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 الملخص
ذناىٍف اىَشاسٌع اىْٖذسٍح ٍِ خاله ذطثٍق ٍْٖعٍح اىْٖذسح اىقٍٍَح عيى حاىح  اى٘سقح إىى ذقيٍو ٖٓذف ٕزذ

شمض اى٘سقح عيى دساسح ٗذحيٍو تْ٘د أعَاه ذفصو دساسً.  24دساسٍح ذَصيد فً ٍذسسح َّ٘رظٍح سعح 

ئٍح. ذَد اىرشطٍثاخ اىْٖائٍح ىَثْى اىَذسسح، ٗعذً إظشاء أي ذغٍٍشاخ ظٕ٘شٌح مإعادج اىرصاٌٍٍ اىَعَاسٌح ٗاإلّشا

دساسح ذنيفح ٕزٓ اىثْ٘د ٗذحيٍو اى٘ظائف اىشئٍسٍح ٗاىصاٌّ٘ح ىٖا ٗاسرخذاً ٍ٘اد تذٌيح ٗفق خط٘اخ ٍْٖعٍح 

أُ ّسثح اىر٘فٍش تاسرخذاً ٕزٓ إىى اىْٖذسح اىقٍٍَح ٗإعذاد اىرقشٌش اىَْ٘رظً اىَطي٘ب. أظٖشخ ّرائط اىذساسح 

ىَعشفح اىرأشٍش اىزي  % ٍِ قٍَح ٍثْى اىَذسسح.9ا، ّٗسثح % ٍِ اىثْ٘د اىرً ذٌ اسرثذاى34ٖاىَْٖعٍح ٗصو إىى 

حذز تعذ اسرثذاه تعض األّشطح ٗاسرخذاً تذائو ٍٗقرشحاخ ظذٌذج عيى صٍِ ذْفٍز اىَششٗع، ذٌ اسرخذاً تشّاٍط 

ىحساب ٍذج ذْفٍز اىَششٗع قثو ٗتعذ ذطثٍق اىْٖذسح اىقٍٍَح عئٍ. أظٖشخ اىْرائط عذً حذٗز ذغٍش  P6تشٌَافٍشا 

أٌاً تعذ اسرخذاً ٕزٓ اىَْٖعٍح، رىل تسثة إىغاء تعض اىثْ٘د  3ثٍش فً اى٘قد، حٍس قيد ٍذج ذْفٍز اىَششٗع م

اىغٍش ضشٗسٌح ٗاسرخذاً تذائو أسشع ٗأظ٘د. خيصد اىذساسح إىى ضشٗسج إظشاء ٍْٖعٍح اىْٖذسح اىقٍٍَح فً 

عيى اسرخذاً ٕزٓ اىَْٖعٍح فً ٍشاسٌع  ٍشاحو ٍثنشج ٍِ ذْفٍز اىَششٗع، مَا ذحس أصحاب اىقشاس عيى اىرأمٍذ

 اىقطاع اىعاً اىرً ذنيف ٍٍضاٍّح اىذٗىح ٍثاىغ مثٍشج ٌَنِ ذ٘فٍشٕا.  

   

  اىنيَاخ اىذاىح: قٍٍَح، ذناىٍف، اىع٘دج، اى٘قد، ذخفٍض.
 

 المقدمة .5

 إلى تنفٌذ مشارٌعها وفق المٌزانٌات المرصودة والمخصصات المتاحة،المنظمات تسعى المإسسات و

األمر الذي ٌتطلب التوزٌع الدقٌق لهذه المخصصات بحٌث تإدي دورها فً تنفٌذ المشارٌع وحسب 

القٌمة المخططة لها وبالجودة المطلوبة وفً الوقت المحدد. هذا األمر ٌتطلب الدراسة المتواصلة 

 VE)  ) Valueالهندسة القٌمٌة تعتبروالتخطٌط الجٌد والتفصٌلً لكل البنود والمواصفات. 

Engineering أحد األسالٌب المستخدمة فً التقلٌل من تكلفة تنفٌذ المشروعات الهندسٌة مع المحافظة

والتً ُتستخدم قبل أن ٌتم التعاقد بحٌث ٌتم االستفادة من كل بند بالعقد وفق  على الجودة المطلوبة،

كما أن هذه المنهجٌة  الوظٌفة المخصصة له وبدون أي زٌادة أو هدر فً القٌمة المالٌة المخصصة له.

)الهندسة القٌمٌة( قد استخدمت فً العدٌد من دول العالم فً مقدمتها أمرٌكا،  تلتها بعد ذلك الٌابان 

 الثالث الترتٌب الخلٌج العربً فً دول تعتبر آخر اإلحصابٌات ودول أوروبا والخلٌج العربً، وحسب

 تطبق القٌمٌة دراسة الهندسة والٌابان. أصبحت المتحدة الوالٌات بعد القٌمٌة الهندسة تطبٌق حٌث من

 01إلى  01 بمعدل اإلدارٌة العملٌات وفً والصٌانة التشؽٌل برامج وفً الهندسٌة المشروعات على

 دراسة 011 من أكثر إجراء م، وتم0208 عام الخلٌج منطقة فً لها تطبٌق أول سنوٌاً منذ دراسة

 ملٌار 9 على زاد وفر على الحصول مع الهندسٌة روعاتالمش جودة فً تحسٌن عنها نتج قٌمٌة هندسة

 [.0]أمرٌكً  دوالر

 نستطٌع أن ُنلخص تعرٌفات رواد علم الهندسة القٌمٌة واسقاطه على مجال البناء والتشٌٌد، بؤنه جهد 

تقوم به مجموعة مكونة من مختلؾ التخصصات حسب نوع المشـــروع )معماري،  منظم جماعً

 المالك ومتطلبات ألهداؾ ومطابقتها المشروع وظابؾ تحلٌل حً وؼٌرها( ألجلإنشابً، كهربابً، ص

 اإلخالل دون ممكنة تكالٌؾ بؤقل األهداؾ وتحقق الوظابؾ تلك تإدي بدابل ابتكار ثم ومن والمستفٌد،

تتناول هذه الورقة دراسة تفصٌلٌة عن أثر تطبٌق الهندسة  [.9]والوظٌفة األساسٌة للمشروع  بالجودة
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ٌمٌة فً تخفٌض تكالٌؾ المشارٌع الهندسٌة للحد من المصارٌؾ الؽٌر ضرورٌة والتً نحن فً أمس الق

 الحاجة إلٌها فً هذه الظروؾ االقتصادٌة الحرجة التً تمر بها البالد.

 الدراسات السابقة .0

 تناولت العدٌد من البحوث والدراسات السابقة الهندسة القٌمٌة وفٌما ٌلً نستعرض أهمها:

العامة بالعراق  الشركات فً التكلفة وتحلٌل وتوجٌه إدارة هدفت إلى( م9112)ٌوسؾ  زٌنب دراسة

 الربٌسٌة األنشطة ودراسة تحلٌل خالل من القٌمٌة الهندسة باستخدام اإلنشابٌة بالصناعات والمعنٌة

 السابقة الدراسات التارٌخً لعرض المنهج الباحثة استخدمت التكلفة. تخفٌض بهدؾ للشركة، والفرعٌة

 من عدد الدراسة أن هنالك إلٌها توصلت التً النتابج أهم الفرضٌات. من لصٌاؼة االستقرابً والمنهج

 لكونها الؽٌر مإثرة، األنشطة من آخر وعدد باإلنتاج، المباشرة لعالقتها فً القٌمة المإثرة األنشطة

بتطبٌق منهجٌة الهندسة القٌمٌة  م( قام9109إبراهٌم محمد قربٌع ) [.3]أخرى  أقسام أو بوظابؾ خاصة

على صناعة زٌوت المحركات كدراسة تطبٌقٌة داخل مصفاة الزاوٌة. كان الهدؾ من الدراسة معرفة 

ألؾ طن متري.  011أسباب عدم وصول الشركة لإلنتاج السنوي المستهدؾ والذي ٌبلػ حوالً 

مارة االستبانة واستخدام الهندسة اعتمدت الدراسة على تحلٌل البٌانات المتحصل علٌها من خالل است

القٌمٌة فً الوصول إلى اإلنتاج المستهدؾ وتقلٌل التكلفة. توصلت الدراسة إلى أن إدخال برمجٌات 

الحاسب اآللً فً خلط النسب وكمٌات المواد المخلوطة تساهم فً الحد من الهدر والتقلٌل من األٌدي 

 [.4]العاملة 

Sharma  ( تناوال 9109وآخرون )حالة دراسٌة لتخفٌض التكلفة على إحدى منتجات شركة أدارش م

للمعدات الطبٌة بالهند. قاما الباحثان بتطبٌق منهجٌة الهندسة القٌمٌة للوصول إلى التخفٌض المطلوب، 

وذلك بطرح بدابل ومقترحات على نوع من المجاهر التً تنتجها الشركة، حٌث تم عرض مواد بدٌلة 

ً ٌإدي الوظٌفة المطلوبة منه وبؤقل تكلفة. توصلت الدراسة إلى أن استخدام لصناعة مقبض المجهر لك

مادة البالستٌك فً صناعة مقبض المجهر هو الخٌار األنسب، حٌث بلػ فٌه حجم التوفٌر فً التكلفة 

%. بعد أن قامت الشركة باستخدام هذا البدٌل، الحظت ظهور عدة مزاٌا والمتمثلة فً زٌادة 0884نسبة 

 .     [0] إلنتاج، التقلٌص من الفاقد، انخفاض فً القوى العاملة والتقلٌل فً التكلفة الكلٌة للمنتجحجم ا

دراسة تحلٌلٌة ألحد أنماط المبانً المعمارٌة لفنادق الخمس نجوم  (م9102)عثمان  تناول الباحث أحمد

بهدؾ تخفٌض التكلفة بمصر بهدؾ اختٌار أفضل المواد من خالل استخدام منهجٌة الهندسة القٌمٌة 

الكلٌة مع المحافظة على الجودة، وذلك بجمع المعلومات وتحلٌل الوظابؾ وتحدٌد أٌهما األنسب 

للدراسة. اقترح الباحث بدابل وأفكار باستخدام طرٌقة العصؾ الذهنً والتً تم تقٌٌمها وعرض مٌزاتها 

% من 28الدراسة إلى أن ما نسبته وعٌوبها فً ضوء دراسة التكلفة الكلٌة ومراقبة الجودة. توصلت 

المساحة اإلجمالٌة المسقوفة للفندق هو المعنً بالنزالء وٌجدر االهتمام بدراسته وتحلٌله، حٌث استخدم 

عدة بدابل وتحدٌداً فً ؼرؾ النزالء )أرضٌات، حوابط، أسقؾ، وزرات( أدت إلى توفٌر وصل إلى 

 [.2]ظة على الجودة المطلوبة % من التكلفة الكلٌة للمشروع مع المحاف20نسبة 

 تخفٌض فً القٌمة هندسة مدخل استخدام على تؤثٌر التعرؾ م( هدفت إلى9104دراسة مجدي وابل )

 تم استبانة، بتصمٌم الباحث قام الدراسة أهداؾ لتحقٌق. للشركات العامة الفلسطٌنٌة المنتجات تكلفة

 تمثلت وقد شركة،( 00) عددها والبالػ شركاتال فً الحسابات ورإساء المالٌٌن المدراء على توزٌعها

 ٌتوافر أنه النتابج أظهرت. عامة مساهمة صناعٌة شركات (2)الباحث  مع تجاوبت التً الدراسة عٌنة

 الصناعٌة الشركات أن على ٌدل مما المستهدفة، التكلفة مدخل تطبٌق مقومات الصناعٌة الشركات لدى

 مفاهٌم تدرك الشركات أن تبٌن كما المستهدفة، التكلفة مدخل طبٌقلت المناسبة البٌبة لدٌها الفلسطٌنٌة

 الشركات وأن الربحٌة، ولتحسٌن تكالٌفها إدارة فً المستهدفة التكلفة مدخل استخدام وأهمٌة ومبادئ

 كما. المستهدفة التكلفة إلى للوصول وذلك التكالٌؾ فً تخفٌضاً  لتحقق القٌمة هندسة مدخل تستخدم
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 أهمها، والتً للمدخل تبنٌها عند الشركات تواجهها قد التً الصعوبات بعض هناك أن النتابج أظهرت

 [.0]القٌمٌة  والهندسة المستهدفة التكلفة مدخل تطبٌق عابد تفوق التً العالٌة المالٌة الكلفة

م( استخدام منهجٌة الهندسة القٌمٌة 9100) Nayana and Gowrisankarتناولت دراسة الباحثان 

منشآت السكنٌة بالهند. تم توزٌع استبانة على مستخدمً هذه المساكن لمعرفة جمٌع المتطلبات على ال

التً ٌمكن توفٌرها والتً تإدي الؽرض والؽاٌة منها، وبعد أن تم جمع البٌانات قام الباحثان بالتحلٌل 

" B" باسم سٌةاألسا الوظابؾ إلى اإلشارة تمت الوظٌفً لجمٌع مراحل ومواد الحالة الدراسٌة، حٌث

 .العملً لكل مرحلة التنفٌذ إلمكانٌة وفقاً  ورتبت األفكار وضعت ،"S"بـ الثانوٌة الوظابؾ إلى واإلشارة

 الخاصة الحٌاة ودورة المال رأس تكلفة مقارنات مع بدٌلة تصامٌم بإعداد VEبعد أن قام فرٌق 

وصؾ مكتوب موضحاً  مع التوصٌات جمٌع تم سرد المقترحة، والبدابل األصلٌة بالتصامٌم

التكلفة  وملخص عن التقنٌة والمعلومات وشامالً المفاهٌم األساسٌة التً بنٌت علٌها، بالرسومات،

 .[8]التقدٌرٌة الناتجة 

 فً التنافسٌة المٌزة تحقٌق فً القٌمٌة ودورها الهندسة( م9102)مصطفى  هللا تناول الباحث عبد

 الشركات فً إهمال الدراسة مشكلة دان. تمثلتالصناعٌة بدولة السو جٌاد شركات مجموعة

التنافسٌة. استخدمت الدراسة  المٌزة فً تحقٌق ودورها القٌمٌة الهندسة أسلوب لتطبٌق والمإسسات

أسلوب استبانة فً التعرٌؾ والتقصً عن دور الهندسة القٌمٌة فً تخفٌض التكالٌؾ وتحقٌق المٌزة 

دراسة إلى أن الهندسة القٌمٌة لم تطبق بصورة كافٌة التنافسٌة بالشركات الصناعٌة. توصلت ال

بمجموعة شركات جٌاد وأن العمالء المستخدمٌن لمنتجات الشركة ٌفضلون المنتجات ذات التكالٌؾ 

 [.2]المنخفضة والجودة العالٌة 

من  السودان التشٌٌد فً م( الهندسة القٌمٌة وتطبٌقاتها فً قطاع9102) موسى توفٌق مٌسون تناولت

 ومفاهٌمها ،القٌمٌة بالهندسة التعرٌؾ الوطنٌة للبترول. ركزت الدراسة على بالشركة عملً ل مثالخال

اإلنشابٌة  األعمال على القٌمٌة الهندسة منهج إلى تطبٌق الباحثة والتكلفة. تطرقت بالجودة وعالقاتها

 بنتابج وتوصٌات رقةالو خلص كنموذج. للبترول الوطنٌة للشركة الدامر بمدٌنة ؼاز مستودع لتصمٌم

 المقاولة عقد شروط كبند فً وإضافتها القٌمٌة الهندسة منهج اعتماد على األول المقام فً تحث

 [.01]السودانٌة 

السرٌعة  الطرق مشارٌع فً القٌمٌة الهندسة استخدام م( إمكانٌة9102) Renata Heralovaتناولت 

ثالثة  المشارٌع. عزت الباحثة ذلك إلى النوع من االنتقاد والطعن فً هذا فً جمهورٌة تشٌكٌا وأسباب

 ال ٌتم فً الوقت المحدد له، المشروع تنفٌذ المتوقعة، ثانٌاً: المشروع أهداؾ تحقق ال أوالً: أنها أسباب

 الهندسة تناولت الباحثة إمكانٌة استخدام منهجٌة. مٌزانٌتها حدود مع تتماشى ال التكالٌؾ فإن وأخٌراً 

 الزمنً والجدول التكلفة بٌن الموازنة طرٌق عن المشاكل لهذه الحلول لتحسٌن سبل داٌجا فً القٌمٌة

 السرٌعة الطرق وتكلفة جودة خلصت الدراسة بتوصٌة بؤن. مبتكرة تولٌد بدابل خالل من والنطاق

 الهندسة تطبٌق منهجٌة تتحسن بشكل كبٌر عند أن ٌمكن العامة األشؽال قطاع فً المشارٌع من وؼٌرها

  [.00]قٌمٌة ال

 فً مجلة هندسة التصمٌم والتقنٌة، دراسة تهدؾ إلى تطبٌق م(9100وآخرون ) Ehsanنشر الباحث 

 فً الوسطى المحافظات الذي ٌربط حمدان بمحافظة ربٌسً طرٌق مشروع على القٌمٌة الهندسة منهج

لٌل هذه البدابل قام الباحثون بطرح بدابل ومسارات جدٌدة للطرٌق، تم فٌها تح .بالعاصمة إٌران

واألفكار من حٌث التكلفة والجودة وتلبٌتها للوظابؾ المطلوبة منها. توصل الباحثون الى استخدام 

المسار المناسب بعد عرض ثالثة بدابل، تم تحدٌد البدٌل األكثر قٌمة والذي ٌقلل من المدة الزمنٌة 

عمال الصٌانة المستقبلٌة، حٌث وصل حجم المقطوعة للمسافر وٌوفر فً التكلفة الكلٌة للطرٌق بما فٌها أ

 .   [09] %41التوفٌر باستخدام هذه المنهجٌة إلى ما ٌقارب نسبة 
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ٌالحظ على الدراسات السابقة أنها ركزت على تقلٌل التكلفة الكلٌة فً المشارٌع دون النظر لمراقبة 

مٌة كبٌرة فً المشارٌع ذات ومتابعة زمن تنفٌذ المشروع بعد تطبٌق الهندسة القٌمٌة، والذي ٌشكل أه

الطابع الخدمً واالستثماري، كما أن معظم الدراسات السابقة اعتمد على أسلوب االستبانة دون تطبٌق 

خطوات منهجٌة الهندسة القٌمٌة. ما ٌمٌز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة اهتمامها بالزمن المحدد 

را فً حساب المدة الزمنٌة قبل وبعد تطبٌق الهندسة لتنفٌذ المشروع من خالل استخدام برنامج برٌمافٌ

القٌمٌة لمعرفة تؤثٌر التؽٌرات التً حدثت لألنشطة نتٌجة )االستبدال( على المدة الزمنٌة لتنفٌذ 

 المشروع.

 الهندسة القيمية .3

 الجودة مع خفض تحسٌن فً إلى تهدؾ وهً دراسة( القاؾ بكسر) القٌمٌة بالهندسة ؼالباً ما تسمى

 العام االنتهاء من التصور أو بعد المشروع فكرة طرح أثناء تطبق اإلنشابٌة فة، وفً المشروعاتالتكل

لها. تجلت أهمٌة الهندسة القٌمٌة ألنها تربط بٌن عناصر ربٌسٌة هً كفاءة األداء وهو مربوط بالعملٌة 

دسة القٌمٌة تهدؾ إلى توفٌر اإلنتاجٌة والمدة الزمنٌة التً تستؽرقها والجودة والتكلفة. بعبارة أخرى الهن

الكثٌر من الجهد والمال والوقت مع مراعاة الجودة. كما تعتبر الهندسة القٌمٌة دراسة تحلٌلٌة تطبق على 

المشارٌع الجدٌدة التً ٌراد بها اختٌار البدابل األنسب وكذلك على مشارٌع أو منتجات منفذة ومنتهٌة 

ة عن إمكانٌة تحسٌنها لرفع معدالت األداء والتقلٌل من ومستخدمة حالٌاً وٌراد من ذلك إلقاء نظر

 تكلفتها.

ؾ  مجموعة به تقوم منظم جماعً جهد بؤنها والتشٌٌد البناء مجال فً باختصار القٌمٌة الهندسة ُتعرَّ

( صحً وؼٌرها كهربابً، معماري، إنشابً،) المشـــروع نوع حسب التخصصات مختلؾ من مكونة

 بدابل ابتكار ثم ومن والمستفٌد المالك ومتطلبات ألهداؾ ومطابقتها وعالمشر وظابؾ تحلٌل ألجل

 األساسٌة والوظٌفة بالجودة اإلخالل دون ممكنة تكالٌؾ بؤقل األهداؾ وتحقق الوظابؾ تلك تإدي

 العمل أو فقط تخفٌض التكلفة وهو واحد هدؾ ذات تكون فٌها أن ٌشترط ال القٌمٌة الهندسة .للمشروع

إلؽاء أو  هو مبسط منها وبشكل الهدؾ وإنما الكثٌرٌن، أذهان إلى ٌتبادر قد محددة كما نٌةمٌزا حدود فً

للتقلٌل من الهدر واإلسراؾ فً  المشروع التً ٌمكن االستؽناء عنها فً األعمال واألنشطة تعدٌل

روع المٌزانٌة المخصصة مع المحافظة على الجودة المطلوبة ومراقبة الوقت المحدد الستكمال المش

[02.] 

 أعلى جودة على الحصول ٌعنً والذي القٌمة تحسٌن هو القٌمٌة الدراسات من األساسً إن الؽرض

 مثل عوامل بعدة متؤثر وهذا القٌمة لمعنى خاص تفسٌر لدٌه شخص لكل أن نجد. ممكنة بؤقل تكالٌؾ

 معنى بٌن لبعضا ٌخلط لذا العوامل. من ذلك إلى والطلب العرض وحالة والموارد المكان والزمان

 السعر ال ؼالء أن مع فقط السعر أساس القٌمة على قٌاس ٌتم ما وؼالباً  التكلفة، السعر أو ومعنى القٌمة

 [:0]ٌلً  كما ربٌسٌة وهً أنواع ٌمكن تصنٌؾ القٌمة إلى أربعة .القٌمة رفع بالضرورة ٌعنً

وؼٌر مباشرة،  مباشره تكالٌؾ) ما شا إلنتاج الكلٌة النقدٌة التكلفة وهً cost valueقٌمة التكلفة: 

 .(صٌانة، تشؽٌل ... وؼٌرها

 .  ٌرؼبها المستفٌد التً والمٌزات الجمالٌة الصفات وهً Aesthetic Valueالجمالٌة:  القٌمة

 . للسلعة الكلٌة وتعنً المنفعة Use Valueاالستخدام  قٌمة

 . لعةالشرابٌة للس القوة وتعبر عن Exchange Valueاالستبدال  قٌمة

 سبق مما. القٌمة هذه لقٌاس وآلٌة طرٌقة إٌجاد من البداٌة فً البد شا أي قٌمة القٌمة: لتحسٌن قٌاس

 أخذ من والبد الوظٌفً واألداء، الجودة، التكلفة هً ربٌسٌة عناصر ثالث على القٌمة ترتكز أن نجد

 (.0المعادلة ) فً كما موضح القٌاس عند العناصر فً االعتبار جمٌع هذه
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 (0المستحق                       ) الثمن(/ التكلفة) الثمن = األداء( )مإشر أو مقٌاس القٌمة    

 المعادلة السابقة فً واحد الرقم من النتٌجة اقتربت فكلما، القٌمة لمستوى مإشر هً المعادلة هذه نتٌجة

القٌمة  ضعؾ على ذلك دل   الواحد عن النتٌجة زادت وكلما عالٌة، قٌمة على وٌدل أفضل ذلك كان

من  رفعها على والعمل القٌمة ضعؾ تعالج حٌث الدراسة علٌه هذه ما تركزهذا  المستوى. فً وتدنً

ٌإدٌها  التً الوظابؾ بزٌادة المستحق الثمن ورفع( والجودة األداء)التكلفة مع مراقبة  خفض خالل

 لوظٌفته أدابها فً تكمن النشاط أو لعنصرا إن قٌمة بمراعاة ذلك فً إعداد التصامٌم. النشاط أو العنصر

 دور لها ولٌس لها ال حاجة التً العناصر أو الوظابؾ زٌادة فإن منه لذلك ما ٌراد وحسب بكفاءة عالٌة

المردود وهذا  من أعلى المدفوع المبلػ ألن القٌمة فً انخفاض مما ٌعنً التكلفة فً تزٌد المهمة أداء فً

 [.0]ساب مإشر القٌمة ( فً ح9ما تعكسه المعادلة )

 (9مإشر القٌمة = ) األداء الوظٌفً + الجودة(/التكلفة الكلٌة                  )                  

 (.0القٌمة لها ارتباط وعالقة كبٌرة بكل من الوظٌفة والجودة والتكلفة الكلٌة كما هو موضح فً الشكل )

 

 

 [0]لجودة والتكلفة الكلٌة(: العالقة الترابطٌة بٌن الوظٌفة وا0شكل )

تجـعل  آخــــر وبمعنى ٌُباع، أو ٌعمل المنتج ٌجعل ما بؤنها علٌه المتعارؾ بالمعنى الوظٌفة: تعرؾ

 الوفاء بهذه ٌستطٌع ال المنتج كان فإذا مناسب، سعر أو تكلفة عند المشتري من فٌه مرؼوب المنتج

الكثٌر  انفاق فإن أخرى ناحٌة منخفضة. من ةتكلف كان ذو ولو حتى المشتري فٌه ٌرؼب فلن الوظٌفة

المستهدؾ حتى لو كانت الوظٌفة  للمشتري بالنسبة قٌمته من تزٌد ال المنتج وظٌفة لزٌادة المال من

 وظابؾ تعدد وكذلك مقبولة تكون ؼٌر الكافٌة ؼٌر الوظٌفة فإن هنا ومن الناتجة أكثر من المطلوب،

 الوحٌدة الوسٌلة هً وهذه بدقة وظٌفة المنتج تحدٌد من فالبد لذلكو فاقد، ٌمثل فٌه مبالػ بشكل المنتج

 [.04]المنتج  لوظٌفة المصاحبة التكالٌؾ لتحدٌد

 أو الخدمة أو المنتج إلنتاج الضرورٌة المصادر على االنفاق عن عبارة بؤنها التكلفة التكلفة: تعرؾ

 والصٌانة الدورٌة والطاربة، م،ومواد الخا األعمال واألنشطة، مجموع عن عبارة العملٌة، وهً

 وبعبارة االفتراضً، عمره مدى على علٌه المنتج والمحافظة المطلوبة إلنتاج مباشرة الؽٌر والتكالٌؾ

 Life Cycle (LCC) الخدمة التً تعرؾ ب أو للمنتج التكلفة الكلٌة حٌاة دورة مدى على أُخرى

Costing [00.] 

 ملبٌة أو الخدمة السلعة تكون المنتج لالستعمال أي أن ةالجودة: تعرؾ الجودة على أنها مالبم

 بؤنها عرفها م(0220)جابلونسكً  ، أما(م0281المستخدم كما عرفها جوران ) أو المالك الحتٌاجات

 ما.  لخدمة أو للمنتج الممٌزة الصفات تلك
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 القيمية الهندسة وقت تطبيق 5.3

مكن تطبٌق منهجٌة الهندسة القٌمٌة فً أي مرحلة من من خالل التطبٌقات والتجارب السابقة لوحظ أنه ٌ

مراحل المشروع إذا تم الحصول على توفٌر فً التكلفة الكلٌة للمشروع، مع مقارنة ذلك بتكلفة الدراسة 

المطلوبة. أما أكبر وفر ٌمكن أن ٌتحقق، فهو عند استخدام منهجٌة الهندسة القٌمٌة بعد االنتهاء من 

مٌم األولٌة حٌث تنخفض فٌها تكلفة الدراسة بشكل ملحوظ كما هو موضح فً مرحلة الدراسات والتصا

 (.  9الشكل )

 

 [6](: تؤثٌر التكلفة مقابل وقت الدراسة 9شكل )

كما أن استخدام منهجٌة الهندسة القٌمٌة فً المراحل األولٌة للمشروع لٌست فوابدها على حجم الوفر 

تؽٌرات، وترفع من فرصة موافقة الجهة المالكة لالستخدام  وحسب، بل أنها تزٌد من سهولة إجراء أي

 توصٌات التقرٌر النهابً لفرٌق الهندسة القٌمٌة.

  القيمية الهندسة مراحل تطبيق 0.3

 تنقسم مراحل تطبٌق الهندسة القٌمٌة فً المشارٌع الهندسٌة إلى ثالثة مراحل ربٌسٌة كما ٌلً:

 المرحلة األولى: التجهيز والتقصي

الخطة العملٌة والخطوط الربٌسة التً سٌتم على ضوبها  ر هذه المرحلة هً إعداد وتجهٌز ووضعتعتب

 تطبٌق منهجٌة الهندسة القٌمٌة وتنقسم إلى ما ٌلً:

اختٌار العمل المستهدؾ بالدراسة: ٌتم فً هذه الخطوة اختٌار وتحدٌد نطاق العمل المستهدؾ  .أ 

رحلة من مراحلة أو أحد األنشطة أو المواد المستخدمة بالدراسة سواًء كان المشروع بالكامل أو م

وذلك لحصر األعمال المعنٌة بالدراسة فً نطاق معٌن بعد ظهور دوافع وأسباب تستلزم استخدام 

 منهجٌة الهندسة القٌمٌة كوجود ارتفاع فً التقدٌرات المالٌة لتنفٌذ المشروع.

 فرٌق قابد باختٌار الهندسة القٌمٌة دراسة اءإلجر العمل فرٌق اختٌار اختٌار فرٌق الدراسة: ٌبدأ .ب 

أخصابً هندسة قٌمٌة  شهادة وٌحمل الهندسة القٌمٌة فی متخصصاً  ٌكون ٌشترط أن الذي الدراسة،

 بقدرات وٌتمتع وله خبرة علمٌاً  مإهالً  وٌكون Certified Value Specialist ( CVS)معتمد

 العملٌة والخبرة العلمٌة الكفاءة فٌشترط ضاء الفرٌقأع بقٌة أما. بكفاءة العمل فرٌق إدارة من تمكنه

 وطبٌعته المشروع حجم على العمل المكون لفرٌق األشخاص عدد ٌعتمد مجال تخصصه. فً كالً 

 قيمة
 التوفير
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 وما المشروع نوع ٌحددها التخصصات نوع أن كما المتاحة للدراسة، والمعلومات ونوعٌته والوقت

 [.0]الدراسة  موضوع ٌحتاجه

لدراسة: ٌتم فً هذه الخطوة عقد اجتماع موثق وهام بٌن ربٌس الفرٌق مع الجهة وضع أساسٌات ا .ج 

المالكة والمكتب المعنً بإعداد الرسومات والتصامٌم وأعضاء فرٌقه لتوضٌح منهجٌة الدراسة 

وأهمٌتها فً خفض التكلفة مع المحافظة على الدور الوظٌفً والجودة المطلوبة من المشروع، 

 اط التً ٌتم سردها فً هذا االجتماع:نسرد لكم أهم النق

تقدٌم وتسمٌة عناصر فرٌق الهندسة القٌمٌة المكلؾ بإعداد الدراسة مع ذكر تخصصاتهم وخبراتهم  .0

 ونبذة مختصرة عن األعمال المكلفٌن بها .

الشرح والتحلٌل لبرنامج عمل الدراسة وتقدٌمه كخطة عمل للمالك والجهة المعنٌة بإعداد  .9

 امٌم الخاصة بالمشروع .الرسومات والتص

 وضع برنامج زمنً لخطة الدراسة وتحدٌد موعد تسلٌم التقرٌر النهابً للدراسة. .2

حصر وتحدٌد المستندات والوثابق والقوانٌن المطلوبة فً الدراسة مع توضٌح مصادرها وحدودها  .4

 المكانٌة والزمانٌة.

 المرحلة الثانية: الدراسات القيمية

 :[9]المراحل حٌث تقسم فٌها الدراسة إلى ست خطوات موضحة فٌما ٌلً تعتبر هذه المرحلة أهم 

حصر وتجمٌع كل  نحو المجهودات فً هذه الخطوة توجه كل: جمع البيانات وحصر المعلومات .أ 

البٌانات، التً تخص المشروع )موضوع الدراسة( من جمٌع المصادر المختلفة والممكنة والتً 

 تتمثل فً اآلتً:

 قدٌة والتصمٌمٌة: )اللوابح التعاقدٌة، الخرابط والرسومات، المواصفات، معاٌٌر المستندات التعا

 التصمٌم، البرامج المستخدمة فً التصمٌم، جداول الكمٌات، التكلفة التقدٌرٌة...(.

   الوثابق العامة: )اللوابح اإلدارٌة، األنظمة العامة، المراجع القٌاسٌة)الكود المستخدم(، الخدمات

 خططات المعتمدة، وؼٌرها(.العامة، الم

  الزٌارات المٌدانٌة: )زٌارة الموقع، مقابلة المالك والمصمم، مقابلة مدٌر المشروع والفنٌٌن، زٌارة

 مشارٌع مشابهة، زٌارة المصانع والورش المختبرات المعنٌة بالمشروع(.

 تكلفة أقل عند المرجوة المدخالت، ٌتم تحلٌل وفرز الوظابؾ بعد عملٌة جمع :التحليل الوظيفي .ب 

 على هذه وٌطلق تنفٌذها وتكلفة أهمٌتها حسب ترتٌبها وٌتم معٌنة، خرٌطة شكل فً ممكنة وتبوٌبها

وظابؾ  من بؤدابه نشاط كل ما ٌقوم تحدٌد الخرٌطة هذه الوظٌفٌة". تتولً بالخرٌطة" الخرٌطة

الوظٌفٌة  لخصابصا تحصٌل وٌتطلب للمشروع، بالنسبة وأهمٌتها وظٌفة كل منفعة وتحدٌد معٌنة

 :الفرعٌة كما فً اآلتً التحلٌالت من بمجموعة القٌام ضرورة

 الوظٌفة الخصابص تكلفة تحلٌل. 

 الفنٌة المكونات تكلفة تحلٌل. 

 العملٌات تكلفة تحلٌل. 
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تعتبر مرحلة تحلٌل الوظابؾ هً الركٌزة التً تعتمد علٌها الدراسات األولٌة للهندسة القٌمٌة والتً 

أسالٌب حل المشاكل األخرى بالمشروع مما ٌتطلب عمل هذه المرحلة وفق خطوات تمٌزها على 

 (.2تراتبٌة كما هو موضح بالشكل )

 

 

 

 

 [6](: مراحل اختٌار الوظابؾ المناسبة للدراسة 2شكل )

تعتبر هذه الخطوة هً لب الدراسة، حٌث ٌتم فٌها إطالق العنان لجمٌع طرح األفكار والبدائل:  .ج 

الممكنة لتؤدٌة الوظابؾ األساسٌة والثانوٌة وإلؽاء أو تقلٌل من  البدابل ر اإلبداعٌة وطرحاألفكا

الوظابؾ الزابدة عن الحاجة بطرٌقة أكثر فاعلٌة فً األداء وأقل فً التكلفة اإلجمالٌة، وذلك من 

أو ؼٌرها من الطرق المشابهة،  Brainstormingخالل استخدام طرٌقة العصؾ الذهنً 

% من األسباب، 91% من النتابج تسببها 81( والتً تنص على أن81-91ام قاعدة بارٌتو)كاستخد

 :[0]وهذا األمر ٌجبرنا على مراعاة الضوابط التالٌة 

 .عدم إهمال أو التقلٌل من أي فكرة أو بدٌل مهما كانت 

 .تجنب مناقشة األفكار المعروضة والمقترحة فً هذه الخطوة 

 راء الصعبة والمستحٌلة.االبتعاد عن األفكار واآل 

 .التركٌز على الوظابؾ ذات القٌمة الكبٌرة بالمشروع 

التقوٌم والنقد والتحكٌم مسموحاً به بعد أن كان  ٌكون المرحلة هذه فًتقييم وتمحيص األفكار:  .د 

ضرورٌة واألفكار الؽٌر منطقٌة  الؽٌر حذؾ التفاصٌل محظوراً فً الخطوة السابقة، حٌث ٌتم

 01د على أُسس علمٌة، وذلك بتقٌٌم األفكار وإعطابها نقاط. على سبٌل المثال تعطى والتً ال تستن

نقاط كحد أعلى ونقطة واحدة كحد أدنى وٌتم تحدٌد مستوى األفكار التً تنتقل لخطوة التالٌة 

واألفكار التً ٌتم استبعادها، كما ٌتم تصنٌؾ وترتٌب ما تبقى من أفكار حسب مجالها واألنشطة 

 فً التوفٌر كان إذا إال اقتصادي ؼٌر المرحلة هذه فً التصمٌم إعادة ما ٌكون عادة صها.التً تخ

 بمرحلة" المرحلة هذه علً ٌطلق .النفقات هذه لتبرٌر كافٌة كبٌر بدرجة المشروع حٌاة دورة

 أو إلى قرار بحذؾ الوظابؾ الؽٌر مرؼوب فٌها للوصول التفٌكر تركٌز ٌتم حٌث" البناء التفكٌر

 من التخلص نتٌجة المشروع تكلفة فً كلً تخفٌض إحداث إلى ٌإدى مما تخفٌضها أو ٌطهاتبس

 .[9]به  إضافٌة تكلفة ُتمثل التً العٌوب بعض

 الخطوة فً األفكار التً اجتازت وأُقرت لتحوٌل خطوة هًتطوير البدائل واألفكار المقترحة:  .ه 

بعد  واضح التفاصٌل متكامل عمل إلى ةالفكر تطوٌر فٌها ٌتم حٌث محددة عمل خطة إلى السابقة

كٌفٌة  إجراء البحوث والدراسات الالزمة من قبل فرٌق الدراسة كٌل حسب تخصصه، والتً تحوي

الكلٌة النهابٌة وقٌمة الوفر الناتج من تطبٌق هذه  التكلفة المالٌة تقدٌر على التطبٌق العملً شامالً 

 :[9]ألفكار فً اآلتً الدراسة. ٌمكن تلخٌص خطوات تطوٌر البدابل وا

 .التؤكٌد على الحصول على المعلومات المستخدمة فً هذه األفكار من مصادرها الموثوقة 

اختٌار الوظابؾ 

 التً ٌمكن تحسٌنها

ربط الوظابؾ 

 بالرسم البٌانً
تحدٌد 

 الوظابؾ 

تصنٌؾ 

 الوظابؾ
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  طرح العوابق والصعوبات على متخصصٌن إلٌجاد حلول لبعض األفكار التً ٌمكن استخدامها

 واالستفادة منها.

  ٌة استخدام هذه األفكار.استخدام أسلوب المحاكاة والتجربة واالختبار للتؤكٌد على إمكان 

 .حساب تكلفة األفكار الجدٌدة ومقارنتها بالوضع السابق 

 .حساب تكلفة التشؽٌل والصٌانة خدمات بعد البٌع لألفكار والبدابل المقترحة 

ٌعتبر هذا التقرٌر المحصلة النهابٌة وخالصة الجهد الذي بدله  تقديم التقرير النهائي للدراسة: .و 

القرار للتطبٌق  وخالل مراحله المختلفة، والذي ٌتم عرضه على صاحب فرٌق الهندسة القٌمٌة

 إتباعه تم الذي والمنهج بذلت التً بالجهود ونتابجها وإحاطته محتوٌات الدراسة على واالطالع

 وأفكار ومقترحات حلول من فٌه وما الدراسة تقرٌر ٌتم استعراض النتابج. لتلك للوصول

 .التصمٌم مراحل من القادمة المرحلة ضمن وإدراجها فٌها لبتالتصمٌم ل أعمال حول وتوصٌات

 :[9]ٌمكن تلخٌص مكونات التقرٌر فٌما ٌلً 

 .بٌانات عن فرٌق دراسة الهندسة القٌمٌة للمشروع 

 .نبذة مختصرة عن الهندسة القٌمٌة وتطبٌقاتها 

 .بٌانات ربٌسٌة عن المشروع ووصؾ عام عن مكوناته 

 مل التً تم اتباعها.أهداؾ الدراسة ومنهجٌة الع 

 .عرض التحلٌل الوظٌفً للمشروع واألنشطة الداخلة فٌه 

 .استعراض التصامٌم األولٌة وإظهار نقاط الضعؾ بها 

 .استعراض التصامٌم واألفكار المقترحة وإبراز نقاط القوة بها 

  .توضٌح الوفر المالً من خالل جدول التكالٌؾ لجمٌع المقترحات والبدابل 

 نفٌذ البدابل والمقترحات الواردة بالدراسة.وضع برنامج ت 

 .سرد قابمة باألسباب والمبررات المنطقٌة لقبول الدراسة من قبل المالك 

 المرحلة الثالثة: التحقيق والمتابعة

والتؤكد من جدوى استخدام الهندسة القٌمٌة على البرنامج الزمنً   التحقٌق فٌها ٌتم التً المرحلة هً

قبة المدة التنفٌذٌة لكل نشاط والتؤثٌر التً حدث لها بعد إجراء التؽٌرات واستخدام للمشروع، وذلك بمرا

البدابل والمقترحات، كحساب المسار الحرج، واستخدام الطرق والبرامج الحدٌثة فً إدارة المشارٌع 

جودة للتجربة من جمٌع الجوانب )التكلفة الكلٌة، ال الكلً والتقٌٌم MS Project أو  Primaveraمثل 

 [.9] المطلوبة، البرنامج الزمنً(

 الحالة الدراسية .4

تتمثل الحالة الدراسٌة فً مدرسة نموذجٌة للتعلٌم المتوسط معتمدة للمدن اللٌبٌة المطلة على الساحل 

متر مربع، تنفذ  2111لخدمة الطالب فً مرحلة التعلٌم المتوسط والثانوي، مساحتها المسقوفة عن 

معامل ومسرح ودورات مٌاه  2فصل دراسً و 94ل عن هكتار، تتكون من على أرض مساحتها ال تق

فً كل طابق وكافتٌرٌا وجناح خاص لإلدارة وأعضاء هٌبة التدرٌس، ٌحٌط بها بعض المالعب 

الرٌاضٌة والمسطحات الخضراء. تم التعاقد على تنفٌذ المشروع من قبل مصلحة المبانً التعلٌمٌة 
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م الذي تم نقله إلى جهاز تنمٌة 94/12/9110مقاوالت العامة فً كطرؾ أول مع شركة الحادة لل

م الصادر عن اللجنة الشعبٌة العامة والذي تم 9118لسنة  040وتطوٌر المراكز اإلدارٌة بالقرار رقم 

لسنة  902تعدٌل أسعاره وفق الالبحة االسترشادٌة لألسعار الصادرة فً قرار مجلس الوزراء رقم 

 م. 9104

 المشروع بيانات  5.4

 فصل دراسً  94اسم المشروع: مشروع تنفٌذ مدرسة نموذجٌة ساحلٌة بسعة 

 الجهة المالكة: جهاز تنمٌة وتطوٌر المراكز اإلدارٌة 

 الجهة المنفذة: شركة الحادة للمقاوالت العامة 

 دٌنار لٌبً  0610269248022القٌمة التعاقدٌة للمشروع: 

 دٌنار لٌبً  462886280804القٌمة المخصصة لتنفٌذ المبنى: 

 شهر  08مدة تنفٌذ المشروع: 

 ٌولٌو مدٌنة مصراتة 2موقع المشروع: منطقة 

صاالت  8مكاتب،  8دورة مٌاه،  49معامل، مسرح، كافتٌرٌا،  2فصل،  94مكونات المشروع: 

 [16]. مدرسٌن، مالعب ومسطحات خضراء 

 سية خطوات تطبيق منهج الهندسة القيمية على احالة الدرا 0.4

م 9104( لسنة 902ٌنبؽً االشارة إلى أن تم اعتبار الالبحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

م هً المرجع األساسً لألسعار باعتبارها األسعار االسترشادٌة التً على 20/12/9104المإرخ فً 

فارق الكبٌر الذي أساسها وضعت البنود األصلٌة للعقد، ذلك من مبدأ توحٌد األسعار لتفادي التؽٌر وال

حدث لها مقارنة بهذا الوقت والظرؾ الحالً التً تمر به البالد. تم التركٌز فً هذه الورقة على تطبٌق 

منهجٌة الهندسة القٌمٌة على بنود أعمال التشطٌبات النهابٌة لمبنى المدرسة، وعدم إجراء أي تؽٌٌرات 

وإنشابٌاً والذي ٌستؽرق وقت طوٌل لعمل  جوهرٌة له والمتمثلة فً إعادة تصمٌم المبنى معمارٌاً 

اختبارات التربة وإعداد تصامٌم هندسٌة جدٌدة. بما أن طبٌعة عمل الهندسة القٌمٌة ٌكون بشكل 

جماعً، ولكً ٌتم دراسة المشروع فً جمٌع التخصصات المختلفة بالمشروع، علٌه تم تشكٌل فرٌق 

ءة لتقدٌم المشورة وإبداء الرأي المناسب عند هندسة قٌمٌة من عدة تخصصات من ذوي الخبرة والكفا

 استبدال البنود المعنٌة بالدراسة.

 الخطوة األولى: جمع البيانات وتحليلها

 تنقسم هذه الخطوة إلى قسمٌن ربٌسٌن كما ٌلً:

 جمع المعلومات والبٌانات .أ 

 تتمثل عملٌة جمع المعلومات فً توفٌر المستندات والوثابق التالٌة:

 عاقدٌة والتصمٌمٌة: )عقد المشروع، الخرابط والرسومات، المواصفات، معاٌٌر المستندات الت

 التصمٌم، جداول الكمٌات، التكلفة التقدٌرٌة(.

   الوثابق العامة: البحة العقود اإلدارٌة، البحة االسعار االسترشادٌة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء

 مٌالدي. 9104( لسنة 902رقم )
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  :زٌارة الموقع، أخذ صور فوتوؼرافٌة للوضع القابم، مقابلة المالك والمصمم، الزٌارات المٌدانٌة

مقابلة مدٌر المشروع والمهندسٌن المشرفٌن. تم خالل هذه الخطوة تجمٌع القدر الكبٌر والالزم من 

 البٌانات والمعلومات التً تخص المشروع.

 تحلٌل البٌانات  .ب 

 المتوفرة على المشروع  وفق التالً: قبل البدء بطرح البدابل ٌتم تحلٌل البٌانات 

 تحلٌل مساحة فراؼات المبنى 

ٌتم  تحدٌد األجزاء التً تشؽل أكبر مساحة من فراؼات المبنى سواًء كانت )فصول دراسٌة، دورات  

مٌاه، مسرح،..( نسبًة إلى المساحة المسقوفة للمدرسة، لٌتضح حجم تؤثٌر التكلفة على كل فراغ أثناء 

 ( ٌوضح توزٌع المساحات بالمدرسة.0ر فً بنود األعمال المطلوب تنفٌذها. جدول )إجراء أي تؽٌٌ

 (: نسبة توزٌع المساحات فً مبنى المدرسة0جدول )

المساحة  العدد التفاصيل الفراغات

بالمتر 

 المربع

اجمالي 

المساحة بالمتر 

 المربع

نسبة من المساحة 

 الكلية

الفصول 

الدراسٌة 

 والممرات

  0441 21 94 سٌةالفصول الدرا
  2849 مختلفة 8 الممرات الداخلٌة

  000 000 0 المكتبة
 %42890 9020 جمالًاإل

الفراؼات 

 الترفٌهٌة

  211 211 0 المسرح
  40 40 0 المرسم

  009 009 0 صالة رٌاضٌة
  40 40 0 استراحة المدرسٌن

 %2 049 جمالًاإل

الفراؼات 

 الخدمٌة

  218 تلفةمخ 2 دورات المٌاه
  21 40 9 المطعم
  21 00 4 تخدٌم
 %082 408 جمالًاإل

المعامل 

 الدراسٌة

  081 21 2 المعامل التخصصٌة
  091 00 8 ؼرؾ التحضٌر

 %0 211 جمالًاإل

الفراؼات 

 اإلدارٌة

  084 92 8 دارٌةالمكاتب اإل
  094 0080 8 مكاتب خدمٌة

  02 98 9 مكاتب االمتحانات
ؾ خدمٌة ؼر

 ومخازن

8 0 02  
 %0 491 جمالًاإل

الفراؼات 

 العامة

  298 مختلفة 0 روقة المسقوفةاأل
  091 21 4 ساللم

  021 92  المداخل
 %2822 008 جمالًاإل

 %08.09 0010 عمدةالمبانً واأل المباني
 %522 6222 إجمالي المساحة المسقوفة

والمساحات التً ُخصصت للفصول الدراسٌة وممراتها لها  ( ٌتضح أن الفراؼات0من خالل الجدول) 

%، األمر  42النصٌب األكبر من إجمالً المساحة المسقوفة للمدرسة، حٌث تمثل ما ٌزٌد عن نسبة 

الذي ٌجعلها األجدر بالدراسة واالهتمام، وذلك بالبحث والتحري للحصول على أنسب البدابل للمواد 
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بٌة، التً تحقق نفس الوظٌفة والكفاءة المطلوبة لكن بؤقل تكلفة، وبذلك المستخدمة فً التشطٌبات النها

 ٌكون تؤثٌر هذا التؽٌر ذو فاعلٌة عالٌة على المشروع بشكل عام. 

 تنفٌذ المبنى  بنود تكلفة تحلٌل 

بعد أن تم معرفة الفراؼات التً تمثل نسبة كبٌرة من مساحة المبنى، والتً سٌكون لها التؤثٌر األكبر 

إجراء أي تؽٌٌر، جاء الدور على معرفة البنود األكبر قٌمة واألعلى تكلفة بالمشروع من خالل  عند

تحلٌل هذه البنود لمعرفة أعالها قٌمة والتً سٌكون لها تؤثٌر كبٌر عند إجراء تخفٌض وتقلٌل فً 

 ( ٌوضح تحلٌل تكلفة بنود أعمال العقد. 9التكلفة، والجدول )

 نود تنفٌذ المبنى(: تحلٌل تكلفة ب9جدول )

قيمة التفصيل  تفصيل البند  البنــد  ت

 بالدينار

إجمالي قيمة  

 البند بالدينار 

نسبة 

البند من 

         عمال الترابٌة األ 1 اإلجمالي
     58,450.00 عمال التسوٌةأ    
     64,350.00 عمال الحفرأ    
     146,082.56 عمال الردمأ    
 6.13% 268,882.56   ل الترابٌةعماجمالً األإ  

         عمال الخرسانٌةاأل 2
  

 
     134,775.14 الخرسانة العادٌة

     1,068,022.93 رسانة المسلحةخال    
     17,325.00 فاصل التمدد    
 27.80% 1,220,123.07   ة ٌعمال الخرسانأجمالً إ  

         عمال المبانً واللٌاسةأ 3
     123,870.34 بانً بجمٌع المقاساتالم    
     206,994.15 اللٌاسة الداخلٌة والخارجٌة    
 7.54% 330,864.49   عمال المبانً واللٌاسةأجمالً إ  

رضٌات عمال تكسٌة األأ 4

 سقؾ والحوابط واأل
        

     617,069.03 رضٌاتتكسٌة األ    
     151,195.00 تكسٌة الحوابط    
     13,698.60 سقؾتكسٌة األ    
 17.82% 781,962.63  إجمالً أعمال تكسٌة األرضٌات والحوابط واألسقؾ    

عمال الدهانات والعزل أ  5

 والخشبٌة والمعدنٌة
        

     250,932.00 الدهانات الداخلٌة والخارجٌة    

     374,798.76 عزل الرطوبة والحرارة    

     83,434.67 شبٌةعمال الخاأل    

     345,105.90 عمال المعدنٌةاأل    

 24.02% 1,054,271.33  عمال الدهانات والعزل والخشبٌة والمعدنٌةأجمالً إ  
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 عمال الكهربابٌة والتكٌٌؾاأل 6
    

  
 54,401.71 عمال التكٌٌؾأ

  

  
 549,139.48 عمال الكهربابٌةاأل

  

 
 التكٌٌؾعمال الكهربابٌة وجمالً األإ

 
603,541.19 %13.75 

 عمال الصحٌةاأل 7
    

  
 128,736.27 عمال الصحٌةاأل

  

 
 عمال الصحٌةجمالً األإ

 
128,736.27 %2.93 

 100.00% 4,388,381.54 جمالي أعمال تنفيذ المبنىإ

شبٌة ( ٌتضح أن األعمال الخرسانٌة وأعمال الدهانات واألعمال المعدنٌة واألعمال الخ9من الجدول)

، األمر الذي ٌجعل هذه األعمال والبنود 27.80%تمثل أكبر تكلفة من إجمالً بنود تنفٌذ المبنى بنسبة 

لها األسبقٌة واألولوٌة بالدراسة والتخفٌض وسٌكون تؤثٌرها جلً وواضح فً تقلٌل التكلفة. الجدٌر 

 ٌسة المشروع الخاصة بالعقد.بالذكر أن األسعار والمواصفات الواردة  بهذا التحلٌل تم أخدها من مقا

 الخطوة الثانية: تحليل الوظائف

فً هذه الخطوة سٌتم تحلٌل جمٌع الوظابؾ لمراحل المشروع، ابتداًء بوظٌفة المشروع وانتهاًء بالمواد 

المستخدمة، مروراً بطرٌقة وآلٌة التنفٌذ. على سبٌل المثال ٌكون المنظر الجمالً وظٌفة ربٌسٌة لنوع 

رضٌة المستخدمة فً مدخل المبنى، بٌنما ثانوٌة فً باقً األماكن، وبذلك نستطٌع تحدٌد التكسٌات األ

أهمٌة المرحلة المراد تنفٌذها وأهمٌة المواد المستخدمة بتحدٌد الوظٌفة المناطة بها. تم تقسٌم هذه 

االستؽناء  الوظابؾ إلى وظٌفة ربٌسٌة ومجموعة من الوظابؾ والمٌزات والمهام الثانوٌة، والتً ٌمكن

 (.2عنها، والتً نلخصها فً الجدول)

 والبدائل األفكار الخطوة الثالثة: طرح

تهدؾ هذه المرحلة إلى طرح ووضع جمٌع األفكار والمقترحات التً من شؤنها تخفض التكلفة الكلٌة 

للمشروع، دون استثناء أي بند من البنود وحصرها وتدوٌنها بطرٌقة واضحة ومنظمة، ٌمكن من 

والجدول  خاللها تحدٌد المٌزات والعٌوب وعمل مقارنة واختٌار األنسب واألفضل لهذه البدابل واألفكار

 (  ٌوضح بالشرح المختصر بعض البدابل واألفكار.4)

 (: تحلٌل وتحدٌد الوظابؾ الربٌسٌة والثانوٌة للبنود2جدول )

 الوظائف الثانوية الوظيفة الرئيسية البنـد ت

 األعمال الترابٌة 0
تنفٌذ جمٌع أعمال الحفر والردم 

للوصول إلى األرضٌة المناسبة 

 واالرتفاعات المطلوبة

 لرفع من منسوب المبنىا 

 استخدام ناتج الحفر 

2 
األعمال  

 الخرسانٌة 

تنفٌذ منشؤ ٌحمل جمٌع األحمال 

 الحٌة والؽٌر حٌة 

 حماٌة المبنى من العوامل الخارجٌة 

 ًالمنظر الجمال 

 العزل الحراري وعزل الرطوبة 

4 
أعمال المبانً 

 واللٌاسة

عمل تقسٌمات وفق االحتٌاجات 

 الالزمة للمبنى

 نظر الجمالًالم 

 حماٌة المبنى من العوامل الخارجٌة 

 العزل الحراري وعزل الرطوبة 

 التجهٌز للتكسٌات والدهانات المطلوبة 
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0 
تكسٌة 

األرضٌات 

 والحوابط 

حماٌة االرضٌات والحوابط فً 

 المناطق الرطبة 

  توفٌر بٌبة صحٌة  وسهلة

التنظٌؾ وؼٌر مناسبة لتعاٌش 

 البكتٌرٌا

  ًللعزل الصوت 

 نظر الجمالً للم 

 العزل الحراري وعزل الرطوبة 

2 

وأعمال 

الدهانات 

واألعمال 

الخشبٌة 

والمعدنٌة 

 والعزل

  ًالمنظر الجمال

 للدهانات

  الستر والحماٌة

لألعمال الخشبٌة 

 والمعدنٌة

  العزل الحراري

 وعزل الرطوبة 

  توفٌر بٌبة صحٌة  وسهلة

التنظٌؾ وؼٌر مناسبة لتعاٌش 

 البكتٌرٌا

 المنشؤ من الرطوبة عزل وحماٌة 

  المحافظة على درجة الحرارة

 بالداخل

  حماٌة ومساعدة المستخدم 
0 

أعمال الكهرباء 

 والتكٌٌؾ 

  إنارة المبنى من

 الداخل

  تهوٌة المبنى 

 عمل كمرات المراقبة والحماٌة 

  توزٌع جمٌع المنظومات

 والشبكات الالزمة

 استخدام طرق متطورة ي التعلٌم 

 لفراؼات تكٌٌؾ وتدفبة جمٌع ا

 بالمبنى

 توفٌر هواء نقً للمبنى 

8 
األعمال  

 الصحٌة

توصٌل شبكة المٌاه والصرؾ 

 بالمبنى

  توصٌل شبكة المٌاه الساخنة

 بالمبنى

  للمنظر الجمالً فً ري الحدابق

 والنوافٌر
 

 (: األفكار والبدابل المقترحة4جدول )

 الفكرة أو البدٌل ت مكونات البند الحالً البند

ط
س
أل
 ا
ل
ز
ع

ح
 

  طبقة أولى تحضٌرٌة من

 البٌتومٌن

  طبقة من البولسترٌن للعزل

 الحراري

  طبقة من الفاٌبر جٌوكستاٌل

 للترشٌح

  طبقة من  البولً اثٌلٌن للعزل

 المابً

 2  طبقات من لفابؾ البٌتومٌن

 للعزل

  طبقة خرسانة لزوم مٌول

 المٌاه

استبدال  طبقتً  البولسترٌن والجٌوكستاٌل  بؤلواح   0

 الصخري  الصوؾ 

إلؽاء طبقة خرسانة المٌول واالكتفاء بعمل زٌادة  9

 فً طبقة بالط األسطح 

عمل طبقة من القطران المطبوخ بعد تنظٌؾ  2

 السطح 

 سم  0طبقة خرسانة المٌول بسمك ال ٌقل عن 

إلؽاء طبقة البولسترٌن والجٌوكستاٌل واستخدام  4

ل هوردي البولسترٌن فً بالطة السقؾ للعز

 الحراري مع استخدام طبقة خرسانة المٌول 
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ٌة
س
تك
ل 
ما
ع
أ

 
ت
ٌا
ض
ر
أل
ا

 

  ارضٌة جرانٌت لزوم الساللم

 والمداخل 

  رخام ابٌض كرارة لزوم

 النوافذ واالبواب

  أرضٌة صناعٌة للفصول

 وممراتها 

  أرضٌة صناعٌة مقاومة

 للشحنات للمعامل 

  ارضٌات من الخزؾ

 للحمامات والمطابخ

 ٌه( ارضٌات خشبٌة )بارك

 لعاب أللصالة ا

 استبدال مداخل الجرانٌت بالرخام أبٌض كرارة 0

 استبدال األرضٌة الصناعٌة للمعامل بالبورسلٌن  9

 استبدال األرضٌة الصناعٌة للفصول بالموزاٌكو 2

استبدال األرضٌة الصناعٌة فً كل من الفصول  4

 سم0والممرات وأرضٌة المسرح بالبورسلٌن سمك 

تبدال أرضٌة صالة األلعاب الرٌاضٌة )الخشبٌة( اس 0

 بؤرضٌة مطاطٌة

ل
ما
ع
أ

 
أل
ا

ب 
شا
خ رة
جا
الن
و

 

0.  

  تصنٌع أبواب الحمامات من

 خشب االبالكاج

  تصنٌع أبواب الفصول

والمعامل مخشب سوٌدي 

 درجة أولى 

استبدال جمٌع األبواب الخشبٌة إلى ابواب من البً  0

 فً سً أو االلومنٌوم 

واب دورات المٌاه من االلومنٌوم بدل من تصنٌع أب 9

 خشب االبالكاج

تصنٌع جمٌع األبواب فً المبنى من الخشب  2

 MDFالصناعً 

ت
نا
ها
لد
وا
ء 
ال
ط
 ال
ل
ما
ع
أ

 

  طالء الحوابط واألسقؾ من

طبقات من  2الداخل ب 

 البالستٌك قابل للؽسل

  طالء اٌبوكسً من وجهٌن

مقاومة لألحماض لزوم حوابط 

 المعمل

  الحوابط الخارجٌة  طالء

 بدهانات مقاومة للرطوبة

طالء الحوابط الداخلٌة واألسقؾ بطبقتٌن من  0

 البالستٌك  

 طالء الحوابط الخارجٌة بالجرافٌت المصنع محلٌاً  9

عمل حوابط المعمل بالسٌرامٌك المحلً ال ٌقل  2

 سم   980سمكها عن 

مقاوم  TOPCOAT)عمل دهان خارجً محبب) 4

 هرطوبة من ثالثة أوجلل

ٌة
ان
س
ر
خ
 ال
ل
ما
ع
أل
ا

 

 21صب خرسانة مسلحة باجهاد 

وحدٌد التسلٌح بنسبة ²نٌوتن / مم

من النوع العادي أو  ³كجم /م 011

المبروم عالً المقاومة وفق 

المواصفات المحلٌة أو العالمٌة 

 المعتمدة  وذلك لزوم بالطة السقؾ

0 
الهٌاكل  استبدال النظام االنشابً الخرسانً بنظام 

 المعدنٌة

 ²نٌوتن / مم 90صب خرسانة مسلحة باجهاد  9

هوردي من  ³كجم /م 000وحدٌد التسلٌح بنسبة 

سم وفق المواصفات المحلٌة  90البولسترٌن بسمك 

 أو العالمٌة المعتمدة  ودلك لزوم بالطة السقؾ

وحدٌد  ²نٌوتن/ مم 90صب خرسانة مسلحة باجهاد  2

هوردي من اآلجر  ³كجم /م 000التسلٌح بنسبة 

سم وفق المواصفات المحلٌة أو العالمٌة  90بسمك 

 المعتمدة  وذلك لزوم بالطة السقؾ
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 الخطوة الرابعة: تقويم األفكار والبدائل

فً هذه الخطوة نقوم بدراسة وتحلٌل جمٌع البدابل المقترحة واألفكار، والتً وردت فً الخطوة 

ت وعٌوب كل فكرة، وتحدٌد مإشر القٌمة لها فٌما إذا كانت تزٌد أو السابقة، بحٌث نقوم بتحدٌد مٌزا

تقلل من الجودة والتكلفة، بعد مراعاة تطبٌقها للدور الوظٌفً المطلوب منها، تم ذلك من خالل عرض 

هذه الحلول والمقترحات على لجنة من الخبراء والمختصٌن )فرٌق الهندسة القٌمٌة( لتحلٌلها بدقة 

 (.0خلصت إلى الجدول) وتقٌٌمها والتً

 (: األفكار والبدابل المقترحة0جدول )

 العيوب الميزات الفكرة أو البديل ت
تقييم  مؤشر القيمة

 التكلفة الجودة البند 

 أعمال عزل األسطح وتكسية السقف   .أ 

استبدال  طبقتً  البولسترٌن     0

والجٌوكستاٌل  بؤلواح الصوؾ 

 الصخري  

 أقل تكلفة

 تنفٌذسرعة ال

 

ظٌفة و الؽاء

 الترشٌح

ؼٌر متوفر بالسوق 

 المحلً

  
 ؼٌر

 موافق

إلؽاء طبقة خرسانة المٌول   9

واالكتفاء بعمل زٌادة فً طبقة 

 بالط االسطح 

 أقل تكلفة

 سرعة التنفٌذ

ؼٌر مطابق 

للمواصفات الفنٌة 

 المعتمدة

ؼٌر   

 موافق

عمل طبقة من القطران  2

 .المطبوخ بعد تنظٌؾ السطح 

طبقة خرسانة المٌول بسمك ال 

 سم  0ٌقل عن 

 أقل تكلفة

 سرعة التنفٌذ

 

عدم وجود البند فً 

البحة األسعار 

 المعتمدة 

 عدم وجود مواصفة

 

  

ؼٌر 

 موافق

إلؽاء طبقة البولسترٌن  4

واستخدام هوردي البولسترٌن 

فً بالطة السقؾ للعزل 

 الحراري

 أقل تكلفة

 سرعة التنفٌذ

 

ً ٌحتاج تعدٌل ف

أعمال التصامٌم 

 اإلنشابٌة للسقؾ

   

مواف

 ق

  األرضيات ةعمال تكسيأ  .ب 

استبدال مداخل الجرانٌت  0

 بالرخام أبٌض كرارة

 

 قل تكلفةأ

أكثر توفر فً 

 السوق

ال ٌعطً منظر  

 جمالً

أقل مقاومة 

 لالحتكاك

 تؽٌر اللونسرعة 

ؼٌر   

مواف

 ق

رضٌة الصناعٌة األاستبدال  9

 لٌنللمعامل بالبورس

 قل تكلفةأ

مقاوم 

االحتكاك  

 سهل التنفٌذ

تعدٌل فً مناسٌب 

 األرضٌات 

 أبطا فً التنفٌذ

ؼٌر   

مواف

 ق

استبدال األرضٌة الصناعٌة  2

 للفصول بالموزاٌكو

أقل فً 

 التكلفة

سرعة 

وسهولة 

 التنفٌذ

تعدٌل فً مناسٌب 

 األرضٌات 

 قابل لالمتصاص  

 أقل صالبة

ؼٌر   

مواف

 ق
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متوفر فً 

السوق 

 المحلً

استبدال األرضٌة الصناعٌة فً  4

كل من الفصول والممرات 

وأرضٌة المسرح بالبورسلٌن 

 سم0سمك 

أقل فً 

 التكلفة

متوفر فً 

السوق 

 المحلً

 مقاوم للخدش

تعدٌل فً مناسٌب 

 األرضٌات 

 أقل صالدة

 

- 
  

مواف

 ق

استبدال أرضٌة صالة األلعاب  0

الرٌاضٌة )الخشبٌة( بؤرضٌة 

 مطاطٌة

أقل فً 

 التكلفة

ٌمتص 

االصطدام  

أسهل وأسرع 

 فً التنفٌذ

ؼٌر متوفر فً 

 السوق المحلً

ؼٌر   

مواف

 ق

  أعمال األخشاب والنجارة  .ج 

استبدال جمٌع األبواب الخشبٌة  0

بؤبواب من البً فً سً أو 

 االلومنٌوم 

أقل فً 

 التكلفة

متوفر فً 

السوق 

 المحلً

 ؼٌر عازل للصوت 

ال ٌعطً منظر 

 لًجما

ال ٌوصً به 

 للفصول

ؼٌر   

مواف

 ق

تصنٌع أبواب دورات المٌاه من  9

األلومنٌوم بدل من خشب 

 االبالكاج

أقل فً 

 التكلفة

متوفر فً 

السوق 

المحلً           

ٌتحمل 

 الرطوبة

ال ٌعطً منظر 

 جمالً

تعدٌل فً 

الرسومات 

 التفصٌلٌة

   

مواف

 ق

 

 ة(: مإشرات الجودة والتكلف0تابع جدول )

 العيوب الميزات الفكرة أو البديل ت

تقييم  مؤشر القيمة

التكل الجودة البند 

 فة

تصنٌع جمٌع األبواب فً  2

المبنى من الخشب 

 MDFالصناعً 

 أقل فً التكلفة

متوفر فً 

السوق المحلً          

 مناسب للبٌبة

ال توفر حماٌة 

مناسبة لألماكن 

 الرطبة

تعدٌل فً 

الرسومات 

 ةالتفصٌلٌ

   

ؼٌر 

 موافق
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تصنٌع أبواب الفصول  4

والمعامل من الخشب 

بسمك ال   MDFالصناعً 

 ملم  44ٌقل عن 

 أقل فً التكلفة

متوفر فً 

 السوق المحلً        

 مناسب للبٌبة

تعدٌل فً 

الرسومات 

 التفصٌلٌة

 موافق  

  أعمال الطالء والدهانات  .د 

وابط الداخلٌة حطالء ال  0

ن من واألسقؾ  بطبقتٌ

 البالستٌك  

 أقل فً التكلفة

متوفر فً 

 السوق المحلً

ؼٌر مناسب 

للمواصفات 

 المعتمدة بالمشروع

ؼٌر   

 موافق

طالء الحوابط الخارجٌة  9

 بالجرافٌت المصنع محلٌاً 

 أقل فً التكلفة

متوفر فً 

 السوق المحلً

أقل فً المنظر 

 الجمالً الخارجً 

ؼٌر   

 موافق

ل عمل حوابط المعم 2

بالسٌرامٌك المحلً ال ٌقل 

 سم   980سمكها عن 

متوفر فً 

 السوق المحلً

                  أعلى تكلفة

ٌؤخذ وقت أطول فً 

 أعمال التنفٌذ

 

 ــ

  

ؼٌر 

 موافق

 حببمعمل دهان خارجً  4

((TOPCOAT  مقاوم

 للرطوبة من ثالثة أوجه

 أقل فً التكلفة

متوفر فً 

 السوق المحلً

  مقاوم للرطوبة

ٌحتاج استجالبه من 

 مصانع متخصصة

   

 موافق

  األعمال الخرسانية هـ. 

استبدال النظام اإلنشابً   0

الخرسانً بنظام الهٌاكل 

 المعدنٌة

توفر مادة 

الحدٌد 

         بالمنطقة

 سرعة التنفٌذ 

                    أعلى تكلفة

ٌحتاج وقت لتعدٌل 

الرسومات 

                     والتصامٌم

ٌحتاج شركات 

 متخصصة

   

ؼٌر 

 موافق

صب خرسانة مسلحة باجهاد  9

وحدٌد ²نٌوتن / مم  90

  ³كجم /م 000التسلٌح بنسبة 

هوردي من البولسترٌن 

سم وفق  90بسمك 

المواصفات المحلٌة او 

العالمٌة المعتمدة  ودلك 

 لزوم بالطة السقؾ

أقل فً 

 التكلفة

عازل 

للحرارة  

متوفر فً 

السوق 

         محلً ال

ختصار ا

 المراحل

تعدٌل فً بعض 

الرسومات التفصٌلٌة 

 نشابٌةإلا

   

 

 موافق

صب خرسانة مسلحة باجهاد  2

وحدٌد ²نٌوتن / مم  90

 ³كجم /م 000التسلٌح بنسبة 

هوردي من االجر بسمك 

سم وفق المواصفات  90

المحلٌة او العالمٌة المعتمدة  

 ودلك لزوم بالطة السقؾ

زل اع

 رارة نسبٌاً للح

متوفر فً 

السوق 

 المحلً 

 

               أعلى فً التكلفة

                 كثرة التالؾ منه 

ال ٌتم االستؽناء على 

طبقة العزل 

 الحراري من خالله

   

ؼٌر 

 موافق

 ٌعنً هذا الرمز ارتفاع فً الجودة أو التكلفة عند تطبٌق تلك الفكرة  
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 مستوى الجودة عند تطبٌق تلك الفكرة ٌعنً هذا الرمز ثبات ـــ  

 ٌعنً هذا الرمز انخفاض فً الجودة أو التكلفة عند تطبٌق تلك الفكرة  

 الخطوة الخامسة: تطوير البدائل واألفكار المقترحة

تتطلب هذه الخطوة الحصول على بٌانات دقٌقة وصحٌحة، حٌث تم االعتماد على المقاٌسة التعاقدٌة 

م.  من 9104( لسنة 902سعار االسترشادٌة المعتمدة بالدولة فً القرار رقم )للمشروع والبحة األ

(  ٌتضح فارق التكلفة عند استخدام المقترحات والبدابل التً تم الموافقة 0(،)4( والشكلٌن )2الجدول )

 علٌها فً الخطوة السابقة وحجم التوفٌر الناتج عنها.

 والمقترحات فً قٌمة بنود العقد (: فرق التكلفة عند استخدام البدابل2جدول )

رقم البند
 

 صيغة البند في العقد
قيمة البند 

 د.ل

رقم البند
صيغة البند في  

 الالئحة

قيمة البند 

 د.ل

نسبة 

التوفير 

من 

 البند

2
81
0

 

بالمتر المسطح تورٌد 

وتركٌب طبقة عازلة 

للحرارة من الواح 

البولٌسترٌن المشكل بالبثق 

سم تركب بدون  0سمك 

تركٌب االلواح لصق و

بطرٌقة زجاج من مراعاة 

ركوب االحرؾ كامال وكل 

ما ٌلزم لنهو العمل وفق 

الرسومات وتعلٌمات 

 المهندس المشرؾ

0
9
2
69
9
0

 

-
 

- - 011% 

0
81
2

 

بالمتر المسطح تورٌد وتنفٌد 

ارضٌات صناعٌة وفق 

المواصفات العالمٌة المعتمدة 

ألرضٌات المسرح والفصول 

وممرات الفصول والسعر 

ٌشمل التثبٌت بمواد اللصق 

الخاصة وجمٌع ما ٌلزم لنهو 

 العمل

0
8
0
64
1
1

 

4
 

بالمتر المربع 

تورٌد وتركٌب 

بالط أرضً من 

مادة البورسلٌن 

لزوم الممرات 

من عٌنة ممتازة 

ومعتمدة وتلصق 

 إسمنتٌةبمونة 

وفق المواصفات 

الفنٌة وأصول 

الصنعة وتعلٌمات 

المهندس المشرؾ 

بمقاس 

 سم 0×01×01

2
0
,0
2
2

 

00% 
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0
1
81

 

تورٌد وتركٌب ابواب  

دورات المٌاه من خشب 

تجلٌد ابالكاج من الجهتٌن 

مدعم بحواؾ من الخشب 

مم  091×44الصلب قطاع )

( مثبتة بالؽراء والمسامٌر 

شامل الحلق والدهانات 

واالقفال والمفاتٌح واالطار 

الخارجً )الشامبرٌلً ( 

والحماٌة على شكل حرؾ  

U اٌلزم )الوزرة ( وكل م

 لنهو العمل
4
9
62
1
1

 

9
0

 

بالمتر المربع 

تورٌد وتركٌب 

أبواب ونوافذ من 

مادة االلومنٌوم 

أبٌض اللون 

حلٌبً من ضلفة 

أو ضلفتٌن فارغ 

زجاج لزوم 

االبواب وشمل 

الواح معزولة من 

نفس المادة 

والخردوات من 

نوعٌة جٌدة 

اٌطالٌة أو تركٌة 

الصنع معتمدة 

حسب 

المواصفات الفنٌة 

الصنعة  وأصول

وتعلٌمات 

 المهندس المشرؾ

9
4
60
0
9

 

49% 

0
1

 .
9
 

بالمتر المسطح تورٌد 

وتركٌب ابواب الفصول 

والمعامل والمكاتب من 

خشب السوٌدي اطار قطاع 

مم ( ومثبتات  00× 091)

مم  00× 011داخلٌة قطاع )

مم مع  90( والواح سمك 

الوزرة والحشوات الداخلٌة 

ٌلزم  والخردوات وكافة ما

لعمل شامل الحلوق لنهو ا

والدهانات واالقفال والمفاتٌح 

               واالطار الخارجً

 ) الشمبرٌلً(

4
0
60
2
2

 

0
0

 

بالمتر 

المربع/تورٌد 

وتركٌب أبواب 

داخلٌة كاملة 

بالحلق والبرواز 

من ضلفة واحدة 

أو ضلفتٌن 

مصنعة من ألٌاؾ 

خشبٌة متوسطة 

 MDFالكثافة 

بسمك كامل 

 ال ٌقلللضلفة 

مكونة  مم 44عن

من شرابح داخلٌة 

ال ٌقل قطاعها 

مم  41×21عن 

والعمل ٌشمل 

جمٌع الخردوات 

حسب 

المواصفات الفنٌة 

وأصول الصنعة 

وتعلٌمات 

 المهندس المشرؾ

2
0
60
0
1

 

2% 

0
81
9

 

بالمتر المسطح تورٌد وعمل 

طالء حماٌة للحوابط 

الخارجة من دهانات مقاومة 

للرطوبة والعوامل الجوٌة 

 لٌاسةسطح من الأعلى 

2
4
60
0
9

 

0
 

المربع /  بالمتر

تورٌد وعمل 

دهان بالستٌكً 

خارجً محبب 

(Topcoat )

مقاوم للرطوبة 

باللون المطلوب 

لزوم الحوابط 

الخارجٌة ثالثة 

أوجه والثمن 

ٌشمل تجهٌز 

السطح بالمعجون 

الالزم والصنفرة 

لكل وجه طبقاً 

المواصفات الفنٌة 

وتعلٌمات 

 المشرؾ المهندس

0
2
60
8
0

 

42% 

9
.0
.

 

 

بالمتر المكعب/ تورٌد 

وصب خرسانة مسلحة 

 21باجهاد كسر للمكعبات 

وحدٌد التسلٌح ²نٌوتن / مم 

من  ³كجم /م 011بنسبة 

النوع العادي أو المبروم 

عالً المقاومة وفق 

المواصفات المحلٌة أو 

العالمٌة المعتمدة  وذلك لزوم 

 بالطة السقؾ

0
0
2
62
2
0

 

  9
8

 

بالمتر المكعب 

/تورٌد وصب 

الخرسانة 

المسلحة باجهاد 

نٌوتن  90كسر 

هوردي من  9/مم

البولسترٌن بسمك 

سم وحدٌد  90

تسلٌح بمتوسط 

 2كجم /م 000

باستخدام الخالطة 

المركزٌة لزوم 

 السقؾ

2
1
2
62
2
0

 00% 

 إجمالي قيمة األعمال السابقة 
إجمالي قيمة األعمال  500230535

 الجديدة 

8550238 34% 



 القيمية في تخفيض تكاليف المشاريع الهندسية أثر تطبيق الهندسة

922 

 (: حجم التوفٌر فً بنود الدراسة4شكل)                               

 

 (: فارق التكلفة فً بنود الدراسة0شكل)

دٌنار لٌبً، بٌنما تكون قٌمة  069126020مما سبق نستنتج أن قٌمة األعمال التً تم إلؽاءها من العقد 

الوفر المتحقق  دٌنار لٌبً، وبذلك ٌكون 8006128األعمال التً ستنفذ باستخدام األفكار البدٌلة  

% من البنود التً تم استبدالها 24دٌنار لٌبً وهً تمثل نسبة  2296422=  8006128 - 069126020

بنود فقط من العقد، مما ٌإكد أن  2% من قٌمة المبنى. هذا التوفٌر تم الحصول علٌه من 2وبنسبة 

 أكبر بكثٌر.  دراسة جمٌع بنود العقد بشكل أوسع وأدق سٌكون حجم التوفٌر فً التكلفة
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 الخطوة السادسة: تقديم التقرير النهائي للدراسة

تعتمد هذه الخطوة على النتابج والتوفٌر التً توصلنا إلٌها فً الخطوة السابقة، األمر الذي ٌقودنا إلى 

إعداد تقرٌر نهابً وملخص عن الدراسة، وكٌفٌة عرضه بصورة منظمة على الجهة التً لدٌها القرار 

مة المشروع وتؽٌٌر فً بنوده. تمر هذه الخطوة بثالثة مراحل: مرحلة العرض والتطوٌر، فً تعدٌل قٌ

 مرحلة إعداد التقرٌر المبدبً، مرحلة إعداد التقرٌر النهابً..  

 مرحلة العرض والتطوير  (أ 

تتمثل هذه المرحلة فً عرض البدابل واألفكار التً تم اعتمادها، وذلك بوضع آلٌة لتنفٌذها وتطوٌرها 

إدراجها فً البرنامج الزمنً للمشروع، بالتنسٌق مع جمٌع الجهات ذات االختصاص وفق المخطط ، و

حٌث ٌعرض عمل فرٌق الهندسة القٌمٌة على أصحاب القرار بالمشروع من مدٌر مشروع إلى مشرؾ 

طرح إلى مالكه أو الجهة التً ستقوم باستخدامه، ذلك لالطالع المبدبً على البدابل التً ستستخدم و

، تفادٌاً ألي عوابق أو صعوبات أو رؼبات Stockholdersالمشورة والرأي لدى جمٌع األطراؾ 

( ٌوضح األطراؾ المعنٌة 6للجهة المستفٌدة كانت ؼٌر منظورة عند تجمٌع بٌانات المشروع. الشكل )

 ودور كل منها.

. 

 

 فً المشروع (: األطراؾ المعنٌة بمناقشة البدابل المعروضة6شكل )  

ُتلخص وُتجمع جمٌع المالحظات واألفكار التً تم االتفاق علٌها والتً تحقق القدر األكبر من التوفٌر، 

 مع المحافظة على جودة الخدمة المقدمة والتً سٌتم ادراجها فً التقرٌر المبدبً.

 مرحلة إعداد التقرير المبدئي (ب 

صالً وشامالً لجمٌع بٌانات المشروع، بما فً ذلك ٌتم إعداد التقرٌر المبدبً للدراسة بحٌث ٌكون مف

 (. 04( إلى)0األفكار المطروحة والتوفٌر الناتج والتً نلخصها فً األوراق الموضحة فً الجداول من )

 قابد الفرٌق

 مدٌر المشروع

 المصمم المعماري 

 المصمم اإلنشابً

 المصمم الصحً

 مسإول الصٌانة

 مدٌر المدرسة

 الجهة المالكة

 سب التكالٌؾمحا

 مصمم العزل

 المصمم الكهربابً
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 (: الورقة األولى بالتقرٌر0جدول )

 الورقة األولى بالتقرير

 راسًفصل د 94مشروع تنفٌذ مدرسة نموذجٌة ساحلٌة بسعة  اسم المشروع 0

 متر مربع 2111 المساحة المسقوفة اإلجمالٌة 9

دورة مٌاه،  49معامل، مسرح، كافٌتٌرٌا، 2فصل دراسً،  94 مكونات المدرسة 2

 صاالت للمدرسٌن 8مكاتب إدارٌة،  8
 ٌنار لٌبًد 5,073,264.736 القٌمة التعاقدٌة للمشروع 4

 دٌنار لٌب300,000ً  التكلفة التقدٌرٌة للتوفٌر 0

 ارتفاع تكلفة القٌمة التعاقدٌة للمشروع مشكلة المشروع 2

التقلٌل من القٌمة التعاقدٌة بقدر التكلفة التقدٌر للتوفٌر وفً حدود  هدؾ الدراسة 0

 الجودة المطلوبة
 بنود أعمال المبنى المسقوؾ للمدرسة مجال الدراسة 8

لدهانات، األعمال )األعمال اإلنشابٌة، أعمال العزل، أعمال ا بنود الدراسة 2

 المعدنٌة، أعمال التكسٌات لألرضٌات والحوابط(
 مناظٌر خارجٌة، مساقط أفقٌة، خرابط تفصٌلٌة محل الدراسة مخططات المدرسة 01

 (: الورقة الثانٌة بالتقرٌر8جدول )

 الورقة الثانية بالتقرير

 ًفصل دراس 94مشروع تنفٌذ مدرسة نموذجٌة ساحلٌة بسعة  اسم المشروع 

 سطح المبنى / بند طبقات عزل الرطوبة والحرارة محل الدراسة / البند 

 ارتفاع كلفة أعمال عزل الحرارة والرطوبة بالمبنى المشكلة 

التصمٌم الحالً قبل 

 الدراسة

 طبقة من البولسترٌن للعزل الحراري

الطة السقؾ للعزل إلؽاء طبقة البولسترٌن واستخدام هوردي البولسترٌن فً ب البدابل المقترحة

ممٌزات استخدام  الحراري

 هذا البدٌل

 أقل فً  التكلفة االجمالٌة  ، سرعة فً التنفٌذ ، متوفر فً السوق المحلً 

نسبة التوفٌر من قٌمة   د.ل 0926990 قٌمة توفٌر البدٌل  

 المبنى

982% 

مسإولٌة  تنفٌذ 

 البدٌل

المهندس 

 اإلنشابً

 تخدام هوردي البولسترٌنتعدٌل تصمٌم بالطة السقؾ باس

اختٌار أجود أنواع البولسترٌن التً تتناسب مع التصمٌم  مهندس العزل 

وضع آلٌة لتنفٌذ البدٌل أثناء عمل بالطة السقؾ واحتساب  المدٌر التنفٌذي  والعزل المطلوب

 (: الورقة الثالثة بالتقرٌر2جدول ) مدة التنفٌذ 

 الورقة الثالثة بالتقرير

 فصل دراسً 94مشروع تنفٌذ مدرسة نموذجٌة ساحلٌة بسعة  لمشروع اسم ا

 أرضٌات الفصول والممرات والمسرح / بند تكسٌة األرضٌات  محل الدراسة / البند 

 ارتفاع كلفة األرضٌات الصناعٌة المشكلة 

التصمٌم الحالً قبل 

 الدراسة
 أرضٌة صناعٌة للمسرح والفصول والممرات 

إلؽاء األرضٌة الصناعٌة واستخدام بالط أرضً من البورسلٌن بمقاس   ةالبدابل المقترح

ممٌزات استخدام هذا  سم 01× سم 01×سم0

 البدٌل

 أقل فً  التكلفة اإلجمالٌة، متوفر فً السوق المحلً، سهولة الصٌانة 

 %989 نسبة التوفٌر من قٌمة المبنى  د.ل 246914 قٌمة توفٌر البدٌل  
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 لبدٌلمسإولٌة  تنفٌذ ا

المهندس 

 المعماري

تعدٌل الرسومات التفصٌلٌة                                              

 اختٌار أجود أنواع البورسلٌن 

وضع آلٌة لتنفٌذ البدٌل أثناء عمل األرضٌات واحتساب مدة  المدٌر التنفٌذي 

 (: الورقة الرابعة بالتقرٌر01جدول ) التنفٌذ 

 التقريرالورقة الرابعة ب

 فصل دراسً 94مشروع تنفٌذ مدرسة نموذجٌة ساحلٌة بسعة  اسم المشروع 

 أبواب داخل مبنى المدرسة / بند تورٌد وتركٌب أبواب دورات المٌاه محل الدراسة / البند 

 ارتفاع كلفة تورٌد وتركٌب األبواب الداخلٌة  المشكلة 

التصمٌم الحالً قبل 

 الدراسة

من خشب االبالكاج من الجهتٌن شامال الحلوق  تورٌد وتركٌب أبواب

 والدهانات  
 استخدام أبواب من االلومنٌوم أبٌض اللون   البدابل المقترحة

ممٌزات استخدام هذا 

 البدٌل

أقل فً  التكلفة اإلجمالٌة، سرعة فً التنفٌذ، متوفر فً السوق المحلً، مقاوم 

 تراضًللرطوبة، مقاوم لالحتكاك والخدش، أطول عمر اف

 00,048   قٌمة توفٌر البدٌل  

 د.ل

 %184 نسبة التوفٌر من قٌمة المبنى 

 مسإولٌة  تنفٌذ البدٌل
المهندس 

 المعماري

 تعدٌل الرسومات التفصٌلٌة

المدٌر 

 التنفٌذي 

وضع آلٌة لتنفٌذ البدٌل أثناء عمل األبواب واحتساب مدة 

 (: الورقة الخامسة بالتقرٌر00جدول ) التنفٌذ 

 الورقة الخامسة بالتقرٌر

 فصل دراسً 94مشروع تنفٌذ مدرسة نموذجٌة ساحلٌة بسعة  اسم المشروع 

أبواب داخلٌة لمبنى المدرسة / بند تورٌد وتركٌب أبواب الفصول والمعامل  محل الدراسة / البند 

 ارتفاع كلفة تورٌد وتركٌب األبواب الداخلٌة  المشكلة  والمكاتب

قبل  التصمٌم الحالً

 الدراسة

 تورٌد وتركٌب أبواب من خشب سوٌدي من الجهتٌن شامال الحلوق والدهانات  

   MDFاستخدام أبواب من الخشب الصناعً  البدابل المقترحة

ممٌزات استخدام هذا 

 البدٌل

أقل فً  التكلفة اإلجمالٌة، سرعة فً التنفٌذ، متوفر فً السوق المحلً، مقاوم 

 كاك والخدش، أطول عمر افتراضًللرطوبة، مقاوم لالحت
 %180 نسبة التوفٌر من قٌمة المبنى  د.ل 26292   قٌمة توفٌر البدٌل  

 مسإولٌة  تنفٌذ البدٌل
المهندس 

 المعماري

 تعدٌل الرسومات التفصٌلٌة

وضع آلٌة لتنفٌذ البدٌل أثناء عمل األبواب واحتساب مدة  المدٌر التنفٌذي 

 ورقة السادسة بالتقرٌر(: ال09جدول ) التنفٌذ 

 الورقة السادسة بالتقرير

 فصل دراسً 94مشروع تنفٌذ مدرسة نموذجٌة ساحلٌة بسعة  اسم المشروع 

 الحوابط الخارجٌة لمبنى المدرسة / بند تورٌد وعمل طالء خارجً للمبنى  محل الدراسة / البند 

 ارتفاع كلفة الطالء الخارجً   المشكلة 

بل التصمٌم الحالً ق

 الدراسة

 تورٌد وعمل طالء خارجً من دهانات مقاومة للرطوبة والعوامل الجوٌة

 استخدام دهان بالستٌكً محبب نوع توبكوت    البدابل المقترحة

ممٌزات استخدام هذا 

 البدٌل

أقل فً  التكلفة االجمالٌة، سرعة فً التنفٌذ، متوفر فً السوق المحلً، مقاوم 

 ٌة، أطول عمر افتراضًللرطوبة والعوامل الخارج
 %182 نسبة التوفٌر من قٌمة المبنى  د.ل 41,090   قٌمة توفٌر البدٌل  
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 مسإولٌة  تنفٌذ البدٌل
المهندس 

 المعماري

 تعدٌل الرسومات التفصٌلٌة

وضع آلٌة لتنفٌذ البدٌل عند البدء بتنفٌذ الدهانات واحتساب  المدٌر التنفٌذي 

 لورقة السابعة بالتقرٌر(: ا02جدول ) مدة التنفٌذ 

 الورقة السابعة بالتقرير

 فصل دراسً 94مشروع تنفٌذ مدرسة نموذجٌة ساحلٌة بسعة  اسم المشروع 

بالطة السقؾ لمبنى المدرسة / بند تورٌد وصب خرسانة مسلحة لزوم بالطة  محل الدراسة / البند 

 لحرارة بالشكل المطلوب ارتفاع كلفة البند والمستخدم وعدم عزله ل المشكلة  السقؾ 

التصمٌم الحالً قبل 

 الدراسة

تورٌد وصب خرسانة مسلحة لزوم بالطة السقؾ وفق المواصفات العالمٌة 

 المعتمدة
 سم 90تورٌد وصب الخرسانة المسلحة باستخدام هوردي البولسترٌن بسمك  البدابل المقترحة

ممٌزات استخدام 

 البدٌل

عة فً التنفٌذ، متوفر فً السوق المحلً، عازل أقل فً التكلفة االجمالٌة، سر

نسبة التوفٌر من قٌمة   د.ل 012,222 قٌمة توفٌر البدٌل   للحرارة 

 المبنى

980% 

 مسإولٌة  تنفٌذ البدٌل

المهندس 

 اإلنشابً

 تعدٌل تصمٌم بالطة السقؾ باستخدام هوردي البولسترٌن

المهندس 

 المعماري

 اص بطبقات العزل تعدٌل الرسومات التفصٌلٌة الخ

اختٌار أجود أنواع البولسترٌن التً تتناسب مع التصمٌم  مهندس العزل 

وضع آلٌة لتنفٌذ البدٌل أثناء عمل بالطة السقؾ واحتساب  المدٌر التنفٌذي  والعزل المطلوب

 (: الورقة الثامنة بالتقرٌر )ملخص الدراسة(04جدول )    مدة التنفٌذ 

 لخص الدراسةم –الورقة الثامنة 

مشروع تنفٌذ مدرسة نموذجٌة ساحلٌة بسعة  اسم المشروع 

 فصل دراسً 94

المساحة 

اإلجمالٌة  

 المسقوفة للمبنى 

 متر مربع 2111

مكونات 

 المدرسة 

معامل، مسرح،  2فصل دراسً،  94

مكاتب إدارٌة،  8دورة مٌاه،  49كافٌتٌرٌا،

 صاالت للمدرسٌن. 8

القٌمة التعاقدٌة 

 للمشروع

0،102،9248022 

 دٌنار لٌبً
 %982 د.ل 0926990 إجمالً الوفر فً بند العزل الحراري 

 %989 د.ل 246914 إجمالً الوفر فً بند أرضٌات المسرح والفصول 

 %184 د.ل006048 إجمالً الوفر فً بند أبواب دورات المٌاه

 %180 د.ل 26292 إجمالً الوفر فً بند أبواب الفصول والمكاتب 

 %182 د.ل 416090 الً الوفر فً بند الدهانات الخارجٌةإجم

 %980 د.ل0126222 إجمالً الوفر فً بند بالطة السقؾ 

 %2 د.ل 2296422 إجمالً قٌمة التوفٌر فً تنفٌذ مبنى المدرسة  

 إعداد التقرير النهائي (ض 

ندسٌن المعنٌٌن وربٌس بعد إجراء المراجعة الالزمة فً بٌانات التقرٌر االبتدابً واعتمادها من المه

فرٌق الهندسة القٌمٌة، ٌتم إضافة بعض البٌانات النظرٌة العامة حول الهندسة القٌمٌة والتً نختصرها 

 فً التالً:

 .بٌانات عن فرٌق دراسة الهندسة القٌمٌة للمشروع 

 .نبذة مختصرة عن الهندسة القٌمٌة وتطبٌقاتها 

 ها.أهداؾ الدراسة ومنهجٌة العمل التً تم اتباع 

 .عرض التحلٌل الوظٌفً للمشروع واألنشطة الداخلة فٌه 

 .استعراض التصامٌم األولٌة وإظهار نقاط الضعؾ بها 
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 .استعراض التصامٌم واألفكار المقترحة وإبراز نقاط القوة بها 

 .وضع برنامج تنفٌذ البدابل والمقترحات الواردة بالدراسة 

 ل الدراسة من قبل المالك.سرد قابمة باألسباب والمبررات المنطقٌة لقبو 

 حساب المدة الزمنية للمشروع  3.4

نظراً للتؽٌرات التً حدثت لألنشطة فً المشروع من حٌث استبدال بعض المواد بمواد أخرى وإضافة 

، لزم علٌنا التؤكد  Scope Of Workوإلؽاء أنشطة وؼٌرها من التعدٌالت فً مجال العمل بالمشروع

, على البرنامج الزمنً للمشروع والمدة الكلٌة لتنفٌذه، )زادت أم انخفضت( من تؤثٌر هذه التؽٌٌرات

حٌث أن التؤخٌر بسبب استخدام هذه البدابل والمقترحات قد ٌسبب فً زٌادة فً التكلفة اإلجمالٌة، وذلك 

بزٌادة المصروفات الثابتة كاآلجارات والمرتبات وؼٌرها، كما ٌإجل هذا التؤخٌر الدور االستثماري 

للمشروع ومدى االستفادة من الخدمات التً ٌقدمها فً أقرب وقت ممكن. علٌه تم استخدام برنامج 

فً تحدٌد المسار الحرج لحساب المدة الزمنٌة المستؽرقة لتنفٌذ المشروع  Primavera P6برٌمافٌرا 

 قبل وبعد عمل منهجٌة الهندسة القٌمٌة. 

 ندسة القيمية إعداد الجدول الزمني قبل استخدام اله 5.3.4

 أوالً: المدخالت اإلدارية    

    بٌنات على مستوى المإسسة التً ٌتبعها المشروع 

جهاز تنمٌة وتطوٌر المراكز االدارٌة، إدارة اإلشراؾ والشإون الفنٌة، مكتب مشروعات األودٌة، 

 مشروعات مدٌنة مصراتة.

  هٌكل تقسٌم مشروعات المإسسة 

و التنظٌم الهرمً لجمٌع المشروعات بالمإسسة، حٌث أن برنامج هٌكل تقسٌم مشروعات المإسسة ه

برٌمافٌرا مصمم لٌتعامل مع الرإٌا الشاملة للمإسسة، ولقد اقتصرنا فً هذا المشروع إدخال بعض 

 مشروعات مدٌنة مصراتة فقط.

  الهٌكل التنظٌمً للمإسسة 

إلداري للمسإولٌن على المشروع فً الهٌكل التنظٌمً للمإسسة هو التنظٌم الهرمً الذي ٌحدد الهٌكل ا

نطاق المإسسة، حٌث ٌمثل رأس الهرم للمإسسة هو المدٌر العام، ومدٌر المشروع هو المسإول 

 المباشر علٌه.

 ثانياً: المدخالت الفنية       

  بٌانات المشروع 

تنفٌذ فً هذه الخطوة تم ادخال جمٌع البٌانات والمعلومات التً تخص المشروع كما ٌلً: مشروع 

شهر، تارٌخ بداٌة المشروع  08فصل دراسً، مدة المشروع  94مدرسة نموذجٌة ساحلٌة بسعة 

 م.92/00/9191م، تارٌخ نهاٌة المشروع حسب العقد  10/12/9102

  أوقات عمل المشروع 

ساعات بالٌوم ماعدا الجمعة ، كما ٌستثنى أٌام العطالت، وهً أٌام  8كل أٌام األسبوع عمل بواقع 

 اسبات واألعٌاد الدٌنٌة والعطالت الرسمٌة للدولة.المن



 القيمية في تخفيض تكاليف المشاريع الهندسية أثر تطبيق الهندسة

909 

 هٌكل تقسٌم األعمال 

هٌكل تقسٌم األعمال هو مخطط شجري لتقسٌم نطاق العمل بالمشروع، والذي قسم فً حالتنا الدراسٌة 

هذه إلى عشرة أعمال وفق التالً: األعمال الترابٌة، األعمال الخرسانٌة، أعمال المبانً واللٌاسة، أعمال 

تكسٌات، أعمال الدهانات، األعمال المعدنٌة والخشبٌة، األعمال الكهربابٌة، أعمال التكٌٌؾ، األعمال ال

 الصحٌة، أعمال العزل.

  األنشطة 

ٌعرؾ النشاط على أنه عنصر العمل األساسً الذي ٌتكون منه المشروع وهو أصؽر مستوى من 

نامج وفق بنود العمل بالمشروع وحسب المدة مستوٌات هٌكل تقسٌم األعمال. تم إدخال األنشطة فً البر

 الزمنٌة التً ٌستؽرقها كل نشاط.

  التسلسل المنطقً لألنشطة 

 ٌتم ربط أنشطة المشروع بعالقات تحدد ترتٌب وتسلسل تنفٌذها والتً تنقسم إلى أربعة أجزاء كما ٌلً: 

Start to Start  (SS): ذه العالقة فً نشاطً هً أن ٌبدأ النشاطان مع بعضهما، وتم استخدام ه

 التجهٌزات الكهربابٌة والتجهٌزات الصحٌة.

Finish to Start :(FS)  تعنً هذه العالقة أن النشاط الثانً ال ٌبدأ قبل أن ٌنتهً النشاط األول، وقد

استخدمت هذه العالقة فً أؼلب أنشطة المشروع، فؤعمال الحدادة للسقؾ لن تبدأ قبل االنتهاء من أعمال 

 لسقؾ وهكذا. نجارة ا

(FF) Finish to Finish.تستخدم هذه العالقة لربط نشاطٌن تكون نهاٌتهما فً وقت واحد : 

:(SF) Start to Finish  ًهذه العالقة نادرة الحصول، فهً تشترط بداٌة النشاط األول كً ٌنته

 النشاط الثانً.

  والنتائج ثالثاً: المخرجات    

استخدام أمر الجدولة بالبرنامج والتً كانت فٌه األٌام الفعلٌة للعمل تم حساب المسار الحرج  من خالل 

 مٌالدي.  92/00/9191ٌوم والتً تنتهً فً  402

 إعداد الجدول زمني بعد استخدام الهندسة القيمية  0.3.4

 اإلدارية المدخالت اوالً:      

 هجٌة الهندسة القٌمٌة.ٌتم ادخال جمٌع المدخالت السابقة والتً لن تتؤثر باستخدام من     

 ثانياً: المدخالت الفنية     

 المشروع بٌانات Project Data  

فً هذه الخطوة تم إدخال جمٌع البٌانات والمعلومات التً تخص المشروع إال أنه ال تم إدخال مدة   

ٌخ فصل دراسً، تار 94المشروع وموعد نهاٌته كما ٌلً: مشروع تنفٌذ مدرسة نموذجٌة ساحلٌة بسعة 

 م. 10/12/9102بداٌة المشروع 

  أوقات عمل المشروع 

ساعات بالٌوم ماعدا الجمعة ، كما ٌستثنى أٌام العطالت وهً أٌام  8كل أٌام األسبوع عمل بواقع 

 األعٌاد الدٌنٌة والعطالت الرسمٌة للدولة. 
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  هٌكل تقسٌم األعمال 

األعمال الترابٌة، األعمال الخرسانٌة، أعمال  هٌكل تقسٌم األعمال كما هو فً الحالة السابقة وفق التالً:

المبانً واللٌاسة، أعمال التكسٌات، أعمال الدهانات، األعمال المعدنٌة والخشبٌة، األعمال الكهربابٌة، 

 أعمال التكٌٌؾ، األعمال الصحٌة، أعمال العزل.

 األنشطة 

الزمنٌة التً ٌستؽرقها كل  تم ادخال األنشطة فً البرنامج وفق بنود العمل بالمشروع وحسب المدة

 نشاط، كما تم اضافة األنشطة التً تم تعدٌلها وتؽٌٌرها وفق منهجٌة الهندسة القٌمٌة.

  التسلسل المنطقً لألنشطة 

( فؤصبحت FSإضافة لما تم تطبٌقه فً عالقات الحالة السابقة، فقد تم تعدٌل بعض العالقات التً كانت )

(SS)Start to Start  ن وقت المشروع كؤنشطة التركٌبات الكهربابٌة والتركٌبات الصحٌة لالستفادة م

 والدهانات الخارجٌة والتً ٌمكن أن تبدأ فً وقت واحد.

  والنتائج ثالثاً: المخرجات     

والتً كانت فٌه األٌام الفعلٌة  تم حساب المسار الحرج  من خالل استخدام أمر الجدولة بالبرنامج     

 مٌالدي.  92/00/9191ً تنتهً فً ٌوم والت 402للعمل 
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 الخالصة .5

فصل  94تم تطبٌق منهجٌة الهندسة القٌمٌة على الحالة الدراسٌة والمتمثلة فً مدرسة ثانوٌة سعة 

دراسً. من نتابج الدراسة نجد أن مساحة الفراؼات التً ُخصصت للفصول الدراسٌة وممراتها تشؽل 

سة، األمر الذي ٌجعلها األجدر بالدراسة واستخدام % من إجمالً المساحة المسقوفة للمدر42نسبة 

% من قٌمة مبنى 2دٌنار لٌبً، أي ما ٌعادل نسبة  2296422البدابل. خلصت الدراسة إلى توفٌر قٌمته 

المدرسة من خالل البدابل المستخدمة. من خالل دراسة الجدولة الزمنٌة للمشروع وبتطبٌق برنامج 

ٌوم بعد تطبٌق منهجٌة الهندسة القٌمٌة فً حٌن كانت  402 للعمل لفعلٌةا برٌمافٌرا  وجد أن عدد األٌام

 .ٌوم قبل تطبٌقها، أي أن مدة تنفٌذ المشروع انخفضت بثالثة أٌام 402

نوصً ببعض الدراسات المستقبلٌة التً لم تتطرق إلٌها الورقة وهً تصب فً مجال الهندسة القٌمٌة 

 والمتمثلة فً النقاط التالٌة:

 تحلٌل التصامٌم المعمارٌة واإلنشابٌة للمشروع، بوضع البدابل والمقترحات والتؽٌٌرات دراسة و

 التً تعمل على تقلٌل المٌزانٌة المالٌة المرصودة للمشروع.

  التوسع فً إعداد مثل هذه الدراسات لتضم جمٌع بنود العقد وال تقتصر على المبنى فقط، كالطرق

 واألعمال الخارجٌة.

 الصناعات المحلٌة. تكالٌؾ تخفٌض فً القٌمٌة الهندسة تطبٌق عن أثر ستقبلٌةم دراسات إعداد 
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 م.9110، والتوزٌع للنشر

والرقابة علٌها، عمان،  القرارات اتخاذ فً اإلدارٌة المحاسبة، الشرع مجٌد سفٌان سلٌمان[15] 

 م.9119 دار الشرق، األردن،

 م.9102شروعات األودٌة، جهاز تنمٌة وتطوٌر المراكز اإلدارٌة، محفوظات مكتب م[16] 


