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 (Project Management) المشاريع ةإدار 
دإرة بتنظيم يتعّلق تخّصص هو ضمن  إلمشروع إنجاز تمّكن إلتي بالطريقة ،وإلمادية  إلبشرّية إلموإرد مثل إلموإرد، وإ 

 .وإلتكلفة وإلتوقيت إلجودة عوإمل وبمرإعاة إلمحدد تصميمه
 تعريف المشروع
اريخ بدإية وتاريخ نهاية، يتم إلقيام به مرة وإحدة من أجل عملية أو نشاط مقيد بزمن، أي له تإي إلمشروع هو 

 .قيمة مضافة يير مفيد أو إيجادما بهدف تحقيق تغ خدمة ما أو منتج تقديم
ي سلسلة من إالنشطة أو إلمهام إلتي لها أهدإف محدده يجب أن تنجز ضمن موإصفات محدده ولها ويعرف بانه إ
و عملية فريدة ، وهة محددتان وله تمويل ويستعمل إلمصادر إلمختلفة من إموإل ووقت ومعدإت وعمالهبدإية ونهاي

من نوعها تتكون من مجموعة من إألنشطة إلمنسقه وإلتحكم باألنشطة من خالل توإريخ إلبدء وإالنتهاء، 
ضمن  .كلفة وإلوقت وإلموإردللمتطلبات إلمحددة، بما في ذلك إلقيود من حيث إلت لتحقيق هدف مطابقة إلمتخذه

 .معايير إلجودة وإلمتطلبات
 

  (CPM) االنشائية المشاريعإدارة 
هو إلتخطيط إلشامل وإلتنسيق وإلسيطرة على إلمشروع من إلبدإية حتى إلنهاية. ويهدف إلى تلبية متطلبات إلعميل 

مشروع ينطبق على قائمة قطاع إلبناء  إدإرة هي، و  من أجل إنتاج مشروعًا وظيفيًا وقاباًل لالستمرإر مالياً 
 .إلموإقع أيضاً  تفاصيلويمكن أن يشمل أنوإع مختلفة من إلمعدإت وإلموإد وإلمقاولين ومقاولي إلباطن، و نشاءإت، وإال
إلتي يرغب  وبناء إلمتطلباتلنشاطات إلتي يقوم بها مدير إالنشاء وموظفوه لتنفيذ هو نظام يتكون من مجموعة إإي 

وإيضا هو تنظيم إدإري يخدم صاحب إلعمل وقادر على تنظيم إلعالقة بين جميع إقسام إلمشروع إلعمل،  بها صاحب
 من مهندسين ومقاولين وإستشاريين حتى يتم تنفيذ إلمشروع بتكامل وتنسيق.

مساعدة صاحب العمل على انجاز المشروع باقل كلفة واقصر زمن رة إالنشائية وظيفتها إالساسية هي إذإ .. إالدإ
 وضمن المواصفات الهندسية.
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 هدف االدارة االنشائية
 وإلتنسيق إلشامل إلتخطيط ومالًيا من خالل وظيفًيا للتطبيق قابل مشروع إنتاج أجل من إلعميل متطلبات تلبية

 باإلضافة إلحديثة إإلدإرة مبادئ معرفة إلبناء مشاريع إدإرة إلنهاية ، وتتطلب إلى إلبدإية من وعإلمشر  على وإلسيطرة
 وبشكل عام يتم ذلك من خالل :  .وإلبناء إلتصميم عملية فهم إلى

  تحديد أهدإف إلمشروع بدقة وتجهيز إلخطط إلالزمة للتنفيذ وإلتي تشمل إلجدول إلزمني إلالزم لتنفيذه
 .لمشروع إلمقدرةوميزإنية إ

  (. معدإت -موإد  -زيادة كفاءة إستغالل إلموإرد ) عمالة 
 إلتنسيق وإلتحكم في جميع إلعمليات إثناء تنفيذ إلمشروع . 
 إدإرة إلتوإصل بين أطرإف إلمشروع وإلمشاركين فيه لحل إلمشاكل وإلتضاربات. 

 (  CM)مدير اإلنشاء 
وإلموإرد إلبشرية وإلمالية  إدإرة إلوقت تفاصيل إلموقع إالنشائي من كل لديه إلقدرة على إلتعامل معهو إختصاصي 

 .إلمناسب إتخاذ إلقرإروإلموإد وإلمعدإت و 
 

  Construction Projectالمشروع االنشائي  
هي تلك إلجهود إلتي تعمل على تمويل إلموإرد إلمتوفرة من موإد وقوى عاملة وإموإل إلى إلصيغة إالنشائية, حيث إن 

يعرف ، و د عدد كبير ومتنوع من إلجهاتشاء هو تعهد معقد يستلزم إلتفاعل وإلتنسيق بين مهارإت وخبرإت وجهو إالن
إيضا كونه عملية إنتاجية ال تكرإرية تنفذ عادة بموجب موإصفات فنية محددة ومنهاج زمني معد مسبقا وضمن حدود 

إلمشروع إالنشائي يختلف عن باقي إلعمليات  ذإإ، مالية إو ما يعرف ب كلفة إلمشروعمتوقعة من إلتخصيصات إل
 إالنتاجية إلتقليدية من حيث إنه نادرإ ما يخضع إلى ظروف تصنيعية مسيطر عليها.

 
 المشاريع االنشائيةأنواع 

تختلف إلمشاريع إالنشائية عن بعضها إلبعض من حيث طبيعتها ونوعيتها من جهة ومن حيث حجمها من جهة 
 :شاريع إالنشائية إلى إالنوإع إلتاليةإخرى ويمكن تقسيم إلم



صانع إلحديد متشمل جميع إلصناعات إلمختلفة ك:   Industrial Constructionالمشاريع الصناعية  .1
خطوط إإلنتاج وخطوط نقل و  وإلصلب ومصانع إلسيارإت ومصانع إلبتروكيمائيات وإلصناعات إلنفطية

  .موإني إلبحريةإلبترول وإلغاز ومنصات إلحفر إلعائمة وأرصفة إل
رق وإلط إلتحتية ىوتشمل جميع أعمال إلبن:  Construction Heavy المشاريع الضخمة او الثقيلة .2

وخطوط إلمترو وإلمطارإت يد وإالنفاق وإلمؤإني دوسكك إلحوإلخزإنات إلضخمة  إلسدود وإلقنوإتو  إلجسورو 
 ومحطات معالجة وتصفية إلمياه وإلمفاعالت إلنووية وغيرها.

تشمل جميع إنوإع إلمباني إلبلدية وإلتجارية وإلصناعية :   Construction Building يع المبانيمشار  .3
إلمدإرس وإلجامعات وإلمستشفيات ومعاهد إألبحاث إلمختلفة وإلمباني إلحكومية  ة مثلتعليميوإل وإالسكان

 .ت إلرياضيةإلمختلفة كمرإكز إلشرطة وإلدفاع إلمدني وإلمكتبات وإلمتاحف إألثرية وإلمنشآ
وتشمل محطات توليد إلطاقة بمختلف إنوإعها ومشاريع :  Energy Constructionمشاريع الطاقة  .4

 نقل إلطاقة وتوزيعها.
هي منشآت مباني يتم إنشاؤها من إجل إالهدإف إلزرإعية مثل  خزإنات إلمياه ، وشبكات  : منشآت زراعية .5

 تربية إلموإشيومسقفات حظائر ، إلري 
 

 يذ المشروع االنشائيمراحل تنف
وبالنسبة  .نوعه كان أيا ، مشروع أي تطوير مرإحل هي وإلصيانة وإإلغالق وإلتنفيذ وإلتصميم وإلتخطيط إلبدء إن
 إلتصميمإلدرإسات إالولية و مرحلة  ثم إلجدوى مرحلة مرإحل رئيسية وهيبخمس فهو يمر لمشروع إالنشائي ل

متغيرإت تعتمد , وخالل ذلك تحدث مرحلة إلتشغيل وإلصيانة ثم لة إلتشييدمرح ثم مرحلة ما قبل إلتشييد ثم إالولي 
بعض إلمرإحل في دورة إلمشروع يمكن إعتبارها عامة لمعظم إن  .إلعقد على طبيعة إلعمل ، إحتياجات إلمالك، ونوع

  :إلتصميم وإإلنشاء وهي مشاريع
 الحاجة  او الفكرة ومرحلة التخطيط -1
 التصميم: مرحلة -2

 ة التصاميم األولية مرحل - أ
 مرحلة تطوير التصاميم - ب
 .التصاميم النهائية اعداد الوثائق التنفيذية أو -ج



 .مرحلة طرح المناقصة/إحالة العطاءات للتقييم -3
 التنفيذ. مرحلة  -4
 مابعد التنفيذ. مرحلة -5
 
 : (  مرحلة التخطيط1

تنشأ فكرة لدى إلمستثمر )إلمالك(  بحاجة، فقدإن جميع إلمشاريع بغض إلنظر عن طبيعتها أو حجمها تبدأ بفكرة أو 
 وإلذي قد يكون إحد مؤسسات إلدوله .

تحديد إألهدإف ُيعتبر تحديد إألهدإف إلُمرإد إنجازها إلخطوة إألولى إلنشاء أّي مشروع، ويكون ذلك بالتفكير في  
ألهدإف إلفرعية إلتابعة له لنجاح ماهية إألهدإف إلمرإد تحقيقها، إذ ُينصح بتحديد هدف رئيسي وإحد ومجموعة من إ

إلمشروع،  حيث ُتعتبر إألهدإف وإلغايات نقطة بدإية إلمشروع وسبب نجاحه أيضًا، ولتحقيق إألهدإف يجب تعريفها 
بوضوح، ودعمها بوضع خطة عمل مميزة، كما أّن إعتماد إدإرة إلمشروع إلرئيسية أهدإفًا وإضحًة وذكيًة يضمن 

 روعتحقيق نتائج ناجحة للمش
قد يوكل إلقيام بهذه إلفعاليات إلى شركات  قد يقوم إلمالك بإجرإء فعالية وإحدة أو عدة فعاليات ضمن هذه إلمرحلة أو

إالقتصادية، إلمالية، إلميزإنية، تحليالت إلموقع، درإسة إألثر  هندسية متخصصة للتصميم وإلدرإسة ) إلجدوى
إلمستقبلية  إلمالك على إلتعرف على إلظروف إلسائدة وإلتوقعاتدرإسات إلجدوى إالقتصادية تساعد  إن .إلبيئي(

 وإالحتياجات إلخاصة؛
 
 : مرحلة التصميم (2
 : مرحلة إلتصاميم إألولية - أ

ويناقش خيارإت متعددة للتصميم وإلتنفيذ  يقوم إلمهندس إالستشاري بمرإجعة وتقييم برنامج إلمالك وإلميزإنية إلمرصودة
إالتفاق عليه يقوم إلمستشار بإعدإد إلتصاميم إألولية وقد تتضمن هذه  طيات، وحسبما يتمبناءًإ على تلك إلمع
 أولية بمقياس صغير، وإجهات، منحنيات، ووثائق أخرى عديدة تصف بشكل عام إألعمال، إلتصاميم مخططات

قترحة، وخالل هذه إلم وإلعالقة بين أجزإء إلمشاريع بعضها ببعض كما تصف بشكل عام نوع إإلنشاءإت وإلمعدإت
وعالقاتها ببعضها إلبعض بشكل عام كما يتم  إلمرحلة يمكن تحديد مخطط إلموقع إلعام كما يمكن تحديد إلمساحات

وإلميكانيكية وإلكهربائية،....إلخ ، وباإلضافة لما سبق يتم إعدإد بعض  تحديد طرق إلتصميم إإلنشائية وإلمعمارية



لموإصفات إلموإد  ًا للمشروع وكذلك تقدير إلكلفة إألولية للمشروع وإألطر إلعامةوصفًا إبتدإئي إلوثائق إلتي تتضمن
 .إلتي سيتم إستخدإمها

 :إلهندسة إلقيمية( مرحلة تطوير إلتصاميم )إستخدإم أساليب - ب
زإنية وأية تعديالت ضرورية على برنامج إلعمل أو إلمي تبدأ هذه إلمرحلة بعد موإفقة إلمالك على إلتصاميم إألولية

 .تتحول إلعالقة من إلعمومية إلى إلتفصيل وإلتعديالت إلمطروحة، وفي هذه إلمرحلة
دقيق طبيعة وحجم إلمشروع بما في ذلك مكوناته إإلنشائية وإلمعمارية  تلخص هذه إلمرحلة وتصف بشكل

إلموإصفات  وإلجدإول وإلمنحنيات، كما يتم وضعوإلكهربائية من خالل إلمخططات وإلتفاصيل وإلمقاطع  وإلميكانيكية
 .إلدقة إألولية للمشروع ويتم تطوير تقدير إلكلفة على قدر أكبر من

  :وثائق إلمشروع مرحلة إعدإد - ج
أية تعديالت مقترحه من قبله سوإء فيما يخص  تعتمد هذه إلمرحلة على موإفقة إلمالك على إلمرحلة إلسابقة وعلى

إلمرصودة، وخالل هذه إلمرحلة يقوم إلمستشار بإعدإد إلوثائق إلتي سيتم  و ما يخص إلميزإنيةإلنوإحي إلفنية أ
  .لطرح إلتنفيذ أو إستدرإج عروض له إستخدإمها

كالمخططات وإلموإصفات وإلنماذج وإلشروط إلعامة وإلخاصة، كل هذه  تتكون وثائق إلمناقصة من وثائق إلعقد
 .قانوني إلموقع بين إلمالك وإلمقاولمن إلعقد إل إلوثائق تصبح جزءإ

 : ( مرحلة طرح المناقصة3
عن طريق إستدرإج  هذه إلمرحلة يتم إإلعالن عن طرح إلمناقصة أو عن طريق إلدعوة إلمباشرة للمقاولين أو خالل

شار عن طريق إلمستشار، وقد يقوم إلمست إلعروض إلتفاوضية، يتم توزيع نسخ وثائق إلمناقصة بوإسطة إلمالك أو
 .لحذف أو إضافة معلومات لوثائق إلمناقصة بإصدإر ملحق أو ملحقات لتعديل أو تفسير أو

 
 : مرحلة التنفيذ (  4

إلمقاول  إلمشروع بعد توقيع إالتفاقية بين إلمالك وإلمقاول ، وتتضمن هذه إلمرحلة جميع نشاطات تبدأ مرحلة تنفيذ
عدإد إلموإدإلمتعلقة باإلعدإد للمشروع، شرإء إلموإد وإلتج دإخل وخارج إلموقع سوإء تم تنفيذها من  هيزإت، تصنيع وإ 
فرعيين ،وكذلك جميع إلنشاطات إلمتعلقة بتنفيذ إلمشروع حتى تسليمه  قبل إلمقاول إلرئيسي أو من قبل مقاولين

 .للمالك
لمخططات إلتنفيذية، إ خالل هذه إلمرحلة يقوم إلمقاول بإعدإد قدر كبير من إلوثائق مثل برإمج سير إلعمل، وفي



إن كل هذه إلوثائق إلمذكورة تصبح جزءًإ من  إلمطالبات إلمالية، إلسجالت، طلبات إلعمل، دليل إلصيانة، حيث
  .إلمشروع إلسجالت إإلدإرية ويجب أن تحفظ في ملف

وإمر إلتغييرية على وثائق إلعقد مثل إأل ومن إلشائع أن يقوم إالستشاري خالل هذه إلمرحلة بإعدإد بعض إلتعديالت
 . إلتعديالت على طبيعة إلعمل أو مدته أو قيمته إلناتجة عن إلحاجة إلماسة إلجرإء بعض

 
 : ) التشغيل والصيانة ( مرحلة ما بعد التنفيذ)  5
ملتزمين مع إلمالك في  إنتهاء إلمشروع وإستخدإم إلمالك للمنشآت قد يكون إالستشاري وإلمقاول وبعض إلموردين بعد

وتتضمن مثل هذه إلفعاليات صيانة وتعديل  .إألطرإف فعاليات وذلك حسب إلعقد إلموقع بين إلمالك وهذهبعض إل
زإلة أية عيوب مصنعيه تظهر خالل فترة  إلمعدإت وإلمساعدة في تشغيلها وتدريب كوإدر إلمالك على إستخدإمها وإ 

  إلصيانة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


