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افـتـتـاحـيــة العــدد
بقلــم
رئـيـس الـتـحـريــر

إدارة املشــاريع هــي أداة تحقيــق أهــداف وغايــات
املنظمــات االســراتيجية – التغيرييــة -والتــي تنقــل
املنظمــات اســراتيجيا ً ملــا تصبــو إليــه ،ومكونــات
األهــداف هــي املنافــع والقيــم املحققــة وال يعتــر
املــروع ناجحــا ً إىل مــن خــال إدراك القيمــة
واملنفعــة املســتهدفة مــن وراءه ،لــذا تشــكلت أيقونة
هــذا العــدد مــن إدارة القيمــة وســبل تعظيــم
القيمــة؛ فمــا ملســناه مــن ضعــف تثقيفــي وتطبيقي
يف جوانــب إدارة القيمــة واملنافــع كان املحــرك املهــم
الختيــار موضــوع هــذا العــدد؛ فقــد تــم عــرض
العديــد مــن املقــاالت واللقــاءات والبحــوث والدروس
املســتفادة حــول هندســة القيمــة ،إدارة القيمــة،
وإدارة املنافــع ،ومــن هــذا املنطلــق ندعوكــم يف هــذا
ـوع
العــدد االســتثنائي إىل اإلبحــار يف محتــوى متنـ ِ
ـادف ومبسـ ِ
وهـ ِ
ـط يُعــرض بشــكل أنيــق يســتهدف
ليــس فقــط نــر ثقافــة إدارة القيمــة والـمنفعـــة

لكــن ترســيخ وتمكــن هــذا املفهــوم مــن خــال
املمارســة واملنهجيــات الخاصــة بــإدارة املشــاريع،
عــاوة عــى تنــاول موضوعــات أخــرى يف جوانــب
إدارة املشــاريع مثــل املنهجيــة املرنــة ومكتــب إدارة
املرشوعــات وغريهــا مــن املوضوعــات املتنوعــة لتلبية
احتياجــات ورغبــات قــراء املجلــة األعــزاء ،وقــد
هدفنــا مــن هــذا العــدد املســاعدة يف تمكــن إدارة
املنافــع والقيمــة باملنظمــات لتنفيــذ مرشوعــات ذات
كفــاءة وفاعليــة واســتدامة .نتمنــى لكــم مطالعــة
شــيقة وممتعــة وهادفــة ونأمــل منكــم نــر هــذا
العــدد يف شــبكاتكم االجتماعيــة واملهنيــة لتعــم
الفائــدة الثقافيــة والتطبيقيــة.

بقلم رئيس التحرير
م .عصام محمد لطفي
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مجلة
رواد المشاريع العرب
من نحن

رسالتنـا

رؤيـتـنـا

أول مجلــة عربيــة مختصــة
بمجــال إدارة املشــاريع واألعمــال
املرتبطــة بــه يف الوطــن العربــي،
ناتجــة عــن ثمــرة جهــود كوكبــة
مــن الشــباب والفتيــات الطمــوح،
والــذي يســعى لتحقيــق رؤيـــة
احرتافيــة الســتحداث نمــوذج
فعــال وموحــد إلدارة املشــاريع
للرقــي باألمــة العربيــة .

نــر علــوم إدارة املشــاريع يف
الوطــن العربــي بأســلوب واضــح
ومبســط .

العمــل عــى تزويــد الــركات
ورواد األعمــال بأحــدث املهــارات
والـمـعـــارف الالزمــة لقيــادة
مرشوعاتهــم بكفــاءة وفاعليــة،
وتعزيــز قــدرة الشــباب عــى
ابتــكار أســاليب جديــدة لحــل
املشــاكل التــي تالمــس واقــع
الوطــن العربــي .
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قــســـــم
الـمـقـاالت

1
العودة للفهرس

الهندسة القيمية
Value Engneering

م .حاتم على أبو الوفا
مستشــار ومحكــم دويل  ،IAمــدرب دويل  ،AITمديــر
تحكيــم باملشــاريع بكــرى مكاتــب إدارة املشــاريعPMO
العامليــة ARCADISبمــروع نيوم  - NEOMماجســتري
إدارة املشــاريع جامعــة حلــوان.

العودة للفهرس
العودة
للفهرس

2

المقدمة
نظــرا ًألن أغلــب مشــاريع البنــاء والتشــييد يف املنطقــة العربيــة مازالــت تواجــه تحديــات ألطــراف املــروع
خــال إدارة العمليــات املختلفــة وخاصــة تلــك التــي يف مراحــل متقدمــة ابتــداءا ً مــن املراحــل األوىل عنــد
تحديــد عنــارص املــروع وعنــد مرحلــة إدارة التصميــم ،ممــا قــد يتســبب يف زيــادات عــن التكلفــة األصليــة
تعــوق تقــدم ســر املــروع أو تأخــر تســليمه يف الوقــت املخطــط لــه أو ربمــا إلغــاؤه نتيجــة عــدم
جــدواه أو التخطــي الكبــر عــن امليزانيــة األصليــة مقابــل العائــد منــه.
ومــع كــر حجــم صناعــة التشــييد وارتفــاع التكاليــف املصاحبــة للتقلبــات االقتصاديــة واملتغــرات
االجتماعيــة ولجــوء الــركات الكــرى دون الــركات املتوســطة ومــا دونهــا يف معالجــة مشــاكلها ألســاليب
منهجيــة وقائيــة مثــل الهندســة القيميــة ملعالجــة تلــك املشــاكل يف مراحــل مبكــرة ،ولهــذا فــإن هــذا املقال
يســلط الضــوء عــى الهندســة القيميــة والفوائــد منهــا وكيفيــة تطبيقهــا عــى مختلــف املشــاريع والتــي
تنعكــس بدورهــا يف الوفــر ســواءا ً يف املــواد أو التكاليــف ممــا ينهــض بصناعــة التشــييد ويوفــر للــدول
الناميــة فائض ـا ً يعــود عليهــا بالفائــدة.
العودة للفهرس
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الهندسة القيمية تاريخيا HISTORY
نشــأت يف نهايــة األربعينيــات بتأســيس مفهــوم تحليــل القيميــة  ،Value Analysisوقــد تــم تأســيس
الجمعيــة األمريكيــة ملهنــديس القيمــة ،يف العــام  1958م ،تــم تغيــر االســم يف عــام 1995م لتصبــح
الجمعيــة الدوليــة ملهنــديس القيمــة (،)International Society of American Value Engineers SAVE
ثــم أدخلــت هــذه التقنيــة يف مجــال اإلنشــاءات عــام  1963م.

تعريف مايلز للقيمية:
هــو التعريــف الوظيفــي القائــم عــى منهجيــة منظمــة تعمــل عــى حــذف عنــارص التكلفــة غــر الرضورية
بهــدف زيــادة جــودة املنتــج يف أي صناعــة أو يف اإلنشــاءات أو الخدمــات.

تعريف منظمة : SAVE
تعــرف عــى أنهــا التطبيــق املنظــم لتقنيــة التعريــف الوظيفــي للمنتــج أو الخدمــة وتحديــد قيمــة كل
وظيفــة وتحقيــق الوظائــف الرضوريــة بأقــل تكلفــة ممكنــة .

بعض المسميات األخرى:
فتبعـا ً للمجــال الــذي تطبــق فيــه تقنيــة املنهــج القيمــي تســمي  Value Methodologyوهي إدارة شــاملة
لفريــق عمــل القيمــة وفــق منهجيــة علميــة منظمــة تركــز عــى الوظيفــة والتكلفــة للوصــول إىل أفــكار
وحلــول للمشــكلة املعروضــة للدراســة ،وتحليــل القيمــة  Value Analysisوهــي دراســة تطبــق عــى
مشــاريع قــد انتهــت أو منتجــات مســتخدمة حاليـا ً إللقــاء نظــرة أخــرى للتحســن مــن أدائهــا والتخلــص
مــن تكاليفهــا الزائــدة  ،و إدارة القيمــة  Value Managementو هــي أســلوب درايس منظــم يركــز عــى
العالقــة بــن التكلفــة والوظيفــة  ،والتحكــم بالقيمــة  Value controlوذلــك عندمــا يكــون هنــاك احتيــاج
معــن أو عــدة مرشوعــات أو أفــكار لتحقيــق هــذا االحتيــاج (تحقيــق االحتيــاج – مســتوي التكلفــة –
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الجــودة)  ،والــراء القيمــي  VB-Value Buyingتتــم يف مجــال املشــريات وخاصــة مــع املــواد والخامــات
للحصــول مــن خــال عقــد املقارنــات التحليليــة لهــذه املــواد والخامــات والحصــول عــى البدائــل التــي
تــؤدي نفــس األداء الوظيفــي ومســتوى الجــودة مــع محاولــة تقليــص تكلفتهــا  ،تحســ ٌن القيمــة VI-
 Value Improvementتتــم عــى املرشوعــات أو املنتجــات القائمــة فعلي ـا ً بغــرض تطويرهــا أو تحســن
أدائهــا وعمــل مقارنــات تحليليــة لــأداء والتكلفــة والجــودة والوقــوف عــى الفكــرة أو املقــرح الــذي يعطي
أنســب تطويــر أو تحســن وأقــل تكلفــة مــع االحتفــاظ بالجــودة املطلوبــة ،والبحــث القيمــي VR-Value
 Researchوهــي دراســة قيميــة تحليليــة شــاملة لألعمــال اإلداريــة يف املنظمــات والهيئــات والجمعيــات
كالدراســات التــي تجــري بغــرض تحســن أداء العمــل املؤســي من خــال رفــع إنتاجيــة األداء البــري أو
تقليــل الوقــت الضائــع أو تبســيط طــرق العمــل أو تقنــن وتفعيــل خطــوط االتصــال لرفــع قيمــة األداء.

الهندسة القيمية منهجية ومراحل وتطبيقات
القيمــة أقــل تكلفــة يمكــن أن تحقــق الوظيفــة املطلوبــة بالجــودة املناســبة،
هندســة القيمــة جهــد جماعــي منظــم يقــوم بــه فريــق عمــل متخصــص لتحليــل
وظائــف املنتــج أو املــروع ،وطــرح املقرتحــات والبدائــل املناســبة لتحقيــق وظائفه
األساســية بأقــل تكلفــة ممكنــة مــن دون املســاس بمســتوى الجــودة واألداء  ،القيمة
= (الوظيفــة  +الجــودة )  /التكلفــة الكليــة  ،بينمــا الثمــن املســتحق هــو أقــل
تكلفــة أو ســعر منشــود مــن وجهــة نظــر املالــك مقابــل هــذه الخدمــة أو ذلــك
األداء  ،،ويقــاس وزن القيمــة عالقــه بــن الثمــن املدفــوع والثمــن املســتحق ) مــؤرش القيمــة = التكلفــة /
القيمــة املســتحقة.
والهندســة القيميــة هــي وســيلة وتقنيــة فاعلــة تعتمــد عــى الحلــول اإلبداعيــة بواســطة عمــل جماعــي
منظــم ذو منهجيــة علميــة ،يقــوم بــه فريــق متخصــص عــى مــروع أو منتــج أو خدمــة ،ويختلــف
أســلوب الدراســة القيميــة عــن أســلوب خفــض التكلفــة حيــث أن خفــض التكلفــة ينتــج عــى ســبيل املثــال
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إلغــاء بعــض أجــزاء املــروع أو تجزئتــه أو طــرح بدائــل ألســلوب أو تقنيــة مــع
املحافظــة عــى الوظيفــة واالرتقــاء بالقيمــة ،التوقيــت األمثــل لتطبيــق الهندســة
القيميــة أن يكــون مبكــرا ً فكلمــا كان الوقــت مبكــرا ًيف الدراســات القيميــة كلمــا
كان الناتــج أكثــر إيجابيــة.
عنــارص الهندســة القيميــة :الوظيفــة  /األداء ،الوظيفــة أو األداء تعنــي هنــا الغــرض
املحــدد مــن الــيء ،وتنقســم الوظيفــة إىل :أساســية وثانويــة ،أساســية :يمكــن
تحديــد الوظيفــة األساســية لــيء مــا بالســؤال هــل يمكــن لذلــك الــيء أن يعمــل بــدون هــذه الوظيفــة
فــإذا كان الجــواب بالنفــي فتلــك الوظيفــة أساســية.

منهجية الهندسة القيمية:
مجموعــة مــن العمليــات املتكاملــة والتقنيــات املســتخدمة بطريقة
منهجيــة يقــوم بهــا فريــق عمــل متخصــص بقيــادة مهنــدس
القيمــة املتخصــص ليعطــى أفضــل االقرتاحــات والتوصيــات التــي
تخفــض التكلفــة مــع زيــادة الجــودة وتحقيــق الوظائــف.
إن إجــراء دراســات الهندســة القيميــة بمنهجيــة مهــم لتحقيــق
األهــداف املرجــوة كاملــة مــن تلــك الدراســة وإن مــن أهــم األمــور
التــي تجــدر اإلشــارة إليهــا يف هــذا الصــدد هــو أن اســترياد هــذه
التقنيــة وتطبيقهــا عــى املرشوعــات املدنيــة تم مــن خــال برنامج
علمــي منهجــي اعتمــد عــى عــدة محــاور موضوعيــة تهــدف إىل
التكيــف مــع البيئــة الجديــدة وتعزيــز فــرص النجــاح.

مراحل عمليات الهندسة القيمية:
مرحلــة الدراســة القيميــة  :Pre Studyوهــي مرحلــة جمــع املعلومــات  Information Phaseويســتخدم
فيهــا نمــاذج املســاحات والتكلفــة والجــودة والطاقــة وتكلفــة دورة حيــاة املــروع وثــم مرحلــة تحليــل
الوظائــف  Function Analysisحيــث يتــم تحديــد وتعريــف الوظائــف فعــل  /مســمي ثــم تصنيــف
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الوظائــف أســايس/ثانوي ومــن أفضــل الوســائل
التــي تســتخدم يف تحليــل الوظائــف وربطهــا
ببعضهــا ووضعهــا يف شــكل بيانــي يســمى «بنموذج
فاســت « ثــم مرحلــة التأمــل واإلبــداع Creativity
 &Speculationحيــث يتــم اإلجابــة عمــا هــي
البدائــل التــي تــؤدي نفــس الوظيفــة دون مبالغــة؟
ثــم مرحلــة التقييــم واالختيــار & Evaluation
 Judgmentعنــد إنجازهــا اإلجابــة عــى مــا هــي
تكلفــة الفكــرة الكليــة؟ هــل هــي جيــدة ومجديــة؟
هــل الفكــرة أو املقــرح تحقــق الوظيفــة املطلوبــة
منهــا؟ ثــم مرحلــة التطويــر والتقريــر Reporting
& Developmentيناقــش التقريــر ويجيــب عــى
األســئلة التاليــة ،مــا هــي األفــكار واملقرتحــات
املطروحــة؟ ثــم مرحلــة العــرض والتطبيــق
 Presentation & Implementationعنــد إنجازهــا
اإلجابــة عــى مــا هــي الطــرق لتطبيــق تلــك األفــكار
واملقرتحــات؟ ومــا هــي مــررات قبــول تلــك األفــكار
وتطبيقهــا؟ ومتــى وكيــف تتحقــق املنفعــة منهــا؟
ومــن هــو املعنــي بتطبيقهــا؟ ومتــى يتــم تطبيقها؟
ومــن هــو املعنــي بمتابعــة التطبيــق؟

مرحلة ما بعد الدراسة القيمية :Post Study
عــرض ومناقشــة خطــة تطبيــق املقرتحــات والبدائــل
التــي خلصــت إليهــا الدراســة ،االطــاع عــى الفوائــد
املتوقعــة ،متابعــة تطبيــق نتائــج الدراســة ومناقشــة
أي معوقــات أو تعديــات عليهــا ،ومعرفــة األثــر الــذي
أحدثتــه الدراســة القيميــة عــى املــروع.
التوقيــت األمثــل لتطبيق الهندســة القيميــة OPTIMAL
			.TIME F. APPLYING VE
كلمــا كان الوقــت مبكــرا ً يف الدراســات القيميــة كلمــا
كان الناتــج أكثــر إيجابيــة وكمــا بالشــكل يكــون الوقــت األمثــل لتطبيــق دراســات القيميــة يف املراحــل
األوىل حيــث تكــون النتائــج أفضــل والتكلفــة للدراســة أقــل.

إيجابيات نجاح إدارة القيمة:
إنشــاء دليــل يشــمل جميــع الخطــط اإلجــراءات إلدارة مراحــل هندســة القيمــة ،ضمــان تحقيــق اســتثمار
أمثــل ملــوارد الدولــة ،ترشــيد اإلنفــاق عــى املرشوعــات الحكوميــة ،املحافظــة عــى الوقــت أثنــاء التنفيــذ
بتقليــل املخاطــر.
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معوقات إدارة القيمة:
عــدم وجــود خطــة إلدارة ومراجعــة مراحــل هندســة القيمــة ،مقاومــة البعــض ملنهــج ونتائــج الدراســات
القيمية ،قلة اإلمكانيات املتوفرة لفرق العمل.

دراسة قيمية في خفض التكاليف لمشروع :
طريق دبي الفجيرة السريع باإلمارات عام . 2006
تــم عمــل دراســة قيميــة ولكــن أثنــاء التنفيــذ بعــد إعــادة
التصميــم وقــد أدت لتوفــر ما يعــادل  19%مــن إجمــايل التكليف
التقديريــة بعــد إعــادة التصميــم ليلبــي االحتياجــات املطلوبــة
وتقليــل املــدة الزمنيــة للتســليم.
ملخــص املــروع :تنفيــذ مــروع طــرق بــن الجبــال شــامل
مدخــل الفجــرة بطــول  40.3كيلومــر وإنشــاء كبــاري وعبارات
وغريهــا مــن األعمــال محــل العقــد ،تنفيــذ طبقــات األســفلت
كاملــة ،تنفيــذ القطوعــات والــردم كامــا حســب أخــر تصميــم،
تنفيــذ املنشــأة الخرســانية والحوائــط الســاندة كاملــة ،النتيجــة :التكلفــة التقديريــة  1.39مليــار درهــم،
والحاجــة لحمايــة القطوعــات الصخريــة ،التكلفــة التقديريــة اإلجماليــة  2.5 :2.3مليــار درهــم شــامل
مطالبــات  150مليــون ،امتــداد املــروع لفــرة إضافيــة لتنفيــذ حمايــة القطوعــات الصخريــة ألكثــر مــن
عــام.
وبعــد الدراســة القيميــة تــم تخفيــض التكلفــة ل  1.89مليــار درهــم مــع الحفــاظ عــى الوظائــف كمــا
بالجــدول.

العودةللفهرس
العودة
للفهرس
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التكامل ما بين
)VE( هندسة القيمة
)BIM( والبيم

OMAR SELIM
Co - Founder and Manager of BIM arabia
Research center
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العودة للفهرس
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مقدمة :
يرجــع ظهــور التحليــل القيمــي (الهندســة القيمية)
إىل الحــرب العامليــة الثانيــة كنتيجــة للحاجــة إىل
متطلبــات الحــرب العامليــة مــن األســلحة والذخائــر
واملنتجــات األخــرى ويف املقابــل شــح املــوارد
األوليــة واملــوارد البرشيــة  ،بواســطة رشكــة جنــرال
إلكرتيــك عــى يــد األمريكــي Lawrence D. Miles
بالواليــات املتحــدة األمريكيــة نتيجــة شــح املــوارد
االســراتيجية ملنتجاتهــا ممــا حــدا بالرشكــة للبحــث
عــن البدائــل  ،ويف عــام 1947م قــام لورانــس مايلــز
بتطويــر نظــام مــن التقنيــات أطلــق عليــه التحليــل
القيمــي وهــو دراســة تحليليــة وفــق منهــج محــدد
يجــرى بواســطة فريــق عمــل متعــدد التخصصــات
عــى مــروع أو منتــج أو خدمــة لتحديــد وتصنيــف
الوظائــف التــي يؤديهــا لغــرض تحقيــق تلــك
الوظائــف املطلوبــة بأســلوب آخــر أو عنــر مغايــر
وبتكلفــة إجماليــة أقــل أو رفــع األداء أو بهمــا مع ـا ً
مــن خــال بدائــل ابتكاريــة مــن دون املســاس
باملتطلبــات األساســية أو الوظيفيــة .
يف عــام 1954م طبــق مكتــب األســطول األمريكــي
للســفن أول برنامــج للحكومــة اإلتحاديــة بمســاعدة
مایلــز وموظفیــه  ،كمــا اســتطاعت بعــض الــركات
األخــرى أن تتفهــم برسعــة هــذا النجــاح الــذي
حققــه مایلــز ،وكانــت نتيجــة ذلــك أن تحلیــل
القیمــة بــدأ يكتســب شــعبية كبــرة  ،ويف النهايــة
العودة للفهرس

دفــع هــذا النجــاح مجموعــة مــن املمارســن
لتكويــن مجتمــع تعليمــي یشــارك يف وضــع املفاهيم
وتطويــر القــدرات االبتكاريــة يف هــذا املجــال وهــو
مــا یعــرف بالجمعيــة األمریكیــة لهندســة القيمــة .
وخــال الثمانينــات تطــور مفهــوم تحليــل القیمــة
وتــم اإلعــان عــن انبثــاق مفهــوم آخــر وهــو مفهوم
هندســة القیمــة وتــاه بشــكل رسیــع مفهــوم إدارة
القیمــة .
بــدأت «الهندســة القيميــة» مــن خــال نهــج مبتكــر
يعتمــد عــى الفريــق والــذي ســمح بتوليــد بدائــل
للحــل القائــم  .وألن رشكــة جنــرال إلكرتيــك كانــت
مــن الــركات املصنّعــة  ،فــإن مصطلح «الهندســة»
كان يُنظــر إليــه عــى أنــه أكثــر مالءمــة يف ذلــك
الوقــت  ،مــن مصطلــح «اإلدارة».
يف وقــت الحــق مــن القــرن العرشيــن  ،بــدأت
الهندســة القيميــة تنتــر عــر العالــم  ،ولكــن
بســبب االختالفــات بــن عقليــة وســلوك الــركات
األمريكيــة مقارنــة بالــركات األوروبيــة  ،فــإن
الهندســة القيميــة  -كمــا تطــورت يف الواليــات
املتحــدة األمريكيــة  -كان عليهــا أن تخضــع لبعــض
التعديــل .
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برنامج SPRINT
اعتمــد برنامــج  SPRINTالتابــع لالتحــاد األوروبــي
(الربنامــج االســراتيجي لالبتــكار والتكنولوجيــا)
«إدارة القيمــة» ‹ Value Managementباعتبــاره
املصطلــح الرســمي حيــث وصفــت املفهوم الفلســفي
نفســه ولكــن أكثــر انســجامً ا مــع أســاليب اإلدارة
األوروبيــة  .كمــا تــم اســتخدام مصطلــح «إدارة
القيمــة» كتعبــر عريــض رفيــع املســتوى يشــمل
جميــع تقنيــات القيمــة  ،ســواءا ً تــم تطبيقهــا عــى
املســتوى االســراتيجي أو التكتيكــي .

الكلمات المفتاحية
•إدارة القيمة؛
•الجودة؛
•التكاليف؛
•الهندسة القيمية VE؛
•نمذجة معلومات البناء .BIM

الهندسة القيمية
( ) Value Engineeringهي :

إنــه نهــج مبتكــر وجهــد منظــم يســتخدم أســلوبًا
ً
ً
وفريقــا متعلمً ــا
خاصــا  ،ومجموعــة مــن املعرفــة
مــن أجــل الحصــول عــى اعــراف أفضــل بنطــاق
املــروع وتحديــد التكلفــة غــر الرضورية  .يســاعد
عــى التخلــص مــن التكلفــة التــي ال تلبــي متطلبــات
الجــودة أو املتطلبــات الفنيــة أو الوظيفيــة (Scott,
. )2010
فالهندســة القيميــة ليســت تخصصــا ً هندســيا ً -
كمــا هــو الحــال يف علــوم هندســة الحاســب اآليل أو
الهندســة الكهربائيــة أو املدنيــة  -بــل هــو أســلوب
ومنهجيــة منظمــة لحــل املشــكالت  ،ســواءا ً كانــت
إداريــة أو هندســية أو تصنيعيــة .

القيمة وما هي الهندسة القيمية؟
التعريف العلمي للقيمة هو:

Value is defined as a fair return or equivalent in Value management is a structured, organized team
goods, services, or money for something exchanged. approach to identifying the functions of a project, product,
 or service with recognized techniques and providing theالقيمة :
 necessary functions to meet the required performance atهــي عائــد عــادل مــن البضائــع أو الخدمــات أو
 the lowest overall cost. SAVE International 2001.املــال مقابــل اســتبداله بــيء آخــر .

إدارة القيمة أو الهندسة القيمية هي
خطــة مبنيــة ومنظمــة للتعــرف عــى وظائــف
املــروع أو املنتــج أو الخدمــة عــن طريــق تقنيــات
علميــة وبذلــك توفــر الوظائــف الرضوريــة للوصول
للهــدف املطلــوب بأقــل تكلفــة إجماليــة .
تعريــف أخــر ،هندســة القيمــة هــي طريقــة حــل
املشــكالت التــي تنطبــق عــى أنظمــة اتخــاذ القــرار.
العودة للفهرس

ّ
يــوف املنتــج
القیمــة بصــورة أوضــح إذا لــم
باحتياجــات املســتهلك فإنــه يكــون عديــم القيمــة
بغــض النظــر عــن ســعره  ،وبنــا ًء عليــه فــإن
قیمــة منتــج معــن تختلــف طبق ـا ً لنظــرة البائــع
أواملشــري أو املســتخدم ومــن املمكــن أن يختلــف
مفهــوم القيمــة عنــد املســتهلكني املختلفــن حســب
الوقــت واملــكان والوضــع  ،وذلــك يف ظــل وجــود
منتــج بدیــل  ،بمعنــى بســیط أن قیمــة املفــك عنــد
امليكانيكــي تختلــف عــن قيمتــه عنــد املواطــن
العــادي .
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التكلفة :

ب -تحدیــد قيمــة لــكل صفــة أو خاصيــة مــن
ً
ســابقا .
الخصائــص املحــددة

اإلنفــاق عــى املصــادر الرضوريــة إلنتــاج املنتــج أو ج -تنفیذ الخصائص واملواصفات بأقل تكلفة .
الخدمــة أو العملیــة  ،وهــي عبــارة عــن مجمــوع
العمــل والخامــات والصيانــة والتكاليــف غــر
ويجدر بنا االنتباه إلى أن الهندسة القيمية ال
تعني فقط تخفيض التكلفة من خالل إلغاء
املبــارشة املطلوبــة إلنتــاج املنتــج واملحافظــة عليــه
بعض األجزاء مثل بعض المناهج  ،بل هندسة
عــى مــدى عمــره االفــرايض وبعبــارة أخــرى عــى
القيمة مبنية على تحليل وظائف المشروع
مــدى دورة حیــاة التكاليــف للمنتــج أو الخدمــة
ثم طرح البدائل التي تؤدي الغرض بتكلفة
 ،والبــد مــن تحديــد التكلفــة بحــرص شــديد .
ً
مثل في بعض المناهج األخرى قد
أقل ،
(ســلیمان ســفیان ــــ مجیــد الــرع  ،املحاســبة
يتم تقليل عدد األدوار لتوفير التكلفة بينما
اإلداريــة ىف اتخــاذ قــرارات ورقابــة (عمــان دار
هندسة القيمة تبحث عن البدائل األقل تكلفة
الــروق للنــر والتوزیــع . ) 2002
لتشغيل المشروع مع الحفاظ على نفس الحجم
تحليــل القيمــة ( : )VAتطبيــق تقنيــات القيمــة
بأثــر رجعــي عــى املشــاريع املنجــزة لتحليــل أداء
املــروع أو تدقيقــه .

والوظائف مثل إيجاد طريقة بناء أرخص دون
إلغاء وظائف المشروع .

يتضمــن هــذا النظــر يف توفــر املــواد  ،طــرق البنــاء
 ،قضايــا النقــل  ،قيــود املوقــع أو القيــود عامــة ،
التخطيــط والتنظيــم  ،التكاليــف  ،األربــاح  ،ومــا إىل
ذلــك .

مــع مالحظــة أن الباحثــن األملــان ال يوجــد لديهــم
هندســة قيميــة حيــث ال يعرتفــون بهــا و يكــون
الرتكيــز عــى أفضــل تصميــم مــن أول مــرة حتــى
ولــو أخــذ وقتـا ً أطــول  ،والباحثــون املتبنــون لفكرة
الهندســة القيميــة يؤكــدون أن فريــق التصميــم يجــب عــى املصممــن تطبيــق الهندســة القيميــة من
خــال التفكــر يف حلــول التصميــم البديلــة لتحســن
مختلــف عــن فريــق الهندســة القيميــة .
نســبة التكلفــة  /القيمــة املتوقعــة للمكونــات داخــل
يـزداد انتقـاد برامـج قطـاع األشغـال املــروع  .يجــب عــى املقاولــن اســتخدام الهندســة
العامـة مثـل مشاريــع بنــاء الطـرق القيميــة لتحديــد واقــراح التغيــرات التــي تقلــل
السريعة وذلك لتقديم المشاريع التي التكاليــف مــع الحفــاظ عــى أو تحســن الجــودة
والقيمــة واألداء الوظيفــي املطلــوب مــن قبــل املالــك.

تفشل في تلبية مايلي :

ولكــن عندمــا يتــم تطبيقه عــى النحــو األمثــل  ،فإن
هندســة القيمــة هــي عمليــة إبداعيــة وتنظيميــة تــم
 .1تحقيق أهداف املرشوع املتوقع
 .2تحقيــق إنجــاز املشــاريع يف غضــون فــرة تنفيذهــا بشــكل تعاونــي  -ويف أقــرب وقــت ممكــن
 مــن جانــب جميــع أصحــاب املصلحــة يف املــروعمعقولــة مــن الزمــن
لتقديــم متطلبــات املــروع بأقــل تكلفــة إجماليــة
 .3التكاليف ضمن مبالغ محددة لها يف امليزانية
 .يبحــث أصحــاب املشــاريع التقدميــة عــن رشكاء
قادريــن عــى تحقيــق رؤيتهــم وتقديــم مــروع يف
وتعتبر هندسة القیمة بمثابة الجهد الوقــت املحــدد وتحــت امليزانيــة  ،ويضمــن برنامــج
المنظم الموجه للوصول إلى اآلتي :
 VEالتعاونــي أن جميــع األطــراف تعمــل لتحقيــق
نفــس الهــدف .
أ -تحديــد خصائــص النظــام  ،الســلعة  ،الخدمــة ،
اإلجــراء .
العودة للفهرس
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يجــب أن تبــدأ هندســة القيمــة عنــد بدايــة املــروع حيــث يمكــن أن تكــون الفوائــد أعظــم  ،ولكــن قــد
يكــون للمقــاول ً
أيضــا إســهامً ا كبـرًا طاملــا أن التغيــرات املطلوبــة للعقــد ال تؤثــر عــى الجــداول الزمنيــة
أو تواريــخ اإلنجــاز أو تكبــد تكاليــف إضافيــة تفــوق الوفــورات املتاحــة بالعــرض .

تشمل الهندسة القيمية ما يلي :
•تحديد العنارص الرئيسية للمنتج أو الخدمة أو املرشوع .
•تحليل وظائف تلك العنارص .
•تطوير حلول بديلة لتسليم تلك الوظائف .
•تقييم الحلول البديلة .
•تخصيص التكاليف للحلول البديلة .
•تطوير بدائل أكثر تفصيالً مع أعىل احتمال للنجاح .

مراحل دراسة الهندسة القيمية الرئيسية
لدراســة الهندســة القيميــة ثــاث مراحــل رئيســية كأي دراســة أو مــروع طبقـا ً للمراحــل الزمنيــة  ،وكل
مرحلــة رئيســية يمكــن تقســيمها كالتــايل :
 -1مرحلــة مــا قبــل الدراســة  :ويغلــب عليهــا الطابــع التحضــري والتأكــد مــن توافــر جميــع املتطلبــات
لبــدء املــروع والتجهيــز للدراســة بصفــة عامــة والتعــرف عــى املــروع تحــت الدراســة وتعتمــد كفــاءة
هندســة القيمــة عــى خطــوة تنظيــم وترتيــب املعلومــات ويســهل علينــا البيــم  BIMالحصــول عــى
املعلومــة .
-2مرحلــة الدراســة  :وتتكــون هــذه املرحلــة مــن الجســم الحقيقــي والفعــي لدراســة الهندســة القيميــة
وهــي ســتة مراحــل ً
طبقــا للمؤسســة الدوليــة ملهنــديس القيمــة . SAVE International
العودة للفهرس
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يجلــب أعضــاء فريــق القيمــة إىل الطاولــة الخــرة الالزمــة للتخصصــات التــي يتــم النظــر فيهــا  ،بمــا يف
ذلــك التشــغيل والصيانــة  .ويمكــن أن يكــون ذلــك مــن داخــل مؤسســات املالكــن أو خارجيًــا إذا لــم تكــن
الخــرة املطلوبــة متوفــرة .
 -3مرحلــة مــا بعــد الدراســة  :تهــدف هــذه املرحلــة إىل متابعــة تنفيــذ تحليــل القيمــة وتحســن تطبيقــه
 ،وهــي املرحلــة التــي يتــم فيهــا تحقيــق وتنفيــذ مــا توصلــت إليــه املراحــل الســابقة وكذلــك متابعــة مــا
يتــم تنفيــذه والتحقــق مــن النتائــج املتوقعــة والتقييــم الــكيل للتجربــة وحفــظ وتســجيل كل مــا يمــت
للدراســة بصلــة .

عشر أسباب لنجاح دراسة الهندسة القيمية:
1 .1فريق منوع من التخصصات واملهارات املناسبة
2 .2مهارات مدير الدراسة
3 .3خطة منظمة للدراسة
4 .4مقدار مناسب من املعرفة عن الهندسة القيمية لدى املشاركني
5 .5حضور أصحاب القرار خالل الورشة
6 .6قدرة املشاركني عىل تحقيق نتائج الدراسة
7 .7التحضري قبل بدء الورش
8 .8جودة استخدام تحليل العمليات
9 .9دعم املشاركني واإلدارة العليا لنتائج الدراسة
1010وضع خطة لتطبيق النتائج

كيف يمكن للبيم  BIMأن يفيدنا في الهندسة القيمية ؟
نمذجة معلومات البناء BIM
تــم تقديــم  BIMكتحــول جــذري مــن عمليــة تســليم التصميــم التقليــدي إىل إجــراء أكثــر تكام ـاً  .إىل
جانــب التصميــم ثالثــي األبعــاد للمبنــى ،فقــد دمجــت  BIMتقنيــات التصميــم لتمثــل مكونــات املبنــى
يف بيئــة افرتاضيــة ( ، Eastmanوآخــرون  )2011 ،حيــث تكــون البيانــات متســقة وليســت زائــدة عــن
الحاجــة  ،بحيــث يتــم تمثيــل كل تغيــر ينطبــق عــى املكونــات  Objectsيف جميــع املشــاهدات .Views
ً
وفقــا ملعيــار ( )National Information Information Modeling Standard (NBIMSالتابــع ملجلــس
املعلومــات التابــع ملعهــد علــوم البنــاء الوطنــي (،)National Institute of Building Sciences NICS
فــإن  BIMهــي «عمليــة تخطيــط وتصميــم وبنــاء وتشــغيل وصيانــة باســتخدام نمــوذج معلومــات قابــل
للقــراءة لــكل مرفــق  ،جديــد أو قديــم  ،يحتــوي عــى جميــع املعلومــات املناســبة التــي تــم إنشــاؤها أو
جمعهــا حــول هــذا املرفــق يف صيغــة قابلــة لالســتخدام مــن قبــل الجميــع طــوال دورة حياتــهNIBS(« .
( )2008ايســتمان ،وآخــرون ، )2011 ،ويمكــن اســتخالص الكميــات والحــر ،وجــدول املكونــات ،وعــدد
العنــارص واملســاحة وحجــم املســاحات مــن نمــوذج  BIMيف أي مرحلــة مــن مراحــل التصميــم  ،ويمكــن
اســتخدامها لتقديــر التكلفــة  .عــاوة عــى ذلــك  ،أصبحــت عمليــة تحليــل القيمــة ســهلة التنفيــذ يف مرحلــة
التصميــم .
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التطبيق:
يتــم تطبيــق هندســة القيمــة ( )VEعــى مشــاريع البنــاء لتحديــد نطــاق املــروع بصــورة أكثــر دقــة
للتخلــص مــن التكاليــف غــر الرضوريــة دون التأثــر عــى االحتياجــات الوظيفيــة لعنــارص املــروع قيــد
اإلنشــاء  .فقــد ثبــت أن نمذجــة معلومــات البنــاء ( )BIMذات فائــدة كبــرة يف مجــال العمــارة والهندســة
والبنــاء ( .)AECفهــو يســمح بإدمــاج التصاميــم وأعمــال البنــاء مــع تقليــل تكلفــة ومــدة املــروع
( ،Eastmanوآخرون.)2011 ،
•إن نمــوذج املبنــى الغنــي باملعلومــات يفيدنــا كثـرًا يف اتخــاذ القــرارات فــإن فهــم تحديــات بنــاء املبنى
فعليًــا لــه تأثــر مبــارش عــى التكلفــة  .يتــم تطبيــق الهندســة القيميــة يف كثــر مــن األحيــان عــى
مشــاريع البنــاء لتحســن التعــرف عــى نطــاق املــروع والقضــاء عــى التكاليــف غــر الرضوريــة دون
التأثــر عــى املتطلبــات الوظيفيــة

Proposal

Reusing

Searching

Type 1
VE IDEA
BANK

Type 1: figure was uploaded by Chansik Park.
Recognizing

Visualization

Proposal
Utilizing

Attributes

Type 2
BIM
Function

Type 2: figure was uploaded by Chansik Park.
•يســمح نظــام  BIMيف وقــت مبكــر مــن املــروع بمراجعــة أكثــر شــمولية لفاعليــة البنــاء مــن خــال
اســتخراج الكميــات مــن النمــوذج  .ويف الوقــت الحــايل ،فــإن معظــم الطاقــة التــي تنفقهــا فــرق
التصميــم يف الحســاب والتحديــد الكمــي يف تحديــد التكلفــة ليــس منتجً ــا وال مفيــدا ً .
العودة للفهرس
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) Influence of Overall Project Cost over Project Lifecycle - ( Eastman, et al., 2011
يمكــن تطبيــق الهندســة القيميــة يف أي مرحلــة مــن مراحــل دورة حيــاة املــروع مــن البنــاء مــن التصميم
والتطويــر إىل التصميــم األويل والنهائــي واملشــريات والبنــاء ؛ ومــع ذلــك فقــد ثبــت أنــه حقــق أكــر فائــدة
خــال املرحلــة األوىل مــن املــروع .

) VE Benefits During Construction Lifecycle - ( O’Brein, 1976
•اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎم ﻟﻟﺑدﯾل اﻷﻧﺳب ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺗﻌددة ﮐﺎن داﺋﻣﺎ ً ﻣﺷﮐﻟﺔ ﻟﻣﮭﻧﯾﻲ اﻟﺗﺻﻣﯾم وﻣﺎﻟﮐﯾﮫ  .ال
توجــد إجابــة عامليــة لهــذه املشــكلة حيــث تختلــف معايــر االختيــار وأوزانهــا النســبية مــن مــروع
إىل آخــر ،مــن أجــل تلبيــة احتياجــات البنــاء للمالكــن واألهــداف املســتهدفة للمــروع  .تــم اســتخدام
نمــوذج  BIMالــذي يدعــم قــدرات التمثيــل البــري يف النمــوذج املقــرح ملســاعدة املســتخدمني عــى
تصــور بدائــل املــروع وإدراك عواقــب التغيــرات التــي يقومــون بهــا عــى كل بديــل يف الوقت املناســب
 .عــاو ًة عــى ذلــك  ،يســمح نمــوذج  BIMبنمــاذج  4Dلبدائــل املــروع التــي أضيفــت فيهــا التكلفــة
كبعــد رابــع  ،كمــا يوفــر النمــوذج الجــدول الزمنــي للمكونــات  .بعبــارات أخــرى ؛ تــم دمــج مجموعــة
مــن األدوات والتقنيــات يف نمــوذج دعــم اتخــاذ القــرار هــذا مــن أجــل تقييــم العديــد مــن البدائــل
ومصممــي /مالكــي الدعــم يف اختيــار الخيــار القائــم عــى القيمــة بــن البدائــل  .فيم ّكننــا البيــم BIM
مــن تحســن قــدرات ّ
التصــور التــي يمكــن اســتخدامها يف هندســة القيمــة واملســاعدة يف توليــد بدائــل
مبتكــرة .
•تســهيل بيئــة البيانــات املشــركة  Common Data Environmentبحيــث تركــز عــى العمليــات
األساســية وتتجنــب الهــدر .

العودة للفهرس
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الـمـراجـــــــــع
 رســالة دكتــوراه,  التكامــل بــن سیاســة التوقیــت الفــوري والتكلفــة املســتھدفة (البحریــن،حســین فتیــل
3360  العــدد,2011 ) ص12 صحيفــة الوســط البحرینیــة, منشــورة

• Robert.B.S.«FundamentalsofValueMethodology»xlibrisCorporation(2005)
,USA P 671.
• Danny ,k .,w .chang .,and M .Fong., «Interaction of value Analysis and
Total Quality Management: the way Ahead in the Next Millennium» «total
quality management 2000» Vp;.11, issue2.p.180 .
• The Value Management Benchmark: Research results of an international
benchmarking study.
• Integrated Computational Model in Support of Value Engineering.
• BIM-based idea bank for managing value engineering ideas )Chan-Sik
Park, Ho-Jun Kim, Hee-Taek Park , Jong-Ho Goh, Akeem Pedro .
• Streamlining Building Information Model creation using Agile project
management S. Suresh Kumar & J. J. McArthur Department of Architectural
Science, Ryerson University, Canada .
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هنــاك غالبــا فجــوة يف التتبــع املناســب للمنافــع
مــن تخطيطهــا وحتــى تحصيلهــا؛ إدارة املنافــع
 Benefits Realization Management BRMهــو
نهــج يســتخدم لســد الفجــوة عــن طريــق موائمــة
املحافــظ ،الربامــج واملشــاريع مــع اســراتيجية
املنظمــة ،فحســب إحصائيــات تقريــر نبــض املهنــة
والصــادر العــام املــايض عــن معهــد إدارة املشــاريع
األمريكــي  PMIأظهــر مــا يــي:
• أقــل مــن منظمــة واحــدة مــن بــن كل عــرة
منظمــات لديهــا نضــج عــال يف تحصيــل املنافــع.
• متوســط نســبة املشــاريع التــي حققــت أهدافهــا
األصليــة كانــت  78%للمنظمــات فائقــة األداء
 Performer organizationsبينمــا كانــت فقــط
 56%للمنظمــات األخــرى Under performer
.organizations
• فقــط  31%مــن املنظمــات تقــوم بربــط تحصيــل
املنافــع بأولوياتهــا التشــغيلية واالســراتيجية.
العودة للفهرس

تعريف إدارة المنافع
إدارة املنافــع هــي الطــرق والعمليــات التــي
تســتخدمها املنظمــة لتحديــد املنافــع وتحقيقهــا
واســتدامتها عــن طريــق إدارة املحافــظ ،الربامــج،
واملشــاريع.

استراتيجية المنظمة وتحقيق
المنافع
تضــع املنظمــات رؤيتهــا ومهمتهــا واســراتيجيتها
لتحديــد وجهتهــا املســتقبلية ،وهــذه االســراتيجية
تنطــوي عــى أهــداف  ،وتحقيقهــا يســتلزم تحصيل
منافــع مــن خــال إدارة املحافــظ ،الربامــج،
واملشــاريع؛ فاملشــاريع تنتــج بدورهــا مخرجــات
والتــي تشــرك وتكامــل مخرجــات باقــي املشــاريع
19

لتحقيــق مســتهدفات مــن خــال الربامــج واملحافــظ والتــي تظهــر يف األخــر عــى شــكل منافــع وفوائــد
:للمنظمــة كمــا بالشــكل التــايل

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

The overarching goals
that guide the direction
of the organization.

Value

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

Objectives

Benefits

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

Initiatives

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

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

Outputs

Outcomes

The procedd of
decomposing strategic
goals into strategic
initiatives.

Figure 1 : اسرتاتيجية املنظمة وتحقيق املنافع
 يســاعد املنظمــة يف تحقيــق اســراتيجيتهاBRM إن تطبيــق نهــج واضــح ومنظــم إلدارة تحقيــق املنافــع
 يف الشــكل التــايل مجموعــة مــن املنافــع،بشــكل فعــال وتحصيــل املنافــع االســراتيجية بالشــكل الصحيــح
:التــي تحصلهــا املنظمــة مــن إدارتهــا للمنافــع بفاعليــة

Competitive
Advantage

Effective
Operations

Improved
Cost Control

Improved
Market
Competitiveness
Predictable
Delivery
Performance

Increased
Productivity
Alignment of
Strategy and
Execution
Increased
Customer
Satisaction
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BENEFITS
Organizational
Culture and
Context
Consideration
STRATEGY

EXECUTION

Improved
Communications
Efficient
Decision
Making

Figure 2 : BRM بعض املنافع والفوائد من تطبيق
العودة للفهرس

إن تحصيــل المنافــع يتوجــب االرتــكاز علــى عــدة ركائــز وهــي تمثــل
القواعــد األساســية إلدارة المنافــع الفعالــة  BRMوتكــون بمثابــة المرشــد
والموجــه والضامــن لتحقيقهــا مثــل:
•صايف املنافع مربره الستخدام املوارد املستثمرة.
•يُقاد العمل بمنافع محددة.
•املنافع املخططة تُحفظ يف وثائق مؤذنة للعمل بها.
•إدراك وتحصيل املنافع هي مهمة كامل املنظمة.
•حوكمة وموارد مناسبتني ألمر أسايس يف إنجاح تحصيل املنافع.

األدوار والمسؤوليات في دورة حياة إدارة المنافع
تتــوزع األدوار واملســؤوليات عــى كافــة مســتويات املنظمــة مــن املســتوى االســراتيجي وحتــى املســتوى
األوســط والتكتيكــي ،ويف الشــكل املقبــل يتــم توضيــح األدوار واملســؤوليات لكافــة املســتويات بإيجــاز:

BRM Sphare of Influence

Roles
Executives / Management / Leadership
) Benefit Owner ( s
) Portfolio Manager ( s
) Sponsor ( s ) / Senior Responsible Owner ( s
Operational Management
) Portfolio Manager ( s
) Sponsor ( s ) / Senior Responsible Owner ( s
) Benefit Analyst ( s
) Business Analyst ( s
) Program and Project Manager ( s
) Sponsor ( s ) / Senior Responsible Owner ( s
) Program Manager ( s
) Change Manager ( s
Middle Management
) Benefit Owner ( s
) Benefit Analyst ( s
Beneficlaries / Users
) Sponsor ( s ) / Senior Responsible Owner ( s
) Project Manager ( s
Middle Management
) Benefit Owner ( s
) Line Manager ( s
Beneficianes / Users
) Business Analyst ( s

Organizational
Strategy

Portfolios

Programs

Projects

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

Organizational Governance and Strategic Context - BRM Strategy
Benefit Owner ( s ) Authority, Responsibility, Accountability Span the Cycle
Sustain Benefits

Execute Benefits
Realization
Management Plans

Identify Benefits

Outcomes and Benefits
Realized by Operations and
Other Internal / External
Beneficiaries
Program Management Outputs Developed and Delivered
Portfolio Management Outputs and Optimization
Project Management Outputs
Developed and Delivered

BRM LIFE CYCLE DURATION
) Monitor, Measure, Evaluate, and Reports Realization Management Plan ( s
األدوار واملسؤوليات يف دورة حياة إدارة املنافع Figure 3 :

فــي نهايــة المقــال نشــير إلــى أن الهــدف مــن أنشــطة المنظمــة التغييريــة
– المحافــظ ،البرامــج ،والمشــاريع – أو أنشــطتها التشــغيلية – كالمبيعــات
والتســويق وخالفــه – هــو نفــع المنظمــة والمعنييــن كافــة داخلييــن أو
خارجييــن و أن تنفيــذ ذلــك فــي إطــار ومنهــج منظــم ســيؤكد تلــك المنافع
االســتراتيجية بجهــد واســتثمار ووقــت أقــل بكثيــر عــن لــو تمــت بشــكل
غيــر منظــم.
المصادر:
دليل إدارة املنافع ملعهد إدارة املشاريع عام 2019
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تحليل األعمال
بين

معهد إدارة المشروعات
والمعهد الدولي
لتحليل األعمال
د.أحمد طه

دكتوراة بإدارة املشاريع،
محرتف إدارة مرشوعات
العودة للفهرس
العودة
للفهرس
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إن نتيجة المعركة ال تتحدد فقط بقوة
أطرافها و لكن أيضًا باألرض التي يتحاربون
عليها .

قام معهد إدارة المشروعات بإصدار ثالثة
كتب في مجال تحليل األعمال وهي :

تعتبر شهادة محترف تحليل أعمال من
معهد إدارة المشروعات وشهادة محلل
األعمال المحترف من المعهد الدولي
لتحليل األعمال هما أشهر شهادتين فى
مجال تحليل األعمال  .تم تأسيس المعهد
الدولي لتحليل األعمال عام  2003فى
حين أن معهد إدارة المشروعات كان قد
تأسس عام . 1969
 .1إدارة املتطلبات  :دليل املمارسة
يعمل معهد إدارة المشروعات منذ
تأسيسه على تحسين و تحقيق النجاح
التنظيمي و النضج فى مجال إدارة
المشروعات من خالل مجموعة من
المعايير والشهادات واألبحاث األكاديمية
والمنشورات والمؤتمرات السنوية  ،أي
أن التركيز األكبر لمعهد إدارة المشروعات
هو كيفية تطوير علم إدارة المشروعات
كأحد األدوات التي يمكن استخدامها  .2تحليل األعمال للممارسني  :دليل املمارسة
لتحقيق األهداف االستراتيجيه للشركة .
العودة للفهرس
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يعتــر هــذا الكتــاب أحــدث إصــدارات معهــد إدارة
املرشوعــات ىف مجــال تحليــل األعمــال  ،و قــد تــم
إعــداد الكتــاب بنفــس املنهــج املتبــع ىف إعــداد كتاب
الدليــل املعــريف إلدارة املرشوعــات  ،حيــث يحتــوي
الكتــاب عــى :

 .1عدد  6مجاالت معرفة و هي :
 .3الدليل لتحليل األعمال

 .1.1تقدير االحتياجات ()Need Assessment
 .1.2أصحاب املصلحة

يعتــر الكتــاب األخــر ( الدليــل لتحليــل األعمــال )
هــو آخــر إصــدارات املعهــد ىف هــذا املجــال وقــام
معهــد إدارة املرشوعــات بصياغــة الكتــاب بشــكل  .1.3االستنباط ()Elicitation
مماثــل لكتابهــا األشــهر ىف مجــال إدارة املرشوعــات  .1.4التحليل ()Analysis
 :الدليــل املعــريف إلدارة املرشوعــات  ،حيــث احتــوى
 .1.5التتبع والرصد
الكتــاب عــى  6مــن مجــاالت املعرفــة و 6مــن
()Traceability and Monitoring
مجموعــات العمليــات .
عــى الجانــب اآلخــر نجــد أن املعهــد الــدويل لتحليــل  .1.6تقييم الحل ()Solution Evaluation
()Stakeholder Engagement

األعمــال يعمــل عــى تدعيــم معايــر التطويــر
املســتمر ىف مجــال تحليــل األعمــال وذلــك أيضــا ً  .2عدد  6مجموعات عمليات :
مــن خــال مجموعــة مــن الشــهادات واملنشــورات
 .2.1عمليات التحديد واملواءمة
واملؤتمــرات الســنوية .
()Defining and Alignment
أصــدر املعهــد الــدويل لتحليــل األعمــال كتابــا ً
واحــدا ً ىف مجــال تحليــل األعمــال وهــو الدليــل  .2.2عمليات البدء ()Initiating
املعــريف لتحليــل األعمــال وهــو يحتــوي أيض ـا ً عــى  .2.3عمليات التخطيط ()Planning
 6مجــاالت معرفــة .
 .2.4عمليات التنفيذ ()Executing

الدليل لتحليل األعمال عن قرب
( معهد إدارة المشروعات )

 .2.5عمليات املراقبة والتحكم
()Monitoring and Control
 .2.6عمليات اإلصدار ()Releasing
يميــل الكتــاب بشــدة إىل تبني وجهــه نظر املشــاريع
املرتبطــة واملتعلقــة بتكنولوجيــا املعلومــات ممــا
يجعــل البعــض يعتقــد بالخطــأ أن مجــال تحليــل
األعمــال مخصــص فقــط ملشــاريع تكنولوجيــا
املعلومــات وتطويــر برامــج الحاســب اآليل .
يعتمــد الكتــاب عــى  35عمليــة والتــي مــن املفرتض
أن يتــم تنفيذهــا إلتمــام تحليــل األعمال بشــكل

العودة للفهرس

25

يوضــح الكتــاب االرتبــاط الكبــر بــن إدارة
املرشوعــات و تحليــل األعمــال  ،حيــث يخصــص
الكتــاب إحــدى العمليــات (دعــم تطويــر ميثــاق
املــروع) لتوضيــح دور محلــل األعمــال ىف مســاعدة
ودعــم مديــر املــروع ىف إعــداد ميثــاق املــروع .

الدليل المعرفي لتحليل األعمال
( المعهد الدولي لتحليل األعمال ):
يعتــر اإلصــدار الثالــث مــن هــذا الكتــاب هــو
أحــدث إصــدارات هــذا الكتــاب مــن املعهــد الــدويل
صحيــح  ،حيــث يتــم رشح كل عمليــة مــن خــال لتحليــل األعمــال حيــث يحتــوي الكتــاب عــى عــدد
املدخــات  ،املخرجــات واألدوات والتقنيــات الالزمــة  6مجــاالت معرفــة وهــي :
إلتمــام العمليــة  .يقــوم الكتــاب بتنظيــم هــذه  .1تخطيــط ورصــد تحليــل األعمــال (Business
العمليــات داخــل الـــ  6مجــاالت معرفــة وهنــا )Analysis Planning and Monitoring
يجــب مراعــاة أن تنظيــم العمليــات داخــل الكتــاب  .2االستنباط والتعاون
ال يعتمــد عــى الرتتيــب الزمنــي لحــدوث كل عمليــة
()Elicitation and Collaboration
بــل هــو ترتيــب يعتمــد أساسـا ً عــى مــدى التشــابه
بــن العمليــات بغــض النظــر عــن ترتيــب الحــدوث  .3إدارة دورة حياة املتطلبات
يف املــروع  .كذلــك فــإن ترتيــب العمليــات داخــل ()Requirement Life Cycle Management
مجموعــات العمليــات الســت ليــس ترتيبــا ً زمنيــا ً
ألن هــذه املجموعــات ال تشــكل دورة حيــاة تحليــل  .4تحليل االسرتاتيجيه ()Strategy Analysis
األعمــال أو دورة حيــاة إدارة املــروع بــل هــي  .5تحليل املتطلبات وتحديد التصميم
مجموعــة مــن العمليــات التــي يمكــن تنفيذهــا
(Requirement Analysis and Design
كلمــا احتــاج محلــل األعمــال إىل ذلــك .
)Definition
كمــا أن الكتــاب يغفــل بشــكل شــبه كامــل  .6تقييم الحل ()Solution Evaluation
اإلجابــه علــى الســؤال  :لمــاذا ؟ فهــو ال يقــوم
يركــز الكتــاب عــى كــون تحليــل األعمــال هــو
بعــرض أو رشح أي مبــادئ أو أســس أو منهجيــات
مجــال وعلــم مســتقل بذاتــه  ،و هــو بذلــك ال يربــط
كأســاس لـــ  35عمليــة املوجــودة داخــل الكتــاب
هــذا املجــال بنوعيــة معينــة مــن املرشوعــات أو
 .عــى الرغــم مــن أن الكتــاب قــد تعــرض ملحلــل
صناعــة معينــة بــل يقــدم الكتــاب مجــال تحليــل
األعمــال وذكــر بشــكل بســيط املهــارات التــي يجــب
األعمــال عــى أنــه صالــح لــكل أنــواع املرشوعــات ،
أن يتمتــع بهــا إال أنــه كذلــك قــد أغفــل توضيــح
بــل هــو أســاس لنجــاح أي مــروع ىف أيــة صناعة.
املهــام واملســؤوليات التــي يجــب أن يقــوم بهــا كل
يقــدم الدليــل املعــريف لتحليــل األعمــال فصــاً
طــرف مــن أطــراف املــروع
كامــاً عــن كيفيــة اســتخدام مجــال تحليــل
كذلــك أيضــا ً يعتمــد الكتــاب بشــكل كبــر عــى
األعمــال ىف مرشوعــات غــر تطويــر الربمجيــات
كتــاب تحليــل األعمــال للممارســن  :دليــل املمارســة
فهــو يســتعرضمثالً كيــف يمكــن اســتخدام تحليــل
لــرح وتوضيــح الكثــر مــن األدوات والتقنيــات األعمــال يف مجــال تطويــر عمليــات الرشكــة وأيضـا ً
التــي يتــم اســتخدامها لتنفيــذ عمليــات تحليــل
األعمــال .
26
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فصــاً مســتقالً لــكل األســاليب ()Techniques
التــي يتــم اســتخدامها ىف تنفيــذ العمليــات الثالثــن
الخاصــة بمجــال تحليــل األعمــال .

تم تخصيص الفصل التاسع للحديث
عن القدرات والمهارات الست التي
يجب أن يتمتع بها محلل األعمال
وهي :
 .1التـفـكـيـر التحلييل وحل املشكالت
 .2الخصائص السلوكية
 .3املعرفة الخاصة باألعمال
 .4مهارات التواصل
 .5مهارات التفاعل
 .6التقنيات واألدوات

يفضل الحصول على أحد شهادات
المعهد الدولي لتحليل األعمال فى
حالة :
 .1التخطيــط للبقــاء يف مســار تحليــل األعمال ســواءا ً
عــى املســتوى التنفيــذي أو املســتوى االســراتيجي
ىف الرشكــة
 .2ﺟﺰء ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ مركز التميز ىف اﻟﺮﺸﻛﺔ
 .3إذا كانــت املؤسســة تعتمــد عــى شــهادات املعهــد
الــدويل لتحليــل األعمــال كأســاس لبنــاء إطــار  .3إذا كانــت املؤسســة تعتمــد عــى شــهادات معهــد
الكفــاءات داخــل الرشكــة
إدارة املرشوعــات كأســاس لبنــاء إطــار الكفــاءات
داخــل الرشكــة .

يفضل الحصول على إحدى شهادات
معهد إدارة المشروعات فى حالة :

المراجع :

 .1الدخــول إىل مجــال تحليــل األعمــال مــن بوابــة  .1الدليــل املعــريف إلدارة املرشوعــات  -اإلصــدار
الســادس ( - )2018معهــد إدارة املرشوعــات .
إدارة املرشوعــات
 .2مديــر مــروع حاصــل عــى أي مــن شــهادات  .2الدليــل املعــريف لتحليــل األعمــال  -اإلصــدار
الثالــث ( - )2015املعهــد الــدويل لتحليــل األعمــال .
معهــد إدارة املرشوعــات
العودة للفهرس
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التدفق
النقدي للمشروع

Project Cashflow
من برنامج

Microsoft Project

م .منذر أسامة الشيخ ورق

مدير االستشارات التقنية بمجموعة التنميات القابضة
العودة للفهرس
العودة للفهرس
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تقريــر التدفــق النقــدي للمــروع  Project Cashflow Reportمــن التقاريــر املهمــة جــدا لــكل مديــر
مــروع أو محاســب أو حتــى ممــول للمــروع! يُجيــب هــذا التقريــر عــن أســئلة مثــل « :متــى يحتــاج
املــروع للنقــود ليســتمر العمــل دون تأخــر؟» ويجيــب أيضـا ً عــن التســاؤل عــن كيفيــة توزيــع الدفعــات
بينــك وبــن العميــل مثـاً وغريهــا.
باختصــار يوضــح هــذا التقريــر مــدى احتياجــك لتدفــق األمــوال إىل مرشوعــك عــر الزمــن ،ومتــى تحتــاج
إىل النقــود وكــم؟ .ويمكــن تصميــم التقريــر بــأن يظهــر الدفعــات املطلوبــة بشــكل أســبوعي أو شــهري
أو حتــى ســنوي.

للفهرس
العودة للفهرس
العودة
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يف برنامــج  Microsoft Project 2019والنســخ التــي قبلــه يمكنــك اســتخراج هــذا التقريــر بســهولة
رشيطــة أن تكــون مدخالتــك صحيحــة! املدخــات يُقصــد بهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــر :إدخــال
تعيــن املــوارد عــى املهــام  ،وإدخــال تكلفــة املوظفــن ،تكلفــة املورديــن ،تكلفــة املــواد التــي تســتخدمها
يف املــروع ،التكاليــف اإلضافيــة وغريهــا  ....جميــع هــذه التكاليــف يجــب أن تُحــر وتُع ـ َّرف وتُســند
بشــكل جيــد يف املــروع عــى مســتوى كل مهمــة وليــس تعيــن مــوارد وتكاليــف بشــكل عشــوائي.
أيضــا طريقــة تعريــف املــوارد  Resourcesوضبــط تراكــم اســتحقاقها املــايل (حقــل  ) Accurateوإســناد
تلــك املــوارد إىل املهــام وضبــط الـــ  Unitيلعــب دورا ً هامـا ً يف تعيــن التكلفــة بشــكل منطقــي فضـاً عــن
توزيعهــا بشــكل صحيــح.
جميــع مــا ســبق باإلضافــة لإلعــداد الصحيــح للخطــة يُشــكل مدخ ـاً أساســيا ً لضبــط تقاريــر برنامــج
 Microsoft Projectومنهــا تقريــر التدفــق املــايل للمــروع أو .Project Cashflow Report

للحصول على هذا التقرير من داخل برنامج  Microsoft Projectتصفح البرنامج

من خالل القائمة  ، Report > Costs > Cashflowسيظهر التقرير بهذا الشكل.

العودة للفهرس
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التقارير المرئية Visual Reports
بإمكانــك أيضـا ً االطــاع عــى هــذا التقريــر بشــكل أكثــر تفصيـاً عــر ربطــه بربنامــج  Excelواســتخدام
الـ  Visual Reportsعرب املســار التــايلReport > Visual Reports> Task Usage> Cashfl ow Report :
بإمكانــك هنــا أن تختــار الفــرات املاليــة التــي تريد
للتقريــر أن يــوزع الدفعــات عليها
(بحســب اليــوم ،األســبوع ،الشــهر ،الربــع ،أو
الســنة)
بعد ذلك اضغط View
ســيقوم  Microsoft Projectبتصديــر ملــف Excel
ويُحمــل بيانــات املــروع كاملــة عــى ملــف إكســل
وينشــئ ورقتــي عمــل  Sheetsاألوىل تحتــوي عــى
التقريــر بشــكل رســم بيانــي والورقــة األخــرى
تحتــوي عــى البيانــات مفصلــة كتابي ـا ً .

العودة للفهرس
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في النهاية ،من البديهي أن تعلم أن:
•ال تتوقع الحصول عىل تقرير منضبط لو لم تُربط التكاليف باملهام.
•ال تتوقع تقرير دقيق منضبط مالم تكون جميع املهام مرتبطة ببعضها  Likedبشكل جيد.
•ال تتوقع تقرير دقيق مالم تُضبط نسبة تحميل كل مورد  Resourceعىل املهمة.
•تحديثــك للخطــة ووضــع العمــل الفعــي  Actual Workسيُســاهم يف ضبــط التدفقــات النقديــة بشــكل
كبــر وســيظهر لــك احتياجــك الحقيقــي للنقــود  ....متــى وكــم.

العودة للفهرس
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لـقــاء مـــــع
األســتـــــــاذ
الـدكـــتـــــور
الـمـهــنــدس
أحـمـد محمد عبـد العليـم

قام على هذا اللقاء

م .أحمد السنوسي
Ph.D(cand), MSc,PgMP, PMP,PMOC,
)PMI-PBA, PMI-RMP, PRINCE2(P
Speaker,Instructor, Author and Consultant in
Project Management

العودة للفهرس
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بداية نود أن نعرف قراءنا األعزاء على شخصكم الكريم وما هي أهم المحطات
العلمية والمهنية الخاصة بكم؟

التعريف بشخصية العدد
•أســتاذ مشــارك هندســة التشــييد وإدارة
املرشوعــاتكليــةالهندســة–جامعــةحلــوان
•مؤســس واملديــر العــام لرشكــة خــراء القيمــة
االستشــارية . Value Experts -Egypt
•األمــن العــام للجمعيــة املرصيــة لــإدارة
املتكاملــة . AIM-Egypt
•عضــو مؤســس بجمعيــة الهندســة اإلستشــارية
املرصيــة  -)ECEAممثــل مــر الحــايل باإلتحاد
الــدويل للمهندســن االستشــاريني (.) FIDIC
•عضــو لجــان الكــود املــري والعربــي إلدارة
مرشوعــات التشــييد.
•عضــو لجنتــي تحديــث الصناعــة والتعليــم
الهنــديس نقابــة املهندســن املرصيــة.

-1عضويةاللجاناألكاديميةوالمهنية
•إستشــاري إدارة املرشوعــات – نقابــة املهندســن
املرصيــة .
•استشــاري تصميــم املنشــات الخرســانية –
ضبــط وتأكيــد الجــودة .
•عضو مشارك بجمعية املهندسني املرصية.
العودة للفهرس

•عضــو معهــد الخرســانة األمريكــي) (ACI
والجمعيــة األمريكيــة للمهندســن املدنيــن
( .)ASCE
•إستشــاري هنــديس معتمــد لــدى العديــد مــن
الهيئــات والــوزارات داخــل مــر وخارجهــا.

-2المسيرة األكاديمية واألنشطة
العلمية والتكريم الدولي والمحلي
•أعمــل حاليــا أســتاذ مشــارك هندســة التشــييد
وإدارة املرشوعــات – كليــة الهندســة – جامعــة
حلــوان .
•دكتــوراة الفلســفة « -إدارة مرشوعــات
هندســية»( -ديســمرب)2005 -الواليــات املتحــدة
األمريكيــة  /اســتكماال ملنحــة فولربايــت .
•دكتــوراة الفلســفة يف الهندســة اإلنشــائية
(مايــو « ،)2010 -جامعــة عــن شــمس – مرص
– منحــة إرشاف مشــرك جامعــة مانشيســر –
إنجلــرا  /منحــة املجلــس الثقــايف الربيطانــي
للتبــادل العلمــي مــع الجامعــات املرصيــة.
•أكثــر مــن  26بحــث علمــي منشــور يف العديــد
مــن املؤتمــرات و الدوريــات العلميــة الدوليــة
واملحليــة.
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•اإلشــراك يف االرشاف عــى أكثــر مــن  40رســالة
دكتــوراة وماجســيتري علــوم داخــل الجامعــات
املرصيــة .

•تكريــم خــاص مــن وزارة األشــغال البحرينيــة
وشــهادة تقديــر بمناســبة ورشــة عمــل تطويــر
أداء القطاعــات الهندســية عــام .2010

•اإلرشاف واإلشــراك يف اإلرشاف والتحكيــم ألكثــر
مــن مائتــي بحــث تطبيقــي لدرجــة ماجيســتري
الهندســة يف تخصــص هندســة التشــييد وإدارة
املرشوعــات داخــل مــر وخارجهــا.

•شــهادة تقديــر مــن الكليــة الفنيــة العســكرية-
مــر -املؤتمــر التاســع للهندســة املدنيــة
وتطبيقاتهــا –.2012

•التكريــم مــن الســفري الربيطانــي «ســر ديــرك
بلمبــى»يف إحتفــال بمقــر الســفارة الربيطانيــة يف
القاهــرة بحضــور وزيــر التعليــم العــايل حينئــذ
أ.د /عمــرو عــزت ســامة و أ.د /عــي عبــد
الرحمــن رئيــس جامعــة القاهــرة و مديــر املركز
الثقــايف الربيطانــي بالقاهــرة وأســاتذة الجامعات
الربيطانيــة و املرصيــة و الصحافــة و اإلعــام
املــري و الربيطانــي -ديســمرب .2005
• تكريــم خــاص و إلقــاء محــارضة إفتتاحيــة
بمؤتمــر « »Baumaالــدويل بمدينــة شــنغهاي –
الصــن2008
•تكريــم خــاص و إلقــاء محــارضة بمؤتمــر
« »NTDPAالــدويل بمدينــة كواالملبــور – ماليزيــا
2008 .
•منحــة تعــاون بحثــي مشــرك بأملانيــا – ELBA
 - - Industriesمدينــة شــتوتجارت2008 -
•تكريــم خــاص و إلقــاء محــارضة إفتتاحيــة
بمعــرض ومؤتمــر « »PUTZMEISTERالدويل-
شــنغهاي – الصــن2008 .
العودة للفهرس

-3المسيرة المهنية وأبرز اإلنجازات
في مجال إدارة المشاريع
•مؤســس واملديــر العــام لرشكــة خــراء القيمــة
لإلستشــارات الهندســية وإدارة املرشوعــات
(حاليــا).
•مستشــار رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة نمــاء
لالستشــارات الهندســية.
•إعــداد دراســات الهندســة القيميــة ودراســات
الجــدوى ودراســات التكلفــة واعــداد خطــط
الجــودة والصحــة والســامة املهنيــة ودراســة
مخاطــر املشــاريع وتقييــم العطــاءات للعديــد
مــن الهيئــات واملشــاريع الكــرى داخــل مــر
وخارجهــا.
•إستشــاري معتمــد ملرشوعــات املنطقــة املركزيــة
بهيئــة تطويــر املدينــة املنــورة و القيــام بالعديد
مــن الدراســات والتصاميــم والدراســات القيمية
لعــدد مــن املشــاريع باملدينــة املباركــة عــى
ســاكنها أفضــل الصالة وأتــم التســليم– 2016-
االن.
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•واملراقبــة واملبانــي االداريــة – أعمــال املرحلــة
الثانيــة مــن املخطــط االســراتيجي للميــاه
بمدينــة الريــاض – مــروع املهديــة – .2016
•اعــادة تصميــم واعــداد مواصفــات ومســتندات
الطــرح واملواصفــات والــروط التعاقديــة
عــدد  23عبــارة – مــروع تصميــم العبــارات
و دراســة مســارات الســيول -امانــة جــدة –
وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة – الســعودية
.2017 /-2016
•إعــداد املطالبــات الزمنيــة واملاليــة للعديــد مــن
الــركات ( مــاك ومقاولــن).
•إعــداد أدلــة اإلجــراءات املتكاملــة لبعــض
الــوزارات بالســعودية مثــل وزارة الزراعــة
والغرفــة التجاريــة وأمانــة جــدة وأمانــة
العاصمــة الريــاض مثــل  :دليــل إجــراءات
اإلدارة الهندســية  -دليــل ادارة املشــاريع
 دليــل إجــراءات الدراســات والتصاميــم -دليــل إجــراءات االرشاف عــى التنفيــذ  -دليــل
إجــراءات املراقبــة واملتابعــة والتحكــم للمشــاريع
 الدليــل التنفيــذي لعمليــات اإلرشاف عــى تنفيذاملرشوعــات  -دليــل إجــراءات قســم الرتميــم
والصيانــة – دليــل إجــراءات تأكيــد وضبــط
الجــودة باملشــاريع - .إعــداد مقــرح دليــل
إســتخدام الهندســة القيميــة يف مرشوعــات أمانــة
جــدة ونمــاذج تقييــم املشــاريع و العــروض
مــن وجهــة نظــر الهندســة القيميــة – وزارة
الشــؤون البلديــة والقرويــة بالســعودية-2014 ،
.2015
•إعــداد دراســات الهندســة القيميــة وإعــادة
تصميــم العديــد مــن املرشوعــات للهيئــة
الهندســية بــوزارة الدفــاع املرصيــة  -قطــاع
املرشوعــات الكــرى :مثــل مــروع املستشــفى
العســكري بالزقازيــق  ،مــول بورفــؤاد  ،مــول
جاردينيــا ببورســعيد  ،والتوســعات بكليــة
التجــارة .2016 ،
•دراســة الهندســة القيميــة وإعــادة تصميــم
الخزانــات االســراتيجية و منشــآت التحكــم
•

العودة للفهرس

•تنفيــذ مــروع إعتمــاد رشكــة الرائــدة
لإلســتثمارات بالســعودية لنظــام Integrated
 ،Management Systemممثــل املؤسســة
العامــة للتقاعــد باململكــة التــي تقــوم بتنفيــذ
كــرى املرشوعــات بالســعودية مثــل مدينــة
امللــك عبداللــه املاليــة  KAFDوذلــك بالتعــاون
مــع مجموعــة الخــراء املرصيــون  (EPMأ.د.
عــادل الســمادوني) . 2015 -
•اإلشــراك مــع مجموعة الخــراء املرصيــن EPM
يف إعــداد وثيقــة املــروع Project Charter
وكراســات الــروط التعاقديــة واملواصفــات
الفنيــة و دعــوات املقاولــن واملورديــن العامليــن
ألكــر مــروع ســكر بنجــر بالــرق األوســط
– مصنــع النــوران للســكر -بطاقــة إنتاجيــة
 16000طن/يــوم  ،باإلضافــة إىل تصميــم نظــام
إلعتمــاد وتقييــم رقمــي للمكاتــب اإلستشــارية
واملقاولــن واملورديــن خــاص باملــروع يســاعد
عــى إتخــاذ القــرار بنظــام AHP- Simulation
Based Technique- Prequalification Point
 – D.S. Systemعــام .2016
•تأســيس قســم الدراســات اإلســراتيجية
برشكــة نمــاء لإلستشــارات الهندســية ملشــاريع
الهندســة القيميــة وإدارة املشــاريع و إعــداد
دراســات الجــدوى ودراســات تطويــر األصــول
و إســتثمارها باإلضافــة إىل مشــاريع إعــادة
تأهيــل املنشــآت.2011
•تنفيــذ برنامــج إلدارة و إســتثمار األصــول
املشــركة اململوكــة لصالــح البنــك األهــي
املــري و بنــك مــر
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(إعــادة تقييــم األصــول العقاريــة و األرايض و
املصانــع اململوكــة للبنكــن ودراســة التــرف
األفضــل و األعــى ربحيــة لألصــول وربــط املواقــع
بنظــام تحديــد املواقــع جغرافيــا  GISلألصــول
وعددهــا  149أصــل عــى مســتوى الجمهوريــة)
.-2012
•مديــر إدارة تطويــر األعمــال و املرشوعــات
الكــرى مــع املؤسســة العربيــة للعلــوم و
التكنولوجيــا  – ASTFو إعــداد  9ورقــات
عمــل بمبــادرات و مشــاريع للمؤسســة العربيــة
للعلــوم و التكنولوجيــا تقدمــت بــه ASTF
للتمويــل مــن بنــك التنميــة اإلســامي –جــدة –
الســعودي ،2010 -و مراجعــة إتفاقيــة التعــاون
مــع مؤسســة الفكــر العربــي ووزارة التعليــم
املرصيــة ورشكــة  General Electricاألمريكيــة
وكذلــك اإلتفاقيــة مــع رشكــة .INTEL
•رئاســة اللجنــة الفنيــة املفوضــة مــن مجلــس
إدارة رشكــة ســكوير للمرشوعــات الهندســية
– عامــي 2008 /2007إلختيــار و إختبــار
املهــام و املعــدات و التجهيــزات الالزمة ملشــاريع
الرشكــة و إبــرام اإلتفاقيــات و العقــود وإعــداد
مســودات الرشاكــة مــع العديــد مــن رشكات
البنــاء و التشــييد العامليــة وقــد شــملت زيــارات
ميدانيــة و دراســات مســتفيضة يف عــدة دول
منهــا اليابــان  ،الصــن  ،ماليزيــا ،ســنغافورة ،
أملانيــا ،إنجلــرا ،روســيا ،اإلمــارات  ،الســعودية ،
قطــر  ،البحريــن ،األردن.
•رئاســة شــؤون القطاعــات الفنيــة COO
 )(2007رشكــة  SIBICوتوقيــع عــدد مــن
إتفاقــات التفاهــم .M.O.Uو التعــاون املشــرك
و الرشاكــة مــع العديــد مــن الــركات العامليــة
يف مجــال معــدات البنــاء و التشــييد منهــا
 :رشكــة  ELBAاألملانيــة الرائــدة يف مجــال
صناعــة محطــات الخرســانة الجاهــزة ،رشكــة
 PUTZEMEISTERاألملانيــة ورشكــة China
 Heavy Truck Machineryالصينيــة الرائــدة
يف مجــال صناعــة عربــات النقــل الثقيــل ،
وأعمــال دراســات الجــدوى والتصميــم واإلنشــاء
ملحطــات  RMCBPبمــر والســعودية،
العودة للفهرس

•وكذلــك توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع املجلــس
املاليــزي للتعــاون يف مجــاالت التعليــم التقنــي
والتدريــب التأهيــي.
•إعــداد نمــاذج أســاليب تنفيــذ بنــود األعمــال
- Method Statementو مصفوفــة املهــامواملســئووليات ألطــراف املــروع RAM-
 - MATRIXمــروع الجامعــة األمريكيــة
بالتجمــع -تحالــف سامســونج – ســامكريت-
.2006
•اإلرشاف الفنــي عــى مــروع تطويــر قطــاع
البنيــة التحتيــة – مرشوعــات مــر الوســطى –
.USAID – 2004
•املشــاركة يف اعــداد الدراســات الخاصــة ملــروع
تأهيــل القــرى املرصيــة بيئيـــــا – UNDP -
.2003

• منذ متى بدأتم رحلتكم مع عالم
إدارة المشاريع ؟
كانــت البدايــات األوىل منــذ التخــرج والبــدء مبــارشة
يف اإلعــداد لرســالة املاجيســتري موجهــة أكثــر ناحيــة
تخصــص تصميــم املنشــآت الخرســانية وميكانيــكا
اإلنهيــار يف املنشــآت وتقييــم الســامة اإلنشــائية لهــا
وكان يحلــو يل حينهــا أن أصــف مجــال دراســتي
بمســمى « طــب املبانــي « أو « «Pathology of RC
 ،structuresولــم يكــن تخصــص إدارة املشــاريع
منــذ أكثــر مــن عرشيــن عامــا يحظــى بهــذا الزخــم
واإلهتمــام الحــايل  ،،وربمــا كان إهتمامــي بالبحــث
عــن أنســب الحلــول التصميميــة و أســاليب التنفيــذ
األكثــر مالئمــة للتطبيــق تمهيــدا لشــغف ســيأتي
فيمــا بعــد بالهندســة القيميــة وتطبيقاتهــا .صاحب
ذلــك مســرة مهنيــة تنوعــت بــن مهــام التصميــم
واإلرشاف و التنفيــذ وإعــداد املواصفــات والربامــج
الزمنيــة -البســيطة حينئــذ ، -كل ذلــك شــكل وعيــا
وتطبيقــا إلدارة املشــاريع دون قصــد حينهــا
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لكــن البدايــة الحقيقيــة كانــت أثنــاء االعــداد
إلختيــار موضــوع الدكتــوراة عــام  2003والتفكــر
يف التخصــص يف إدارة املشــاريع كتخصــص جديــد
وغــر نمطــي لــدى .

• ما الذي جذبكم لهذا لمجال إدارة
المشاريع؟
مجــال إدارة املشــاريع مجــال رحــب ومتجــدد وعلــم
إدارة املشــاريع علــم حيــاة متكامــل ديناميكــي
اإليقــاع يمــزج بــن تطبيقــات العلــوم الهندســية
التخصصيــة و علــوم اإلدارة لألفــراد واملؤسســات
ونظرياتهــا  ،وفيــه جانــب فلســفي يهتــم بعلــم
النفــس والعلــوم االنســانية و أليــات الحفــز
والتشــجيع والتوجيــه والتقويــم و التقييــم املســتمر
 ،،لــذا فهــو بمثابــة قائــد األوركســرا لباقــي العلــوم
الهندســية  ،و إدارة التشــييد تعــد مــن أقــدم العلــوم
الهندســية و أثــار الحضــارات القديمــة شــاهدة عــى
أنظمــة البنــاء وأســاليب التشــييد املطبقــة حينهــا
 ،،كمــا أن مديــر املــروع الناجــح البــد أن تتوافــر
فيــه بجانــب الجــدارات املعرفيــة و الكفــاءات
املهنيــة ســمات شــخصية قياديــة بعضهــا مكتســب
وبعضهــا هبــة (( Giftedمــن اللــه ســبحانه وتعاىل
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• بصفتكم كخبير في هذا المجال؛
ما هو تقييمكم لتطبيق إدارة
المشاريع بشكل عام حاليا بالشرق
األوسط؟
عندمــا نقــارن مســتوى تطبيــق إدارة املشــاريع اآلن
بمــا كان عليــه منــذ عــر ســنوات أو عــرون عامــا
نجــدا تطــورا ملحوظــا  ،،فاملشــاريع زادت درجــة
تعقيدهــا وتعــددت أطرافهــا وعملياتهــا وتطــورت
أســاليب ومعــدات التشــييد بشــكل كبــر  ،،لــذا
فتطبيــق إدارة املشــاريع وخاصــة إدارة مشــاريع
التشــييد لــم تعــد رفاهيــة بــل رضورة ملحــة .
كمــا ان ازديــاد االهتمــام بتدريــس تخصصــات إدارة
املشــاريع يف الجامعــات و االهتمــام بالحصــول عــى
الشــهادات املهنيــة الدولية مثــلPMP, PMI-PSP, :
PMI-RMP, PMOC, CBAP, SAVE- AVS,VMP,
 ..... CVSوغريهــا يف مجــال إدارة املشــاريع عــى
مســتوى االفــراد  ،،،لكــن بشــكل عــام وعــى صعيــد
الــركات و املؤسســات العاملــة يف قطــاع التشــييد
لــم تصــل لدرجــة النضــج الــكايف «»Maturity
لتطبيــق منهجيــات إدارة املشــاريع األنســب لطبيعــة
املشــاريع وبيئــة املشــاريع ذاتهــا
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البــد مــن تعزيــز مفهــوم (أفضــل املمارســات Best
 )Practicesهنــاك شــركات تطبــق برمجيــات و
تقنيــات حديثــة فــي إدارة المشــاريع مثــل  ERPاو
 BIM Techniqueفــي مشــاريع هامــة  ،لكــن كــم
عددهــا ومــا كفــاءة إســتخدامها ؟ االمــور بحاجــة
الــى جهــد أكبــر .

• كثير من المهتمين بهذا المجال
لديهم الرغبة في تطوير قدراتهم
العلمية والمهنية فيه ،فما هي
توصياتكم لهم؟
علــم إدارة المشــاريع علــم تطبيقــي ال تنفصــل
النظريــة فيــه عــن التطبيــق  ..ببســاطة األداء هــو
محصلــة الرغبــة فــي العمــل و القــدرة علــى إنجازه
 ،،كونهــم لديهــم الرغبــه فــي تطويــر الــذات هــذا
الشــق االول  ،الشــق الثانــي المكمــل لذلــك هــو
تعزيــز القــدرات واكتســاب الجــدارات الالزمــة مــن
خــال :
•تنميــة المهــارات المعرفيــة مــن خــال االلتحاق
بــأي برامــج تدريبيــة او دراســية متاحــة
تناســب ظروفهــم ســواءا برامــج دراســات
عليــا أو شــهادات مهنيــة أو برامــج تدريبيــة
عاديــة لمواكبــة التطــور المتالحــق فــي أســاليب
ومنهجيــات إدارة المشــاريع .العلــم والخبــرة
صنــوان متالزمــان البــد أليهمــا مــن االخــر .
العودة للفهرس

•التحديــث المســتمر للكفــاءات والخبــرات
المكتســبة  ..ســواءا مــن خــال البرمجيــات
واالســاليب اإلداريــة الحديثــة أو اكتســاب خبرات
جديــدة مــن مشــروعات كبــرى دون االكتفــاء
بنمطيــة االداء فــي مشــاريعه الســابقة  ،التطــور
لــن يقــف عنــد حــد معيــن ومــن لــم يســاير
ركــب التطــور االن لــن يســتطيع اللحــاق بــه
مســتقبال  ..المهــم أن يبــدأ االن (it›s never too
.)late

بالنظر للهندسة القيمية وأهميتها
الجوهرية خاصة بقطاع التشييد،
ما هو رأيكم في مستوى التطبيق
حاليا والتوصيات الالزمة لرفــــــع
مســـتــــوى التطبيـــق للمستوى
المأمول؟
بدايــة إســمح لــي بتوضيــح بعــض المفاهيــم
التــي يمكــن ان تختلــط لــدى بعــض الزمــاء
ألهميــة موضــوع الهندســة القيميــة وكونــه
موضــوع العــدد :
اوال  :اننــي أميــل بشــكل أكثــر إلســتخدام مصطلــح
« إدارة القيمة « »Management of Valueأو «اإلدارة
القيمية «»Value Management
39

إذا أردنــا تطبيــق إدارة القيمــة بمفهومهــا الشــامل
خــال جميــع مراحــل مشــاريع التشــييد ،
صحيــح البدايــات األولــى لهــذا العلــم والمصطلــح
األكثــر إنتشــارا هــو الهندســة القيميــة » Value
»Managementوإن إرتبــط بشــكل أكبــر
بمخرجــات مرحلــة التصميــم «»Design Stage
وكلمــا كان تطبيقــه مبكــرا فــي المشــروع كلمــا
زادت الفائــدة مــن تطبيقــه  ،،،لكــن إدارة القيمــة
بشــكل عــام تشــمل نطــاق أكبــر مــن الوظائــف
والعمليــات خــال المراحــل المختلفــة للمشــروع
إبتــداءا مــن « تخطيــط القيمــة – Value Planning
» و تحليــل القيمــة «  »Value Analysisفــي مرحلــة
الدراســات األوليــة ودراســات الجــدوى ثــم تتكامــل
عمليتــي « تحليــل القيمــة والهندســة القيميــة «
 « »VA/VEفــي مرحلــة التصميــم »  ،وفــي مرحلــة
تحليــل العطــاءات واختيــار اســتراتيجية التعاقــد
نلجــأ أكثــر لمفهــوم « « Value Assessmentوفــي
مرحلــة التنفيــذ أو التشــييد نســتخدم «Value
» Controlوهكــذا  ...وهــذه المســميات ليســت
حديثــة نســبيا بــل نجدهــا فــي الكــود اإلنجليــزي
مثــا إلدارة المشــروعات الصــادر مــن CIOB
والكــود األســترالي  ) )2007-AS 4183وغيــره فــي
كثيــر مــن المرجعيــات ومنهجيــات إدارة المشــاريع
وال تتعــارض مــع المدرســة األمريكيــة فــي اإلدارة او

ثانيــا  :هنــاك خلــط لــدى البعــض أيضــا بــن
الهندســة القيميــة « ( »Value Engineering
األكثــر إرتباطــا بمخرجــات مرحلــة التصميــم ككل
(  )Arch., Structural, MEPومــا يرتبــط بهــا
مــن مواصفــات ومنهجيــة تنفيــذ وخالفــه)  ،وبــن
مفهوم األمثليــة التصميميــة «»Design Optimality
ومفهــوم القابليــة للتشــييد »»Constructability
املســتخدم بكثــرة يف أمريــكا  ،ومفهــوم البنائيــة أو
القابليــة للبنــاء «» Buildabilityاملســتخدم بكثــرة
يف إنجلــرا  ،هنــاك تمــاس بــن املفاهيــم األربعــة
وجميعهــا لهــا معامــات قيــاس  ، « »indexلكــن
ثمــة فــروق جوهريــة البــد أن تؤخــذ يف اإلعتبــار .

فعندمــا يكــون هنــاك تصميــم مبالــغ يف قطاعــات
عنــارصه اإلنشــائية مثــا او لــم يتبنــى النظــام
اإلنشــائي األمثــل ملقاومــة األحمــال واإلجهــادات
التــي يتعــرض لهــا املبنــى واختــار نظامــا اخــر
اكثــر تعقيــدا وتكلفــة واســتنزافا للوقــت واملــوارد
 ،،هــذه مشــكلة مصمــم وبحاجــة اىل Structural
 Design Reviewأو بحــث عــن األمثليــة
التصميميــة « ،،»Design Optimalityأمــا البنائيــة
«  »Buildabilityوهــي مرتبطــة بمرونــة التصميــم
« » Design- Orientedولهــا مقيــاس مــن 100
نقطــة يعــر عــن مــدى ســهولة البنــاء خاصــة عنــد
إســتخدام العنــارص النمطيــة او ســابقة التصنيــع
 ، SAVE – International Guidelinesبــل ومــدى توفــر العمالــة الالزمــة للبنــاء ورفــع
تتكامــل معهــا وتتعاضــد وتعطــى مفهومــا أشــمل مســتويات انتاجيتهــا وجودتهــا وتقليــل الزمــن
لتطبيــق إدارة القيمــة .
العودة للفهرس
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املســتغرق للبنــاء  ،وكثــر مــن الــدول االوربيــة
تســتخدم هــذا املقيــاس ويطبــق كذلــك يف دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــى مســتوى البلديــات
وقــد وجــدت مثــا ان بلديــة إمــارة الشــارقة لديهــا
مــا يســمى « مــؤرش البنــاء الذكــي».
أمــا القابليــة للتشــييد «  »Constructabilityفهــي
أكثــر إرتباطــا بمرحلــة التشــييد واســتخدام انســب
انظمــة البنــاء واســاليب التشــييد ومعداتــه التــي
تنفــذ التصميــم بأقــل عمالــة ممكنــة واقــل تكلفــة
وارسع وقــت مــن خــال تتابــع مــرن لعمليــات
ومراحــل التنفيــذ  ،اي انــه مرتبــط بشــكل اكــر
بعمليــات التشــييد « Construction Processes-
.»Oriented
واخريا  ...الهندســة القيمية « »Value Engineering
وهــي طائــر بجناحــن أحدهمــا تعزيــز الوظيفــة
«» Functionواالخــر تقليــل التكلفــة « « ،Costال
يمكــن أن يحلــق بدونهمــا ويفيــد مــن كل مــا ســبق
مــن مفاهيــم.
عود الى سؤالك – مستوى التطبيق الحالي:
لالســف متواضــع وربمــا يعتبــره بعــض متخــذي
القــرار رفاهيــة ال داعــي لهــا  ،،بالرغــم مــن
حتميــة إســتخدامها خاصــة مــع التكاليــف الباهظــة
للمشــاريع والتوجــه العــام بترشــيد اإلنقــاق وتقليــل
التكاليــف غيــر الضروريــة .
العودة للفهرس

التوصيات الالزمة لرفع مستوى
التطبيق:
 -1علــى مســتوى الــوزارات والهيئات والمشــاريع
الحكومية :
البــد مــن اســتصدار تشــريع أو تعميــد علــى
مســتوى المشــاريع الحكوميــة بضــرورة إجــراء
الدراســات القيميــة للمشــاريع مرتفعــة التكلفــة او
التــي تتخطــى ميزانيتهــا حــدا معينــا كمــا هــو
معمــول بــه فــي دولــة االمــارات والســعودية مــن
فتــرة  ،،وزيــادة الوعــي بأهميــة الهندســة القيميــة
واالثــار االيجايبــة لتطبيقهــا فــي رفــع كفــاءة االداء
وخفــض تكاليــف المشــاريع.
 -2علــى مســتوى الجامعــات واالكاديميــات
وكليــات الهندســة :
إضافــة مقــرر أو أكثــر دراســي فــي مرحلــة
البكالوريــوس والدراســات العليــا يتنــاول مفاهيــم
الهندســة القيميــة وتطبيقاتهــا المختلفــة فــي
المشــاريع لكافــة المجــاالت الهندســية وليــس
التصميــم اإلنشــائي فقــط  ،ســوف يكــون لذلــك
مــردود كبيــر ولدينــا وللــه الحمــد تجربــة رائــدة
فــي مجــال تدريــس الهندســة القيميــة فــي كليــة
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الهندســة بالمطريــة جامعــة حلــوان كمقرر دراســي
لطلبــة البكالوريــوس ومشــاريع التخــرج فــي إدارة
المشــروعات  ،ومقــرر إجبــاري لطلبــة الدراســات
العليــا فــي مرحلتــي الماجيســتير والدكتــوراة
تخصــص هندســة التشــييد وإدارة المشــروعات
يدرســون فيــه مفاهيــم وتطبيقــات الهندســة
القيميــة فــي المشــاريع المختلفــة وقــد جــاوز عــدد
مــن حصلــوا علــى درجــات علميــة كالماجيســتير
مثــا فــي تطبيقــات الهندســة القيميــة فــي
المشــاريع وأســاليبها  50دارســا  ،ولدينــا اســتعداد
لتبــادل الخبــرات والتوصيــات مــع الجميــع.
 -3علــى مســتوى الهيئــات والجهــات الممثلــة
للشــهادات الدوليــة فــي الهندســة القيميــة :
خفــض تكاليــف اإللتحــاق ببرامــج التدريــب
المؤهلــة للحصــول علــى شــهادة دوليــة فــي مجــال
الهندســة القيميــة وزيــادة أعــداد المنــح الخاصــة
بطــاب كليــات الهندســة خاصــة فــي مرحلــة
البكالوريــوس والدراســات العليــا لاللتحــاق ببرامــج
الشــهادات الدوليــة فــي الهندســة القيميــة وتعزيــز
المبــادرات الحاليــة لذلــك ،
و لــو أمكــن معاملــة املهندســن حديثــي التخــرج
– حتــى خمــس ســنوات – ماليــا معاملــة الطــاب
بخفــض قيمــة االشــراك وتســهيل االجــراءات يف
برامــج الشــهادات الدوليــة واعتبــاره جــزءا مــن
املشــاركة املجتمعيــة لهــذه الهيئــات والجهــات لــزاد
االقبــال بشــكل كبــر .
العودة للفهرس

 -4على مستوى المهندسين ذوي الخبرات :
مهــم جــدا االلمــام بمفاهيــم الهندســة القيميــة و
كذلــك الحصــول علــى شــهادة دوليــة فــي هــذا
المجــال بالتأكيــد  ،،،لكــن التطبيــق العملــي فــي
المشــاريع لهــذه المفاهيــم هــو األهــم واألجــدى.

• هل هناك عالقة بين إدارة المنافع
والهندسة القيمية وهل هناك
منهجية منظمة للتطبيق؟
بالتأكيــد هنــاك عالقــة وثيقــة وان إختلفــت
األســاليب  ،فــإدارة المنافــع أو إدارة تحقيــق المنافع
« «Benefits Realization Managementتمــر
بالمراحــل ذاتهــا لــدورة حيــاة المشــاريعPDCA
 Cycleوان تباينــت المســميات ( تحديــد وهيكلــة
املنافــع – التخطيــط لهــا – التحقــق واملتابعــة –
تقييــم املنافــع )  ،لكنهــا تعنــى أكثــر بتحقيــق
منافــع ذات قيمــة حقيقيــة الســتثمارات الرشكــة
او املنظمــة مــن خــال مخرجــات املشــاريع او
الربامــج التــي تديرهــا ولديهــا قــدرة عــى التعامــل
مــع التغيــرات املتعــددة « « ،، Changesولتنفيــذ
عمليــات إدارة املنافــع نجــد تقاطــع كبــر مــع
اســاليب ونمــاذج الهندســة القيميــة مثــل « Value
Analysis, Setting Priorities, Cost-Benefit
« ..…analysis
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،وبالنســبة ملنهجيــة تطبيــق إدارة تحقيــق املنافــع
• هل تعتقدون بأن وجود مكتب
أنصــح باحــدى املنهجيــات املرجعيــة مثــل «
ّ
«PRINCE-2 Methodology Environments
فعال في إدارة
إدارة المشاريع
، Controlled Methodology) : (PRojects IN
المشاريع بالمنظمات؟ ولماذا؟
أو مرجعيــة «APM; Association for Project
.« Management
بالتأكيــد وجــود مكتــب إدارة المشــاريع « »PMO
فعــال للغايــة وليــس ترفــا او عبئــا مضافــا ،،
• تحويل اإلجراءات والعمليات إلى
بــل يوفــر بنماذجــه الثــاث ( Supportive,
أنظمة إلكترونية الشك يسهل ويزيد
 ) Controlling, Directiveتعزيــزا لفــرص نجــاح
المشــاريع وإدارة أكثــر فاعليــة للمــوارد البشــرية
من فاعليتها ما هي معوقـــــات
والماليــة والتقنيــة  ،واالتصــاالت وعمليــات المتابعــة
تطبيقها فــــي شركــات التشييـــد
والمراقبــة والتحكــم وادارة التغييــرات وحوكمــة
بالشرق األوسط؟
المشــاريع واكثــر دقــة فــي التخطيــط واالنفــاق
واقــل عرضــة للمخاطــر وتأثيرهــا.
البــد مــن إقتنــاع اإلدارة العليــا اوال بأهميــة أتمتــة
اإلجــراءات والعمليــات ومــا توفــره مــن الوقــت
• ما هي أهم األعمال التي تقومون
والجهــد والمــوارد وأضابيــر اإلدارة الثقيلــة أو
عليها حاليا؟
المترهلــة  ،،كمــا اننــا بحاجــة الــى زيــادة الوعــي
وبرامــج التدريــب بيــن المهندســين التنفيذييــن
باإلضافــة الــى المهــام االكاديميــة والمهنيــة
الســتخدام هــذه االنظمــة وكفاءتهــا.
المعتــادة مــن أعمــال التدريــس واالشــراف
علــى الزمــاء الدارســين بمرحلتــي الماجيســتير
والدكتــوراة و تحكيــم األبحــاث والرســائل الجامعيــة
ومتابعــة المشــاريع بالمكتــب  ،أعكــف حاليــا
علــى تصميــم ثــاث يرامــج أكاديميــة أدعــو اللــه
أن يجعلهــا خالصــة لوجهــه الكريــم وينفــع بهــا
ويكتــب لهــا القبــول والتوفيــق هــي :
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•برنامــج بينــى لدرجــة البكالوريــوس فــي هندســة التشــييد وإدارة المشــاريع المســتدامة – لمرحلــة
البكالوريــوس بهندســة المطريــة – جامعــة حلــوان حيــث اعمــل أســتاذا مشــاركا للتخصــص.
•برنامــج محــدث للدراســات العليــا ( الدبلومــا –الماجيســتير – الدكتــوراة ) في إدارة تشــييد المشــاريع
المســتدامة أيضــا بكليــة الهندســة بالمطريــة – جامعــة حلوان.
•برنامــج دراســات عليــا فــي اإلســتثمار والتطويــر العقــاري بكليــة الدراســات العليــا والبحــوث البيئيــة
– جامعــة حلــوان بتكليــف مــن رئيــس الجامعــة.

• كلمة أخيرة تودون نقلها لقراء المجلة األعزاء؟

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

نبذة عن المؤلفين:
Steven Male

خبــر دويل يف الهندســة القيميــة و إدارة املشــاريع
و املحافــظ .متخصــص يف اإلدارة القيميــة للبنــى
التحتيــة و بروفيســور زائــر يف جامعــة بريســتول.
John Kelly

بروفيســور يف جامعــة غالســكو .لديــه العديــد مــن
املؤلفــات يف إدارة التشــييد و الخدمــات و اإلدارة
القيميــة.
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لنتفق أوال" أن هذا الكتاب ليس مجرد
كتابا" عاديا" بل يستحق أن يطلق
عليه دليل معرفي شامل في اإلدارة
القيمية.

فيمــا قــام الجــزء الثالــث بعمليــة تقييــم شــاملة
للمنهجيــة األمريكيــة و تحليــل التطبيــق العمــي
عــى أرض الواقــع .أيضــا» تــم التطــرق هنــا إىل
ناحيــة مهمــة أال وهــي
The Client Value System

التفريــق بــن «التكلفــة» و «القيمــة» مــن وجهــة
وال غرابــة يف ذلــك إذا علمنــا أن املؤلفــن قامــا نظــر املعنيــن باملــروع.
بتأليفــه عــام  2005عــن طريــق دراســة كافــة نأتــي للجــزء الرابــع و األخــر حيــث قــدم الكاتبــان
جوانــب التجربــة األمريكيــة و املشــاركة الفعليــة خالصــة مجهوداتهمــا مــن خــال مقــرح ملنهجيــة
يف عــدة مشــاريع هنــاك ومــن ثــم بلــورة منهجيــة اإلدارة القيميــة خــاص باململكــة املتحــدة مــن خــال
خاصــة مقرتحــة للتطبيــق يف اململكــة املتحــدة .تنفيــذ عملتــي
حيــث أن النقــل األعمــى – مــن وجهــة نظــر
Functional Analysis
الكاتبــن -ألي تجربــة ناجحــة كمــا هــي قــد ينتهي
& Life Cycle Costing
بالفشــل بســبب خصوصيــة و اختــاف كل مجتمــع
عــن اآلخــر ،و هنــا تظهــر أهميــة أخــرى للكتــاب و لــم يغفــل الكتــاب عــن رشح مســتفيض عــن
أال وهــي تعليــم الكيفيــة الصحيحــة إلدخــال أي مهــارات قيــادة فريــق العمــل الالزمــة لنجــاح أي
منهجيــة جديــدة مرغوبــة لضمــان دمجهــا و مهمــة ،و تأثــر الحكومــات واألنظمــة املحليــة و
ســهولة تطبيقهــا جنبــا» إىل جنــب مــع ســابقاتها يف تأييــد اإلدارة العليــا ســواء ســلبا» أم إيجابــا» عــى
أي بيئــة جديــدة.
نجــاح العمــل.
مــن خــال  4أقســام رئيســية و  13جــزء قــام خالصــة جميلــة لهــذا الكتــاب الرائــع تصلــح ألن
الكاتبــان بتقديــم كل مــا يلــزم ألي بيئــة ترغــب تســتخدمها يف أي قــرار يواجهــك:
بتفعيــل اإلدارة القيميــة داخلهــا.
?Does it worth what it costs
الجــزء األول كان بمثابــة مدخــل لــإدارة القيميــة
How can I get the required quality
و رشح ملبادئهــا األساســية بأنهــا خطــوات إبداعيــة
?with least cost
لتقديــم أفضــل البدائــل  ،باإلضافــة للمقارنــة بــن
مصطلحــي
Value Management
vs. Cost Management

إذا أعجبك هذا الكتاب عزيزي القارئ
اقترح عليك المجموعة التالية:

أمــا يف الجــزء الثانــي فقــد ّ
فصــل الكاتبــان التجربة
Value Engineering Mastermind.
األمريكيــة مــن خــال رسد النظريــات الخاصــة بهــا
و مــن ثــم الدخــول إىل عــدة حــاالت فعليــة تعتــر Value Engineering Practical Applications.
مــن أوىل املشــاريع التــي تــم تطبيــق اإلدارة القيميــة
Target Costing and Value Engineering.
عليهــا مــن خــال اســراتيجيات مختلفــة ،و مــن
ثــم تحليــل و ذكــر إيجابيــات و ســلبيات كل تجربة.
و كمــا ذكرنــا ســابقا» فقــد شــارك الكاتبــان يف
بعضهــا.
العودة للفهرس
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التكامل بين
إدارة المخاطر والهندسة القيمية
و إدارة الجودة في مشاريع التشييد
أ.م.د /أحمد محمد عبد العليم
أستاذ هندسة التشييد وإدارة املرشوعات م - .كلية الهندسة – جامعة
حلوان  -عضو الكود املرصي ولجان الكود العربي إلدارة املرشوعات –
عضو مؤسس بالجمعية املرصية للهندسة اإلستشارية  -األمني العام
لجمعية اإلدارة املتكاملة  - IRVQMإستشاري إدارة املرشوعات – املدير
العام .V.E.C Egypt
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تـمـهـيــد
مــع التطــور املتالحــق يف إدارة مشــاريع التشــييد
وتعــدد أطرافهــا وأســاليبها و تعقيــد عملياتهــا ،،
لــم تعــد إدارة املشــاريع املثقلــة بتعــدد العمليــات
وقوالبهــا اإلداريــة وتبعاتهــا خيــارا إســراتيجيا  ،و
أصبــح التوجــه لــإدارة الرشــيقة و الذكيــة وتكامــل
العمليــات الرئيســية يحظــي بقبــول متزايــد وتفــرد
لــه مســاحة أكــر مــن األبحــاث واملرجعيــات
القياســية املعنيــة بعلــوم إدارة املرشوعــات حيــث
تطغــى أهميــة تحقيــق املتطلبــات واألهــداف عــى
تحقيــق العمليــات اإلداريــة بحذافريهــا  ،،ويصبــح
دمــج العمليــات اإلداريــة املتزامنــة مطلبــا ًملحــا ً
وســبيالً لتحقيــق التــوازن يف نظــام إداري يحقــق
الكفــاءة والفاعليــة وجــودة املخرجــات مــن ناحية و
كذلــك املرونــة والتكيــف مــع التغيــرات مــن ناحيــة
أخــرى .

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

 -1مــقــدمــــة
إدارة الوقــت والتكلفــة همــا العمليتــان الرئيســيتان
يف إدارة مشــاريع التشــييد  ،و كلمــا زادت درجــة
تعقيــد املشــاريع كلمــا زادت املحــددات واملقيــدات
عــى إتمــام املــروع باملــدة والتكلفــة املخططتــن .

لكــن إدارة تشــييد املشــاريع ذاتهــا تكــون
مصحوبــة يف أحيــان كثــرة بدرجــات متفاوتــة مــن
الاليقــن(  ) Uncertaintiesيف تحقيــق أهــداف
املــروع ومتطلبــات األطــراف املعنيــة باملــروع
واملقــال الحــايل يعــرض إلمكانيــة التكامــل بــن (ٍ )Stakeholdersوالتــي تمثــل مخاطــر املــروع
ثــاث عمليــات رئيســية يف إدارة مشــاريع التشــييد (.)Risks
وهــي إدارة املخاطــر و إدارة القيمــة ( الهندســة
وقــد تتنــوع هــذه املخاطــر بتعــدد أســبابها و مــدى
القيميــة  -يف مرحلــة التصميــم) وإدارة الجــودة ،
تأثريهــا عــى أهــداف املــروع الرئيســية ( الوقــت –
حيــث تتعاضــد العمليــات الثــاث وتتقاطــع يف عــدة
التكلفــة – الجــودة – نطــاق األعمــال) كمـا ً وكيفـاً.
مراحــل ثنائي ـا ً كوجهــي العملــة الواحــدة وتتكامــل
معــا ً لتعــزز منظومــة األداء يف مشــاريع التشــييد.
العودة للفهرس
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كمــا أن تزامــن هــذه املخاطــر مــع مراحــل عمــر
املــروع املختلفــة ( مخاطــر تمويليــة Financial
 Risksيف مرحلــة دراســات الجــدوى والدراســات
األوليــة – مخاطــر مرتبطــة بمرحلــة التصميــم
 –Design-related Risksمخاطــر مرتبطــة
بعمليــة التشــييد والبنــاء Construction-related
 )....،، Risksيجعــل مــن دراســتها يف املراحــل
األوىل مــن عمــر املــروع تخطيطيــا ً مطلبــا ً ملحــا ً
و رضور ًة حتميــة ًكإجــراء اســتباقي يقلــل مــن
تأثريهــا الســلبي عــى إنجــاز املشــاريع ويعــزز
فــرص نجاحهــا .

-2إدارة المخاطر وإدارة القيمة -
إدارة الجودة  ...وجها العملة ذاتها
قاعدة
« دفــع الــرر مقــدم عــى جلــب املنفعــة « ...
فقهيــة وقانونيــة مســتقرة  ،كذلــك األمــر يف إدارة
املشــاريع فــإن إدارة املخاطــر التــي قــد تؤثــر ســلبا
عــى أهــداف املــروع لهــا األولويــة عنــد تخطيــط
املشــاريع يف مراحلهــا األوىل  .ويظهــر ذلــك بعــدة
أوجــه خاصــة يف مراحــل املــروع األوىل .فدراســات
الجــدوى ( )Feasibility Studiesال تخلــو مــن
دراســة املخاطــر اآلنيــة واملســتقبلية كجــزء مــن
تحليــل نقــاط القــوى والضعــف اآلنيــة واملســتقبلية
 :) )SWOTاملخاطــر اآلنيــة Weaknesses or
 ، ) )Current Risksوالتهديــدات  -املخاطــر
املســتقبلية ( . ) Threats or Forthcoming Risks
واذا كان املهتمــون بتأصيــل وتوثيــق علــوم اإلدارة
يرجعــون البدايــات األوىل إلدارة القيمــة Value
 Managementإىل أربعينيــات القــرن املــايض مــع
إســهامات  Laurence Milesوبحوثــه مــع رشكــة
 GECاألمريكيــة وتقديــم مصطلــح» الهندســة
القيميــة «  » Value Engineeringكمنهجيــة
منظمــة لتعزيــز الوظائــف األساســية للمــروع أو
الخدمــة أو املنتــج وتقليــل التكلفــة غــر الرضوريــة
 ،ثــم تطويــر آليــات وأســاليب الهندســة القيميــة
مــع نهايــة الخمســينيات واســتخدامها يف نطــاق
أوســع مــن مشــاريع البحريــة األمريكيــة وإضافــة
أســاليب جديــدة كنظام التحليــل الوظيفــي « FAST:
»Functional Analysis System Technique
العودة للفهرس

والتــي ضمنــت بعدهــا يف املعايــر الرئيســية
للجمعيــة األمريكيــة ملهنــديس القيمــة التــي تحــول
اســمها فيمــا بعــد إىل الجمعيــة الدوليــة ملهنــديس
القيمــة  . SAVE Internationalتزامــن ذلــك مــع
تطــور أســاليب إدارة املخاطــر والتحليــل الكمــي
لتأثــر املخاطــر ( Quantitative Risk Analysis
 )Techniquesوتأثــره عــى زمــن وتكلفة املشــاريع
واســتخدام إســلوب الربمجــة الزمنيــة واملراجعــة
وإعــادة التقييــم (–PERT: Programming
.)Evaluation-Reform Technique
ثــم انتــرت بعــد ذلــك مفاهيــم الهندســة القيميــة
يف بريطانيــا و العديــد مــن الــدول األوربيــة واليابــان
و تطــورت أســاليبها ونماذجهــا القياســية وتــم
تطبييقهــا يف العديــد مــن املرشوعــات الكــرى وصوال
إىل فــرة الثمانينــات وبدايــة تطبيــق الهندســة
(
القيميــة يف دول الخليــج العربــي ومــر
خاصــة الســعودية واإلمــارات اللتــان تعــدان األكثــر
مــن حيــث عــدد املشــاريع التــي طبقــت أســاليب
الهندســة القيميــة) .
ومــع تزايــد الحاجــة إىل االســتخدام الرشــيد للمــوارد
وتقليــل التكاليــف للمشــاريع وتعزيــز وظائفهــا
الرئيســية أصبــح تطبيــق «إدارة القيمــة» بمفهومــه
األشــمل رضورة ملحــة وطلبــا ًرئيســا ً .
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أمــا إدارة الجــودة كعلــم معــارص فيابانــي النشــأة
والهــوى  ،،بداياتــه األوىل جــاءت مرتبطــة بالصناعــة
– خاصــة صناعــة الســيارات  -لكنــه رسعــان مــا
تطــور وانتقــل للواليــات املتحــدة واســتخدم فيمــا
بعــد وعــى نطــاق واســع يف مشــاريع التشــييد ..
ومنــذ ســبعينيات القــرن املــايض تطــورت إصــدرات
املنظمــة الدوليــة للمعايــر لتشــمل أنظمــة إدارة
وتأكيــد الجــودة ( . )ISO- 9000 Seriesغــر أن
تطــور مفاهيــم إدارة الجــودة أســهم بشــكل كبــر
يف تطــور مفاهيــم وأســاليب وتطبيقــات كثــر مــن
العلــوم املرتبطــة بــه كالهندســة القيميــة وساللســل
االمــداد (  ) Supply Chain Managementو
اإلدارة اللينَــة أو الرشــيقة  -قليلــة الهــدر ( Lean
 ، ) Managementبــل وظهــور أســاليب دمجــت
كثــر من عمليــات اإلدارة مثــل الكايزيــن ( )Kaizen
و ( L6S-SC: Lean-Six Sigma- Supply Chain
 )Management Approachوغريهــا وجميعهــا
دمــج ملفاهيــم إدارة الجــودة وإدارة القيمــة.
وإدارة املخاطــر وإدارة القيمــة يف مشــاريع التشــييد
صنــوان ال يفرتقــان منــذ البدايــات األوىل وتطــور
املفاهيــم وال يمكــن فصلهمــا او اإلســتغناء بأحدهمــا
عــن اآلخــر خاصــة يف حالــة املشــاريع الكــرى
ذات التكلفــة املرتفعــة أو الحرجــة زمني ـا ً أو عاليــة
التعقيــد  .فــإدارة املخاطــر والقيمــة مكــون أســايس
لتخطيــط وإدارة تلــك املشــاريع وهــذا اإلرتبــاط
الوثيــق لــه مــا يــرره مــن أســباب و يؤكــد عليــه
نجملهــا فيمــا يــي :

أو ً
ال:
أن إدارة املخاطــر املرتبطــة باملــروع جــزء رئيــي
يف تقييــم الفكــرة أو مقــرح الهندســة القيميــة
لكونــه مرتبــط بتحقيــق أهــداف وتوجهــات املعنيني
باملــروع و إدارة اإلختالفــات كمخاطــر عىل أســاس
األهميــة واألولويــة ،و هــذا مــا تســعى إليــه خطــة
إدارة القيمــة ( ) Value Management Job Plan
مــن خــال ورش عملهــا لتحديــد القيمــة املطلــوب
تحقيقهــا للمعنيــن باملــروع وتكاملهــا مــع
ظــروف املــروع ومخاطــره واملقيــدات الخاصــة
( )Constraintsبالتصميــم أو التنفيــذ أو موقــع
العمــل .
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ثانيًا:
ال يمكــن فصــل العوامل الخارجيــة والداخليــة املؤثرة
عــى مرشوعــات التشــييد  ،هنــاك تداخــل وارتبــاط
بــن غالبيــة هــذه العوامــل وإدارة املخاطــر تعنــى
بتقييــم و تحليــل تأثــر هــذه املخاطــر عــى أهــداف
ومخرجــات املشــاريع وكيفيــة التعامــل األمثــل مــع
هــذه املخاطــر وإدارتهــا  .مــن هنــا تأتــي دراســة
املخاطــر أوال ً يف مرحلــة مبكــرة مــن دراســات
الجــدوى Feasibility Studiesوالدراســات األوليــة
للمــروع لوضــع تصــور لتأثــر واحتمــاالت هــذه
املخاطــر الخارجيــة والداخليــة عــى جميــع مراحــل
املــروع فيمــا بعــد تكــون بمثابــة دســتور عمــل
يحكــم جميــع العمليــات الرئيســية يف املــروع يف
مراحلــه املختلفــة  ،،،وتفيــد منــه جميــع العمليــات
فيمــا بعــد ومنهــا إدارة القيمــة بمختلــف عملياتهــا
املرحليــة ( كالهندســة القيميــة يف مرحلــة التصميــم
) .أي أن هنــاك ارتبــاط يف مرحلــة تخطيــط إدارة
املخاطــر وتخطيــط إدارة القيمــة (Risk – Value
) Planning
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ثالثًا:
بعــد مرحلــة إعــداد الدراســات األوليــة ودراســات
الجــدوى للمشــاريع والتــي تليهــا مرحلــة التصميــم
والتــي يفــرض أن تفيــد مــن الدراســات الســابقة
لهــا يف بلــورة فلســفة التصميــم وتحقيقــه ملتطلبــات
األطــراف املعنيــة باملــروع ومــن ثــم تطويــر
التصميمــات (  ) Developed Designلتلبــي كافــة
االحتياجــات الوظيفيــة ،و تتناغــم مــع باقــي
العنــارص املؤثــرة خارجيــا ً وداخليــا ً وتمويليــا ً
واقتصاديـا ً واجتماعيـا ً وثقافيـا ً وبيئيــا ًو غريهــا من
مخرجــات الدراســات األوليــة ودراســات الجــدوى.
حينهــا تظهــر الحاجــة يف املرشوعــات الهامــة إىل
تطبيــق الهندســة القيميــة يف مرحلــة التصميــم
حيــث تزيــد الجــدوى مــن تطبيقهــا بشــكل كبــر
كلمــا كانــت الدراســات القيميــة يف املراحــل املبكــرة
للمــروع  -قــد أثبتــت الدراســات امليدانيــة أن
العامــل األكثــر تأثــرا يف إرتفــاع تكلفــة املشــاريع
يمكــن أن يعــزى إىل التصميــم بشــكل كبــر ومــا
يســتتبعه مــن مواصفــات وأســاليب تشــييد خاصــة
باملــروع ( حــوايل  % 49مــن أســباب زيــادة
تكلفــة املشــاريع ) – هنــا يكــون للهندســة القيميــة
دور كبــر يف تحديــد البدائــل التصميميــة األكثــر
مالئمــة ملتطلبــات املــروع وظيفيــا و بالتــايل
رفــع كفــاءة املــروع مــن الناحيــة الوظيفيــة و
تخفيــض التكاليــف اإلجماليــة باإلســتغناء عــن
التكاليــف الغــر رضوريــة يف االنشــاء والتشــييد أو
تقديــم بدائــل تقلــل التكلفــة الالحقــة يف التشــغيل و
الصيانــة خــال دورة حيــاة املــروع ككل.

ويف مرحلــة الطــرح وتحليــل وتقييــم العطــاءات
املقدمــة يكــون التقييــم عــى أســاس تعاقــدي –
فنــي – مــايل  ،وتكــون ثــم معايــر للمفاضلــة الفنية
واملاليــة بــن عطــاءات املتقدمــن لتنفيــذ املــروع
تقــوم عــى أســاس تحقيــق متطلبــات الوظيفــة
والجــودة وكفــاءة األداء و تســليم املــروع وهــي
الشــق األول مــن منهجيــة إدارة القيمــة ثــم التكلفــة
املصاحبــة لذلــك (  ) Value Analysisمــع تقليــل
إحتمــاالت تأثــر املخاطــر املصاحبــة للمــروع عــى
هنــا تقييــم الفكــرة التصميميــة والبدائــل املقرتحــة كل مــا ســبق للــك يطلــب ســبق التأهيــل و الخــرات
للتصميــم يعتمــد عــى التحليــل الوظيفــي لهــا الســابقة واملوقــف املــايل و ضمــان العطــاء للوصــول
وتحديــد املخاطــر املصاحبــة لهــا يف جميــع املراحــل .إىل ترجيــح منطقــي للعطــاء األنســب فنيــا ًوماليــا
ً .أي يمكننــا أن نقــول أن ترجيــح كفــة عطــاء عــن
آخــر هــو بمثابــة اســتنتاج ملعامــل القيمــة (Value
أي أن هناك إرتباطًا وثيقًا بين
 )Indexلكليهمــا و تفضيــل العطــاء ذو املعامل األكرب
أي األنســب وظيفيـا ً و تكلفـ ً
ـة – فنيـا ً وماليـا ً  .أي أنه
تحديد المخاطر وتحليل القيمة وظيفيًا
يف هــذه املرحلــة أيضــا ارتبــاط وثيــق بــن تقييــم
 (Risk Identification- Functional /املخاطــر وتحليــل القيمــة ( Risk Assessment-
.)Value Analysis
) Value Analysis
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رابعًا:
تنتهــي مرحلــة العطــاءات والتعاقــد بإتمــام
التعاقــد مــع ذي العطــاء األنســب فنيــا ً وماليــا ً
وهنــا يأتــي الجــزء املتمــم إلســراتيجة التعاقــد
 Contract Strategyبآلياتهــا الثــاث ( أســلوب
الطــرح وآليــة دراســة وتحليــل وتقييــم العــروض –
أســلوب التعاقــد وآليــة تســليم األعمــال – أســلوب
املحاســبة و التدفقــات النقديــة )  .وصياغــة العقــد
وهــو اتفــاق تبــاديل رضائــي إلنجــاز األعمــال
موضــوع التعاقــد نظــر قيمــة العقــد هــو ذروة
األمــر وســنامه  ،إذ ال يقتــر عــى تحديــد وتوزيــع
املهــام واملســئوليات والصالحيــات وااللتزامــات بــن
أطــراف املــروع بــل يتضمــن توزيعــا متوازنــا
Risks
للمخاطــر Allocation & Distribution
بــن أطــراف املــروع و كذلــك آليــة ملتابعــة و
مراقبــة مــا يتــم إنجــازه مــن أعمــال اتســاقا مــع
املــدة والتكلفــة املخططتــن أي بمعيــار قيمــة
هــذه األعمــال وتحقيقهــا ملتطلبــات األداء والجــودة
واإلنجازيــة  ،وبذلــك تعتــر هــذه املرحلــة بمثابــة
تأطــر لخطــة إدارة املخاطــر والقيمــة مــن خــال
إدارة عقد املــروع ( .)Contract Administration
هنــا أيضــا نجــد إرتباطــا ًوثيقـا ً وتداخـاً يف عمليات
إدارة املخاطــر والقيمة.

خامسًا:

القيمــة املكتســبة مــن إنجــاز األعمــال املنفــذة
( Wok Performed on the - Basis of Work
Scheduled- Actual Cost on the Basis of Cost
 ) Budgetedليندمجــا يف معامــل القيمــة املكتســبة
(  )Earned Valueأو ( Budgeted Cost of the
. ) Work Performed
هنــا أيضــا تقييــم ملــا تــم إنجــازه مــن أعمــال
هــل يســتحق مــا تــم إنفاقــه مــن تكاليــف أو مــا
يطلــق عليــه «  »Value Controlمــن خــال إدارة
القيمــة املكتســبة ( )Earned Value Management
كأســلوب ليــس فقــط للمتابعــة واملراقبــة والتحكــم
يف التكاليــف وإنمــا يمكــن معــه التنبــؤ بمــآالت
األداء الفعــي للمــروع مــن خــال مــؤرشات التنبــؤ
بالقيمــة املســتقبلية للمــروع «Earned Value
 »Forecasting Indicatorsمثــل TCPI; ( :
; To Complete Performance Index , EAC
Estimate at Completion, VAC ; Variance
 ، at (Completionوهــل ســيتم إنجــاز املــروع
باملــدة والتكلفــة املقدرتــن أم ســيكون هنــاك تأخــر
( Schedule Slippage – Cost
وتكلفــة زائــدة
 ) Overrunوهــذا يمثــل خطــرا ً يســتوجب تدابــر
احرتازيــة .

وتأتــي مرحلــة التنفيــذ أو التشــييد وهــي املرتبطــة
بإنجــاز األعمــال و فقــا ملرجعيــة تخطيطيــة للزمــن
والتكلفــة وتتشــابك كل عمليــات إدارة املشــاريع
وتنتقــل الخطــط التــي وضعــت عــى أســاس
تنظيمــي إىل موقــع العمليــات أو يف نطــاق تنفيــذ
املــروع  ،،هنــا تــرز أهميــة عمليــات املتابعــة
واملراقبــة والتحكــم فيمــا يتــم إنجــازه وهــل يتســق
مع مــا تــم تخطيطــه ،و تختــر فاعلية اســراتيجات
اإلســتجابة للمخاطــر املعرفــة ســلفا ً وســبق تقييمها
وترتيــب أولوياتهــا ووضــع الحلــول املمكنــة لهــا
عــى أرض الواقــع و هــل كانــت كافيــة أم بحاجــة إىل إذن هنــاك أيضــا تداخــل وإرتبــاط يف عمليــات إدارة
مراجعــة وتعزيــز  ،لــذا يــرز لدينــا مصطلــح  Riskاملخاطــر وإدارة القيمــة يف مرحلــة التنفيــذ بشــكل
 Response Implementingو كذلــك مصطلــح واضــح .
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سادسًا:
ويف كل مــا ســبق مــن مراحــل كيــف يمكــن تحقيــق
خطــة إدارة املخاطــر وإدارة القيمة دون نظــام إدارة
للجــودة يضمــن تحقيــق عنــارص األداء باملــروع
ملتطلبــات املعنيــن مــن خــال تخطيــط للجــودة
 Quality Planningعــى مســتوى املؤسســة أو
الرشكــة  Organizational Levelو يحتــوى عــى
تدابــر إجرائيــة احرتازيــة لتقليــل تأثــر إحتمــاالت
وتأثــر املخاطــر Preventive Procedures for
 Risksعــى أهــداف املــروع مــن خــال إجــراءات
تأكيــد الجــودة  ، Quality Assuranceأو مــن
خــال إتخــاذ القــرارات والتدابــر التصحيحيــة
الالزمــة بضبــط الجــودة أثنــاء تنفيــذ املــروع
 Quality Control Corrective Actionsللحفــاظ
عــى القيمــة املكتســبة ملــا يتــم إنجــازه مــن أعمــال.

سابعًا:
إن عمليــة إغــاق املــروع و مرحلــة التســليم
اإلبتدائــي تســتلزم قيــاس وتحليــل األداء خــال
عمــر املــروع وكفــاءة عمليــات إدارة املــروع
وتدقيــق مخرجــات كل مرحلــة وتوثيــق النتائــج
والــدروس املســتفادة لتعزيــز عمليــة التحســن
املســتمر لــأداء يف املشــاريع املســتقبلية و هــو
مــا يعنــى بــه نظــام إدارة الجــودة مــن خــال
تعزيــز أفضــل املمارســات لتطبيــق إدارة الجــودة
Continuous Improvement
وهكــذا نجــد أن التداخــل بــن عمليــات إدارة
املخاطــر وإدارة القيمــة -بمفهومهــا الشــامل -
وإدارة الجــودة حــادث ال محالــة خــال دورة حيــاة
مشــاريع التشــييد و أنهــا تتكامــل فيمــا بينهــا يف
عملياتهــا الفرعيــة وتشــرك يف كثــر مــن االســاليب
و األدوات منهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــر :
أســاليب جمــع البيانــات وتحليــل دقتهــا – مصفوفة
األوزان النســبية للمفاضلــة بــن مجموعــة البدائــل
 /القــرارات – أدوات قيــاس وتحليــل األداء – أدوات
العــرض وإعــداد التقاريــر الفنيــة – املقاييــس
اإلحصائيــة للتبايــن .
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وربمــا ليــس مــن قبيــل المصادفــة الرقميــة أن
تتداخــل عمليــات إدارة المخاطــر وإدارة القيمــة
بعــدد عملياتهمــا الفرعيــة الســت خــال مراحــل
مشــاريع التشــييد الســت  ،مشــتركين فيهــا مــع
عمليــات إدارة الجــودة ويضــاف إلــى عمليــات
إدارة الجــودة مهمــة التحســين المســتمر لتصبــح
ســبعًا كمراحــل تطبيــق نظــام إدارة الجــودة
فــي المشــاريع ..تمامــا ًكاألســباب والمبــررات
الســبعة الســابقة لتطبيــق التكامــل بيــن إدارة
تكامــل العمليــات للمخاطــر والقيمــة والجــودة
وهــو مــا ســنصطلح عليــه إختصــارا مــن اآلن :
(IRVQM; Integration of Risk- Value- Quality
.) Management
3

إطار منهجي مقترح لدمج وتكامل
عمليات إدارة المخاطـر  -القيمـة –
الجـودة خالل دورة حيـاة مشاريع
التشييد.

اإلطــار املقــرح يتضمــن دمــج عمليــات إدارة
املخاطــر والقيمــة والجــودة خــال دورة حيــاة
مــروع التشــييد والــذي ســنطلق عليــه مــن اآلن
مصطلــح (IRVQM: Integrated Risk-Value-
. Quality Management Approach
يتــم البــدء بخطــة إدارة املخاطــر Risk
 ، Management Planيليهــا مبــارشة خطــة عمــل
إدارة القيمــة ، Value Management Job Plan
ثــم خطــة إدارة الجــودة Quality Management
 ، Planوتتــواىل العمليــات الفرعيــة بعــد ذلــك خــال
مراحــل مرشوعــات التشــييد .
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والتي يمكن إجماله في المراحل
الست التالية :
1

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

2

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

3

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

4

المرحلة الرابعة
Risk Analysis - Value Assessment – Project Quality implementation Phase, (IRVQ4), Project Level

5

المرحلة الخامسة
Risk Response Implementation - Value Implementation – Project Quality Control
Phase, (IRVQ5-), Project Level

6

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

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

 4عناصر النجاح الرئيسية لتطبيق تكامل عمليات إدارة المخاطر – القيمة – الجودة
لمشروعات التشييد .
وهــي مــا يطلــق عليهــا اصطالحــا( ،) Critical Success ) ( Factors; CSF›sوتشــمل العنــارص االساســية
النجــاح تطبيــق عمليــات التكامــل وهــي ســبعة كالتــايل :
أوال ً: )Client’s willingness ( :
إذ البــد مــن تأكيــد أهميــة دمــج العمليــات لألطــراف املعنيــة باملــروع ومــدى تأثريهــا اإليجابــي يف
توفــر الوقــت والجهــد والتكاليــف واملــوارد الالزمــة حــال تطبيقهــا .
ثانيا ً : )Scope of the IRVQM-Study( :
البــد مــن وضــوح الهــدف مــن تكامــل العمليــات ونطــاق التداخــل بــن عمليــات إدارة املخاطــر
والقيمــة والجــودة بشــكل ال يتعــارض مــع نطــاق املــروع مــن جهــة  ،كمــا يجــب أن تكــون القيــود
وكذلــك الســماحيات املتاحــة لتجــاوز التكلفــة والوقــت أثنــاء دراســة املخاطــر واملعرفــة بشــكل جيــد
أثنــاء اجــراء الدراســة القيميــة وإعــداد خطــة إدارة الجــودة.
ثالثا ً: )Scope of the project( :
وهــو أمــر هــام للغايــة حيــث تكمــن أهميــة العمليــات الثالثــة يف تحقيــق متطلبــات املــروع داخــل
نطــاق أعمــال املــروع ،وأي تعــارض بــن مخرجــات العمليــات ونطــاق األعمــال ســيؤثر بالســلب
عــى وقــت وتكلفــة املــروع .
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رابعا ً: )Facilitation of the workshop( :
يمكــن االســتعانة هنــا بمــن يقــوم بالتكامــل بشــكل مســتقل بحيــث تتوافــر لديــه الخــرة الكافيــة
بالعمليــات اإلداريــة الثــاث والبــد أن يوفــر للفريــق حينئــذ القــدرة عــى العمــل بشــكل مســتقل دون
ضغــوط مــن أي طــرف .
خامسًا:)Sharing and processing of information( :
البــد مــن توافــر آلية ميــرة للحصــول عــى كل املعلومــات الالزمــة إلجــراء الدراســة املتكاملــة للمخاطر
والقيمــة والجــودة والبــد أيضــا ًمــن ســهولة تبــادل وتــداول املعلومــات بشــكل مــرن لتحقيــق أهــداف
العمليــات الثالث.
سادسا ً:)Timing of the Study( :
كلمــا كان مبكــرا ً كلمــا كانــت النتائــج أفضــل  .وتعد مرحلــة التخطيــط للمــروع  ،ويفضــل أال يتجاوز
توقيــت إجــراء هــذه الدراســة مرحلــة التصميــم لتعظيــم الفائــدة منهــا يف مراحــل املــروع األخــرى
خاصــة التشــييد وعمليــات املتابعــة واملراقبــة والتحكــم يف املــروع أثنــاء التنفيــذ.
سابعًا :)Lead Discipline ( :
برغــم كــون البدايــة تكــون عنــد تخطيــط إدارة مخاطــر املــروع لكــن الــدروس املســتفادة مــن
تطبيــق هــذه املنهجيــة عــى املرشوعــات الكــرى أثبتــت أن عمليــة التكامــل يفضــل أن تــدار بفكــر
وأســلوب عمــل الهندســة القيميــة وأدواتهــا حتــى تتحقــق األهــداف املرجــوة منهــا .

الخالصة
المقــال الحالــي يعــرض إلطــار منهجــي إجرائــي (  )Methodical Procedural Frameworkلتكامــل
عمليــات إدارة المخاطــر وإدارة القيمــة وإدارة الجــودة وإمكانيــة دمــج عملياتهــا الفرعيــة المتداخلة
خــال دورة حيــاة مشــروعات التشــييد .
وكذلــك عناصــر إنجــاح هــذا التكامــل وتحقيقــه فــي المشــروعات الكبــرى .كمــا يقــدم الرابــط
المرفــق بالمراجــع تطبيقــا عمليــا لكيفيــة الدمــج فــي أحــد المشــروعات الصناعيــة الكبــرى
المنفــذة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة .ويؤكــد المقــال علــى أن إجــراء عمليــة التكامــل فــي
المراحــل المبكــرة مــن عمــر المشــروع تعظــم الفائــدة منــه فــي توفيــر الوقــت والجهــد والتكلفــة
الالزمــة إلدارة هــذه العمليــات وتحقيــق أهدافها كمــا يزيد مــن فاعليــة إســتخدام ( )Effectiveness
المــوارد المتاحــة .
كمــا أن اســتخدامه فــي نطــاق المشــروعات المتوســطة والصغيــرة يفيــد مــن أدوات العمليــات
الثــاث و يقتصــر لتحقيــق التكامــل علــى ثــاث أدوات رئيســية فقــط هــي  :ســجل المخاطــر (
 – ) Risk Registerمصفوفــة األوزان النســبية الســتنتاج معامــل القيمــة Weighted Evaluation

 – ) Matrix – Value Indexوقوائــم التحقــق ( تأكيــد وضبــط الجــودة  . ) QA/QC Checklistsإن هــذا التكامــل
بيــن العمليــات الثالثــة يهــدف بشــكل أساســي إلــى إدارة مخاطــر مشــاريع التشــييد بعينــي الهندســة القيميــة
ويحققهــا بــأدوات إدارة الجــودة .

العودة للفهرس

57

 6التوصيات
 .1مالئمــة املرجعيــات اإلداريــة لنطــاق املشــاريع
وبيئــة التشــيييد التــي تتــم فيهــا وكذلــك الهيــاكل
التنظيميــة واألنظمــة اإلداريــة للمؤسســات
والــركات التــي تعمــل يف مجــال التشــييد ومــدى  .3اختيــار أنســب األدوات واألســاليب Tools
 &Techniquesاملشــركة بــن عمليــات إدارة
نضــج هــذه األنظمــة اإلداريــة فيهــا.
 .2إن فكــر إدارة املرشوعــات هــو فكــر ديناميكــي املخاطــر والقيمــة والجــودة يف كل مرحلــة مــن
متجــدد قــادر عــى التعامــل مــع املتغــرات مراحــل املــروع  ،خاصــة إلشــراك هــذه العمليــات
والتغيــرات املتالحقــة يف بيئــة التشــييد بســهولة يف كثــر مــن األدوات واألســاليب والنمــاذج مثــل
ويــر  ..ال يناســب ذلــك الجمــود أو التطبيــق idea generation”, weighted evaluation“ :
الحــريف لتسلســل عمليــات أو قوالــب إداريــة matrix, expert judgement, performance
بمرجعيــة بعينهــا أو تشــبث بــرأي واحــد  ،،األمثليــة .»analysis

يف التطبيــق ومناســبة طبيعــة املــروع هــي
الفيصــل يف ذلــك وقــد يكــون املــزج بــن األســاليب
املرجعيــة املختلفــة مناســبا يف بعــض األحيــان ..
بعــض مــدراء املشــاريع يريــد أن يطبــق منهجيــة
إدارة مشــاريع بحذافريهــا دون رغبــة يف املوائمــة
أو التحديــث  ..يكونــون ملكيــن أكثــر مــن امللــك
كمــا يقولــون  ...ال يؤمنــون بمبــدأ Adaptable as
 »« Suitableاو مبــدأ « « . Full in « the Placeمــا
الــذي يمنعهــم باإلضافــة إىل الرجــوع ملنهجيــة معهد
اإلدارة األمريكــي عــى تنظيمهــا ومــدى انتشــارها
يف كثــر مــن العمليــات أن يطلعــوا عــى منهجيــات
أخــرى مثــل  Princeأو  . Agileملــاذا ال يتســع
املجــال لديهــم لالطــاع عــى تسلســل العمليــات
يف الكــود اإلنجليــزي إلدارة املرشوعــات مثــا أو
املواصفــة  2009-ISO-31000إلدارة املخاطــر
و سلســلة املواصفــات الخاصــة بتأكيــد الجــودة
 ISO-9001أو آليــة دمــج إدارة املخاطــر والقيمــة
املوجــود يف الكــود االســرايل إلدارة املشــاريع AS-
 ،2007-4183أن يكــون لديــه مرجعيــة أساســية
يف الهندســة القيميــة مثــل SAVE –International
 Guidelinesباإلضافــة اىل أفضــل ممارســات إدارة
القيمــة للمشــاريع وفــق املنهجيــة االنجليزيــة (
 . )CIOB– OCG practicesاملجــال رحــب ومتســع
واملعــارف تتكامــل ال تتعــارض و تطــور فكــر إدارة
املرشوعــات دائــم ومتجــدد  ،،ومــن يقيــد نفســه
بمدرســة أو منهجيــة دون غريهــا يكــون كمــن «
تحجــر واســعا».
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 .4إن مفهــوم إدارة القيمــة Value Management
أشــمل وأعــم مــن املفهــوم الــدارج لتطبيق الهندســة
القيميــة يف مرحلــة التصميــم  ،،ولكنــه يمتــد ليشــمل
مراحــل عمــر املــروع املختلفــة مــن خــال عمليات
إدارة القيمــة املختلفــة مثــل Value Planning :
– Value Analysis- Value Assessment /
Appraisal – Value Engineering- Value
.…Control- Value Enhancement
 .5عمليــة إدارة املخاطــر ليســت رفاهيــة يف مشــاريع
التشــييد بــل رضورة ملحــة لتحقيــق متطلبــات
املشــاريع ســواءا ً بتفــادي اآلثــار الســلبية للمخاطــر
أو تعظيــم الفــرص املتاحــة  Opportunitiesوالتــي
يشــكل فقدانهــا خطــرا ً يف حــد ذاتــه.
 .6أهميــة تطبيــق إدارة الجودة يف مشــاريع التشــييد
 ،وهــو قــرار اإلدارة العليــا للرشكــة أو املؤسســة
وليــس فضــا ًليمنــع وال عطيـ ً
ـة فتمنــح  ...البــد مــن
وجــود نظــام إلدارة الجــودة يف الرشكات واملؤسســات
عــى أن يكــون هــذا النظــام يف ذاتــه جيــد .
7

المراجع

يمكــن الحصــول عــى عــرض تقديمــي للبحــث
 :كامــا واملراجــع عــى الرابــط التــايل
https://www.thebig5constructegypt.com/
media/1266/irvqm-in-constructionprojects-methodology-and-practice.pdf
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يســعى مكتــب إدارة املرشوعــات إىل تحقيــق األهداف يمكــن االسرتشــاد باملنهــج العمــي للهندســة القيمية
التــي تــم تحديدهــا ســلفا ً والتــي شــك َّلت طبيعــة  Value Engineeringلتحقيــق ضبــط األداء داخــل
املرشوعــات ،وذلــك مــن خــال اتبــاع عمليــة التفكري
ونــوع وتموقــع املكتــب داخــل املنظمــة.
املن َّ
ظــم لتقييــم الخيــارات عــى النحــو التــايل:
ومــا نعنيــه هنــا يف هــذا املقــال هــو مكتــب
إدارة املرشوعــات الــذي يتــوىل إدارة املرشوعــات
جمع المعلومات:
بصالحيــات كاملــة ،أو مــا يُطلــق عليــه معهــد إدارة
املرشوعــات  PMIمكتــب إدارة املرشوعــات املوجــه • مالذي يجب القيام به اآلن؟
. Directive PMO
• ومن يفعل ذلك؟
إذا كانــت إدارة املــروع ممثلــة بمديــر املــروع • وماذا يمكن أن يفعل؟
ملزمــة أمــام إدارة املكتــب وأمــام إدارة املنظمــة عــى
مخرجــات املــروع ومســتلماته  ،Deliverablesفال • وماذا يجب أن ال نفعل؟
يعنــي ذلــك عــدم الحاجــة إىل العمــل عــى تحســن فــإذا مــا تــم اإلجابــة عــى هــذه االســئلة ســوف
األداء ،ومحاولــة االســتفادة واســتغالل املــوارد يتشــكل لدينــا كــم مــن املعلومــات التــي ســوف
بالشــكل األمثــل .وبمــا أن النطــاق الــذي يعمــل يتــم االســتفادة منهــا الحقــاً.
مــن خاللــه مديــر املــروع يظــل ضمــن حــدود
القياس:
املــروع ،وألن النظــرة الشــمولية Big Picture
لــدى إدارة املكتــب فــإن اإلجــراءات املتبعــة مــن • ما هي املقاييس؟
قبلــه ســوف يكــون لهــا أثــر عــى تحســن أداء كل
مــروع عــى حــدة ،وعــى تحســن أداء املرشوعــات • وكيف سيتم القياس؟
• ومن الذي يستطيع أداء الوظيفة املطلوبة؟
عمومــاً.
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وضــع املعايــر التــي ســوف يتــم اســتخدامها يف
عمليــة االسرتشــاد والضبــط ،وإذا مــا تــم العمــل
عــى التحســن مــن غــر معايــر فإنــه قــد ال يكــون
هنــاك وصــول لتحقيــق الهــدف املنشــود.

التحليل:
•مالذي يجب القيام به؟
•وما هي التكاليف؟
•وما هي البدائل؟

التوليد:
•ما هي القرارت التي سوف نتخذها؟
•وما هو تقييم كل قرار؟
•ومــا هــي األفــكار التــي يمكــن العمــل عليهــا
وتعــد أفضــل ممــا نحــن عليــه؟
•وكيف يمكن توسيع وتطوير األفكار؟
•وما هي اآلثار املرتتبة عىل تلك القرارات؟
•وما هو ثمن تلك القرارات؟

•وكيف يتم املقارنة بني تلك البدائل؟
إذا مــا وصلنــا إىل مرحلــة توليــد األفــكار فهــذا يعني
•وكيف ستتم عملية االختيار؟
اتخــاذ القــرار ،واتخــاذ القــرار يتبعــه عــدد مــن
جمــع املعلومــات مــن غــر إجــراء تحليــل لها ليســت النشــاطات التــي تدعمــه وتضمــن نجاحــه ،وتقلــل
ســوى بيانــات غــر قابلــة لالســتخدام واالســتفادة ،مــن احتماليــة فشــله ،أو تحيــد العوائــق التــي قــد
وبالتــايل وبعــد عمليــة التحليــل وبالطــرق واألدوات تعرتضــه.
الصحيحــة واملناســبة ســوف نكــون قادريــن عــى
المراجع:
اتخــاذ قــرارات مدروســة.
ويكيبيديا العربية
العودة للفهرس
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مقدمة
مكتــب إدارة املشــاريع بــات معروفــا ً أو مألوفــا ً
ملعظــم أنــواع املهــن  ،حيــث أنــه يتخصــص بشــكل
عــام يف إدارة املشــاريع بغــض النظــر عــن نوعهــا
 ،ويســهم بشــكل فعــال يف نقــل الحقائــق الفعليــة
لتقــدم املشــاريع ليتــم عرضهــا لــإدارات التنفيذيــة
يف الرشكــة أو الجهــة املالكــة بمــا يمكنهــا مــن
اتخــاذ القــرارات املناســبة يف الوقــت الناســب ،
بمــا يســهم يف دعــم املشــاريع واألفــراد القائمــن
والعاملــن عليهــا ويحقــق الغايــة النهائيــة وهــي
نجــاح املــروع وفــق املقاييــس الثالثــة املعروفــة
ألي مــروع «الوقــت | التكلفــة | الجــودة» ويكــون
املنتــج النهائــي ضمــن «النطــاق» التعاقــدي املتفــق
عليــه بــن األطــراف القائمــة عــى املــروع .
يوجــد العديــد مــن النظريــات والتعاريــف
واملقــاالت التــي تتحــدث عــن مكتــب إدارة املشــاريع
وتخصصاتــه وأنواعــه  ،والتــي يمكــن الرجــوع
إليهــا بســهولة مــن خــال محــركات البحــث عــى
اإلنرتنــت  ،حيــث أنــه لــن يتــم تــداول الجانــب
النظــري والتعريفــي ملكتــب إدارة املشــاريع خــال
هــذه املقالــة  ،ولكــن ســيتم ذكــر بعــض النقــاط
العمليــة واملكتســبات املتوقعــة مــن مكتــب إدارة
املشــاريع .
العودة للفهرس

مكان مكتب إدارة المشاريع
يمكــن فهــم مكتــب إدارة املشــاريع كأي قســم يف
الرشكــة متخصــص يف أعمــال إدارة املشــاريع ،
بحيــث يمكــن أن يكــون يف مســتوى واحــد أو عــدة
مســتويات  ،وذلــك يرجــع للهيــكل اإلداري للرشكــة
أو لحجمهــا األمــر الــذي يحــدد حاجــة تلــك الرشكــة
لتحديــد آليــة وصالحيــة ومــكان مكتــب إدارة
املشــاريع .
فمثــاً يف الــركات الصغــرة  ،غالبــا ً مــا يكــون
مكتــب إدارة املشــاريع تابعــا ً مبــارشة لــإدارة
ومرشفــا ً عــى كافــة املشــاريع واألفــراد التابعــن
لهــا  ،ويقــدم التقاريــر املطلوبــة لــإدارة بشــكل
مبــارش .
بينمــا يف الــركات املتوســطة  ،قــد تكــون هنــاك
حاجــة إىل أكثــر مــن مكتــب إدارة املشــاريع واحــد
بحيــث يكــون أحدهــا تابعــا ً مبــارشة لــإدارة ،
وتكــون باقــي املكاتــب تابعــة للمشــاريع أو األقســام
الرئيســية بحيــث تقــوم بتنســيق عملهــا بشــكل
مبــارش  ،ويكــون التقريــر لجهتــن  ،أوال ً للجهــة
التابــع لهــا مبــارشة (مثــاً مكتــب إدارة مشــاريع
تابــع ملــروع كبــر  ،أو تابــع إلدارة املشــريات ،
وغريهــا)  ،وثانيــا ً يكــون التقريــر ملكتــب
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إدارة املشــاريع الرئيــي بمــا يمكــن اإلدارة التنفيذيــة مــن متابعــة اإلجــراءات واتخــاذ القــرارات يف حــال
الحاجــة .
تتشــابه الــركات الكبــرة باملتوســطة مــن حيــث الحاجــة ملكتــب إدارة املشــاريع عــى عــدة مســتويات
 ،ولكــن بالطبــع ســيكون هنالــك عــدد أكــر مــن مكتــب إدارة املشــاريع تابــع لــكل إدارة  ،ومــن ثــم
يقــوم أفــراد كافــة مكاتــب إدارة املشــاريع برفــع التقاريــر الخاصــة بــكل إدارة أو مــروع إىل مكتــب إدارة
املشــاريع املركــزي .
وتختلــف صالحيــة مكتــب إدارة املشــاريع بحســب النظــام املؤسســاتي لــكل رشكــة  ،فبعــض املؤسســات
يكــون مكتــب إدارة املشــاريع هــو أحــد األقســام الرئيســية يف الرشكــة  ،باإلضافــة إىل وجــود مكاتــب إدارة
مشــاريع تابعــة لألقســام أو املشــاريع بحســب الحاجــة .

بينمــا يف بعــض الــركات  ،يكــون مكتــب إدارة املشــاريع هــو الهيئــة املنظمــة لعمــل املؤسســة بشــكل
كامــل  ،وتكــون كافــة اإلدارات تابعــة إداريــة ملكتــب إدارة املشــاريع املركــزي  ،باإلضافــة إىل وجــود مكاتــب
إدارة مشــاريع فرعيــة تابعــة إمــا إلدارة أو مــروع كمــا تــم ذكــره ســابقا ً .

ويكــون التوزيــع بحســب حاجــة الرشكــة وسياســتها وهيكلهــا اإلداري  ،وال يوجــد مــا يقــرر أفضليــة ألي
نمــوذج عــى اآلخــر  ،ألن الغايــة النهائيــة هــي الوصــول إىل األداء األفضــل عــى مســتوى الرشكــة بشــكل
عــام  ،بغــض النظــر عــن الهيكليــة اإلداريــة ملكتــب إدارة املشــاريع.
العودة للفهرس
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أعضاء مكتب إدارة المشاريع
الرؤساء
التنفيذيون
مدراء املشرتيات

مدراء املوارد
البرشية

أعضاء
فريق املشاريع

مدراء
األقسام الفنية

مدراء املشاريع

مدراء اإلداريون
إدارة املعلوماتية

تتفــاوت الحاجــة لعــدد األعضــاء واختصاصهــم
ضمــن مكتــب إدارة املشــاريع بحســب حجــم
الرشكــة وتخصصهــا وهيكلهــا اإلداري  ،لكــن ممــا
ال شــك فيــه بأنــه ال بــد مــن وجــود ممثلــن عــن
التخصصــات الرئيســية للرشكــة  ،باإلضافــة إىل
ممثلــن عــن اإلدارات املركزيــة يف الرشكــة .
فمثــاً لــو كانــت الرشكــة تخصــص مقــاوالت ،
فيكــون لزامـا ً أن يكــون هنالــك شــخص متخصــص
يف إدارة املقــاوالت وأعمالهــا ضمن فريــق مكتب إدارة
املشــاريع  ،وغالبـا ً مــا يكــون بمرتبــة مدير مشــاريع
 ،أو أعــى  ،كمــا ال بــد مــن تواجــد االختصاصــات
الطبيــة يف حــال كانــت الرشكــة عبــارة عــن مركــز
صحــي  ،أو خبــر برمجــة يف حــال كانــت الرشكــة
رشكــة معلوماتيــة  ،فالتخصــص الرئيــي هــو
املحــرك الفعــي لكافــة مشــاريع الرشكــة بســبب
القــدرة عــى فهــم متطلبــات العمــل وقيــادة الفريــق
املتواجــد فنيـا ً وإداريـا ً بحكــم الخــرة والتخصــص .

الجديــر بالذكــر هنــا أن مكتــب إدارة املشــاريع
قــد يكــون متواجــدا ً يف أي قســم أو مــروع ولكــن
بمســمى مختلــف  ،فمثــاً ضمــن املــروع يمكــن
أن يمثــل فريــق «التحكــم باملــروع» أو Project
 Controlمكتــب إدارة املشــاريع ألنــه يقــوم بمهــام
مشــابهة ملكتــب إدارة املشــاريع  ،كمــا يمكــن لفريق
«التحكــم بالتكاليــف» أو  Cost Controlالقيــام
بجــزء كبــر مــن مهــام مكتــب إدارة املشــاريع مــن
خــال االطــاع عــى كافــة األعمــال وتقييمهــا ورفــع
التقاريــر املناســبة لــكل حالــة  ،ويمكــن كذلــك لـــ
«املدقــق الداخــي» أو  Internal Auditorالقيــام
بأعمــال مشــابهة بمــا يخــص التقاريــر املاليــة يضــاف إىل الفريــق املتخصــص اإلدارات النافــذة يف
الرشكــة  ،ســواءا ً عــر املديــر املبــارش أو مــن يمثلــه
والتدفــق النقــدي وغريهــا .
ً  ،كمديــر املشــريات واملديــر املــايل ومديــر املــوارد
وبهــذا يكــون فكــر مكتــب إدارة املشــاريع متواجــدا
البرشيــة ومديــر تقنيــة املعلومــات وغريهــا مــن
غالبــا ً يف معظــم الــركات ولكــن بمســميات
اإلدارات املركزيــة الفعالــة يف الرشكــة والتــي يتوجــب
مختلفــة  ،ويقــوم بــأدوار جزئيــة  ،ومــن خــال
متابعتهــا مــن طــرف واألخــذ برأيهــا مــن طــرف
إضافــة بعــض األدوات والنمــاذج التنظيميــة  ،يمكــن
آخــر خــال أي إجــراء  ،وتــزداد
أن يتحــول ذلــك الفكــر إىل مكتــب إدارة املشــاريع .
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أهميــة هــذه اإلدارات املتخصصــة بزيــادة حجــم
أعمــال الرشكــة وعــدد أعضائهــا العاملــن  ،كذلــك
تــزداد األهميــة يف حــال كانــت الرشكــة تعمــل يف
أكثــر مــن مدينــة أو دولــة وذلــك ألهميــة الحصــول
عــى التقاريــر بشــكل مبــارش دون أي تأخــر
لــإدارة التنفيذيــة .
ويمكــن تحديــد فريــق مكتــب إدارة املــروع مــن
خــال اإلدارة التنفيذيــة بحيــث يتــم وضــع أســماء
أو مناصــب الفريــق املطلــوب  ،ومــن ثــم تعيــن
أحدهــم أو شــخصا ً مــن الخــارج كمديــر للمكتــب ،
أو يمكــن بالعكــس مــن خــال تعيــن مديــر مكتــب
إدارة املشــاريع  ،والــذي بــدوره يتــوىل مهمــة تحديد
الفريــق املطلــوب ملكتــب إدارة املشــاريع وذلــك مــن
خــال خربتــه يف هــذا املجــال .

فائدة وجود مكتب إدارة المشاريع
نظام
مستندات
الكرتوني
تواصل
واعتماد
الكرتوني

مشاركة
جميع
اإلدارات

مكتب إدارة
المشاريع

العالقــات مــع العميــل  ،إنجــاز وتقييــم فريــق
املشــاريع  ،وغريهــا)  ،كمــا يوضــح تجــاوب وتفاعــل
كافــة اإلدارات الفاعلــة يف إدارة املشــاريع كإدارة
املشــريات واإلدارة املاليــة وإدارة املــوارد البرشيــة
مــن خــال تأمــن كافــة املتطلبــات ضمــن الوقــت
والجــودة والتكلفــة املطلوبــة  ،وتحديــد أماكــن
الخلــل والعمــل عــى تالفيهــا ومحاســبة أي إهمــال
أو تقصــر .
كمــا يشــمل نظــام مكتــب إدارة املشــاريع عــى
أرشــيف الكرتونــي متكامــل لكافــة معامــات الرشكة
ســواء يف املشــاريع أو بقيــة األقســام  ،بمــا يســهل
الوصــول إىل املعلومــات املطلوبــة وذلــك بحســب
الهيكلــة املعتمــدة .
كذلــك يشــمل نظــام مكتــب إدارة املشــاريع عــى
لوحــات مــؤرشات األداء  Dashboardsوالتــي تبــن
بشــكل بيانــي كافــة املعلومــات املطلوبــة وعــى كافة
املســتويات والتخصصــات  ،األمــر الــذي يســاعد
كافــة األشــخاص الفاعلــن وأصحــاب القــرار عــى
التكامــل واتخــاذ اإلجــراءات يف وقتهــا دون تأخــر .

مخرجات مكتب إدارة المشاريع

PMO
تقرير
ولوحات
عرض
الكرتونية

مؤرشات
تقييم األداء
الكرتونيا ً

كمــا تــم ذكــره ســابقا ً بــأن الفائــدة الرئيســية هــي
دفــع أعمــال الرشكــة باتجــاه النجــاح مــن خــال
تحديــد كافــة املعوقــات وتحديــد آليــات العمــل
والسياســات املطلوبــة إلنجــاز األعمــال .
عمليــا ً مــا يتــم الحصــول عليــه مــن مكتــب إدارة
املشــاريع هــو نظــام الكرتونــي متكامــل يشــمل
كافــة اإلدارات واملشــاريع  ،يوضــح تقارير املشــاريع
(نســب اإلنجــاز  ،أســباب التأخــر  ، ،توريــد املــواد ،
العودة للفهرس

تتنــوع مخرجــات مكتــب إدارة املشــاريع بحســب
املســتوى الــذي يعمــل فيــه (مكتــب إدارة املشــاريع
املركــزي  ،مكتــب إدارة املشــاريع التابــع ملــروع
 ،أو التابــع لقســم)  ،حيــث تتــدرج البيانــات مــن
املســتوى األدنــى إىل األعــى بحســب الصالحيــات
 ،وغالبــا ً مــا تكــون التقاريــر األوىل عبــارة عــن
جــداول تفصيليــة لكافــة البيانــات  ،يف حــن
تكــون البيانــات عــى املســتوى األعــى عبــارة عــن
مخططــات توضيحيــة وبيانيــة ملختلــف
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املشــاريع واإلدارات تبــن األداء ونســب اإلنجــاز ،
مــع تقريــر عــن حــاالت الخلــل والنقــص والتقصــر
إن وجــدت  .وكذلــك تختلــف األشــكال التوضيحيــة
بحســب املــدراء املعنيــن والفريــق املتــاح حيــث
يمكــن عــرض املعلومــات بأشــكال مختلفــة بحســب
الطلــب والخــرة  ،وأحيانــا ً تخضــع لبعــض ....
املــزاج .

الخاتمة
تتميــز الرشكــة التــي تمتلــك مكتــب إدارة املشــاريع
بالقــدرة عــى معرفــة التفاصيــل الصغــرة بــدون
عنــاء وبــكل حياديــة وشــفافية بعيــدا ً عــن أيــة
ميــول شــخصية  ،حيــث يتــم رفــع كافــة البيانــات
بشــكل آنــي مــن كل قســم أو مــروع  ،ويقــوم
النظــام بتجميــع البيانــات بشــكل تلقائــي وعرضهــا
بشــكل بيانــي ســهل الفهــم والوصــول  ،ومــن ثــم
إيصــال الصــورة الواضحــة ألصحــاب القــرار ملعرفة
أداء الرشكــة بشــكل عــام  ،أو بشــكل تفصيــي لــكل
مــروع أو إدارة .
وبنــاء عــى مــا ســبق  ،ومــن خــال الخــرات
الرتاكميــة والعمــل لــدى عــدة رشكات ســواء
الصغــرة منهــا أو الكبــرة  ،فإنــه ال بــد مــن
مواكبــة العــر والتطــور التكنولوجــي والعمــل عىل
تقليــل بــل وإلغــاء التعامــات الورقيــة والتحــول إىل
النمذجــة االلكرتونيــة  ،وتطبيــق أعــى معايــر إدارة
املشــاريع لضمــان حســن تنفيــذ املشــاريع ودعــم
عجلــة التنميــة ســواءا ً ضمــن الرشكــة أو عــى
مســتوى تنفيــذ األعمــال بشــكل عــام .
ويف الخاتمــة ســأذكر مثــاال ً واحــدا ً فقــط إلحــدى
الــركات التــي تتبــع النظــام الورقــي التقليــدي
العودة للفهرس

إحــدى املــدن الكــرى  ،فقــد تبــن بعــد حــر
التكاليــف املدفوعــة خــال فــرة عامــن فقــط عــى
قســم إدارة املســتندات بكافــة متطلباتــه (أوراق
 ،أحبــار  ،طابعــات  ،صيانــة  ،وغــر ذلــك) بــأن
املبلــغ املدفــوع يقــارب الخمســة ماليــن ريــال !
هــذا باإلضافــة إىل الجهــد والوقــت املطلــوب لطباعــة
املعامــات الورقيــة كاملخططــات واالعتمــادات
وغريهــا  .ولــو افرتضنــا جــدال ً بــأن وجــود النظــام
االلكرتونــي ملكتــب إدارة املشــاريع ســيخفض فقــط
 50%مــن التكاليــف  ،ولنفــرض أن تكلفــة إنشــاء
النظــام االلكرتونــي ال تتجــاوز املليــون ريــال كحــد
أقــى (هــذا يكــون عــى مســتوى الرشكــة وليــس
مــروع  ،أي يجــب تقســيم تكلفتــه عــى كافــة
مشــاريع الرشكــة)  ،فإنــه خــال فــرة عامني ســيتم
توفــر مبلــغ ال يقــل عــن  1.5مليــون ريــال  ،مــع
العلــم أن نســبة تخفيــض تكاليــف إدارة املســتندات
قــد تصــل إىل  ، 80%وقــد تكــون تكلفــة إنشــاء
النظــام االلكرتونــي أقــل ممــا ذكــر أعــاه  ،وبالتــايل
ســيكون الوفــر أكثــر  ،ويكــون األداء أفضــل .
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الحلقة 2

مقال
سلسلة الطريق

إلى Agile
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أو

التحول للـ Agile
 Agile transformation؟

هيثم زكي
خربة  14عامة يف مجال إدارة املرشوعات والتدريب
يعمــل ك  Enterprise Agile Coachيف رشكــة Orange
 - Busniess Servicesحاصــل عــي شــهادات :
PMI-ACP - SMC - SFC-ICP - PMP - CCNA - CCIP
العودة للفهرس
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لذلك فإن التغيير يجب أن يحدث
بالتوازي على ثالث محاور رئيسية :

هــذا مــا توقفنــا عنــده يف املقــال الســابق وهــو كيف
نتغــر ونقــود عمليــة تحــول فعالة لــل Agile
ممــا الشــك فيــه أن معظــم الــركات العامليــة اآلن
تتجــه نحــو التحــول لــل  Agileبــل أن هــذا التحول
أصبــح اتجــاه عاملــي يف الكثــر مــن الــركات
حــول العالــم  ،والســبب الرئيــي لهــذا االتجــاه هــو
مواكبــة التغــر الحاصــل يف بيئــات العمــل املختلفــة
و التطــور التكنولوجــي الرسيــع الــذي يــؤدي إىل
حــدوث الكثــر مــن التغــرات يف متطلبــات املنتــج
مــن ناحيــة العميــل ملواكبــة هــذا التطــور الكبــر.
لذلــك فــإن التحــول يبــدأ مــن إرادة حقيقيــة
للتغيــر ،فالبدايــة يجــب أن تثــون مــن صنــاع
القــرار أنفســهم وليــس مجــرد اجتهــادات فرديــة،
فالتغيــر يأتــي مــن األعــى لألســفل ،أي مــن قمــة
الهــرم حتــى القاعــدة فمــن خــال خربتــي كــــ
 Agile Coachوجــدت أن أكثــر املشــاكل التــي
تعــوق هــذا التحــول هــو املقاومــة الشــديدة لبعــض
صنــاع القــرار لهــذا التغيــر لعــدة أســباب :
•الخــوف مــن هــذه التجربــة املختلفــة اللتــي
ســتؤدي إىل إعــادة هيكلــة للرشكــة ممــا يعنــي
 -1العقلية Mindset
تغــر يف الهيــكل اإلداري للرشكــة وفقــدان
لــن يكــون التغيــر فعــاال أبــدا بــدون عقليــة لديهــا
البعــض ملناصبهــم اإلداريــة.
اســتعداد وإرادة للتغيــر ،فالعقليــة التــي تــدرك
•الخشــية مــن إعطــاء املوظفــن الكثــر مــن أهميــة هــذا التحــول ومــدى احتيــاج املؤسســة لــه
الصالحيــات والثقــة التــي مــن املمكــن وكــم الفــرص املتاحــة يف الســوق التــي يتــم فقدانها
اســتغاللها بشكـــل يسء .
كل يــوم بســبب التأخــر يف عمليــة التحــول ،هــي
•الخــوف مــن عــدم فعاليــة هــذا االتجــاه الجديــد العقليــة املثاليــة التــي ســوف تســتوعب وتســاعد
وفشــله وبالتــايل فشــل الجهــود واألمــوال التــي عــى هــذا التحــول ،هــذه العقليــة تســمي Growth
 Mindsetأو العقليــة القابلــة للنمــو.
بذلــت يف ســبيل هــذا التحــول.
العودة للفهرس
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 -2الثقافة Culture

فقــط ،فــإن لــم يكــن هــذا التغيــر نابــع مــن قناعة
حقيقيــة متمثلــة يف عقليــة وثقافــة رشكــة تؤمــن
بهــذا فلــن تجــدي نفعــا ويتحــول التغيريللـــ Agile
مــن يشء نطمــح للوصــول إليــه إىل يشء نتمنــى أن
ال نكــون قــد بدأنــاه وهــذا بدايــة انهيــار املــروع
برمتــه ،لذلــك يجــب أن نعــي هــذا جيــدا ونحــن
مقبلــون عــى تغيــر كهــذا.

الثقافــة هنــا ال تعــود عــى ثقافــة الفــرد بــل عــى
ثقافــة املؤسســة ،فالــركات املتعــددة الجنســيات
مــن املفــرض أن يكــون لهــا ثقافــة معينــة وجميــع
العاملــن هنــا مــن املفــرض أن يكونــوا مؤمنــن
بهــذه الثقافــة ،فالثقافــة تعــى وترفــع مــن شــأن
الفــرد وعالقتــه بــركاءه يف العمــل وتعــزز مــن
كثــرة التعــاون املثمــر والشــفافية بــن أفــراد هــذا باختصــار عــرض للمحــاور األساســية اللتــي
الرشكــة ورؤســائهم هــي ثقافــة مثاليــة ومهيــأة يجــب الرتكيــز عليهــا أثنــاء عمليــة التحــول والعمــل
عليهــا بصــورة متوازيــة.
لعمليــة التحــول للـــ .Agile

 -3العمليات Processes
العمليــات تعنــي هنــا طريقــة العمــل وأطــره ،يجب
أن نعــي أنــه مــن املســتحيل الحلــول عــى تغــر
فعــال للـــ  Agileعــن طريــق تغيــر طريــق العمــل
العودة للفهرس

في المقالة القادمة سنتحدث عن
أهم محور من محاور التغيير للـ
 Agileوهو العقلية فإلى اللقاء
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الدورس المستفادة
للفهرس
العودة للفهرس
العودة

73

الدروس المستفادة
مــن
فـشـل مكتـب إدارة
المشروعــات
الدكتور  /وليد محفوظ
مدير مشاريع ومدير تخطيط شركة موشيل ميدل إيست
لإلستشارات الهندسية  -فرع السعودية
دكتوراة في هندسة التشييد إو�دارة المشاريع جامعة القاهرة
®lessons@rwaadpm.com - PMP
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املحــددة لنهايتهــا ،فضــاً عــن تجاوزهــا للتكلفــة
املقــدرة لهــا بنســب تــراوح بــن  ٪ 50و ٪ 80مــن
امليزانيــات املرصــودة لهــا.
ومــع فشــل إدارة املرشوعــات يف تحقيــق األهــداف
املرجــوة مــن املــروع وعــدم القــدرة عــى تســليم
املرشوعــات يف الوقــت املحــدد للتســليم وعــدم القدرة
عــى تنفيــذ تلــك املرشوعــات يف إطــار امليزانيــات
املرصــودة لهــا ســواء بالقطــاع العــام أو الخــاص.
فضــاً عــن ارتفــاع مخاطــر املرشوعــات وارتفــاع
درجــات عــدم التأكــد أو الثقــة يف نتائــج تلــك
املرشوعــات .فقــد ظهــرت الحاجــة امللحــة إلدارة
املرشوعــات عــن طريــق مكاتــب إدارة املرشوعــات

مقدمة:
يعــد قطــاع التشــييد واحــدًا مــن أكثــر القــوى
املحركــة والفاعلــة ألي اقتصــاد وطنــي .فهــو يلعــب
دو ًرا رئيســيًا يف التنميــة االقتصاديــة ،كمــا يؤثــر
بصــور مبــارشة وغــر مبــارشة عــى الناتــج املحــي
اإلجمــايل ألي بلــد .تختلــف مشــاريع البنــاء يف
الحجــم والنــوع واملوقــع وظــروف املوقــع واملدخالت
واملخرجــات ،األمــر الــذي يجعــل كل مــروع فريـدًا
وبالتــايل يصبــح توحيــد عمليــات البنــاء أمـ ًرا صعبًا
ً
ومحفوفــا باملخاطــر.
مــع التطــور الحضــاري والــذي أدى إىل زيــادة
درجــات التعقيــد بمشــاريع البنــاء الحديثــة ،ومــن
ثــم زيــادة درجــات عــدم التأكــد ومــا تبــع ذلــك
مــن حــدوث تأخــرات وتجــاوزات التكاليــف عــن
امليزانيــات املرصــودة لهــا .ومــن أصبــح تأخــر
املرشوعــات وتجــاوز التكاليــف املقــدر أحــد أهــم
الســمات التــي يتميــز بهــا تلــك املرشوعــات لتصبــح
حقائــق شــائعة يف صناعــة البنــاء والتشــييد .مــن
املشــاريع املنجــزة يف جميــع أنحــاء العالــم .فطبق ـا ً
ألحــد الدراســات اإلحصائيــة ملرشوعــات التشــييد
بــن عامــي  1974و 1988فقــد وجــد أن  ٪ 90مــن
تلــك املرشوعــات تــم تســليمها بعــد الـتـواريــــخ
العودة للفهرس

( ، )Project Management Office – PMOولكــن
هــل هــذا ســبب كايف إلنجــاح املرشوعــات وتســليمها
خــال املــدد املحــددة لذلــك وضمــن امليزانيــات
املرصــودة لهــا .هــذا مــا ســنتعرض لــه خــال
األســطر القليلــة القادمــة.

ما هو مكتب إدارة المشروع:
مكتــب إدارة املــروع (يختــر بـــ  )PMOهــو
كيــان أو قســم أو إدارة ضمــن املنظمــة ســواء كانــت
تجاريــة ،أو وكالــة حكوميــة ،وعــادة مــا يكــون
مســؤول عــن تحديــد معايــر ومنهجيــة إدارة
املــروع داخــل املنظمــة بمــا يف ذلــك التخطيــط
والتنفيــذ واملتابعــة لتلــك املنهجيــات واملعايــر
والعمــل عــى توحيد العمــل بهــا .باإلضافــة إىل دوره
يف مراقبــة ومتابعــة تقــدم أداء تلــك املرشوعــات.
فضــاً عــن ذلــك يقــوم مكتــب إدارة املشــاريع
بوضــع وإصــدار تلــك املعايــر ومقارنتهــا بأفضــل
ممارســات إدارة املــروع باملنظمــات األخــرى .كمــا
يقــوم بتوفــر الدعــم الــازم إلدارة املــروع يف
شــكل توجيــه ملديــري املشــاريع يف املنظمــة وتدريب
مديــري املشــاريع الجــدد بطــرق مختلفــة يمكــن
للمنظمــة تشــغيلها بشــكل احــرايف فعــال.

75

شكل رقم ( )1أنواع مكتب إدارة املرشوعات

األسباب الشائعة لفشل PMO

Lack of Support
from SM

Insufficient ROI
No Power

Preset PMO

Lack
of Competncies

شكل رقم ( )2أسباب فشل مكتب إدارة املرشوعات
كمــا تعودنــا يف األعــداد الســابقة فإننــا دومـا ً مــن نتطــرق للــدروس املســتفادة مــن املــايض كمرآة الســيارة
التــي بدونهــا ال نســتطيع التقــدم لألمــام ،وعليــه نقــدم بــن يــدي قارئنــا العزيــز بعــض أســباب فشــل
مكتــب إدارة املرشوعــات علهــا تفيدنــا جميعــا ً يف وضــع خطــط اســتباقية للوقــوف عليهــا وتجنبهــا أو
الحــد مــن تأثريهــا.
العودة للفهرس
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وذلــك نتيجــة عــدم احــرام وظيفــة مكتــب إدارة
املشــاريع وعــدم تقبــل فكــرة تدخلــه يف إدارة
املرشوعــات التــي تنــدرج تحتــه .ومــن ثــم فــإن أي
محــاوالت لطلــب معلومــات مــن املــروع أو التوجيه
بتنفيــذ املعايــر املخطــط تنفيذهــا يتــم تجاهلهــا أو
عــدم االهتمــام بتنفيذهــا بالشــكل الكامــل .وهــو ما
يــؤدي يف النهايــة فشــل مكتــب إدارة املــروع يف
تقديــم قيمــة ملموســة مقارنـ ً
ـة بتكاليــف إنشــاؤه.

 .3عدم وجود رعاية لمكتب
إدارة المشاريع من اإلدارة العليا
يحــدث ذلــك عندمــا يركــز مكتــب إدارة املــروع
عــى األهــداف بعيــدة املــدى وال يوجــه بعــض مــن
جهــده لألهــداف املتوســطة أو قريبــة املــدى.

.1البدء بمكتب إدارة مشروعات
مسبق اإلعداد وليس مطابقًا
لتوقعات أصحاب المصلحة

وهــذا أمــر بالــغ األهميــة بشــكل خــاص عندمــا
يشــتكي مــدراء املرشوعــات لرعاتهــم مــن أداء
مكتــب إدارة املشــاريع الــذي يأخــذ وقتهــم الثمــن
الســتكمال التقاريــر التــي ال طائــل منهــا بــدال ً مــن
عمــل التســليم املهــم لتلــك املرشوعــات .بعــد ذلــك،
يف اجتمــاع اإلدارة العليــا ســيتم إســناد أي تأخــر
يف مشــاريعهم إىل حقيقــة أن مكتــب إدارة املشــاريع
يؤثــر ســلبا ً عــى أداء املشــاريع نتيجــة العديــد
مــن الطلبــات التــي ال طائــل مــن ورائهــا .ســينتج
عــن ذلــك عــاد ًة رعــاة ال يــرون قيمــة ملكتــب إدارة
املشــاريع ومــن ثــم عــدم وجــود طائــل مــن دعمــه
يف تنفيــذ مهامــه.

غالبًــا مــا يكــون لــدى كبــار أصحــاب املصلحــة
الكثــر مــن املفاهيــم الخاطئــة حــول مكاتــب إدارة
املرشوعــات ،وذلــك بســبب عــدم فهمهــم لســبب
وجــود تلــك املكاتــب مــن األســاس ،وعــدم وضــوح
األهــداف املطلــوب تحقيقهــا مــن إنشــائها .هــذا
يــؤدي إىل التصــور الخاطــئ حــول مــا هــو نــوع
وطبيعــة مكتــب إدارة املرشوعــات والقيمــة التــي
يهــدف إىل إضافتهــا للمؤسســة .أي نســتطيع أن
نقــول أن مكتــب إدارة املرشوعــات بهــذه الحالــة قــد وهــو مــا ســيؤدي يف النهايــة إىل زيــادة إضعــاف
موقــف مكتــب إدارة املشــاريع أو حتــى إلغــاؤه!
تأســس ليفشــل.

.2عدم تناسب قيمة الخدمات
المحققة من مكتب إدارة
المشروعات مع تكاليف تكوين
وتشغيل تلك المكاتب
ال يــزال مــن الشــائع بالنســبة للعديــد مــن األفــراد
داخــل املنظمــة (خاصــة مديــري املشــاريع واإلدارة
العليــا) أن ينظــروا إىل مكتــب إدارة املشــاريع
باعتبــاره ذات مــردود اســتثماري منخفــض وعــدم
قدرتــه عــى تقديــم قيمــة ملموســة.
العودة للفهرس

ولذلك
يجب عىل مكتب
إدارة املرشوعات الناجح يف
تقديم خطة تحقيق أهداف
متوازنة من حيث اإلطار
الزمني املنوط بها تحقيق
تلك األهداف.
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 .4عدم وجود سلطة لمكتب إدارة
المشروعات
إذا لــم تمنــح اإلدارة العليــا الســلطة ملكتــب إدارة
املرشوعــات يف فــرض خطــط ومنهجيــات ومعايــر
اإلدارة ،فســوف يقــوم مــدراء املشــاريع بتفســر
أي طلــب للمعلومــات أو طلــب االمتثــال للمعايــر
عــى أنهــا طلبــات اختياريــة ومــن ثــم فهــم غــر
ملزمــون باتباعهــا والعمــل عــى تحقيــق أهدافهــا.
وهــو مــا ســيؤدي إىل عــدم تمكــن مكتــب إدارة
املشــاريع مــن جمــع مدخــات املــروع املطلوبــة
بالدقــة والتوقيــت املطلــوب ممــا يعنــي أنهــم لــن
يكونــوا قادريــن عــى تقديــم تقاريــر موحــدة
لــإدارة العليــا ،ومــن ثــم ســيمثل ذلــك فشــل
محقــق ألهــداف مكتــب إدارة املرشوعــات.

ممــا يــؤدي إىل مخرجــات ذات جــودة ليســت
عــى املســتوى املطلــوب.

التوصيات:
 .1التحقــق مــن توقعــات أصحــاب املصلحــة قبــل
تشــكيل وتأســيس مكتــب إدارة املــروع وعــدم
تأســيس مكتــب إدارة مــروع بنوعيــة محــددة
مســبقاً.
 .2املوازنــة بــن أهــداف مكتــب إدارة املــروع
عــى املــدي القريــب واملتوســط والبعيــد لضمــان
اســتمرارية دعــم اإلدارة العليــا.

 .4عدم وجود سلطة لمكتب إدارة  .3دعــم مكتــب إدارة املــروع وتفويضه بالســلطات
التــي تمكنــه مــن أداء مهامــه وقيــادة املرشوعــات
المشروعات
التــي تنــدرج تحتــه نحــو تحقيــق األهــداف التــي
مــن األخطــاء الشــائعة هــو ظــن البعــض أن كفاءات تــم تأسيســه مــن أجلهــا.
ومهــارات أعضــاء فريــق مكتــب إدارة املرشوعــات
 .4تشــكيل فريــق العمــل بمكتــب إدارة املــروع
يجــب أن تكــون إداريــة فقــط أو يجــب أن تكــون
بحيــث يشــكل فريــق متكامــل بمهــارات متعــددة
نســخة مكــررة مــن مهــارات وكفــاءات مديــر
ومتنوعــة وليــس تكــرار ملهــارات محــدودة.
املــروع.
يف الكفــاءات املطلوبــة يف مكتــب إدارة املرشوعــات
هــو التنــوع والتكامــل مــا بــن مهــارات الفريــق
وليــس تكــرار مهــارات شــخصية قياديــة ناجحــة
عــى املســتوى الفــردي إلدارة مــروع ،ولكــن هــذا
ال يمنــع أن يكــون لــدى فريــق العمــل بمكتــب إدارة
املــروع القــدرة عــى فهــم العقبــات والتحديــات
التــي يواجههــا مــدراء املشــاريع.
الخطــأ الثانــي اعتقــاد اإلدارة العليــا بــأن كل
مــا يقــوم بــه مكتــب إدارة املشــاريع هــو جمــع
املعلومــات وتوحيدهــا ،وبالتــايل فــإن النتيجــة
الشــائعة جـدًا هــي تزويــد موظفــي إدارة املشــاريع
بمــوارد صغــرة أو عديمــة الخــرة وغــر مكلفــة.
ينتــج عــن ذلــك أن فريــق مكتــب املرشوعــات ال
يعــرف األدوات والعمليــات التــي يجــب تنفيذهــا،
ويكــون غــر قــادر عــى مراجعــة وتدقيــق املدخالت
العودة للفهرس
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 -7تعزيــز املكانــة الرائــدة ألشــكال العقــود الخاصة
تعريف:
بفيديــك  ،وتطويــر أنشــطة التدريــب والنــر
يمكــن تعريــف الفيديــك بأنّــه االتّحــاد الــدويل الخاصــة باالتّحــاد .
ّ
للمهندســن االستشــاريني
عقد الفيديك :

(International Federation of Consulting
 ، )Engineersويُعــرف اختصــارا ً بفيديــك FIDIC
ويعــود تاريــخ تأسيســه إىل عــام 1913م  ،وأعضاؤه
مــن الجمعيــات الوطنيــة للمهندســن االستشــاريني .
وهــو اتحــاد مك ّلــف بتعزيــز وتنفيــذ األهــداف
االســراتيجيّة لقطــاع الهندســة االستشــاريّة ،
بالنيابــة عــن الجمعيــات األعضــاء  ،ونــر املعلومات
واملــوارد التــي يهتــم بهــا األعضــاء  ،ويتــوزع أعضاء
فيديــك عــى أكثــر مــن  100دولــة يف العالــم  ،وهــو
يُخ ّ
طــط ويُصمّ ــم ويُراقــب إنشــاء مجموعــة كبــرة
ومتنوعــة مــن االستشــارات الرئيســة يف املبانــي
والبنيــة التحتيــة واملنشــآت واملعــدات  ،ويمثّــل
العاملــي
فيديــك أكثــر مــن  50%مــن االســتثمار
ّ
الســنوي يف البنيــة التحتيــة .

الفيديــك عقــد يتــم فيــه وضــع الخطــوط العريضــة
والتفاصيــل الخاصــة بالعمــل االنشــائي وتحديــد
عالقــة صاحــب العمــل مــع املقــاول  ،واإلرشاف
املتمثــل باملهنــدس املقيــم  ،وتبــن اتفاقيــة أو (عقــد
الفيديــك) كافــة املصطلحــات التــي تخــص العمــل
اإلنشــائي وتقــوم بتعريفهــا بالشــكل الــذي يجعــل
منظمــة العمــل واضحــة للجميــع .

أهداف فيديك :
يهــدف االتحــاد الــدويل للمهندســن االستشــاريني
إىل العديــد مــن األمــور ،ومنهــا :
 -1العمــل عــى أن يكــون الســلطة الدوليــة املعــرف
بهــا يف القضايــا املتعلقــة بأفضــل املمارســات
الهندســية االستشــارية .
 -2العمــل بفعاليــة عــى تعزيــز معايــر عاليــة مــن
األخــاق والنزاهــة  ،بــن جميــع أصحــاب املصلحــة
املشــاركني يف تطويــر البنيــة التحتيــة يف جميــع
أنحــاء العالــم .
 -3الحفــاظ عــى تمثيــل فيديــك لصناعــة
االستشــارات يف جميــع أنحــاء العالــم وتحســينه .
 -4تحسني وتعزيز صورة هندسة االستشارات .
 -5تعزيــز ومســاعدة التنميــة والتطويــر للصناعــات
الهندســية االستشــارية القابلــة للتطبيــق يف جميــع
أنحــاء العالــم.
 -6تشــجيع املهنيــن الشــباب يف مجــال صناعــة
الهندســة االستشــاريّة .
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2. Yellow Book: (The Plant and Design
)-Build Contract

كـــتــب
الفيديك
يتضمــن الكتــاب األصفــر رشوط عقــد مقــاوالت
أعمــال الهندســة امليكانيكيــة والكهربائيــة املصممــة
مــن املقــاول ,والــذي يتــوىل فيهــا عمليــة التوريــد ،
وتنفيذهــا وفقــا ً ملتطلبــات صاحــب العمــل .
)1. Red Book:(Construction Contract

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

الكتــاب الفــي لنمــوذج «عقــد مقــاوالت أعمــال
يعــد الكتــاب األحمــر واحــدا ً مــن أكثــر العقــود
متكاملــة  ،أو مرشوعــات».
اســتخداما ً يف الواقــع العمــي ويتضمــن نمــوذج
الــروط العقديــة ملقــاوالت أعمــال الهندســة املدنيــة وهــو مناســب للمرشوعــات التــي تنشــأ عــى أســاس
املصممــة مــن قبــل صاحــب العمــل أو مــن ينــوب تســليم املفتــاح مثــل مرشوعــات محطــات معالجــة
امليــاه أو الــرف الصحــي أو الزراعــي أو محطــات
عنــه أو مهندســه .
الكهربــاء أواملصانــع أو أي منشــأة مشــابهة  ،أو
ويقــوم املقــاول يف هــذا النــوع مــن العقــود بتنفيــذ
أي مــروع مــن مرشوعــات البنيــة األساســية أو
أعمــال البنــاء وفقـا ً لتفاصيــل التصميمــات املقدمــة
مرشوعــات التنميــة .
مــن صاحــب العمــل  ،ويكــون املهنــدس فيهــا هــو
ويتحمــل املقــاول يف تلــك العقــود املســؤولية الكاملة
اإلرشاف وإعــداد التقديــرات .
عــن التصميــم والتنفيــذ للمــروع  ،مــع مشــاركة
أمــا إذا طلــب منــه تصميــم معظــم األعمــال  ،فإنــه
قليلــة لــرب العمــل أو أجهزتــه الفنيــة أو رشكــة
يكــون مــن املالئــم اســتخدام الــروط التعاقديــة
املــروع يف املرشوعــات بنظــام البــوت .BOT
الــواردة يف «الكتــاب األصفــر» .
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فيربراســتخدام الكتــاب األخــريف العقــود الدوليــة
الكبــرة القيمــة والطويلــة املــدة  ،إال أنــه ال يمكــن
تربيرهــا يف العقــود صغــرة القيمــة وقصــرة املــدة.
5.Golden Book (Contract for Design
) Build and Operate Projects

كمــا يتــوىل املقــاول يف تلــك العقــود القيــام بجميــع
أعمــال التصميــم والتشــييد وتســليم املنشــأة كاملــة
التجهيــز وجاهــزة للتشــغيل إىل رب العمــل أو رشكــة
أصــدر الفيديــك الكتــاب الذهبــي وهــو نمــوذج
املــروع يف نظــام البــوت . BOT
جديــد مــن العقــود خــاص للتصميــم والبنــاء
4.Green Book: (The Short Form of
وتشــغيل وإدارة املــروع .
)Contract

أصــدر الفيديــك الكتــاب األخــر لتــايف االنتقــادات
التــي وجهــت للعقــود الطويلــة النمطيــة والتــي
تفــرض فيهــا بنــود تســوية املنازعــات عــى طــريف
النــزاع االنتظــار ملــدة طويلــة قبــل بــدء اجــراءات
التحكيــم والتــي قــد تصــل إىل  210يــوم :
• 84يوم لرد املهندس
• 70يوم لالعرتاض عىل قرار املهندس
• 56يوم للتسوية الودية
باإلضافــة إىل  28يومــا ً لإلخطــار باملطالبــة و28
يومــا ً النتظــار رد املهنــدس عليهــا .
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وقــام هــذا النمــوذج عــى املفاهيــم الخاصــة
بالنمــوذج الخــاص بعقــود الصناعــة ومقــاوالت
األعمــال الهندســة امليكانيكيــة والكهربائيــة (الكتــاب
األصفــر) مــع إجــراء بعــض التعديــات لكــي
يناســب هــذا النمــوذج الهــدف الــذي أصــدر مــن
أجلــه .
ويقــوم املقــاول يف هــذا النمــط مــن املرشوعــات
بأعمــال التخطيــط والتصاميــم والتوريــدات والبنــاء
وفقــا ً ملتطلبــات رب العمــل أو للنمــاذج القياســية
املتعــارف عليهــا قياســيا ً يف هــذا النمــط مــن
املرشوعــات  ،كمــا يقــوم بتجهيــز اآلالت واملعــدات
الالزمــة إلتمــام عمليــة موضــوع التعاقــد  ،وكذلــك
كافــة األعمــال األخــرى الالزمــة إلتمــام العمليــة
ســواءا ً أكانــت أعمــاال ً إنشــائية أو ميكانيكيــة أو
كهربائيــة  ،ثــم يقــوم املقــاول عقــب االنتهــاء مــن
تنفيــذ املــروع بتشــغيل املــروع بحســب املــدة
املتفــق عليهــا بــن املالــك واملقــاول  ،كمــا يلتــزم
املقــاول بكافــة أعمــال الصيانــة الدوريــة للمــروع
أثنــاء فــرة إنشــاء املــروع أو تشــغيله .
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خالصة
تكتســب عقــود الفيديــك أهميتهــا مــن كونهــا أنماطــا ً مــن العقــود تــم
اعتمادهــا مــن قبــل اتحــاد عاملــي يعنــى باملشــاكل التــي تواجــه املهندســن
يف حــال تنفيــذ عمليــات موضــوع العقــود  ،والتــي تؤثــر ســلبا ً عــى عمليــات
التعاقــد مــع الجهــات صاحبــة املــروع  ،وذلــك يف محاولــة للحــد مــن تأثريها
الســلبي عــى عمليــات التطويــر والبنــاء .
وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود صفــة إلزاميــة لعقــود الفيديــك  ،إال أنهــا القــت
قبــوال ً وثقــة واســعني يف جميــع دول العالــم  ،كمــا أنهــا أصبحــت األكثــر
اســتخداما ً يف الــدول الناميــة والعالــم العربــي .
العودة للفهرس
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عشرة أسرار لتصبح

PMP

المهندس /محمد بن صالح المحيميد
PMP، TOT
رئيس قسم املشاريع « رشكة تطوير الصناعات السعودية»
سكرتري مكلف ملجلس اإلدارة  -اللجنة التنفيذية يف رشكة تطوير
مدرب معتمد من املؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني
قدم عدة دورات المتحان PMP
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عشرة أسرار لتصبح

PMP

السر  :1المعرفة هي القوة!
السر  :2ليس كل المتقدمين مؤهلين
السر  :3االنضمام إلى  PMIيوفر لك المال
السر  :4ال توجد طرق مختصرة
السر  :5المواعيد النهائية هي محفزات عظيمة !
السر  :6الدليل المعرفي @  PMBOKلديه األجوبة
السر  % 25 :7من األسئلة ال تأتي من الدليل
السر  :8الدراسة مع اآلخرين
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السر :10يمكنك التغلب على اإلجهاد يوم االمتحان
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السر  :1المعرفة هي القوة!
كل مــا تحتــاج إىل معرفتــه حــول امتحــان  PMPهــو يف دليــل االعتمــاد ،»”PMP Credential Handbook
والــذي يتوفــر مجانــا عــى موقــع  ،PMIتســتغرق قراءتــه حــوايل  20دقيقــة  ،وينبغــي أن تكــون هــذه
القــراءة أول  20دقيقــة يف رحلتــك للحصــول عــى شــهادة  ، PMPوســوف يجيــب الدليــل عــى معظــم
أســئلتك حــول إجــراءات دخــول االمتحــان  ،ويتضمــن الدليــل أيضــا قســما ً هام ـا ً عــن مدونــه األخــاق
والســلوك املهنــي .
احصل عىل الدليل مجانا ً من خالل موقع  PMIالتايل :

https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/
certifications/project-management-professional-handbook.pdf
السر  :2ليس كل المتقدمين مؤهلين
هــل تعلــم أنــه ليــس كل شــخص مؤهــل المتحــان PMP؟ ال تضيــع الوقــت يف التقــدم لالمتحــان مالــم تكن
مؤهـاً بعــد لدخــول االمتحــان  .ولكــي تكــون مؤهـاً لدخــول امتحــان  ، PMPيجــب أن يكــون لديك :
•ما ال يقل عن  35ساعة تعليمية يف مجال إدارة املشاريع.
•ومــا ال يقــل عــن ثــاث ســنوات 36/شــهرا ً غــر متداخلــة خــرة يف إدارة املشــاريع تكــون قــد عملــت
بهــا  4,500ســاعة عــى األقــل (إذا كان لديــك درجــة البكالوريــوس أو مــا يعادلهــا).
أو...
•مــا ال يقــل عــن خمــس ســنوات 60/شــهرا غــر متداخلــة خــرة إدارة املشــاريع تكــون قــد عملــت بهــا
 7,500ســاعة (إذا لــم يكــن لديــك درجــة البكالوريــوس أو مــا يعادلهــا).
يف كلتــا الحالتــن  ،يجــب أن تكــون الســاعات املرتاكمــة قــد تمــت خــال الســنوات الثمانــي الســابقة
لتقديــم طلبــك .
للتعــرف بشــكل مفصــل حــول التأهــل الختبــار الـــ  PMPيمكــن الرجــوع إىل دليــل االعتمــاد املذكــور يف
الــر رقــم .1
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السر  :3االنضمام إلى  PMIيوفر لك المال
كعضــو يف  PMIســوف تتلقــي الدليــل املعــريف البمبــوك ® PMBOKبعــدة لغــات مجان ـا ً بصيغــة ملــف
 PDFباإلضافــة اىل خصــم كبــر عــى رســوم امتحــان  !PMPيف الواقــع ،الخصــم أكــر مــن رســوم العضوية
 ،لذلــك حتــى لــو كنــت ال ترغــب يف البقــاء عضــوا يف  PMIمــدى الحيــاة ،يمكنــك االســتفادة مــن العضويــة
يف الســنة األوىل فقــط .
أيض ـا ً يحصــل أعضــاء  PMIعــى خصومــات جيــدة جــدا ً عــي النــدوات واملؤتمــرات العامليــة التــي تتــم
بواســطة  ، PMIباإلضافــة إىل املطبوعــات واملنتجــات واألدوات األخــرى التــي تبيعهــا . PMI
ماذا تنتظر تقدم اآلن واحصل عىل عضوية  PMIعرب املوقع االلكرتوني الخاص بهم :
https://www.pmi.org/membership/join

السر  :4ال توجد طرق مختصرة
الدراســة المتحــان  PMPهــي مســعى جــاد ويتطلــب التفانــي واالجتهــاد ،يجــب وضــع خطــة دراســية
محكمــة للوصــول اىل النجــاح يف امتحــان  ،PMPكذلــك تحديــد عــدد الســاعات التــي ســوف تــدرس كل
يــوم  ،كــم عــدد الفصــول التــي ســوف تقــرأ وكــم مــن األســئلة التجريبيــة ســوف تجيــب عليهــا يوميـا ً .
خــال مراحــل دراســتك  ،ســتكون بعــض أقســام دليــل ® PMBOKســهله بالنســبة لــك  ،ولكــن ســتكون
هنــاك أقســام أكثــر صعوبــة  ،ال تيــأس وتذكــر أن هنــاك آالف مــن الذيــن اجتــازوا االمتحــان قبلــك ويمكنك
اجتيــاز االمتحــان ،أيضاً!
ادرس بجد ولكن ال تبالغ  ،يجب أن تخطط لوجود فواصل وتنظيم أوقات للراحة كذلك.
مــاذا تنتظــر! ابــدأ بإنشــاء خطــة الدراســة الخاصــة بــك  ،حــدد عــدد األيــام يف األســبوع وعــدد الســاعات
يف اليــوم الــذي ســتدرس فيــه  ،ثــم اتبــع الخطــة .

السر  :5المواعيد النهائية هي محفزات عظيمة!

عبــارة « أريــد أن أحصــل عــى شــهادة الـــ  »PMPعبــارة جيــدة ولكــن العبــارة األكثــر تحفيــزا هــي «أريد
أن أحصــل عــى شــهادة الـــ  PMPخــال ثالثــة أشــهر مــن اآلن» ألننــا جميعـا ً نعمــل بشــكل أفضــل بكثري
عندمــا يكــون لدينــا املوعــد النهائــي  ،لتبــدأ بتعبئــة طلــب الدخــول لالمتحــان مــن خــال موقــع PMI
بمســاعدة دليــل االعتمــاد املذكــور يف الــر رقــم .1
ثم بعد الحصول عىل االعتماد النهائي لالمتحان  ،قم بحجز موعد من خالل موقع برومرتك :
http://www.prometric.com/PMI
تســتطيع مــن خــال املوقــع أن تقــوم بجدولــة التاريــخ واملوقــع املفضلــن لديــك  ،حــاول جدولــة االختبــار
بمــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر قبــل انتهــاء صالحيــة أهليتــك.
88
العودة للفهرس

السر  :6الدليل المعرفي @  PMBOKلديه األجوبة
عندمــا تــدرس وتســتعد المتحــان  PMPهنــاك كتــاب واحــد فقــط يجــب أن تدرســه بعنايــة وتأمــل وهــو
«الدليــل املعــريف إلدارة املشــاريع» ( )®PMBOKيجــب عليــك قراءتــه جيــدا ً عــى األقــل مرتــن  .وذلــك ألن
حــوايل  ٪ 75مــن األســئلة يف امتحــان  PMPســوف تجيــب عليهــا مــن خــال فهمــك لهــذا الدليــل .
ســوف تحصــل عــى نســخة مجانيــة مــن الدليــل املعــريف عندمــا يكــون لديــك عضويــة يف  ، PMIويمكنــك
رشاء النســخة االلكرتونيــة أو الورقيــة كذلــك مــن موقــع  PMIمــن خــال الرابــط التــايل:
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok

السر  %25 :7من األسئلة ال تأتي من الدليل

دليــل ( )®PMBOKلــن يعلمــك كل يشء  ،حــوايل  ٪ 25مــن األســئلة ســوف تســتند عــى معلومــات ليســت
يف الدليــل  ،لذلــك انــت يف حاجــة إىل دورة تحضــر جيــدة يف  PMPباإلضافــة إىل كتــاب مســاعد مثــل كتــاب
ريتــا  ،الهيدفرســت أو غريهــا مــن الكتــب املســاعدة .

السر  :8الدراسة مع اآلخرين
يف حــن يمكنــك القيــام بالدراســة الذاتيــة  ،لكــن الدراســة مــع اآلخريــن تعتــر عام ـاً رئيســيا ً الجتيــاز
اختبــار  PMPويمكنــك حقـا ً زيــادة فهمــك مــن خــال االحتــكاك مــع طــاب آخريــن ملســاعدتك عــى فهــم
األقســام الصعبــة بشــكل خــاص مثــل القيمــة املكتســبة أو املخاطــر  ،كمــا يمكنــك االشــراك يف فــروع
 PMIوكذلــك يف مجموعــات الفيــس بــوك أو اللنكــد إن أو الوتــس آب وغريهــا مــن الوســائل التــي تجمعــك
يف زمــاء لهــم نفــس االهتمــام واالســتعداد لدخــول االمتحــان .
يمكنك التعرف عىل أقرب فرع اليك من فروع ال  PMIمن خالل الرابط التايل :
https://www.pmi.org/membership/chapters
العودة للفهرس
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السر  :9األسئلة التجريبية تعطيك الثقة
اإلجابــة عــى أســئلة االمتحانــات التجريبيــة المتحــان  PMPتعتــر األكثــر أهميــة خــال مرحلــة االســتعداد
 .مثــل كل ريــايض جيــد  ،ينبغــي ممارســة مــا ســوف يتــم اختبــارك فيــه  ،واإلجابــة عــى  200ســؤال يف
 4ســاعات بالفعــل يحتــاج إىل ممارســة واقعيــة واســتعداد كبــر .
حتم ـا ً أنــه حــن اســتخدام االمتحانــات التجريبيــة املجانيــة التــي توجــد عــى اإلنرتنــت ســوف يحــدث
التــايل  :أوال ً ســوف تعتــاد عــى اإلجابــة عــى هــذه االمتحانــات  ،وهــو أمــر جيــد  .وثانيـا ً ســوف تبــدأ يف
االختــاف مــع بعــض اإلجابــات املقرتحــة  ،وســيقودك هــذا االختــاف إىل التوجــه إىل الكتــب للمراجعــة ممــا
يجعلــك تتعلــم أكثــر .
مهــم أيضــا  :تتبــع درجاتــك! مــع مــرور الوقــت  ،ســتالحظ أنــك أكثــر قــدرة عــى اإلجابــة عــى األســئلة
بشــكل صحيــح  ،إذا كنــت تجيــب باســتمرار  ٪ 80مــن األســئلة التــي لــم يســبق لــك أن رأيتهــا مــن قبــل
بشــكل صحيــح  ،فهــذا يــدل عــى أنــك مســتعد بشــكل جيــد لالمتحــان .
أنصحك برشاء أسئلة االمتحان التجريبية من خالل املوقع التايل :
http://www.pm-exam-simulator.com/
وكذلك نقدم لك بعض املواقع التي تقدم أسئلة مجانية:
•	 http://free.pm-exam-simulator.com /
•	 http://www.oliverlehmann.com/pmp-self-test/75-free-questions.htm
•	 http://www.free-pm-exam-questions.com o http://www.pmzilla.com

السر :10يمكنك التغلب على اإلجهاد يوم االمتحان

بعــد كل ذلــك العمــل الشــاق  ،واالمتحــان يبــدو لــك تقريبـا ً هــو الجــزء الســهل  ،هنــاك عــدد قليــل مــن
األشــياء التــي يجــب النظــر إليهــا والتــي ســوف تســاعدك عــى جعــل هــذه التجربــة جيــدة وناجحــة
بالنســبة لــك .
يف الليلــة التــي تســبق االمتحــان عليــك بالنــوم جيــدا ً  ،حيــث أن النــوم الــكايف أمــر مهــم  ،الكثــر مــن
النــاس يختــارون أن يأخــذوا إجــازة مــن العمــل يــوم االمتحــان الفعــي  ،أيضـا ً تنــاول وجبــة إفطــار جيدة
 ،ويفضــل الذهــاب للمــي واالســرخاء  ،وفعــل كل الطــرق التــي تســاعدك عــى التغلــب عــى اإلجهــاد
العصبــي يف يــوم االمتحــان  ،كمــا أنــه مــن الجيــد الذهــاب إىل مركــز االختبــار قبــل أســبوع  ،بحيــث
تتعــرف عــى الوقــت املســتغرق للذهــاب للمركــز وآليــة حجــز املواقــف وتتعــرف عــى موظفــي املركــز
واإلجــراءات التــي ســوف تتخــذ واألشــياء املســموح بهــا واملمنــوع منهــا يف وقــت االمتحــان .
تأكــد مــن وجــود كل مــا تحتاجــه داخــل قاعــة خذ نفسا عميقا ...وابدأ في حل أسئلة االمتحان .

االمتحــان بمــا يف ذلــك ســدادات األذن يف حــال
وجــود إزعــاج داخــل القاعــة  ،تأكد مــن أن الجو
مناســب داخــل القاعــة  ،كمــا يمكنــك اصطحاب المراجع:
مالبــس إضافيــة يف حــال كانــت القاعــة شــديدة الكتيب التالـــي
الــرودة .
(ترجمة بتصرف)
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شهادة محلل مالي معتمد
) ( Chartered Financial analyst CFA

ياسر صالح السعدي
مدير مشرتيات يف إحدى رشكات املقاوالت الرائدة
يف الخليج  -محرتف إدارة املشاريع .PMP
للفهرس
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هــي شــهادة احرتافيــة دوليــة تمنــح مــن قبــل
 CFA Instituteمعهــد املحللــن املاليــن بالواليــات
املتحــده األمريكيــة وهــو منظمــة غــر ربحيــة
تأسســت عــام  1947يقــدم تعيــن املحلــل املــايل
املعتمــد  CFAوشــهادات أخــرى يف قيــاس أداء
االســتثمار حيــث تــم اعتمــاد الطابــع الرســمي يف
أول جلســة لالعتمــاد عــام  1963ويعتــر معهــد
املحليــن املاليــن املعتمديــن كرابطــة عامليــة ألبــرز
محلــي ومهنيــي االســثمار حيــث يضــم املعهــد
مــا يقــارب  150ألــف عضــو يف أكثــر مــن 160
دولــة ومقاطعــة حــول العالــم حيــث يركــز املعهــد
عــى قواعــد الســلوك األخالقــي واملهنــي يف أســواق
املــال واالســتثمار حيــث يعتــر املعيــار الرئيــي
لالعتمــاد ( CFA Program Candidate Body Of
.)Knowledge CBOK
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ويشــمل النطاقــات الرئيســية (املعايــر األخالقيــة
واملهنيــة ،األســاليب الكميــة ،اقتصاديــات األعمــال،
التقاريــر املاليــة والتحليــل ،تمويــل املؤسســات
اســتثمارات األســهم اســتثمارات الدخــل الثابــت،
املشــتقات املاليــة ،االســتثمارات البديلــة ،إدارة
املحافــظ االســتثمارية وتخطيــط الثــروة ) .
 CFAرمــز التميــز يف املجتمــع االســتثماري عــى
مســتوى العالــم وهــي تعــد مقيــاس كفــاءة
املحللــن املاليــن وتكامــل معارفهــم ويتــم منــح
هــذه الشــهادة بعــد اجتيــاز ثالثــة مســتويات
لقيــاس قــدرة املتقــدم لالختبــار عــى تطبيــق
املعــارف األساســية املتعلقــة بأســس االســتثمار
واتخــاذ القــرار األنســب عــى املســتوى املهنــي ،لغــة
االمتحــان هــي اللغــة االنجليزيــة فقــط .
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االمتحان :
واجتيــاز االمتحــان يتطلــب انضباط ـا ً قويا ً ودراســة
عميقــة حيــث يمكــن اجــراء االختبــارات الثالثــة
مــرة واحــده فقــط يف الســنة يف شــهر ديســمرب عــدا
املســتوى األول فيتــم يف شــهر يوليــو وعــى الرغــم
مــن أنــه يمكــن اجــراء االختبــار عــدة مــرات إال
أن كل اختبــار قــد يتطلــب دراســة ووقتــا ً اكثــر .
فاالمتحانــات صعبــة جــدا ً وقــد اليتجــاوز 50%
نســبة مــن يجتــازون االمتحــان .
مــدة االمتحــان ســت ســاعات تــراوح بــن
أخالقيــات ومعايــر املهنــه ،واألســاليب املاليــة،
واالقتصــاد ،واعــداد التقاريــر املاليــة ،والتحليــل
وتمويــل الــركات واالســثمارات يف األســهم،
واملشــتقات املاليــة واالســثمارات البديلــة ،وإدارة
املحافــظ ،وتخطيــط الثــروات وهــذا هــو مــرر أن
يــوىص بالدراســة ألكثــر مــن  300ســاعه تتوفــر
الكتــب التــي يقدمهــا املعهــد كمراجــع للدراســة
ولكــن يختــار املتقدمــن مصــادر بديلــة للمــواد
مثــل الكتــب املقدمــة مــن شــويزر كذلــك منتديــات
ومقاطــع فيديــو عــر االنرتنــت تقــدم مســاعدة يف
الدراســة لالمتحانــات واســتخدام مجموعــة متنوعــة
مــن الطــرق لدراســة املــواد اإلعداديــة واالســتفادة
منهــا يمكــن أن يعــزز قــدرة املرشــح عــى اجتيــاز
االختبــار .
العودة للفهرس

اسئلة االمتحان :
مــادة االختبــار صعبــة للغايــة وقــد صممــت أســئلة
االختبــار خصيصـا ً لخــداع املرشــحني لهــذا الســبب
يجــب عــى املرشــح إجــراء العديــد مــن املمارســات
عــى االختبــارات الوهميــة واالطــاع عــى أســئلة
املمارســات والتعــرف عــى أنــواع األســئلة التــي
ســيواجهها حيــث يحتــوي املســتوى األول عــى 240
ســؤاال ً مــن خيــارات متعــددة واملســتوى الثانــي 20
ســؤاال ً ملجموعــة العنــارص بينمــا يحتــوي املســتوى
الثالــث عــى مزيــج مــن األســئلة املحــددة للعنــارص
واملقــاالت القصــرة تحتــوي بعــض أســئلة املســتوى
األول عــى ثــاث إجابــات محتملــة حيــث يحتــاج
املرشــحون إىل قــراءة األســئلة بعنايــة والرتكيــز عــى
اإلجابــة األكثــر دقــة .
والحقيقــة أنهــا تحــدي يســعى اليــه املحللــن
املاليــن واملهتمــن يف مجــال االســثتمار لقيمتــه
العلميــة باإلضافــة إىل أنهــا تزيــد مــن القيمــة
الوظيفيــة لــكل محلــل .
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•اجتيــاز امتحــان املســتوى الثالــت ويعــرض
فقــط يف شــهر يونيــو .
•اكتســاب خــرة مهنيــة ألربــع ســنوات أو أكثــر
يف عمليــة صنــع القــرار االســتثماري كان ذلــك
قبــل أو بعــد املشــاركة يف الربنامــج.
•االنضمــام كعضــو حيــث يمكــن الحصــول عــى
االعتمــاد الــدويل .

فوائد المشاركة بالبرنامج :
•تمييز يف كل مراحل الحياة.

الممستهدفين في هذه الشهادة :
•املحللني املاليني
•رؤساء الرشكات
•مدراء الرشكات االسثمارية
•مــدراء إدارات االســتثمار بالبنــوك والــركات
املســاهمة
•املهتمني يف مجال املالية واملحاسبة

كيفية الحصول على هذه الشهادة:
التسجيل يف برنامج  CFAوالتسجيل لالمتحان:
•يجــب أن تكــون حاصــاً عــى درجــة
البكالوريــوس أو مــا يعادلهــا.
•خربة مهنية ال تقل عن أربع سنوات .
•جواز سفر ساري املفعول .
•التحضري لالمتحان فقط باللغة االنجليزية.
•بيان السلوك املهني( الكود واملعايري) .
•اإلقامة يف بلد غري محظور التعامل معها ,
•اجتيــاز اختبــار املســتوى األول واالمتحــان
يعــرض يف شــهر يونيــو أو ديســمرب مــن كل
عــام.
•اجتيــاز امتحــان املســتوى الثانــي واالمتحــان
يعــرض فقــط يف شــهر يونيــو.
العودة للفهرس

•أســس أخالقيــة قويــة حيــث تكتســب الثقــة
والوضــوح يف التنقــل يف القضايــا األخالقيــة.
•اعتماد دويل.
•خــرة ال مثيــل لهــا حيــث تشــارك بربنامــج
يــزودك بقــرارات االســتثمار املعقــدة.
•شبكة تواصل مع محرتيف االستثمار املميزين.
•املــوارد املعرفيــة حيــث أن الربنامــج تعليــم
مســتمر .

الخالصة :
ينظــر أصحــاب األعمــال يف جميــع أنحــاء العالــم
إىل لقــب املحلــل املــايل املعتمــد  CFAكمقيــاس
للكفــاءة بتميــز وذلــك لألســباب عــى املســتوى
املؤســي ويعــرف املجتمــع االســتثماري يف العالــم
أجمــع بــأن لقــب  CFAهــو رمــز التميــز املهنــي
ويضــع العديــد مــن املســتثمرين ميثــاق CFA
داخــل إطــار معايــر اختيــار الجهــات واألفــراد
الذيــن يديــرون أصولهــم املاليــة  .ويوفــر االعــراف
العاملــي بلقــب  CFAألصحــاب األعمال واملســتثمرين
معايــر ومقاييــس موحــدة ومعتمــدة دوليــا للحكــم
عــى مــدى اســتقامة املحللــن املاليــن واملختصــن
يف مجــال االســتثمار والتقييــم املــايل وعــى كفاءاتهــم
وتكامــل مهاراتهــم ومعارفهــم عــى املســتوى
الشــخيص يف إطــار االســتثمار ال يتوفــر عمليــا
شــهادة تحظــى بصيــت فــوق مــا يتمتــع بــه (
املحلــل املــايل املعتمــد .) CFA
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قسم
المؤتمرات
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أخــبـــــار
المؤتمرات

المهندس :عبد الرزاق سيف الدين
مهندس ابحاث وتطوير يف رشكة روزن االملانية – اململكة العربية السعودية
مدير أحد مشاريع االبحاث يف الرشكة واملسؤول االول عن مخترب االبحاث
ماجستري يف هندسة النظم والتحكم – جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
conferences@rwaadpm.com
العودة للفهرس
العودة
للفهرس
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مؤتـمـر مـعـهـد إدارة المشاريـع
الثانـي _ فــرع المملكة العربية
السعودية
بعــد نجــاح مؤتمــر ادارة املشــاريع الــدي نظمــه
معهــد ادارة املشــاريع فــرع اململكــة و بنــاءًا عــى
ـان و هــذه املــرة يف الخــر
طلبكــم ،ســيقام مؤتمــر ثـ ٍ
ســيقام املؤتمــر يف الفــرة الواقعــة مــا بــن 30-29
ابريــل  .2019يف فنــدق مريديــان الخــر.

المؤتمر العالمي لريادة األعمال
2019
البحريــن تســتضيف المؤتمــر العالمــي لريــادة
األعمــال . 2019

خــال حــدث رفيــع املســتوى عُ قــد يف املقــر العــام
لألمــم املتحــدة يف نيويــورك ،تـ ّم االعــان عــن اختيار
مملكــة البحريــن الســتضافة املؤتمــر العاملــي لريادة
األعمــال  .2019ويؤكــد هــذا االعــان عــى مكانــة
اململكــة كدولــة مالئمــة لألعمــال ومركــز عاملــي
رائــد يف مجــال ريــادة األعمــال واالبتــكار.

ســيضم املؤتمــر العديــد مــن النشــاطات والفعاليات
وجلســات النقــاش البناء.
يســتقطب هــذا الحــدث الســنوي العاملــي الــذي
أكثــر مــن ســتة متحدثــن رســميني .ثــاث جلســات تســتضيفه دول مثــل الواليــات املتحــدة واململكــة
مناقشــة .أكثــر مــن اثنــى و عــرون جلســة تقنيــة املتحــدة والصــن وإيطاليــا والربازيــل وروســيا،
يقودهــا عمالقــة إدارة املشــاريع العامليــن و املحليني آالف مــن رجــال األعمــال واملســتثمرين والباحثــن
وواضعــي السياســات مــن أكثــر مــن  170بلــدا ً
باإلضافــة اىل ورش عمــل تدريبيــة.
حــول العالــم ،للبحــث يف طــرق جديــدة ملســاعدة
املؤسســن عــى إطــاق املشــاريع الجديــدة
سيكون هناك مساريين للمؤتمر:
وتطويرهــا
المسار األول  :إدارة املشاريع.
المسار الثاني :قابلية الجديد.
العودة للفهرس
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وقال الدكتور إبراهيم محمد جناحي،
الرئيس التنفيذي لصندوق العمل
"تمكين" في تعليقه على هذا االعالن:
«نحــن يف وضــع مثــايل الســتضافة هــذا الحــدث
املميــز ،بفضــل تاريخنــا الحافــل بالجهــود يف
مجــال تطويــر الربامــج وتنفيذهــا بشــكل اســتباقي
بمــا يســمح بتمكــن البحرينيــن والــركات.
سيســاهم هــذا الحــدث باســتقطاب أهــم وأبــرز
العقــول يف مجــال ريــادة األعمــال ويف توفــر منصــة
لتعزيــز الريــادة الفكريــة والتعــاون بــن البحريــن
ورشكائهــا الدوليــن».

« :إنــه لــرف كبــر أن نتمكــن مــن اســتقبال
مجتمــع ريــادة األعمــال العاملــي يف البحريــن .بــدءا ً
مــن صيــد اللؤلــؤ وصــوال ً اىل بدايــة اكتشــاف النفط،
أدركنــا أهميــة تنويــع االقتصــاد وقــد نجحنــا يف
تحقيــق تقــدم كبــر يف كافــة قطاعــات الخدمــات
املاليــة واالتصــاالت والخدمات اللوجســتية .وتســاهم
جهودنــا املتواصلــة واملســتدامة يف القطــاع الخــاص
يف تعزيــز مكانــة البحريــن بــن أكثــر الــدول تطورا ً
يف املنطقــة ،ويجعــل منهــا بوابــة الخليــج نحــو
ســوق يبلــغ قوامــه  1.6تريليــون دوالر أمريكــي

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

وبحســب بيــان صحفــي وصــل أريبيــان بزنــس
فــإن ريــادة األعمــال واالبتــكار تشــ ّكل جــزءا ً ال
يتجــزأ مــن «رؤيــة البحريــن االقتصاديــة .»2030
كمــا تســاهم الــركات الصغــرة واملتوســطة حاليـا ً
بنحــو  30يف املائــة مــن الناتــج املحــي االجمــايل
االســمي وهــي توفــر الوظائــف لنحــو  73يف املائــة تعتــر ريــادة األعمــال هــي الحافــز الرئيــي لنجاح
القطــاع الخــاص وقدرتــه عــى النهوض واالســتمرار
مــن موظفــي القطــاع الخــاص
وتحقيــق التنميــة االقتصاديــة للدولة.
وقال الدكتور إبراهيم محمد جناحي ،وعليــه فهــي أســاس لعــاج مشــكالت البطالــة
الرئيس التنفيذي لصندوق العمل وخلــق فــرص العمــل .

"تمكين" في تعليقه على هذا االعالن:
العودة للفهرس
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هــذه املشــكلة التــي تعانــي منهــا كل املجتمعــات
الفقــرة والغنيــة عــى حــد ســواء ،وهــي املشــكلة
الرئيســة ذات االرتباطــات السياســية واملؤثــرة
تقييــم أداء الحكومــات ،وبنــاء عليهــا يقــاس األداء.
ويف ظــروف التقــدم التكنولوجــي ،ظهــرت أهميــة
العمــل عــن بعــد يف تعزيــز األعمــال وتوفــر فــرص
العمــل ملجــاالت خاصــة مــن األعمــال ويف الظــروف
الخاصــة لبعــض الــدول.

سيكون هناك مساريين للمؤتمر:
المحور األول :
دور ريــادة األعمــال والعمــل عــن بعــد يف خلــق
فــرص العمــل.
 -1واقع وأفاق العمل عن بعد .
 -2فرص وتحديات العمل عن بعد .

وقــد برعــت العديــد مــن الــدول يف مجــال العمــل  -3تجارب ريادية يف العمل عن بعد .
عــن بعــد وخاصــة يف مجــال الربمجيــات والرتجمــة
وغريهــا .وبنــاء عليــه ،تقــوم كليــة التجــارة يف
الجامعــة اإلســامية بغــزة و بالتعــاون مــع مؤسســة سيكون هناك مساريين للمؤتمر:
النبــأ االردنيــة الدارة وتنظيــم املؤتمــر و املعــارض
المحور الثاني :
الدوليــة و التدريــب و االتحــاد العــام للمؤرخــن
دور حاضنــات ومرسعــات األعمــال يف التنميــة
و مؤسســة الــوراق للنــر  ،بعقــد املؤتمــر الــدويل
االقتصاديــة و خلــق فــرص العمــل .
املحكــم و املنشــور ” دور ريــادة األعمــال والعمــل
عــن بعــد يف تعزيــز قطــاع األعمــال وخلــق فــرص  -1واقع حاضنات ومرسعات األعمال .
العمــل”.
 -2استرشاف حاضنات ومرسعات األعمال .

واملزمــع عقــدة يف دولــة تركيــا _ اســطنبول  /فنــدق  -3دور حاضنــات ومرسعــات األعمــال يف خلــق
هوليــدي ان يف الفــرة مــا بــن  15 _ 13ابريــل ( وتوفــر فــرص العمــل .
نيســان )  2019م ويشــتمل املؤتمــر عــى عــدد مــن
 -4نماذج مميزة لحاضنات ومرسعات األعمال .
املحــاور التــي تســهم يف بيــان دور ريــادة األعمــال
والعمــل عــن بعــد يف تفعيــل دورهــا يف تحقيــق  -5حاضنات األعمال – فرص وتحديات .
التنميــة للقطــاع الخــاص والعــام والقــدرة عــى  -6دور الحاضنات يف تنمية قدرات رواد األعمال
خلــق فــرص العمــل .
العودة للفهرس
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المحور الثالث :
دور القطـــاع املصـــريف و املرصفيــة اإلســامية يف  -2دور مؤسســات التعليــم العــايل يف تنميــة ثقافــة
التعليــم التقنــي .
تمويـــل املشــاريع الرياديــة .
 -1دور البنــوك التقليديــة واإلســامية يف تمويــل  -3دور املناهــج التعليميــة يف تعزيــز ثقافــة ريــادة
األعمــال .
املشــاريع الرياديــة .
المحور السادس :
 -2دور مؤسســات اإلقــراض يف تمويــل املشــاريع
الرياديــة .
املعايــر املاليــة واإلداريــة و دورهــا يف تنظيــم العمل
عــن بعــد .
 -3مويل الجماعي يف تمويل حاضنات األعمال .
 -1مواكبــة األنظمــة املاليــة واإلداريــة لتنظيــم
 -4مخاطر تمويل املشاريع الريادية .
العمــل عــن بعــد .
المحور الرابع :
 -2مواكبــة األنظمــة املاليــة واإلداريــة ألنشــطة
الريادة النسوية ودورها يف التنمية االقتصادية .
ريــادة األعمــال .
 -1تعزيز دور املرأة ومشاركتها يف ريادة األعمال .
 -3دور املعايــر املاليــة واإلداريــة يف تطويــر ريــادة
 -2أهمية الريادة النسوية .
األعمــال .
 -3سياســات تشــجيع العمــل النســوي يف مجــال  -4االســتفادة مــن األســاليب املاليــة واإلداريــة يف
ريــادة األعمــال .
تقييــم قطــاع األعمــال .
 -4تحديات الريادة النسوية .

 -5نماذج مميزة للريادة النسوية .

 -5املشاكل الرضيبية للعمل عن بعد .
المحور السابع :
األبعاد القانونية للعمل عن بعد.

المحور الخامس :
دور مؤسســات التعليــم العــايل يف تعزيــز ثقافــة  -1الضوابط القانونية للعمل عن بعد .
ريــادة األعمــال وتفعيــل دور العمــل عــن بعــد .
 -2اإلشكاليات القانونية للعمل عن بعد .
 -1دور مؤسســات التعليــم العــايل يف تنميــة ثقافــة
 -3القوانني والترشيعات املنظمة للعمل عن بعد .
ريــادة األعمــال .
 -4دور الحكومات يف تعزيز العمل عن بعد .
العودة للفهرس
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شروط واليات المشاركة ورسوم
المؤتمر:
 -1ان يلتــزم الباحــث باملنهــج العلمــي الرصــن  ،و
البحــث الجــاد القائــم عــى النقــد و التحليــل.
 -2ان يكــون البحــث مكتوبــا باحــد اللغــات العربية
او االنجليزية.

المحور الثامن :
دور التكنولوجيــا يف تعزيــز قطــاع األعمــال وخلــق  -3يقــدم الباحــث ملخصــا باللغــة العربيــة او
االنجليزيــة عــى ان ال يتجــاوز امللخــص  350كلمــة.
فــرص العمــل .
 -1التكنولوجيــا يف العمــل عــن بعــد – فــرص  -4ان ال يتجــاوز حجــم البحــث  30صفحــة بخــط (
 )wordحجــم الخــط  14نــوع الخــط (Simplified
وتحديــات .
.)Arabic
 -2العوملة وخلق فرص العمل .
 -5تقــوم اللجنــه العلميــة بتقيــم البحــوث املقبولــة
 -3أهميــة قواعــد البيانــات يف العمــل عــن بعــد
وتنــر البحــوث بوقائــع املؤتمــر
وخلــق فــرص العمــل .
 -6لالســتفادة العلميــة يمكــن املشــاركة بــدون
بحــث كمــا انــه يمكــن املشــاركة عــن بعــد مــن
األهداف:
خــال الفيديــو كونفرينــس ويتوجــب التســديد يف
 -1التعريــف بأهميــة ريــادة األعمــال والعمــل عــز حــال املشــاركة عــن بعــد قبــل تاريــخ 2019_2_1
بعــد ودورهــا يف تعزيــز القطــاع الخــاص وحفــز موللدخــول ايل املوقــع االلكرتونــي للمؤتمــر عــر
الرابــط االلكرتونــي التــايل conf5.jo-life.com
قدرتــه عــى خلــق فــرص العمــل .
 -2بيــان دور حاضنــات ومرسعــات األعمــال يف
القطــاع الخــاص وخلــق فــرص العمــل .
 -3بيــان دور القطــاع املــريف واملرصفية اإلســامية
يف تعزيــز قــدرات الرياديــن وتحفيــز العمــل عــن
بعــد .
 -4التعــرف عــى دور الريــادة النســوية يف التنميــة
وتوفــر فــرص العمــل للفئــات املهمشــة .
 -5دراســة دور مؤسســات التعليــم العــايل فيتعزيــز
ثقافــة ريــادة األعمــال وتفعيــل دور العمــل عــن
بعــد .
 -6دراســة األبعــاد القانونيــة واملعايــر املاليــة و
اإلداريــة ودورهــا يف تنظيــم ريــادة األعمالوالعمــل
عــن بعــد.
 -7بيــان دور التكنولوجيــا الحديثــة يف تعزيــز
العمــل عــن بعــد وريــادة األعمــال يف التميــة وخلــق
فــرص العمــل .
العودة للفهرس

رسوم المشاركة:
أوال ً  :يف حــال التســديد املبكــر تكــون الرســوم 400
دوالر وتشــمل مــا يــي حضــور املؤتمــر  ،الحقيبــة
العلميــة و الشــهادات و املطبوعــات  ،اجــور التحكيم
و النــر ونســخة النــر  ،الكفــي بريــك  .اجــور
النــر و التحكيــم
ثانيــا ً  :يف حــال التســديد املتأخــر تكــون الرســوم
 450دوالر و تشــمل مــا يــي حضــور املؤتمــر،
الحقيبــة العلميــة و الشــهادات و املطبوعــات ،اجــور
التحكيــم و النــر ونســخة النــر ،الكفــي بريــك.
ثالثا ً  :رســوم املشــاركة عــن بعد  250دوالر وتشــمل
مــا يــي الحقيبــة العلميــة للمؤتمــر و الشــهادات ،
اجــور التحكيــم و النــر ونســخة النــر  ،اجــور
الربيــد الــدويل
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قـســم
المنوعات
للفهرس
العودة للفهرس
العودة
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فريقعملالمجلة
مدير قسم المقاالت
األكاديمية والمهنية
المهندس
عالء الدين عبيد الحسين
استشاري تخطيط في شركة االتحاد الهندسي ( خطيب وعلمي)
ماجستير اإلدارة الهندسية
حاصل على شهادة ®PMP
Articles@rwaadpm.com

مدير
قسم الدروس المستفادة
الدكتور
وليد محفوظ
مدير مشاريع ومدير تخطيط شركة موشيل ميدل إيست
لإلستشارات الهندسية  -فرع السعودية
دكتوراة في هندسة التشييد إو�دارة المشاريع جامعة القاهرة
®lessons@rwaadpm.com - PMP

مصممة المجلة
المهندسة
رانيا رضوان عبد العزيز

مصممة جرافيك
كليه فنون جميلة  -جرافيك
جامعة اإلسكندرية  -مصر
Design@rwaadpm.com

العودةللفهرس
العودة
للفهرس

معاون مدير قسم المقاالت
األكاديمية والمهنية
المهندس
أسامة عبدالرحمن إشيقر
مســاعد المديــر العــام لشــركة التطويــر  -ماجســتير إدارة
المشــروعات الهندســية  -حاصــل علــى شــهادة ®PMP
Articles@rwaadpm.com

مدير
قسم المؤتمرات
المهندس
عبدالرزاق سيف الدين
مهنــدس أبحــاث وتطويــر فــي مركــز أبحــاث تابــع لشــركة
ألمانيــة  -المملكــة العربيــة الســعودية  ,الدمــام
مديــر أحــد مشــاريع األبحــاث فــي الشــركة والمســؤول األول عــن
مختب ـرات األبحــاث  -ماجســتير فــي هندســة النظــم والتحكــم-
جامعــة الملــك فهــد – الدمــام
Conferences@rwaadpm.com

مديرالتصميم
ومصمم الكاريكتير
المهندس
بشرى المجاهد
مدير مشروعات ومطور أعمال المملكة العربية السعودية .
إعالمي ورسام كاريكتير
Design@rwaadpm.com
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فريقعملالمجلة
أقسام تحت إشراف هيئة التحريــر

قسم الكتب واألبحاث ،الشهادات
االحترافية ،المنوعات اإلدارية.

العودةللفهرس
العودة
للفهرس
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الخاتمة
فــي نهايــة العــدد العــدد التاســع 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  /1أغســطس  2019 /وذلــك بعــد
االطــاع علــى قوانيــن النشــر ،ومــن ثــم مراســلةالمجله
علــي info@rwaadpm.comالمتعلقــة بالمحتــوى
الــذي ترغبــون بنشــره فــي المجلــة .

نسأل الله أن يبارك في أعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم .
رئيس مجلس اإلدارة
المهندس :أحمد السنوسي

alsenosy

رئيس التحرير
المهندس :عصام محمد لطفي

essam.lotffy

alsenosy
العودةللفهرس
العودة
للفهرس
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هذه المجلة برعاية

المهندسون المحترفون للتدريب
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Professional Engineers for Training
www.professionalengineers.us
www.facebook.com/pengineers
للفهرس
العودة للفهرس
العودة

