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Costructıon Industryصناعة التشييد 

:Introductionمقدمة 
بواسطةركب/شكل“شيد:القاموسلتعريفوفقا

مجازيمعنىالتشييدلعمليةلكن“األجزاءتجميع
:

تجميعهابواسطتيتمالتيالعمليةهي:التشييد
منشأذلتنفياآللياتوالموادوالمعداتواألفراد
.دائم

رفهاعالتيالصناعاتأقدممنالتشييدصناعة

اإلنسان

Is the process by which material,

equipment, machinery are assembled into

a permanent facility.
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Costructıon Industryصناعة التشييد 

:Introductionمقدمة 
فهي،الحياةنواحيكلعلىتؤثرالتياألساسيةالصناعاتمنالتشييدصناعةتعتبر

طرق،الو اراتمطالو مصانعال)المجتمعفيالمختلفةالخدميةوالمرافقالتحتيةالبنيةتوجد
.(خدماتوالالمرافقوأنظمةجسورالو مشافيالو مدارسالمنفيهابمادنالموبناء
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راماتكاألهالقديمةاآلثارتبين•
بلباحدائقوالقديمةوالقالع
الرومانيةوالمسارحالمعلقة
يمالعظالصينوسورالقديمة
الصناعةهذهعظمةوغيرها

.التاريخعبروازدهارها



:التشييدصناعةخصائص
70نحوربيةالعالدولتخصصحيثالعالم،فيصناعةأكبرالتشييدصناعةتعتبر

.للتشييددوالرمليار

صناعةنألالبلد،فياالقتصاديةالظروفعلىمؤشرهوالصناعةهذهفيالنموإن
ولحضارياالمستوىعلىمؤشروهي.العمالةمنواسعقطاعبتشغيلتقومالتشييد
.العلمي

الطبيعة:بسببذلكوالصناعاتبقيةمنأكبرتحدياتالصناعةهذهتواجهعموما
عدةناعةالصهذهفييشتركونوعه،منفريدمشروعفكلالصناعةلهذهالفريدة
مباشربشكلرتتأثبحيثمفتوحةبيئةفيوتتماحيانا،مصالحهاتتعارضقدأطراف

عنفضالا ية،عالكفاءاتوخبراتوكبيرةتكاليفوطويلةفتراتتحتاجوبالطقس،
وشديدة،الالمنافسةكذلكوجودة،وكلفةوزمنمنالمشروععلىالمفروضةالقيود

.العاليةالمخاطرظروف
Prof. Dr. Maher Mustafa

متابعةCostructıon Industryصناعة التشييد 
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متابعةCostructıon Industryصناعة التشييد 

:التشييدصناعةخصائص
نيعالتصوالتنفيذطرائقوموادوتعددتتنوعوالنشاطاتمنكبيرعددتتضمن.

المحلياإلقتصاديالركودوالخارجيةاإلقتصاديةللضغوطبسرعةتتأثر.

الظروفمختلفلتحدياتتخضعومتباعدةالتشييدمواقع.

فعةمرتأجورعلىتحصلالماهرةالعمالةأنمنالرغمعلىودائمة،ليستفيهاالعمالة

.منخفضلهاالسنويالدخلتجعلالموسميةالتوقفاتأنإال
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:خصائص صناعة التشييد
القوميإلقتصادناواليوميةلحياتناأساسيةصناعة.
األشخاصنوعيةعلىيعتمدفشلهاأونجاحهاوبالتاليخدميةصناعةتعتبر.
والذيبشري،البالموردأكبربشكلتتأثرأنهافيغيرهاعنتختلفالتشييدصناعة

وتبنيبوتدر تستقطبأنعليهاويتوجب.الصناعةهذهضمنالمواردأهممنيعتبر
عقودعةطبيتفرضهلمانظراوالوالء،واإلخالصالكفاءةعاليةبشريةكوادروتطور
.مستوياتهمو اختصاصاتهمحسبللمسئولينالصالحياتتفويضضرورةمنالتشييد

فريدمنشأمنهالتخلقالمواردمنمجموعةتستخدمإبداعيةعمليةهيالتشييدعمليةإن
لمواد،ا:هيالتشييدصناعةعليهاتعتمدالتيالمواردمنالمجموعةوهذه.نوعهمن

دارةاألموالالهندسية،اتالتقنيالعاملة،اليداآلليات، معلتعاملامنبدوال.التشييدوا 
منهاكلفيالبشريالعنصر

Prof. Dr. Maher Mustafa

متابعةCostructıon Industryصناعة التشييد 
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فيهالمشاركينوالمشروعأطرافوتعددالمشاريعضخامة.
عةمتنو ومتطورةلمعداتالحاجةبالتاليوالتنفيذتقنياتوطرائقتطور.
التشييدمواردتعددوتنوع.
المفتوحةالسوقوالشديدةالمنافسة.
العاليةالمخاطر.
جودةوكلفةوزمنمنالمشروععلىالمفروضةالقيود.
الماهرةالعمالةمنكبيرعددومتعددةتخصصاتتتطلب.
ويلالتمطرائقوالعقدمستنداتوالتعاقدطرائقوالعقودأنواعتعددوتنوع.

Prof. Dr. Maher Mustafa

Needsلماذا ظهرت الحاجة الدارة التشييد  for Management in Construction
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ةالموازنوالزمنضمنإنهاؤهاوتنفيذهايتوجبالتيومحددةمهمة:المشروع•
صحابااحتياجاتليحققصممالتياألداءمواصفاتوالمتاحةالمواردوالمحددتين
.منهالمنتفعينوالمشروع

فيهالبدءيتممؤقتنشاطعنعبارةالمشروع(PMI)المشاريعإدارةمعهديعرف•

.نوعهامنفريدةنتيجةأوخدمة،منتجإلنشاء

جازإلنالفريدةوالمعقدةوالمتتابعةوالمترابطةالنشاطاتمنسلسلة:المشروع•

ووفقاةالموازنضمنوالمحددالوقتفيتنفيذهيتمأنيجبوسلفا،المحددةاالهداف

.المحددةللمواصفات

منبمجموعةتشتركاناللتانومشاريع،أوعملياتاماعمومااالعمالتتضمن•

:الخصائص

.األفرادقبلمنتنفيذهمايتم•

.المحدودةالمواردتنفيذهمايقيد•

.المتابعةوالتنفيذوالتخطيطكليهمافييتم•

:  ?What is a Projectتعريف المشروع
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بينماةمتكررومستمرةالعملياتأنفيرئيسيبشكلالمشاريععنالعملياتتختلف

.فريدةومؤقتةهيالمشاريع

شروعالملنهايةالوصوليتمو.محددةنهايةومحددةبدايةلهمشروعكلأنتعنيالمؤقتة•

.تحقيقهايمكنالاألهدافهذهأنيتضحعندماأوالمشروع،أهدافتحقيقعند

:يتضمن المشروع عمل شيئ ما لم ينفذ من قبل بنفس المعطيات أي: الفريدة•

.المالك مختلف أوتمويل المشروع مختلفة•

.التصميم مختلف، أو طريقة التنفيذ مختلفة•

.موقع المشروع مختلف•

.المقاول مختلف أو طريقة التعاقد مختلفة أو أنواع العقود مختلفة•

.نوع المشروع•

.ظروف المشروع مختلفة•
9



:مدخالت ومخرجات المشروع

.وع هي المعلومات والموارد التي تدخل في تنفيذ المشر:المدخالت 

ع هي المعلومات والمواد والموارد التي تنتج من المشرو:المخرجات 

.

المنشأ

الخبرات الفنية
واإلدارية

معلومات

سياسات الشركة

اضبارة المشروع

موارد

project

Input Output

معلومات

مدخالت ومخرجات المشروع

موقع المشروع

Prof. Dr. Maher Mustafa10
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المواردلهداختستخدمالذياإلطاروتحدد،الخططوتضعالسياساتترسمالتيهياإلدارة•
.الموضوعةاألهدافتحقيقأجلمنوآلياتوموادالةموعمالرأسمنالموجودة

تحقيقأجلمناآلخرينجهودخاللمناالشياءعلىالحصولعمليةهي:اإلدارة•
.للمؤسسةالموضوعةاألهداف

“Management is the process of getting things done through

the efforts of other people in order to achieve the

predetermined objectives of organization”.

What is Management? اإلدارة ما هي 
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Prof. Dr. Maher Mustafa

• The application of a collection of tools and techniques to

direct the use of diverse resources towards the

accomplishment of a unique, complex, one time task within

time, cost and quality constraints

According to F.W. Taylor, “Management is an art of knowing what to

do, when to do and see that it is done in the best and cheapest way”.

What is Management? اإلدارة ما هي 
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Prof. Dr. Maher Mustafa

What is Management? اإلدارة ما هي 
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أهداف المؤسسة

المخرجات

بغرض 
الوصول
إلى 

وتحقيق

تستغل
استغالالا 
أمثالا 
ام باستخد

الوظائف اإلدارية
التخطيط
التنظيم 
التوظيف
التنسيق

قبةار مال

عمليات

العناصر المكونة 
للمؤسسة

المال 
المواد

اآلالت 
…  المورد البشري

.الخ

المدخالت

التغذية     الراجعة
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:Technical skillsتقنية / مهارات فنية 
والفهممنكالتعكسوالتيالحاسوبواستخدامالهندسةووالمحاسبةاللغةمهارةكاكتساب
.تخصصيمجالفياالتقان

Humanإنسانيةمهارات Skills:
جميعيفمتساويبشكلمطلوبةوهياآلخرين،معالتعاملعلىالقدرةباختصاروتعني

.اإلداريةالمستويات

Human skills are skills associated with manager’s ability to work well

with others, both as a member of a group and as a leader who gets

things done through other

:Managerial Skillsالمهارات اإلدارية
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Conceptualفكريةمهارات Skills:
دراكو ككل،للمنظمةالشموليةالرؤيةعلىكالقدرة ربط.عضهاببالمؤسسةأجزاءعالقاتا 
.العليااإلدارةفيأكثرمطلوبةالمهارةوهذه.الخالبعضببعضهاالموضوعأجزاء

Designتخطيططةمهارات Skills:

.المؤسسةعلىبالفائدةتعودبطرائقالمشاكلحلعلىالمقدرة

It is the ability to solve the problems in ways that will benefit the

enterprise.

15
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:Planning(1)التخطيط -1

واتخاذهاميتتدابيروإجراءاتهناكذلكلتحقيقواألهداف،والرسالةاختيارالتخطيطيتضمن

.المتاحةلالبدائبينمنالمستقبليةاإلجراءاتمنسلسلةباختيارذلكوقراراتاتخاذتتطلب

.ارتجالياالعمليصبحبدونهاواألهدافتحقيقفيأهميةذوفالتخطيط

دير،الميخططوعندما.عملهسيتمالذيماسلفاالتقريرهوالتخطيط“:هايمانثيووحسب•

منناسقةمتومنسجمةهيكليةانجازلمحاولةالمستقبلأجلمنالتصرفاتمنسلسلةيتصور

.المرغوبةالنتائجتحقيقالىتهدفالتيالعمليات

وفي آخره تتحدد في أوله نقطة البداية وهي الهدف،يسبق أي عمل تنفيذيإجراء التخطيط •
.ة نقطة النهاية وهي تحقيق الهدف وبالتالي فالهدف هو نقطة البداية والنهايتحدد

األسلوبو لتخطيط رسم اإلطار الذي يشتمل على نوع األنشطة واألعمال التي يجب القيام بهاا•
.الذي يجب اتباعه من أجل إنجاز الهدف والوقت الذي يستغرقه هذا اإلنجاز

ي وتصور لماء وتحليل للماضاالتنبؤ دعامة أساسية يقوم عليها التخطيط ، والتنبؤ هو استقر •
نشاط المنظمة ويحاولت البيئية التي تؤثر فياسيكون عليه الوضع مستقبالا فهو يرصد المتغير 

التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية من أجل االستعداد لها

 :Functions of Managementوظائف اإلدارة
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Prof. Dr. Maher Mustafa

هذايفاألبحاثوالدراساتأكدت.فعلهيجبماتأملواألمامإلىالنظرعمليةهيببساطةالتخطيط▪
.ألهدافهمحققاا إنهائهوالمشروعنجاحعلىالجيدالتخطيطتأثيرالمجال

أهدافتحقيقبالكفيلةالوسائلتحديدبغرضوذلك،المستقبليةالظروفبنبؤالتمحاولةوهالتخطيط▪
التدابيراتخاذوالمستقبليةاالحداثلتوقعمنطقيةمحاولةفهوبالتاليو.المتاحةبالمواردالمشروع/المؤسسة

.بنجاحالمشروعإلنهاءالالزمةاالجراءاتو

التنفيذكنولوجياتاختيارمنالتخطيطعمليةتتألف،عملبأيالبدءقبلالتخطيطإلىيحتاجمشروعكلإن▪
موازنةيرلتطو األساسهيالجيدةالخطةإن.الزمنوالتكاليفوالمواردتقديروالعملنشاطاتتحديدو
.المشروعجدولةو

أندارةلإليمكنالالخطةبدونو ،المشروعداخلاألعمالعلىالرقابةبوظيفةالقيامعلىتساعدالخطة▪
الاليوبالتالهدفعنانحرافأيوجودعنتكشفالمطلوب،أواالتجاهفييسيرالعملأنمنتتأكد

.انحرافاتأيتصحيحعلىتعملبأنيمكنها

التخطيط:دارة اإلوظائف 
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:التنظيممفهوم
هيكلأسيستعنعبارةوهو،اإلدارةوظائفمنالثانيةالوظيفةأنهعلىالتنظيميصنف

.االدوارهذهسيشغلونالذينلالفرادالوظائفواالدوارمنهادف
علىساعدتالتيوالمناسبةالبيئة/االطارخلقهوالتنظيميللهيكلاالساسيالهدف

.ذاتهبحدهدفليسواداريةأداةفهوبالتالي.كفائةباعلىالوظائفتأدية
ررتهاقالتياألهدافتحقيقعمليةتحتاجإذاإلدارة،وظائفأهممنإعتبارهويمكن

لىو واتفاقانسجامفييعملوناألفرادمنمجموعةإلىالخطة لمتاحةادر المواتسخيرا 
تمكنحكمةمبطريقةاألفرادبيناألعمالتوزيعيجريبحيثكفائةأعلىعلىللحصول

.جيدبشكلوخبراتهإمكانياتهممارسةمنفردكل
دونبناجحةخطةهناكيكونأنيمكنالحيثمترابطانأمرانالتنظيموفالتخطيط

سينفذونالذيناألفرادجهودتنسيقوإختياروكذلكالخطةتعدالتيللكوادرسليمتنظيم
.الخطةهذه

Organizing(2): التنظيم-2

18



Prof. Dr. Maher Mustafa

والقواعدئوالمبادالنظرياتمنمجموعةعلىيعتمدالحاضرالعصرفيالتنظيمأصبح
صحتهالمستمراوالتطبيقالتجربةأثبتتوالتيالعلميالبحثعلىقامتالتيالعلمية

الفرديةالجهودعلىاعتمادهنتيجةالصعوباتمنطويلةبفترةمرأنبعدوذلكوفعاليتها
الشديدةةالمنافسظروفظلفينفعاتجديتعدلموالتيالعلميةالصفةعنالبعيدة
قةدوالمشروعكادرأواألفرادعددزيادةوالمشاريعحجموزيادةالمفتوحةوالسوق

.التخصص

وتحديدلقياسلوقابلةمعهاالتعامليمكنأصغرمهامإلىالعملتقسيميقضيفالتنظيم
لتنظيميةاالكوادرومسؤولياتصالحياتوتوصيفإداراتهوتحديدالتنظيميالهيكل
.العاملينجهودوتنسيق

19
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:التاليتعنيالتنظيمعملية

يعني. دارتهاو وقياسهاتحديدهايمكن(مهام)معينةأعمالإلىالكليالعملتقسيم1 .ا 

تحديد. .المهامبهذهسيقومالذيالكادرتحديدبالتاليوالمطلوبةالوظائف2

تحديد. .الوظائفوالمهامبينالعالقاتأشكالتوضيحو3

تحديد. .المسوؤلياتوالسلطات4

20
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Forms of Organizations: أشكال البنى التنظيمية

Hierarchy Organizational Structure: البنية الهيكلية أو الهرمية-1

مدير المشروع

مدير ماليمدير فني مدير إنتاج

فيبيرةالكبالمركزيةتتصفبنيةعنعبارة

مهمةللرأسيعودحيثالسلطويالهرمقمة

.األوامروإصدارإعطاء

:ميزاتها

.السرعة في اتخاذ القرار

اريع المش/اتشركتصلح لل)وضوح السلطة 

(.الصغيرة

.تكريس مفهوم وحدة القيادة

.عالقات وخطوط اتصال رسمية

:مساوئها

.االحترام الزائد للسلطة

.صعوبة تداول المعلومات

.ال يوجد تنسيق

تشويه في نقل المعلومات عند زيادة 

.المستويات
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:البنية الوظيفية-2

ين من مبادئها األساسية الربط ب

.المسؤولية والكفاءة

:ميزاتها

.تبتعد عن المركزية

.لية ربط بين الكفاءة و المسؤوت

.تكرس مفهوم التخصصية 

.المشاركة في اتخاذ القرار 

.توزيع المسؤوليات

.تجنب تعدد المستويات 

.المرونة في االتصاالت 

:عيوبها

.لكل شخص عدة رؤساء

.يةاختالف في اللغة االختصاص

.صعوبة التنسيق

.احصعوبة تحديد الفشل والنج

مدير المشروع

مدير ماليمدير فني مدير إنتاج

ورشة3ورشة2ورشة1

22

Forms of Organizations: أشكال البنى التنظيمية



Prof. Dr. Maher Mustafa

Staff and Line Organizational Structure

f1f2f3

بنية هدفها هو الدمج بين ميزات ال
كتشفوا أن الهيكلية والبنية الوظيفية ا

:المشكلة
وجود أوامر فقط بدون اختصاص
.أو وجود اختصاص بدون أوامر

:ميزاتها
Sو  Lإذا كان هناك توازن بين 

.فهي ممتازة
دة مبدأ الدمج بين مزايا كل من وح

.القيادة و التخصصية 
.ةالمحافظة على السلطة القيادي
.التقليل من عدد المستويات 
االبتعاد عن ازدواجية السلطة

:مساوئها
عدم التعاون في حالة المشاكل 

.الفنية
إذا أخذت جهة أهمية أكثر من 

.األخرى تبرز مشاكل
.هناك هيمنة غير مباشرة
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مدير المشروع

مدير ماليمدير فرع مدير إنتاج

مشروع3مشروع2مشروع1

هيئة إستشارية تضم
األختصاصيون من كافة

التخصصات

Line

Staff
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Matrix Organizational Structure : البنية المصفوفية-4

ختصاص الذي احترام السلطة وتؤمن لكل مختص دوره في اال)يهدف للحفاظ على ميزات البنى المختلفة 
:لبنىلذا كان هناك نوعان من هذه ا( يقوم به وتحافظ على توازن بين الخط اإلداري واالختصاصي

:بنى مصفوفية دائمة•
:بنى مصفوفية متغيرة•

24
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PM3

PM2

PM1

Prog. Mgr Technical H.R. Contracting Finance

Board of Directors
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Matrix Organizational Structure : البنية المصفوفية-4
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Staffing(3)التوظيف إدارة االفراد -3

وراتهاقدتنميةوالبشريةالمواردأكفأاجتذابإلىالهادفةاالنشطةمجموعةبهايقصد

.سسةالمؤأهدافيحققبماطاقاتهاأفضلالستخراجالمالئمةالظروفتهيئةومهاراتها

 What is staffing? “Filling and keeping filed, positions in the

organization structure”

دمحدهوكمامملؤةعليهاالحفاظوبالكوادرالشاغرةالمواقعشغل/ملئعمليةهيأي

.التنظيميبالهيكل
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:خطوات التوظيف

تحديد و تعريف متطلبات قوة العمل. 1.

حصر االفراد المتاحين في المؤسسة. 2.

االستقطاب . .Recruitingَتْجِنيدال/ 3

اختيار المرشحين . 4Selecting candidates.

توزيع المرشحين على االدوار و الوظائف حسب التخصص و الكفائة. 5Placing 

candidates.

تحفيز و تشجيع المرشحين. 6Promoting candidate.

تقييم المرشحين. 7Appraising candidates.

تدريب المرشحين. 8Training candidates.

تطوير و تعويض المرشحين و الكوادر الحالية. 9Developing and 

compensating candidates and current jobholders.
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Objectives Of Staffingأهداف التوظيف 

خاصباالشملؤهاتمقدالتنظيميالهيكلفيالشاغرةالوظائفوالمناصبأنضمان

.الوظائفهذهلشغلالمستعدينوالقادرينوالمؤهلين

الكوادرتطويروالتدريبوالتقييمواآلداءوالعملتعريف.

عملالمتطلباتتعريفوالمناسبالمكانفيالمناسبالشخصتخصيصضمان.
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.المشتركالتنسيق هو تنظيم الجهود الجماعية بغرض توحيدها وتوجيهها نحو تحقيق الهدف▪

أجزائهفيالمشروعمنهايتكونالتيواألعمالالوظائفانجازضمانهوالتنسيقمنالغرض▪
جهدوأقللفةتكأقليعنيوهذاالكفاءةمندرجةبأعلىالمشروعأهدافيحققالذيبالشكلالمختلفة

.ممكنزمنأقصروفي

األهدافنحوللتحركالرسميةوغيرالرسميةالوسائلتطبيقهوالتنسيقأنالقوليمكنو▪
أجلمنللمشروعلفةالمختالمراحلخاللالتنفيذفيالعاملينمختلفبينبالتنسيقالقيامأيالمختارة
.للمشروعالمحددالهدفإنجاز

Coordinationالتنسيق-4
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:المشروعفيخارجيأوداخليالتنسيقيكونقد▪
بينالتوافقتحقيقإلىويهدفللمشروعالتابعةواإلداراتاألقسامبينينشأالداخليالتنسيق▪

فياإلدارةبينالربطإلىأيضاويهدفالتنظيمية،البنيةضمنوقسمإدارةكلفياألفرادأعمال
.المشروعفيمليناالعاألفرادوبينالمختلفةاإلداريةالمستويات

مثلمشروع،المععالقةلهاالتيالخارجيةواألطرافالمشروعبينفيكونالخارجيالتنسيقأما▪
.المحليةواإلداراتالحكوميةوالهيئاتالموردين

:أفقياأورأسياالتنسيقيكونوقد▪
.اإلداريةالمستوياتبينأسفلإلىأعلىمنيتمالرأسيالتنسيق▪

اإلداراتبينتنسيقالمثلالمتماثلة،التنظيميةالمستوياتبينيتمالذيفهواألفقيالتنسيقأما▪
.اإلداريالمستوىنفسفي

30
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 Controllingالمراقبة-5
ويات المراقبة هي وظيفة إدارية تعتمد على قياس وتصحيح أعمال اآلخرين في الس

ت اإلدارية األدنى بغرض التأكد من أن األهداف الموضوعة والخطط المرسومة قد حقق
.ونفذت

Controlling is evaluating the performance and if necessary applying

corrective measures so that the performance takes place according to

plans.

Controlling is measurement and correction of performance in order to

make sure that enterprise objectives and the plane advised to attain

then are being accomplish.

Control is the process through which managers assure that actual
activities conform to planned activities
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 Controllingالمراقبة-5

هومن األسباب التي تؤدي النحراف التنفيذ الفعلي عن التنفيذ المخطط:
يذ،قد تصبح الخطة غير واقعية على ضوء الظروف التي تحيط بالتنفأنه
 ،وقد يتضح أن التنظيم ال يتوافق مع متطلبات الخطة
 وقد يكون اختيار الكوادر غير مناسب من حيث الكفاءة والتدريب
 دقيقة/ التقديرات غير واقعية.
 كادر المقاول/ قلة خبرة االشراف

• Unforeseen events (delay)

• Error in the original plan (duration and logic)

• Change orders (added and deleted scope)

• Procurement delay

• Labor difficulties (strike, availability, …)

32



Prof. Dr. Maher Mustafa

 Controllingالمراقبة-5

:هوالمخططالتنفيذعنالفعليالتنفيذالنحرافتؤديالتياألسبابمن•

• Accidents.

• Weather.

• Acts of god

• Better or worse productivity than anticipated

• Delivery problems

• Subcontractor performance/availability

• Differing site conditions
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 Controllingالمراقبة-5

يع أن يقوم المراقبة تعني وجود أهداف وخطط، والمدير الذي لم يقم بأي تخطيط ال يستط✓
وسيه قد بأي مراقبة، إذ لن تكون هناك وسيلة يستطيع بها المدير أن يتأكد من أن مرؤ 

.قاموا بإنجاز أعمالهم بالشكل المطلوب

كشف احتماالت المراقبة كالتخطيط تركز على المستقبل، وأفضل أنواع المراقبة هو الذي ي✓
ي تساعد االنحرافات عن الخطط ويعمل على تحاشي حدوثها، وتأتي بعدها المراقبة الت

.على اكتشاف االنحرافات عند وقوعها

لعليا كما المراقبة مطلوبة في جميع المستويات اإلدارية، وليست مقصورة على اإلدارة ا✓
ى أخر ولكن تختلف من مستو إل. يظن البعض، بل هي مطلوبة في كل مستوى إداري

.حسب السلطة الممنوحة للجهات المختلفة في المستويات المختلفة
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Project Management is the application of knowledge,

skills, tools and techniques to project activities in order

to meet or exceed the stakeholder (Persons and

organizations involved in the project*) need and

expectations from a project. The expectations involve: The

Scope , Time, Cost and, Quality

Construction Management: Is a professional service

applying effective management techniques to the planning,

design and construction of project, to control time, cost and

quality.

What is Project Management ?
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حقول المعرفة في إدارة 
المشاريع

إدارة -1
تكامل 

المشروع

إدارة -2
مجال 

المشروع

ادارة وقت 
المشروع

إدارة -4
كلفة 

المشروع

إدارة -5
جودة 

المشروع

إدارة -6
الموارد 
البشرية

إدارة -7
اتصاالت 
المشروع،

إدارة -8
مخاطر 
المشروع،

إدارة -9
التوريد 
بالمشروع
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(الجودة-التكاليف –الزمن ): القيود الثالثية للمشروع
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الزمنالزمن

قيود المشروع
الثالثية

التكاليفالتكاليف الجودةالجودة

الجدولةالجدولة

الموازنةالموازنةمخطط الجودةمخطط الجودة
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:لمشروعاقيود 
 الزمن:

لمالك،امعبالتشاورالمصممقبلمنالزمنهذايحددالتعاقدي،الزمنعادةويسمى
قبلمنااستخدامهالمتوقعالتشييدوبطرقالمشروعبتصميمالزمنهذاويتأثر
.المقاول

 التكاليف:
اعتماداقديرهاتويتمالمشروع،لتنفيذبتخصيصهاالمالكيلتزمالذيالمبالغهي
األسعارو الكمياتحسابعلىوبناءللمشروعالتفصيليةالتصميممرحلةعلى

هو(قديريالتالكشف)المبلغهذاأنذكرهناالمفيدومن.عملبندلكلالمتوقعة
المحاسبةعلىاعتماداإالللمشروعالنهائيةالكلفةتحديديمكنوالمتوقعمبلغ

.التنفيذبعدللمشروعالنهائية
صص للمشروع يتم توزيع التكاليف المقدرة لتنفيذ األعمال ضمن زمن التنفيذ المخ

.ووفق الجدولة المعتمدة ونحصل على الموازنة
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لمشروعاقيود 
الجودة:
.عطلدونمنمحددةزمنيةلمدةالمنتجعملاحتماليةReliabilityالمعولية-1

.استبدالهلحينالمنتجحياةمدةDurabilityالتعميرقابلية-2

.التصليحوكلفةوسرعةيسر-Serviceabilityالخدمةقابلية-3

.المنتجبمظهرترتبط:الجمالية-4

،المناسبوالمشرفالمناسبالمقاولوالمصمماختيارخاللنمالجودةتأمينويمكن
منفيالوظيالبرنامجفيمحددهوكماللمشروعالمناسباألداءعلىالحصولوبالتالي

تطبيقخاللومن،والصيانةوالمتانةوالوظيفةوالجودةالمظهرحيث
 الجودة التي يقوم بها المقاول وفريق عمله في المشروع( مراقبة ) برامج ضبط.
 الجودة ويقوم بها ممثل المالك وعادة يسمى جهاز اإلشراف( تأمين ) برامج ضمان.
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 Project Participantsأطرا ف المشروع

اجة إلى مشاريع التشييد،على اختالفها، بح
مكون تضافر جهود وخبرات فريق العمل ال

:العامة من في الحالة
Ownerالمالك

 Design( االستشاري )المصمم 

Professionals

Contractor( .المتعهد )المنفذ /المقاول 

:أطراف أخرى
Subcontractorالمقاول الثانوي

 Supplierالمورد

/ Investorsالممول financier

 Government Bodyاالدارات المحلية

CompaniesInsuranceشركات التأمين 

شركات 
التأمين

المقاول 
الموردالثانوي

االدارات الممول
المحلية
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