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مب سم هللا الرحمن الرح ي   

اء ومن  س  ي الحكمة من ب  ؤب  را  ب  ي 
ي ح  د أوب  ق 

 
ؤت الحكمة ف ب 

را ي   كي 
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 االُذاء

 الى هي ذرغاتك الىلواخ لرخشج هؼثشج ػي هىٌْى راذِا

 هي ػلورًٌ ّػاًد الصؼاب ألصل الى ها اًا ػلٍَ

 ّػٌذها ذىغًًْ الِوْم اعثر فً تسش زٌاًِا

أهً... لٍخفف هي آَهً   

 

ّشمى ألًؼن تالشازح ّالٌِاءالى هي عؼى   

 أتً

 

 الى هي زثِن ٌغشي فً ػشّلً ٌّلِح تزوشاُن فؤادي

 أخْذً

 

 الى هي عشًا عٌْح ًّسي ًشك الطشٌك هؼا

صهالئً ّصهٍالذً... ًسْ الٌداذ ّاالتذاع   

 

 

جابر الجبوريلألعرار الفاضل دورْس أزوذ صغٍش    
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.ػطاؤن الالهسذّد   
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الولخص                                    
ألنظمة تلسَطرة تهمَة كبَرة فٍ تحمَك تلمشروع الهدتفه ,ممثلة بثلكلفة تالدنً وتلزمن تاللل 

ذؼثش  الرً ذؤدي الىوتلنوعَة تلمطلوبة لذت كثن هذت تلبحث  َهدف تلً تلتوصل تلً تهم تالسبثج 

زٍث ٌىْى الرؼثش هي ًازٍَ ػثْس الوذٍ الضهٌٍَ الوسذدٍ  الوشاسٌغ الٌِذعٍَ فً الوماّالخ الؼاهح

للوششّع ّوزله ذداّص الىلفَ الرخوٌٍٍَ للوششّع  ّالرْصل الى اُن االعثاب الرً ذؤدي الى 

ّوزله الذساعاخ ضؼف الدْدٍ اثٌاء الرٌفٍز هؼروذٌي فً ُزا الثسث الذساعاخ الغاتمَ للثازثٍي 

 .ّترمذٌن اعرواساخ االعرثٍاى الى ػذٍ دّائش زىْهٍَ راخ طثٍؼَ اًشائٍَ الوٍذاًٍَ

ّلذ ذن الرْصل الى اُن االعثاب الرً ذؤدي الى ذؼثش الوشاسٌغ  فمذ واًد االعثاب )الراخش فً 

ثء دفع مستحمثت تلممثول فٍ تلولت تلمحدد و وكذلن حصول تغَرتت متكررة فٍ تلتصمَم تثن

عملَة تلتنفَذ ولتثخر تلفحوصثت تلمختبرَة تثر فٍ تثخر تلمشروع (هٍ من تكثر تالسبثج تثثَرت 

علً زمن تلمشروع فَمث كثنت )تلغش تلصنثعٍ تلعثلمٍ و تلسمثح للممثولَن ذوتلخبرة تلملَلة 

بثالشترتن فٍ عملَة تلتنفَذ ( من تكثر تالسبثج تثثَرت علً تلجودة وتَضث كثنت )حصول 

تغَرتت فٍ تلضرتبج وتلرسوم تثنثء عملَة تلتنفَذ  وتحثله تلمشثرَع خالل مده محدده( هٍ من تل

 تكثر تالسبثج تلتٍ تإثر علً كلفة تلمشروع ولد خلص تلبحث تلً عدة معثلجثت لهذه تالسبثج .
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 المقدمة 1-1 

تلتخطَط تالدترٌ وتلهندسٍ هو تحد تهم تالسبثج تلتٍ َتم تمَم شركثت تلممثوالت علً  َعد

تسثسهث حَث تن تفتمثر شركثت تلممثوالت لتحدَد تهدتفهث بدلة , ووضع تالسترتتَجَثت 

وتلسَثسثت وتلخطط وتلبرتمج تلزمنَة تلالزمة لعملَة تلتنفَذ تلمنطمٍ لمرتحل تلمشروع هذه كلهث 

 تلً تثخر تلمشثرَع وتلً خسثبر مثلَة للمشروع . عوتمل تإدٌ

تن لعملَة تلتخطَط تالدترٌ وتلهندسٍ للمشروع لوتعد وضوتبط ومإشرتت البد من تتبثعهث من 

 تجل وضع تلخطط تلمحكمة لكل مشروع حسج ظروفه وتحَثجثته ودرجه تهمَته .

ت وتلظروف تلمتثحة تن تلعمل تالدترٌ هو نشثط َسعً لتحمَك تالهدتف فٍ ضوء تالمكثنث

وتحمَك تالهدتف مرتبط بجدول زمنٍ وخطة محددة والَمكن تالعترتف بثلنجثح فٍ تحمَك 

تلنتثبج وتمدَره تال تذت كثنت فٍ حدود تلولت تو تلزمن تلمطلوج وضمن تلكلفة تلموضوعة 

 للمشروع وكذلن ضمن تلموتصفثت تلمطلوبة وبجودة عثلَة .

تلبثحث بتمََم تنظمة تلسَطرة فٍ شركثت تلممثوالت تلعثمة  من خالل هذه تلدرتسة سوف َموم

وتلتٍ تتضمن تنظمة تلسَطرة علً تلكلفة وتلزمن وتلجودة للمشثرَع تلهندسَة وَتم ذلن من 

 خالل معرفة تلعوتمل تلمإثرة علً كل نظثم من هذه تالنظمة وطرَمة معثلجة هذه تلمإثرتت .

  

 أهداف البحث   1-2

تمََم أنظمة تلسَطرة فٍ شركثت تلممثوالت تلعثمة من خالل  إلً تألولً بثلدرجة تلبحث َهدف

 معرفة مدي تطبَك تلتخطَط تإلدترٌ وتلهندسٍ تلصحَح وَتم ذلن من خالل :

 مرحلة( ج مرتحله تلمتمثلة وفهم تلتخطَط علً تلممثوالت شركثت تعتمثد مدي علً تلتعرف-1

 وجهة من وذلن(  تلمتثبعة مرحلة , تلتنفَذ مرحلة , تلخطة تلرتر مرحلة , تإلعدتد

 ورإسثء , تلممثوالت فٍ شركثت رإسثء تلمشثرَع تلمتمثلة تلبحث عَنة فٍ نظرتلمشثركَن

 تلهندسَة . تلمشثرَع إدترة فٍ تلمختصة تلشركثت فٍ تلمشثرَع

 وعدم تلولت أهمَة(ج تلمتمثلة تلتخطَط ألهمَة تلممثوالت شركثت إدرتن مدي علً تلتعرف-2

 أهمَة , تلتخطَط عملَة فٍ تلعمل مفثجآت و تلمستمبلَة تلتولعثت للصدفة , أهمَة تالرتهثن

 فٍ تلهندسٍ تلتخطَط مبثدئ إتبثع أهمَة , للتخطَط وتإلدترَة تلفنَة تلمزتَث مع تلسلَم تلتعثمل

 تلمشثرَع.

 )فهم خالل من وذلن تلفعثل تلتخطَط لممومثت تلممثوالت شركثتإدرتن مدي  علً تلتعرف-3

 وجهة من , وذلن ) تلمشروع نجثح فٍ ودورذلن تلتخطَط فثعلَة تلخطة,فهم نجثح ممومثت

ورإسثء  , تلممثوالت شركثت فٍ تلمشثرَعرإسثء تلمتمثلة  تلبحث عَنة فٍ نظرتلمشثركَن

 معولثت تلضوءعلً تسلَط تلهندسَة تلمشثرَع إدترة فٍ تلمختصة تلشركثت فٍ تلمشثرَع
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 فٍ ربَسٍ مسبج بدورهث تعتبر وتلذٌ تلممثوالت شركثت لدي وتلهندسٍ تإلدترٌ تلتخطَط

 .تلمحدد تلولت فٍ إنجثزمشثرَعهث فٍ وتؤخرهث تطورتلشركثت

 

 مشكله البحث :  1-3

 ركثت تلممثوالت تلحكومَة وتلمإسسثت تلحكومَة علً مجموعه من ش تلبثحث تطالع من خالل 

الحظ  إن تلتخطَط تإلدترٌ وتلهندسٍ تلجَد  للمشثرَع َلعج دورت ربَسث فٍ نجثح شركثت 

 سوء فإنعكس ذلن وعلً تلممثوالت فٍ تنجثز وتسلَم تلمشثرَع ضمن تلولت تلمتفك علَه  

 فمدتن إلً سَإدٌ( أهمَة تلتخطَط,مرتحلهو تلتخطَط من)مفهوم لكل تلدلَك تلفهم تلتخطَط وعدم

تلتنفَذ,كلفة  تلتنفَذ,جودة زمن( حَث من تلهندسٍفٍ تلمشروع  علً تنظمه تلتحكم تلسَطرة

 وتؤخرإنجثزتلمشثرَع تلمشروع ولت فٍ تؤثَرسوء تلتخطَط مدي علً َركزتلبحث ( تلتنفَذ

 .ذلن نتَجة تإلنشثبَة

 مديوتتنثول مشكله تلبحث مجموعة من تلمسثبل تلتٍ تإثر علً تلمشثرَع بصورة كبَرة منهث 

بمدي تستجثبة وفهم  وتلمتمثلة تنظَم تلمشثرَع تلهندسَة لمفهوم تلممثوالت إدرتن شركثت

تلتنفَذ  مرحلة , تلخطةإلرتر تإلعدتد ,مرحلة مرحلة ( من كل لمتطلبثت تلممثوالت شركثت

 تلمتثبعة( . ,مرحلة

 أهمَةج ) وتلمتمثلة تلممثوالت تلهندسَة ألهمَة تنظَم تلمشثرَع شركثت إدرتنوأَضث مدي 

 عملَة فٍ تلعمل تلنظرة تلمستمبلَة للمشروع ومفثجآت فة ,أهمَةدتلولت وعدم تالعتمثد علً تلص

 إدرتنمدي و . )تلهندسَة تلمشثرَع فٍ تلهندسٍ تلتخطَط مبثدئ إتبثع ,أهمَة , تلتخطَط

 .تإلنشثبَة نجثح تلخطة ممومثت همفل خال من وذلن تلفعثل تلتخطَط لممومثت تلممثوالت شركثت

 

 منهجٌة البحث  1-4

درست تلبحوث تلعلمَة تلمنشورة حول موتضَع تلكلفة وتلزمن وتلجودة وكذلن تلبحوث تلتٍ 

تتنثول تالنظمة تلهندسَة وكذلن درست تلمرتجع تلعلمَة ذتت تلصلة ومنهث حدد تلعوتمل تلمإثرة 

لغرض منه معرفة ترتء علً تلكلفة وتلزمن وتلنوعَة وصمم تستبَثن معتمدت علً مثسبك ت

تلخبرتء فٍ تلمإسسثت ذتت تلطبَعة تالنشثبَة ومن ثم حللت نتثبج هذت تالستبَثن لمعرفة تلعوتمل 

 .تالكثر تثثَرت ومن ثم تَجثد تلحلول لمشكلة تلبحث

 :هٌكلٌة البحث  1-5

َتضمن بحث تمَم تنظمة تلسَطرة تجزتء ربَسَة وتلتٍ تتمثل بثلفصل تالول تلذٌ هو تالطثر 

تلعثم للدرتسة وتلذٌ َحتوٌ علً تلممدمة وتلهدف من تلبحث وكذلن تلمشكلة تلبحثَة وتلدرتسثت 

تلسثبمة وكذلن تلمحتوَثت تمث تلفصل تلثثنٍ تلذٌ َتضمن تلجثنج تلنظرٌ تلذٌ َتنثول عنثصر 

روع زتلمتمثلة بثلزمن وتلكلفة وتلجودة للمشروع وتلعوتمل تلمإثرة علَهث وتلفصل تلثثلث تلمش
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للمشروع تلذٌ هو تلجثنج تلعملٍ للمشروع وتلفصل تلرتبع تلذٌ تتم فَه منثلشة تلنتثبج 

 تلمستخلصة من تلجثنج تلعملٍ .

 

 الدراسات السابقة : 1-6

 ) رة علً عنثصر تلمشروع تالنشثبٍ فمد درس من تلبثحثَن بدرتسة تنظمة تلسَط لثم تلعدَد

 تلولت حَث من تإلنشثبَة تلمشثرَع أدتء علً تإلدترَة وأثرتلعوتمل أهمَة  2010 ),تلجمثز

 تلمكثتج تالستشثرَة من بكل روإسثء تلمشثرَع منمجموعة ترتء تستطالع  خالل من تلمنجز

 , تلمَثدَةتلمدرتت  (تلمتمثلة  تلمَثدَة لكفثءةولد خلص تلبثحث تلً تن ت تلممثوالت وشركثت

 تإلدترَة لكفثءةوت تلولت( مع تلتعثمل مهثرة , تلبشرَة تلعنثصر إختَثر , تلمهثرتت تلمَثدَة

 و تإلدترة بَن تإلنسثنَة للممثول, تلعاللثت تلدتخلَة تلبَبة تلعمل,فهم فرَك )بنثء بؤبعثدهث

تن  (2119احمد ) فٍ حَن بَن  تإلنشثبَة تلمشثرَع إلنجثز تلمحدد تلولت علًلهث تثثَر)تلعثملَن

تهم  حَث بَنت . تغلج تلعوتمل تلمإثرة فٍ تثخر تلمشثرَع تالنشثبَة تكمن فٍ مرحلة تلتخطَط

للمشروع  تلتخطَط تلسٍءمن تهمهث عشرة عوتمل تسثهم فٍ تثخَر تلمشثرَع تالنشثبَة فٍ لَبَث 

وتلجدولة تلزمنَة وتلصعوبثت تلمثلَة تلتٍ توتجه تلممثول , تلتمدَرتت تلسَبة للكلفة , و تالدترة 

وتالشرتف  تلسَبثت , وعدم كفثءة طرَمة تلعمل وتلعدد تلغَر تلكثفٍ للمعدتت وتلعمثلة وموتد 

تهث علً تدتء تثر تشكَل فرق تلعمل ولَثد (2117,) ابو العثم  درتسة فٍ حَن بَنتالنشثء 

تجرَت تلدرتسة فٍ تالردن وطبمت فَهث ت للمشثرَع تالنشثبَة فٍ تالردن حَث شركثت تلممثوال

( مشروع تنشثبٍ حكومٍ وهدفت تلً بَثن تثر تلعوتمل تلبَبَة 115درتسة  تلحثلة علً )

ذٌ وتلتنظَمَة علً تدتء تلممثولَن بثلمشروعثت تالنشثبَة ولد لخصت تلدرتسة تلً وجود تثر 

صالح ) ت درتسة رتت علً زمن وكلفة تلعمل تلمنجز فٍ حَن بَنداللة تحصثبَة لهذه تلتغَ

هذه تلدرتسة  ولد خلصت تدترة تلجودة فٍ مشثرَع تلتشَد فٍ سورَثكَفَة ( 2118, واخرون

تلً تن مشثرَع تلتشَد فٍ سورَث تعثنٍ من بعض توجه تلخلل وتلمصور ولدم تلبحث بعض 

كل تدترة تلجودة فٍ هذه تلصنثعة تلحلول وتلممترحثت تلتٍ َمكن تن تسهم فٍ تجنج بعض مشث

 تتلفمرت ذَتنف علً ةَتلنوع ةطرَللسَر خب نظثمكَفَة (  2116 ,راالصف فٍ حَن بَنت درتسة ) 

ولد  2006عثم  تمت هذه تلدرتسة فٍ تلجثمعه تلمستنصرَة حَث بَسَة العمثل تلمبثنٍتلر

فمرة من ة معلومثت للسَطرة علً تنفَذ كل تعدتد نظثم خبَر َتضمن لثعدتضمن هذت تلبحث 

تلفمرتت تلربَسَة العمثل تلمبثنٍ وتم تلحصول علً تلمعلومثت تلمكونة لمثعدة تلمعلومثت للنظثم 

من درتسة تالدبَثت وتلبحوث تلتٍ تنثولت مفهوم تلسَطرة تلنوعَة وتلموتصفثت ومفهوم  تلخبَر

تالستفثدة من ممَزتت تلحثسوج  فٍ تلمشثرَع تالنشثبَة ولغرض  تلتفتَش وتلسَطرة تلنوعَة

تاللٍ ولتحمَك تستخدتم تفضل للنظثم فمد صمم برنثمج حثسوبٍ َموم بعرض تلمعلومثت تالزمة 

لمطلوبة لكل فمرة خدم وَحدد تعمثل تلسَطرة تلنوعَة تتنفَذ تٌ فمرة َحددهث تلمستة علً للسَطر

 تلتصثمَم جودة تدترة تمََمكَفَة  (2115)جاسم , وفك للموتصفثت  وكذلن بَنت درتسة 

 تلمتعددة تلنسبَة تلتمََم تمنَة بثعتمثد دَثلً محثفظة لمشثرَع تلهندسَة

 2015تلدرتسة فٍ كلَة تلهندسة جثمعة دَثلً عثم  تمت هذه و (COPRAS)تلمعثََرتلمعمدة

 وكَف َمكن  دهث فٍ مرحلة تلتصمَم وتلخطَط لهوَهدف تلبحث تلً درتسة تلجودة وتثكَ
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( فٍ تمَم تدترة جودة تلتصثمَم لمجموعه من تلمشثرَع COPRASتوضَف تسس تمنَة )

تالنشثبَة من خالل تحدَد تلمعثَر تلمستخدمة لتحدَد تلمشروع تالمثل من نثحَة تدترة جودة 

تلتصثمَم وكذلن تحدَد مجموعة من تلمشثرَع تالنشثبَة لكٍ تختثر تالمثل منهث , ولد تم تلوصل 

 لمختلف جوتنج تلموضوع من بَنهث تالسرتع فٍ تلً مجموعة من تالستنتثجثت وتلتوصَثت

تطبَك تمنَثت تتخثذ تلمرتر تلمتعدد تلمعثََر فٍ تمََم تلمشثرَع تضثفة تلً تالسرتع فٍ تطبَك 

تلنظم تلممترحه من لبل تلبثحثة الدترة جودة تلتصثمَم تلهندسَة لمسثعدة تلمهندسَن علً تلتطبَك 

تدتره تلجوده فٍ  ( 2116) صالح واخرون ,  فٍ حَن بَنت درتسة تالمثل لهذه الدترة

لموتصفثت و تتلمشثرَع تلتشََد وضبط تلجوده من خالل وضع معثََر محدده للتشَد من خالل 

م فٍ كل عنصر من عنثصر تلمشروعو كذلن تنمثص هتتلمخططثت و تلشروط تلفنَه تلتٍ ت

وكذلن تالستفثده . تء تلمشروعتلفرولثت تلسلبَه حتً ال تإثر علً دوتعٍ تالمثن و تلمتثنه الجز

) عكاب وبَنت  من تالخفثلثت فٍ تلمشثرَع حتً َتم تالستفثده منهث فٍ مشثرَع تلتشََد تالخري

تلتٍ تإدٌ تلً زَثده تلمخثطر فٍ تلكلف  وتلتنفَذَةتلً درتسه تلعوتمل تلتصمَمَه  (2119, 

خالل مرحله تلتنفَذ للمشثرَع تالنشثبَهوكذلن فثن تلبحث َهدف تلً محثوله تتبع تالمور تلمإثره 

كَفَة  (2111)الدٌري , وكذلن بَن  تلتٍ تإدٌ تلً زَثده مخثطر تلكلفه فٍ تلمشثرَع تالنشثبَه

الدتره تلمشثرَع وكذلن من خالل تعتمثد عده تلتعرَف بثلخطط تالدرتَه وتلهندسَه تلمتبعه 

مرتحل مثل مرحله تعدتد تلخطه ومرحله تلرترهث وكذلن تلتنفَذ ومتثبعه تلتخطَط تلهندسٍ فَمث 

وكذلن تلتعرف علً تعمَه تلتخطَط مثل تالهتمثم بثلولت تلمحدد , وكذلن عدم  بعد تثنثء تلتنفَذ

فَهث مخثطره علً تدتره تلمشروع  كثنت مفَده توتالعتمثد علً وجود تلصدفه فٍ تلتنفَذ سوتء 

تثثَر كبَر علً كلفة تلمشروع تالنشثبٍ من خالل لهندسه تلمَمَه لتن  (2117) شنار , وبَنت

تحلَل وضَفه تلعنصر تلهندسٍ ومعرفه تكثلَفه ثم طرح تلبدَل تالفضل لهذت تلعنصر وتلذٌ 

 نفَذ.َضمن نفس تلجوده وتلتكلفه خالل تلمده تلمحدده للت
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 المقدمة  2-1

َتطرق هذت تلفصل تلً تلعنثصر تالسثسَة فٍ تلمشروع تالنشثبٍ ممثلة بثلكلفة وتلزمن وتلنوعَة 

 مع درتسة تلعوتمل تلمإثرة علً هذه تلعنثصر  

 ادارة الكلفة  2-2

فٍ لذلن فثنه  مهمه و هٍ تلكلفه وتلزمن وتلنوعَه لويتن تلمشثرَع تلهندسَه تعتمد علً ثالثه 

تلممثوالت تلهندسَه تمَم كل من تلكلف وكذلن تلزمن و تلنوعَه حسج تلموتصفثت تلمدرجه فٍ 

تلكلف فٍ تلمشثرَع تلهندسَه تلعج ل لذلن فؤن تلعمود تلهندسَه بَن َث صثحج تلعمل و تلممثو

وهٍ تلتٍ تحكم صثحج تلعمل و تلممثول تلمنفذ  بَن ه تلممثول  ذ دورت مهمث و فعثل فٍ تنفَ

تإدٌ تلً  هتلكلف ث تنتلً تعثر تلمشروع من كثفه تلنوتحٍ حَ تإدٌمشثكل  علً) وجود أو ال(

لذت البد  د.تلمولع علَهث فٍ تلعمصفه تضمن تلمومشثكل حول تلزمن وكذلن لصور فٍ تلنوعَه 

 -من درتسة كل مثله بثلكلفة ممث َإثر بهث وعلَهث:

 : العوامل المؤثرة على الكلفة 2-2-1

 (pmbok, 2004)َر من تلعوتمل تلمإثرة علً تلكلفة منهث :توجد كث

 ( تخمَن تلكلفةCost Estimating ):حسثج كمَثت تلموتد تلدتخله فٍ ب حَث تهتم

تلمشروع وكذلن فٍ تجور تلَد تلعثمله و تجور تلمعدتت تلدتخلَه تنفَذ تلمشروع 

موتصفثت محدده فٍ عمد تلممثوله تلتٍ َسعً صثحج تلعمل تلً ضمن  تلهندسٍ

فثن صثحج تلعمل  هتحمَمهث وَختلف مفهوم تخمَن تلكلف حسج تلجهه تلتٍ تدرس

تمث . َهدف تلً تحدَد تلجدوي تاللتصثدَه من تلمشروع بعد معرفه كلفته تلتخمَنَه

ه تخمَنَه الختَثر مكثن بثلنسبه تلً لجنه تالشرتف فثنهث تهتم بثلكلف لمعرفه تلل كلف

تمث بثلنسبه للممثول  وكذلن تختَثر تفضل تلبدتبل فٍ تلتصمَم تلمعد للمشروع تلمشروع

تلمنفذ فَستطَع من خالله معرفه نسبه تلربح تلعثبد له بعد تمدَمه جدول تلكمَثت 

 ( 2119مٌخائٌل,) تلمسعر تلً صثحج تلعمل

 ( تخطَط تلموتردResources Planning) : هذه تلمرحله َتم تلتعرف علً خالل

وكذلن َدرس تلموترد و توفرهث و  متطلبثت تلمشروع تلتٍ َحتثجهث خالل تلتنفَذ

وكذلن تالطالع علً تالعمثل تلمتشثبه لهذه حثله عدم توفرهث تستخدتم تهم تلبدتبل فٍ 

 .مثل هذه تلموتردلهو مدي تحتَثج   تلفمرتت تو تلعملَثت خالل تلمشثرَع تلمختلف

 تنَة تلمشروع مَز(Cost Budgeting)  : تهم شٍء َعتمد علَه فٍ وضع تلمَزتنَه

للكلف هو تلشٍء تلمذكور فٍ عمد تلممثوله عمد تلتشَد تلذٌ َجج تتبثعه تثنثء تنفَذ 

 .تلممثوله

 Cost Control))  عتبر مرحله ضبط تلكلف من تهم تلمرتحل تلتٍ :تضبط تلكلفة

 .به و لحَن تنتهثتوتفك تلمشروع من بدتَه تلتنفَذ 
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  دراسة وتخطٌط الكلف فً مشارٌع البناء 2-2-2

تلتٍ تهتم بكثفه و تلتٍ تدرس كثفه كلف تلمشروع تإلدترةتلهندسَةَعنٍ بتخطَط تلكلف  هو 

تلمتغَرتت و  تلمإثرتت تلتٍ توجد فٍ تلبَبه تلمحَطه للمشروع و تلتٍ ممكن تن َحصل فَهث 

سوتء كثنت هذه تلموترد بشرَه تم  تلتٍ تدخل فٍ تنفَذ تلمشروعتغَرفٍ تسعثر ونوعَه تلموترد 

مثدَه . تن تلمتغَرتت تلتٍ ممكن تن تحصل هٍ تمث حكومَه تم علمَه )تطور فٍ تلصنثعثت ( 

(.لذلن َجج درتسه كثفه تلمحددتت تلتٍ من خاللهث تاللمثم بمفهوم  1998,فؤاد تم تلتصثدَه )

 تلتكلفه:

 عملَه تمدَر تلتكلفه من تلعملَثت تلتٍ لهث تالولوَه فٍ تلحكم علً تعتبر  :تقدٌر التكلفه

حسج تلمخططثت تلموضوعه حَث َتم تلتمدَر للكلفه بعد معرفه تلمخططثت  سَر تلتنفَذ

تلالزم تنجثزهث و مث َتطلج من ذلن من كلف للوصول تلً مث َشَر تلَه صثحج تلعمل 

ثنثء تمدَر تلكلف َجج تخذ كثفه للموتصفثت تلمشروع  . تن ت حسج عمد تلممثوله

 ,pmbokذ.)طر تلتٍ َمكن تن تحدث تثنثء تلتنفَثتالحتَثطثت تلالزمه و كثفه تلمخ

تن تلكلف َجج تن تمدر علً كثفه فعثلَثت تلجدول وكذلن لكثفه تلموترد تلتٍ , ( 2004

َمكن تن تدخل فٍ تنفَذ فمرتت تلمشروع تلهندسٍ  َضثف تلً ذلن تكثلَف كثفه 

وبذلن فثن تلكلف تمدر لكل  .تَثطثت تلتٍ ممكن تن توتجه تلمشروع تثنثء تلتنفَذتالح

جزء من تجزتء تلفمرتت تالنشثبَه ومن خالل ذلن َمكن معرفه كلف تلمعدتت وتلعمثله 

البد من تحدَد و نوعَه لذت  (.2003, مٌخائٌلوكثفه تللوتزم تلمبثشره وغَر تلمبثشره )

تالهتمثم بهذت ثن وعلَه فتلموترد تلتٍ تدخل فٍ كل فمره من تلفمرتت تلمشروع تلهندسٍ 

, مٌخائٌل) تلجثنج من تلتمدَر َكبر عندمث تكبر تهمَه تلمشروع ومردودهث تاللتصثدٌ

2119) 

جَه تلمشثرَع من تلممكن تالستفثده من تلمعلومثت تلتثرَخَه تلتٍ تخص تنتثوفٍ هذت تلمجثل 

تلمختلفه تو تلخدمثت تلتٍ َمدمهث وبثلتثلٍ معرفه مث َترتج من ذلن علً مرحله تلتمدَر تلكلفه 

وكذلن من معرفه تلملفثت تلسثبمه للمشثرَع و كَفَه تمدَر تلكلفه وتثر ذلن تمدَر علً جهوزَه 

 ( ,2004pmbok.)تلمشروع فٍ تمدَم تلخدمثت تلتٍ تم تنشثإهث من تجلهث

 اسالٌب التقدٌر للتكلفه 

تمدَر تلكلف فٍ تلمشثرَع حسج تلمشثرَع تلمشثبهه لهث و َستخدم هذت تلنوع من َتم 

تلتمدَر عندمث َصعج تلحصول علً معلومثت كثفَه  تلً بدتَه تلمشروع وكذلن 

تمدَر بثستخدتم عاللثت تحصثبَه تلكمث َمكن  عندمث تكون مشثرَع متشثبهه فعال.

لً دله للمشثرَع تلمعمده فٍ عحَث َستخدم للحصول علً تلبرمجه تلمشروع 

وفٍ تلولت تلتفصَل و هو كذلن َبَن تلكمَثت و تكثلَف تلموتد تلدتخله فٍ تلتنفَذ. 

تستخدتم برتمج تلحثسوج حَث تستخدم هذه تلبرتمج  لتمدَر تلتكلفه وكذلن تلرتهن بدت 

تمدَر و بذلن  فثن هذه فٍ تعدتد تلجدتول للمشروع تلتٍ بدورهث تسهل عملَه تل

 pmbok , (2004.)تمدَر تلتكلفهلتلبرتمج تحدد تفضل تلبدتبل 

 



 16الصفسح 
 

 :موازنه المشروع 

تن تلموتزنه فٍ تلمشثرَع تلهندسَه تهتم بوضع وتخصَص كلف تلتنفَذ فٍ تلممثوله تلمعتمده من 

معرفه كلفه كل تن كلفه تلتنفَذ تحتثج تلً , بمَه تلممثوالت ,وكذلن تهتم بوضع كلفه تلطوتري

فعثلَه فٍ تلمشروع فهٍ بثلتثلٍ تعتمد علً جدتول تلكمَثت تلممدمه من تلممثول وتلتٍ تضمن 

تلموتصفثت تلتٍ َحتثجهث رج تلعمل,تم كلف تلطوترىفال َتم تلتصرَح عنهث وتطلك عند تلحثجه 

نحنٍ تلكلفه من خالل كلف تلتنفَذ وضع منحنٍ َدعً خط تسثس تلتكلفه,حَث َمثل هذت تلم تلَهث.

البد من تالشثره تلً تن منحنٍ تلكلفه ممكن تن َزَد فٍ حثله  تلتٍ َحتثجهث تلمشروع مع تلزمن.

 تلتصرَح ببعض تلكلف تلموجهه للطوتري.

 

 :ةكلفالخطوره على ال 2-2-3

وتلمتمثلة بمث َلٍ  و هو علً لَد تلتنفَذع تحدَد تلمخثطر تلتٍ َمكن تن تإثر علً تلمشروَمكن 

 ( 2003 ,)عكثج :

  مخثطر زَثده فٍ تلتكلفه. 

  مخثطرمرحله تلتشََد ومث تعرضهث تلمتغَرتت. 

 أحَثنثبشكل مفثجا  َهخطوره تلبَبه تلمحَطه بثلمشروع وتثثَرهث عل. 

  فٍ تلتدفك تلنمدٌ للمشروع أحَثنثتٍ تحصل رةتلتلخطو. 

 .مخثطر تلجدوي تاللتصثدَة 

 

تلمخطط تلشبكٍ تلمتبع علً تلمشروع و تثثَره علً َمكن تضثفه تثثَر وَري تلبثحث تنه  

تلتكلفه و تلخطوره تلتٍ َمكن تن توتجه تلمشروع وذلن بعد معرفه عدد تلمسثرتت تلحرجه 

لموجود و مدي تثثر هذه تومعرفه نوع تلفعثلَثت تلوتلع علً كل مسثر تو تلمسثر تلوحَد ,

تثثَرت علً تحدي تلفعثلَثت تلحرجَه تلفعثلَثت بثلظروف تلخثرجَه لذلن فثنه تٌ خلل َسبج 

َإثر علً تلمشروع مبثشره وبذلن َمكن وضع تالحتَثطٍ فٍ تلتكلفه وهذه تلتكثلَف َكون غَر 

 . معلن عنهث فٍ عمد  تلممثوله

 

 

 المؤثره على الكلفه:الثانوٌة  العوامل 2-2-4

 :تلمشثرَععلً تلتكلفه فٍ بصورة غَر مبثشرة َمكن ذكر بعض تلعوتمل تلمإثره 

  : َلعج تلتصمَم دورت ممَزت فٍ تلسَطره علً تلكلف تلتٍ من تلممكن تلتصمَم

لمشروع وذلن النه فٍ بعض تالحَثن لزَثده تلتكثلَف  فٍتن تسبج خطوره 
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تو تن  لَمكن تن تكون متطلبثت تلتصمَم غَر مفهومه بشكل كثمل بثلنسبه للممثو

 ( ,2003)عكثج نمص فٍ هذه تلمتطلبثت ثهنثن تسثس

 و ذلن تالنهث  تلمهمةتالدتره وكفثءتهث تعتبر من تالمور  تالدتره وَعتمد تلبثحث تن

وكذلن وضع تلشروط تلالزمه من  تلممثولة ألخذتحدد  تلممثول تلمنثسج و تهلَته 

عمثل تلمشثبه فٍ الل هتلنمدٌ و تنفَذ هلبل  تالدتره مع تلممثول  لمعرفه رصَد

و كذلن فثنه من تالمور تلمهمه تلتٍ َجج تالعتنثء بهث من  ,تلممثوالت تالخري

لتنفَذ فٍ تلمبثنٍ للتمنَثت تلمتبعه للبل تالدتره معرفه مدي تستخدتم تلممثول 

 .فٍ تلتنفَذ تلمستخدمة تلعملَه تلعلمَة بثلكفثءةومدي تمتعه 

  :تلعوتمل تلمإثره علً تلكلف حَث تن لتطثبك تلموتصفثت و تلمخططثت تلجوده

تثر كبَر علً تلكلفه تالجمثلَه للمشروع لذلن فثنه عند تلفشل  فٍ تلحصول علً 

 Bmbok) َعثدتلعمل وذلن بسبج تلجوده تلسَبه تن تلمتطلبثت تلمطلوبه َجج

,2004( . 

  :تلعملَه تلرلثبَه للمشثرَع تركز علً تلمسثرتت تلعملَه تلرلثبَه للمشروع

بمَه تلفعثلَثت تلغَر منتمَه لهذه  تلحرجه فمط وبثلتثلٍ تنهث تغض تلنظر عن

 ) تلمسثرتت وبثلتثلٍ فثن تعثر تٌ فعثلَه منهث َإدٌ تلً زَثده فٍ تلتكلفه

 (. ,1331بكرٌ

 

 تلموتد. أسعثر فٍ تلتغَر 

 بؤسعثرتلموتد. ءوتلتنبو تلتخطَط فٍ تلدلة عدم 

 تلمشترَثت. لسم وفثعلَة ةءكفث عدم 

 ءتلشرت عند تلخصم أنوتع من نوع أٌ علً تلحصول عدم. 

 ٍوتلمنثولة. أجورتلنمل تلتغَرف 

 تلمعَثرَة. تلكمَثت خالف بكمَثت ءتلشرت 

 وتلرسوم. تلضرتبج فٍ تلتغََرتت 

 تلنمل. ءأثنث للموتد وتلتلف تلضَثع معدالت فٍ تلزَثدة 

 تلمعَثر. وتلعَة وعدم 

 تإلنتثجَة. تأللسثم فٍ تلموتد تستخدتم ءسو 

 بهث. تاللتزتم وعدم , لإلنتثج تلفنَة تلمعثدلة مالبمة عدم 

 تلعثملَن. مهثرة و ةءكفث ضعف 

  تإلنتثج. معثدلة فٍ تلتشدد 

   ,ولدمهث. تلمكثبن فٍ تلعطالت كثرة 

 للعمثل.تألجور  معدالت فٍ تلتغَر 

 تلعمل. لوتعد فٍ مثبت مثهو خالف عمثله تستخدتم 

 وتلموسمَة. تلطثربة تلظروف 

 تلعمثل. نمثبثت من أوضغوط تلدولة من للعمثلتألجور  بزَثدة خثرجَة لرترتت 

 تلعمل. دورتت وكثرة تستمرترتلعمثلة عدم 
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 تإلنتثج. نظم تطوَروتحسَن عدم 

 غٌسالؼادي للّلخ الضٌاع هؼدالخ اسذفاع. 

 تإلنتثجَة. لأللسثم تلموتد تدفق صعوبة 

 تإلنتثج. تألجوروولت تحلَل فٍ ءأخطث 

 (2003, نُثسُتم تلتطرق لهذه تلعوتمل من خالل)

  تمتالن تلمكثبن َجبر تلممثول تحَثنث علً تستخدتم تلمكثبن تلمدَمة تلمتوفره لدَه

 (2003, .عدنثن)بدال من تلمكثبن تلحدَثة تلمتوفرة فٍ تالسوتق.  

 

 سَطره فٍ تلمشثرَعظمه تلتن 2-2-5

 فٍ تلمشثرَع تالنشثبَة منهث:  وتلمده ة للسَطرة علً تلكلفةمتوجد عدة تنظ

 شثط نظثم تلكلفه للنABC: 

تلمشروع من تلزمن و تلنوعَه و تلكلف وذلن من خالل توفَر ي َهتم  تلنظثم بثلسَطره علً لو

الدتره تلمسإوله عن تلمشروع كذلن َمدم تفضل تلبدتبل تلتٍ تستخدم فٍ خفض تلكلف  لتلبَثنثت 

 ,منصورمن خدمثت.) َمدمه تلمشروع َمكن تنمن خالل تلتطوَر وتلوصول الفضل مث

2015.) 

  نظثم تحدَد تلكلفه للمشروعPLCC : 

حَث َستخدم هذت تلنظثم لتحدَد تلتكثلَف و مرتلبتهث تثنثء عملَة تلتنفَذ تلً حَن وصول 

تلمشروع لتمدَم تلخدمة تلتٍ وضع من تجلهث وهو بذتلن َهتم بثلبحث و تلتطوَر ثم تلتصمَم 

طلك لبمَة مرتحل تلمشروع ) حَث َركز هذت تلنظثم علً تالهتمثم بمرحلة تلتصمَم لكونهث من

 ( 2014 ,جمعه
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 ادارة الوقت 2-3

تلعمل تالدترٌ هو نشثط َسعً لتحمَك تالهدتف فٍ ضوء تالمكثنثت وتلظروف تلمتثحة وتحمَك 

تالهدتف مرتبط بجدول زمنٍ وخطة محددة والَمكن تالعترتف بثلنجثح فٍ تحمَك تالهدتف 

تلولت تو تلزمن تلمطلوج وتلعمل تالدترٌ َتطلج جهدت تفكَرت وتمدَره تال تذت كثنت فٍ حدود 

ذهنَث فٍ مرتحل تلتخطَط وتلتنظَم وتلتوجَه وتلرلثبه وتعتمد تدترة تلولت علً عدة عوتمل 

 بثلسَطرة علً كل هذه تلعوتمل تزَد فعثلَة وكفثءة تالدترة تلسلَمة للولت .

تلولت تلمنثسج حَث تن تولَت تتخثذ ومن هذه تلعوتمل ضرورة تتخثذ تلمرتر تلمنثسج فٍ 

 تلمرتر من تهم تلعوتمل تلمسثهمة فٍ دعم عملَة تتخثذ تلمرتر للحصول علً تلنتثبج تلمرجوة.

وتَضث َجج علً تلمسإولَن فٍ تلمشثرَع تالنشثبَة معثلجة تلمشثكل وتلموضوعثت بثلتسلسل 

تنفَذ وَطلبون ولتث تطول فٍ بعض تلسلَم وفٍ تلولت تلسلَم فغثلبث مثَهتم تلمسإولَن  بعنصر تل

تالحَثن الَوتفك تلتنفَذَون عند تستشثرتهم علً لبول بعض تالعمثل لضَك تلفترة تلزمنَة 

 تلمطلوبة للتنفَذ .

 اسالٌب ادارة الوقت 2-3-1

 هنثن عدة تسثلَج فٍ تدترة تلولت سَتم تلتطرق تلً تالهم منهث ومن هذه تالسثلَج مثَثتٍ :

وع من خالل وضع تهدتف وتضحة ومعروفة لجمَع تلمشثركَن فٍ تنفَذ تدترة ولت تلمشر

تلمشروع وكذلن معرفة تلهدف من وجود كل شخص ومعرفة مثَمكن تن َمدمه من عطثء 

 تٍ لد توتجه تلمسإول فٍ تلمشروع وكذلن من خالل تالدترة تلسلَمة وكذلن معرفة تلمعولثت تل

تلً فرد توجمثعه تخري الكمثل تلعمل تو تنفَذ عملَة نمل تلسلطة من فرد توجمثعه معَنه ل

تالهدتف تلمحدد وتن عملَة تلتفوَض هذه التإدٌ تلً تلغثء تلمسإولَة وَظل تلمدَر هو 

 صالح تلمسإول تالول و تلمرإوسَن مسإولَن عن نتثبج تالعمثل تلمكلفَن بهث تمثم ربَسهم .)

 ( 1996 ),تلدَن

 الوقت انواع ادارة  2-3-2

تمسم تنوتع تدترة تلولت تلً تدترة ولت تلعثملَن فٍ تلمشروع وتلتٍ تعنٍ تستخدتم تفضل 

تمكثنَثت تلعثملَن فٍ تلمشروع من لبل تلمدَرَن لزَثدة تنتثجَة ورفع معدل تالدتء وتملَل تلولت 

تلضثبع تلً تلل حد من خالل تدرتن تهمَة تلولت تلضثبع وتن ضَثعه َإدٌ تلً خسثبر مثلَة 

تلمشروع فثلولت مورد َملكه تلجمَع وبنفس تلممدتر وتالدترة تلنثجحة هٍ تلتٍ توجه تالفرتد فٍ 

وتن نظثم تدترة تلزمن مبنٍ علً تالدترة تلزمنَة للمشروع تلً تدترة ولتهم بكفثءة وفعثلَة 

 تلفعثلة وعلً دفع تلعثملَن للعمل بثفضل مثَستطَعون وَوتصلون تلعمل الَصثل تلنظثم تلً تبعد

للَل فٍ كل مرة وتتولف نتثبج تدترة تلزمن بثلنسبة للعثملَن بثلمشروع علً عدة عنثصر منهث 

تدرتن رإسثء تلعمل الهمَة تطوَر تلعثملَن وكذلن رغبة تلعثملَن فٍ تلمشروع بضرورة 

تلتطوَر وكذلن وضع تالهدتف وتجنج تن تكون هذه تالهدتف غَر وتضحه ومحددة كؤن نمول 

ثجَة وزَثدة كفثءة تلعثملَن دون ذكر نسج تو معثَر َمكن لَثسهث وكذلن تحدَد نرَد رفع تالنت
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)رأس لربَسَة للمَثم بعملَة تلتطوَر, مثل تالجرتءتت تلتٍ َجج تتبثعهث وتَضث توفَر تلعنثصر ت

 (2002َمنة ,  )مثل , كتج تستشثرتت , معلومثت متخصصة ( .

 :  زمن المشروع معوقات  2-3-3

وتالفتمثر للتنظَم  للعمل وتضحة تلمضَعة للولت هٍ عدم وجود تخطَطثت تن من تهم تالشَثء

هو تلتسوَف تٌ وكذلن من تألمور تلمضَعة للولت جود لخطة للطوترئ تو خطة مولفَة وال و

ذتت تالنتثجَة تلعثلَة وتالنشغثل بثلمهثم تلسهلة ذتت تالنتثجَة تلمنخفضة ترن تلمهثم تلصعبة 

تلكسل عند بدتَة وكذلن   ( 2002, عبد تلعزَز مثثلَة تالدتء .)َر علً وكذلن تلحرص تلكب

تدتء تكثر من عمل عدم تلتنظَم فٍ تلمولع ومحثولة ,  تلعمل تو عند تلرجوع تلً تلعمل من جدَد

جهد كبَر علً وتجبثت تلل تهمَة ,  عدم تلمعرفة تلجَدة ج تألولوَثت وتستنفثذ , فٍ تلولت ذتته

 مثل تلبسَطة بدال من تالعمثل تلمطلوبة .تلمَل تلً تلمَثم بثالع

 

 ت محتملة تاخٌرا 

  تكون تلتثخَرتت علً نوعَن تسثسََن همث :

 تثخَرتت متولعة وَمكن معرفتهث مسبمث عن طرَك تلخبرة تلمترتكمة كمث وكَفث. -1

تثخَرتت محتملة الَمكن معرفتهث مسبمث كثألزمثت تلمثدَة تلتٍ تحدث فجؤتث للدولة تو  -2

تلحوتدث تلطبَعَة كثلزالزل تو تلفَضثنثت تلتٍ تإدٌ تلً غرق تلسفن تلنثللة للموتد تلمستخدمة 

 فٍ تلبنثء وهو مثَسمً بثلموي تلمثهرة . 

 تقلٌص مضٌعات الوقت  2-3-4

 مثل َجج تتبثع تالتٍ :تلضثبعثت فٍ تالعللتغلج علً 

بدل تركهث تجنبث لحصول تثجَل فَهث   تلتٍ لهث تالولوَة فٍ تلمشروع  َجج تلبدء بثالعمثل

وتلمَثم بهث علً تتم  وجه وتن تلتعثمل مع تلزمن  َستوجج وضع خطط وهٍ )مرتجعة تالهدتف 

جثز َومَة وتلخطط وأألولوَثت , تالحتفثظ بخطة ولتَة  تو برنثمج عمل , وضع لثبمة تن

 (2010 ,تلجمثز ثبج تلمترتبة عند تلتؤجَل (.)لالعمثل ,عدم تؤجَل تالعمثل وتذكر تلنت

 تقدٌر الزمن  2-3-5

تعتبر عملَة تمدَر تلزمن من تلعملَثت تلتٍ لهث تالولوَة فٍ تلحكم علً سَر تلتنفَذ حسج 

تنجثزهث ومث َتطلج  تلمخططثت تلموضوعة حَث َتم تمدَر تلكلفة بعد معرفة تلمخططثت تلالزم

عمد تلممثولة لموتصفثت  من ذلن من زمن للوصول تلً مث َشَر تلَه صثحج تلعمل حسج

وعند تمدَر تلزمن تلالزم للمشروع َجج تخذ كثفة تالحتَثطثت تلالزمة وكثفة  تلمشروع

 تلمخثطر تلتٍ َمكن تن تحدث تثنثء فترة تلتفَذ .
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روع مع تالخذ بنظر تالعتبثر تالَثم تلمضثفة لتنفَذ وتن تلزمن َجج تن َمدر لكثفة تعمثل تلمش

 (1998 سَبثنٍ, تلمشروع فٍ بثلل كلفة وتلل زمن .)

  ر زمن المشروع اسالٌب تقدٌ 2-3-6

تمدَر تلمشروع حسج تلمشثرَع تلمشثبهة له وَستخدم هذت تلنوع من تلتمدَر عندمث تكون  -1

علً معلومثت كثفَة عن  مشثرَع متشثبه فعال تو عندمث توجد صعوبة فٍ تلحصول

تلمشروع وفٍ هذه تلحثلة َعتمد علً خبرة تلممثول فٍ تلمشثرَع تلسثبمة كمصدر 

 تسثسٍ لتمدَر زمن تلمشروع .

تستخدتم برتمج تلحثسوج حَث تستخدم هذه تلبرتمج لتمدَر زمن تلمشروع وكذلن تعدتد  -2

ة للمشروع وتللهث جدتول لمدد تالعمثل لكل فمرة من فمرتت تلمشروع وتحدَد تفضل مد

. 

 العوامل المؤثرة فً الزمن 2-3-7

  

: تن للتصمَم دور مهم فٍ تلتثثَر علً تلزمن حَث تن فٍ بعض تالحَثن تكون  لتصمٌما

متطلبثت تلتصمَم غَر مفهومة بشكل كثمل بثلنسبة للممثول تو تن هنثن تسثس نمص فٍ 

 فٍ مدة تلمشروع.  تلتصثمَم  وذلن سوف َإدٌ تلً تثخَر فٍ تلتنفَذ وزَثدة

: تن تالدترة تعتبر من تالمور تلمهمة  وتلمإثرة علً تلزمن حَث تن تالدترة تلصحَحة  دارةاال

وتلسلَمه للمشروع تإدٌ تلً تنفَذ سلَم للمشروع وفٍ تلولت تلمحدد له من لبل صثحج تلعمل 

تلً زَثدة فٍ تلكلفة وتلممثول وتجنج تالمور تلمإدَة تلً تلتثخَرتت فٍ زمن تلمشروع وتلمإدَة 

 (1997 خلوصٍ, .)

: تن تلجودة تَضث من تلعوتمل تلمإثرة علً زمن تلمشروع حَث تن تالعمثل تلتٍ َتم  الجودة

تؤدَتهث بجودة عثلَة التإدٌ تلً تثخَر تلمشروع والَتم تلرجوع تلَهث  تو تلتثخر فٍ تلفحوصثت 

تلتٍ تجري لهث تمث تالعمثل تلتٍ َتم تؤدَتهث بجودة متوسطة تو للَلة فمد تظهر فَهث عَوج تإدٌ 

 ( 1992 خلوصٍ, ً زَثدة مدة تلمشروع لغرض تصالحهث .)تل

: وهٍ من تلعوتمل تلمهمة وتلمإثرة فٍ ولت تلمشروع حَث تن تٌ حثلة جوَة  العوامل البٌئٌة

مفثجبة تإدٌ تلً تثجَل تلعمل وبذلن تثخر تلمشروع تو فٍ بعض تالحَثن لد تإدٌ تلعوتمل 

ر فٍ تلَة ربَسَة وبذلن تولف تلمشروع لفترة تلجوَة تلً تحدتث تضرر فٍ مولع تلعمل تو ضر

 ( 2001,أبوتلعثم ألصالح تالضرتر وبذلن تثخر تلمشروع عن تلولت تلمتفك علَه بثلعمد .)

 تلتثخر فٍ تلرد علً تستفسثرتت تلجهة تلمنفذة .  

 تلتثخر فٍ تعتمثد نتثبج تالختبثرتت و تلعَنثت . 

 تلتثخر فٍ تسدَد تلمستخلصثت للممثول .

 تثخر فٍ تورَد تألالت وتلمعدتت فٍ تلولتً تلمحدد .تل

 (2010,تخطثء فٍ تنفَذ تلنشثط وتلذٌ َستدعٍ تعثدة عمله .) بو سنَنة 
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 ادارة الجوده  2-4

 تعرف تلجوده علً تنهث مجموعه تلخصثبص تلتٍ من تلممكن تن تحمك متطلبثت تلزبون

مه من تلعنصر )تلجهثز تلمركزٌ( رضً تلزبون,تلوصول الفضل مث َمكن تمدَمه من تلخد

وتعرف تدتره تلجوده علً تنهث تلجزء من تلعملَه تالدترَه تلذٌ َعنٍ فٍ تحدَد و رسم تالنشثبٍ 

 (1333,  تلجهثز تلمركزٌ )وتنفَذ تلخطه تلمتبعه للجوده

 اهمٌه الجوده 1- 2-4

 تلظروف تاللتصثدَه فٍ جمَع تلمطثعثت تالنتثجَه وتلخدمَه حَثحسج تختلف تهمَه تلجوده 

تكون ذتت جوده سوف  مدمهث تلمشروع َتلخدمثت تلتٍ  فثن  سَبه تلظروف تاللتصثدَهتذتكثنت 

و تلتٍ َحتثج  همتطلبثتَفرض صثحج تلعمل سوف فثن فٍ تلظروف تلطبَعَه , تمث منخفضه

 (2005 ,)خثلدتلَهث تلمستهلن و تلتٍ تنثسج تلذوق تلعثم

تلوظَفه ,تٌ َإدٌ تلجوده فٍ مفهومهث تلتوصل تلً تفضل خدمه ممكن تن َودَهث تلمشروع 

تالسثسَه تلتٍ وجدهث من تجلهث و ال تعنٍ بذلن  تلزَثده فٍ تلمتثنه تو لله تالحتَثج تلٍ لطع 

الن تلعثلم فٍ حثله تطور مستمر ممث َإدٌ تلً ظهور تسثلَج جدَده  تلغَثر تومدي روتج تلسلع

ذتلن تلشٍء تلذٌ َإدٌ تلً ضروره تلتفثعل  ,توتكج  تلتطور من نثحَه تلمبثنٍ و تلسلع تلمنتجه

 (.2005,خثلد )بَن تلمنتج وصثحج تلعمل و تلوصول تلً تنسج تلحلول

 تخطٌط الجوده 2-4-2

تعتبر  طبَمهث لذلن م تَ تلممثََس تلمنثسبه للمشروع وتحدَد كَفَعنٍ بتخطَط تلجوده بتحدَد 

تلجوده  من للعملَثت تلربَسَه تلمطلوبه النشثء مجموعه تلعملَثت لتحسَن تلجوده و ضرورَه 

 (. pmbok, 2004)تثنثء تلتطوَر

 نموتموم هذه تلخطه علً ترتَج تالعمثل فٍ تلمشروع   مشروع  خطه الدتره تلجوده و تن لكل

 -:تهم تلصفثت و تالجرتءتت تلتٍ تحددهث تلجوده

  تختالف خطه تلجوده من مشروع تلً تخر حسج متطلبثت تلعمد. 

 تهمَه لبرنثمج تلفحص وتختبثرءعطثمع تتالجرتءتت و تلتعلَمثت تحدَد. 

   َجج تن تكون غَرمرنه تلً حد مث حتً تكون ثثبته علً طول مده تلمشروع تلمتفك

 .علَهث

  وعَه تلموترد تلتٍ َمكن تن تستخدم  فٍ تلمشروع تشتمل علً ن. 

 و تلمإسسه تلمثبمه ت لممثولثَجج تن تعرض هذه تلخطه علٍ تلزبون حتً َثك ب

 (2006,.) منصوربثالعمثل
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 تكلفه الجوده 2-4-3

تن تلكلف تلتٍ تنفك للوصول تلً تلجوده تلمطلوبه تعتبر نفمثت تَجثبَه من تلنثحَه تاللتصثدَه 

 تعمل علً خفض تلتكثلَف تلسلبَه فٍ حثله عدم تلمطثبمه فٍ تلجوده.تٌ 

 العوامل الموثره على الجوده 2-4-4

 جوده تلتصمَم 

تلجدوله تلزمنَه و  تثر علً تلتحكم وتلسَطره علً جوده تلمشروع و تكلفته تلتصمَم تن لجوده 

ه,حَث تشثرت متطلبثتوفهم كثفه  تلمعده  للمشروع  لكونهث تمثل تالسثس لبدتَه تلمشروع

% من تلكلف تلمضثفه, وتن   12درتسثت تلً تن كلفه تعثده تلعمل فٍ تلمشثرَع كثنت بمعدل 

 % من تلكلف تلمضثفه 80كلفه تنحرتف تلتصمَم كثنت بمعدل 

 (  Abdalaziz,2009:)تإثر علً تلجوده فٍ عملَهثلتصمَم تلتٍ  مورالتومن 

 لتلمعلومثت تلممدمه من لبل صثحج تلعم 

 عدم دله تلمعلوملت تلممدمه 

 ٍالتمترج من تلوتلع تلفعل 

 نمص فٍ بَثنثت تلتصمَم تالسثسَه 

 تلزَثرتت تلمولعَه 

 ( Abdalaziz,2003عدم لَثم فرَك تلعمل بثلزَثرتت تلكثفَه لمولع تلعمل)                  

 ( تلتغَرتت تلمتكرره تثنثء عملَه تلتصمَمtilley, 1997   )بوتسطه ضو 

 تالجرتءتت تلمثنونَه تلمتبعه وتلمتطلبثت تلحكومَه. 

 عدم مرونه تلموتنَن. 

 (2003تعدد تلجهثت تلمسإله عن منح تلموتفمه عن خَثرتت تلتصمَم 

Abdalaziz ,). 

 

 

 ( 2000,تلخبره وتلكفثءه لفرَك تلتصمَم)تلعشَش 

  عدم تالعتمثدعلً تلخبره تلفنَه وتلتصمَمَه فٍ تختَثر تلعنثصر

 .تلمصممه

 تالختَثر علً تسثس تلكلفه تاللل. 

 تالختَثر علً حسثج تلعاللثت تلشخصَه. 

 

 (2003كثره تلتصثمَم تلمرتبطه بفرَك تلتصمَم تلوتحد, Abdalaziz ). 

 ( ضو عدم تلمعرفه تلكثفَه للموترد تلتٍ َحتثجهث تلمشروع من لبل تلمصمم

,2014) 
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 (,2014ضو حثلَث ) عدم تلمعرفه تلكثفَه فٍ درجه تطور تلتنفَذ تلمستخدمه 

 (2014مثزن ضو,-عدم تخصَص تلولت تلكثفٍ لعملَه تلتصمَم) 

 ( 2014, تالجور تلمفروضه للتصمَم وتنخفثضهث)ضو 

 )تلعوتمل تلفنَه   )وزتره تلتخطَط 

 عدم وجود شركثت ذتت كفثءه عثلَه )مثلَه وفنَه( متخصصه فٍ تعمثلهث 

 تثخر تلفحوصثت تلمختبرَه للموتد تالنشثبَه 

 مطثبمه تلموترد تلدتخله فٍ تلمشروع مع تلموتصفثت عدم 

 لله تلكوتدر تلهندسَه ذتت تلكفثءه تلعثلَه 

 لله تلمختبرتت تلحدَثه 

 ضعف درتسثت تلجدوي للمشثرَع 

 تغَر تالسعثر تلعثلمَه وتؤثَرهث علً تلموتد تلمستورده 

 تلغش تلصنثعٍ تلعثلمٍ للموتد تلمستورده 

 

 تلبنثءتلبرتمج تلتنفَذَه تلمتبعه ف ٍ 

% وكمث ذكرنث سثبمث تن  20حَث تشثرت درتسثت تلً تن كلف تالنحرتف التزَد عن        

 ذلن َسبج ضعف فٍ تلتصثدَه تلمشروع وتثثَره علً تلجوده.
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  انثانثانفصم 

 انجاَب انؼًهً
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 المقدمة 3-1

تعدت تستمثرة تستبَثن ولدمت تلً تلخبرتء فٍ تلمإسسثت ذتت تلطبَعة تالنشثبَة  تلفصل فٍ هذت

 تثبت نتثةج لًت لتلوصو بهدف وتحلُلهث وتبوُبهث تلدرتسة مجتمع من تلمعلومثت جمعوتم 

 ضَتهث.فر

 تستمثرة تالستبَثن  3-2

إثرة علً تلزمن وتلكلفة مَضمن تلتعرف علً تغلج تلعوتمل تل تلذٌتم تنشثء تالسبلة بثلشكل  

ذتت تلطبَعة تالنشثبَة  وتلجودة وتم تمدَم هذه تالسبلة تلً عدد من تلدوتبر وتلشركثت تلحكومَة 

 هذه تلدوتبر هٍ :وحثفظة تلدَوتنَة وتعدت هذه تالسبلة بنموذجَن فٍ م

  مدَرَة تلتربَة تالبنَة تلمدرسَة 

  شركة حمورتبٍ للممثوالت تلعثمة 

 تلجسور مدَرَة تلطرق و 

  ٌمدَرَة تلمجثر 

   مدَرَة مثء تلدَوتنَة 

  مدَرَة صحة تلدَوتنَة 

  جمع البٌانات  3-3

 ( كمث َلٍ : جثبثت )حسج تلنسج تلمبوَة الجثبثت تلمستبَنَن جمعت تالستمثرتت وكثنت تال

 مع تلنسج تلمإَه الجثبثت تلمستبََنَنتستمثرة تالستبَثن ( نموذج 1-3جدول  )

 )%(ال )%(تحَثنث نعم)%( تلسإتل    ت

هل تكون متطلبثت تلتصمَم مفهومه بشكل كثمل بثلنسبة   .1
 للممثول ؟

100   

هل َتم تالستفثدة من تلمشثرَع تلسثبمة من حَث   .2
 تَجثبَثتهث وسلبَثتهث ؟

100   

 50 50  هل َحصل تلممثول علً خصم عند شرتء تلموتد ؟  .3

تلمخمنة من لبل هل َتم تلشرتء وفمث للكمَثت تلمعَثرَة   .4
 تلمهندس تلمخمن ؟

50 50  

هل َحصل تغَر فٍ تجور تلنمل وتلمنثولة بثلنسبة للموتد   .5
 تالنشثبَة ؟

20 50 30 

 20 30 50 هل َحصل تغَر بثلضرتبج وتلرسوم تثنثء تلتنفَذ ؟  .6

هل تحصل عملَة ضَثع للموتد تالنشثبَة تثنثء عملَة   .1
 تلنمل ؟

30 50 20 

ضَثع للموتد تالنشثبَة تلمتروكة هل تحصل عملَة   .2
 بثلمولع ؟

100   

  30 10 هل تحصل عملَة تلف للموتد تالنشثبَة تثنثء تلنمل ؟  .3

  30 10 هل توجد تلَة الستخدتم تلموتد فٍ تاللسثم تالنتثجَة ؟  .10
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 هل َحصل تغَر فٍ معدالت تالجور للعمثل ؟  .11
 

30 50 20 

 هل توجد تخطثء فٍ تحلَل تالجور ؟  .12
 

 20 20 

 هل توجد تخطثء فٍ تحلَل تالنتثج ؟  .13
 

30 20 50 

زَثده  هل لعثمل تمتالن تلمكثبن من لبل تلممثول تثر فٍ  .14
 تلمشروع تالنشثبٍ ؟ كلفه

 

60 20 20 

هل للزَثرتت تلمولعَة لفرَك تالشرتف تثر علً جودة   .15
 تلعمل  ؟

 

10 30  

هل للتغَرتت تلمتكررة تثنثء عملَة تلتصمَم تثر علً   .16
 ؟جودة

30 30 40 

هل توجد جهثت متعددة مسإولة عن تلتغَرتت فٍ   .11
 تلتصمَم ؟

 

20 20  

هل لتثخر تلفحوصثت تلمختبرَة تثر فٍ تثخر تلمشروع   .12
 ؟

 

10 30  

هل لتغَر تالسعثر تلعثلمَة للموتد تلمستوردة تثر علً   .13
 كلفة تلمشروع ؟

 

30 20 50 

علً ترتفثع هل ألحثلة تلمشثرَع خالل مدة محددة تثر   .20
 تلكلفة ؟

 

100   

 هل لخبرة تلممثول تلثثنوٌ تثر علً جودة تلمشروع ؟  .21
 

100   

 وتالالت  هل لملة تلكثدر تلمتخصص فٍ تالجهزة  .22
 تلحدَثة تثر فٍ تثخر تلمشروع ؟

 

100   

 وتالالت  هل لملة تلكثدر تلمتخصص فٍ تالجهزة  .23
 تلحدَثة تثر فٍ زَثدة كلفة تلمشروع ؟

 

10 30  

 هل لتغَر تسلوج تلعمل تثر علً زَثدة مدة تلتنفَذ ؟  .24
 

50 30 20 

هل توجد مشثرَع متثخرة بسبج تلمَثم برفع تلتجثوزتت   .25
 من مولع ؟

 

20 20  

 هل َوجد دلَل موحد للموتصفثت ؟  .26
 

60 20 20 
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هل تنعمد تجتمثعثت بَن تطرتف تلعمد بَن فترة وتخري   .21
 ؟

 

100   

للموتد تلمستوردة تثر علً  ٍهل للغش تلصنثعٍ تلعثلم  .22
 جودته

 ؟

100   

هل َتم تلتثكد من تن تلموتد تلدتخلة فٍ تنفَذ تلفعثلَثت   .23
 مطثبمة للموتصفثت تلموضوعة ؟

 

60 20 20 

 30  30 هل َتم زَثدة تجور تلعمثل بسبج لرترتت من تلدولة ؟  .30
ضغوط من نمثبثت  هل َتم زَثدة تجور تلعمثل بسبج  .31

 تلعمل ؟ تلعمثل تثنثء فترة

 

20 20 60 
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 ( تلنسج تلمبوَة الجثبثت تلمستبَنَن فٍ تلنموذج تلثثنٍ 2-3جدول )

 

 

 

 

 

 تلنسبة تلمإَه %                    تلحدث               ت

للَل 
 تلحدوث

َحدث نوعث 
 مث

 َحدث دتبمث َحدث

تضثرج تلمخططثت تالنشثبَة وتلمعمثرَة   .1
 فٍ تلمشثرَع 

100    

زَثدة تالستثمثر تلسطحٍ للمشثرَع   .2
 وتثثَره علً  كلفة تلمشروع

10 30   

زَثدة تالستثمثر تلسطحٍ للمشثرَع   .3
 وتثثَره علً تثخر تلمشروع  

 30   

تلتغَر تلحثصل فٍ تلكلفة نتَجة عدم   .4
 تلتدلَك فٍ جدول تلكمَثت 

20    

تالستجثبة تلسرَعة ألستفسثرتت تلممثول   .5
 تالدرتةمن لبل 

30  30 20 

 30 30   تلتؤخر فٍ دفع مستحمثت تلممثول؟  .6

لموتد فٍ تسعثر تتالرتفثع تلمفثجا   .1
 تلمستخدمه فٍ تنفَذ تلمشثرَع

20 20   

تالوتمر تلتٍ َموم بهث صثحج تلعمل   .2
للتغَر فٍ تلتصمَم وتلتٍ تكون متعثرضة 

 مع تلوتلع تلفعلٍ 

30 10   

تلعشوتبَة)سعر تلمشثرَع تلمتؤخرة نتَجة   .3
 تدنً ولله خبره( فٍ تلتعثلد

50 30   

تلمشثرَع تلمتثخره بسبج تلتنسَك مع   .10
 تلدوتبر تلخدمَة

50 30   

    50 تنخفثض تجور تلتصمَم  .11

   50 30 تلتذبذج فٍ توفر تلموتد تالنشثبَه  .12

   20 20 تلدله فٍ تختَثر تلبدتبل للموتد وتلمعدتت  .13

  20 50 30 مالبمه تلتعثلد مع نوع تلمشروع   .14

تلسمثح للممثولََن تلثثنوََن ذو خبره للَله   .15
 بثالشترتن فٍ عملَه تلتنفَذ

20 50 20 10 
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                                  الفصل الرابع  
  التوصٌاتالنتائج و         
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 المقدمة  4-1 

فٍ هذت تلفصل تم تحلَل تلبَثنثت تلتٍ تم جمعهث فٍ تلفصل تلثثلث تٌ تم حسثج تلمعدل لكل 

تصثعدَث تجثبة وتم حسثج درجة تطبَمهث تو وجودهث فٍ تلوتلع تلعملٍ ثم تم ترتَج هذه تلبَثنثت 

  .حسج درجة تهمَتهث

 تحلٌل االستبٌان  4-2

 حسثج تالتٍ : بغرض تحلَل تلبَثنثت تلمستحصلة من تالستبَثن تم

 حساب المعدل  4-2-1

 (1323)تلرتوٌ )لحسثج تلمعدل لكل تجثبة البد من معرفة وزن تالجثبة وعدد تكرترتهث 

 

X-=
     

  
 

 حَث: 

 :X تلمعدل 

:w  وزن تالجثبة 

:xi  تكرتر نوع تالجثبة 

 حساب درجة التطبٌق 4-2-2

 لحسثج درجة تلتطبَك نموم بتمسَم تلمعدل علً عدد تلتكرترت تلكلَة 

درجه تلتطبَك% = 
 

   
 

 

 نوع تالجثبه نعم تحَثنث ال

 تلوزن 2 1 0

 

 ٌحدث دائما ٌحدث ٌحدث نوعا ما قلٌل الحدوث نوع االجابه

 3 2 1 1 الوزن\الدرجه
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  حساب االهمٌة للعوامل المؤثرة  4-2-3

تلتطبَك لهث كمث فٍ  للعوتمل تلمإثرة  رتبت  تصثعدَث وحسج درجةلحسثج تالهمَة 

( 2-4) (,1-4) جدول  

 

 

 مرتبة تصثعدَثعلً تلكلف وتلزمن وتلجوده ( تلعوتمل تلمإثرة 1-4جدول )

درجه   )%(تلمعدل تلسإتل    ت
 تلتطبَك%

ضغوط من نمثبثت  هل َتم زَثدة تجور تلعمثل بسبج  .1
 تثنثء فترة تلعمل ؟تلعمثل 

 

20 20 

 هل توجد تخطثء فٍ تحلَل تالجور ؟  .2
 

20 20 

 هل توجد تخطثء فٍ تحلَل تالنتثج ؟  .3
 

21 21 

هل لتغَر تالسعثر تلعثلمَة للموتد تلمستوردة تثر علً   .4
 كلفة تلمشروع ؟

 

21 21 

هل للتغَرتت تلمتكررة تثنثء عملَة تلتصمَم تثر علً   .5
 ؟جودة

30 30 

تغَر فٍ تجور تلنمل وتلمنثولة بثلنسبة  هل َحصل  .6
 للموتد تالنشثبَة ؟

30 30 

هل َتم زَثدة تجور تلعمثل بسبج لرترتت من تلدولة   .1
 ؟

30 30 

للموتد تالنشثبَة تثنثء عملَة  ضثبعثت هل تحصل   .2
 تلنمل ؟

31 31 

 هل َحصل تغَر فٍ معدالت تالجور للعمثل ؟  .3
 

31 31 

 44 44 وتلرسوم تثنثء تلتنفَذ ؟هل َحصل تغَر بثلضرتبج   .10

 هل لتغَر تسلوج تلعمل تثر علً زَثدة مدة تلتنفَذ ؟  .11
 

44 44 

هل لتورَد تألالت وتلمعدتت فٍ تلولت تلمحدد تثر   .12
 علً تثخر تلمشروع ؟

 

41 41 

 41 41هل لعثمل تمتالن تلمكثبن من لبل تلممثول تثر فٍ   .13
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 ؟تلمشروع تالنشثبٍ زَثده كلفه 

 دلَل موحد للموتصفثت ؟هل َوجد   .14
 

41 41 

هل َتم تلتثكد من تن تلموتد تلدتخلة فٍ تنفَذ تلفعثلَثت   .15
 مطثبمة للموتصفثت تلموضوعة ؟

 

41 41 

 50 50 هل َحصل تلممثول علً خصم عند شرتء تلموتد ؟  .16

11.  
 

هل َتم تلشرتء وفمث للكمَثت تلمعَثرَة تلمخمنة من 
 لبل تلمهندس تلمخمن ؟

50 50 

للزَثرتت تلمولعَة لفرَك تالشرتف تثر علً هل   .12
 جودة تلعمل  ؟

 

51 51 

 51 51 هل تحصل عملَة تلف للموتد تالنشثبَة تثنثء تلنمل ؟  .13

 هل توجد تلَة الستخدتم تلموتد فٍ تاللسثم تالنتثجَة ؟  .20
 

51 51 

هل لتثخر تلفحوصثت تلمختبرَة تثر فٍ تثخر   .21
 تلمشروع ؟

 

51 51 

لملة تلكثدر تلمتخصص فٍ تالجهزة وتالالت  هل  .22
 تلحدَثة تثر فٍ زَثدة كلفة تلمشروع ؟

 

51 51 

هل توجد مشثرَع متثخرة بسبج تلمَثم برفع   .23
 تلتجثوزتت من مولع ؟

 

60 60 

هل توجد جهثت متعددة مسإولة عن تلتغَرتت فٍ   .24
 تلتصمَم ؟

 

60 60 

للموتد تالنشثبَة تلمتروكة ضثبعثت هل تحصل   .25
 بثلمولع ؟

100 100 

هل ألحثلة تلمشثرَع خالل مدة محددة تثر علً   .26
 ترتفثع تلكلفة ؟

 

100 100 

 100 100 هل تحصل تخطثء فٍ تلتخمَن للفمرتت تالنشثبَه؟  .21

 وتالالت  هل لملة تلكثدر تلمتخصص فٍ تالجهزة  .22
 تلحدَثة تثر فٍ تثخر تلمشروع ؟

 

100 100 

للموتد تلمستوردة تثر ٍ هل للغش تلصنثعٍ تلعثلم  .23
 ؟علً جودته

100 100 

 هل لخبرة تلممثول تلثثنوٌ تثر علً جودة تلمشروع ؟  .30
 

100 100 
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 ( مرتبة تصثعدَث 2كمث فٍ تلنموذج ) علً تلكلفه وتلزمن وتلجوده ( تلعوتمل تلمإثرة2-4جدول )

 

 

 

 

درجه تلوجود تو  %تلمعدل  تلحدث               ت
 تلتطبَك%

تضثرج تلمخططثت تالنشثبَة وتلمعمثرَة   .1
 فٍ تلمشثرَع 

0 0 

تلتغَر تلحثصل فٍ تلكلفة نتَجة عدم   .2
 تلتدلَك فٍ جدول تلكمَثت 

0 0 

 0 0 تنخفثض تجور تلتصمَم  .3

زَثدة تالستثمثر تلسطحٍ للمشثرَع   .4
 وتثثَره علً تثخر تلمشروع  

30 1 

تلسمثح للممثولََن تلثثنوََن ذو خبره للَله   .5
 بثالشترتن فٍ عملَه تلتنفَذ

11 11 

 20 20 تلدله فٍ تختَثر تلبدتبل للموتد وتلمعدتت  .6

 30 30 مالبمه تلتعثلد مع نوع تلمشروع   .1

زَثدة تالستثمثر تلسطحٍ للمشثرَع   .2
 وتثثَره علً  كلفة تلمشروع

30 31 

تالستجثبة تلسرَعة ألستفسثرتت تلممثول   .3
 من لبل تالدرتة

24 30 

تلمتؤخرة نتَجة تلعشوتبَة)سعر  تلمشثرَع  .10
 تدنً ولله خبره( فٍ تلتعثلد

30 3775 

تلمشثرَع تلمتثخره بسبج تلتنسَك مع   .11
 تلدوتبر تلخدمَة

30 3775 

 50 30 تلتؤخر فٍ دفع مستحمثت تلممثول؟  .12

 62.5 50 تلتذبذج فٍ توفر تلموتد تالنشثبَه  .13

تالوتمر تلتٍ َموم بهث صثحج تلعمل   .14
للتغَر فٍ تلتصمَم وتلتٍ تكون متعثرضة 

 مع تلوتلع تلفعلٍ 

10 10 

لموتد فٍ تسعثر تتالرتفثع تلمفثجا   .15
 تلمستخدمه فٍ تنفَذ تلمشثرَع

20 20 
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                       ودرجة تطبَمهث حسج  علً تلزمن وتلكلفه وتلجوده ( تلعوتمل تلمإثرة1-4شكل )  

 (1-4جدول )تلنموذج تالول 
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ودرجة تطبَمهث حسج  علً تلزمن وتلكلفه وتلجوده ( تلعوتمل تلمإثرة2-4شكل ) 

 (2-4)جدول تلنموذج تلثثنٍ
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 النتائج  4-4

خالل نتثبج تالستبَثن تم تلتوصل تلً عدة تمور وتلتٍ من شؤنهث تن تحدث تؤخر من 

فٍ تلمشثرَع تالنشثبَة وكذلن زَثدة فٍ تلكلفة وخفض تلجودة وحسج تجوبة تلخبرتء 

 .عوتمل مإثرة %( 50تكثر من ) نسبه تلتطبَك تلعوتمل ذتت ولد تعتمدت 

تإثر علَه فمد وجد تن ) الَتم ولد لسمت هذه تلعوتمل حسج عنثصر تلمشروع تلذٌ 

تلشرتء وفك تلكمَثت تلمعَثرَة تلمخمنة من لبل تلمهندس تلمخمن وكذلن حصول 

عملَثت تلف فٍ تلموتد تالنشثبَة تثنثء تلخزن تو تلنمل وتَضث للة تلكثدر تلمتخصص 

وتَضث تحثلة تلمشثرَع خالل مدة محدد ( عوتمل مإثرة علً كلفة تالالت تلحدَثة فٍ 

روع وتلعوتمل )تثخر تلفحوصثت تلمختبرَة وتلتثخر عند تلمَثم برفع تلتجثوزتت تلمش

وتلتثخر فٍ من موتلع تلعمل وكذلن للة تلكثدر تلمتخصص تالجهزة وتالالت تلحدَثة 

دفع مستحمثت تلممثول وتَضث تلتذبذج فٍ توفر تلموتد تالنشثبَة ( تإثر علً زمن 

) للة خبرة تلممثول تلثثنوٌ و تلغش  تلمشروع تثثَرت مبثشرت وكذلن تلعوتمل

 تلصنثعٍ تلعثلمٍ للموتد تلمستوردة ( تإثر علً جودة تلمشروع .
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 التوصٌات : 4-5

 -تم تلتوصل تلً عده تمور تلتٍ من شثنهث تلتملَل من تعثر تلمشروع هٍ:

 .وضع خطه َتبعهث جهثز تالشرتف للمَثم بثلزَثرتت تلمولعَه للمشثرَع 

  علً تلممثول عمد دورتت تدرَبَه  علً تلمعدتت تلحدَثه تلدتخله فٍ تلتنفَذ من َجج

 تجل تكمثل تلفمرتت حسج مث مخطط لهث.

  عند  تالتختَثر تلبدَل تالفضل للمَثم بتنفَذ تلفمره تالنشثبَه وعدم تلمَثم بتغََره

 تلضروره.

  للفمره تالنشثبَه.تلتثكد من توفر تاللَه تلمنثسبه لبل تلمَثم بعملَه تلتنفَذ 

 . توفَر تالالت فٍ تلولت تلمحدد للتنفَذ 

 من لعدم تلتؤخر فٍ تمتالن تاللَثت لفتره طوَله تإدٌ تلً زَثده كلف تلصَثنه لهث تع ً

 كلف تالندثثر.

 .تلمَثم بمرتلبه تلموتد تالنشثبَه تثنثء عملَه نملهث من تجل عدم حصول ضثبعثت فَهث 

  تلوحده تلمنتجه من لبل تلعمثل تثنثء  تعدتد جدول َجج علً تلممثول معرفه سعر

 تلكمَثت  ,وذلن من تجل تلحرص علً عدم ترتفثع تالسعثر بشكل غَر متولع.

 . شرتء تلموتد تالنشثبَه حسج تلكمَه تلمخمنه مسبمث 

 .علً تالدتره تالستجثبه تلسرَعه السبله وتستفسثرتت تلممثول 

 .دفع مستحمثت تلممثول فٍ تلولت تلمحدد 

  عند تلمَثم بعملَه تغََر من لبل صثحج تلعمل َجج درتسه هذه تلتغَرتت وتمكثنَه

 تنفَذهث .

 . مرتلبه تسعثر تلموتد  تالنشثبَه وتخذ تالحتَثطثت تالزمه 

  علً صثحج تلعمل معرفه تالعمثل تلتٍ لثم بثنجثزهث تلممثول من تجل تختَثر تلممثول

 تلمنثسج لبل تحثله تلمشروع تلَه.

 لمثلن بدخول ممثولَن ثثنوََن بعد تلحصول علً تثهَل َمكنهم من تنفَذ تالعمثل سمثح ت

 بصوره صحَحه .
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 المصادر                                   

 

 وتلنشرتإلسالمَة دترتلتوزَع, " ولتن تدَر كَف ",  1996  محمود , , تلدَن صالح 

 .تلمثهرة

 تلتنظَمَة تلعوتمل تمََم" بحث غَرمنشور,  2007  خثلد عبد تلرزتق , , أبوتلعثم 

 عمثن ,جثمعة ",تألردن فٍ تإلنشثبَة للمشروعثت تلممثولَن أدتء فٍ تلمإثرة وتلبَبَة

 7تلعربَة,عمثن

 ,ٍبَروت , تلجثمعَة لرتتجدترت ," تلولت إدترة," 1998  خلَل فهد , سَبثن. 

 ,ٍتلنهضة ,مكتبة "تلتشََد لمشروعثت تلتنفَذَة تإلدترة" ,  1992  دمحم مثجد ,خلوص 

 7تلمثهرة تلعربَة

 ولَثدتهث علً  تمََم تثر تشكَل فرق تلعمل,"( 2007) خثلد عبد تلرزتق , , تبو تلعثم

 . "شركثت تلممثوالت للمشثرَع تالنشثبَة فٍ تالردن تدتء

 ٍتسبثج تعثر تلمشثرَع تلحكومَة,"  2006دمحم , , تلشهرتن" 

 تؤخَرإنجثزتلمشثرَع فٍ تلمسببة تإلدترَة تلعوتمل تمََم, " 2010 طثرق علٍ ,, تلجمثز 

 "تإلنشثبَة

 مستوي تحسَن فٍ ودورهث إدترةتلولت, " 2002  صفوتن ,تمَنة , و , زولثر  َمنة 

 "تلعثملَن أدتء

 ٍتطوَر تالدتء ", 2006 ,  ,عبد تلرحمن ومنصور ,عبد هللا ,مَسون  تلمشهدتن

تلمجله  " ,لدوتبر تلمشثرَع تلهندسَه بثالعتمثد علً متطلبثت تدتره تلجوده تالدترٌ

 14 – 31صفحة  3تلعدد 6للهندسة تلمدنَة تلمجلد تلعرتلَه 

 تحسَن جودة تنفَذ تلمشثرَع تالنشثبَة فٍ شركثت " ,2005 زَثد سلَمثن دمحم ,,خثلد

" تالعمثر وتالسكثنمن وجهة نظر مدَرٌ تلمشثرَع فٍ وتزرة ,تلممثوالت تلحكومَة

  2005/تشرَن لثثنٍ 4/تلعدد12مجله تكرَت للعلوم تلهندسَه/تلمجلد ,

  مكتبه " , تدتره تصمَم تلمشروعثت  تلرَثض, "  2000 صثلح بن ظثهر , ,تلعشَش

 تلعبَكثن.

   تحسَن جوده وثثبك جوده تلتصمَم فٍ مشروعثت تلتشََد , " 2014 مثزن , , ضو

 2014,كلَه تلهندسه ,جثمعه دمشك , "فٍ سورَه

 طبعه م ," دترةالت فٍ لكمَهت لَجألسثت دتمستخت" ,1331 , دمحم لبكرٌ ,سونَث ت

 1997تالشعثع تالسكندرَه 

 مجله تلعلوم تاللتصثدَه,, 2015 فتح تلرحمن ,,و منصور ,خثلد دمحم تحمد عبدتهللا 

 2015, 1تلعدد  6,تلمجلد " للنشثطتلتكثمل بَن تسلوبٍ تلتكلفه تلمستهدفه وتلتكلفه وفمث "
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  يتل تإدٌ تلتٍ وتلتنفُذُة تلتصمُمُة لوتمـتلع درتسة, " 2003 سعثد نثصر ,,  عكثج 

, مجله تلهندسه وتلتكنلوجَث " تإلنشثةُة تلمشثرُع تنفُذ مرحلة لخال فهتلكل مخثطر زُثدة

 2009, 12,تلعدد 27, تلمجلد 

 تدتره وتخطَط تلكلفه فٍ " , 2003 , سثكو ورزتف , مرفت  و تلطثبٍ ,مَخثبَل

 2009كثنون تالول  4تلعدد  15,مجله تلهندسه, تلمجلد" مشثرَع تلتشََد

 ABDALAZIZ, 2009 ,"FACTORS EFFECTING THE QUALITY OF  

DESIGNAND Contractual DOCUMENTS IN GAZA  STRIP",THE 

ISLAMIC  UNIVERSITY OF GASA  2009. 

 ٌتمنَثت تدتره تلكلفه " ,2014 , , محمود حسن  وجمعه , حَدر شثكر  نور

 ( 2014,مجله دَثلً ,تلعدد تلثثلث وتلستون , "تلسترتتَجَه

  تلدلَل تلمعرفٍ الدتره تلمشروعثت ,تالصدتر تلثثلث,تلمعهد تالمرَكٍ للممثََس

 bmbok2004 , 99-001-2004تلمومَه,معهد تدتره تلمشروعثت 

 3000نوعَه )درتسه موتصفثت تنضمه تلجوده تالَزو تلجهثز تلمركزٌ للتمََس وتل 

  1333وتطبَمثتهث(

 ُكلُة مجلة," تلتكثلُف علً للرلثبة تلمختلفة   تإلبعثد", 2003 , زهَر َثسَن , نُثس 

 للعلىم بغدتد كلُة مجلة 2003,تلعشرون و تلثثنٍ تلعدد تلجثمعة تاللتصثدَة للعلىم بغدتد

 وتلعشرون تلثثنٍ تلعدد تلجثمعة تاللتصثدَة

 لسم تلهندسة تلمدنَة/ كلَة ,"طرق تالنشثء وتلتخمَن, " 2010 عبد تلرحمن , ,عدنثن

 تلهندسة /جثمعة تكرَت

  درتسه تلتثخَر فٍ تلمشثرَع بسبج , " 2010دمحم بوعجَلة ,  ,  بوسنَنه

 (2010-2005,"تلمثلن

 , وزتره "تلمدخل تلً تالحصثء"جثمعه تلموصل ,مطبعه  1323تلرتوٌ,خثشع محمود

 تلتعلَم تلعثلٍ.

 

 

 


