنامج كامل من المشاريع بنجاح وفاعلية قصوى ،ضامنة
له بذلك تطوير جودة خدمات الشركة باإلضافة إلى تحسين
مستواه المادي على الصعيد الشخصي

ما هي شهادة PgMP؟ .
شــهادة مديــر برنامــج محــرف  PgMPباإلنجليزيــة  ، Program Management Professionalهــي مــن الشــهادات
املهنيــة املطلوبــة عامليــا بشــكل كبــر و التــي يمنحهــا معهــد إدارة املشــاريع األمريكــي . PMI
هــذه الشــهادة هــي ذات صبغــة إداريــة و تخــول للمتحصــل عليهــا إدارة عــدة مشــاريع مختلفــة يف نفــس
الوقــت بكفــاءة عاليــة و دقــة كبــرة .
كمــا تســاعده أيضــا عــى تحقيــق أغلبيــة األهــداف املرســومة للرشكــة أو كلهــا عــى املــدى القــرب و البعيــد
 ،و بذلــك تضمــن نجاحــا كبــرا للرشكــة و تعــود بالنفــع املــادي عــى املتحصــل عليهــا  ،لكفاءتــه العاليــة
و خربتــه يف إدارة برنامــج املشــاريع الخــاص باملؤسســة

مؤهالت الترشح ل شهادة PgMP
يضــع معهــد إدارة املشــاريع  PMIرشوطــا معينــة يجــب اســتفاءها مــن قبــل املرتشــحني الجتيــاز اختبــار
شــهادة  ، PgMpوهــي كاآلتــي :

1

شروط تخص حملة الشهادة الثانوية أو الدبلوم:

•شهادة يف االختصاص أو شهادة معادلة لها.
• 4سنوات خربة يف إدارة املشاريع بمعدل جميل يصل إىل  6000ساعة.
• 7سنوات خربة يف إدارة الربامج بمعدل جميل يصل إىل  10500ساعة.

2

شروط تخص حاملي الشهادات الجامعية:

• 4سنوات دراسة جامعية.
• 4سنوات خربة يف إدارة املشاريع بمعدل جميل يصل إىل  6000ساعة.
• 4سنوات خربة يف إدارة الربامج بمعدل جميل يصل إىل  6000ساعة.
العودة للفهرس
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الطريق للحصول على شهادة

PgMP

قبــل اجتيــاز االمتحــان الخــاص بشــهادة ، PgMP
يستحســن مــن املرتشــح إتمــام دورة تدريبــة كاملــة
يف أحــد املراكــز املعتمــدة مــن قبــل منظمــة . PMI

مـــالحـــــــظـــــــة:
جميع الخبرات المكتسبة سوآء
في إدارة المشاريع أو البرامج
يجب أن تكون خالل  15سنة
األخيرة.

خالل هذه الدورة  ،سيتم التطرق إلى العديد
من المواضيع الهامة وهي كاآلتي :

•نظرة عامة عن شهادة .PgMP
•مقدمة يف إدارة الربنامج.
•مجاالت إدارة الربنامج.
•محاذاة اسرتاتيجية الربنامج.
•إدارة فوائد الربنامج.
•برنامج أصحاب املصلحة املشرتكة.
•حوكمة الربنامج.
•إدارة دورة حياة الربنامج.
بعــد إتمــام الــدورة التدريبيــة ،يجــب عليــك
مــلء اســتمارة مفصلــة تســلط الضــوء فيهــا
عــى خربتــك يف إدارة املشــاريع والربامــج عــى مــر
الســنني ،ويمكنــك القيــام بذلــك عــر االنرتنــت يف
موقــع  pmi.orgأو تحميــل نمــاذج للطباعــة منــه،
مــن ثــم يقــوم املرشفــون يف منظمــة  ، PMIبمعاينــة
ملفــك و الــرد عليــك إمــا باملوافقــة عــى الرفــض.
لمزيد المعلومات حول عملية الترشح المتحان
شهادة  ، PgMPأنصحك بزيارة هذا الرابط :

pmi.org/certifications/types/programmanagement-pgmp
كما يمكنك تحميل العديد من المراجع الخاصة
بامتحان شهادة  ، PgMPأنصحك بزيارة هذا
الرابط :

pmi.org/certifications/types/programmanagement-pgmp/exam-prep
العودة للفهرس
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الخاتمة
فــي نهايــة العــدد العــدد العاشــر وهــو بثوبــه المعتــاد نتمنــى أن يكــون
قــد حــاز علــي رضاكــم ونســعد جــدا باســتقبال آرائكــم علــى موقــع المجلــة
الرســمي.

www.RwaadPM.com

ومشــاركتكم معنــا فــي العــدد القــادم ،والــذي ســيصدر فــي تاريــخ
يــنــايــــر  2020 /وذلــك بعد االطالع على قوانين النشــر ،ومن ثم مراســلة
إدارة األقســام المتعلقــة بالمحتــوى الــذي ترغبــون بنشــره فــي المجلــة .

نسأل الله أن يبارك في
أعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم .

رئيس هيئة التحرير
الدكتور :أحمد السنوسي
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