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عن المركز

مقره الرئيس يف بغداد .مهمة املركز
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
ختص العراق
الرئيسة ،تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية اليت ّ
بشكل ٍ
خاص ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام ،فضالً عن قضايا أخرى .ويسعى مركز البيان إىل إجراء
احلقلي السياسي واألكادميي.
حتليل
هتم نْ
مستقل ،وإجياد حلول عمليّة جليّة لقضايا معقدة ّ
ّ
قياساً باألمهية اليت حيظى هبا العراق إقليمياً ودولياً ،والتطورات املتالحقة اليت يشهدها البلد
واملنطقة ،كانت أغلب التحليالت واملتابعات اليت كانت حتاول مالحقة األحداث والقضايا يف العراق
تفتقر إىل القدرة على التفكري خارج إطار األسلوب السائد والقوالب اليت ح ّددت النظرة إىل العراق خالل
العقود املاضية .هلذا السبب فإن املركز يسعى لتقدمي وجهات نظر جديدة تعتمد املوضوعية ،واحليادية،
كز أنشطتَهُ يف البحث والتحليل للتحديات اليت تواجه العراق ومنطقة الشرق
يوجهُ املر ُ
واملصداقية واإلبداعّ .
ِ
بصائر وأفكا ٍر لصانعي القرار عن املقرتبات الناجعة ملعاجلتها على املدى القصري والطويل.
األوسط بتقدمي َ
يقوم املركز بتقدمي وجهات نظر قائمة على مبادئ املوضوعية واألصالة واإلبداع ،لقضايا الصراع
عرب حتليالت ،وأعمال ميدانية ،وإقامة صالت مع مؤسسات متنوعة يف الشرق األوسط من أجل مقاربة
قضايا العراق اليت ختص السياسة ،واالقتصاد ،واجملتمع ،والسياسات النفطية والزراعية ،والعالقات الدولية،
والتعليم.
مهمة المركز

كز البيان للدراسات والتخطيط أن يكون مصدراً مهماً يف حتليل القضايا العراقية على
يسعى مر ُ
مستقل ،وألن يكون منتدى للحوار املبين على احلقائق حول التغيريات اليت حتدث يف العراق واملنطقة،
حنو
ّ
باإلضافة إىل أن يكون مسامهاً يف صياغة تفكري اسرتاتيجي لدى صانع القرار العراقي أيّاً كان موقعُه.
يتوخى املركز تقوية قدرات املؤسسات البحثية والتعليمية ،ومنظمات اجملتمع املدين ،والدوائر احلكومية ،من
ّ
أجل خلق خرباء يف اإلدارة وصناعة القرار يف جماالت السياسة واالقتصاد واالجتماع.
ين ّفذ املركز هذه املهمةَ عرب إجراء أحباث وحتليالت ،وتوفري منح حبثية ومنح لألعمال امليدانية ،وعقد
املؤمترات والندوات وورش العمل ،وإقامة دورات تدريبية للمؤسسات احلكومية واجلامعات.
األهداف

ختص العراق من خالل املسامهة بتحليالت عميقة ومستقلة تعتمد
• املسامهة الفاعلة يف النقاشات اليت ّ
بشكل رئيس على البحوث والدراسات اليت يقوم هبا علماء ومتخصصون.
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• تشجيع احلوار املبين على املعلومات واحلقائق للخرباء بالشأن العراقي ،ومنهم صانعو السياسات،
والصحفيون ،واألكادمييون ،حول التحديات اليت يواجهها العراق واملنطقة ،وإلنتاج أفكار جديدة حول
مواجهتها.
• تطوير القدرات اإلسرتاتيجية يف صناعة القرار وصياغة السياسات يف العراق.
• هتيئة خرباء يف املؤسسات السياسية واألكادميية مبهارات يف صناعة القرار واإلدارة.
• إقامة صالت حملية وإقليمية مع املؤسسات االقتصادية والتعليمية والسياسية.
• إنشاء مشاريع حبثية اسرتاتيجية وتعزيزها.
اهتمامات مركز البيان للشؤون التالية

•اجملال االقتصادي( :الطاقة ،النفط ،القطاع املصريف ،املوازنة ،املصادر غري النفطية،
االستثمار) وغريها من األمور املتعلقة باجلانب االقتصادي.
•اجملال السياسي( :السياسة اخلارجية ،السياسة الداخلية ،األمن ،الربملان ،احلكومة ،مشاريع القوانني)
•اإلصالح اإلداري :يتضمن (منع الفساد ،الروتني اإلداري والبريوقراطية ،إعادة تنظيم وتأهيل
املؤسسات).
•جمال الرتبية والتعليم :ويشمل ( التوظيف ،املناهج الدراسية ،األبنية املدرسية ،اجلامعات ،نسب
اخلرجيني من اجلامعات ،النظام التعليمي ،اجلامعات األهلية).
•القضايا االجتماعية( :العنف ،التعايش السلمي يف اجملتمع ،النظافة ،املواطنة ،الطائفية ،املشاكل
األسرية ،نسب الطالق ،القضايا النفسية).
•.القطاع الزراعي( .االكتفاء الذايت ،الثروة احليوانية ،احملاصيل الزراعية).
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السياحة،
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مقدمة المركز

تعد اإلدارة الناجحة للمشاريع اهلندسية وغري اهلندسية أساساً جوهرياً يف جناحها وضمان جودهتا .إذ أن
اإلدارة هي احملور الذي ترتكز عليه مقومات جناح هذه املشاريع ،وقاعدة لقياس وتقييم مديات التقدم من
عدمه يف أي نشاط هندسي أو عمراين .وميكن القول أن قراءة أساليب إدارة أي مشروع ميكن أن تعطي
مؤشرات تتنبأ وبشكل مبكر مبديات جناح أو فشل ذلك املشروع .حيث تعطي اإلدارة الناجحة ألي
مشروع استغالالً أفضل للموارد واإلمكانيات للخروج بأفضل النتائج وفق معايري عالية اجلودة.
إن كتاب “األسس العملية إلدارة املشاريع والعمل اهلندسي” يعد واحداً من الكتب القالئل اليت ألفت
حديثاً ومن قبل أصحاب خربة هندسية من العراقيني ،جتمع بني اخلربة العملية الطويلة يف إدارة مشاريع
هندسية ناجحة ،وبني مواكبة التطور احلاصل يف إدارة املشاريع اهلندسية يف العامل ،وبني تطويع اخلربات
واملواكبة لبيئة العمل العراقية .إذ يضع املعمار االستشاري نعمان مىن عصارة خربته وعلمه يف هذا الكتاب.
يقع هذا الكتاب يف تسعة فصول تغطي اجلوانب العملية اليت ينبغي للمهندس ،ومدير املشروع اهلندسي أن
يلم هبا ،اليت تساعده يف أن يفهم ويتعامل بشكل أفضل مع بيئة العمل كي ينفذ فيها على أكمل وجه .إن
هذ الكتاب يعطي صورة متكاملة لصيغة إدارة املشاريع اهلندسية ،وهو أمر مهم وجوهري لتحقيق النجاح
يف أي نشاط هندسي عمراين .يضاف إىل ذلك فإن هذا الكتاب يساعد كل من له اهتمام بفهم إدارة
يكون ذوقاً وفهماً يرتكز على اجملاالت اليت حددها الكتاب .ابتداء من
املشاريع ،وليس اهلندسية فقط أن ّ
فهم البيئة القانونية املتعلقة باملشاريع ،ومروراً بتفاصيل اعداد البىن التحتية االدارية الدارة املشاريع ،وادارة
الوقت واملوارد املادية والبشرية ،ومرتكزات ادارة اجلودة ،والتواصل ،ونظم املتابعة واملراقبة ،وادارة املخاطر.
إذ أن هذا الكتاب ميثل وصفة عملية ،سهلة الفهم ،واضحة ،وحديثة إلدارة املشاريع.
ويرى مركز البيان للدراسات والتخطيط أن هذا الكتاب سيكون إضافة نوعية يف أساليب التخطيط والعمل
اليومي للمهندس العراقي ،وسيشغل حيزاً مهماً يف املكتبة اهلندسية العراقية .كما يصلح أن يكون مقرراً
دراسياً يف اجلامعات العراقية إلعداد املهندسني العراقيني وتدريبهم يف أساليب ادارة املشاريع احلديثة اليت
تأخذ باحلسبان الصورة الكلية لعمل املشروع وادارته والتحديات اليت تواجهه .كما يصلح الكتاب أن
يكون مرجعاً لألستاذ اجلامعي ،ومسؤول التدريب ،واملهندس ،ومدير املشروع ،كل يف جمال ختصصه
وعمله .باإلضافة اىل ذلك فإن هذا الكتاب ميكن أن يستخدم يف الورش اخلاصة بتدريب مديري املشاريع
اهلندسية لتطوير قدرات املهندسني العراقيني على إدارة املشاريع اهلندسية.
مركز البيان للدراسات والتخطيط
آذار 2016
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شــكر
لقد ب��دأت امل���داوالت ح��ول ه��ذه ال��دراس��ة م��ع ع��دد م��ن ال��زم�لاء املعماريني واملهندسني
واخرين يف سبيل لالستفادة من اخلربة املكتسبة يف ادارة املشاريع .وكان ملقرتح الدكتور جاسم
الدباغ لتقدمي ندوات عن املوضوع يف االقسام اهلندسية يف اجلامعات الفضل يف انطالق الدراسة
والبحث لتكملة املعرفة الشخصية .اال ان الفكرة تطورت اكثر بعد ان اعدت املسودات االوىل
للندوات لتصبح بالصيغة احلالية  ...كتاب مطبوع ليصبح مرجعاً للطالب واصحاب املهنة
واملهتمني باملوضوع.
والدراسة مرت بعدد من املراحل ،ونقحت اكثر من مرة.وهنا اليسعين اال ان اقدم شكري
وتقديري اىل كل من وضع بصماته على هذه الدراسة ،واخص بالذكر زمالئي الدكتور جاسم
الدباغ الذي اشعل الفتيل النطالقة الكتاب وااملعمارية دنيا سردار ملتابعتها املستمرة واستنتاجاهتا
الثمينة من خربهتا يف ادارة املشاريع يف العراق .كما اقدم الشكر والتقدير ملالحظات الدكتور
هادي جاسم صاحب كتاب  People and Project Management for ITوالذي درس
مسودة ه��ذا الكتاب بعمق ،وق��دم مالحظاته الثمينة باالعتماد على اخل�برة الطويلة يف ادارة
املشاريع وتدريس امل��ادة يف احملافل العاملية .كما الانسى ابدا مالحظات املهندس اميل كوهن
صاحب اخلربة الطويلة يف ادارة املشاريع اثناء التنفيذ املوقعي يف بريطانيا ومالحظات املهندس
حممد توفيق حول الوسائل االدارية.
اق����دم ش��ك��ري وت��ق��دي��ري اىل ال��س��ي��د ع��ب��د ال��ع��زي��ز ج��ب��ار رئ��ي��س ق��س��ـ��ـ��م ال��ع��ق��ود يف وزارة
2
ال��ت��خ��ط��ي��ط 1وال��س��ي��د ف����ؤاد اخل��ف��اج��ي رئ��ي��س ال��ق��س��م امل��ع��م��اري يف ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��دس�ين ال��ع��راق��ي��ة
 .1االجتماع مع السيد عبد العزيز جبار بتاريخ  26اب .2015
.2االجتماع مع السيد فؤاد الخفاجي بتاريخ  9ايلول .2015
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للوقت الثمني الذي قضوه معي ،واجابوا على اسئليت عن القوانني والتعليمات اليت ختص مواضيع
ه��ذا الكتاب .وق��د كانت االستنتاجات م��ن املقابلتني متطابقة بشكل ع��ام م��ع استنتاجات
الدراسة .أنه من املفرح ان يؤكد االستاذ فؤاد اخلفاجي من ان نقابة املهندسني قد بدأت بأعادة
النظر يف القوانني والنظام الداخلي والتعليمات هبدف التغلب على السلبيات يف اساليب العمل
املهين.
للكل شكري وتقديري واعتزازي  ..فهم فعال مسامهني يف اصدار هذه الدراسة.

الى صانعي البيئة العمرانية
الى التي شجعتني على اعداد هذه الدراسة

نعمان مىن
كانون الثاين 2016
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تقديم
د .هادي جاسم
عرفت نعمان لفرتة جتاوزت اخلمسني عاما .وهذا ال يدل على ما بلغناه من العمر فحسب بل
يعطي كذلك فكرة عن الفرص الّيت أتيحت لنا لتبادل اخلربات واآلراء يف جماالت احلياة املختلف .كذلك
اتيحت الفرصة لنا الحراز التقدم يف حياتنا العملية يف اوروبا ،وللعمل ضمن فرق عمل كبرية ومتطورة،
للوصول اىل نتائج تكون تلك الفرق فخورة هبا هو يف جماله املعماري وانا يف ادارة املشاريع واملنظمات
الكربى يف جمال احلاسبات االلكرتونية.
قد ميتلك الفرد خربة وبراعة وكفاءة يف أي جمال من جماالت احلياة ولكن سوف لن يقدم لنفسه
ولالخرين ما هو مبستوى الطموح ،ما مل أن تكن مسامهاته ضمن فريق يفهم ما يصبو اليه الشخص يف
جمال عمله وما مل يكن ذلك الفريق متحمس لتحقيق أهدافه واحالمه يف ذلك اجملال .ما اشرت اليه هنا
كان بال ريب أحد اجلوانب اليت كنا على اتفاق تام هبا ،اضافة اىل كون هذا اجلانب كان قد استهلك
معظم وقتنا خالل مناقشة هذا الكتاب .وكما كنا نشري اليه باستمرارعلى انه اجلانب املرن من االدارة .أما
اجلانب الصلب فيشمل اخلربات الفنية والتقنية يف االدارة أو يف أي جمال عمل آخر.
بالرغم من اننا مارسنا معظم حياتنا العملية يف اوروب���ا ولكن -وه��ذا غين عن ال��ذك��ر ،-بقينا
حمافظني على والئنا للوطن األم ،وهذا ما كان يدعونا الستخالص خرباتنا وآراءنا اخذين بنظر االعتبار
الفوارق الدقيقة لتطبيقها هناك .ان ما يطرحه نعمان يف هذه الدراسة هو مفاهيم ادارية متقدمة يف اطار
سيسمح للمهندس العراقي تطبيق هذه املفاهيم ضمن املشاريع واملكاتب يف العراق.
ان جوهر العمل ضمن فريق ما هو خلق مناخ يتيح لعشرات أو مئات ورمبا أكثر من اعضاء
الفريق أن يعيشوا حلما مشرتكا ميكنهم من تبادل اآلراء يف اجواء سليمة وذلك للوصول اىل اهلدف أو
االهداف املنشودة اليت يطمح اليها ذلك الفريق .وال بد من االشارة هنا ان فريقا هبذا احلجم غالبا ما
ينتمي اعضاؤه اىل خلفيات ثقافية خمتلفة .لذا فان هذا الفريق سوف جيلب معه حتديات خاصة يستوجب
مواجهتها بروح من االح�ترام والشفافية والنزاهة .من ناحية اخرى فان فريقا مثل هذا يتيح فرصاً هائلة
جللب تنوع وغىن حضاري جيعل الفريق اكثر ابداعا وفعالية.
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خالل مناقشايت مع نعمان هلذا الكتاب كنا على ادراك ووعي تام بالتأثريالذي متلكه وستملكه
وسائط االعالم االجتماعية (مثل التوتروالفيسبوك وغريها) يف اي من جماالت احلياة خصوصا يف العمل
ضمن فريق .وقد طورت هذه الوسائل اساليب العمل ضمن الفريق الواحد حبيث وصل اىل درجة اصبح
فيها آالف بل ماليني البشر يسامهون بنفس النشاط عرباحلدود والثقافات املختلفة .وهذا بالذات سوف
جيلب معه ظواهراٌجديدة احداها عدم وجود التفاعل الشخصي واالنساين خالل العمل ضمن هذا الفريق.
اما كيف سينشأ هذا النوع من التعامل املشرتك ،فبال شك انه سيتأثر جزئيا بالتطورات التكنولوجية
ذات العالقة ،والبد من الذكر ان هناك امر ال مفر منه هو ان هذه التحديات ستضل باقية هنا والبد من
تبنيها بكل جماالت العمل وبالذات يف ادارة املشاريع.
ان واح����دا م��ن اب���رز ال���ف���وارق يف ع��م��ل ف��ري��ق ض��م��ن وس��ائ��ط االع��ل�ام اآلن��ف��ة ال��ذك��ر ه��و ال��ع��دد
الكبريالعضاء الفريق املسامهني بالعمل ضمنه ،وهذا ما سيدفع للتطور بسرعة متزايدة اىل مستويات مل
نشهدها من قبل ،وهذا امر ميكن لالداريني واملديرين والقادة يف مجيع احناء العامل االستفادة منه .
وختاما فان هذا الكتاب غين بالف َكر وما جيب عمله أوجتنبه خالل العمل ضمن فريق معين ،وهذا ما
جيعله عالمة بارزة الخذ ادارة املشاريع واملكاتب يف العراق اىل ابعاد جديدة .اضافة اىل تلك االفكار واملفاهيم
3.
العديدة الليت يقدمها نعمان يف هذه الدراسة فان الكتاب يوفر صندوق عدة ادارية للمهندسني يف حقل عملهم

3.Hadi Jassim worked around 40 years in IT in Telecom, Energy and health sectors. More than 20
years in IT management and since 1999 running IT Organisations in these sectors. He has a track
record in successfully completing large and complex programmes in IT and Telecom and a wealth
of experience in leading projects and project management training
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المدخل
يتم االن اجن���از م��ش��روع ع��م�لاق يف ل��ن��دن ،يعترب اك�بر م��ش��روع ينجز يف اورب���ا ح��ال��ي��اً .وامل��ش��روع
امل��ع�ني ه��و اخل���ط اجل��دي��د ل��ل��ق��ط��ارات  ،London Crossrail Projectوال����ذي س��ي��ك��ون  % 40منه
4
حت���ت االرض يف م���رك���ز م��دي��ن��ة ل���ن���دن.ه���ذا امل���ش���روع ي��ش��ت��م��ل ع��ل��ى ح��ف��ر  42ك��ي��ل��وم�تر م���ن االن���ف���اق
 ،حتت اسس املباين الشاهقة والشوارع املكتضة ،واالسواق التجارية ،واماكن العبادة ،واملباين الرتاثية اليت
قد تتأثر باقل هزة .خط القطار مير باربعني حمطة ،عشرة منها جديدة.
ويعمل يف املشروع  10,000مهندس وعامل ،من النساء والرجال ،منخرطون يف هذا العمل اليومي
يف اربعني موقعاً من دون ان تتوقف احلياة االقتصادية او االجتماعية او الثقافية او الرتفيهية اال ماندر،
وبشكل حم��دود قرب حمطات القطارات املعنية  ..كل هذا العمل اجلبار ينجز من قبل ثالث جماميع;
االول :فرق عديدة من االستشاريني واملصممني واملدققني; والثاين من االداريني املتخصصني يف جماالت
ادارة املشارين; والثالث الفرق املنفذة يف املواقع املختلفة ،والبد ان تتفاعل هذه الفرق فيما بينها لضمان
جناح املشروع حسب الربنامج احملدد مسبقا.
لنتصور حافرة االنفاق مع فريقها الذي يقودها وخلفهم فريق اهناء النفق وامامهم يف اجلهة االخرى
فريق ينهي اعمال احملطة الستقبال احلافرة ،وفوقه على سطح االرض فريق اخر لتدقيق ومراقبة اي تغري
يصيب املباين او البنية التحتية او البيئية ،واستشاريون يدققون وي��ط��ورون التصاميم حسب متطلبات
الواقع العملي ،هذا عدا العاملني يف ايصال املعدات واملواد الضرورية ونقل خملفات احلفر والنفايات يف
الوقت احملدد ،ويف املكان احملدد يف جدار احملطة ويف املساحة احملسوبة مع اختالف باملقاييس التتعدى
السنتمرتات ،تشق احلافرة اجلدار الكونكرييت لرتبط احملطة ،عرب النفق ،مبحطة اخرى.
هذا العمل حيتاج اىل دراسات متكاملة وختطيط دقيق وادارة متمكنة كما حيتاج اىل خربات متعددة،
اسست هلا اكادميية متخصصة( Tunnelling and Underground Construction Academy
 .(TUCAكل جزء وفعالية يف املشروع تعترب مشروعاً حبد ذاته ،وترتبط هذه املشاريع سوية يف عملية
تنسيقية حمكمة.
هكذا تطورت التقنيات الفنية واالداري��ة يف معظم دول العامل .ومن الطبيعي ان يكون احلديث
 .4المشروع يشمل ايضا على قطارات فوق االرض ليكون طول الخطوط الكلي فوق االرض وتحت االرض  100كيلو متر.
Al-Bayan Center for Planning and Studies
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هنا عن النجاح الكبري يف ادارة املشروع ،وعن التنسيق والتنفيذ الدقيق .اما تقييم جناح املشروع جتاريا او
اجتماعيا فله جماالت اخرى.
فماذا عن العراق؟
حرب لثماين سنوات مع ايران  ..احتالل اجلارة الكويت  ..حرب اممية ضد العراق الخراجه من
الكويت  ..عنف وارهاب داخلي  ..اكثر من عشر سنوات من احلصار االقتصادي والدبلوماسي والعلمي
 ..ضربات جوية ضد امل��واق��ع العراقية بني احل�ين واالخ��ر  ..كل ه��ذا لينتهي يف  2003حب��رب مدمرة،
واحتالل عسكري تبعه حتطيم جلوانب عديدة من تركيبة السلطة واملؤسسات الرمسية ،وانتشار فساد اداري
ومايل واسع النطاق ،وصراع داخلي ،وزعزة يف الوضع االمين  ..ويستمر اخلراب ليفتح االبواب واسعاً امام
االحتالل لثلث العراق يف منتصف عام .2014
يقول الدكتور خالد السلطاين “لكن م��ا عملناه ببغداد ،وال سيما يف السنني األخ�ي�رة ،ليس
فقط تناسي “واقعة” حضور تلك الروح املتجددة ،وإمنا ،ايضاً ،االمتناع عن إضافة اي شئ معماري
او ختطيطي مهم هل��ا ..... .مثة إمه��ال مل يكن مسوغاً البته لعمارة بغداد والع��م��ال ختطيط بغداد”5
ومايقال عن بغداد ينطبق على العراق ككل هبذه الدرجة او تلك .كم من املشاريع االسرتاتيجية بدأت
حل بالرتاث العمراين؟
وتوقفت؟ كم من اخلراب ّ

يف ضروف مابعد  1991انعزل العراق كليا عن العامل اخلارجي ،وفقد الكثري من كوادره اما قتالً او
نزوحاً خارج الوطن .ومل يراوح العراق مكانه خالل كل هذه الفرتة الطويلة ،بل تراجع يف امكانياته التقنية
والعلمية والفنية ،واصبح العامل يف و ٍاد والعراق يف واد آخر .النزيف الفكري والفين والوضع الداخلي ترك
بصامته على احلركة العمرانية العراقية نتحسسها اىل االن.
ميكن توصيف ماجيري للبيئة احلضرية بكال جانبيها ،العام (التخطيط احلضري) واخلاص (تصميم
املشاريع وتنفيذها) بصفة العشوائية يف اختاذ القرار ،واسلوب التنفيذ والرقابة على مستويات التنفيذ او
يف ظاهرة التجاوزات املتعددة االشكال .والقرارت العشوائية تغطي مساحة واسعة; من اختيار املشاريع;
نفسها او التخصيصات املالية; اوالتخصيصات اجلغرافية  ...اىل ال��ق��رارات بالغاء املشاريع وال�تي كثريا
ماحيدث يف العراق حالياً.6
أن عملية تكوين “البيئة احلضرية” هي عبارة عن سلسلة من ال��ق��رارات والتوجهات املرتابطة،
واليت تتداخل فيها كثري من العوامل واحلقول املتخصصة ،اضافة اىل املتغريات املكانية والزمانية .والدراسة
«جني» المكان! ،ايالف .2014/7/11
.5خالد السلطاني ،بغداد :من محاوالت «وأد» المكان ،إلي تقصيات
ّ
 .6نعمان منى – البيئة الحضرية – مداخلة قدمت في مؤتمر اعمار بغداد –  – 16-17/11/2013الملحق رقم 7
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االكادميية هي جزء من حتضري الكادر الفين هلذه العملية .فالتصميم هو النهج اخلالق يف حل ومعاجلة
القضايا املعقدة وامللحة يف االحتياجات االجتماعية واالقتصادية واحلياتية ،من خالل خلق احللول املناسبة
للبيئة احلضرية .ولكن خلق هذه البيئة يتعدى عملية اعداد التصاميم ،وحيتاج اىل خطوات متعددة خمتلفة
ومرتابطة ،تبدأ باالرادة ملعاجلة االحتياجات الدنيوية ،كما حتتاج اىل اسلوب اداري يتفهم متطلبات العمل
الفين ،وتنتهي بعملية تنفيذ املشاريع اليت هلا خطواهتا ومتطلباهتا الفنية واالدارية لتكون ناجحة ومتكاملة.
ي����ؤك����د امل����ع����م����ار االي����رل����ن����دي ج������ون ت����وم����ي  John Tuomeyاحل�����ائ�����ز ،م����ع ش���ري���ك���ت���ه ش��ي�لا
اودون�������ال  ،Sheila O’Donnellع��ل��ى امل���دال���ي���ة ال��ذه��ب��ي��ة يف ب���ري���ط���ان���ي���ا()RIBA Gold Medel
ل��ع��ام  ،2015ع��ل��ى امه��ي��ة ال��ع�لاق��ة ال��ع��ض��وي��ة ب�ين امل��ع��م��اري�ين واالخ��ص��ائ��ي�ين وامل���ق���اول�ي�ن ،وي��ق��ول “على
املعماريني ال��ت��واص��ل م��ع رب العمل ،م��ع امل��ق��اول�ين ،م��ع احل��رف��ي�ين ،الن ال��ع��م��ارة ع��ب��ارة ع��ن ف��ن ح��ريف”7
 ،وانا اضيف له :وكذلك اهلندسة.
باختصار فان ما مييّز مهنة العمارة واهلندسة هو اسلوب عملها اجلماعي .اي حرفيتها ،وهذا حبد
ذاته يستوجب اساليب عمل متميزة.
****
هنا ي��أيت الرتابط بني احلياة االكادميية والتجربة العملية .وه��ذا الرتابط مؤطر بامكانيات اداري��ة
لعملية الختلو من التعقيد .ويف البدء البد من التأكيد على ان العملية املعرفية التتوقف باخلروج من البيئة
االكادميية بل تستمر املعرفة بالرتاكم مدى احلياة.
البيئة االكادميية تؤهل الشخص للبدء باحلياة العملية .وللبيئة االكادميية اساليبها االداري��ة اليت
تناسب تلك العملية .اما ممارسة املهنة فلها اساليبها ومتطلباهتا االدارية ،واليت الميكن ان تغطيها احلياة
االكادميية بالكامل بل حتتاج اىل خربة عملية مكتسبة ومرتاكمة مصحوبة ببحث ودراسة وتعلم دائمي.
ان سر النجاح سيعتمد على التزاوج الصحيح بني االمكانيات الفنية (هندسية ومعمارية) وبني التطبيق
الصحيح واستعمال الوسائل االدارية املناسبة يف كل مرحلة من مراحل العمل املهين.
وكما سنالحظ فامهية املعرفة باملفاهيم واالساليب االدارية التتوقف على فريق دون اخر ،والعلى
موقع معني ،بل هي ضرورية ،ولو مبستويات خمتلفة ،لكل العاملني يف اجملال اهلندسي او املعماري.
****
7.O’Donnell and Tuomey use RIBA lecture to outline the six themes that define their work,
Building Design Online, 03/02/2015
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هذه الدراسة هي خطوة اوىل الث��ارة النقاش حول مجلة من املفاهيم واالساليب االداري��ة والفنية
لتغطية ومعاجلة العجز ال��ذي تعاين منه احلركة العمرانية العراقية بسبب تركة السنني السابقة .والدراسة
موجهة اىل كل املعماريني واملهندسني ،خصوصا الشباب منهم ،الهنم سيكونون اصحاب الثقافة املهنية
اجلديدة اليت جيب ان خيلقوها بالتوازي مع العملية العمرانية اليت يقودوهنا .ونطمح ان تكون مواد الكتاب
مفيدة اىل اصحاب القرار ايضاً ،وذلك بتفهم طبيعة العمل العمراين ومتطلباته ،حىت تكون قراراهتم مناسبة
وبعيدة عن الذاتية والعشوائية.
ونتفائل ون��ق��ول :باننا نطمح ان يساهم ه��ذا الكتاب بوضع اس��س حلركة عمرانية تعيدنا اىل
االنتعاش الفكري الذي شهدناه يف منتصف القرن املاضي.
لقد حددنا اهداف الدراسة مبا يلي:
•استيعاب اجلوانب العملية للنشاط العمراين فيما بعد الدراسة االكادميية والبحث عن اساليب افضل
للعمل املهين تكون معتمدة من قبل القطاع العمراين ككل.
•خلق ضوابط عمل جديدة ،او حتفيز الضوابط احلالية وصياغتها مبا يتناسب والتطور املهين يف العامل.
ويف ذلك اعتمدنا الكثري من املقارنات مع بعض التجارب او االساليب املعتمدة يف بعض الدول
الصناعية لالستفادة منها.
•خلق ثقافة عمل مهين جديدة للعمارة واهلندسة يف جمايل التصميم والتنفيذ .وه��ذا يشمل الثقافة
اخلاصة بقطاع (املعماريني واملهندسني واملهنيني) ،والعامة يف الدوائر الرمسية ،او القطاع اخلاص .وهنا
نؤكد على ان يكون املهنيون قادة التغيري يف اساليب ممارسة املهنة وخلق الثقافة املهنية اجلديدة.
اجلزء االكرب من النقاشات يف هذا الكتاب تتعلق بادارة العملية العمرانية بعد املرحلة االكادميية...
اي ادارة العمل املهين ،من خالل تفهم عملية ادارة املشاريع ،وعلى كل املستويات ،ان كان الشخص
استشاري مصمم ،او عضو يف فريق اومؤسسة ،او مدير مكتب استشاري ،او مدير مشروع.
وقد قسمت الدراسة اىل فصلني ،كل منها ينظر اىل جانب من جوانب ادارة العمل املهين.
فيبدأ الفصل االول (بيئة العمل املعماري واهل��ن��دس��ي) بالتطرق اىل خصائص املهنة وعالقتها
باملؤسسات الرمسية ،ومنها نقابة املهندسني العراقيني ،والوزارات املعنية والقوانني والتعليمات املرتتبة على
ذل��ك .مث يتطرق اىل املكاتب اهلندسية ومتطلباهتا االداري��ة والقانونية واملالية ،وبعدها يدخل يف اسس
التعامل والتعاقد مع رب العمل كما يغطي مسألة االرشفة واساليب حفظ املعلومات ورقياً والكرتونياً.
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وينتقل الفصل االول اىل مراحل العمل اهلندسي من دراسة اجلدوى ،وحتديد االسرتاتيجية اليت
تناسب املشروع اىل اهناء العمل يف املوقع ،مع مقارنة الواقع العراقي بالتجارب العاملية ،هدفه اجياد توصيف
معتمد هلذه املراحل يف العراق .وقبل االنتقال اىل الفصل الثاين ،تتطرق الدراسة اىل مفاهيم ادارة املشاريع
كوهنا صلب العمل املعماري واهلندسي يف التصميم ويف التنفيذ.
وتتم دراسة مفاهيم ادارة املشاريع يف الفصل الثاين بشكل مفصل من خالل تغطية جماالت املعرفة
االدارية التسعة املرتبطة بادارة املشاريع (ادارة التكامل – ادارة املتطلبات – ادارةالربامج الزمنية – ادارة
الكلفة – ادارة اجلودة – ادارة املوارد البشرية – ادارة التواصل – ادارة املخاطر – ادارة املشرتيات) .ومن
الطبيعي ان يتطرق الفصل اىل املفاهيم العامة يف االدارة ،اضافة اىل اعطاء امثلة عملية -قدر االمكان -يف
تطبيق هذه الوسائل االدارية .وهنا ايضا تشمل الدارسة بعض التجارب العاملية لالستفادة من خرباهتا.
ان جم��االت املعرفة وض��رورة استيعاهبا غري حمصورة مبدير امل��ش��روع ،وامن��ا تتعداه اىل مجيع اعضاء
الفريق ،بشكل او باخر ،وعلى مستويات خمتلفة .ولكن ،يف توجيه فريق ادارة املشروع واالشراف عليه،
هنالك امهية خاصة المكانيات املدير الفنية (معرفته باملتطلبات التصميمية) واالدارية (مجيع مرافق العمل
االداري) وباملستويات اليت حيتاجها املشروع يالذات .وهنا غطت الدراسة على مبادئ ادارة الفريق اضافة
اىل ادارة املشروع ،ومفاهيم القيادة يف العمل االداري.
توخينا يف امللحقات ان تكون مساعداً للقارئ للرجوع اليها يف احلياة العملية مع التحذير ان
معظم املعلومات قابلة للتغري بسبب طبيعتها القانونية .لذلك من الضروري التأكد بنفاذها عند البحث
يف تلك املتطلبات.
ويف هناية الدراسة تطرقنا اىل العديد من املصادر اليت ميكن الرجوع اليها بواسطة الكتب واملطبوعات
او عن طريق الوسائل االلكرتونية
والبد من التأكيد ان هذه الدراسة متثل خطوطاً عريضة وليس وصفات جاهزة ،هدفها التوصل
اىل قناعات لتطوير هذا القطاع من خالل خلق ثقافة جديدة واساليب عمل متطورة حول مستقبل البيئة
العمرانية .وقد يصيب الكتاب هنا وخيطأ هناك ،وقد يغطي جانباً معيناً بالكامل وقد يكون ناقصا يف
جوانب اخرى .فالميكن لكتاب واحد ان يغطي بالكامل مفهوم االدارة وادارة املشاريع والتدقيق يف بئية
العمل العمراين.
نعمان مىن
كانون الثاين 2016
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الفصل االول
بيئة الـعمل المـعماري والهندسـي في العراق

االولمبي -
زهازهاحديد
لندن
المسبﺢ االولمبي -
حديد - -المسبح

غربافريقيا
مالي–– غرب
جامع في
افريقيا
تنبكتو– –مالي
تنبكتو
جامع في

لندن

مدخل
سيواجه املعماري او املهندس ،عندما يكمل دراسته االكادمية ،بيئة عمل خمتلفة كلياً عن بيئة
العمل االكادميي .هذه البيئة اجلديدة حتتاج اىل توظيف الرتاكم املعلومايت املكتسب من البيئة االكادميية يف
اطار عالقات جديدة ومتطلبات مهنية واقتصادية وقانونية ختتلف عن املتطلبات االكادميية ،مما تستوجب
مهارات اضافية تكتسب وتنقح من خالل املمارسة واخلربة العملية والبحث والتعرف على متطلبات الواقع
العملي للمهنة.
وبغض النظر ان كان الشخص يعمل بشكل انفرادي او ضمن مكتب استشاري متخصص او
يف دائرة رمسية ،فسيحتاج اىل معرفة املتطلبات العملية ملا بعد الدراسة االكادميية لضمان االداء املطلوب
مهنياً .وميكن ان تشمل ال��دراس��ة االك��ادمي��ي��ة ،يف بعض مراحلها امل��ت��أخ��رة ،على تغطية ج���زءاً م��ن هذه
املتطلبات االدارية او القانونية اال اهنا تبقى بعيدة عن التكامل.
لو أمعنا النظر يف مبىن اجلامع الديين االفريقي يف اللوحة اعاله لوجدناه حيمل صفات مجالية عالية
من الناحية االبداعية .كما يليب املبىن عدداً من املتطلبات اخلدمية كمجموعة الفضاءات املشموله فيه،
اواهلندسية كاملتانة للفرتة الزمنية املتوقعة له.
املثال االخر يف نفس اللوحة حيمل ايضا صفاتاً مجالية ويليب املتطلبات اخلدمية واهلندسية .هذا
املبىن صمم اللعاب السباحة يف اوملبياد لندن عام  2012من قبل مكتب زها حديد للعمارة باملشاركة مع
عدد من املكاتب اهلندسية املتخصصة.

Al-Bayan Center for Planning and Studies

31

مركز البيان للدراسات والتخطيط

الفرق بني االثنني هو ان االول من نتاج “االسطة” ال��ذي تعلم احلرفة عن آبائه .حيث يقوم
«االسطة» جبميع االدوار الضرورية الستكمال املشروع ،واليت هي من نتاج تراكم اخلربة لعهود طويلة.
ه��ذه الصيغة هلا حمدودياهتا يف العصر احل��ايل .فمتطلبات التخطيط والبناء واالن��ش��اء ،من وجهة النظر
املعماري اواهلندسي ،اصبحت اكثر تعقيداً! مما تستوجب ان تكون هذه االعمال ناجتةً عن تعاون فريق
من االختصاصات املهنية :معماري ،مدين ،كهرباء ،ميكانيك ،بيئة ،اخلدمات الصحية ،الصوت .اخل
 ...اذن اصبح العمل اهلندسي عمل مجاعي.
املعماريون واملهندسون خيلقون بعملهم البيئة اليت تؤثر مباشرة على حياة الناس .وكلما تعقدت
وتشعبت احلياة ومتطلباهتا االجتماعية واالقتصادية والثقافية والقانونية ،وكلما تطورت املواد املستعملة
وارتقت اساليب التنفيذ ،فان العمل املهين اهلندسي يتعقد ويتشعب; فمثالً قد ميتلك املعماري الصورة
الكربى واالكثر مش��والً ملشاريع البناء والتخطيط ،،اال ان عملية التكوين املعماري هي عملية مشرتكة
ألختصاصات متنوعة واستشاريني متعددين.
مفهوم املهن ــة
وافضل تعريف للمهنة (وال�تي تشمل العمارة واهلندسة والطب واحملاماة) هو ال��ذي اورده سدين
وبيرتس ويب  Sidney and Beatrice Webbيف  1917حينما حددها “املهنة هي عمل يعتمد على
التدريب والدراسة املتخصصة .»8اي ان هلا شقان ،الدراسة االكادميية والتدريب العملي .ومازالت معظم
املهن تعتمد على الشهادة العلمية والتدريب العملي باشراف املتمرسني باملهنة قبل املمارسة الفعلية .حىت
ان املؤسسات املشرفة على العمل املهين يف معظم ال��دول الصناعية ب��دأت تطلب من اعضائها تقدمي
جرد سنوي بالتأهيل املستمر كشرط اساسي لألستمرار مبمارسة املهنة Continuous Professional
.)Development CPD
وقد الحظت نقابة املهندسني العراقية ،املشرفة على املهنة اهلندسية يف العراق ،هذا الرتابط بني
التعليم االكادميي واخلربة العملية .فجعلت مدة املرتبة االوىل بعد التخرج (مساعد مهندس) اربع سنوات
على االقل ...“ ،تعترب السنة االوىل منها فرتة تدريبية يعمل فيها املهندس حتت اشراف مهندس من مرتبة
اعلى ،”...واليرقى اىل املرحلة االعلى بعد ممارسة اخلربة الربع سنوات.9
وبغض النظر عن وجهات النظر املختلفة عن حمدودية امل��دد املطروحة اال ان متطلبات النقابة
8. Sir Christopher Ball, A Report for the RIBA on the Registration and Regulation of Architects,
Rules and Responsibility, December 2009. (a profession is a vocation founded upon specialised
)educational training
 .9نقابة المهندسين العراقية – النظام الداخلي  -الفصل الثالث  -المراتب الهندسية وصالحياتها.
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واضحة وصرحية .املشكلة هي يف اسلوب املتابعة واالشراف على تنفيذ املتطلبات واليت تكاد ان تكون
معدومة عمليا .كما ان التدريب العملي حيتاج اىل توضيح اوسع من ناحية النوعية ومفردات التدريب
والتقتصر على كون املهندس املعين قد عمل يف املشروع املعني.
االدارة يف الـعمل اهلندس ــي

مقسم ب�ين التصميم واالدارة .فجانب كبري م��ن وق��ت املعمار
ان العمل امل��ع��م��اري واهل��ن��دس��ي ّ
واملهندس يصرف على املسائل االدارية ان كانت ادارة املكتب او القسم يف املؤسسة املعنية او يف ادارة
املشاريع نفسها .وتزداد كمية وامهية العمل االدراي كلما تدرج املعمار واملهندس يف الرتب ومواقع العمل.
وميكن حتديد اهم جوانب العمل اليت ميكن ان يقوم املهندس بقسم منها او كلها حسب نوعية املشروع
ومتطلبات رب العمل كالتايل:
•ادارة املشاريع العمرانية وبرجمة العمل اثناء التصميم او التنفيذ.
•البحث يف متطلبات رب العمل واعداد دراسة اجلدوى.
•تعني او تقدمي املشورة اىل رب العمل لتعني الفريق االستشاري.
•العمل يف ،او ادارة عمل الفريق االستشاري لضمان تكامل املعلومات.
•تطوير التصاميم االولية واعداد الوثائق الكاملة للمناقصة وتنفيذ املشروع.
•اعداد التصاميم االولية اليت حتدد متطلبات املشروع ،مفردا او ضمن الفريق االستشاري.
•التشاور مع االدارة احمللية واجلهات الرمسية والتقدمي للحصول على املوافقات واجازة البناء.
•ادارة عملية احلصول على املعلومات التقنية (املسوحات والدراسات والفحوصات).
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•مراقبة امليزانية املالية للمشروع وادارة عملية الغيار.
•ادارة عملية املناقصة والتعاقد.
•ادارة عملية تنفيذ املشروع حسب شروط العقد.
•تقدمي خدمات املهندس املقيم يف املوقع.
•االشراف على العمل املوقعي (تفقد العمل).
•استالم املوقع من املقاول بعد اهناء العمل والتأكد من استكمال مجيع متطلبات العقد.
لذلك ميكن ان نلمس كمية اجلانب االداري يف العمل اهلندسي من القائمة املختصرة اعاله.
دعم املؤسس ــات املهنية

امثلة من الوثاﺋق التي تصدرها المؤسسات المهنية

امثلة من الوثائق اليت تصدرها املؤسسات املهنية
يوجد يف البلدان الصناعية ،عموما ،مؤسسات مهنية متخصصة ان كان للعمارة اوللفروع اهلندسية
االخرى .10وتدار هذه اهليئات من قبل جلان منتخبة وهلا كادر متفرغ الدارة عملها اليومي .ووظيفة هذه
املؤسسات هي تنظيم ومراقبة مجيع مفردات العمل املهين يف نطاق ختصص املؤسسة.
ومن ضمن هذه الوظائف هي مراقبة املناهج التعليمية وتسجيل املهندسنيكتأكيد على مؤهالهتم املهنة

11

 .10مثال في المجال المعماري في بريطانيا  Royal Institute of British Architects – RIBAوفي امريكا American
 Institute of Architectsوفي فرنسا  Order des Architectsوفي استراليا Australian Institute of Architects
 .11على االقل في بريطانيا ،ولربما في دول اخرى مثل امريكا واستراليا ونيوزلندا ،اللقب «معماري» محمي قانونيا .بمعنى
اليمكن استعمال اللقب اال بعد التسجيل في مجلس التسجيل المعماري  Architects Registration Boardوالتي التتم اال بعد
اجتياز الدراسة االكاديمية (خمس سنوات) والتدريب المهني (سنتان) ونجاح االمتحان المهني.
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 ،وحتديد قواعد السلوك املهين ،وتسهيل العمل اهلندسي من خالل املطبوعات الفنية والعلمية الدورية
واعداد صيغ لعدد كبري من الوثائق (مثال صيغة العقد مع رب العمل وصيغة العقد لتنفيذ العمل اهلندسي)
وتقدمي اخلدمات القانونية ومراقبة التدريب املهين املستمر ،اضافة اىل تعزيز مصاحل املهنة واعضاء املؤسسة
يف كل اجملاالت والدفاع عن مصاحلهم امام اجلهات الرمسية وامام اجلمهور ومساندهتم قانونيا اذا اقتضى
االمر.
ان تنظيم العمل امل��ه�ني هب��ذه الصيغة خيلق بيئة م��وح��دة وث��ق��اف��ة وس��ل��وك مهين واض���ح ،ليس فقط
للمهندسني واملعماريني بل ايضا الرباب العمل ،حيث تصبح املهنة واسلوب عملها مفهوماً ومعتمداً من قبل
اجلميع .اي اهنا املرجع الذي يعتمده اصحاب املهنة واملستفيدون .وهذا التكاتف الطوعي يعزز من موقع وقوة
العمل اهلندسي يف البلد .علماً ان العضوية يف هذه املؤسسات ليست اجبارية ،ولكنها برهان على املستوى
العلمي والفين الذي وصله الشخص .اهنا فعال صمام االمان اضافة اىل كوهنا اداة لتطوير املهنة.
وعدى املؤسسات املهنية اليت الترتبط هبا ضرورة العضوية ملمارسة املهنة ،فان الدولة تتوىل االطار
القانوين للعمل اهلندسي .وهذا يتم بتطبيق القوانني النافذة او بتأسيس هيئات رمسية حتدد السلوك املهين
الذي اليبتعد عن السلوك املهين املطلوب من املؤسسات املهنية .وقد تؤدي خمالفة اي من هذه الشروط
على سحب صالحية ممارسة املهنة لفرتة زمنية ،قد تصل اىل مدى احلياة.12
ام���ا يف بيئة ال��ع��م��ل اهل��ن��دس��ي يف ال���ع���راق فيتضمن ق��ان��ون امل��ك��ات��ب االس��ت��ش��اري��ة غ�ير احلكومية
رق�����م  16ل��س��ن��ة ( 2000امل���ل���ح���ق رق�����م  )2ع���ل���ى امل��������واد امل�����ؤث�����رة رمس���ي���ا ب��ع��م��ل امل���ك���ات���ب اهل���ن���دس���ي���ة.
13
وق����د اوىل ال���ق���ان���ون م��ه��م��ة م��ن��ح اج������ازة ف��ت��ح امل���ك���ات���ب االس���ت���ش���اري���ة االه���ل���ي���ة اىل ال��ن��ق��اب��ة امل��خ��ت��ص��ة
مبعىن ان نقابة املهندسني هل��ا ث�لاث ن��ش��اط��ات :ق��ان��وين (تسجيل املهندسني وم��ن��ح اج����ازات تأسيس
املكاتب) ومهين (ضوابط ممارسة املهنة والرتقيات والسلوك املهين) ونقايب (الدفاع عن املهندسني كمجموعة
متجانسة) وحيتاج هذا التشابك يف املهام اىل تدقيق واعادة نظر ملواكبة متطلبات املهنة والتطور العلمي
والفين.
ك��م��ا ان ه��ن��ال��ك ع��ق��دة اخ���رى متمثلة يف اخل��ل��ط يف ص�لاح��ي��ات اج����ازة امل��ك��ات��ب االس��ت��ش��اري��ة.
ف��ال��ق��ان��ون نفسه جييز هليئة التخطيط «م��ن��ح اج���ازة تأسيس املكتب االس��ت��ش��اري يف ح��ال ع��دم وج��ود
ن��ق��اب��ة م��ت��خ��ص��ص��ة او ع����دم ان���ت���م���اء اص���ح���اب ال��ط��ل��ب اىل ن��ق��اب��ة م���ت���خ���ص���ص���ة” .14مب��ع�نى ان مم��ارس��ة
امل��ه��ن��ة ،يف م��ف��ه��وم ه���ذا ال���ق���ان���ون ،غ�ي�ر حم���ص���ورة ب��ع��ض��وي��ة ال��ن��ق��اب��ة .اال ان ه���ذه ال��ص�لاح��ي��ات وال��ع��م��ل
ً
مسجال في «هيئة تسجيل المعماريين» �Archi
 .12مثال لممارسة العمل المعماري في بريطانيا يجب على المعمار ان يكون
 tects Registration Boardبالوقت الذي توجد فيه مؤسسة مهنية هي «المجمع الملكي للمعماريين البريطانيين» Royal
Institute of British Architects
 .13قانون المكاتب االستشارية غير الحكومية رقم  16لسنة  – 2000الفصل الثاني :التأسيس – المادة  – 2ثانيا.
.14المصدر السابق.
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مب��ح��ت��وى ق���ان���ون ت��أس��ي��س امل��ك��ات��ب االس��ت��ش��اري��ة خم��ال��ف مل��ت��ط��ل��ب��ات ق���ان���ون ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��دس�ين ال��ع��راق��ي�ين
15
رق��م ( )51لسنة  ،1979حيث مينع ق��ان��ون نقابة املهندسني مم��ارس��ة املهنة لغري االع��ض��اء يف النقابة
16
 ،كما مينع الدوائر الرمسية توظيف او استخدام اي ئخص يف وظيفة هندسية مامل يكن منتسبا اىل النقابة
 .الغريب ان نقابة املهندسني ،حسب علمنا ،مل حترك ساكناً جتاه هذا التجاوز على قانون النقابة وسالمة
املهنة.
هنالك ايضا خلط جتاري وتنافسي اخر ،يؤثر على بيئة النشاط املهين اهلندسي متمثال يف قانون
مكاتب اخلدمات العلمية واالستشارية يف مؤسسات التعليم العايل رقم ( )7لسنة  1997كما سنأيت
عليه الحقا.

 .15قانون نقابة المهندسين العراقيين رقم ( )51لسنة  – 1979مادة ً 37
اوال.
.16المصدر السابق – المادة  37ثانياً
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الفصل الثاني
نقابة المهندسين العراقية
مدخل
تأسست مجعية املهندسني العراقية قبل تأسيس نقابة املهندسني العراقية ،وبالتحديد يف عام
 .1938والتوجد للجمعية اية صالحيات قانونية ترتبط بعمل املهندسني بل بقيت عبارة عن نادي علمي
ومهين وترفيهي للمهندسني ،وقد قدمت اجلمعية ،خالل تارخيها الطويل ،العديد من الندوات والفعاليات
املهنية وهلا موقع متميز يف ساحة العمل اهلندسي.
ام��������ا ن����ق����اب����ة امل����ه����ن����دس��ي�ن ال�����ع�����راق�����ي��ي��ن ف����ق����د ت����أس����س����ت ع��������ام  1959ب�����ق�����ان�����ون رق��������م .62
17
وه������ي ت���ع���م���ل ح��ت��ى وق������ت ك���ت���اب���ة ه������ذه امل����ع����ل����وم����ات ح���س���ب ال����ق����ان����ون رق������م  51ل���س���ن���ة 1979
الذي الغى قانون النقابة رقم ( )28لسنة  .1967وقد سامهت النقابة بتأسيس احتاد املهندسني العرب
عام .1963
وحقيقةً ان القانون  1979/ 51ميثل قمة تدخل النظام الشمويل يف كل مرافق اجملتمع.
فأوال ،هو قانون لتاسيس النقابة ولكنه اقرب اىل النظام الداخلي للمؤسسة .فهو الذي يقرر
كل مفردات النظام الداخلي من الرتكيبة االدارية والتصنيف اهلندسي والصالحيات واملسؤوليات واملهام
الرئيسة والفرعية واملؤمترات وشروط العضوية وفقداهنا ،ومل يبق ماميكن ان يصوت عليه املهندسون عدا
اعادة ما حدده هلم النظام الشمويل.
وهو ثانيا ،صريح يف السيطرة الفوقية من قبل السلطة حيث يستوجب مصادقة الوزير على النظام
الداخلي للنقابة.
وهو ثالثا ،حيدد الوجهة السياسية للنقابة نيابة عن املهندسني او رغماً عنهم (االميان بأهداف
ثورة السابع عشر من متوز  ..تكريس اجلهود لدعم مسرية الثورة) .والتتوقف االهداف السياسية على
النطاق الوطين بل تشمل املواقف القومية والعاملية.
 .17الملحق رقم ()6
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واض��اف��ة اىل ك��ل ه��ذا وم��اع��داه م��ن الالمقبول يف ال��ظ��رف احل���ايل ف��ان ق��ان��ون النقابة ،م��ن وجهة
18
نظري ،يتعارض مع قوانني اخ��رى ،كما مر ذك��ره سابقاً ،منها قانون تأسيس املكاتب االستشارية
 ..فقانون تأسيس النقابة رقم  1979/ 51صريح يف ان ممارسة مهنة اهلندسة حمصورة باعضاء النقابة.
املادة  37من القانون حتدد «ال جيوز لغري اعضاء النقابة وال لالعضاء الذين مل يوفوا بالتزاماهتم ،مبوجب
هذا القانون ،مزاولة املهنة»  ..و»ال جيوز للدوائر الرمسية وشبه الرمسية واملؤسسات ،توظيف او استخدام
أي شخص يف وظيفة هندسية ،ما مل يكن منتسباً اىل النقابة»  ..كما ان املادة  42تؤكد هذا املفهوم:
“ال جيوز للعضو ،القيام باالعمال التالية  ..« :مزاولة املهنة من دون جتديد االشرتاك»  ..مث حيدد القانون
عقوبة خمالفة ذلك يف املادة “ :49كل من يزاول املهنة بصفة مهندس من غري املنتسبني اىل النقابة ،او
من يزاوهلا على حسابه وهو ممنوع من ذلك ،مبوجب هذا القانون ،وكل من ينتحل لقب مهندس من
دون ان يكون مسجالً يف النقابة ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على (سنة) ،او بغرامة ال تزيد على (الف
دينار) ،او بكلتا العقوبتني”.
استناداً اىل هذا القانون يكون لقب “املهندس” حمصورا قانونيا .اي الميكن انتحاله من قبل اي
شخص غري مسجل يف النقابة .مثل هذه القوانني يعمل هبا يف احناء العامل .فمثال لقب “معمار” حمصور
قانونيا يف بريطانيا بالتسجيل يف جملس تسجيل املعماريني .Architects Registartion Board
هنالك ايضاً متطلبات اخرى يف النظام الداخلي حتتاج اىل اعادة نظر لعدم تناسبها مع متطلبات
العمل احلديث ظ��روف مرحلة اع��ادة االع��م��ار .فمثال الصيغة املعتمدة من قبل نقابة املهندسني لعقد
استخدام املهندسني كموظفني تذكر بان “يعمل الفريق الثاين لدى الفريق االول وبصفة مهندس يف اي
مكان من اجلمهورية العراقية  ”..من دون ان يعطي اجملال لتحديد طبيعة عمل هذا “املهندس” ومهامه
.19
وصالحياته
وسنأيت الحقاً على مناقشة تعاقد املهندس املصمم مع رب العمل
ومن املفارقات ايضاً ،هي ان نقابة املهندسني العراقيني هلا احلق بتأسيس فريق استشاري لتقدمي
اخلدمات اهلندسية جتاريا وباملنافسة مع املهندسني واملكاتب اهلندسية اليت هي ممثلهم وراعية ملصاحلهم،
.20
وذلك حسب قانون املكاتب االستشارية غري احلكومية رقم  16لسنة 2000
ه��ن��ال��ك ال��ك��ث�ير مم���ا جي���ب ع��م��ل��ه ل�ترت��ق��ي ال��ن��ق��اب��ة اىل م��س��ت��وى ع��م��ل امل���ؤس���س���ات امل���ش���اهب���ة يف
ال�����دول ال��ص��ن��اع��ي��ة يف جم�����االت االس���ن���اد امل���ه�ن�ي وال���ق���ان���وين ل��ك��ل امل��ه��ن��دس��ي�ين ،وم���راق���ب���ة ال��ع��م��ل امل��ه�ني،
 .18الملحق رقم ()2
 .19الملحق رقم ()5
 .20الملحق رقم ()2
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ومطابقته للسلوك احمل��دد م��ن قبل النقابة ،ومراجعة القوانني امل��ؤث��رة يف عمل النقابة والعمل اهلندسي
ب��ش��ك��ل ع����ام .ومم���ا ي��دع��و ل�لارت��ي��اح ان ي��ؤك��د االس���ت���اذ ف����ؤاد امح���د اخل��ف��اج��ي ،رئ��ي��س ال��ق��س��م امل��ع��م��اري
21
يف ن��ق��اب��ة امل��ه��ن��دس��ي��ة ال��ع��راق��ي��ة ب����ان ال��ن��ق��اب��ة ب��ص��دد اع�����ادة ال��ن��ظ��ر يف ال���ق���ان���ون ويف ال��ن��ظ��ام ال���داخ���ل���ي
 .وما نتمناه هو ان تتم هذه العملية باسلوب املشاركة اجلماعية من قبل املهندسني من خالل ورش العمل
واللقاءات واللجان التحضريية.
متطلبات النظام الداخلي لنقابة املهندسني
مبا ان للنظام الداخلي لنقابة املهندسني العراقية تأثرياً مباشراً على عمل كل املهندسني وارتباط
ذلك باهداف هذه الدراسة فقد ارتأينا استعراض بعض النقاط الرئيسة يف هذا النظام.
الفصل االول :االختصاصات اهلندسية :واليت حددها بستة اختصاصات لكل منها تفرعات
ع��دي��دة .وه��ذه االختصاصات ه��ي :اهلندسة املدنية ،اهلندسة املعمارية ،اهلندسة الكهربائية ،اهلندسة
امليكانيكية ،اهلندسة الكيمياوية ،وهندسة النفط
الفصل الثاين :االنتساب للنقابة :يتضمن طلب االنتساب ،على ملء االستمارة ،وتقدمي نسخة
من شهادة التخرج ،وصورتني مع دفع اجور االنتساب .وتوجد جلنة يف النقابة لتعادل الشهادات من
اجلامعات غري العراقية؟؟.
الفصل الثالث :املراتب اهلندسية وصالحياهتا :واملراتب هي :
1 .1مهندس مساعد ومدهتا اربع سنوات على االقل ،وتعترب السنة االوىل فرتة تدريب.
2 .2املهندس املمارس ومدهتا التقل عن مخس سنوات.
3 .3مهندس جماز ومدهتا التقل عن مخس سنوات.
4 .4مهندس استشاري وهي اعلى مراتب التصنيف.
وت���ض���ي���ف ه�����ذه امل�������ادة «ول�ل�اس���ت���ش���اري ع���ن���دئ���ذ ان ي��ت��ح��م��ل م���س���ؤول���ي���ة امل���ش���اري���ع اهل��ن��دس��ي��ة.
»22
وختطيطها وتنسيق اع��م��ال املختصني يف احل��ق��ول اهل��ن��دس��ي��ة املختلفة فيها دون حت��دي��د لتخصصه
ان ال��ق��راءة املتمعنة هل��ذا التوصيف تتطابق م��ع مفهوم «ادارة امل��ش��اري��ع» ،فهل يعين ان ادارة املشاريع
 .21لقاء في نقابة المهندسين مع الكاتب.
 .22الفصل الثالث :المرتب الهندسية وصالحياتها  -المادة  – 8أ –  4المهندس االستشاري – النظام الداخلي لنقابة المهندسين
العراقيين.
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والتنسيق بني االختصاصات االخ��رى يف املشروع الواحد هي حمصورة يف صنف االستشاريني حسب
النظام الداخلي؟.
ومن امللفت للنظر ان النظام الداخلي يقر باختالف الصالحيات حسب االختصاص اهلندسي،
وذلك بسبب طبيعة عمل هذه االختصاصات .وقد قسمها اىل ثالث جماميع هي اوالً :اهلندسة املدنية،
.23
وثانياً :اهلندسة امليكانيكية والكهربائية والكيمياوية والنفط ،وثالثاً :اهلندسة املعمارية
ولكن اذا نظرنا بامعان اىل هذه الصالحيات فالبد ان نستنتج ان هذه امل��ادة حتتاج اىل اعادة
نظر ،على االقل بسبب تبدل قيمة الدينار العراقي .فمثال املهندس املدين بدرجة ممارس الحيق له االشراف
على مشاريع تتجاوز كلفتها مليوين دينار او تصميم مشروع يتجاوز كلفته نصف مليون دينار .وهكذا
بالنسبة اىل صالحيات االختصاصات االخ��رى حيث اصبحت ه��ذه الكلف المتثل املستوى الفعلي
للسوق العراقية.
الفصل الرابع :املكاتب اهلندسية :اصدرت نقابة املهندسني العراقيني تعليمات حول تأسيس
املكاتب اهلندسية 24كما هو مطلوب يف املادة ( )13من النظام الداخلي .وسنأيت على حبث متطلبات
هذه املادة الحقاً.
الفصل اخلامس :السلوك املهين :من الضروري التمعن بقواعد السلوك املهين احملددة يف النظام
الداخلي ،واليت يف رأينا تتماشى مع السلوك املهين املعتمد يف الدول الصناعية .فقد حددت املادة 15
من هذا الفصل من انه الجيوز للمهندس القيام باالعمال التالية:
•قبول أي عمل يتسم بإعطاء أو تسلم عمولة أو خصم من ذوي العالقة من األعمال املعهودة إليه.
•قبول أي عمل من مؤسسة حكومية أو أهلية ،له عالقة مباشرة أو غري مباشرة هبا إال بعد إعالم
اجلهة املعنية عن حقيقة عالقته و استحصال موافقتها على ذلك.
•تقدمي خدمات لقاء أجور ،أو منفعة ٍ
لطرف يف عقد هندسي ميثل املهندس طرفا فيه عندما تكون أي
قضية من قضايا ذلك العقد معروضة عليه إلبداء الرأي فيها حبكم واجباته.
•مزامحة مهندس أخر و منافسته بطرق غري شرعية للحلول حمله.
•اإلساءة إىل السمعة املهنية ألي عضويف النقابة دون مربر شرعي يقبل هبا اجمللس.
•إكمال عمل سبق أن باشر به مهندس أخر قبل إخباره ،و أخذ موافقة النقابة حتريريا.
 .23الفصل الثالث :المراتب الهندسية وصالحياتها – المادة  – 12النظام الداخلي لنقابة المهندسين العراقيين.
 .24الملحق رقم (.)3
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•وضع أية صيغة يف املقاوالت أو يف جداول الكميات تلزم باستعمال إنتاج معني أوطريقة معينة بدون
موافقة صاحب العمل.
•املسامهة يف أي جزء أو مرحلة من تصميم أو تنفيذ مشروع مسابقة ،إذا أعلنت النقابة بالطرق املألوفة
عدم مطابقة ذلك املشروع للشروط املعينة من قبلها.
•املسامهة بوضع تصميم ملشروع مسابقة كان هو أو أحد املشاركني حكما فيه.
•املشاركة أو القيام بتنفيذ عمل كمقاول إذا كان مهندسا مسؤوال عن ذلك العمل.
•اجلمع بني اهلندسة االستشارية أو تأسيس مكتب هندسي و بني املتاجرة باملواد الداخلة يف املشاريع
اليت يعدها ،أو تأسيس املصانع أو املسامهة يف الشركات ذات املسؤولية احملدودة اليت تنتج تلك املواد.
•إجراء تغيري أو حذف يف التصاميم املصدقة بصورة تؤثر كليا على تكاليف العمل إال مبوافقة صاحب
العمل و يف احلدود اليت يتضمنها العقد اهلندسي.
•اإلعالن عن نفسه أو مكتبه لغرض الدعاية بأية طريقة كانت و لكن جيوز له أن:ـ
•يعلن عن تغيري عنوانه يف الصحف احمللية مدة مخسة عشر يوما من تاريخ تغيري العنوان أو
على بطاقات يبعثها ملراسليه مرة واحدة.
•يعلن عن طلب عمل براتب.
•يتقدم بامسه إىل شخص أو هيئة دع��ت مهندسني لغرض اختيار من يقوم بتصميم معني
بشرط أن ال يتعارض هذا التقدمي مع بنود هذا النظام.
•يضع لوحة حتمل أمسه على املنشآت و املشاريع اليت يقوم هبا كال أو جزءا أو على واجهة
مكتبه بشرط أن ال يزيد ارتفاع كلمات امسه عن عشرة سنتمرتات.
•ينشر البحوث و الصور يف الصحف و اجملالت و النشرات و الكتب عن املنشآت اليت قام
هبا أو ساهم بتصميمها على أن ال يقوم باستغالل ذلك للدعاية.
•خمالفة النصوص اخلاصة باألجور الواردة يف العقد اهلندسي الذي تعده النقابة إال مبوافقة مسبقة من
جملس النقابة.
•التحيز يف تفسري شروط املقاوالت و املستندات األخرى.
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•العمل يف جماالت اختصاص الفروع اهلندسية األخرى كما هو منصوص عليه يف هذا النظام.
ان الشرط يف»عدم التحيز يف تفسري شروط املقاولة واملستندات االخرى» ،الذي ورد انفاً ،يعين
ان يكون املهندس عادال ومهنيا يف تفسري متطلبات عقد البناء بني رب العمل واملقاول عند اداء مهامه
كمشرف على العمل ،وان يعتمد على شروط العقد والوثائق املعتمدة ،بالضد من الثقافة السائدة واليت
تتوقع من املهندس املشرف ان يراعي مصاحل رب العمل فقط .اضافة اىل ذلك فان قرارات االستشاري
املشرف على العمل املوقعي ،يف العقود العاملية ،تكون نافذة بسبب مهنيته وع��دم حتيزه والحتتاج اىل
موافقات اخرى من رب العمل.
ام��ا الفصول م��ن ال��س��ادس اىل احل���ادي عشر فتتعلق بتشكيالت النقابة وال�ترش��ي��ح واالنتخاب
واللجان النقابية واالمور املالية واالمور االدارية واليت هي خارج اطار هذه الدراسة.
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الفصل الثالث
المكاتب الهندسية

مدخل
احدى خصائص العمل اهلندسي انه عمل مجاعي ،خصوصاً يف قطاع االعمار ،حيث يتطلب
التصميم والتنفيذ مشاركة عدد من االختصاصات اهلندسية .وحىت وان قدم املهندسون خدماهتم كل على
حدة اال ان الناتج النهائي هو حصيلة مسامهات من عدد من االختصاصات.
ونرى أن العدد االكرب من املهندسني يعملون يف مكاتب او اقسام متخصصة باحد القطاعات
(العمارة – اهلندسة املدنية –اخلدمات  -اخل) او مكاتب جامعة لعدد من االختصاصات اهلندسية.
وقد سبق ان كانت هنالك يف العراق مكاتب معمارية وهندسية هلا دور كبري يف احلركة العمرانية
احلديثة يف العراق والعامل العريب ،كمكاتب حممد مكية ورفعة اجلادرجي وهشام منري ومعاذ االلوسي
 TESTوقحطان عوين وقحطان املدفعي ،وغريهم الكثري ممن ساهم يف هنوض احلركة العمرانية الفنية
واالكادميية يف ال��ع��راق .اال ان التطور السياسي واالقتصادي خ�لال الثمانينات والتسعينات من القرن
املاضي قلبت املعادلة ،اوال بتغري مسار املكاتب ودوره��ا والتأكيد على املكاتب التابعة اىل مؤسسات
التعليم او الوزارات ،وثانيا بسبب تدهور الوضع االقتصادي الذي خلفته احلروب واملقاطعة الدولية ،وثالثا
بسبب انعزال العراق عن العامل اخلارجي.
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ان هذه القطيعة قد اثرت بعمق يف تراجع االمكانيات العلمية والفنية ،واليت كان هلا موقعا متميزاً
يف املنطقة ،وادت هذه االسباب ايضا اىل هجرة كبرية من قبل املثقفني والكادر العلمي واهلندسي.
ه��ذا اليعين ان حركة تأسيس املكاتب اهلندسية قد توقفت ،وه��ي موجودة حبجومها املتوسطة
والصغرية .لذلك وج��دت قواعد وقوانني لتأسيس املكاتب اهلندسية خ��ارج اط��ار املؤسسات احلكومية
اوضمن املؤسسات العلمية والنقابية.
متطلبات تأس ــيس املكاتب
اذن البد من دراسة متطلبات تأسيس املكاتب اهلندسية جبدية من املنطلقات العامة اىل املتطلبات
القانونية.
ان تأسيس املكتب اهلندسي ميثل ثقال مالياً على املهندس ،ويستلزم ايضا التقيد باملتطلبات املهنية
جتاه ارباب العمل وااليفاء جبميع املتطلبات اليت تضمن دميومية املكتب .وهذا يستوجب التمعن يف عدد
من املستلزمات اليت جيب ان يفكر هبا املهندس الذي سيؤسس املكتب ،واليت نشري هنا اىل بعضها:
• اين سيكون املكتب؟ الن املوقع سيحدد اىل درجة كبرية حجم املكتب واسلوب عمله اضافة
اىل نوعية العمل واملشاريع املتوفرة يف السوق.
•ارتباطاً بالسؤال السابق ،هل سيكون للمكتب ف��روع اخ��رى؟ وه��ل هنالك اتفاقيات للتعاون مع
مكاتب عاملية؟
•هل سيكون املكتب متخصص ام هندسة شاملة؟ ففي عدد من احلاالت يؤسس املكتب كمكتب
معماري ولكن يوظف ع��دد م��ن االختصاصات اهلندسية ام��ا ضمن ك��ادر املكتب او بعقود مع
مهندسني حسب الطلب .والعكس ايضا صحيح .وقد يكون التخصص يف خدمة هندسية معينة
كالفحوصات.
•ماهي املوارد البشرية اليت حيتاجها املكتب؟ وكيف سيوظفون؟
•ماهو نوع املكتب جتارياً؟ هل سيكون ملكية للمهندس املؤسس ام شراكة مع مهندسني اخرين؟
•دراس��ة املتطلبات القانونية ووض��ع خطة لاللتزام هبا :الشروط االساسية لتأسيس املكتب اهلندسي
لنقابة املهندسني العراقيني – قانون املكاتب االستشارية غري احلكومية – قوانني تأسيس املكاتب
اهلندسية والعلمية واالستشارية يف مؤسسات التعليم العايل – القوانني املتعلقة بتسجيل املكاتب
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التجارية  -وغريها من املتطلبات القانونية.
•من اين يأيت التمويل امل��ايل؟ هل هو ذايت ام من مممولني جتاريني؟ وماهي امكانية استدامة العمل
وجتديد املوارد املالية؟
•ماهي املتطلبات الفنية والتقنية اليت حيتاجها املكتب؟ وهل ميكن االعتماد على خدمات خارجية
لتغطية قسم منها؟
واول ماجيب التوجه له هو ضمان متاسك وجتانس هذا الفريق كوحدة اداري��ة منتجة هلا هويتها
املميزة .وتربز هذه اهلوية من خالل القيم املشرتكة هلذا الفريق وشعور باالنتماء .اال ان القيم املشرتكة ترتبط
هبا متطلبات اخرى واال تفتت بسرعة .هذه الرتكيبة االساسية هي االسرتاتيجية املعتمدة لعمل الفريق،
حىت وان كانت مبفردات مبسطة وحمدودة جتيب على «من حنن؟  ..ماذا حنن؟».
التخطيط االسرتاتيجي للمكتب Strategic Planning
وباحلقيقة فان االجابة على هذه االسئلة متثل اخلطوط العامة للتخطيط االسرتاتيجي للمكتب
اخذين بنظر االعتبار متطلبات حتديد وتدقيق االسرتاتيجيات .وعموما حيتاج مدير املكتب باعادة النظر
مبفردات االسرتاتيجية وتقييم عمل الفريق دوريا من خالل دراسة االنتاجية والعالقات الداخلية.
ومي����ك����ن اس���ت���ع���م���ال م���ف���اص���ل م���ك���ن���زي ال���س���ب���ع���ة  McKinsey’s Seven Ssل��ل��ت��خ��ط��ي��ط
25
االس�ت�رات���ي���ج���ي .وه�����ي ع����ب����ارة ع����ن س���ت���ة م���ف���اص���ل اداري��������ة ت���رت���ب���ط م���رك���زي���اً ب��ال��ق��ي��م امل���ش�ت�رك���ة ل��ل��ف��ري��ق
ويفرتض ان تتناسق هذه املفاصل فيما بينها وتكون مكملة لبعضها.

25. Mind Tools, http://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_91.htm, McKinsey 7S was
developed in the early 1980s by Tom Peters and Robert Waterman, two consultants working at the
McKinsey & Company consulting firm. See also Murray Hiebert + Bruce Klatt, The 7S Model:
Aligning for Success, Encyclopedia of Leadership.
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السبعة  McKinsey’s Seven Ssللتخطيط االستراتيجي .وهي عبارة عن ستة
مفاصل مكنزي
والتخطيط
استعمالراسات
ويمكنالبيان للد
مركز
25
ً
مفاصل ادارية ترتبط مركزيا بالقيم المشتركة للفريق  .ويفترض ان تتناسق هذه المفاصل فيما بينها وتكون
مكملة لبعضها.
Structure
الهيكلية االدارية
Systems
النظم المتبعة

Strategy
االستراتيجية
Shared
Values
القيم المشتركة

Style
اسلوب العمل

Skills
المهارات
Staff
الكادر

مفاصل ماكنزي هي:
ماكنزي هي:
مفاصل
 :Shared Valuesوهنا يتم وصف التوجه العام للفريق (او المكتب).
المشتركة
اوالً :القيم
ثانياً :النظم المتبعة  :Systemsماهي النظم واالساليب االدارية المتبعة لتنظيم الحياة اليومية؟
املكتب).
مسؤولللفرعنيق (او
التوجه العام
الكادريتم وصف
عالقة وهنا
:Shared
املشرتكة
الهيكليةالقيم
ثالثاً :اوالً:
من؟ وكيف ستحدد
ببعظهم؟ ومن
 Valuesماهي
: Structure
االدارية
الصالحيات؟املتبعة  :Systemsماهي النظم واالساليب االدارية املتبعة لتنظيم احلياة اليومية؟
وتوزع ثانياً :النظم
رابعاً :االستراتيجية  :Strategyماهي خطة الفريق لالستمرار في تحقيق اهدافه
من؟مع
التعامل
وكيف
الكادر قيادة
االدارة في
ستتبعه
Styleري��:ةماهو االسلوب
سيتم عن
مسؤول
العمل و؟م��ن
ببعظهم؟
عالقة
:Structureالذيماهي
العمل االدا
أسلوباهليكلية
خامساً:ثالثاً:
القيادة  Leadership Styleالحقا)ً
وتوزعايضا اساليب
ستحدد(انظر
المسؤوليات.
الصالحيات؟
وكيف
ً
سادسا :الكادر :Staffماهو اسلوب التوظيف؟ ماهو مستواهم العلمي والفني المطلوب؟ وماهي خطة تطوير
قابلياتهمر؟ابعاً :االسرتاتيجية  :Strategyماهي خطة الفريق لالستمرار يف حتقيق اهدافه
سابعاً :المهارات  :Skillsماهية المهارات الضرورية لعمل الفريق؟ ماهي اختصاصاتهم؟ (مهندسين –
 :Styleماهو االسلوب الذي ستتبعه االدارة يف قيادة العمل ؟ وكيف
خامساً :أسلوب العمل
اداريين – حسابات الخ)،
رسامين –

سيتم التعامل مع املسؤوليات( .انظر ايضا اساليب القيادة  Leadership Styleالحقاً)

سادساً :الكادر :Staffماهو اسلوب التوظيف؟ ماهو مستواهم العلمي والفين املطلوب؟ وماهي
خطة تطوير قابلياهتم؟

25

Mind Tools, http://www.mindtools.com/pages/article/newSTR_91.htm, McKinsey 7S was
developed in the early 1980s by Tom Peters and Robert Waterman, two
consultants working at the
Skills
McKinsey & Company consulting firm. See also Murray Hiebert + Bruce Klatt, The 7S Model:
Aligning for Success, Encyclopedia of Leadership.

 :ماهية املهارات الضرورية لعمل الفريق؟ ماهي اختصاصاهتم؟ (مهندسني
سابعاً :املهارات
– رسامني – اداريني – حسابات اخل)،
36
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التحليل األسـ ـرتاتيجي

SWOT Analysis

وميكن ايضا حتليل العوامل الداخلية واخلارجية ال�تي تؤثر على عمل املكتب او الفريق الع��داد
االسرتاتيجية او لتدقيقها دوري��ا .وهي العوامل اليت تؤثر بشكل مباشر على عمل املكتب االستشاري
وموقعه يف احلركة العمرانية والسوق التجارية ودميوميته .وتسمى هذه الدراسة بـ  ،SWOT Analysisوهي
االحرف االويل باالنكليزية للقوة والضعف (املؤثرات الداخلية  -يف الوقت احلاضر) والفرص والتهديد
(املؤثرات اخلارجية  -يف املستقبل).

املؤثرات الداخلية:
•نقاط القوة(  :Strength (Sوتشمل القدرات واملعارف واالمكانيات والقدرة املالية وامكانيات
التسويق واجلودة واألسعار والنظم وتكنولوجيا املعلومات والدعم اإلداري.
•نقاط الضعف(  :Weaknesses (Wوتشمل الثغرات يف القدرات وضعف الروح املعنوية وااللتزام
وعدم توفراالمكانيات املالية ،اوعدم توفر النقد يف االوقات املناسبة وتردي مسعة املكتب وضعف
القيادة واإلدارة.
املؤثرات اخلارجية:
•الفرص(  :Opportunities (Oتطورالسوق واملنافسة وال��ت��أث�يرات العاملية وت��وف��راس��واق جديدة
واسواق متخصصة وازدياد حجم الطلب وتوفر املعلومات والبحوث والسياسات احلكومية وامكانيات
املشاركة لتحسني الفرص.
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•أملخاطر(  :Threats (Tالتأثريات السياسية والتشريعية والتأثريات البيئية ودخول التكنولوجيات
احلديثة واملتغريات يف سوق العمل والضغوطات املالية والوضع االقتصادي حمليا وعامليا.
من الضروري مالحظة ان بعض املؤثرات االجيابية قد تكون سلبية يف اوقات اخرى.
القوانني والتعليمــات املؤثرة يف تأس ــيس املكاتب
اوالً حيدد قانون املكاتب االستشارية غري احلكومية رقم  16لسنة 2000 26بأن «تتوىل النقابة
املختصة منح اجازة تأسيس املكتب االستشاري العضائها» ،27أي ان القانون ترك حق السيطرة على فتح
املكاتب االستشارية اىل النقابة .ولكنه ،ايضا ،اعطى احلق لوزارة التخطيط باجازة املكاتب االستشارية
غري املسجلة بالنقابة ،وقد سبق ان ناقشنا التعارض بني قانون تأسيس النقابة وقانون املكاتب االستشارية
غري احلكومية حيث ميكن العودة اىل اجلزء االول – الفصل الثاين من هذه الدراسة.
باالضافة اىل هذا اخللل القانوين ،فهنالك خلل مهين ايضا حيث اعطى قانون املكاتب االستشارية
حقاً مطلقاً للجمعيات والنقابات عموما ،بفتح مكاتب استشارية خاصة هبا وحسب اختصاصها .28اي
ان النقابات ،اليت من اهم واجباهتا رعاية مصاحل اعضائها ،ميكنها بنفس الوقت فتح مكاتب استشارية
يف تنافس جتاري مع نفس االعضاء.
هنالك ايضا تنافس جتاري اخر متمثل مبكاتب مؤسسات التعليم العايل .29وعموما اليعتمد هذا
التنافس على اجلودة واالبداع ..« ،فان الشعور العام هو اهنا الترتقي اىل مستوى اجلودة والنوعية ملثيالهتا
اليت تقدمها املكاتب يف القطاع اخلاص  30»..وتبقى “االفضلية والرتجيح اليت حتظى هبا مكاتب اجلامعات
عند دراسة وحتليل العطاءات كوهنا تعود اىل القطاع العام عند احالة املشاريع عليها من قبل وزارات ودوائر
الدولة املختلفة وكذلك قابليتها العالية على التنافس من حيث االسعار مع القطاع اخلاص نظرا الخنفاض
تكاليفها الثابته وحتميالهتا االدارية واعفائها من الضرائب باملقارنة مع مصاريف وتكاليف مكاتب القطاع
 .26الملحق رقم ()2
 .27ثانيا – المادة  – 2الفصل الثاني التأسيس – قانون المكاتب االستشارية ذ
ً .28
اوال – المادة  – 3الفصل الثاني التأسيس  -قانون المكاتب االستشارية غير الحكومية رقم 2000/16
 .29بدأ تأسيس المكاتب االستشارية الهندسية في الجامعات العراقية منذ صدور قانون المكاتب الهندسية في مؤسسات التعليم
العالي رقم ( )46لسنة  .9791ثم الغي هذا القانون بتشريع قانون مكاتب الخدمات العلمية واالستشارية في مؤسسات التعليم
العالي رقم ( )7لسنة  .7991بعدها صدرت تعليمات حول هذا القانون برقم ( )821لسنة  .9991كما صدرت تعديالت
على القانون برقم ( )22لسنة  1002يقضي بشمول القانون لجامعة صدام (جامعة النهرين حاليا) بعد ان كانت مستثنات من
القانون االصلي.
 .30الدكتور المهندس احسان العطار  -المكاتب االستشارية الهندسية في العراق بين الواقع والطموح – وكالة انباء براثا –
lmth.800112/swen/moc.swenahtarub//:ptth 3102/90/61
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اخلاص من اجيارات وضرائب ومصاريف اخرى ال تتكبدها مكاتب اجلامعات».31
يتوجب ،قبل البدء بتأسيس املكتب االستشاري ،التأكد من مجيع القوانني املؤثرة كقانون الشركات
وتسجيل االمساء والقوانني التجارية وغريها .وتصبح االستعانة باخلرباء القانونيني امر ضروري يف هذا اجملال.
*****
واذا عدنا اىل نقابة املهندسني العراقية فان النظام الداخلي يؤكد على التزام املهندسني بقواعد
السلوك املهين (راجع متطلبات النظام الداخلي يف الفصل الثاين من هذا اجلزء) حسب الصالحيات املثبتة
يف قانون املكاتب االستشارية غري احلكومية رقم ( )16لسنة  .2000وهذا القانون يؤكد ايضا على ان
«يكون مؤسسو املكتب مسؤولني مسؤولية شخصية وتضامنية عن مجيع التزامات واعمال املكتب».32
كما حيدد هذا القانون اسلوب التعامل مع املخالفات والعقوبات اليت تفرض على املكتب وجتميد اعماله
اضافة اىل املشاركة واالستعانة باخلربات العربية واالجنبية.
تعليمات نقابة املهندس ــني الـعراقية
لقد حددت النقابة الشروط االساسية لتأسيس هذه املكاتب واملختربات اهلندسية 33واليت ميكن
اختصارها خبمسة شروط ،وماعداها هي مستلزمات تقدمي الوثائق واالثباتات .وهذه الشروط هي:
•ان يكون املؤسس منتميا اىل النقابة
•ان يكون لديه ممارسة مهنية (مدد حمددة)
•ان الميارس العمل الوظيفي او املقاوالت
•ان يكون عنده كادر متخصص حسب مرتبة املكتب
•واخريا ان تدقق االضابري الشخصية للمؤسس والكوادر االساسية يف املكتب.
ففيما يتعلق باملدة اليت جيب على مقدم الطلب ان يكون قد مارس فيها املهنة الفعلية هي:
• 15سنة من تاريخ التخرج للبكالوريوس
 .31المصدر السابق.
 .32المادة  - 8الفصل الرابع  -التزامات المكتب االستشاري  -قانون المكاتب االستشارية غير الحكومية رقم 2000/16
 .33الملحق رقم ()3
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• 14سنة للماجستري
• 13سنة للدكتوراه
اما الكادر اهلندسي للمكتب فيعتمد على املرتبة اهلندسية:
•املكتب اهلندسي مبرتبة استشاري :كادر هندسي عدد  2على االقل من نفس اختصاص املؤسس
ومبرتبة ممارس أو جماز أو استشاري .
•املكتب مبرتبة جماز :كادر هندسي عدد 1على االقل من نفس اختصاص املؤسس ومبرتبة ممارس او
جماز
•املكتب مبرتبة ممارس :نفس الشروط األساسية ومستلزمات التأسيس وبدون كادر هندسي.
ومراتب املكاتب (استشاري – جماز – ممارس) وصالحياته تعتمد على “الصالحيات اليت خيوهلا
النظام إىل أعلى مراتب املؤسسني ضمن اختصاصهم».34
ت��راف��ق عملية تأسيس املكاتب مهام وال��ت��زام��ات قانونية وم��ادي��ة ع��دي��دة ومتشعبة .لذلك تعترب
امل�لاح��ظ��ات ان��ف��اً خطوط عامة الل��ف��ات النظر اىل املسائل االس��اس��ي��ة ال�تي جي��ب التفكري فيها .يف كل
االحوال البد من التاكيد على ضرورة االستعانة باحملامني املتخصصني قبل واثناء عملية تأسيس املكتب،
او الدخول يف شراكة او تسجيل املكتب كشركة.

 .34المادة  – 31الفصل الرابع – المكاتب الهندسية – النظام الداخلي لنقابة المهندسين العراقية.
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ادارة املكاتب اهلندس ــية

االدارة املتمكنة ض���رورة لضمان جن��اح املكتب اهلندسي مهما ك��ان ختصصه .والعمل االداري
يتشعب يف املكاتب اهلندسية ب�ين العمل االداري ال��ع��ام ،وب�ين ادارة عملية التصميم والتنسيق ،وبني
عملية ادارة املشاريع اليت هي صلب عملها .وتعتمد ادارة املكاتب اهلندسية على االسس العامة لالدارة
واالمكانيات الفنية .ولكننا سننظر هنا اىل مؤثرات هذه االسس على جوانب العمل لاليفاء مبتطلبات
املكتب املتعددة.
ميكن تقسيم املواضيع املتعلقة بإدارة املكاتب اهلندسية اىل اربع عناصر مرتابطة ومتداخلة

:35

إدارة العمل التجاري  ...ادارة املوارد املالية  ...إدارة املشاريع  ...إدارة املوارد البشرية
اوالً :ادارة العمل التجاري
ان اجلانب االداري التجاري االسرتاتيجي واملايل ينطبق على املكاتب اهلندسية كما ينطبق على
مجيع االعمال التجارية .فال ميكن ضمان دميومة املكتب اذا افتقد اىل اسرتاتيجية ادارية مهما كان شكلها
مبسطاً .وجند ،يف اغلب االحيان ،ان تكون مثل هذه االسرتاتيجية متوفرة عند املؤسس او املؤسسني،
واليت جتيب على االستفسارات الضرورية لتأسيس املكتب ،ولكنها غري مكتوبة ،ولرمبا التقدم على اساس
اهنا اسرتاتيجية معتمدة .فالبد للمؤسس او املؤسسني ان حيددوا مسبقا ملاذا خيطون هذه اخلطوة ،واين
سيكون املكتب ،وماهي امكانيات جناحه ،وماذا حيتاج من موارد ،وغريها من االستفسارات اليت نوقشت
يف الفصل الثاين من هذا الكتاب ويف مدخل هذا الفصل.
وم��ن ضمن االسرتاتيجية التجارية جي��ب على مؤسس او مدير املكتب ان ي��ك ّ��ون شخصية معنوية
للمكتب حبيث يصبح االسم (ان كان اسم املؤسس او اي اسم اخر) مرتبطا باجلودة او اخلربة او القطاع املعني.
 .35سيتوسع الجزء الثاني من هذه الدراسة في مناقشة مفاهيم االدارة وادارة المشاريع.
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ثانياً :ادارة املوارد امل ــالية
ضمان استمرارية عمل املكتب تستوجب ضمان توفر الدعم املايل .فيجب ان يكون هنالك تصور
عن امكانية احلصول على املشاريع اهلندسية واستمرارية توفر سيولة مادية لتغطية املصاريف الضرورية.
واح��د اساليب املراقبة واالدارة هو اع��داد ميزانية املكتب السنوية ،او فرتة حم��ددة اخ��رى ،ك��اداة لتنظيم
الشؤون املالية للمكتب .وميكن ايضا االستفادة من هذه امليزانيات املعدة يف التعامل مع املؤسسات الرمسية
او املصرفية او التعاقدية العطاء صورة عن «الصحة املالية» او التجارية للمكتب.
ويتم اع��داد امليزانية للدخل واملصاريف بشكل ختميين لالشهر املقبلة (ملدة ستة اشهر او سنة)
بناءاً على املعطيات املتوفرة يف وقتها .ويف كل شهر يتم تبديل املعلومات يف احلقول املخصصة لذلك
الشهر بالواقع الفعلي للدخل واملصروفات ،ويضاف شهر اخر للميزانية حبيث تبقى املدة احملددة للتخمني
كماهي .كما ميكن جتديد املعلومات يف امليزانية كلما توفرت معلومات جديدة عن الدخل او املصاريف،
او اية تغريات يف السيولة املالية.
كما ان هنالك متطلبات قانونية تتعلق باملالية واعداد احلسابات وتدقيقها ودفع الرسوم والضرائب
مما يؤكد على ضرورة االستعانة باحملاسب املتخصص ان موظفاً دائمياً او متعاقداً.
مثال للميزانية امل ــالية للمكتب اهلندسي
اجل��دول التايل مثال جل��دول امليزانية ملكتب هندسي على اس��اس وج��ود ثالثة مشاريع حالياً يف
املكتب .وحددت امليزانية لستة اشهر ،مضى عليها شهر واحد (االرقام احلقيقية لذلك الشهر) ولذلك
اضيف الشهر السابع البقاء التخمينات لستة اشهر .وقد اخ��ذت املعايري التالية يف احتساب الدخل
واملصروفات:
بدأ العمل يف املشروع االول يف الشهر رقم ( )1واستلم املكتب الدفعة االوىل يف ذلك الشهر
مبقدار  50مليون دينار .ينتهي العمل يف املشروع يف الشهر اخلامس وهنالك دفعتان اضافية كل شهرين
مبقدار  75مليون لكل منها.
سيبدأ العمل يف املشروع الثاين يف الشهر الثالث وسيستمر ملدة سنة ونصف .واملرحلة االوىل
الربعة اشهر تدفع اجورها شهريا مبقدار  60مليون دينار لكل شهر.
املشروع الثالث مازال يف فرتة املداولة مع رب العمل واملتوقع ان يبدأ يف الشهر الرابع وستكون
اجوره الكلية  200مليون دينار .ومبا انه مازال غري مؤكد واحتمال توقيع العقد حبدود  .50%لذلك سنعترب
اجور املشروع ،يف هذه امليزانية 100 ،مليون دينار مقسمة على فرتة املشروع املتوقعة (عشرة اشهر) ويكون
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الدخل من املشاريع هو جمموع اجور املشاريع الثالثة يف كل شهر.
اضافة لذلك فللمكتب ملكية مبقدار  20.50مليون دينار يف احلساب املصريف .فتضاف االرباح
اىل احلساب املصريف واخلسارة تسحب من احلساب.
اما الصرفيات فهي على شكلني .صرفيات ثابتةكاالجار وصرفيات ترتبط باللمشروعكاالستشاريني
واملوظفني.
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القرطاسية

0,500

0,500

0,500

1,000

0,500

0,500

0,500

مصادر وادبيات 0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

مصاريف نقل

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

تلفون

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

الدعاية
واالعالم

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

مصاريف عامة

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

حسابات
ومدقق

0,750

0,750

0,750

0,750

0,750

0,750

0,750

مصاريف البنك 0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

املصاريف العامة 9.000

9.000

9.000

13,000

9.000

9.000

11,000

34,500

27,000 108,500

مصاريف
قانونية
الربح الصايف

()24,000

حساب
املصرف

16,000 118,500 145,500 254,000 288,500

احلساب يف
هناية الشهر

44,000 16,000 118,500 145,500 154,000 288,500 264,500
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ثالثاً :ادارة املش ــاريع العمرانية
عمل املكاتب اهلندسية يتمحور حول اعداد وتصميم وتنفيذ املشاريع .والفريق اهلندسي -بشكل
او باخر -مسؤول عن ادارة ه��ذه املشاريع ال��ذي يشمل التخطيط الزمين وحتديد االحتياجات الفنية
واسلوب التنفيذ ومراقبة امليزانية والتقيد باملتطلبات القانونية والتواصل مع رب العمل ومتثيله يف املخاطبات
الرمسية اخلارجية .ويف حال وجود فريق منفصل الدارة املشروع ،خصوصا يف املشاريع الكبرية ،سيكون
مدير املشروع مسؤوالً عن ادارة وتنسيق جممل العمل االستشاري كممثل عن رب العمل ،بينما يبقى
الفريق املصمم مسؤوال عن مهام ادارة املشروع الداخلية وتنفيذ متطلباته.
لذلك اصبح من الضروري على مجيع العاملني يف اجملال اهلندسي ،االمل��ام بشكل ما وبدرجات
متفاوتة وحسب موقعهم يف العمل االداري ،مبجاالت املعرفة التسعة الدارة املشاريع ،وهي:
1 .1إدارة تكامل املشروع
2 .2إدارة متطلبات املشروع
3 .3إدارة الربنامج الزمين للمشروع
4 .4إدارة كلفة املشروع
5 .5إدارة جودة املشروع
6 .6إدارة املوارد البشرية للمشروع
7 .7إدارة التواصل يف املشروع
8 .8إدارة املخاطر يف املشروع
9 .9إدارة املشرتيات للمشروع (من ضمنها التعاقد وعقود البناء)
رابعاً :ادارة املوارد البشـ ـرية
العنصر الرابع الدارة املكاتب اهلندسية هو ادارة املوارد البشرية .ومبادئها شاملة جلميع الفعاليات
ان كانت يف املكتب االستشاري او يف ادارة املشروع او يف املوقع او اي فريق مهين يعمل سويةً .وهنا تربز
عدة متطلبات جيب على ادارة املكتب التمعن هبا وهي:
1 .1اختيار املوظفني مبا يتناسب مع احتياجات املكتب ومشاريعه
Al-Bayan Center for Planning and Studies
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2 .2التدريب والتطوير املستمر للكادر املهين
3 .3اعتماد اسلوب اداري واضح ليصبح “ثقافة” لعمل اجملموعة الفنية
4 .4احلوافز Incentives and Motivationsاملادية وغري املادية.
5 .5اسلوب التواصل  Communicationاجليد الذي هو جوهر االدارة الناجحة
6 .6التفويض  Delegationواعطاء الصالحيات واملسؤوليات مبا يتناسب مع القدرات املتوفرة
7 .7التعامل مع االجهاد والتوتر  Stressداخل املكتب
وسنعود للتطرق اىل هذه املتطلبات االربعة يف ادارة عمل املكاتب اهلندسية واملعمارية ،بشكل
اعمق ،عند مناقشة املتطلبات املعرفية الدارة املشاريع يف الكتاب الرابع من هذه الدراسة.
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الفصل الرابع
التعاقد مع رب العمل

مدخل
من دون الغور يف اعماق القانون ،سنتوقف عند تعريف مبسط للعقود  ،وخصوصاً فيما يتعلق
بعقود اخلدمات االستشارية وعقود البناء.
العقد هو «أتفاق طوعي بني طرفني او اكثر ،بصورة شفوية او حتريرية ،وله صفة ملزمة ،للقيام
بعمل او تقدمي خدمة ما مقابل مردود مادي او معنوي» .ولذلك استوجب توفر عنصري “العرض”
و”القبول” يف عملية التعاقد .وبالرغم من ان العقد هو “شريعة املتعاقدين” اال انه الميكن تطبيق اي
بنود يف العقد اذا كانت خمالفة للقوانني والنظم السارية.
عموما الت ّفرق التعليمات احلكومية العراقية بني العقود االنشائية (املقاوالت) وعقود التجهيز وبني
العقود االستشارية اليت حتتوي على عنصر النصح واملشورة .36ويف نفس الوقت هنالك خلط وعدم وضوح
يف هذه التعليمات بني شروط املناقصة وبنود العقد .وهي -بأي حال من االح��وال -عمومية والمتثل
صيغة عقد .اما النظام الداخلي لنقابة املهندسني فقد حدد بأن “تقوم النقابة بإعداد منوذج عقد هندسي
بني املهندس أو املكاتب اهلندسية و صاحب العمل يتم االلتزام به من قبل الطرفني و ال يكون نافذا ما
مل تصادق عليه النقابة».37
وقد اصدرت وزارة التخطيط وثائق مستها “الوثائق القياسية” وتعين هذه الوثائق بتحديد ماجيب
 .36راجع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  1لسنة . 2014
 .37نقابة المهندسين العراقيين – النظام الداخلي  -الفصل الرابع  -المادة . 14

Al-Bayan Center for Planning and Studies

57

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ان تشمل عليه وثائق التعاقد ولكنها ليست وثائق تعاقد منوذجية .والوثائق تعترب صيغ منوذجية مبنية
على اساس الوثائق “النموذجية املعتمدة يف املمارسات الدولية” واليت اعدت “مبشاركة بنوك التنمية
املتعددة” .لذلك تعتربها وزارة التخطيط “أفضل املمارسات” .اما استخدامها فتؤكد وزارة التخطيط
على ان يتم ذلك “وفقاً لقانون العقود العامة العراقي ،أمر رقم  ،2004 ،87ووفقاً لتعليمات العقود
احلكومية العامة وملحقاهتا والتعميمات التابعة هلا” .ويف هذه الوثائق توجيهات اىل جهة التعاقد او
صاحب العمل لالستفادة منها يف تكملة الوثائق لتصبح جاهزة للتعاقد.
وتشمل الوثائق القياسية على وث��ائ��ق الختيار االستشاريني والتأهيل املسبق وتشغيل وتركيب
معدات متخصصة كاهلروميكانيكية وانظمة املعلوماتية ،اضافة اىل جتهيزات ختصصية خارج نطاق العمل
اهلندسي .وقد نظمت وزارة التخطيط مؤمترا اعالميا الطالق الوثائق القياسية بدءاً من يوم 17/3/2014
وملدة ثالثة ايام.
كما اصدرت وزارة التخطيط وثائق اخرى كدليل لتنفيذ العقود احلكومية تشمل على
•االطار القانوين للتعاقد يف القطاع العام
•االطار املؤسس للتعاقد يف القطاع العام
•االطار املايل واالداري للتوريد يف القطاع العام
•عملية التعاقد للسلع  /االشغال واخلدمات
هذه الوثائق متثل خطوات متقدمة لتحسني االدارة واالداء فيما يتعلق بالتعاقد .وهي ضرورية يف
عملية تنسيق االساليب املتبعة ليمكن مراقبتها وتطويرها .اال اهنا تايت من دون مشاركة عامة ومن دون
تنسيق مع القطاعات املعنية هبذه النشاطات خارج اطار القطاع العام .واملقصود هنا ،على اقل تقدير فيما
يتعلق بقطاع االعمار والبناء ،هي نقابة ومجعية املهندسني واملعاهد املعنية ومجهور املعماريني واملهندسني.
وفيما يتعلق االمر باالجور فان السلوك املهين احملدد يف النظام الداخلي للنقابة الجييز «خمالفة
النصوص اخلاصة باألجور ال���واردة يف العقد اهلندسي ال��ذي تعده النقابة إال مبوافقة مسبقة من جملس
38
النقابة» ،يف حني حتدد وزارة التخطيط االجور اليت يتقاضاها املهندس كنسبة من كلفة املشروع احلكومي
وكم سيكون مفيداً ان تكون عندنا يف العراق صيغ للعقود االستشارية مرنة وقابلة للتفاوض مبا
يتناسب ومتطلبات املشروع او اخلدمات املقدمة ،بدل الصيغ اليت متلى على املهندسني من اجلهات العليا،
 .38وزارة التخطيط – الضوابط رقم ( – )8الية اعداد التصاميم والمخططات والكلف التخمينية والتعامل مع المكاتب
االستشارية.
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وذلك اسوة مبا تقوم به املؤسسات املهنية يف ال��دول الصناعية .ان صيغ العقود العاملية مستوحات من
اخلربة املرتاكمة للمهنة ،يشارك يف اعدادها ممثلوا اجلهات املختلفة من القطاع اهلندسي والتنفيذي .كما
اهنا تدقق وتنقح باستمرار لتكون مواكبة ملتطلبات عصرها.
حتديد متطلبات رب العمل
الميكن ابرام العقد مع رب العمل قبل التعرف على متطلبات املشروع ودور املعمار او املهندس،
كفرد او كمجموعة ،يف اعداد املشروع مبستوى ميكن هبا حتديد شروط هذا العقد .فهنالك اسئلة عديدة
جيب التمعن فيها ،اوهلا هو هل يستطيع رب العمل ان حيدد احتياجاته بشكل كامل؟ وكيف ميكن التوافق
بني «حاجات» رب العمل و»متطلبات» املشروع؟
ان معظم اصحاب املشاريع يعرفون جيداً نوعية املشروع (بيت سكين – حمل جتاري – مستشفى
– طريق جديد) ،او قد تكون عندهم رؤى عن ماهية املشروع (مستشفى تعليمي لعدد حمدد من الطلبة
واالس���رة) ،او حىت قد تكون عندهم متطلبات اجتماعية يف املشروع (احلفاظ على البيئة او استعمال
الطاقة البديلة) ،ولكن ،يف كثري من االحيان ،جيدون صعوبة يف حتديد تفاصيل االحتياجات Client’s
 Briefحىت وان كانت مؤسسة او دائرة رمسية .لذلك حيتاج رب العمل اىل االستشاريني ملساعدهتم يف
حتديد متطلبات املشروع التفصيلية .وقد يكون االستشاريون مكاتب خارجية او من ضمن املؤسسة اذا
كان رب العمل ميلك الكادر املهين املتخصص يف هذه اجملاالت.
باملقابل اليستطيع االس��ت��ش��اري��ون ل��وح��ده��م حت��دي��د تفاصيل امل��ش��روع ومتطلباته وامن���ا ،على العموم،
يستنبطوهنا من رب العمل من خالل عدد من الفعاليات ،اوهلا السؤال واجلواب والبحث عن ماميكن ان يشتمل
عليه املشروع ،لرمبا من خالل دراسة اجلدوى ،ومن مث التصاميم االولية لتدقيق متطلبات رب العمل وتطويرها.
والبد من التوقف عند مسألة مهمة اخرى تتعلق بالثقافة العامة حول دور املعماريني واملهندسني
واالستشاريني عموماً .فقليل من املسؤولني يف الدوائر الرمسية ،او يف املناصب املتقدمة ،وقليل ايضا من
ارباب العمل يتفهمون اجلوانب املتعددة لعملية التصميم العمراين واالشراف على التنفيذ .واليوجد فهم
كامل لدور كل صنف من اصناف اهلندسة والوسعها اوالعالقة فيما بينها لتكامل التصميم .فاملعتقد،
مثال ،ان املهندس املدين يصمم اجلسر الفالين ويشرف عليه ،ولكن احلقيقة تشري اىل ان هنالك عدد من
االختصاصات اليت جيب ان تتعاون يف اجناز هكذا مشروع .فعدى املهندس املدين البد من مهندس طرق
يدرس احلاجة ملثل هكذا جسر وحيدد استيعابه وخمطط مدن لتكامل املشروع مع حميطه .والبد ايضا من
مهندس كهرباء لتصميم االضاءة وتوابعها .ومصمم كرافيك لتصميم عالمات الطريق ومواقعها .وغريها
من االختصاصات الضرورية لنجاح املشروع.
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قبل التعاقد
جيب على مدير املكتب او الشخص املسؤول عن التعاقد النظر باملتطلبات اليت ستحدد كمية
العمل الذي سيقدمه االستشاري ومسؤولياته والربنامج الزمين وسعة اخلدمات املشمولة بالعقد .فقبل
االتفاق على تقدمي اخلدمات االستشارية البد من التأكد من عدد من املسائل واليت تشمل:
•متطلبات املشروع :ماهية طبيعة املشروع؟ هل هنالك وثيقة حتدد متطلبات رب العمل؟ من الذي
سيساهم يف حتديد املتطلبات؟كيف ميكن تطوير وتدقيق املتطلبات؟ ماذا يتوقع رب العمل ان تكون
نوعية النتائج النهائية؟ هل هنالك تطلعات اجتماعية او فنية حمددة من قبل رب العمل.؟
•املوقع :التأكد من ملكية االرض .هل توجد ابنية يف املوقع وهل ستزال ام ال؟ هل هنالك احتمال
لوجود خملفات اثرية يف املوقع؟ هل تتوفر اخلدمات يف املوقع او قريبة منه؟ هل اجريت فحوصات يف
املوقع؟ هل هنالك مسح هندسي للموقع؟
•املتطلبات القانونية :ماهو صنف االرض ضمن التخطيط االساس؟ هل سبق ان نوقشت متطلبات
املشروع مع االدارة احمللية؟
•اخل��دم��ات االستشارية :ماهي اخل��دم��ات املطلوبة او ال�تي يتوقعها رب العمل؟ ه��ل ه��ي حمصورة
بالتصميم فقط ام التصميم واالشراف؟ من الذي سيوظف اخلدمات االستشارية االخرى؟
•الربنامج الزمين :ماهو الربنامج الزمين الذي يسعى له رب العمل؟ هل هنالك متطلبات قانونية او
مالية قد تعرقل الربنامج؟
•امليزانية :هل هنالك ميزانية حم��ددة؟ ماهي حمتويات هذه امليزانية؟ هل تشمل امليزانية املعلنة على
االجور اهلندسية والفحوصات واالجازات واملصاريف االدارية االخرى؟ هل السيولة املالية متوفرة؟
•االجور االستشارية :كيف يتوقع رب العمل ان يدفع االجور االستشارية؟ هل سيكون الدفع شهريا
ام حسب املرحلة ام عند االنتهاء من التصاميم؟ كيف حتتسب املصاريف خارج اطار اخلدمات
االستشارية (طباعة ،مصاريف السفر ،الفحوصات ،اعداد اجملسمات ،اخل)؟ هل ستكون االجور
مقطوعة للخدمات اليت يتفق عليها ام حسب الوقت او اية صيغة اخرى؟
َّ
إن من املستحسن ان يتم التفكري هبذه املسائل واحلصول على االجوبة واحتساب كلفتها قبل
تقدمي العرض اىل رب العمل .كما يستحسن ان يشتمل العقد على املسائل االساسية اليت يتفق عليها
بعد مناقشة النقاط السابقة اضافة اىل حتديد املسؤوليات والصالحيات لكال الطرفني .وقد يكون التعاقد
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على مرحلتني :التعاقد للمرحلة االوىل العداد دراسة جدوى  Feasibility Studyحتدد فيها املتطلبات
وماميكن القيام به يف املوقع واعداد التصاميم االولية  Concept Designحيث يتبني اىل اي مدى ميكن
ان تتطابق نتائج هذه الدراسات مع توقعات واهداف رب العمل .وبعدها ،يف املرحلة الثانية ،يتم التعاقد
على تصميم املشروع مع اوبدون اشراف موقعي.
العقود االستش ــارية
كما ذك��ر سابقاً الت��وج��د صيغ رمس��ي��ة حم���ددة ملثل ه��ذه ال��ع��ق��ود ،ع��دا صيغة العقد ال��ص��ادر من
النقابة والذي حيتاج اىل تدقيق كباقي التعليمات والقوانني املؤثرة يف العمل اهلندسي .لذلك اصبح اعتماد
االداريني يف الدولة على التعليمات والضوابط اليت تصدرها وزارة التجارة العراقية لتحديد صيغ املناقصات
والتعاقد مع االستشاريني.
واملالحظ يف الدول املتقدمة ان تقوم املؤسسات املهنية باعداد صيغ للتعاقد اهلندسي يف املشاريع
اليت ختص تلك املؤسسات .كما يصدر احتاد املهندسني العاملي  FIDICصيغة للتعاقد االستشاري يف
املشاريع اهلندسية .وحتتوي هذه الصيغة على املالحق التالية ،اضافة اىل امساء االطراف املتعاقدة وحتديد
االطار القانوين للتعاقد:
•اعتبار رسالة املوافقة من رب العمل ،وش��روط التعاقد ،اخلاصة والعامة ،واليت يتفق عليها من قبل
الطرفني ،جزءا من العقد
•اضافة ثالث مالحق ،االول حيتوي اخلدمات اليت سيقدمها الفريق االستشاري ،والثاين اي اتفاق
يتعلق باملعدات واعضاء الفريق االستشاري ،والثالث االجور واسلوب دفعها
•وحيتوي امللحق اخلاص باالجور -كحد ادىن -على اسلوب او اساليب احتساب االجور (اجور
مقطوعة او نسبة مئوية من قيمة املشروع) ،واسلوب دفعها (شهرياً او يف هناية كل مرحلة) ،وشروط
تغري االجور الحقاً (اذا تأخر املشروع فرتة طويلة مثال) ،الضرائب ،واجور للحاالت الطارئة.
•اسلوب حل النزاع.
•اية متطلبات اخرى يتم االتفاق عليها.

Al-Bayan Center for Planning and Studies

61

مركز البيان للدراسات والتخطيط

االجور االستش ــارية
بالوقت الذي جيب ان تكون االجور االستشارية مناسبة للجهود املبذولة وفرتة العمل املتوقعة،
باالرتباط مع متطلبات املشروع ،فان السوق التجاري سيؤثر بشكل كبري على االسعار واالجور .وللجهود
عالقة مباشرة بنوعية املشروع وحجمه وسعة اخلدمات املطلوبة.
وتقوم املؤسسات املهنية يف الدول الصناعية بنشر االحصائيات دورياً عن االجور املستقطعة يف
الفروع اهلندسية املعنية .او ،يف بعض الدول تنشر جداول لالجور اليت ممكن ان يستقطعها املهندسون.
هنالك يف العراق جداول مشابه لالجور اليت ميكن ان يستقطعها االستشاريون العراقيون واالجانب
للمشاريع احلكومية .ان الضوابط رقم ( )8املعنونة بـ «الية اعداد التصاميم واملخططات والكلف التخمينية
والتعامل مع املكاتب االستشارية» والصادرة عن وزارة التخطيط العراقية( 39امللحق رقم  )5حتدد االجور
العليا اليت ميكن ان يتقاضاها االستشاري للخدمات اليت يقدمها ،واليت حتتسب بشكل تراكمي.
الضوابط رقم ( – )8وزارة التخطيط
ان هذه الضوابط حتدد اسلوب التعاقد احلكومي مع االستشاريني ومسؤولياهتم ،لثالث اصناف
من اخلدمات االستشارية وهي :خدمات اعداد التصاميم ،وخدمات تدقيق عمل املصممني ،وخدمات
االش���راف على العمل امل��وق��ع��ي .40وامل�لاح��ظ ان الضوابط تتطلب ان تعلن املناقصة الع���داد التصاميم
واملناقصة لتدقيق التصاميم يف ان واحد وان يطلب من االستشاريني ان يقدموا عروضهم لكال اخلدمات
بشكل منفصل وسوف لن تقبل العطاءات لواحدة من اخلدمات .هذا يعين ان من مل يفز مبناقصة اعداد
التصاميم قد يوظف كمدقق للتصاميم.
ومن قراءة هذه الضوابط يتبني ان املقصود باخلدمات اليت يقدمها االستشاري هي كل اخلدمات
ومن كل االصناف اهلندسية الضرورية للمشروع املعني .مبعىن ان املكتب االستشاري يكون مسؤوالً عن
مجيع اخلدمات اهلندسية من معماري اىل مدين اىل كهربائي اىل ميكانيكي اىل صحي اىل بيئي  ..اخل.
وهنا تربز اشكاليتان :االوىل من الذي سيحدد ماهية االختصاصات االستشارية اليت جيب ان يشملها
العقد قبل معرفة التصميم ومتطلباته؟ والثانية هي ان االجور نفسها الي نوع من املشاريع ان كان مدرسة
او مستشفى او جمسر مادام املقياس هو كلفة املشاريع وليس نوعيتها او متطلباهتا.
هنالك ايضا اشكالية اخرى مصدرها حتديد الضوابط على خربة مكتسبة من املشاريع الصغرية او
 .39الملحق رقم (.)4
 .40الملحق السابق.
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البسيطة .واملقصود هنا هو ان تتضمن مناقصة اعداد التصاميم مسؤولية املكتب االستشاري باجراء مجيع
املسوحات والفحوصات الضرورية للمشروع .فقد يكون تأثري املسوحات والفحوصات اليت تشمل كل
ما يتعلق باملوقع واملناطق اجملاورة من املستويات الطوبغرافية اىل املخلفات االثرية اواملتطلبات البيئية ومن
نوعية الرتبة اىل املياه اجلوفية اخل .متطلبات هكذا دراسات قد تكون معلومات مسبقا اال ان متطلبات
املباين احلديثة وتعقيداهتا تتطلب دراسات حمددة ،واليت يصعب التنبأ هبا قبل البدأ باعداد التصاميم .لذلك
يكون من املستحسن اجراء دراسة اولية تشتمل على دراسة استيعاب املوقع للمتطلبات الوظيفية وعالقاهتا
وتركيبها ذو االبعاد الثالثة من ضمن دراسة اجلدوى.
االشراف وتقدمي االستشارات

الكلفة االولية للمشروع

االستشاري احمللي

االستشاري االجنيب او
عقود الشراكة

حلد  1مليار دينار

% 3.00

% 7.00

من  1اىل  5مليار دينار

% 2.50

% 5.00

من  5اىل  10مليار دينار

% 2.00

% 4.00

من  10اىل  25مليار دينار

% 1.25

% 2.50

اكثر من  25مليار دينار ( 2مليار)
جدول االشراف وتقدمي االستشارات من الضوابط رقم 8

% 1.20

% 0.60

وبسبب الغموض يف اسلوب احتساب االجور الرتاكمي كما جاءت يف الضوابط رقم ( ،)8فقد
اص��درت وزارة التخطيط تعميماً بتاريخ  2كانون االول  2014لتوضيح كيفية اع��داد ج��دول االج��ور.
وكمثال على ذلك حتتسب االجور لتقدمي خدمات االشراف على مشروع بكلفة تقديرية  27مليار دينار
كالتايل:
تقسم الكلفة التخمينية اىل حزم حسب اجلدول املرفق يف الضوابط رقم ( )8وحتتسب االجور لكل
حزمة على حدة مث جتمع لتصبح االجور العليا املطلوبة.
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حزم الكلفة
التخمينية

النسبة

االجور

حلد  1مليار دينار

1,000,000,000

% 3.00

30,000,000

من  1اىل  5مليار دينار

4,000,000,000

% 2.50

100,000,000

من  5اىل  10مليار دينار

5,000,000,000

% 2.00

100,000,000

من  10اىل  25مليار دينار

% 1.25 15,000,000,000

187,500,000

اكثر من  25مليار دينار
اجملموع

( 2مليار)

2,000,000,000

% 0.60

12,000,000

27,000,000,000

 % 1.59املع ّدل

429,500,000

احتساب االجور
العمل اجملاين
واخرياً فيما يتعلق بالتعاقد مع رب العمل جيب التحذير من العمل اجملاين! على اصحاب املهنة
والنقابة ان يكون هلم موقف موحد وواض��ح من العمل اجمل��اين ،اس��وًة باملهن االخ��رى كالطب واحملاماة
اليت الترتبط اجورهم بالنتائج النهائية اليت يتوخاها املراجع ،بل تعترب فعال خدمات استشارية (تشخيص
ونصح).
والعمل اجملاين يف النشاط اهلندسي متنوع االشكال .فنالحظ مثال الطلب بتقدمي التصاميم قبل
التعاقد ،او ان تشرتط املناقصة على تقدمي التصاميم واالجور سوية وكأهنا سلعة من السوق وليست عمل
فكري وفين .ويف كثري من احلاالت التشتمل الدعوة لتقدمي التصاميم على تفاصيل كافية عن متطلبات
املشروع فتأيت النتائج ركيكة ،غري مدروسة ولرمبا نقال عن مشاريع نفذت يف اماكن اخرى.
والنشمل يف هذا الوصف املسابقات التصميمية  Design Competitionاو مسابقات االفكار
التصميمية  Ideas Competitionواليت هلا شروطها ومتطلباهتا .وهنا ايضا جيب ان تكون عند املعماريني
واملهندسني توجه واضح وموحد.
أن العمل اجمل��اين يلغي عملياً اجملهود الفكري ال��ذي يقدمه املعمار او املهندس .ويصبح العمل
االستشاري بالقيمة وال مثن!!.
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الفصل الخامس
التوثيق واالرشفة

مدخل
عدا الدافع الشخصي واالفتخار مبا اجنز ،فقد تكون لالرشفة وحفظ الوثائق ضرورات قانونية او
لالستفادة منها كمرجع للمشاريع املقبلة .وهنالك يف الدول االخرى متطلبات قانونية لالحتفاظ بوثائق
املشاريع من قبل االستشاريني ملدد حمددة ،واالتالف املتعمد للوثائق خالل هذه الفرتة تعترب جرمية يعاقب
عليها االستشاري .وعلى اية حال ،هنالك ض��رورة لالحتفاظ بالوثائق لالستعمال اليومي اثناء تطوير
املشروع او تنفيذه.
واملعروف عن املهنة املعمارية واهلندسية اهنا جامعة للوثائق على اختالف انواعها ،الهنا االسلوب
الذي تتخاطب به مع االخرين يف املهنة ومع رب العمل واصحاب املصلحة واجلهات الرمسية واجملهزين
واملقاولني.
الوثائق
والوثائق هي كل ماحيفظ ورقيا او الكرتونيا من ضمنها االميالت ( )E-mailوالرسوم االلكرتونية.
وكلما كان تنظيم احلفظ الورقي وااللكرتوين متطابقاً ،او ،على االقل ،متقارباُ  ،كان الرجوع اىل املعلومات
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اسهل .وجيب قراءة كلمة “االسهل” على اهنا تعين الفرق بني الفوضى والنظام.
فحقاً اذا مل حيدد نظام للحفظ واالرشفة فالنتيجة هي الفوضى واالرت��ب��اك وبالتايل قد يصعب
الوصول اىل بعض املعلومات مما يؤدي اىل عرقلة املشروع بأكمله او جوانب منه.
تبادل املعلومات والتوجيهات ،خ�لال ف�ترة امل��ش��روع العمراين ،التقتصر على التقارير والرسائل
وحماضر االجتماعات ،وامنا تتعداها اىل وسائل ايضاحية اخرى كالرسومات والصور واجملسمات .وكل
هذه الوثائق هلا امهية فنية اضافة اىل امهيتها القانونية .وكلما توسع املشروع او كرب حجمه كلما تراكمت
الوثائق جبميع انواعها .لذلك استوجب خزهنا باسلوب يضمن احملافظة عليها ويساعد يف متابعة املسائل
املتعددة يف هذه الوثائق .وقد برزت مؤخراً امكانية احلفاظ على الوثائق الكرتونياً مما يضيف بعداً اخر اىل
ادارة املعلومات.
وتعترب ادارة الوثائق واملعلومات جزءاً من ادارة العمل املهين اهلندسي ،وج��زءاً حساسا من ادارة
املكاتب اهلندسية .والبد يف البداية حتديد مبدأ خزن الوثائق مركزياً الن اخلطورة هي ان خيزن كل عضو
يف الفريق بقربه الوثائق ال�تي يف ح��وزت��ه ،وه��ذا عني الفوضى .وينطبق مبدأ اخل��زن امل��رك��زي على الوثائق
االلكرتونية ،حيث تنظم الوثائق يف اضابري مركزية.
وجيب على مدير املشروع ان حيدد نوعية الوثائق اليت ختزن ،مثال كلها حىت املسودات منها ،او
الوثائق اليت متثل هناية كل مرحلة ،او الوثائق النهائية .من الطبيعي هنالك وثائق هلا قيمة قانونية كالتقارير
الدورية والرسائل املتبادلة واليت متثل سلسلة من املعلومات اليت ميكن الرجوع اليها ملعرفة تاريخ تطور ذلك
امل��وض��وع .وللعمل املعماري واهلندسي صفة ابداعية ،وكثريا مايتم احملافظة على التصاميم من بدايتها
كاهتمام ذايت او تعاقدي .كما جيب ان يكون اسلوب االرشفة متبعا من قبل مجيع اعضاء الفريق واال
فقدت الفائدة من وجود النظام.
ادارة الوثائق
ولتنظيم الوثائق جيب االلتزام ببعض القواعد منها:
1 .1اعطاء رقم لكل مشروع خاص به يسجل على كل الوثائق التابعة لذلك املشروع من ضمنها الرسائل
والرسومات والتقارير.
2 .2عدا رقم املشروع فمن املستحسن استعمال الرتقيم الثانوي  Sub-referenceخصوصا للرسومات
والوثائق التعاقدية ،واستعمال ملحق التغري  Revision Codeعند كل تغري جيري على الوثيقة.
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3 .3ان تؤرخ مجيع الوثائق بشكل واضح من ضمنها املالحظات والتعليقات على الوثائق وعدم االكتفاء
باليوم والشهر من دون السنة.
4 .4ان ت ّقسم الوثائق يف اضابري ورقية والكرتونية وحسب نوعيتها وبالتسلسل التارخيي ،واالحتفاظ
بالوثائق االصلية والوثائق الالحقة بعد اجراء التغريات عليها.
5 .5ان توضع نسخة من االضابري االلكرتونية يف مكان خ��ارج املكتب او ال��دائ��رة .واملفضل ان جتدد
النسخة االضافية كل اسبوع او اسبوعني.
قد تكون هذه القواعد منطقية ومبسطة ،اال ان املالحظ يف كثري من الوثائق املتداولة يف املهنة
اهلندسية اهنا ختلو حىت من ابسط متطلبات احلفظ واالرشفة.
الرموز يف عملية التوثيق
هنالك عدد من اساليب تصنيف املواد والنشاطات املستعملة عامليا ،منها تصنيفات متخصصة
يف قطاع البناء .ويعتمد التصنيف على اعطاء املواد والفعاليات ،من ضمنها الفعاليات االستشارية ،رموز
من احرف او ارقام حتدد الصنف.
التصنيف االكثر استعماالً يف البلدان اليت تتحدث باالنكليزية كان التصنيف الربيطاين
 Construction Indexالذي بدأ العمل به يف  1961كنظام لتصنيف االضابري  .BFMوقد اعتمد
هذا التصنيف على التصنيف السويدي  SfBالذي عمل به يف اخلمسينات من القرن املاضي .41ولرتاكم
التعقيدات اثناء تطوير الربنامج خالل مخسني سنة بدأ العمل يف بداية عام  2012من قبل  NBSو
 CPICالعداد نظام موحد جديد بدعم من مجيع املؤسسات والشركات املعنية بقطاع البناء .وقد انتهى
.42
العمل به وصدر يف نفس السنة ومسي باسم Uniclass System
CI/SfB

والب��د ايضا من ذك��ر
الذي تصدره املنظمة العاملية لتحديد املعايري

ISO 12006 Framework for Classification of Information
.43

قد يكون من املفيد االطالع على هذه املعايري والتصنيفات املتعلقة بقطاع البناء كما هي معتمدة
4 1 . . h t t p : / / w w w. t h e n b s . c o m / P u b l i c a t i o n I n d e x / D o c u m e n t S u m m a r y.
aspx?PubID=459&DocID=267275
42. http://www.thenbs.com/corporate/press/12-02-03.asp also John Gelder, Classification
(presentation), NBS 2012, www.cpic.org.uk/wp-content/uploads/2013/06/classification_v1.2.pdf
43.http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=35333
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من قبل بعض املؤسسات يف الدول الصناعية .علماً ان دليل املهندس املقيم حيتوي على مواصفات ملواد
.44
البناء معتمداً على املواصفات العراقية اوال مث املواصفات العاملية ثانيا اذا مل تتوفر املواصفات العراقية
Building Filing Manual

BFM

Samarbetskomittén för Byggnadsfrågor

SfB

National Building Specification

NBS

Construction Project Information Committee

CPC

International Organization for Standardization

ISO

رموز الرس ــومات اهلندس ــية
اكرب كمية للتداول يف العمل املعماري واهلندسي هي الرسومات والوثائق املرافقة هلا (املواصفات،
الفحوصات ،ج��داول الكميات) .وم��ن املفيد ان يتبع اسلوب حم��دد لرتقيم وتصنيف ه��ذه الرسومات
يعتمده املكتب او الفريق املصمم .مثال ميكن ان يكون الرتقيم كااليت:
رقم املشروع  /الصنف اهلندسي  /التقسميمات الثانوية  /تسلسل الرسومات.
Project 115 / Architecture / Plan / Drawing Number 115 / A / PL / 05
Project 115 / Electrical / wiring / Drawing Number – revision C 115 / E / WI / 20 - C

البد من التأكيد على ان هذالتصنيف ميكن ان يشمل عدد الحيصى من التقسيمات والتقسيمات
الثانوية ،او ان يكون اكثر تبسيطاً .وهو مرتوك للفريق االستشاري وطبيعة وحجم املشروع ،ولكن من
املهم ان يكون هنالك اتفاق على التقسيم وااللتزام به.
من الطبيعي ان هذا االسلوب مناسب لوثائق املشروع املتداولة داخليا وخارجيا .اال ان املبدأ
ينطبق على مجيع الوثائق االدارية يف املؤسسة او املكتب .مبعىن ان تقوم االدارة بتحديد اسلوب الرتقيم
او التصنيف جلميع االضابري والوثائق اليت حتتفظ هبا مبا يساهم يف سرعة العودة اىل تلك الوثائق وقت
احلاجة.
 .44وزارة االعمار واالسكان ،دليل المهندس المقيم للمشاريع االنشائية ،الباب الخامس ،مواصفات البناء واالعمال االنشائية،
.2010
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مقرتح رموز اضبارات وارشفة املشروع
من املفيد ايضاً ،ان مل يكن من الضروري ،ان يعد تقسيم حمدد لالضابري الورقية وااللكرتونية لكل
مشروع لتسهيل الرجوع اليها .عموما يف املكاتب يستعمل التقسيم نفسه لكل مشروع حىت وان كانت
بعض االضابري غري مستعملة يف بعض املشاريع (الصغرية مثالً).
وهنا نطرح مقرتحاً للتقسيم العطاء فكرة عن املبدأ او الستعماله اذا كان مناسباً .وميكن حتويره
واالضافة عليه باي شكل مناسب للمكتب او املشروع:
معلومات عامة

0.0 GENERAL

خلفية املشروع

0.01 Background

دليل االتصاالت ليشمل مجيع املرتبطني
باملشروع

0.02 Directory / Contact List

دليل االضابري

0.03 File References

ضمان اجلودة

0.04 Quality Assurance
0.05 PR

االعالم
االضبارة الداخلية
املذكرات الداخلية العامة
موظفي الفريق (ادارة املشروع او الفريق
املصمم)

1.0 Internal
1.01 General Internal Memos
1.02 Team Members
1.03 Action Lists

قائمة االعمال واملهام
رب العمل (حىت وان كان من نفس املؤسسة)

2.0 CLIENT
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االتصاالت مع رب العمل (من ضمنها العقد
واملوافقات)
متطلبات رب العمل
الوثائق الرمسية
معلومات املوقع – املسوحات وفحص الرتبة
االدارات احمللية واملتطلبات القانونية
امانة بغداد او البلدية
اجازة البناء
وزارة الكهرباء
دائرة اجملاري
دائرة املياه
وزارة النفط

2.01 Client Communication
2.02 Client’s Brief
2.03 Legal Documents
2.04 Site Information
3.0 LOCAL AUTHORITY & LEGAL
3.01 Amanet Baghdad or
Municipality
3.02 Local Authority Approval
3.03 Ministry of Electricity
3.04 Drainage
3.05 Water
3.06 Ministry of Oil

وزارة االتصاالت

3.07 Ministry of Communication

وزارة املواصالت

3.08 Highways Authority

وزارة املوارد املائية
الدفاع املدين
اجليش (الطريان العسكري)
الطريان املدين
االستشاريني
املكتب املعماري
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3.09 Water Resources
3.10 Civil Defence
3.11 Army – Air Force
3.12 Civil Aviation
4.0 CONSULTANTS
4.01 Architecture
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املكتب املعماري احمللي او ممثل املكتب
العاملي
مكتب حساب الكميات وامليزانية
مكتب تصميم احلدائق والساحات اخلارجية
مكتب املهندسني املدنيني
مكتب املهندسني امليكانيكيني والكهربائيني

4.02 Local Architects /
Representatives
4.03 Quantity Aurveyors / Cost
Advice
4.04 Landscape Architects
4.05 Civil Structure Engineers
4.06 Electromechanical Engineers

مكتب الصيانة (االمان)

4.07 Security Specialist

مكتب هندسة الواجهة

– 4.08 Facade Specialist
Newtechnic

مكتب االضاءة املعمارية
مكتب استشارات املطابخ
مكتب االتصاالت وااللكرتونيات
مكتب مكافحة احلريق والسالمة

4.09 Architectural Lighting
4.10 Catering Consultant
4.11 IT & Communication
4.12 Fire & Life Safety
4.13 Acoustics

مكتب هندسة الصوت
مكتب املواصالت العمودية
مكتب االستدامة
مكتب ادارة املرافق اخلدمية
مكتب العملية االنشائية

4.14 Vertical Transportation
4.15 Sustainability
4.16 Facilities Management
4.17 Constructability Manager

مكتب تصميم املعرض

4.18 Exhibition Concept

مكتب تصميم الشعارات واالشارات

4.19 Signage & Graphics

التقارير الدورية

4.20 Stage Reports
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5.0 MAIN CONTRACTOR

املقاول الرئيسي

5.01 Correspondence

املراسالت

5.02 Progress Reports

تقارير املقاول الدورية

5.03 Clerk Of Works

مهندسي االشراف املوقعي

5.04 Defects List
5.05 Tests
5.06 Certificates and Payments
5.07 Variations
5.10 Contractor’s Programmes
5.11 Tender Action
5.12 Contract Documents
6.0 SUB-CONTRACTORS
7.0 PRODUCT SUPPLIERS
8.0 MEETING RECORDS
8.01 Client’s Meeting / Presentations
8.02 Design Team Meetings
8.03 Site / Contractor Meetings
8.04 File Notes / Memoranda

قائمة العيوب
الفحوصات
الشهادات والدفوعات
الغيار
برنامج املقاول
املناقصة
وثائق املقاولة
املقاولني الثانويني
جمهزي املواد
حماضر االجتماعات
اجتماعات رب العمل
اجتماعات املصممني االستشاريني
اجتماعات املقاول واملوقع
مالحظات للحفظ

8.05 Project Reports

تقارير املشروع

8.06 Other Meetings

اجتماعات اخرى
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الرسومات واملواصفات
قائمة الرسومات
املواصفات
جداول الكميات
دليل الصيانة
الصور

9.0 DRAWINGS SPECIFICATIONS
9.01 Drawing Registers
9.02 Specifications
9.03 Bills of Quantities
10.0 MAINTENANCE MANUAL
11.0 PHOTOGRAPHS

التسلسل يف االرش ــفة االلكرتونية
ميكن استعمال التاريخ لضمان تسلسل الوثائق يف االرشفة االلكرتونية.
املشكلة اليت تربز عندما حتفظ الوثائق الكرتونياً هي ان الكمبيوتر تسلسلها حسب االحرف
( Aقبل  )Bاو حسب االرق��ام ( 1قبل  )2واالرق��ام قبل احل��روف .اي ان الوثيقة اليت يبدأ امسها بالرقم
 2ستحفظ قبل الوثيقة اليت يبدأ امسها باحلرف  Aحىت وان كان تاريخ الوثيقة الثانية قبل الوثيقة االوىل.
والفائدة يف هذه احلالة من وضع تاريخ اصدارالوثائق بعد االسم ،كما هي احلال يف االرشفة املتبعة من
قبل معظم املؤسسات ،الهنا لن تساهم يف تنظيم التسلسل حسب التاريخ .واملثال التايل يبني ان احلرف
 Pجاء قبل احلرف  Sبالرغم من ان التسلسل التارخيي للوثيقتني هو العكس:
Part Plan 12-09-2013
Site Plan 12-10-2011

هذه املشكلة تربز ايضا عندما يوضع التاريخ يف مقدمة االسم ولكن على اساس اليوم مث الشهر
مث السنة الن رقم الشهر  09جاء قبل الرقم :10
Part Plan 12-09-2013
Site Plan 12-10-2011

الطريقة االمثل ،واجملربة سابقاً ،واليت حتافظ على تسلسل الوثائق ،هي باعتماد التاريخ العكسي.
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اي ال��ب��دأ بالسنة مث الشهر مث ال��ي��وم حيث يستعمل ه��ذا النظام لكل وثيقة حتفظ الكرتونيا .ومب��ا اهنا
حسب التسلسل التارخيي فسيكون حفظها االلكرتوين مقاربا او مطابقا لتسلسل االضابري الورقية .ولنرى
التسلسل باستعمال التاريخ العكسي على املثال السابق:
Site Plan 11-10-12
Part Plan 13-09-12

انظمة التحكم االلكرتوين
اذا اضفنا اىل الرتابط العضوي بني متطلبات حفظ املعلومات وبني تبادل الرسومات واملراسالت والوثائق
املتعلقة باملشروع ،واذا اضفنا ايضاً امكانية القيام بكل هذه العمليات (االرشفة وتبادل املعلومات واملراسالت) يف
نظام الكرتوين مركزي ،يكون لدينا نظام التحكم بالوثائق .Document Control System
اصبحت هذه االنظمة ضرورية للمشاريع الكبرية بسبب كثرة املعلومات املتبادلة بني االستشارين وبينهم وبني
رب العمل ،ومن مث مع املقاول وبني املقاول الرئيسي واملقاولني الثانويني.
SQUARE

هنالك انظمة الكرتونية وضعت خصيصا لقطاع البناء يستعمل يف مرحلة اعداد التصاميم والتنفيذ املوقعي.
وهذه االنظمة تعتمد على مجلة من اخلصائص منها ان مجيع املعلومات ختزن يف موقع واحد ،عموما خارج مركز ادارة
املشروع .ويتم االتصال هبا من قبل اجلميع وحسب الصالحيات املناطة هبم والربوتوكول املتفق عليه .كما يتم تبادل
املعلومات عن طريقها .فهي اذن للخزن ولنقل املعلومات.
وهذه االنظمة مكلفة لذلك تستعمل يف ادارة املشاريع الكبرية الن عدم وجود نظام ميكن التحكم به ويعتمد
عليه يف حفظ املعلومات قد يؤدي اىل خسارة اكرب يف حال حدوث اي خلل يف املشروع .كما ان نظام التحكم
بالوثائق حيتاج اىل تفرغ اداري وانظباط عايل يف االستعمال يسبقة تدريب لكل العاملني واملستعملني هلذا النظام.
ومن خصائص هذه االنظمة ان املعلومات الصادرة عن طريقها حتفظ اوتوماتيكيا مع املتغريات ،وهنالك
امكانية ملعرفة من فتح الوثيقة املعينة ومىت .كما يتم حتديد اسلوب توزيع الوثائق والرسومات (من يستلم ماذا من
املعلومات) ومن له احلق يف مشاهدهتا ومن حيق له التعليق عليها ،ومن مث من حيق له املوافقة عليها او رفضها من
خالل الربوتوكول املعني .لذلك ميثل هذا النظام اسلوباً متكامالً ملشاهدة والتحكم بالوثائق والرسومات واسلوب
منسق للمتابعة واملوافقة اضافة اىل االرشفة املركزية.
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الفصل السادس
مراحل العمل الهندسي Work Stages
مدخل
مي��ر العمل امل��ع��م��اري واهل��ن��دس��ي،
ك��أي عمل ان��ت��اج��ي ،بعدد م��ن املراحل
املرتابطة .ولكن لكل مرحلة خصائصها
ومتطلباهتا ،وبالتايل نتائجها .ويف بداية
كل مرحلة من مراحل اع��داد التصاميم
يتم تقييم نتائج املرحلة اليت سبقتها ومن
مث تطوير التصاميم لتقريبها اىل مرحلة
التكامل وبعدها اهناء املشروع يف مرحلة
التنفيذ املوقعي .ويف كل مرحلة هنالك
م��س��ت��وى م��ع�ين م��ن ال��ت��ف��اع��ل م��ع ع��وام��ل
خ��ارج��ي��ة ان ك��ان��ت م��ع��ل��وم��ات تقنية او
ردود فعل م��ن رب العمل او متطلبات
قانونية مثل متطلبات االدارة احمللية او
البيئية وغريها.
امهية املعايري ملراحل العمل
من املمكن القول بان الثقافة العامة يف جمتمعنا يف الوقت احلاضر مل تستوعب هذا االسلوب
يف تطوير االفكار االبداعية من احلالة املبسطة اىل توفر املعلومات املتكاملة للتنفيذ .ومما يزيد من حالة
االرب��اك هو ان قطاع العمارة واهلندسة يفتقد اىل وجود وصف حمدد حملتويات كل مرحلة ومستلزماهتا.
وماهو متوفر اليتعدى رؤوس نقاط من دون تفاصيل عملية ،كما هي احلال يف البلدان الصناعية .ويف
افضل احلاالت تشخص املراحل باالرتباط فقط مبقياس الرسم كأن «تقدم تصاميم اولية مبقياس »1:200
على امهية ذلك لتوصيف املرحلة.
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ان وج��ود معايري واج���راءات
ضمنها توصيف مراحل العمل اهلندسي ،مهمة جداُ:

Standards and Set Procedures

معتمدة للعمل املهين ،ومن

•اوالً الهنا جتعل كمية العمل املطلوبة ومتطلباهتا مفهومة.
•وثانيا تساعد يف السيطرة على االجراءات املهنية.
•وثالثا تؤسس ثقة عامة باملهنة.
•ورابعا تساهم يف حتديد الواجبات والصالحيات لكل االطراف.
وهذا مبجمله يؤسس ثقافة معتمدة للعمل اهلندسي.
التجربة العاملي ــة
اوال جيب القول ان تقسيم العمل اهلندسي ،يف معظم دول العامل ،هو من صالحية املؤسسات
اليت تشرف على ذلك العمل ،وكل اختصاص له مؤوسساته وله نظامه .وهي نتاج حبوث تقوم به هذه
املؤسسات ،عموماً ،بالتعاون مع ممثلي القطاعات االخرى اليت هلا مصلحة بقطاع االعمار والبناء .والبد
من التأكيد ايضاً على ان هذه االنظمة والصيغ اليت تصدرها هذه املؤسات ليست ملزمة قانونياً وامنا
هي اساليب عمل وثقافة معتمدة من قبل ذلك القطاع ،ملا يقدمه هذا االسلوب من اجيابيات للمهنة.
وهو ايضا نابع من اهليئات املنتخبة من قبل االعضاء ومطلوبة من قبلهم .اذن هنالك تفاعل اجيايب بني
االعضاء ومؤساهتم لفائدة االعضاء ،احدها هو حتديد مراحل العمل.
وعموماً يقسم العمل اهلندسي يف العراق اىل :
1 .1دراسة اجلدوى واعداد التصاميم االولية
2 .2تطوير التصاميم
3 .3اعداد التصاميم التفصيلية
4 .4االشراف املوقعي.
ولكن اليوجد وص��ف متكامل لكل من ه��ذه امل��راح��ل .لذلك الب��د من االعتماد على التجربة
العاملية يف هذا اخلصوص .وقد اخذنا اربع دول يف دراسة مقارنة ،لتحديد التشابه واالختالف فيما بينها،
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هي امريكا وبريطانيا وفرنسا واسرتاليا .وبالذات اخذنا العمل املعماري كمثال للمقارنة ،ولكن ميكن القول
بان تقسيمات العمل اهلندسي يف االختصاصات االخرى متشاهبة وقريبة جداً من التقسيم املعماري ،اال
انه قد خيتلف يف كمية املعلومات املقدمة يف كل مرحلة.
يف اجملال املعماري ،املؤسسات املسؤولة يف كل دولة من دول البحث هي:
امريكا

American Institute of Architects - AIA

بريطانيا

Royal Institute of British Architects - RIBA

فرنسا
اسرتاليا

Ordre des Architects – O des A
Royal Australian Institute of Architects – RAIA

واجلدول التايل ميثل عناوين املراحل املعتمدة من قبل املؤوسسات موضع املقارنة .وميكن بسهولة
مالحظة التقارب الكبري بني اخلدمات املمكن تقدميها وتقسيمها اىل عدد من املراحل .وقد تكون املرحلة
املعينة يف بلد ما مقسمة اىل عدد من املراحل يف بلد اخر .ولكن حتديد اخلدمات اليتأثر هبذا التوزيع.
املالحظة االخرى هي ان تقسيم املراحل يف امريكا خيتلف عن باقي الدول ظاهرياً ،اال ان التمعن فيها
يظهر بوضوح ان اخلدمات واملهام الختتلف عن باقي ال��دول .الفرق الوحيد هو ان التجربة االمريكية
تعتمد على مشاركة املقاول يف مرحلة اعداد الرسومات التفصيلية خصوصا للمشاريع الكبرية.ومع هذا
فان العديد من املكاتب املعمارية واهلندسية يف امريكا تعتمد يف تقدمي خدماهتا على تقسيم للمراحل
قريب جدا من الدول االوربية.
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الفصل السابع
مقترح لمراحل العمل الهندسـي

مدخل
مايلي هو مقرتح لتقسيم العمل اهلندسي يف جم��االت البناء واالن��ش��اء ،ميكن ان تتبناه املكاتب
االستشارية ،ومن مث يصبح ،هبذا الشكل او بشكل اخر ،تقافة للعمل املهين .فالبد من حتديد املراحل
ال�تي ميكن اعتمادها يف ال��ع��راق .وه��ي خطوة اوىل ميكن ان تتطور مستقبال ولكنها حتتاج اىل تكاتف
وتوجه موحد من قبل املهندسني واملعماريني .وقد تربز من خالل العمل املشرتك بعض اخلصوصيات يف
هذا القطاع اهلندسي او ذلك واليت ميكن ان توضح ضمن الرتكيبة الكلية ملراحل العمل اهلندسي .اما يف
جماالت اهلندسة غري العمرانية كالكيمياء او النفط مثال فان هلا خصوصياهتا ومراحلها اخلاصة هبا.
ومن االفضل ان تتبىن مثل هذا التقسيم وشروحاته هيئة معتمدة مثل مجعية املهندسني العراقية او
نقابة املهندسني العراقية بعد مناقشته مع عموم املهندسني للتوصل اىل الصيغة املفضلة .ان طبيعة العمل
اجلماعي للمهنة اهلندسية واملعمارية جتعل عملية التنسيق بني االختصاصات املختلفة مسألة ملحة الن
ضعفها او انعدامها قد يؤدي اىل نتائج وخيمة على املشروع .وتقع مسؤولية مراقبة وضمان عملية التنسيق
على فريق ادارة املشروع ،اال ان عملية التنسيق نفسها هي من مسؤولية الفريق الرئيس يف املشروع ان كان
معمارياً او هندسياً.
باملقابل فان العمل اجلماعي وامهية التنسيق على مراحل خمتلفة تتطلب بالضرورة تناسقا بني مراحل
عمل االستشاريني من االختصاصات املختلفة .وهذا اليعين ،يالضرورة ايضاً ،تطابق هذه املراحل يف
نوعية املنتوج وامنا تناسقها.
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ان املراحل املقرتحة هي:
		
•املرحلة االوىل

دراسة اجلدوى وحتديد االسرتاتيجية

		
•املرحلة الثانية

اعداد التصاميم

		
•املرحلة الثالثة

اعداد الوثائق التفصيلية

		
•املرحلة الرابعة

تنفيذ املشروع

		
•املرحلة اخلامسة

اجناز املشروع

املرحلة االوىل :دراس ــة اجلدوى وحتديد االسـ ـرتاتيجية
Inception & Feasibility Study

ميكن للمعماريني واملهندسني مساعدة رب العمل بتقدمي امل��ش��ورة له ح��ول متطلبات املشروع
وتدقيق صالحية املوقع او البحث عن موقع مناسب وتطوير االسرتاتيجية العامة ال�تي تشمل حتديد
وجدولة حمتويات املشروع ،عموماً بأشكاهلا االويل ،وامكانية تطبيقها موقعيا وحتديد امليزانية والربنامج
الزمين والتخطيط للمراحل املقبلة وكيفية توظيف االختصاصات اهلندسية واالستشارية ال�تي حيتاجها
املشروع.
ولرمبا استوجب هذا العمل مراجعة بعض الدوائر الرمسية واالدارة احمللية واعداد بعض الدراسات
والبحث يف بعض جوانب املتطلبات من ضمنها ،وليس حصرا ،اعداد بعض املخططات ،مثالً لتدقيق
استيعاب املوقع للمشروع.
كثرياً ما تسمى هذه املرحلة مبرحلة “دراسة اجل��دوى” .وهذا صحيح لو اخذت بنظر االعتبار
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مجيع املتغريات اليت مت التطرق اىل بعضها انفاً ،واليت قد تؤثر على امكانية حتقيق املشروع .مبعىن اخر ان
للجدوى جانبان :االول حاجة رب العمل ،والثانية امكانية حتقيق تطلعات رب العمل .وتربز اخلطورة يف
الرتكيز فقط على حاجة رب العمل كما هو احلال يف الكثري من املشاريع من منطلق “هل حنتاج املشروع
ام ال” من دون النظر اىل “هل ميكن حتقيق املشروع؟  ...ماهي املتطلبات لنجاحه؟  ...هل سيحقق
االهداف التجارية او االجتماعية؟”.
يف هناية هذه املرحلة جيب ان يكون عند الفريق معلومات كافية للشروع يف التصميم واليت قد تشمل على:
•اهداف املشروع التجارية او االجتماعية او اللوجستية (احلاجة للمشروع)
•اسلوب ادارة املشروع وصالحيات املشاركني (كيف سيدار املشروع)
•االختصاصات االستشارية الضرورية (اجلهات االستشارية اليت ستقوم بالتصميم)
•متطلبات املشروع ومرافقه وحمتوياته (حمتويات املشروع)
•املعوقات اليت قد تؤثر على جناح املشروع (املخاطر وسبل وامكانية معاجلتها)
•املتطلبات التخطيطية احلضرية (التخطيط االساس واملتطلبات الرمسية)
•استيعاب املوقع (صالحية املوقع)
•توفر امليزانية الضرورية للمشروع من ضمنها امليزانية االحتياطية (كلفة املشروع الكلية)
•اجلدول الزمين العداد التصاميم وتنفيذ املشروع (الربنامج الزمين)
وميكن ان تكون دراسة اجلدوى حمصورة يف اختيار احد احللول او التوجهات يف حال وجود اكثر
مبىن ما ،او الختيار احد التصاميم املقدمة يف مسابقة
من بديل .مثال ميكن النظر اىل موقعني لتشييد ً
45
معينة .وهنالك اربع خطوات جيب اتباعها للوضول اىل االختيار االفضل. :
اخلطوة االوىل :دراسة الضرورة التجارية او االجتماعية :ماهي النتائج التجارية او االجتماعية اليت يتوخاها
املشروع.
اخلطوة الثانية :عند حتديد املتطلبات التجارية او االجتماعية ،ميكن النظر اىل البدائل لقياس مدى جتاوهبا
45. Four Steps for Completing a Feasibility Study, Method 123, https://dub125.mail.live.com/?ti
d=cmx239rUSi5BGgTwAhWtamSg2&fid=flinbox
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مع املتطلبات وجدولتها حسب تسلسل هذا التطابق.
اخلطوة الثالثة :دراسة امكانية حتقيق البدائل من ضمنها الكلفة والربنامج .وقد تشمل الدراسة على النظر
يف مشاريع مشاهبة لتدقيق صالحيتها.
اخلطوة الرابعة :اختيار احلل االفضل من مقارنة نتائج اخلطوات الثانية والثالثة .وهذا يعين ان االختيار
سيقع بالضرورة على احلل االقل كلفةً او االسرع للتنفيذ.

التخطيط الش ــامل

Master Planning

بعض تصاميم التخطيط الشامل للمشاريع الكبرية تعترب دراسات اولية من ضمن عملية دراسة
اجلدوى .فهي عملية تدقيق امكانيات املوقع للحلول التجارية او للمشاريع الكبرية او ملقارنة عدد من
احللول.
فتحتاج املشاريع اليت تشتمل على عدد من املرافق (مدينة طبية او جامعة او منطقة سكنية) او
اليت حيتاج ختطيطها اىل دراسة مساحة اوسع من املوقع (جمسر او طريق سريع) اىل اعداد خمطط شامل
اويل  .Master Planوهذه الدراسات قد تأخذ اشكال خمتلفة وبتفاصيل متنوعة تبعاً لنوعية املشروع
وماحتتاجه الدراسة من معلومات الختاذ القرار النهائي جبدوى الشروع.
فيمكن مثالً تنظيم املباين يف املوقع مع متطلباهتا بعد احتساب مساحة كل مبىن وبالتايل حتديد
ارتفاعاهتا لاليفاء باملتطلبات الفضائية ،اضافة اىل حتديد عالقة املوقع بالطرق احمليطة والفضاءات او املباين
اجملاورة من دون الدخول يف التفاصيل التصميمية والفنية للمباين واملرافق االخرى.
جدول متطلبات املش ــروع

Client’s Brief / Design Brief

مت التطرق اىل امهية حتديد متطلبات رب العمل باالرتباط مبعرفة اجلهود الضرورية الكمال املشروع
وبالتايل االجور الضرورية لذلك ،واسلوب التعاقد مع رب العمل .ويغطي اجلزء الثاين من هذه الدراسة
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دور مدير املشروع او املصمم عندما يقوم مبهة مجع املعلومات الضرورية العداد متطلبات املشروع.
ان تدقيق وتثبيت متطلبات رب العمل بشكل متكامل يتم ضمن املرحلة االوىل ،فبعد التأكد من
اسرتاتيجية رب العمل وماذا يريد من املشروع ،تقوم االدارة او الفريق املصمم باعداد وثيقة متطلبات رب
العمل او متطلبات املشروع ،واليت تصبح الوثيقة الرئيسة اليت تعتمد خالل فرتة اعداد التصاميم وتنفيذ
املشروع .ولرمبا سيحتاج الفريق املصمم االستمرار بتأكيد او تطوير وثيقة املتطلبات يف املراحل الالحقة
بناءا على تطور التصاميم.
وتنقسم وثيقة املتطلبات اىل قسمني :االول سردي والثاين جدول حيدد فضاءات املشروع او اية
متطلبات فنية اخرى.
اما اجلانب السردي من الوثيقة فيمكن ان يشمل على:
•توضيح الرؤيا العامة لرب العمل واخلطوط العريضة لالسرتاتيجية اليت مت االتفاق عليها.
•التعريف بشكل خمتصر عن رب العمل ونشاط واسلوب عمل مؤسسته.
•حتديد مكونات املشروع الرئيسة وهيكلية املوارد البشرية اليت ستستعمل املشروع او الفئات املستفيدة
من املشروع ،والرتكيبة االدارية او املعدات يف املشاريع االنتاجية او اي جهة اخرى هلا مصلحة يف
تنفيذ املشروع.
•حتديد اه��داف املشروع املادية ،او الثقافية ،او التارخيية ،او الفنية ،او البيئية ،ومتطلبات اجل��ودة،
وغريها من املتطلبات اليت يطمح رب العمل يف ادراجها ضمن املتطلبات.
•حتديد خصائص املوقع واي مباين او منشات او معوقات على املوقع ،وحتديد املناطق احمليطة وتأثريها
على املشروع
•حتديد املتطلبات الرمسية والدراسات والفحوصات املتوقعة
•حتديد اسلوب ادارة املشروع واالشراف عليه ،اذا مل تكن حمددة يف هذه الفرتة ،وتركيبة الفريق املصمم
ومرجعيته االدارية.
اما فيما يتعلق بتحديد الفضاءات وجدولة املتطلبات االخرى ،فهنالك العديد من اجلداول الفنية
اليت ميكن ان تصبح وسائل يسرتشد هبا الفريق املصممم .والبد ان تشمل قائمة اجلداول على االقل على:
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•جدول ميزانية املشروع مفصلة اىل ختمني الكلف املرتبطة مبتطلبات املوقع (شراء املوقع او املناطق
املتأثرة ،مسح وفحوصات ودراسات املوقع) ،مصاريف الرسوم واالجازات واملتطلبات املالية الرمسية،
اجور الفريق االستشاري املصمم واملشرف وأي استشارات اخرى ،اجور ومصاريف ادارة املشروع،
كلفة تنفيذ امل��ش��روع ،واج���ور مهندسي امل��وق��ع وامليزانية االحتياطية ،كلفة االنتقال للمشروع او
متطلبات البدء باستعماله ،اخل.
•جدول الربنامج الزمين للفرتات املتوقعة العداد الدراسات والتصاميم مبراحلها املتعددة والفحوصات
واعداد املناقصة واملقاولة وتنفيذ املشروع.
•جدول الفريق املصمم االستشاري ومهام كل منهم وأي متطلبات استشارية اخرى
•جدول فضاءات وحمتويات املشروع واملعدات والعالقات الوظيفية بني الفضاءات.واملثال التايل يبني
احد اشكال اعداد جدول الفضاءات:
وميكن استعمال مثل هذا اجلدول ملشاريع املباين السكنية والدوائر ومباين االنتاج الصناعي وغريها.
كما ميكن استعمال االسلوب نفسه ولكن باشكال ومضامني خمتلفة ،للمشاريع اهلندسية ،مثالً جملسر
على طريق معني .ويف هذه احلالة قد يشمل اجلدول على متطلبات فنية كحجوم الطرق املؤدية للجسر
او عدد السيارات واملركبات املتوقعة يف كل مدخل للمجسر ،وعرض االرصفة وارتفاع اجملسر واالضاءة
والعالمات املرورية اخل
الفضاء

معدات او اثاث متطلبات بيئية متطلبات اضافية
القياسات (مرت) عدد
ومالحظات
العاملني خاص

10.01

مدير/ة القسم

1 x 4.00 5.00

10.02

السكرتري/ة

1 x 3.00 4.00

10.03

البحوث

4 x 4.00 5.00

10.04

غرفة مقابالت

5 x 4.00 4.00

عزل صويت

10.05

قاعة اجتماعات

12 x 5.00 10.00

عزل صويت
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دخول الزوار
عن طريق غرفة
السكرتري/ة

قاصة حلفظ
العقود

رفوف مكتبة
للمصادر بطول
 4.00م
وسائل عرض
حتكم باالضاءة
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10.06

اضبارات

10.07

اخل

2 x 4.00 4.00
?

?

?

?

?

املرحلة الثانية :اعداد التصاميم Scheme Design

ميكن تقسيم مرحلة اعداد التصاميم  Scheme Designاىل قسمني حسب مايتطلبه املشروع.
فمثال ميكن اختزال عملية اع��داد التصاميم لبيت سكين يف عملية واح��دة ،ينتقل الفريق املصمم ،بعد
موافقة رب العمل ،اىل املرحلة الثالثة (اعداد الوثائق التفصيلية) .يف حني حيتاج اعداد التصاميم جملمع طيب
او طريق سريع اىل عدد من اخلطوات لتطوير االفكار االولية التأكد من القرارات املتخذة يف كل خطوة.
القسم االول هو اعداد التصاميم االولية  Outline Proposalواليت توضح الفكرة العامة لكيفية
االيفاء مبتطلبات املشروع املكانية ،والعالقات بني الفضاءات ،والشكل الفين للتصميم ،يف اطار القيود
املالية والقانونية.وقد حيتاج املصممون اىل تدقيق بعض متطلبات رب العمل اث��ن��اء اع���داد التصاميم
والتأكد من امكانية استيعاهبا يف املشروع .والبد ايضا االعتماد على الدراسات االولية اليت يعدها باقي
االستشاريني للتأكد من امكانية تنفيذ املشروع .وتفاصيل هذا القسم من املرحلة يعتمد على التفاصيل
املشمولة يف دراسة اجلدوى ،خصوصاً اذا كانت هنالك بعض التصورات عن الشكل الفين للتصميم.
القسم الثاين من هذه املرحلة هي تطوير التصاميم Scheme Design / Design Development

لتكون املساحات والفضاءات ثابتة ،ومجيع اخلدمات االستشارية متناسقة ومتكاملة .مبعىن ان املتطلبات
الفضائية جلميع االعمال االستشارية متوفرة يف املشروع .وميكن ،يف بداية هذه الفرتة ،اجراء فحص الرتبة
وأي فحوصات اخرى باعتبار ان الشكل النهائي للمشروع يف التصاميم االولية اصبح واضحاً ،ولذلك
ميكن اعداد متطلبات الفحوصات مبا يتناسب والتصاميم االولية .كما ان نتائج الفحوصات قد تؤدي
اىل اجراء بعض التعديالت على التصاميم واليت ميكن القيام هبا اثناء تطوير التصاميم يف املرحلة الالحقة.
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املوافقات واالجازات
عموما هنالك مايكفي من املعلومات الفنية والتصميمية ،يف هناية هذه املرحلة ،للتقدمي على اجازة
البناء واملوافقات االخرى حسب املتطلبات الرمسية يف العراق .ولكن قد تطلب االدارة احمللية معلومات
تقنية لن يتم االنتهاء من حتديديها اال يف املرحلة الالحقة .ولتقليل املخاطر جيب التأكد من ان املشروع
سيحظي باملوافقة يف حال تقدمي املعلومات عند توفرها.
كما ميكن يف هذه املرحلة التعاقد مع املقاول ،باتباع اساليب املناقصات املعتمدة او التفاوض،
على اساس تكملة التصاميم وتنفيذ املشروع Design and Build
ان اي تغريات على حمتويات املشروع بعد االنتهاء من هذه املرحلة سيؤدي اىل عمل اضايف للفريق
املصمم ،وقد يؤثر بشكل او باخر على كلفة املشروع وبرناجمه الزمين.
نتائج املرحلة الثانية
وميكن اختصار نتائج املرحلة الثانية – اعداد التصاميم – مبا يلي مع مرونة التقيد هبذه املواصفات
تبعاً لنوعية املشروع وحجمه ومتطلبات العقد مع رب العمل:
•اعداد متطلبات ومواصفات فحص الرتبة والفحوصات االخرى ،واجراء الفحوصات من قبل شركات
متخصصة
•اع��داد خمططات املوقع واملنطقة احمليطة هبا مبقياس  1:1000للمنطقة و 1:500للموقع والشوارع
احمليطة به و  1:200ملخطط مسح املوقع
•اعداد خمططات املشروع املنسقة من خرائط وواجهات ومقاطع مبقياس  1:100وجلميع االختصاصات
االستشارية ال�تي يتطلبها امل��ش��روع .ويف ح��ال املشاريع الكبرية يستعمل املقياس املناسب لشمول
املشروع ككل ومن مث يقسم اىل اجزاء مبقياس 1:100
•اع��داد خرائط لبعض مفاصل املشروع مبقياس
احلساسة او الرئيسة يف املشروع

1:20

او

1:10

لتوضيح اسلوب عمل الفضاءات

•اعداد خرائط ومقاطع مبقياس  1:10متثل الفكرة العامة السلوب البناء.
•اعداد رسومات بابعاد ثالثية للمشروع او اجزاء منه.
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•تدقيق وثيقة متطلبات املشروع وتعديلها حسب احلاجة.
•اعداد تقارير عن التصاميم جلميع اخلدمات االستشارية املشمولة بالعقد توضح بشكل عام احللول
اليت مت التوصل اليها ومتطلبات املرحلة املقبلة.
•اعداد مواصفات اولية عن املواد املستعملة.
•تدقيق امليزانية املعتمدة وتعديلها باالتفاق مع رب العمل.
•التقدمي على اجازة البناء واملتطلبات الرمسية االخرى.
املرحلة الثالثة :اعداد الوثائق التفصيلية

Production Information

عندما تكون اخلدمات املعمارية واهلندسية للمشروع متناسقة فيما بينها وتكون مقبولة من قبل
رب العمل مع اجلودة احملددة وامليزانية ،تنتهي املرحلة الثانية لتبدأ املرحلة الثالثة وهي اختاذ القرار بكل
مايتعلق بالتصاميم ومواصفات العمل واملواد واملعدات واعداد الرسومات التفصيلية وجدوال الكميات،
حبيث ميكن تنفيذ املشروع من هذه الوثائق .وهذه املرحلة هي اطول مراحل التصميم الهنا تدخل يف عمق
التفاصيل اليت حيتاجها تنفيذ املشروع.
هنالك بعض جوانب املشروع اليت ،اما عالية التخصص مثل برج اتصاالت ضمن املشروع ،او
معدات ختتلف متطلباهتا من شركة منتجة اىل اخرى مثل معدات توليد الطاقة يف املشروع حيث يقوم
املصممون يف هذه احلالة بتحديد مواصفات عملها ومتطلباهتا  Performance Specificationبدال من
اعداد كل الرسومات التفصيلية هلذه االعمال .على ان يقوم املقاول بتقدمي مقرتحاته املطابقة ملواصفات
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العمل من خالل توظيف شركات متخصصة يف هذه اجملاالت العداد التصاميم التفصيلية وتنفيذها .ومن
الضروري هنا التأكيد على تكامل املعلومات والتنسيق بني االختصاصات املختلفة بينها يف املراحل الثانية
والثالثة من عملية اعداد التصاميم والوثائق التفصيلية ،الن اي خلل يف هذه العملية ،واليت نراها يف الكثري
من االحيان ،سيخلق اشكاليات كبرية اثناء التنفيذ.
ويف هناية هذه املرحلة ستكون الوثائق التالية كاملة للبدء بعملية املناقصة لتنفيذ املشروع:
•اعداد خرائط املوقع النهائية مبقياس  1:1000و.1:500
•اهن��اء مجيع التصاميم واع���داد اخل��رائ��ط وال��واج��ه��ات واملقاطع م��ع االب��ع��اد مبقياس  ،1:100لتوضيح
اسلوب البناء واالنشاء واخلدمات واالختصاصات املطلوبة يف العقد مع رب العمل.
•اعداد مقاطع وتفاصيل االنشاء والبناء مبقياس  1:20و.1:10
•اعداد اجلداول واملخطاطات البيانية الضرورية لتوضيح التصاميم التفصيلية.
•اعداد املخططات الضرورية لربط املشروع باخلدمات العامة.
•اعداد مواصفات العمل واملواد واملعدات لكل االختصاصات املشمولة.
•اعداد جداول الكميات املتكاملة للمشروع.
•اعداد جداول متكاملة مليزانية املشروع.
•اعداد رسومات بابعاد ثالثية للمشروع او اجزاء منه.
•استكمال احلصول على مجيع املوافقات الضرورية والرمسية.
من املالحظ ان��ه يف كثري من االح��ي��ان يعد الفريق املصمم وثائق حم��دودة ولكن ،باالرتباط مع
وتسلم وثائق التنفيذ التفصيلية الحقاً
املواصفات وجداول الكميات ،تكون املعلومات كافية للمناقصةّ ،
بعد اختيار املقاول .ان االسباب الختيار هذا االسلوب هو اما لكون املشروع كبريا جدا مما جيعل اصدار
الوثائق الكاملة لعملية املناقصة غري عملي ،او الن الربنامج يستوجب اع��داد املناقصة قبل اهن��اء مجيع
الرسومات التفصيلية .ويف كال احلالتني تكون التصاميم متكاملة مع املواصفات وجداول الكميات .مبعىن
ان تسعري املقاولة يتم على اساس املواصفات والكميات ،ويف الوقت نفسه تعطي الرسومات االخرى
الفكرة العامة عن التصميم ومتطلبات البناء.
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جداول الكميات

Bills of Quantities

ج���دول ال��ك��م��ي��ات ه��و ع��ب��ارة ع��ن وث��ي��ق��ة ي��ع��ده��ا االس��ت��ش��اري املتخصص بالكلفة
 Surveyorاو املهندس املسؤول وال�تي حتتوي على قائمة باالعمال االنشائية وامل��واد املستعملة مع
اعدادها او كمياهتا املطلوبة مأخوذة من الرسومات واجل��داول واملواصفات املعدة من قبل االستشاريني
املصممني ،يضاف هلا املتطلبات العامة اليت على املقاول القيام هبا خارج نطاق االنشاء مثل الفحوصات
ومتطلبات مهندسي االش��راف وحتضري املوقع والصيانة واالم��ان وغريها من املتطلبات .ويقوم املقاولون
بتسعري ج��داول الكميات مع االعتماد على الرسومات والتفاصيل واملواصفات ملعرفة متطلبات العمل
واشكالياته.
Quantity

يعترب اسلوب استعمال جداول الكميات يف تسعري املشروع افضل طريقة لقياس التسعريات اليت
يقدمها املقاولون اثناء املناقصة حيث يكون السعر مقطوعأ والحيتاج اىل ذرعة هنائية اذا مل يطالب هبا
امل��ق��اول عندما يكون هنالك خطأ يف ج��داول الكميات نفسها .كما اهن��ا تساعد يف احتساب كلفة
التغريات ال�تي يطلبها رب العمل بعد توقيع املقاولة (طلب غيار) او احلساب النهائي للمقاولة .هذا
االسلوب معتمد عامليا وهو افضل يف تدقيق االسعار اليت يقدمها املقاولون اثناء املناقصة من اعتماد
.46
الرسومات واملواصفات فقط وترك مسؤولية احتساب الكميات اىل املقاول
اال ان هذا االسلوب مشروط بدقة احتساب الكميات بكل تفاصيلها .حيث تربز االشكاليات
بعض االحيان عند تسعري جداول الكميات املعدة من قبل مهندسني غري متخصصني بالكلفة ،مما حيتاج
اىل قياس العمل املنجز عند التنفيذ (ال��ذرع��ة) الحتساب دفوعات امل��ق��اول .وب��أي ح��ال ميكن اعتماد
التقسيم املقرتح يف اجلدول الالحق العداد ج��داول الكميات ،مع التأكيد على توفر عدد من الطرق
والربامج االلكرتونية الحتساب الكميات باالرتباط بنوعية العمل.
وكما ذكر سابقاً تستعمل جداول الكميات للمشاريع الكبرية بينما تستعمل الرسومات واملواصفات
للمشاريع الصغرية .ويف بعض املناقصات والعقود تستعمل جداول الكميات املقاربة Approximate
 Bills of Quantitiesويعاد تدقيق الكميات بعد االنتهاء من العمل .وعندما تستعمل الكميات املقاربة
لتدقيق امليزانية اثناء اعداد التصميم فاهنا تستعمل عندما تكون الرسومات واجلداول واملواصفات متكاملة
46.In the UK, bills of quantities for general construction works were, until recently, most
commonly prepared in accordance with the Standard Method of Measurement, currently in
its 7th Edition (SMM7). However, a new standard, the New Rules of Measurement became
operative on 1 January 2013 and replaced SMM7 on 1st July 2013. Other methods of
)measurement are used for civil engineering works (Civil Engineering Method of Measurement
)currently in its 3rd Edition (CESMM
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ولكن مل يتسن اكمال حساب الكميات ،او الن احتساب الكميات بدقة غري ممكن ،مثال يف عقود
احلفريات.
املعلومات والشروط العامة
اهلياكل والبناء ووحدات االنشاء بالكامل
املوقع واملباين واخلدمات قبل الشروع بالعمل
حتضري ارض املوقع

Preliminaries and general conditions.
Complete buildings, structures and units
Existing site, buildings and services.
Groundwork

اخلرسانة – الصب املوقعي

In situ concrete and large precast concrete

اخلرسانة – مسبقة الصنع

Large precast concrete

الطابوق والبلوك
اهليكل االنشائي من املعادن واخلشب
التغطية والتغليف اخلارجي
مانع الرطوبة
التغليف الداخلي واملقاطع اجلافة
النوافذ واألبواب
السالمل

Masonry
Structural carcass, metal and timber
Cladding and covering.
Waterproofing
Linings, sheathing and dry partitioning
Windows and doors
Stairs

اهناء االرضيات

Floor finishes

اهناء اجلدران

Wall finishes

األثاث واملعدات
االضافات لنسيج البناء
تعبيد الطرق واالرصفة
الزراعة ،والسياج واألثاث اخلارجي
أنظمة التخلص من النفايات
نظم اإلمداد باألنابيب
التدفئة والتربيد وأنظمة التجميد
أنظمة التهوية وتكييف اهلواء
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Furniture and equipment
Building fabric sundries
Roads and Pavements
Landscape, planting, fencing and site furniture
Disposal systems
Piped supply systems
Mechanical heating, cooling and refrigeration
systems
Ventilation and air conditioning systems
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Electrical systems

األنظمة الكهربائية
االتصاالت ،وأنظمة األمن واحلماية والسالمة

Communications, security, safety and
protection systems
Transport systems

أنظمة النقل
اخلدمات اهلندسية العامة
أي متطلبات اخرى

الشروط العامة

General engineering services
Other general requirements

Preliminaries

اضافة اىل جداول كميات العمل واملواد واملعدات املشمولة يف املشروع والضرورية للبناء ،واليت مت
التطريق هلا ،فان وثائق جداول الكميات حتتوي على املعلومات والشروط العامة General Conditions
 and Preliminariesاليت التتعلق بالبناء ولكن جيب ان يفي هبا املقاول ضمن ادارته لعملية التنفيذ
وميكن تقسيم املعلومات والشروط العامة اىل مخسة اجزاء مع امثلة ملا ميكن ان حيتويه كل قسم:
•نظرة عامة :الشركات املشرفة ومهامها وصالحياهتا  ..املهندسون املقيمون ومهامهم وصالحياهتم ..
دفع اجور البلديات واخلدمات  ..كيفية احتساب الذرعات  ..ملكية املواد واملعدات يف املوقع ..
الفحوصات  ..البيئة العامة (الصوت واوقات العمل ودخول وخروج املركبات)  ..توفري الوثائق يف
املوقع  ..امانة العمل  ..املواد املمنوعة ..التأمني على املوقع.
•املوقع :السياج والفتة املوقع (احلجم واحملتويات)  ..خدمات املوقع (تلفون ،انرتنت ،طباعة)..
الدخول واخل��روج  ..اخلدمات املتوفرة يف املوقع  ..محاية املوقع  ..احملافظة على املباين وال��زرع .مع
مالحظة ان مسؤولية محاية املوقع وكل املعدات واملواد بالكامل تكون عموما من مسؤوليات املقاول
اال يف حاالت حمددودة.
•ادارة العقد :املعلومات املطلوبة قبل بدء العمل  ..فريق املقاول املشرف على العمل  ..مواقف
السيارات  ..مكاتب املوقع (من ضمنها مكاتب االستشاريني)  ..حتميل البضائع  ..برنامج العمل
 ..نظافة املوقع والتخلص من النفايات  ..املخططات اليت يقدمها املقاول  ..اي شروط حمددة يف
اج��ازة البناء  ..التقارير واالجتماعات الدورية  ..قائمة بالعينات املطلوبة  ..اسلوب التعامل مع
املقاولني الثانويني وعالقتهم التعاقدية  ..االعمال اليت تنفذ خارج املوقع  ..ساعات عمل املقاول
خصوصاً فيما يتعلق بالضوضاء.
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•اهناء العمل :معدات البناء  ..نظافة املوقع قبل تركه  ..اسلوب معاجلة العيوب  ..تدقيق املعدات
وفحصها واختبارها.
•الدفوعات :برنامج الدفوعات املتوقعة  ..استعمال االموال االحتياطية احملددة مسبقاً  ..التأمينات.
أن االع��م��ال وال��ش��روط العامة هلا كلفة ولذلك تشمل يف ج��داول الكميات لتسعريها من قبل
املقاول ،ومن مث تصبح ،بشكل من االشكال ،جزءاً من العقد ،مهما كان نوعه .واملالحظ ان
هذه الشروط عموما ما هتمل او تكون بصيغة غري متكاملة مما يؤدي اىل مصاريف اضافية غري
.47
حمسوبة
املرحلة الرابعة :تنفيذ املش ــروع

Project Implementation

تبدأ عملية تنفيذ املشروع باختيار املقاول او املقاولني املناسبني وذلك باسلوب املناقصة بانواعها
املختلفة ،او اسلوب التفاوض املباشر .ولكل من هذين االسلوبني ،وتفرعاهتما ،متطلبات وجم��االت
خمتلفة.
وسنأيت الحقاً اىل اساليب املناقصة واشكال العقود املختلفة والشروط اليت تنظمها يف العراق على
النطاق الرمسي (اجلزء الثاين من الدراسة) .ولكن مايهمنا هنا هو التسلسل الضروري للبدء بالعمل يف
املوقع ،ودور وصالحيات الفريق الذي ميثل رب العمل اثناء تنفيذ املشروع.
يف البداية الب��د م��ن التأكد م��ن تكامل الوثائق ال��ض��روري��ة للمناقصة مب��ا يتناسب وشكل العقد
الذي سيوقع بني رب العمل واملقاول .بعدها يتم االعالن عن املناقصة مع شروطها او اختيار عدد من
املقاولني لدعوهتم لتقدمي عروضهم لتنفيذ املشروع .ويف معظم احلاالت حيدد موعد لتلقي االستفسارات
من املقاولني املشاركني يف املناقصة او دعوهتم اىل اجتماع شامل لالجابة على االستفسارات .ويف كل
47. National Building Specification (NBS), Preliminaries and General Conditions, http://www.
thenbs.com/products/nbsPreliminaries.asp
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االح��وال ،ولضمان «تكافؤ الفرص» جيب ان تكون االستفسارات واالجوبة معروفة جلميع املشاركني.
مبعىن ان االجوبة جيب ان ترسل اىل مجيع املشاركني يف املناقصة بغض النظر عن صاحب االستفسار.
وتشمل ش��روط املناقصة على اس��ل��وب اختيار امل��ق��اول ،وال�تي غالباً ماتكون على شكل نقاط
ملتطلبات حم��ددة ،مثال خربة املقاول يف االعمال املشاهبة ،امكانياته املالية ،اسلوب عمله وفريق ادارة
التنفيذ ،االمكانيات الذاتية يف التنفيذ او االعتماد على املقاولني الثانويني ،الربنامج الزمين ،السعر ،اخل.
ومن املهم ان تشتمل شروط املناقصة على ان رب العمل غري ملزم بأختيار اوطأ العطاءات الن الرتجيح
يف االختيار قد يكون للمتطلبات االخرى.
ويتم فتح العطاءات كلها يف آن واحد ،ومن قبل اكثر من شخص.إن املتطلبات الرمسية يف العراق
تستوجب ان تكون هنالك نوعان من اللجان :جلنة او اكثر لفتح العطاءات وجلنة او اكثر لتحليل وتقييم
العطاءات .48وبعد اختيار املقاول يبدأ احملامون ،او القسم القانوين يف املؤسسات الرمسية ،باعداد وثائق
املقاولة ،ومن مث توقيع العقد بني رب العمل واملقاول.
بعد هذا العمل املكثف من قبل فريق رب العمل وبعد توفري الشروط املالية مثل رسالة االعتماد
اذا كانت مطلوبة ،يبدأ املقاول بالشروع يف تنفيذ املشروع وال��ذي مير مبراحل عديدة ابتداءً بالتخطيط
والتحضري وشراء املواد واملعدات قبل البدأ بالعمل يف املوقع .ومن اوىل االعمال اليت جيب على املقاول
القيام هبا هي تقدمي الربناجمه الزمين لتنفيذ االعمال واليت تصبح الوثيقة املعتمدة ملراقبة تطور العمل .وقد
يقدم املقاول برنامج عام للفقرات او املراحل الرئيسية يف عملة ،مث يقدم برامج تفصيلية لكل مرحلة.
وعند تسليم املوقع اىل املقاول تكون مجيع متطلبات املوقع كما هي حمددة يف قسم «املعلومات
والشروط العامة» يف جداول الكميات او العقد من مسؤولية املقاول ،ومنها صيانة املوقع االمنية وسالمة
العاملني والفريق املشرف .كما ان املقاول يكون مسؤوالً بالكامل على تنفيذ املشروع كما تتطلبه وثائق
العقد من رسومات اىل جداول اىل مواصفات وحسب شروط العقد املوقع.
االشـ ـراف على التنفيذ
ويستمر الفريق االستشاري لرب العمل او الفريق االستشاري اجلديد ،ال��ذي قد تأخذ تركيبته
اشكال خمتلفة ،يف تقدمي اخلدمات االستشارية اىل رب العمل .وميكن تلخيص هذه املهام مبا يلي:
•متثيل رب العمل وادارة املشروع كخدمات استشارية ،اذا مل يوظف فريق الدارة املشروع.
•اخلدمات االستشارية قبل التعاقد مع املقاول واليت قد تشمل على املسامهة يف حتديد شروط املناقصة
 .48وزارة التخطيط  -تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة  – 2014الفصل السادس.
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ومتطلباهتا ،واسلوب اختيار املقاول ،واملسامهة يف حتليل وتقييم العطاءات ،والتفاوض مع املقاول
•االش��راف على عمل املقاول للتأكد من تطابق العمل مع اجل��ودة املطلوبة يف وثائق العقد .وهذا
يعين االشراف العام وزيارة املوقع دوريا (املكتب املصمم او اي مكتب يتم التعاقد معه هلذه املهمة)
واالشراف اليومي (املهندسني املقيميني يف املوقع).
•تدقيق التصاميم اليت يقدمها املقاول يف حالة طلبها يف العقد واملوافقة على مناذج العمل او املواد
املستعملة.
•قياس نسبة تطور العمل يف املوقع لتحديد الدفوعات املستحقة للمقاول .وحتديد االستقطاعات
لالسباب اليت حيددها العقد.
•استالم املشروع يف هناية العقد وحتديد العيوب واالعمال املتلكئة واليت جيب ان يقوم املقاول باكماهلا.
*****
ت�����ع�����ال�����ي�����م وزارة ال�������ت�������ج�������ارة واض��������ح��������ة يف م������س������أل������ة اخ������ت������ي������ار ال������ف������ري������ق امل���������س���������ؤول ع���ن
)49
االش���������������������راف ال���������ع���������ام (ع��������ق��������د ت��������ق��������دمي االس����������ت����������ش����������ارات ال������ف������ن������ي������ة خ������ل�����ال ف������ت�����رة ال������ت������ن������ف������ي������ذ
وذلك بتقدمي الدعوة املباشرة للمكتب املصمم واملكتب املدقق (اثناء اعداد التصاميم) ،ومكتب استشاري
اخر او اكثر لتقدمي هذه اخلدمات االستشارية اثناء التنفيذ .ويف حال التعاقد مع مكتب استشاري لغرض
»50
العملكمهندس مقيم فيجب «ان يتم التعاقد مع مكتب من غري مكاتب املصمم واملدقق واملشرف العام
املفضل عامليا بأن يقوم الفريق املصمم باالشراف العام حفاظا على سالمة التصميم وملعرفته الدقيقة
مبتطلباته.
يف حني وضعت وزارة االعمار واالسكان يف «دليل املهندس املقيم» كال الدورين يف االشراف
(االشراف العام واملهندس املقيم) يف اطار واحد مسته “جهاز االشراف اهلندسي”
فقد احتوى “دليل املهندس املقيم” على تعريف للفرق االستشارية والكادر الفين الذي قد تساهم يف تقدمي
االستشارات اثناء التنفيذ ولكنه مل يتطرق اىل فريق ادارة املشروعكخدمة استشارية منفصلة عن الفرق االخرى.51
ويقسم الدليل مهام عملية االشراف اىل فريقني :االول هو االشراف غري املباشر ويقوم به «املهندس»
 .49وزارة التجارة العراقية  -الضوابط رقم ( – )8الية اعداد التصاميم والمخططات والكلف التخمينية  -الفقرة  – 6خامسا.
 .50المصدر السابق الفقرة سادسا (و).
 .51وزارة العمار واالسكان  -دليل المهنس المقيم  -الفصل االول  -مكونات جهاز االشراف الهندسي على المشاريع االنشائية
.2010 -
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والذي يقصد به “الشخص الطبيعي او املعنوي او املكتب” ،والفريق الثاين هو فريق االشراف املباشر
“ويتكون من املهندس املقيم ويعاونه ع��دد من املهندسني والفنيني من ذوي االختصاصات وإداري�ين
وعاملني مساعدين آخرين وحسب طبيعة وحجم وموقع املشروع” .كما حيدد الدليل على ان املهندس
(فريق االشراف غري املباشر) هو الذي حيدد واجبات املهندس املقيم ومينحها له .ويظيف ان «من املهام
االساسية لدائرة املهندس املقيم هو التأكد من جودة املواد الداخلة يف االعمال  ...وحسن تنفيذ االعمال
 ...وبنوعية جيدة وبأقل كلفة ممكنة وإعداد تقارير شهرية وفصلية للجهات االعلى وخنص بالذكر التقارير
الفصلية اليت تطلبها وزارة التخطيط حيث يتعني على املهندس املقيم رفعها بإستمارة خاصة منوذجية».
ليس من الضروري ان يكون املهندس املقيم من نفس املكتب املشرف على املشروع ،ولكن قيام
املكتب بتقدمي هذه االعمال مشرتكة مع املهام االخرى له ميزاته منها حتسني تنسيق العمل بينهم بشكل
افضل ،ولرمبا هنالك فائدة مادية لرب العمل.
وت�برز ،يف بعض االحيان ،اشكاليات وخلط بني دور «املهندس املقيم» و»املهندس املشرف»
يف مرحلة تنفيذ املشروع ،مما يستوجب حتديد املسؤوليات والصالحيات لكل منهما قبل البدء بالعمل.
فهنالك ،بدون شك ،تشابك فيما بينهما .ولكن ميكن حتديد املسؤوليات ،بشكل عام ،على اساس ان
املهندس املقيم يراقب سري العمل اليومي ويتأكد من نوعية املواد املستعملة ويشرف على مجيع الفحوصات
ويراقب تطور العمل كما هو حمدد يف الربنامج الزمين املتفق عليه .كما يتابع املهندس املقيم الفقرات
واملعلومات اليت جيب ان يقدمها املقاول حسب متطلبات العقد .اما االشراف فيعين زيارة املوقع بني احلني
واالخر للتأكد من جودة العمل احملددة يف التصميم ووثائق العقد ،واملوافقة على التصاميم التفصيلية اليت
يقدمها املقاول ،ودراسة وتقييم العمل من خالل التقارير اليت ترفع من قبل املهندس املقيم ،واعطاء الرأي
يف حال وجود استفسارات عن التصاميم اواملواد ،او أي تغريات على التصاميم تقتضيها ضروف العمل
يف املوقع.
وميكن ان نالحظ مما تقدم االختالف يف التسميات وحىت يف حتديد املهام والصالحيات بني
الوزارات املختلفة وبعض االرباك يف املهام اليت تقوم هبا الفرق املتعددة .وهذه اشكالية اخرى تواجه العمل
املعماري واهلندسي تستوجب حتديد املهام لكل فريق بوضوح قبل التعاقد .ومما يساعد على التخفيف من
الفروقات هو وجود هيئة معتمدة لتنظيم العمل االستشاري اهلندسي ككل.
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ادارة العقود اثناء التنفيذ

52

Contract Administration

ان ادارة العقود ،او ادارة املشروع اثناء التنفيذ ،ليست بديال عن املهندسني املشرفني او املهندسني
املقيمني .بل ميكن النظر اليها على اس��اس اهن��ا استمرارية او مكملة لعمل ادارة امل��ش��روع اثناء اع��داد
التصاميم ،ولرمبا تتكون من نفس الفريق .كما ميكن ان تكون مسؤولية ادارة العقود من ضمن مسؤوليات
الفريق االستشاري املصمم كما مبني اعاله.
وعموماً يقوم رب العمل بادارة شؤون العقد بنفسه ،من متابعة املقاول اىل متابعة الفريق االستشاري،
خيطط ويتابع ويوجه ويقرر يف القضايا اليت تربز اثناء العمل .ولكن هذا االسلوب الميكن ان يناسب
املشاريع الكبرية نسبيا لسببني .االول الن املشاريع الكبرية حتتاج اىل تفرغ بسبب كثرة املهام اليت تواجه
ادارة املشروع ،لذلك قد حيتاج اىل فريق ادارة متكامل .والثاين ،ان ادارة عقود املشاريع الكبرية حيتاج اىل
ختصص اداري وفين وميكنه ان يقدم النصيحة اىل رب العمل الختاذ القرار املناسب.
وقد تكون ادارة العقود من كادر املؤسسة نفسها او فريق استشاري خارجي .ولكن باي حال
جيب ان متتلك املعلومات واخلربة االدارية والفنية اضافة اىل اخلربة العملية .وبالرغم من ان مدير العقود قد
يكون من خارج النطاق اهلندسي اال ان املفضل ان يكون معمارياً او مهندساً متخصصاً حسب نوعية
املشروع ومتطلباته.
ان نطاق املعرفة اليت جيب ان تتوفر يف فريق ادارة العقود هي نفسها اليت جيب ان تتوفر يف فريق
ادارة املشروع اثناء اعداد التصاميم ،ولكن املهام واملسؤوليات ختتلف يف عدد من جوانبها .وميكن اختصار
مهام فريق ادارة العقود باهنا “ادارة متطلبات العقد املوقع من قبل رب العمل واملقاول للفرتة من مرحلة
الشروع باختيار املقاول اىل مرحلة اكمال املشروع” .وهلذا فان مهام فريق ادارة العقد تشمل على:
•املسامهة مع االستشاريني واملصممني يف اعداد وثائق املناقصة والتعاقد مع املقاول
•املسامهة او االشراف على عملية اختيار املقاول من خالل املناقصات او التفاوض
•التحقق من اكتمال وثائق العقد واملوافقات واستكمال املتطلبات القانونية واملالية
•تنظيم عملية استالم املوقع من قبل املقاول
•التأكد من ايفاء املقاول للشروط العامة يف املقاولة
52. Contract Administrator for Construction Contracts, Designing Buildings Wiki, http://www.
designingbuildings.co.uk/wiki/Contract_administrator_for_construction_contracts
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•تدقيق الربنامج الزمين املقرتح ومتابعة تقدم العمل باالشارة اىل الربنامج
•التعامل مع جدول املعلومات اليت يطلبها املقاول والتأكد من االجابة عليها من قبل االستشاريني
او رب العمل
•متابعة اهناء التصاميم املطلوبة من قبل فريق التصميم اثناء البناء
•دراسة التصاميم اليت يقدمها املقاول بالتنسيق مع الفريق االستشاري
•زي��ارة املوقع باالوقات املناسبة لفحص البناء وج��ودة العمل بالرتابط مع مسؤويل االش��راف املباشر
واالشراف غري املباشر( .وقد يكون للفريق مكتب ثابت يف املوقع)
•رفع التقارير الدورية اىل رب العمل عن تطور املشروع ومتطلبات املقاولة
•اصدار الشهادات الضرورية بالتنسيق مع الفريق االستشاري
•إصدارالشهادات الطالق الدفوعات اثناء العمل ويف هناية العمل بالتنسيق مع استشاري الكلفة
•إصدار طلبات التغري يف العمل حسب ماهوخمول مبوجب العقد
•ادارة عملية صرف املبالغ االحتياطية
•الدعوة اىل اجتماع املوقع واملشاركة فيه او ادارته واعداد احملضر ،اذا مل تكن من واجبات املقاول
•جتميع كتيبات الصيانة اليت يعدها املقاول ووثائق البناء بعد اكمال العمل وتسليمها اىل رب العمل
م�ل�اح���ظ���ة اخ���ي���رة ل���ل���ت���ذك�ي�ر :امل���ط���ل���وب م����ن م����دي����ر امل�����ش�����روع وم����دي����ر ال���ع���ق���د الح����ق����ا ،ح��س��ب
ال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي لنقابة امل��ه��ن��دس�ين ال��ع��راق��ي�ين ،ان الي��ك��ون م��ت��ح��ي��زاً الي ط���رف م��ن اط����راف ال��ع��ق��د.53
مبعىن ان اليقف اىل جانب رب العمل على حساب حقوق املقاول او العكس.

 .53نقابة المهندسين العراقيين  -النظام الداخلي  -الفصل الخامس (السلوك المهني)  -المادة (()15س).
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املرحلة اخلامس ــة :اجناز املش ــروع

Completion

بالوقت الذي متثل مرحلة اجناز العمل استمراراً ملرحلة التنفيذ بدون انقطاع اال اهنا تتضمن مهام
خمتلفة من قبل الفرق االستشارية ،واليت تتلخص بفحص وتقييم العمل املنجز ،واستالم املوقع من املقاول،
ومتابعة تصحيح العيوب ،وفحص وتقييم املشروع بعد مدة الصيانة ،واقرار احلساب النهائي للمقاولة.
ويكون اجناز التنفيذ  /البناء قد حتقق يف احلاالت التالية:
• مجيع أعمال البناء كاملة إىل حد كبري وأي عمل غري مكتمل تكون فيه العيوب طفيفة يف طبيعتها
أوعددها ،ويكون تصحيحها ليس عمليا يف هذاالوقت ،كما أهنا التؤثر على استخدام املبىن  ...و
•مجيع االختبارات وتشغيل اآلالت وامل��ع��دات قد استكملت؛ وق��د مت احلصول على املوافقات من
السلطات ذات الصلة .. .و
•ان يكون املقاول قد قدم مجيع الوثائق الضرورية (كاتلوكات املعدات – وثائق الصيانة – املخططات
النهائية كما نفذ املشروع)  ...و
•ان يكون املقاول قد استحصل على مجيع املوافقات الرمسية اذا كانت مطلوبة منه يف العقد او حسب
املتطلبات القانونية  ...و
•قد قدم املهندس املشرف الشهادة االوىل كون املشروع قد اجنز.
اما يف هناية مدة الصيانة فيجب ان تكون مجيع العيوب اليت شخصت عند انتهاء العمل او اليت
ظهرت اثناء فرتة الصيانة قد مت معاجلتها وتصحيحها من قبل املقاول .وعند تأييد الفريق االستشاري يقوم
رب العمل بدفع املستحقات النهائية.
يف بعض احلاالت ميكن االتفاق مع املقاول على تسليم جزءا من املشروع الستعماله من قبل رب
العمل او الن هذا اجلزء من املشروع حيتاج اىل عمل اضايف يقوم به مقاول اخر (وضع معدات او االت
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االنتاج يف املعمل مثال) .ويف هذه احلالة يتم االتفاق مع املقاول ،اما كشرط من شروط العقد االصلي،
او باالتفاق الحقا كطلب غيار ،وحتدد مستويات العمل املقبولة للتسليم حيث تبدأ فرتة الصيانة هلذا
اجلزء من يوم تسليمه اىل رب العمل.
ومن املمكن ايضا ان يطلب من املقاول ،كجزء من العقد ،ان يسمح اىل مقاولني اخرين يعملون
لصاحل رب العمل ،من القيام ببعض املهام حتت اشراف املقاول الرئيسي ،بالرغم من انه غري مسؤول عن
مستوى العمل .ويف هذه احلالة يبقى املقاول مسؤوال عن املوقع واملشروع بالكامل.
العيوب
يقوم الفريق االستشاري املشرف (االش��راف املباشر واالش��راف غري املباشر) بتدقيق العمل اثناء
التنفيذ من اجل معاجلة أي عيوب او عمل خيالف متطلبات التنفيذ او اجلودة املتفق عليها .وايضا يف هناية
فرتة التنفيذ .وقبل استالم املوقع من املقاول يقوم الفريق املشرف بتدقيق العمل وتقييمه موقعياً مع املقاول،
واصدار قائمة بالعيوب او االعمال غري مكتملة ،على ان التؤثر هذه االعمال على استعمال املشروع.
بعدها يتم االتفاق مع املقاول على برنامج زمين الصالح العيوب خالل فرتة الصيانة.
وقد تظهر عيوب اخرى اثناء فرتة الصيانة مما يستوجب اصدار قوائم اخرى من قبل الفريق املشرف
اثناء هذه الفرتة ملعاجلتها حاالً او لتضاف اىل العيوب االخرى حسب تأثريها على عمل او سالمة املشروع
ومستعمليه .وتكون هنالك قائمة هنائية للعيوب يف هناية فرتة الصيانة .وهنا ايضا يتم تدقيق املشروع مع
املقاول واالتفاق على برنامج زمين ملعاجلة مجيع العيوب واكمال العمل قبل دفع املستحقات النهائية.
من الضروري ان يسمح رب العمل للمقاول بزبارة املوقع ملعاجلة العيوب ضمن الربنامج املتفق عليه
او مبا تسمح به ضروف املقاول وامهية العمل ،على ان التؤثر على عمل املشروع املنفذ .ويف هذه احلالة
جيب على املقاول القيام مبعاجلة العيوب باقرب وقت ممكن.
ليس غريباً ان يتلكأ املقاول يف معاجلة العيوب ،لرمبا بسبب انشغاله مبقاولة اخرى .ومن هنا تأيت
امهية االتفاق مع املقاول على برنامج زمين الكمال العمل .ويف حال ختلف املقاول من االداء مبهامه
ميكن انذاره حسب شروط املقاولة وبعدها قد يضطر رب العمل للتعاقد مع مقاول اخر الصالح العيوب
واستقطاع الكلفة من االجور املتبقية للمقاول االول.
دليل املهندس املقيم
البد هنا من االشارة اىل «دليل املهندس املقيم للمشاريع االنشائية» الذي اصدرته وزارة االعمار
واالس��ك��ان .والدليل باكثر من  680صفحة مقسمة على مثانية اب���واب ،حيتوي على معلومات مهمة
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جداً متثل التصور الرمسي لكيفية االعداد والتحضري للعقود وادارهتا .كما يشتمل على مالحق عبارة عن
صيغ الستمارات تبدأ مبحضر استالم املوقع والعديد من االستمارات املهمة كأمر الغيار وشهادة السلفة
وغريها .وهذه املعلومات مهمة جداً للمهندسني واملعماريني الذي هلم عالقة بالعمل املوقعي ،وقد تكون
االقرب اىل اسلوب العمل املتطور عامليا.
ل���ق���د ص�����در دل���ي���ل امل���ه���ن���دس امل���ق���ي���م ع�����ام  2010مث ت���أل���ف���ت جل���ن���ة «الع��������ادة ال���ن���ظ���ر ب��ال��ع��دي��د
م�����ن حم����ت����وي����ات ط���ب���ع���ت���ه االوىل ل���ت���ل���ب���ي���ة امل���ت���ط���ل���ب���ات ال���ف���ن���ي���ة واالداري��������������ة وال���ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة ال���ت��ي حي��ت��اج��ه��ا
امل����ه����ن����دس امل����ق����ي����م خ���ل���ال ت�����أدي�����ة واج�����ب�����ات�����ه يف م����وق����ع ال�����ع�����م�����ل» ،ف�����ص�����درت ال���ط���ب���ع���ة ال����ث����ان����ي����ة ع����ام
54
2015
والدليل حيتوي على االبواب التالية:
•ال��ب��اب االول :دليل املهندس املقيم يف االش���راف على التشييد ،ال��ذي يتناول امل��ب��ادئ االساسية
ومكونات جهاز االشراف اهلندسي واملسؤوليات والصالحيات املختلفة الطراف العمل التنفيذي،
من ضمنهم املهندس املشرف.
•الباب الثاين :الدليل القياسي املوحد للمسح الكمي العمال املباين واهلندسة املدنية
•الباب الثالث :شروط املقاولة العمال اهلندسة املدنية
•الباب الرابع :شروط املقاولة العمال اهلندسة الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية
•الباب اخلامس :دليل الفحوص املختربية
•الباب السادس :مواصفات املواد واالعمال االنشائية
•الباب السابع :النمذجة
•الباب الثامن :اعمال الطرق واجلسور
املالحق تشمل تعليمات تنفيذ العقود احلكومية لعام  ،2014الضوابط اخلاصة بتسهيل تنفيذ
احكام تعليمات العقود احلكومية ( ،)16 - 1الية تنفيذ االعمال باسلوب التنفيذ امانة ،وتوضيح الية
احتساب اجور االستشاريني.
*****
 .54الجمهورية العراقية  -وزارة االعمار واالسكان http://www.moch.gov.iq/uploads/engguide_AttachFile41.pdf -
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يف هناية هذا الفصل عن مراحل العمل اهلندسي ،نتوقف عند مسألتني تستحق التمعن.
املالحظة االوىل هي ان العمل اهلندسي واملعماري مشبع بالوثائق والرسومات التوضيحية .واحملافظة
عليها وارشفتها حمكومة بواقع املهنة واملتطلبات القانونية .اال ان العامل بدأ يبتعد عن التواصل واالرشفة
املطبوعة اىل االساليب االلكرتونية املتنوعة ،وصوال اىل املكتب اخلايل من الورقيات .Paperless Office
من الطبيعي حتتاج هذه املرحلة اىل ثقافة عمل جديدة ومتطلبات لوجستية وفنية متطورة .فالميكن الغاء
الورقيات كلياً يف ليلة وضحاها .ولكن من الضروري التخطيط الخت��اذ اخلطوات التدرجيية للتقليل من
االوراق باجتاه الغائها كليا عند توفر االمكانيات الفنية لذلك.
املالحظة الثانية هي عدم الوضوح يف او اخللط بني مراحل العمل اهلندسي اثناء املناقصة لتقدمي
اخلدمات االستشارية .كمثال على هذا االرتباك ميكننا ان نناقش بعض الفقرات من دعوة شركات عاملية
لتقدمي اخلدمات االستشارية ملشروع كبري وفيه اقسام عديدة ومتنوعة االستعمال كاآليت:
1 .1تتضمن وثائق الدعوة على جرد ملرافق املشروع من دون الدخول يف التفاصيل ،وهل��ذا كانت اول
فقرة يف التزامات اجلهة املصممة هو دراسة املرافق واملناهج الوظيفية كافة للمشروع (متطلبات رب
العمل) .وبالرغم من ان اول ما يتطلبه رب العمل هو تدقيق او حتديد متطلبات املشروع اال ان
االستشاري سيالقي صعوبة يف حتديد كمية العمل املطلوبة منه للمشروع ككل يف هذه املرحلة .ومن
االفضل تقسيم املناقصة اىل مناقصتني :االوىل هي لتحديد متطلبات رب العمل ومتطلبات املشروع
وقد تشمل على اع��داد التخطيط الشامل  ،Masterplanوبعد ذلك دعوة مناقصة اخرى لتقدمي
التصاميم املتكاملة واخلدمات االخرى.
2 .2وبالرغم من عدم وجود قوائم متكاملة مبتطلبات املشروع اال ان وثائق املناقصة تطلب من االستشاريني
املشاركني باملناقصة بتقدمي تصاميم اولية للمشروع.
3 .3وختتزل مراحل العمل اهلندسي واملعماري يف هذه الدعوة بعد اعداد جرد للمتطلبات التفصيلية اىل:
•اعداد ثالث افكار اولية تصبح ملكا لرب العمل (بغض النظر عن الفوز باملشروع او عدمه !!)
•اعداد تقرير اويل للكلفة وتقرير حتريات الرتبة.
•بعد املصادقة على االفكار االولية يتم االنتقال مباشرة اىل اعداد املخططات التفصيلية كافة.
•اعداد جداول الكميات واملواصفات كافة.
•اعداد تقرير حول الية تنفيذ املشروع
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•اعداد موديل للمشروع
•اعداد صيغة التعاقد
مبعىن ان مراحل التصميم قد اختزلت مبرحلتني فقط :تصاميم اولية (حتديد متطلبات املشروع
واعداد التصاميم االولية عمليتان مرتابطتان يف مرحلة واحدة) واالنتقال اىل املخطاطات التفصيلية (من
ضمنها جداول الكميات واسلوب التنفيذ وشروط التعاقد).
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الفصل الثامن
ادارة المشــاريع – مفاهيم عامة

مدخل
مبا ان املشاريع ختتلف ،يف طبيعتها ،عن االعمال التجارية او الفنية االخرى فان ادارهتا بالضرورة
ستختلف عن االدارة العامة ،حىت وان شاركتها يف بعض جوانبها .وه��ذا االخ��ت�لاف ي��أيت من طبيعة
متطلبات ادارة املشاريع ،حيث تكون مركزة على حتقيق اهداف املشروع ومتطلباته احملددة سلفا مبا يف
ذلك ادارة الكلفة واجلودة والربنامج الزمين.55
وتعترب عملية ادارة املشاريع “فن مهين” يف توجيه املوارد البشرية واملادية لتحقيق اهداف املشروع.
وسيقاس جناحها مبدى حتقيق تلك االهداف من ضمن القيود احملددة ورضا او موافقة رب العمل.
ختتلف اشكال ادارة املشروع باختالف نوعيته والدور الذي تقوم به ادارة املشروع .ولكن ميكن
حتديد صيغتني:
•االوىل ادارة املشروع من قبل الفريق املصمم اثنا اداء واجباهتم التعاقدية.
•والثانية هي وجود فريق متخصص الدارة املشروع مبعزل عن الفريق املصمم حىت وان كانوا من نفس
املؤسسة او املكتب.
55.American Project Management Institute: “Project management is the art of directing and
coordinating human and material resources throughout the life of a project . . . . to achieve
predetermined objectives of scope, cost, time, quality and participation satisfaction”.
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وتنطبق صفات ومتطلبات االدارة وادارة املشاريع على الصيغتني حىت وان كانت مبستويات خمتلفة.
ادارة املش ــاريع العمراني ــة
املقصود باملشاريع العمرانية هي املشاريع املعمارية واهلندسية واليت تشمل مشاريع البنية التحتية
واخلدمية واملباين جبميع انواعها .والبد جلميع هذه املشاريع ،كما بينا سابقاً ،ان تبدأ بالفكرة االوىل واليت
عموما ما تكون نتاج احلاجة لذلك املشروع .مث يتسلسل املشروع اىل املراحل االخ��رى .او قد يكون
املشروع عبارة عن سلسلة من املشاريع كحلقات متكاملة ،تستمر من الفكرة االوىل اىل دراسة اجلدوى مث
التصاميم على مراحلها املتعددة ...وصوال اىل التنفيذ املوقعي واستعمال املشروع .وللعمارة يف هذا اجملال
حيز متميز كوهنا متثل اجلزء االكرب من البيئة العمرانية ان كانت للسكن او ألماكن العمل (مكاتب ،حمال
جتارية ،معامل) او الدراسة اوالصحة او ملباين اخلدمات.
وللبيئة العمرانية متطلبات متعددة اجلوانب من هندسية  /فنية اىل انعكاسات روحية ،عدا املؤثرات
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والقانونية وتلبية املتطلبات احلياتية .وكل هذا جيب ان يؤطر يف اطار
من التصميم االبداعي املتناسق ذاتيا ومرتبط باحمليط بشكل من االشكال .هذا فيما يتعلق مبرحلة اعداد
الدراسات والبحث والتصميم .اال ان هنالك تأثريات اضافية عندما يصل املشروع العمراين اىل مرحلة التنفيذ،
حيث تربز عالقات عمل جديدة تستوجب اساليب ادارية تتناسب مع هذه العالقات ومع متطلبات البناء.
لقد اصبح من املسلم به بآن يتم توظيف إدارة منفصلة للمشاريع الكبرية ،اي خارج اطار الفريق
املصمم حىت وان كانت تابعة لنفس املنظمة .مبعىن ان مدير او ادارة املشروع يقومون مبهام ليست من
صلب العملية االبداعية وامنا تضمن استكماهلا .ف��ادارة املشروع توفر مركز او نقطة التقاء واح��دة ملراقية
ومتابعة وادارة مجيع جوانب املشروع وبراجمه .وهي بذلك تكون مرتبطة مباشرة برب العمل ومسؤولة اجتاهه.
املؤثرات يف صالحيات مدير املش ــروع وفريق ادارة املشــروع
ومهما تكن عالقة العمل فان مهمة ودور مدير املشروع الختتلف ابداً .فسيبقى هو وفريقه معنيني
بتحقيق اهداف املشروع .ونقول “معنيني” الن العديد من القرارات والتوجيهات ،اثناء تسلسل العمل
باملشروع ،جيب ان تصدر من هيئات خارج نطاق وصالحيات ادارة املشروع ،واليت قد تؤثر سلبا على
حتقيق جزء او كل اه��داف املشروع .ولكن هنالك ايضا العديد من الصالحيات وال�تي جيب حتديدها
مسبقا الهنا حتدد اساليب عمل فريق ادارة املشروع وتؤثر بنجاح او فشل الفريق واملشروع ،واليت بدورها
تتأثر بعوامل عديدة ميكن تلخيصها مبا يلي:
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•طبيعة املشروع نفسه .هل املشروع يشمل البحث والدراسة ام هو يف مرحلة اعداد التصاميم او مرحلة
التنفيذ وغريها من اخلصائص اليت حتدد متطلباته.
•طبيعة متطلبات رب العمل وهل هي حمدودة او واسعة ومتشعبة .فمنها ،مثال ،احتياج رب العمل
اىل نصيحة عن افضل البدائل لتأثيث املشروع واليت حتتاج اىل دراسة ماهو متوفر بالسوق ومطابقته
ملتطلبات رب العمل من دون ان تكون ملدير هذا املشروع اية صالحيات خارج اطار البحث وتقييم
املعلومات .بالطرف االخر قد يكون فريق ادارة املشروع مسؤوال عن متثيل رب العمل واالشراف على
عمل االستشاريني املسؤولني عن تصميم املشروع وهذا الدور حيتاج اىل صالحييات اكرب.
•طبيعة رب العمل وامكانياته التفنية .قالشركة او املؤسسة اليت حتتوي على امكانيات فنية مساعدة
(مهندسني او خرباء يف جماالت املشروع) ستساهم يف اختاذ القرارات الفنية باالعتماد على كادرها مما
حيدد من مسؤوليات ادارة املشروع وتساعده يف سرعة اختاذ القرار .والعكس ايضا صحيح.
•طبيعة املتطلبات القانونية املشمولة باملشروع ،مثل املوافقات الرمسية ،وباخلصوص اج��ازة البناء او
متطلبات هيئة االستثمار وغريها ،وماهو مدى مسؤوليات فريق ادارة املشروع يف هذا اجملال.
•طبيعة العالقات التعاقدية لالعمال االستشارية االساسية او املكملة للمشروع ومسؤوليات الفريق
االستشاري ،واذا كان هنالك عقد واحد مع كل االستشارين او عقد منفرد مع كل استشاري.
•طبيعة شروط العقد مع املقاول املنفذ للمشروع وهل العقد مع مقاول واحد ام عقود منفصلة مع
عدد من املقاولني املتخصصني.
•التداخل مع اخلدمات املقدمة من قبل االستشاريني.
حجم املشروع له ايضاً تأثرياته على اسلوب ادارته وحجم فريق االدارة .واليقاس حجم املشروع
باملدة الزمنية بالوقت الفعلي الذي يصرف على املشروع .فمثال مشروع صغري احلجم وحيتاج اىل 150
ساعة الجنازه ولكن قد يستغرق اكثر من  10اسابيع.56
مهام ادارة املش ــروع

Scope of Services

ه������ذا ال���ت���ش���ع���ب يف امل������ؤث������رات ع���ل���ى امل����ش����اري����ع ال���ع���م���ران���ي���ة جي���ع���ل ادارهت����������ا ب����اس����ل����وب ع��ل��م��ي
وم����ه��ن�ي ض���������رورة ق����ص����وى ل���ن���ج���اح امل������ش������روع .ك���م���ا ان إدارة امل����ش����اري����ع ال���ن���اج���ح���ة ت���ت���ط���ل���ب ق���ي���ادة
56. MPMM, Method 123 Project Management, How Big is a Project in Your Organisation, http://
www.mpmm.com/
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ج���ي���دة ل��ل��ف��ري��ق وال��ت��ن��س��ي��ق وال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ل��م��ش��روع وامل���ث���اب���رة وال���رق���اب���ة ال��ف��ع��ال��ة ل��ع��م��ل��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذ امل����ه����ام
وهنالك بعض الوسائل املساعدة يف التخطيط وتنظيم العمل االداري يف جمال العمارة واهلندسة والبناء ،وهي
عبارة عن برامج الكرتونية ميكن شرائها وانزاهلا مباشرة .58كما توجد العديد من الدراسات املتخصصة،
تقريبا ،يف كل الكليات االوربية.
.57

وميكن اختصار املهام اليت قد تقوم هبا ادارة املشروع كلها او جزءا منها مبا يلي ،مع مالحظة ان
مستوى مسامهة ادارة املشروع ومسؤولياهتا عن كل فقرة قد ختتلف من مشروع اىل اخر وبغض النظر عن
اسلوب االدارة املتبعManagement Style :
•التخطيط االسرتاتيجي  Strategic Planning:وضع اخلطة االسرتاتيجية للمشروع من كل جوانبها،
م��ن اه���داف امل��ش��روع اىل ج���ودة امل��ن��ت��وج ،وم��ن امل��ي��زان��ي��ة اىل امل����وارد ال��ض��روري��ة ،وغ�يره��ا م��ن االس��س
االسرتاتيجية اليت جيب اعتمادها.
دراسة اجلدوى  Feasibility Study:املشاركة يف اعداد اجلدوى االقتصادية والفنية والتسويقية
للمشروع .وقد تكون جدوى املشروع حمصورة بفوائد اجتماعية عامة او قد تكون لضرورة متليها متطلبات
مشروع اعم اخر.
•حتديد ن��وع ومستوى اخل��دم��ات ال�تي ستقدم من قبل اآلخ��ري��ن Third Party Services :طبيعة
املشروع ستحدد ماهية اخلدمات الضرورية اليت ستقدمها جهات اخ��رى مثل االستشاريني الذين
سيقومون باعداد التصاميم ،وحتديد مسؤولياهتم وصالحياهتم واسلوب التعاقد معهم وكيفية مراقبة
العمل واالشراف عليه اضافة اىل حتديد اسس العالقة والتواصل بني ادارة املشروع واالستشاريني او
اجلهات االخرى اليت تقدم خدماهتا للمشروع.
Planning,

•ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ب�رجم����ة :وه�����ذا ي��ش��م��ل خت��ط��ي��ط ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ض���روري���ة ل��ل��م��ش��روع م���ن
 Programming and Schedulingبدايته اىل هنايته ،ومراقبة االلتزام بالربامج واخت��اذ اخلطوات
الضرورية ملعاجلة املخاطر واملتغريات يف الربنامج الزمين وجداول الفعاليات واملتطلبات.
•إدارة ومراقبة الكلفة ب��دءاً باالتفاق على ميزانية املشروع ومضموهنا وحتديد اوج��ه الصرف وفرتات
الدفوعات واملوافقات الضرورية لذلك.
57.National Institute of Building Science (USA), Whole Building Guile: “Successful project
management requires team leadership and coordination, diligent project planning, and effective
oversight of the delivery process”.
 58.Some Construction Project Management software can be obtained from: www.oncenter.comwww.projectmanager.com/constructionprojectmanagementsoftware
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•حتديد مستوى اجلودة املتوخات للمشروع باالتفاق مع رب العمل وباالرتباط مع ميزانية املشروع،
والتخطيط ملراقبة اجلودة واسلوب قياسها واليت قد تكون من خالل املواصفات التفصيلية او شهادة
املصدر والضمانات املقدمة او من خالل بناء النماذج  Prototypesالعتمادها كمستوى حمدد
للجودة املطلوبة او من خالل نتائج الفحوصات املتفق عليها مسبقا.
•حتديد اجراءات املناقصة (مفاوضات او دعوة حمدودة او مناقصة مفتوحة) ونوعية العقد (سعر ثابت
او تصميم وبناء اخل) املناسبني لتنفيذ املشروع بالتعاون مع الفريق االستشاري ورب العمل ومستشاريه
القانونني ،واليت ستنعكس على حمتويات العقد وشروطه واالشراف على مالية التعاقد.
•ادارة عملية تقييم الذرعات او جدول الدفوعات املتفق عليه ،وادارة عملية تطبيق الغيار Variations

اليت يتم االتفاق عليها فيما يتعلق بكمية العمل (الغاء بعض متطلبات املشروع او اضافة متطلبات
جديدة) او اجلودة او الكلفة او الربنامج ،والتفاوض على كلفتها ان وجدت.

•مراقبة تقدم ونوعية العمل يف املوقع مع االخذ بنظر االعتبار مسؤوليات وصالحيات االستشاريني /
املهندسني املشرفني على املشروع من جهة واملهندسني املقيمني من جهة اخرى.
•العالقات العامة (الدعاية واالعالم) ،فكثري من املشاريع حتتاج اىل تقدمي عروض حملتويات املشروع
وتطوير العمل فيه ،على مستويات خمتلفة داخل املؤسسة او الشركة ،ويف احيان اخرى تتعداها اىل
عروض خاصة للهيئات الرمسية وشبه الرمسية لضمان دعمها للمشروع .وقد تكون عند رب العمل
حاجة اىل تقدمي عروض او اصدار معلومات مطبوعة عن املشروع لتقدميها اىل اجلهات الداعمة ماديا
(البنوك) او لتحفيز املشرتين او للجماهري بشكل عام خصوصا فيما يتعلق باملشاريع االسرتاتيجية.
التحضري للبدء باملش ــروع
املوافقة على املشروع من قبل رب العمل او املؤسسات الرمسية التكفي للشروع بتنفيذه مباشرًة وامنا
هنالك بعض اخلطوات التحضريية اليت جيب على مدير املشروع تثبيتها.
ففي البداية جيب النظر اىل توفر ميزانية املشروع .فمعظم املؤسسات هلا ميزانية سنوية الميكن
جتاوزها بسهولة .والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ستضمن املؤسسة توفر امليزانية للمشروع الذي
ستكون مدته اكثر من سنة؟ وهل تشتمل امليزانية على مصاريف املشروع املتوقعة لتلك السنة؟ وهل
ستكون هذه احدى املعوقات او املخاطر اليت ستواجه تطور املشروع؟
وعموماً ف��أن امل��دة بني البدء بالتفكري باملشروع وحتديد متطلباته وب�ين احلصول على املوافقة
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فرتة زمنية قد تطول اشهرا اوسنينا بعض االحيان .ومن هنا جيب اعادة النظر بالتصورات اليت بين عليها
املشروع واليت قد حتتاج اىل اعادة صياغة يف بعض جوانبها مع ان اهلدف االساسي لن يتغري:
•التأكد من اهداف املشروع االقتصادية او االجتماعية او اللوجستية ،اي احلاجة اىل املشروع
•حتديد اصحاب املصلحة وعالقتهم باملشروع
•التأكد من توفر الفريق بكل االختصاصات الضرورية للمشروع
•التأكد من توفر السيولة املالية للبدأ باملشروع
هذه اخلطوات تصبح جزءاً من اخلطة اليت سيضعها مدير املشروع وحتديد العالقة مع اصحاب
املصلحة واسلوب احلصول على املوافقات وحتديد اسلوب عمل الفريق وجدولة املهام وبالتحديد املهام
االنية بالتفصيل.59
متطلبات جناح ادارة املش ــروع
كما ذكر سابقاً ،فان الدراسة الفنية االكادميية غري كافية حبد ذاهتا لضمان جناح ادارة املشروع
يف احلياة العملية ،الن متطلبات ادارة املشاريع العمرانية تتطلب ان ميتلك فريق ادارة املشروع وباخلصوص
مدير املشروع خواص اخرى تأيت نتيجة تراكمات املعرفة املكتسبة من التدريب واالطالع واملمارسة العملية
او الدراسة املتخصصة .فالبد ملدير املشروع ان يكون قادرا على فهم متطلبات رب العمل ومايتوخاه من
املشروع .يف الطرف االخر البد ملديراملشروع ان ميتلك التفهم الكايف لفلسفة التصميم الذي يقدمه الفريق
االستشاري ومتطلبات التنفيذ واال اصبح عائقا يف حتقيق االهداف املرجوة من املشروع.
وبني هذا وذاك والعمل ضمن املعادلة احلساسة بني مايطلبه رب العمل وضمان سالمة الفلسفة
التصميمية و االبداع الفين حتتاج اىل قدرة ادارية وفنية عالية يف قيادة عملية اعداد التصاميم والتنسيق مع
الفريق االستشاري ،والحقا مع املقاول ،وباالرتباط مبعرفة متطورة لتقنية البناء واملتطلبات الرمسية.
وميثل املخطط التايل هذه العالقة الثالثية املرتابطة بني ادارة املشروع ورب العمل واالستشاريني.
كما متثل احللقات الثالثة املرتابطة االخرى خواص إدارة املشاريع العمرانية وهي:
•جمال املعرفة الفنية :معرفة كافية عن عملية اعداد التصاميم ومتطلبات التنفيذ
 .59راجع ايضاً ادارة تكامل المشروع – مجاالت المعرفة االدارية – الجزء الثاني من هذه الدراسة
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مجال المعرفة الفنية :معرفة كافية عن عملية اعداد التصاميم ومتطلبات التنفيذ
مهارات كافية في مفاهيم اإلدارة العامة (مجاالت المعرفة االدارية)
أدوات ادارية وتقنية
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•مهارات كافية يف مفاهيم اإلدارة العامة (جماالت املعرفة االدارية)
•أدوات ادارية وتقنية
المعرفة االدارية

وسائل ادارية

ادارة المشروع

ادارة المشاريع
العمرانية

المعرفة الفنية

المشروع

رب العمل
اصحاب المصلحة

االستشاريين
المقاول

احلاضنة
مشتركة،هي
كة ،ستكون
رؤىعلىمشرت
االتفاق على
باملشروع و
بينراف
الثالثيةاالط
الثالثية بني
واالتفاق ً
هي الحاضنة
ستكون
رؤى
بالمشروع
العاملةالعاملة
االطراف
العالقةالعالقة
جناح نجاح
ان ان
من منالسهولة،
يكون
البرنامجالزمين»
الكلفة– –الربنامج
الكلفة
“اجلودة –
الهدفاملشرتك
يكوناهلدف
يكون
فعندما
للنجاح.
السهولة ،نسبيا،
يكون
الزمني"
الجودة –
هو هو "
المشترك
فعندما
للنجاح.
التنفيذ.
التصاميم او
اعداداعداد
اثناءاثناء
الفريق
تعرتض
التي قداليت قد
اشكاليات
أي أي
التغلبعلىعلى
التنفيذ.
التصاميم او
الفريق
تعترض
اشكاليات
نسبياً،التغلب
وق��د سبق ان ناقشنا جم��االت العمل املهين اليومي ومتطلبات املعرفة االداري���ة املكملة للدراسة

وقد سبق ان ناقشنا مجاالت العمل المهني اليومي ومتطلبات المعرفة االدارية المكملة للدراسة االكاديمية.
االكادميية .وسنتطرق يف اجلزء الثاين من الدراسة اىل املهارات الضرورية ونطاق املعرفة االدارية والوسائل او
وسنتطرق في الجزء الثاني من الدراسة الى المهارات الضر ورية ونطاق المعرفة االدارية والوسائل او
االدوات االدارية اليت حيتاجها املهين يف ادارة املشاريع ضمن عملية اعداد الدراسات والتصاميم واالشراف
االدوات االدارية التي يحتاجها المهني في ادارة المشاريع ضمن عملية اعداد الدراسات والتصاميم
مستقلة.
استشارية
ادارة املشار
ضمناو يف
املصمم،
كأعضاءالفريق
عاملني ضمن
كأعضاء
على التنفيذ
كخدمة استشارية
المشاريع
كخدمةادارة
يع او في
المصمم،
الفريق
عاملين
على التنفيذ
واالشراف
مستقلة.
وعلى مدير املشروع ان يؤطر املهارات والقدرات الضرورية باسلوب يساعده على االنسجام مع

اط��راف متعددة وذات طبيعة عمل خمتلفة ،وباالرتباط باالمكانيات الذاتية للتخطيط واملتابعة .اي ان

وعلى مدير المشروع ان يؤطر المهارات والقدرات الضرورية باسلوب يساعده على االنسجام مع اطراف
ميتلك مدير املشروع مهارات كافية يف االدارة العامة .وه��ذا اليعين بالضرورة ان يكون
الشخصانملماً
يمتلك مدير
متعددة وذات طبيعة عمل مختلفة ،وباالرتباط باالمكانيات الذاتية للتخطيط والمتابعة .اي
جبميع متطلبات االدارة العامة ولكن تكون عنده معرفة “كافية” الداء مهامه يف ادارة املشروع (جماالت
المشروع مهارات كافية في االدارة العامة .وهذا اليعني بالضرورة ان يكون الشخص ملما بجميع متطلبات
الدارةرية).
املعرفة االدا
العامة ولكن تكون عنده معرفة "كافية" الداء مهامه في ادارة المشروع (مجاالت المعرفة االدارية).
ا

والبد لنا ان نؤكد هنا من ان ملدير املشروع دوراً بالغ االمهية يف استيفاء الشروط الضرورية لتحقيق
89
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املعادلة الصحيحة واملناسبة للعالقات املطلوبة لعمل اجلهات املرتبط باملشروع ،وتوفري االمكانات املعرفية
الدارة العمل من ضمن فريقه .ويف هذا االطار نستطيع ان نشخص عدداً من املهام طرحت سابقا ضمن
املهام العامة ،ونطرحها هنا كمهام لشخص مدير املشروع ،اليت جيب ان يكون مؤهالً هبا وعلى استعداد
الختاذها يف بداية العمل باملشروع اضافة اىل مهامه االدارية اليومية االخرى:
1 .1اول هذه املهام هو حتمل املسؤولية لتحقيق اهداف املشروع واكماله كما هو مطلوب منه.
ويف نفس الوقت على املدير ضمان معرفة اصحاب املصلحة من رب العمل اىل اجلهات
االخ���رى ملهامهم ومسؤولياهتم .وحتمل املسؤولية تعين التدقيق يف ام��ك��ان حتقيق املشروع
ومناقشة املعوقات لتحقيقه مع اصحاب القرار .مبعىن ان املسؤولية التعين قبول كل التوجهات
اليت تصل من رب العمل وامنا ايضا االعرتاض وتقدمي البدائل يف بعض االحيان.
2 .2فهم اخللفية التجارية او االجتماعية والسياق الذي على اساسه اختذ القرار بتأسيس الشروع.
ستساعد هذه املعلومات مدير املشروع على التخطيط وحتضري االسرتاتيج ومتطلبات املشروع
واجلداول الضرورية ،وحتديد امهيتها وبالتايل مستوى مرونة التعامل معها.
3 .3هنالك ضرورة لتحديد اصحاب املصلحة عند البدء باملشروع ،وحتديد دورهم يف املشروع
ومسؤولياهتم وصالحياهتم باختاذ القرار .وجيب على مدير املشروع حتديد العالقات االدارية
مع االقسام املختلفة من اصحاب املصلحة .فمنهم من يساهم باختاذ القرار ومنهم من له
مواقع استشارية واخرين مستفيدين من املشروع وقد يكون من الضروري ابقائهم على علم
بتطور املشروع واالستئناس برأيهم.
4 .4من اهم املهام اليت تشغل فكر مدير املشروع هي الربنامج الزمين ،والكلفة واجلودة مبفهومها
الشامل .وهي ماتشغل رب العمل واصحاب املصلحة ايضا .وللربنامج حمطات كما للكلفة
روابط مع املتطلبات واجلودة .هلذا صار من الواجب على مدير املشروع ورب العمل حتديد
الربنامج وامليزانية من البداية وتفهم القيود واملؤثرات على هذين العمليتني واسلوب التحكم
هبما.
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الجزء الثاني
مجاالت المعرفة في ادارة المشاريع
مدخل
مدير املشروع «ه��و الشخص املسؤول عن التأكد من أن مجيع اإلج���راءات الالزمة قد نفذت
لتحقيق أه���داف امل��ش��روع ضمن ال��وق��ت وامليزانية ومعايري اجل���ودة املطلوبة ورض��ا رب العمل» .وم��دراء
امل��ش��اري��ع ،قبل ك��ل ش��ئ «يتبنون امل��ش��اك��ل ال�تي ت��واج��ه ال��ع��م��ل :لديهم ش��ع��ور شخصي باملسؤولية ..
واملثابرة واالصرار والشجاعة ملواجهتها .والتكون مهمتهم كاملة اال عندما تتحقق اهداف املشروع»60
ويتضمن هذا اجلزء من البحث عن اطارات املعرفة االدارية اليت جيب ان ميتلكلها مدير املشروع ،واىل حد
ما اعضاء فريقه .اضافة اىل ذلك فان هذه املعلومات االدارية مهمة جداً ملدير املكتب اهلندسي واملعماري
وللفريق املصمم كوهنم جزء من عملية االنتاج الفكري للنشاط العمراين ،وكون عملهم عبارة عن سلسلة
من املشاريع .وبالوقت الذي تغطي فيه البيئة االكادميية على اجلوانب الفنية (التصميم والتخطيط واساليب
التنفيذ اخل) فان البيئة العملية ملا بعد الدراسة االكادميية حتتاج اىل مهارات اخرى .والدمج بني الدراسة
االكادميية الفنية واالملام مبستوى اداري مناسب للعمل اهلندسي واملعماري هو الذي يضمن جناح املشروع.
وميكن تغطية جماالت حمددة فقط من املعرفة االدارية يف العمل املعماري واهلندسي اكادميياً ،ألن
الرتكيز البد ان يكون على املواضيع الفنية .لذلك تكتسب اخلربة العملية ،معززة بالدورات وورش العمل،
امهية بالغة يف جناح ادارة املشاريع.
لقد استقرت معظم املؤسسات االداري���ة على تقسيم جم��االت املعرفة االداري���ة الضرورية لنجاح
املشروع اىل تسع جماالت متثل نطاق املعرفة االداري��ة .Areas of Management Knowledge
وق������د ط���ب���ق���ت ه������ذه امل���ت���ط���ل���ب���ات ب���ش���ك���ل واس�������ع يف ادارة امل����ش����اري����ع ال���ع���م���ران���ي���ة ،وه������ي ك����ال����ت����ايل:61
1 .1إدارة تكامل املشروع -

Project Integration Management

التأكد من أن عملية تنسيق عناصر املشروع املختلفة متكاملة ومرتابطة بأستمرار.
60. Dr. Hadi Jasim, People and Project Management for IT, 1995.
 .61تسلسل ومضمون مرافق المعرفة المطروحة هنا مقتبسة من المعهد االمريكي الدارة المشاريع American Project
 .Management Instituteوهذه المرافق مطروحة من قبل معظم االخصائيين والمؤسسات المعنية بادارة المشاريع بشكل او
باخر ولكن جميعها تتفق على المضمون العام لهذا التقسيم.
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2 .2إدارة متطلبات املشروع -

Project Scope Management

ضمان استيعاب املشروع جلميع األعمال املطلوبة.
3 .3إدارة الربنامج الزمين للمشروع – Project Time Management
اعداد جداول زمنية ملرافق ومتطلبات املشروع ،جلميع مراحل العمل.
4 .4إدارة كلفة املشروع – Project Cost Management
حتديد املوارد الضرورية ومراقبة امليزانية والكلفة.
5 .5إدارة جودة املشروع – Project Quality Management
ضمان تلبية االحتياجات الوظيفية للمشروع ومستوى اجلودة املطلوبة.
6 .6إدارة املوارد البشرية للمشروع – Project Human Resource Management
ضمان فعالية توظيف وتوجيه وتدريب العاملني يف ادارة املشروع.
7 .7إدارة التواصل يف املشروع – Project Communication Management
ضمان فعالية التواصل واملخاطبات الداخلية واخلارجية وباساليبها املتعددة.
8 .8إدارة املخاطر يف املشروع Project Risk Management -
جدولة وحتليل املخاطر احملتملة والتخفيف من مفعوهلا
9 .9إدارةمشرتيات املشروع – Project Procurement Management
ادارة عمليات التعاقد الضروري مع مصادر خارجية ان كانت استشارية اوجمهزين اومقاولني.
ولكن قبل الدخول يف تفاصيل االطر املعرفية يف ادارة املشاريع جيب ان نتطرق اىل بعض املفاهيم
االداري��ة العامة واملرتبطة ببحثنا هذا .ونطرح يف البدء تساؤلني :ملاذا حنتاج اىل دراس��ة اساليب االدارة؟
وماهي عالقتها بأدارة العمل العمراين وادارة املشاريع؟
احلياة ،يف خمتلف جوانبها تدار من قبل اصحاهبا .ففي كل جوانب العمل هنالك خطوات تتخذ
الدارة تلك العمليات ،ان كان تلقائيا او بتخطيط مسبق .فاالدارة تدخل يف مجيع مرافق احلياة.
يف ك��ل بيت ي��ق��وم اص��ح��اب البيت ب���ادارة ش���ؤون حياهتم بشكل تلقائي ،م��ن حت��دي��د االوق���ات
للفعاليات الضرورية (الطبخ والتنظيف) او احلياتية (تربية االطفال مثاالً) او الرتفيهية بشكل مجاعي او
فردي .وهذا االسلوب االداري يشمل ايضا نوعا من الربجمة الوقتية واملالية والتخطيط املسبق ،او اختاذ
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القرارت االنية اليت يعتقد باهنا مناسبة او ضرورية لتلك العملية واليت ،بالتايل ،تؤثر على نشاطات افراد
العائلة.
هذه العمليات مبجملها متثل شكالً من اشكال االدارة حىت وان كانت تلقائية  ،نتعلمها من
العائلة واجملتمع ،على بساطتها وعفويتها .وقد تدخل يف مجيع هذه االشكال االدارية عوامل عديدة ختلقها
الضروف االجتماعية والنفسية والقوانني والتعاليم الرمسية واالعراف املتبعة .ونفس الطرح ينطبق على العمل
التجاري او فريق كرة القدم للمحرتفني او للهواة .ولكن الميكن ترك االمور االدارية يف العمل التجاري
واملهين اىل العفوية اذا اردنا هلا النجاح واالستمرارية ،وامنا البد ان يدخل فيها اجملال املعريف بالرتابط مع
التجربة العملية.
والميكن تغطية مجيع املفاهيم واالساليب االدارية يف كتاب واحد .فاملوضوع واسع جداً والدراسات
يف هذا اجملال متنوعة ومن منطلقات خمتلفة ،ان كانت سايكلوجية او اجتماعية او اقتصادية او غريها
الكثري .ويصبح من املنطقي ،بل من الضروري ،ان يستمر املهندسون واملعماريون بدراسة املستجدات يف
االفكار االدارية واملشاركة يف الدورات التدريبية وورش العمل املرتبطة مبهنتهم.
مفهوم األدارة

Management

مي�����ك�����ن ت�����ع�����ري�����ف االدارة ب����ش����ك����ل����ه����ا ال�������ع�������ام ع�����ل�����ى اهن���������ا “ال����ع����م����ل����ي����ة ال����ت����ي م�������ن خ��ل�اهل����ا
ت������ت������ع������اون جم�����م�����وع�����ة م����ع����ي����ن����ة م��������ن ال��������ن��������اس ل����ت����ح����ق����ي����ق اه���������������داف ال�������ش�������رك�������ة» او امل�������ؤس�������س�������ة.62
مبعىن ان يتوفر شرطان ليكون العمل يف اطاره االداري .فاوال جيب ان تكون هنالك فعاليات او عمل
معني ،وثانيا ان يرتبط هذا العمل باكثر من جهة واحدة كاالستشارين او املقاولني.
العمل االداري ،بالضرورة ،معين باختاذ القرارات “لتحقيق االهداف” .لذلك اليتخذ ،يف املفهوم
العام ،املسار الدميقراطي واختاذ القرارات باسلوب االكثرية اال يف مايتعلق بالسياسة العامة والتوجهات
االسرتاتيجية .اال ان هنالك موازنات واساليب اداري��ة ،كما سنالحظ الحقا ،كمفاهيم القيادة وادارة
املوارد البشرية والتفويض ،تضمن مشاركة مجيع العاملني يف فريق ادارة املشروع يف بلورة توجهات املشروع
وحتمل املسؤولية حسب االمكانيات واملواقع االدارية .الرضا واالرتياح واالستمتاع بالعمل من قبل اعضاء
الفريق يتكون عندما تتحقق توقعاهتم مبسار املشروع او بدورهم يف حتقيق اهداف املشروع .وعلى مدير
املشروع ادارة هذه العملية ،اي حتقيق “الرضا” عند العاملني واملشاركني يف ادارة املشروع Managing
Expectations

62. RIBA Architect’s Handbook: “Management is the process by which a particular group of
”people collaborate to achieve organisational goal
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لقد اصبحت متطلبات احل��ي��اة التجارية واملهنية متشابكة مم��ا اص��ب��ح م��ن ال��ض��روري ان تكون
“االدارة” مادة اكادميية متخصصة وبفروع متعددة بدالً من االعتماد على الفطرة والتعلم البدائي من
العائلة او من “االسطة” .وعدا الدراسة اجلامعية هنالك دورات متنوعة يف اجلوانب العديدة لالدراة من
التخطيط االسرتاتيجي اىل االدارة املالية ،ومن ادارة امل��وارد البشرية اىل اساليب التواصل واملخاطبات.
وغريها العديد من املواضيع والتفرعات.
والخيفى هذا املوضوع على الكثري من املؤسسات واملنظمات العراقية اليت بدأت تستعني باخلربات
اخلارجية للتخطيط االداري وتدريب مديريها وكادرها على الوسائل االدارية .واذا كان هنالك مأخذ على
هذه ال��دورات هي عدم وج��ود دراس��ة مسبقة لنقاط الضعف االداري عند الكادر لتوجيه التدريب مبا
يفيد تلك املؤسسة للتغلب على نقاط الضعف ،والتوجد دراسة معتمدة على مدى االستفادة من هذه
الدورات وتأثريها على االسلوب االداري يف الدوائر الرمسية .اضافة اىل ذلك فان التدريب على مستوى
املديرين متلكأً ان مل يكن معدوماً يف بعض املؤسسات .وقد يكون السبب هو تغليب ظاهرة “األنا”
من االداريني الذين “يعرفون كل شئ”!!
مفهوم املش ــاريع

Projects

بالرغم من املشرتكات الكثرية بني مفهومي “االدارة العامة” و”ادارة املشاريع” اال ان االخرية هلا
خصوصياهتا النابعة من خصوصيات العمل نفسه
عموما تقوم املؤسسات باستحداث “املشاريع” عندما يواجهون حتديات خارج نطاق النشاط
االعتيادي للمؤسسة.”63وفيما يتعلق بالعمل اهلندسي واملعماري فهنالك جانبان ملوضوعة املشاريع.
االول تنطبق عليها املقولة السابقة حيث حتتاج مؤسسة او شركة ما بعمل عمراين هندسي او معماري
وهو من خارج نشاطها املعتاد (وزارة حتتاج اىل مبىن جديد او حمل جتاري حيتاج فرع اخر) .اجلانب االخر
هو عمل املكاتب اهلندسية واملعمارية واليت تكون املشاريع هي نشاطها املعتاد.
ومي�������ك�������ن ال��������ق��������ول ان امل����������ش����������روع ع��������ب��������ارة ع��������ن «م����س����ع����ى ف�����ري�����د م������ن ن�����وع�����ه إلن����ت����اج
جم���م���وع���ة م����ن اإلجن�����������ازات ض���م���ن ال����وق����ت احمل��������دد ،وم���ق���ي���د ب��ك��ل��ف��ة وج��������ودة حم������ددت���ي��ن.»64
او ان نقول بان «املشروع هو مسعى مؤقت اختذ خللق منتج ،اوخدمة أونتائج فريدة من نوعها.»65
63. Dr. Hadi Jasim, People and Project Management for IT
64.Method 123, Project Management Handbook: A project is “a unique endeavour to produce a
”set of deliverables within clearly specified time, cost and quality constraints
65.American Project Management Institute :A project is a temporary endeavour undertaken to
create a unique product, service or result

116

األسس العملية إلدارة املشاريع والعمل اهلندسي

وعلى اساس هذين التعريفني ملفهوم املشروع ،يكون االستنتاج املنطقي من ان املشاريع ختتلف عن
األنشطة التجارية اواملهنية االخرى مبا يلي:
• اهنا فريدة يف طبيعتها -اي أهنا ليست عمليات متكررة ومستمرة كاالعمال التجارية مثال .فكل
مشروع يقف حباله منفرداً حىت وان تشابه يف بعض جوانبه مع مشاريع اخرى .فتكوين حمل جتاري
يُعد مشروعاً له مهمة حمددة (تكوين املشروع) وله ميزانية وله فرتة زمنية .بعدها يفتتح املشروع فيكون
عمل احملل اليومي بعد افتتاحه هو عمل جتاري وليس مشروعا جتاريا.
•ان هلا جداول زمنية حمددة للوصول اىل النتائج املخطط هلا .فكما ذكر آنفاً ،ان كان املشروع يتضمن
تكوين حمل جتاري او تصميم مدرسة او بناء جسر ،فالبد وان تكون هناك فرتة زمنية هلذا املشروع،
وعند انتهاء املشروع تكون الفرتة الزمنية قد انتهت.
•ان هلا ميزانياهتا احملددة .اي ان حتدد هلا قيمة مادية واليت بدوهنا يفقد املشروع احد مكوناته .فمن
اجل افتتاح احملل التجاري او بناء املدرسة البد ان حتدد هلما ميزانية تراقب من قبل رب العمل او
فريقه خالل فرتة اكمال املشروع.
•ان هلا موارد ومعدات حمدودة .الميكن للمشروع ان يبدأ اال بتوفر املوارد الضرورية لتكملة املشروع.
واول هذه املوارد هي املوارد البشرية واليت قد تكون فريقا متكامال او فرداً واحداً يقوم باملهمة ااملعينة
اليت متثل املشروع .والفرد او اجملموعة حتتاج اىل حيز من املكان للقيام بعملها كما حتتاج اىل معدات
وادوات ختتلف يف طبيعتها ونوعيتها باختالف املشروع.
•اهنا حتتوي على عناصر املخاطرة .كل مشروع ميتلك ع��دداً من املخاطر اليت جيب ان تؤخذ بعني
النظر .مثال ،ماذا لو تغري وضع السوق قبل االنتهاء من مشروع تكوين احملل التجاري؟ ماذا لو مل
حيصل تصميم املعمل على اجازة بناء يف ذلك املوقع؟ ماذا لو ارتفع سعر الطابوق اثناء البناء؟ وغريها
من االسئلة اليت متثل شكال من اشكال املخاطر اليت تواجه املشروع واليت جيب ان تؤخذ باحلسبان .
•ويف النهاية اهنا حتقق تغيري مفيد .نعم ،البد ان حنصل على نتائج مفيدة من املشروع .وحىت يف
ح��االت احلصول على نتائج سلبية من بعض املشاريع ،مثال كمشروع اع��داد دراس��ة اولية ملشروع
تنموي حيث تكون نتيجة الدراسة سلبية ،لكن النتيجة حبد ذاهتا مفيدة الن تنفيذ الشروع التنموي
بدون هذه الدراسة قد يكون فاشالً او كارثياً.
البد من اضافة مالحظة على ان التغري يف هذه املتطلبات ،كامليزانية او الوقت احملدد او املوارد،
اثناء تنفيذ املشروع ،واردة والتفقد املشروع خواصه وامنا تعد “غيار” وتطوير يف متطلبات املشروع ،وهي
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عملية مستمرة خالل حياة املشروع اال ان هلا ضوابطها اليت جيب ان يراعيها فريق ادارة املشروع.
وباحلقيقة ميكن النظر اىل املشروع على انه مؤسسة (مكتب) حبد ذاته ،من ضمن املؤسسة األم،
وله ميزانيته وفريقه وموارده حىت وان كان املشروع ضمن املشاريع املتعددة للمكتب اهلندسي.
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الفصل االول
ادارة تكــامل المشــروع
Project Integration Management
To ensure that the various project elements are effectively coordinated.

التأكد من أن عملية تنسيق عناصر املشروع املختلفة متكاملة بأستمرار.
مدخل
«تكامل املشروع»  Project Integrationهو مفهوم يقصد به جتميع املتطلبات االدارية واخلطط
التنفيذية سوية لضمان تكاملها ووحدهتا .وتكون الركيزة االساسية هلذا التكامل هو االسرتاتيج الذي
يوضع للمشروع ،من حتديد اهدافه اىل تشخيص القيود اليت تؤثر على النتائج النهائية.
فهي اذن اخلطة اجلامعة لكل اخلطط التفصيلية وحتديد الرتابط بينها وكيفية التفاعل معها الحقا،
من ضمنها معاجلة املتغريات يف هذه اخلطط .هذه العملية اساسية يف املشاريع الكبرية ،وحتتاج اىل كادر
اداري متمكن ،اال اهنا تأخذ اشكاال مرنة يف املشاريع االقل تعقيدا.
انطالق املش ــروع  - Project Initiationالوثيقة االسـ ـرتاتيجية
من اوائل اخلطوات اليت جيب القيام هبا من قبل مدير املشروع ،او قبله من قبل رب العمل،
هو اعداد ملف املشروع او الوثيقة االسرتاتيجية و اليت تتضمن ،يف حمتواها ،دراسة اجل��دوى .ومن
ال��ض��روري ان جتيب ه��ذه الوثيقة على معلومات كافية حت��دد اط��ر العمل الالحق لتحقيق اه��داف
املشروع .ومن هذه النقاط:
•وصف املشروع :وص��ف موجز ملا هو مقرتح ،ولكن جيب ان يوفر معلومات كافية حبيث ميكن
لآلخرين فهم العمل املطلوب وكيفية امكان حتقيقه.
•افرتاضات ومتطلبات :ملاذا هذا املشروع ضروري؟  -ماهي املتطلبات اليت جيب توفرها لضمان جناح
املشروع والنتائج اليت جيب جنيها لقياس جناح املشروع؟
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رب العمل
ادارة المشاريع
تكون عائقا رئيساً أمام جناح
األحداث واملخاطر اليت من شأهنا أن
اداريةالظروف أو
احملتملة:
المشروع
•املخاطر وسائل
اصحاب المصلحة
العمرانية
تعاجل يف حينها.
املشروع او تؤثر عليه سلبا اذا مل

•تقدير الفوائد التجارية او غري التجارية للمشروع (امللموسة وغري امللموسة) :قد تكون بعض
الفوائد غريمباشرة وليست بالضرورة مادية بل قد تكون اجتماعية.
االستشاريينومقاولة البناء واجور االستشاريني)،
•الكلفة التقديرية :تقدير الكلفة املباشرة (كلفة االرض او االراضي
المعرفة الفنية
المقاولوالضرائب والرسوم) ،مع جدول زمين
وغري املباشرة (االدارة الداخلية لرب العمل وكلفة القرض املايل
للدفوعات املالية إذا كان ذلك ممكناً
•تطابق املشروع مع اسرتاتيجية املؤسسة :اىل اي مدى يتطابق هذا املشروع مع أهداف واسرتاتيجيات
املؤسسة او الشركة او املنظمة ،وكيف سيساهم يف تعزيزها.

الصفحة  – 09الجودة الكلفة البرنامج

•االطار الزمين :حتديد الربنامج الزمين املطلوب الستكمال املشروع والعواقب الناجتة عن اي تلكؤ يف
الربنامج .وهذا اجلانب يأخذ امهية بالغة يف االعمال التجارية او لوجود حاجة ملحة وآنية للمشاريع
اخلدمية.
وارتباطا هبذه الوثيقة ميكن اعداد جدول املهام املطلوبة لتحقيق االسرتاتيجية من خالل اخلطوات التالية:
النشاطات

Activities

المهام

Tasks

الموارد البشرية
والمستلزمات
Dependencies

االطر الزمنية
Timeframe

جدولة المهام
Schedules

•تبدأ خطة املشروع باعداد قائمة من املهام اهليكلية للعمل .اي هرمية االنشطة واملهام
•يتلو ذلك تقييم اجلهد املطلوب للقيام هبذه االنشطة واملهام
االستراتيجية
الصفحة – 291
•مث يتم ختصيص املوارد البشرية وغريها من املستلزمات للقيام هبذه االنشطة

•بعدها يتم حتديد االطار الزمين لكل الفعاليات بصيغتها العامة (املراحل واملتطلبات الرئيسة)
•يصبح هذا اجلدول  Schedule of Activitiesاالداة الرئيسة الدارة املشروع ولتقييم التقدم احملرز يف
املشروع واليت تتطور مع تطور العمل باملشروع
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خطط املش ــروع
الميكن اع��داد الوثيقة االسرتاتيجية بصيغتها النهائية املتكاملة من دون اع��داد خطط تفصيلية
جلوانب العمل املتعددة ،واليت سنسميها «اخلطط االدارية» .فبعد اعداد املسودة االوىل للوثيقة االسرتاتيجة
اليت حتدد االطار العام للمشروع كما هو مبني يف الفقرة آنفاً .بعدها يتم اعداد اخلطط التفصيلية اآلتية
واليت على اساسها يتم تطوير الصيغة املعلنة للوثيقة االسرتاتيجية:
• خطة امل���وارد :وتشمل امل���وارد البشرية (امل��وظ��ف�ين) وامل����وارد امل��ادي��ة م��ن اج��ه��زة وم��ع��دات واالج��ه��زة
الكرتونية وادوات ول���وازم ض��روري��ة لتمشية ام��ور امل��ش��روع ،اي ادارة امل��ش��روع ومتطلباهتا .واملطلوب
هوتقييم تفصيلي لتحديد املوارد املطلوبة:
•حتديد أنواع املوارد البشرية
•حتديد املهام واملسؤوليات واملهارات الضرورية للموارد البشرية
•حتديد اصناف املعدات واالجهزة واالثاث والغرض منها ومواصفاهتا
•حتديد العدد وكميات املوارد البشرية واملعدات واالثاث واملتغريات يف هذه الكميات باالرتباط
مع الفرتات الزمنية املختلفة للمشروع.
•اخلطة املالية :املوارد املالية وميزانية املشروع
•حتديد اخلطة املالية واألموال املخصصة لكل مرحلة من مراحل املشروع.
•حتديد الكلفة اإلمجالية للمشروع :كلفة التنفيذ موقعياً وكلفة اخلدمات االستشارية اخلارجية
وكلفة املوارد البشرية يف ادارة املشروع واألجهزة واملواد واملصاريف القانونية االخرى.
•حتديد مبلغ لتغطية النفقات االضافية املتوقعة ونسبة احتياطية.
•حتديد اسلوب رصد الصرف الفعلي مقارنة جبدول امليزانية املتوقعة
•خطة اجلودة :مستوى اجلودة ،وضمان اجلودة ،واساليب السيطرة عليها
•حتديد مستوى اجلودة اليت يتوقعها رب العمل
•التأكد من أن التوقعات حمددة بوضوح

Al-Bayan Center for Planning and Studies

121

مركز البيان للدراسات والتخطيط

•جدولة األنشطة اليت سوف تؤكد لرب العمل من أن أهداف اجلودة سيتم االيفاء هبا (خطة
ضمان اجلودة).
•حتديد التقنيات املستخدمة للسيطرة على املستوى الفعلي للجودة يف كل مراحل البناء (خطة
مراقبة اجلودة).
•ينطبق مفهوم اجل���ودة على امل���واد ومستوى التنفيذ كما ينطبق على اخل��دم��ات كاخلدمات
االستشارية.
•خطة املخاطر احملتملة :املخاطر واإلجراءات احملتملة للتخفيف منها
•حتديد خماطر املشروع املنظورة.
•حتديد اإلجراءات اليت جيب اختاذها ملنع املخاطر من احلدوث واحلد من تأثريها اذا حدثت.
•خطة احلصول على املوافقات :املعايري الواجب توفرها للحصول على موافقة رب العمل
•من الضروري احلصول على موافقة رب العمل لكل مرحلة من مراحل العمل والي تغريات
او اجراءات تؤثر على خواص املشروع.
•حتديد معايري واساليب حمددة للحصول على موافقة رب العمل
•اعداد جدول لالجتماع برب العمل او االقسام الضرورية يف املؤسسة او اصحاب املصلحة
لتعريفهم بتطور العمل واحلصول على املوافقات الضرورية حسب املراحل ويف حال ظهور
مستجدات.
•خطة التواصل واالتصاالت :املعلومات اليت حيتاجها أصحاب املصلحة  stakeholdersواجلهات
اآلخرى:
•حتديد اصحاب املصلحة ودورهم يف املشروع.
•حتديد كيفية ابقاء أصحاب املصلحة على علم بالتقدم احملرز.
•حتديد أنواع املعلومات اليت سيتم توزيعها ،وأساليب توزيع املعلومات ،وفرتات التوزيع ،وملن
ستوزع املعلومات ،ومسؤوليات كل شخص يف فريق املشروع لتوزيع املعلومات
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•خطة املشرتيات :املنتوجات أو اخلدمات املراد احلصول عليها من املوردين
•توفر اخلطة وصفا مفصال للمنتجات والسلع واخلدمات والعقود للحصول عليها من املوردين
ان كانوا استشاريني او جمهزين او مقاولني.
•جيب ان تشري اخلطة اىل اسلوب اختيار املوردين املفضلني ،واجراءات املناقصة وعملية الشراء
اوالتعاقد وكيفية استالم املواد اليت يتم شرائها.
حتديث خطط املش ــروع
ميثل املخطط التايل العالقة العضوية بني اخلطة االسرتاتيجية واخلطط التفصيلية االخرى والتقارير
واملوافقات اليت يتم احلصول عليها واسلوب معاجلة املتغريات اثناء العمل ،فال ميكن الي خطة ان تبقى
جامدة من بداية املشروع اىل هنايته.
تحديد اهداف
المشروع
تجميع
المعلومات
مسودة
االستراتيجية

الفائدة
االضافية

تطور
المشروع

التقرير
الدوري

تحديد اصحاب
المصلحة

ادخال
المتغيرات

التطبيق
والمراقبة

غلق وثائق
المشروع

تطوير االستراتيجية

ارشفة
وثائق
المشروع

الموارد
توفر الميزانية
الجودة
المخاطر المحتملة
الموافقات
التواصل
المشتريات

الصفحة  – 401تحديث خطط المشروع
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وبالرغم من ان التوجه العام واهلدف االساسي من املشروع لن يتغري اىل حني االنتهاء من املشروع
اال ان تفاصيل اخلطط االداري��ة تبقى مرنة وقابلة للتغري والتطوير اثناء اعداد املشروع .وبالتايل البد من
تدقيق اخلطة االسرتاتيجية دوريا لضمان تطابقها مع اخلطط االدارية.
ه��ذه احللقة من اع��ادة التقيم تبدأ بتحديد املتغريات ان كانت مطلوبة من رب العمل او بعد
استحصال موافقة رب العمل عليها اذا برزت اثناء العمل باملشروع .بعدها يتم ادخال التغريات ضمن
التقرير الدوري او التقارير اخلاصة مع حتديد تأثري هذه املتغريات على الربنامج (تغري الربنامج الزمين) اضافة
اىل تأثريها على الفائدة املادية واملعنوية للمشروع من خالل تغري امليزانية او النتائج املتوقعة من املشروع.
وتنتهي احللقة بطرح التقارير ،حسب الصالحيات ،على اصحاب املصلحة ورب العمل ،وتعديل اخلطة
االسرتاتيجية واخل��ط��ط االداري���ة حسب ال��ض��رورة.يف هناية امل��ط��اف نصل اىل مرحلة استكمال املشروع
وحفظه.
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الفصل الثاني
ادارة متطلبات المشــروع
Project Scope Management
To ensure that all the work required is included

ضمان استيعاب مجيع االعمال املطلوبة ضمن املشروع
مدخل
يستعمل مصطلح «املتطلبات» يف ادارة املشاريع ليعين جم��االن متميزان م��ن النشاط مه��ا اوالً
حمتويات الناتج النهائي نفسه ،وثانيا العمل الضروري لتحقيق الناتج النهائي.
ففي اجمل��ال االول جيب حتديد خصائص ووظائف املشروع وحمتوياته واسلوب عمله او نتائجه
النهائية (املتطلبات الوظيفية والفضائية) .اما اجمل��ال الثاين فهو حتديد مجيع املتطلبات الضرورية الدارة
املشروع وتقدمي اخلدمات االستشارية وتنظيم التعاقدات لتنفيذ املشروع وتسليمه يف النهاية اىل رب العمل
(املتطلبات االدارية).
وباختصار ميكن القول بأن متطلبات املنتوج النهائي ،اي املتطلبات الوظيفية ،ميكن حتديدها
باالجابة على السؤالني «م���اذا» و»مل���اذا» او «م��اه��و امل��ش��روع» .ام��ا متطلبات ادارة امل��ش��روع فتتحدد
باالجابة على السؤال «كيف».
حتديد متطلبات املش ــروع
تقع على مدير املشروع مسؤولية حتديد متطلبات املشروع او التأكد من توفرها لكال اجملالني،
االداري والوظيفي .وم��ن اج��ل حتديد متطلبات املشروع الوظيفية ،جيب على مدير امل��ش��روع ،قبل كل
شئ ،ان حيدد االه��داف اليت يتوخى رب العمل حتقيقها من املشروع ،واليت قد تكون اكثر من هدف
مركزي واحد .كما تقوم ادارة املشروع بالعمل على ضمان حتقيق هذه االهداف من خالل نتائج العمل
االستشاري او البحوث او التفيذ.
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ان اجلداول التفصيلية للمشروع حتدد ماهو املطلوب من حتقيقه ،وهلذا تكون اداة اليستهان هبا
بل ضرورية بيد مدير املشروع اذا اريد للمشروع النجاح.
وبالضرورة ستقع على اجلهة املصممة مسؤولية التأكد من متطلبات رب العمل .واي مشروع
حيتوي على درج��ة من التعقيد يتطلب عملية منظمة للتأكد من ان مجيع االحتياجات االساسية قد
مجعت بدقة .وخالف ذلك قد يواجه املشروع صعوبات عديدة اثناء اعداد التصاميم من عدم مطابقتها
للتوقعات واعادة الصياغات والتصاميم وتأخر املشروع.
املتطلبات الوظيفي ــة
ب��دون شك ان املتطلبات الوظيفية للمشروع وحمتوياته تؤثر -اىل حد كبري -على نوعية املهام
االدارية اليت جيب ان يقوم هبا الفريق واجلهات االخرى كاالستشاريني ،كما تؤثر على الشكل النهائي
للمشروع ..واملتطلبات الوظيفية التتوقف عند املتطلبات الفضائية امنا تتعداها اىل جوانب عديدة ملا هو
مطلوب حتقيقه من املشروع مثل املتطلبات البيئية او املعدات الضرورية او حىت االهن��اء .وقد يقوم رب
العمل او اقسام يف مؤسسته من حتديد املتطلبات ،او ان يقوم هبا فريق ادارة املشروع او املصممون .وتبني
التجربة ان متطلبات رب العمل حتتاج ،باي حال من االح��وال ،اىل تدقيق وتطوير من قبل فريق ادارة
املشروع.66
هنالك اساليب ع��دي��دة ميكن االستعانة هب��ا لتحديد املتطلبات الوظيفية م��ن ضمنها جدولة
“متطلبات رب العمل” Client’s Brief
وميكن استعمال كل او بعض الوسائل اآلتية لتحديد املتطلبات الوظيفية والتنفيذية مع التأكيد
على ان استعمال اسلوب واحد قد ال يكون كافياً ملعرفة املتطلبات بالشكل الدقيق .كما جيب ان النغفل
االستفادة من الوسائل االلكرتونية يف البحث وجتميع املعلومات بشكل مباشر ويف جدولة املعلومات.
ف��ب��داءً ميكن القيام بعقد االجتماعات بشكل ف���رادى او جمموعات م��ع رب العمل وأصحاب
املصلحة لفهم مستوى احتياج هذا املشروع من اإلجناز وتقسيم التوجهات اليت تطرح اىل رؤيا عامة واىل
أهداف حمددة .وتنظيم ورش عمل لقاعدة اوسع من املستفيدين او املهتمني باملشروع او الذين ستقع
عليهم مهمة تنفيذ املشروع لتحديد ماهية العناصر اليت ستشكل حمتويات املشروع .وقد يساهم كل او
قسم من اصحاب املصلحة يف مثل هذه ال��ورش او اجللسات النقاشية  .Facilitated Sessionومن
الضروري مالحظة ان االجتماعات الواسعة وورش العمل حتتاج اىل االعداد املسبق وحتديد جدول عمل
 .66راجع ايضا «جدول متطلبات المشروع» – الجزء االول  -الفصل السادس :مقترح مراحل العمل الهندسي.
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واستعمال اسلوب “تسيري” املقابلة بشكل نظامي .وقد يقوم مدير املشروع بدور امليسر.
ان االجتماعات ،بطبيعتها ،مرنة ويتخللها االخذ والرد .كما ان االجتماعات قد تتكرر الكثر
من مرة اما لتكملة استحصال املعلومات او لتدقيق املعلومات املستحصلة من جهات اخرى.
وميكن ايضا تكوين جل��ان متخصصة لتحديد متطلبات معينة ،مثال االت��ص��االت االلكرتونية.
وتكون هذه اللجان باشراف ومشاركة فاعلة من فريق ادارة املشروع .وتبقى هذه اللجان مستمرة يف عملها
اىل حني االنتهاء من حتديد املتطلبات وتثبيتها .كما ميكن ان تستمر هذه اللجان يف متابعة تطور املشروع
يف هذا اجلانب واالشراف عليه كلجنة فنية متخصصة تساعد ادارة املشروع.
كما ان مراقبة العمل يستعمل كاسلوب اخر لتدقيق كيفية عمل وادارة املؤسسة ،ومن خالل ذلك
تشخيص نقاط القوة ونقاط الضعف يف عمل املؤسسة ،وبالتايل حتديد املتطلبات اليت من املفروض ان
تساهم يف تطوير عمل املؤسسة او املشروع.
ان االسلوب االكثر شيوعا يف جتميع املعلومات هو استعمال استمارات االستبيان واليت قد تأخذ
اشكاال عديدة من استطالع االراء اىل حتديد املتطلبات اىل جرد املعدات واالدوات املستعملة يف العمل.
وتؤكد اخلربة على ان نتائج االستبيانات ،على امهيتها ،غري كافية لتحديد املتطلبات او حمتويات املشروع
وجيب ان يرافقها عقد االجتماعات الضرورية واستعمال الوسائل االخ��رى لتأكيد نتائج االستبيانات
وتنسيقها وحتديد االولويات.
مث تقوم ادارة املشروع جبدولة املتطلبات الفضائية والنوعية وحمتوياهتا واسلوب عملها واليت جيب ان
يشتمل عليها املشروع مع االشارة اىل املتطلبات البيئية واخلدمية.
تطوير املتطلبات
الميكن ألي مشروع ،وباالخص املشاريع العمرانية ،ان تستمر اىل حني استكمال املشروع من
دون حدوث تغريات على متطلبات املشروع او اسلوب ادارته او تنفيذه او برناجمه الزمين او قيمته.
هنالك ثالثة ان��واع من املتغريات اليت قد تواجه املشروع وهي :اوالً :املتغريات اليت يطلبها رب
العمل اثناء فرتة املشروع السباب جتارية او لوجستية تتعلق مبؤسسته ،مثال اضافة معدات جديدة يف
امل��ش��روع ،او الغاء قسم من اقسام املبىن .وق��د تشمل ه��ذه املتغريات على تأخر رب العمل من اختاذ
القرارات مما يؤدي اىل متديد فرتة الربنامج .وثانيا :املتغريات الضرورية اليت تربز اثناء تطوير التصاميم .وثالثا
املتغريات الطارئة خارج سيطرة رب العمل او فريقه ،مثل اكتشاف اثار يف املوقع تستوجب ايقاف العمل
Al-Bayan Center for Planning and Studies
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لفرتة معينة ،او هطول امطار غزيرة لفرتة من الزمن مما يؤدي اىل تأخري احلفريات.
ان كل املشاريع هلا مواعيد حمددة وميزانية صارمة .فاي تغري يف متطلبات او مكونات املشروع قد
يؤدي اىل تغري يف املواعيد احملددة الهناء املشروع او اقسام منه ،او اىل زيادة يف الكلفة .وعموماً توضع
يف امليزانية كلفة ختمينية الي مصاريف اضطرارية .وماهو مهم وضروري هو ان يراقب مدير املشروع تأثري
الرتاكم يف املتغريات اليت تطرأ على املشروع من خالل التدقيق يف خصائص التغري:
•تفهم طبيعة التغري واسباب حدوثه وهل ميكن استيعابه من ضمن الربنامج وامليزانية.
•م��دى تأثري التغري على الربنامج وامليزانية .وه��ذا له عالقة مباشرة بفرتة طلب التغري او حدوثه يف
الربنامج الزمين للمشروع.
•حتديد قيمة التغري وتأثريه على ميزانية املشروع اجياباً او سلباً.
•حتديد تأثري التغري على مدة املشروع.
•حتديد املصاريف االضافية هلذا التغري كأجور اعادة التصاميم مثال.
•قد تربز احلاجة اىل توظيف استشاريني متخصصني للتعامل مع التغري ومتطلباته.
و “التغري” ه��و اح��د امل��خ��اط��ر 67ال�تي جي��ب ان يتعامل معها مدير امل��ش��روع ول��ذل��ك اصبح من
الضروري اجياد اسلوب للتعامل معها بتحديد اخلطوات الضرورية Change Control Procedures
من بروز احلاجة للتغري (من قبل رب العمل او الضرورات االخ��رى) اىل حني استكمال اخلطوات آنفاً
واستحصال موافقة رب العمل ومن مث اص��دار التعليمات الضرورية اىل االستشاريني او املقاول للعمل
هبذه “التغريات»

 .67راجع ادارة المخاطر الحقاً.
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المشروع

تحديد اصحاب
المصلحة

التقرير
الدوري
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التطبيق
والمراقبة

ادخال
المتغيرات

غلق وثائق
المشروع

الفصل الثالث
تطوير االستراتيجيةادارة البرنامج الزمني للمشــروع
الموارد
توفر الميزانية
الجودة
المخاطر المحتملة

ارشفة
وثائق
المشروع

Project Time Management
To provide an effective project schedules

اعداد جداول زمنية ملرافق ومتطلبات املشروع

مدخل الموافقات
التواصل

ادارة الوقت ،ومن ضمنها برجمة الوقت ومتابعة اجلداول  Programmesمسألة اساسية يف
تعترب
المشتريات
جماالت املعرفة ،ومرتبطة عضويا مع النوعية والكلفة .وهذه الثالثية (الوقت والنوعية والكلفة) حتدد مدى
جناح املشروع.

خططايضا على املستوى
تحديث ذات��ه ،وامن��ا
مستوى امل��ش��روع حبد
ليست فقط على
ان برجمة الوقت مهمة
المشروع
–
401
الصفحة
الشخصي وعلى مستوى الشركات او املؤسسات .والعاملني يف اجملال املعماري واهلندسي يقدرون امهية

االلتزام بالربنامج الزمين ان كان يف مرحلة االع��داد للمشروع او اع��داد التصاميم او يف مرحلة التنفيذ.
ويفهمون ،باخلربة ،ان الوقت املخصص الي نشاط جيب ان يكون مناسبا لطبيعة ووظيفة ذلك النشاط.

الجودة
Quality
الكلفة
Cost

الوقت
Time

الصفحة  – 401مدخل
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اجلداول والربامج الزمنية
يف البداية البد من جدولة العمل ،اي اعداد قائمة باملهام واالنشطة اليت جيب القيام هبا خالل
فرتة املشروع ،من بدايته اىل تسليم املشروع اىل رب العمل مع توقيت بداية كل فعالية وهنايتها .نفس
العملية ميكن القيام هبا جلزء حمدد من املشروع بتغطية الفعاليات بالتفاصيل ،مثال لفرتة اعداد التصاميم.
أن الفعاليتني املرتابطتني (جدولة العمل والربنامج الزمين) مها جزءاً مالزماً للعمل اهلندسي .والعطاء
صورة اوضح لتسلسل االنشطة وفرتاهتا الزمنية ،يستعمل املخطط البياين Bar-chart Programme
هلذه االنشطة حبيث ميكن متابعتها وتقييم االجناز الفعلي.
هنالك اشكال متعددة للربامج الزمنية ميكن جتميعها يف ثالث جماميع:
1 .1الربامج املبسطة لالنشطة الرئيسية
2 .2الربامج التفصيلية

Simple Activities Programmes

Full Activities Programmes

3 .3الربامج ذات املسارات املرتابطة

Critical-path Programme

وميكن االستفادة من ال�برام��ج االلكرتونية يف اع��داد ال�برام��ج الزمنية للقيام بعدد من الفعاليات
االدارية االخرى .على سبيل املثال ميكن احتساب وبرجمة املوارد البشرية ونوعية الكادر لكل عملية ملعرفة
االحتياجات واوقاهتا .كما ميكن ايضاً اضافة معلومات عن اخلطورة اليت قد تواجه بعض الفعاليات من
ضمن الربنامج الزمين .وهذه الربامج واسعة االستعمال ومرنة جداً حبيث ميكن عمل الربامج على اساس
ايام االسبوع الفعلية او ايام العمل فقط واالخذ بنظر االعتبار العطل الرمسية وحىت عطل الكادر العامل يف
تدرس يف اجلامعات .ومن
املشروع .لذلك اصبح تنظيم الربامج الزمنية للمشاريع الكبرية عملية ختصصية ّ
هؤالء يتكون الكادر املتخصص يف شركات املقاوالت العاملية الذين يقومون هبذه املهام.
ولرمبا ابسط هذه الربامج املتوفرة اللكرتونيا هو.MS Project 68
بدون شك ان هذه الربامج يف تطور مستمر لتحسني استعماهلا يف ادارة املشاريع .مثال ما طرحه
املكتب املعماري الربيطاين  Weston Williamsonيف دمج الربنامج الزمين لعملية البناء بعدد من فعاليات
_68.http://www.lynda.com/Project-2010-tutorials/essential-training/68384-2.html?utm
_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search-Biz-Project&utm
content=34120157706&utm_term=%2Bhow%20%2Bto%20%2Buse%20%2Bproject%20
%2B2010&gclid=Cj0KEQjwjZefBRDfsY28oNjbgeABEiQA8kVt3e9BVrw8HLmD0HnRCt7u
bv_QoRLlI3fGnSi5pWsj-dwaAh9L8P8HAQ
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ادارة املشاريع وتنفيذها واليت ميكن لرب العمل استعماهلا ايضا يف ادارة املشروع بعد االنتهاء من بنائه
وجيب التأكيد هنا على ان الربامج الزمنية ماهي اال ادوات تستعمل بشكل او باخر لتخطيط وتنظيم
وادارة ومراقبة العمل يف مجيع مراحل املشاريع العمرانية .لذلك هي قابلة للتطوير والتغري حبد ذاهتا مبوازات
التطور الذي يصاحب عملية التصميم والتنفيذ.
69

املبس ــطة
اوالً :الربامج ّ

كما هو واضح من التسمية وكما مبني يف الشكل البياين فان الربنامج املبسطSimple Activities
 Programmeيشمل النشاطات او املراحل الرئيسية .وللسهولة ميكن استعمال برنامج  Excelبدالً

من الربامج االلكرتونية املتخصصة .ويستعمل مثل هذا الربنامج عندما التكون التفاصيل ضرورية يف تلك
املرحلة او الهنا غري معروفة يف وقت اعداد الربنامج ،مثال يف فرتة التحضري للمشروع.

ثانياً :الربامج التفصيلية
وتشمل ال�برام��ج التفصيلية  Full Activities Programmeعلى ك��ل االن��ش��ط��ة ال�تي ميكن
حتديديها اثناء اعداد الربنامج .وكثريا ما تستعمل هذه الربامج يف مرحلة اعداد التصاميم الن الغالب يف
كل مرحلة رئيسة من مراحل التصميم هو تعدد النشاطات اليت ميكن القيام هبا يف نفس الوقت .لرمبا من
املفيد التذكري هنا ان اعداد التصاميم املعمارية واملدنية وتصميم اخلدمات جيب ان يتزامن ويتفاعل احدمها
مع االخر بدل االسلوب املتبع يف بعض االحيان يف انتظار االنتهاء من التصاميم املعمارية قبل الشروع
بالتصاميم اهلندسية االخرى.
69. Look at https://www.youtube.com/watch?v=Gn5NsPO-lyA&feature=youtu.be and www.
westonwilliamson.com

Al-Bayan Center for Planning and Studies

131

مركز البيان للدراسات والتخطيط

ثالثاً :الربامج ذات املس ـ ــارات املرتابطة
اضافة اىل حتديد كل النشاطات اليت ميكن معرفتها يف تلك الفرتة ،فان الربامج ذات املسارات
املرتابطة  Critical-Path Programmeحتدد ايضا النشاطات اليت الميكن القيام هبا اال بعد االنتهاء
من نشاط اخر .وهذا يعين ان اي تأخري على النشاط االول سيؤدي بالضروة اىل تأخري النشاط الثاين.
واذا تتبعنا االنشطة املرتابطة على طول الربنامج ،ميكن معرفة سلسلة النشاطات احلساسة Critical-
 Pathحبيث ميكن تشخيص كل النشاطات اليت ستؤثر على تاريخ انتهاء املشروع اذا تأخر اي من تلك
النشاطات .ويف املشاريع الكبرية واملعقدة تتكون اكثر من سلسلة حساسة متوازية او مرتابطة فيما بينها.
هذه الربامج تستعمل كثريا من قبل املقاولني وذل��ك لتشابك النشاطات يف املوقع وألمهيته التجارية يف
مراقبة املوعد النهائي للمشروع وتنظيم املوارد البشرية والصرف املادي .فهي اذن مفيدة يف تقيم الفعاليات
املرتابطة وتأثريها على الربنامج يف مرحلة التخطيط والشروع بالعمل من خالل مايسمى Critical-Path
Analysis
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الفصل الرابع
ادارة كلفـة المشــــروع
Project Cost Management
To identify needed resources and maintain budget control

حتديد املوارد الضرورية واحلفاظ على مراقبة امليزانية والكلفة
مدخل
ينطلق املشروع اوالً كفكرة حلل حاجة معينة ان كانت جتارية او ادارية او اجتماعية او الي سبب
اخر .ومن اجل ان تصبح الفكرة مشروعاً جيب ان تتوفر هلا املوارد الضرورية ،واوهلا املوارد املادية.
ميزانية املش ــروع
على غرار ميزانية املكتب ،يتم اعداد ميزانية املشروع ضمن التحضريات االولية .ويستمر تطوير
امليزانية خالل فرتة املشروع اىل حني االنتهاء من تنفيذه موقعياً
وامليزانية عبارة عن ختمينات تقديرية ملا ميكن ان تكون عليه الكلفة احلقيقية وهي ليست الكلفة
احلقيقية للمشروع .وختتلف سعة وتفاصيل امليزانية من مرحلة اىل اخرى خالل حياة املشروع تبعا لتوفر
املعلومات املؤكدة .وبغض النظر عن التفاصيل فالبد للميزانية ان تكون شاملة ،اي بوجود ختمينات
مالية ليس فقط لتحقيق املشروع العمراين موقعيا ،اي كلفة مقاولة البناء ،وامنا ايضا للمتطلبات االخرى.
مبعىن ان كلفة املشروع الكلية هي كلفة التنفيذ (البناء) زائدا كلفة مجيع املتطلبات االخرى من خدمات
استشارية اىل كلفة االرض وكلفة االقرتاض واالدارة.
احدى املفارقات اليت تواجه املعماريني واملهندسني العراقيني هي عدم وجود ختصص يف احتساب
الكميات والكلف التخمينية  Quantity Surveyors and Cost Consultantsكما هي احلال يف
اورب���ا ،وخصوصاً يف بريطانيا .كما ان جم��ال عمل املتخصصني يف ه��ذا اجمل��ال من خرجيي اورب��ا حمدود
بسبب ثقافة احتساب الكميات والكلف يف العراق من قبل املهندسني انفسهم وال�تي هي باالساس
تقريبية وعمومية.
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من الطبيعي ان يقوم رب العمل ب��اع��داد امليزانية التخمينية قبل ال��ش��روع ب��اع��داد امل��ش��روع .وقد
حيتاج رب العمل اىل مساعدة يف بعض جوانب امليزانية مثل كلفة البناء او كلفة ادارة املشروع اواالجور
االستشارية .ويف معظم االحيان يقدم الفريق االستشاري مثل هذا النصح ،او ان تستحدث هيئة من
املتخصصني العداد امليزانية التخمينية الكلية يف حال قيام املؤسسات الرمسية او الشركات او املنظمات
باعداد املشروع .وميكن النظر اىل هذه العملية كمشروع حبد ذاته ينتهي مبوافقة رب العمل على امليزانية
ومن مث البدء باملشروع الرئيسي.
يف نفس ال��وق��ت الب��د الدارة امل��ش��روع ان تتأكد م��ن وج��ود ميزانية متكاملة او ان يقوم الفريق
باستكماهلا واستحصال موافقة رب العمل عليها يف بداية املشروع .والبد ايضا من رصد ومراقبة الكلفة
احلقيقية قياساً بامليزانية ،وتعديلها اذا اقتضى االم��ر بعد استحصال موافقة رب العمل على التغري.
وكما ان متطلبات املشروع قابلة للتطوير والتغري (راج��ع الفصل االول :ادارة تكامل املشروع – تطوير
خطط املشروع) فان الكلفة قد تتغري تبعا لذلك وتأخد نفس املسار املتبع يف حتديد االسباب والفائدة
واستحصال املوافقات.
حمتويات ميزانية املش ــروع
قد يعطي اجلدول يف الصفحة التالية فكرة عامة عن االقسام اليت جيب ان حتدد هلا ميزانية من
ضمن امليزانية العامة للمشروع:
•كلفة شراء املوقع واستمالك اي عقار ضروري للمشروع.
•كلفة البناء مبا يف ذلك التوقعات االضافية للمتطلبات والظروف غري االعتيادية واملتطلبات العامة
يف العقد.
•كلفة املقاوالت لالعمال التحضريية اذا كانت خارج اطار املقاولة الرئيسة.
•كلفة إدارة املشروع الذاتية او اخلارجية من ضمنها املوارد البشرية واملعدات واملصاريف.
•االجوراالستشارية جبميع انواعها.
•كلفة النماذج اجملسمة والرسومات واملطبوعات للعروض اخلاصة والنسخ االضافية اليت حيتاجوها
خارج اطار املقاولة.
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•كلفة الفحوصات والدراسات الضرورية واجور املختربات وتكاليف الفحوصات.
•رسوم الطوابع ورسوم السلطات القانونية واملوافقات الرمسية.
•كلفة األثاث والتجهيزات واملعدات اخلاصة للمشروع.
•كلفة اضافية للطوارئ (االحتياط) .وقد حتتوي هذه الكلفة او يف حقل اضايف على كلفة املخاطر
والتحديات اليت قد تواجه املشروع
•الضرائب والفوائد املصرفية على التمويل والتأمني (خصوصا للمشاريع التجارية).
كلفة انش ــاء املش ــروع

Construction Budget

من الطبيعي ان متثلكلفة البناء احليز االكرب من الكلفة الكلية للمشروع ،مع عدم االستهانة مبجموع
الكلف االخرى .وهذا يؤكد على ضرورة االستعانة باالستشاريني املتخصصني Cost Consultants and
 Quantity Surveyorsلتحديد الكلفة التخمينية للمشروع ومراقبتها (اي تطويرها) اىل حني اعداد
ج��داول الكميات وتسعريها لتكون اق��رب اىل الكلفة احلقيقية .وه��ذه متثل اح��دى فوائد وج��ود ميزانية
متطورة مع تطور تصاميم املشروع ،حيث ميكن معرفة مواقع املتغريات يف امليزانية ولرمبا تؤدي اىل تدقيق
التصاميم من جديد للحصول على امليزانية املطلوبة.
Amount £

Rate £

Unit Qty
&Demolition
Substructure

1

ال�����ت�����ه�����دمي وال������ب������ن������اء حت��ت
m²
االرضية

Colums

2

Upper Floors

3

Staircases

4

Roof

5

كلفة اض��اف��ي��ة ل�لاض��اف��ات
Item
التصميمية

Extra for
Features

6

اجل�����دران اخل��ارج��ي��ة (كلفة
m²
اولية)

External Walls
)(PC Rate

7

150,000

1,000 150.00

370,800

12,380 30.00

2,536,900

11,030 230.00

100,000

5,000.00

20

 Noالسالمل

105,600

320.00

330

 m²السقف

100,000
3,000,000

800.00

3,750

 m²االعمدة
 m²الطوابق العليا
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8

9

Retaining Walls

اجل����������دران ال����س����ان����دة حت��ت
m²
االرض

Features To
Façade

اض������اف������ات ت��ص��م��ي��م��ي��ة يف
Prov
الواجهات

10 Revolving Doors

 االبواب الدوارةNo

1,200

150.00

180,000
100,000

1

120,000

120,000

11 Internal Walls

 اجلدران الداخليةm²

6,117

170.00

1,039,941

12 Internal Screens

 القواطع الداخليةNo

50

1,000.00

50,000

13 Internal Doors

 االبواب الداخليةNo

120

700.00

84,000

14 Wall Finishes

 اهناء اجلدرانm²

17,185 30.00

515,538

15 Floor Finishes

 اهناء االرضياتm²

55.00

661,650

16 Ceiling Finishes

 اهناء السقوفm²

12,030 50.00

601,500

Extra for Lobby
Finishes

ك����ل����ف����ة اض������اف������ي������ة الهن�������اء
m²
املدخل

180

270,000

17

18 Fittings

 التجهيزاتm²

19

Special
Equipment

 معدات خاصةProv

20

Hydraulic
Services

 خدمات املياهNo

21

Mechanical
Services

22 Fire Sprinklers
23

Electrical
Services

24 Lift Services
25 Builders Work
26 Sub Total

 اخلدمات امليكانيكيةm²
 مكافحة احلريقm²
 اخلدمات الكهربائيةm²
 املصاعدNo
اع�������م�������ال ب������ن������اء م���رت���ب���ط���ة
Item
باخلدمات
اجملموع

1,500.00

12,030 20.00

240,000
200,000

200

5,000.00

1,000,000

12,030 250.00

3,007,500

12,030 45.00

541,350

12,030 150.00

1,804,500

4

480,000.00 1,840,000
330.121
18,850,000
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3,048,000

16%

املتطلبات العامة واالرباح

 21,998,000الكلفة الكلية لالنشاء

& Preliminaries
Margin

27

Total Of
28 Construction
August 2014 Prices

وال يتوقع للميزانية التقديرية ،بطبيعتها ،ان تكون مطابقة للكلفة احلقيقية عند االنتهاء من املشروع
الن امليزانية تعد ب��ن��اءاً على املعلومات واالس��ع��ار احلالية املستوحات من االع��م��ال املقاربة نوعاً وسعةً
للمشروع املذكور ومن دراسة اسعار السوق احمللية .وعلى ادارة املشروع ان تدرس متغريات السوق وتأثريها
على امليزانية بسبب اي تأخري على موعد املناقصة او تأخر الشروع بعقد مقاولة البناء .وعليها ايضا
دراسة املخاطر اليت تواجه املشروع ووضع ميزانية اضافية  Contingenciesهلذه االحتماالت .ومن اكثر
املخاطر تأثرياً على امليزانية هي التغريات املتأخرة ان كانت بطلب من رب العمل او التأخري يف احلصول
على املوافقات الضرورية.
اجل��دول السابق ميثل خمتصر لقائمة املفاصل او احل��زم مع مساحتها واسعارها التخمينية .وعند
احتساب كلفة احلزمة املعينة جيب النظر يف تفاصيل تلك احلزمة يف جدول اخر .فعلى سبيل املثال االبواب
الداخلية (الفقرة  )13تتكون من عدد من التقسيمات ،تبدأ بتحديد ان��واع االب��واب ،ولكل نوع حتدد
احلجوم ،وقد تكون لبعض االب��واب متطلبات اخرى مثل شباك يف الباب ،مث حتدد االط��ارات املختلفة
وبعدها انواع االقفال وغريها من املتطلبات الضرورية .ولكل من هذه االقسام واالقسام الثانوية اسعارها
اليت بالنهاية تكون اجملموع املوجود يف هذه الفقرة
قد تكون بعض املتطلبات غري مؤكدة اثناء فرتات تطوير التصاميم .لذلك جيب ان حتدد الفعاليات
او املتطلبات غري املسعرة يف امليزانية حيث ميكن اضافة كلفتها التخمينية الحقاً عند توفر معلومات اكثر
من املصمم .ويف بعض االحيان جند االستثناءات  Exclusionsمشخصة حىت يف اخر ميزانية تقدم اىل
رب العمل مثل عدم احتساب االجور االستشارية او اجور اجازة البناء وغريها .وهذه الطريقة مفضلة
العطاء صورة متكاملة عن ماهو مشمول وما هو غري مشمول يف امليزانية.
الكلف املوقت ــة

Provisional Sum

املبالغ املخصصة للكلف املؤقتة هي مبالغ ختمينية أولية لتغطية العمل الذي مل تستكمل تفاصيله
قبل التعاقد لتنفيذ املشروع كاملساحات اخلارجية ،او اليت يفضل ان يتم اختيارها اواكماهلا يف املراحل

Al-Bayan Center for Planning and Studies

137

مركز البيان للدراسات والتخطيط

االخرية للتنفيذ كاالثاث مثال .يف هذه احلالة حيدد سعر ختميين هلذه الفقرات يف وثائق املناقصة مع شرح
لنوعية العمل املطلوب ودور املقاول يف تنفيذه الحقاً ،ويطلب من املناقصني ان يضيفوا هذا السعر اىل
الكلفة الكلية للمقاولة ،على ان يصدر امر غيار الحقا بكيفية التصرف هبذه االموال.
وقد تشمل الكلفة املوقتة كلفة املواد والعمل لعدم معرفة التصاميم بدقة كافية حىت يتمكن املقاول
من حتديد الكلفة اليت سيتحملها يف تنفيذ هذا العمل .اال انه سيضيف اىل الكلفة املوقتة نسبة ارباحه
واجورالعمل االداري  Overhead and Profitهلذه امل��ادة .يف احيان اخرى ميكن حتديد كلفة موقتة
تقديرية للمواد واصلة اىل املوقع (االثاث مثال) ويطلب من املناقصني ان يسعروا العمل الضروري الكمال
الفقرة (مثال استالم االثاث وفحصه وخزنه ووضعه يف املبىن واكمال اي اعمال كهربائية او ميكانيكية
ضرورية) واضافة نسبة االرباح واجور العمل االداري.
أذن هنالك مرونة باستعمال الكلف املوقتة مبا يتناسب وطبيعة الفقرات املعنية وم��دى تطور
تصاميمها واختيارها ودور املقاول يف تنفيذها.
الكلف احملددة مس ــبقا

Prime Cost

الكلفة االخرى اليت قد تضاف اىل جداول الكميات واملناقصة هو املبلغ املخصص للكلف احملددة
مسبقا  Prime Cost Sumاو ، PC Sumوهي كلف معروفة قبل املناقصة لتغطية تكاليف بعض االعمال
ذات االختصاص احملدد كالتربيد املركزي اوالنظام االلكرتوين واليت تضاف اىل املقاولة كمقاول ثانوي
مبعىن ان الفريق املصمم او فريق ادارة املشروع او رب العمل يقوم باختيار املقاول الثانوي جلانب
معني من املشروع ،باحد اساليب املناقصة ،والتعاقد معه قبل التعاقد مع املقاول الرئيسي على اساس ان
يتعاقد املقاول الثانوي مع املقاول الرئيسي بعد االحالة ويعمل حتت اشرافه.
السبب يف اخ��ت��ي��ار مثل ه��ذا االس��ل��وب ه��و ان بعض االع��م��ال التخصصية حت��ت��اج اىل مقاول
متخصص ،الذي قد يساهم يف تطوير التصاميم مع الفريق االستشاري قبل االنتهاء من التصاميم وطرح
املشروع للمناقصة .وبعد انتهاء التصاميم يضاف العمل مع كلفته اىل وثائق املناقصة ،ويطلب من املقاول
استيعاب العمل واعتبار مقاول االعمال املتخصصة كمقاول ثانوي تنطبق علية مجيع ش��روط املقاول
الثانوي احملددة يف عقد البناء .ومن الطبيعي ان يضيف املقاول مايراه ضروري لتغطية االعمال اليت ستقع
ضمن مسؤولياته وكلفة ادارة املقاولة الثانوية ونسبة ارباحه .وبالرغم من ان املقاول الرئيسي سيتحمل
مسؤولية تنفيذ العمل من قبل املقاول الثانوي اال انه اليتحمل اية مسؤولية عن التصاميم.
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التوجد اية دالئل تشري اىل استعمال هذا االسلوب يف املقاوالت العراقية اال انه متبع عامليا بكثرة
يف املشاريع الكبرية او املتخصصة .وهنالك يف الدول االوربية اساليب وشروط حمددة وصيغة عقود هلذا
االسلوب من التعاقد للمحافظة على سالمة االختيار ولضمان حقوق مجيع اجلهات املشاركة يف املشروع.
هندس ــة القيمة (الكلفة)

Value Engineering

هندسة القيمة هي عملية يتم من خالهلا دراسة وحتديد الكلفة باالرتباط مع جودة منتج أوخدمة
معينة .اي اهنا معني ومساعد لتدقيق القيمة الفعلية ارتباطاً بالنوعية ،واسلوب يتبع للتأكد من مطابقة
الكلف والنوعيات الختيار ماهو مناسب للمشروع.
وميكن االستفادة من هذه العملية يف حالة ارتفاع سعر مادة ما اوقسم معني من اقسام املبىن قياسا
للميزانية املعتمدة .ويف هذه احلالة يتم دراسة عدد من البدائل والنوعيات املختلفة وحتدد كلفها ومن مث
اختيار ماهو افضل ومقبول من قبل رب العمل .وعند القيام هبذه الدراسة جيب االخذ بنظر االعتبار ان
ختفيض اجلودة قد يؤدي اىل زيادة يف الكلفة يف جماالت اخرى كالكلفة التشغيلية مثال.
هنالك اساليب معينة لتحديد النوعية سنتطرق اليها يف “ادارة جودة املشروع” ولكن سيكون
من املفيد ان نعطي مثاال عن كيفية استعمال هندسة القيمة .فلو افرتضنا ان املصمم قد اختار قواطع
للمكاتب من الزجاج املقاوم امل��زدوج  Toughened Double Glazingيف اطار من الفوالذ املقاوم
للصدأ  .Stainless Steelوكان هذا االختيار من ضمن قائمة املواد اليت يراد اعادة النظر فيها بسبب
كلفتها العالية .ولتطبيق عملية هندسة القيمة تقوم ادارة املشروع بالتنسيق مع الفريق االستشاري ورب
العمل لالجابة على عدد من االسئلة منها:
•هل املواصفات املطروحة ،وهبذا املستوى ،ضرورية ملتطلبات رب العمل والميكن االستغناء عنها؟
•هل الزجاج على ارتفاع القواطع ضروري ام ميكن استعمال االلواح  Panelsيف اجلزء السفلي للقواطع؟
•هل الزجاج املزدوج ضروري ام ميكن استعمال الزجاج الفردي؟
•هل ميكن استعمال االملنيوم بدل الفوالذ املقاوم؟
•اخل
وعند جدولة هذه البدائل مع كلفها لتحديد كمية التوفري يف الكلفة الكلية ،تتم دراسة تأثريها من
ناحية االداء ومستوى مطابقتها ملتطلبات رب العمل وعمرها املتوقع ومجالية التصميم واالدامة .واخلالصة
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ستكون باختيار املعادلة «االكثر تالؤما» من ناحية النوعية (اجل��ودة) والكلفة (الثمن او القيمة) ولرمبا
ايضا تأثري البدائل على الربنامج .ان لكل جزء من املشروع وخدماته خصوصية يف حتديد االسئلة وبالتايل
نوعية املعادالت النهائية الختيار االفضل.
ويف حاالت خاصة قد يطلب من املقاول اعداد دراسة باسلوب هندسة القيمة لبعض جوانب
املشروع اما لتقليل الكلفة او االسراع بالتنفيذ وذلك من خالل جتربته العملية .ويف هذه احلالة حتدد فائدة
رحبية للمقاول بناءا على مدى استفادة رب العمل من نتائج هندسة القيمة.
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الفصل الخامس
ادارة جـودة المشـــــروع
Project Quality Management
To ensure functional requirements are met

ضمان تلبية االحتياجات الوظيفية للمشروع
مدخل
كون من
ان ادارة جودة املشروع تعين القيام بالعمليات املطلوبة لضمان تلبية املشروع للحاجة اليت ّ
اجلها .وهذه العمليات تشمل على التصاميم واملواصفات.
واجلودة عبارة عن هدف لتحقيق مواصفات حمددة مسبقا ،واليت التعين «االفضل» او «االحسن»
وغريها من املواصفات العمومية .الب��د هنا من التحذير من اخللط بني خطة اجل��ودة Quality Plan
وضمان اجل��ودة  .Quality Assuranceفضمان اجل��ودة هو اع�لان من قبل الشركة املنتجة او الشركة
املنفذة او الشركة اليت تقدم اخلدمات االستشارية ،من اهنا قد وضعت اسلوبا داخليا Quality Plan
لكيفية مراقبة اسلوب السيطرة على انتاج اجلودة املتوخاة  Control Qualityاليت يعلنون باهنم سيقدموهنا
يف منتوجاهتم او عملهم .وخطة اجلودة تكون ملزمة التباعها من قبل موظفيها او العاملني عندها .كما
ان هنالك مؤسسات معتمدة يف الدول االوربية لتسجيل ضمان اجلودة ومراقبة تنفيذها.
باختصار فان معايري النجاح تأيت من حتديد مستوى اجلودة وماجيب عمله ومن مث تدقيق مطابقة
املنتوج مع املستوى احملدد لذلك.
معايري اجلودة

Quality Criteria

يف عملية التخطيط وخ��ل�ال ت��ط��ور امل���ش���روع ،حي��ت��اج م��دي��ر امل���ش���روع إىل تقييم ال��ن��ت��ائ��ج وامل����واد
واملواصفات واخلدمات ،من خالل معايري معينة لتحديد اجلودة املناسبة ملفصل العمل املعني .وتستعمل
.70
كلمة اجل��ودة هنا مبفهومها العام لتشمل مجيع اط��ر امل��ش��روع والتتوقف عند امل��واد ومستوى العمل
70.Performance Management, Chaning Minds.org, http://changingminds.org/disciplines/hr/
performance_management/smart_objectives.htm
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واجلودة التعين ان تكون املواد او اخلدمات افضل ماموجود يف السوق بل هو افضل مايناسب متطلبات
املشروع من الناحية الفنية والكلفة والربنامج .هذا وجيب ان يقال ان «االفضل» هي كلمة ذاتية وغري
موضوعية  Subjectiveلذلك حنتاج اىل حتديد اجل��ودة بشكل ادق وباستعمال متطلبات او عناصر
حمددة.
ويستخدم مصطلح  SMART Quality Criteriaبشكل واس��ع لتقييم االه��داف ال�تي من
خالهلا يتم حتديد وض��م��ان اجل���ودة .وكلمة  ،S.M.A.R.Tوال�تي تعين احل��اذق��ة او ال��ب��ارع��ة ،ع��ب��ارة عن
االحرف االوىل للمعايري التالية:
•حمددة  :Specificان يكون التوصيف حمدد وواضح .اي ان اليستعمل الوصف العمومي .فال ميكن
مثالً الطلب بان تكون املادة املعينة “جيدة” الن مفهوم اجلودة مفهوم واسع وله عدد من التعريفات
كاملالئمة لالستخدام او حتقيق االحتياجات والتوقعات او انعدام العيوب او اتقان الصنع أخل.71
اي اهنا حتتاج اىل شرح اضايف لتحقيق املعىن املطلوب.
•قابلة للقياس  :Measurableان يكون التوصيف قابل للخضوع اىل بعض املقاييس .مثال بدل
الطلب «بتصميم قاعة كبرية” البد من حتديد حجمها اوسعتها االستيعابية .كما جيب رصد تقدمي
اخلدمات او القيام بالفعاليات اثناء ادائها للتأكد ،يف هناية املطاف ،من ان االهداف قد حققت
من خالل حتديد مقاسات االهداف.
•ميكن حتقيقها  :Achievableكما جيب ان يكون التوصيف قابل للتحقيق .فالبد من معرفة
الشروط الضرورية لتحقيق اجلودة املطلوبة .فلرمبا اليسمح التخطيط االساس لتلك املنطقة من حتقيق
املشروع املطلوب او يشرتط رب العمل ان تقدم اخلدمات حمليا بينما هي غري متوفرة او عدم وجود
امكانيات ذاتية (املوارد البشرية او املعدات) لتحقيق االهداف ،او ان تكون سعة املوقع غري مناسبة
للمتطلبات.
ذات صلة  :Relevantان تكون اجل��ودة مناسبة او مفيدة للمشروع وتضيف قيمة اضافية
اله��داف املشروع العامة واسرتاتيجيته .وميكن ايضا النظر اىل هذه الفقرة من منظار ان تكون اجلودة
املطلوبة واقعية  Realisticباالرتباط مع الكلفة او الربنامج الزمين او االمكانيات التخطيطية يف املوقع.
•يف الوقت املناسب  :Timelyان يشتمل التوصيف على جدول زمين لتحقيق اهلدف (جودة املواد
او اخلدمات) ،اضافة اىل دراسة تأثري اجلودة على الربامج الزمين لذلك اهلدف.
71. ISOTEC, http://www.iso-tec.com/ar/Content.aspx?cid=114
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حتديد عناصر اجلودة
م������ن ج����ه����ة اخ����������رى اق�����ت����رح دي�����ڤ�����د گ�����اف�����ن  ،م����س����اع����د ال���ب��روف������س������ور ل������ل������دراس������ات االداري������������ة
يف ج�����ام�����ع�����ة م��������ارس��������ت يف ن��������ي��������وي��������ورك ،ع����������ام  1987ب����������ان ل������ل������ج������ودة مث�����ان�����ي�����ة «اب����������ع����������اد»72
كما مساها ،وهي كما يأيت:
•البعد االول :االداء  :Performanceاخلصائص االس��اس��ي��ة لعمل املنتج ومطابقتها مع
توقعات رب العمل او املستخدمني .وم��ن ضمن ه��ذه اخلصائص جيب النظر اىل سالمة
املنتوج كمنتوج او من خملفاته اثناء التشغيل.
البعد ال��ث��اين :امل��ي��زات  :Featuresاخلصائص او امل��ي��زات ال�تي ستضاف اىل املنتوج
•
االصلي .وقد تكون ملموسة مثل وضع غطاء واقي من الشمس للمعدات يف السطح ،او
غري ملموسة مثل الضمانات من قبل املنتج.
• البعد الثالث :املوثوقية  :Reliabilityهل سيعمل املنتوج بالشكل املتوقع خ�لال عمره
املتوقع؟ وعلى العموم هنالك شركات منتجة للمعدات او مواد البناء واليت اثبتت جودهتا يف
السوق واخرى قد حتتاج اىل حبث ومتحيص قبل اضافتها اىل املشروع.
البعد ال��راب��ع :ال��ت��واف��ق  :Conformanceم��دى مطابقة املنتوجات م��ع املواصفات
•
احملددة او املواصفات العاملية.
•البعد اخل��ام��س :املتانة  :Durabilityم��دة حياة املنتوجات .اي امل��دة ال�تي يكون تصليح
املنتوجات بعدها غري اقتصادي.
•البعد السادس :امكانية الصيانة  :Serviceabilityهل خدمة املنتوج وصيانته سهلة؟ كمثال
عن ماهية سرعة صيانة املنتوج لنتمكن من اعادة تشغيله بعد العطل.
•البعد السابع :اجلمالية  :Aestheticsوهذا البعد ذايت يعتمد على فلسفة املصممني ومفهوم
رب العمل لالطر اجلمالية والفنية.
•البعد الثامن :اجلودة املدركة  :Perceived Qualityوهذه تشمل مواصفات نوعية تنسب
اىل املنتوجات واخلدمات على اساس قياسات ذاتية غري مباشرة.
72.David Garvin’s eight dimensions to quality. David Gavin, Assistant Professor of Management
at Marist College, New York City. Refer to Learn Management2, http://www.learnmanagement2.
com/dimensionsofqualitygarvin.htm
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وميكن اضافة “بعد” تاسع لالبعاد اليت اقرتحها گافن ديڤد وهو امن وصيانة املشروع
 and Securityوال�تي تتكاثر امهيتها يف امل��راح��ل احلالية .وه��ذا البعد حيتل مركز ال��ص��دارة يف املشاريع
العمرانية ان كان ألمان املشروع او العاملني يف داخله او املستعملني ملرافقه.
Safety

ادارة اجلودة
اح��دى مهام ادارة امل��ش��روع ال��ع��م��راين ه��ي مراقبة وادارة ج��ودة العمل ان ك��ان يف م��راح��ل اع��داد
التصاميم (ج��ودة اخلدمات وج��ودة نتائج التصاميم) ،ويف مراحل التنفيذ املوقعي لتحديد ما أذا كانت
اجلودة تتطابق مع املعايري او العناصر املقرة مسبقاً .وهذه املهام حتتاج اىل حتديد االسلوب الذي مبوجبه
ستتم مراقبة اجل��ودة  Quality Controlباالرتباط مع املؤثرات االخ��رى (اجل��ودة – الكلفة – الوقت/
الربنامج) ،وكيفية اخت��اذ ال��ق��رارات لتعديلها اذا اقتضى االم��ر ،واستحصال موافقة رب العمل على هذا
التعديل .ولرمبا سيكون سبب تغري جودة احد جوانب املشروع هو ارتفاع كلفتها .ويف هذه احلالة ميكن
استعمال اسلوب هندسة القيمة (او الثمن)  Value Engineeringاليت مت مناقشتها سابقا
ومي��ك��ن حت��دي��د مستوى اجل���ودة ضمن خطة اجل���ودة  .Quality Planويف ه��ذا امل��ض��م��ار ميكن
االستعانة اما باملتطلبات نفسها (ان يتحمل اجلسر ثقالً حمددا ولعدد من املركبات تسري بسعة معينة) او
باالشارة اىل مشروع كامل (بنفس مواصفات ومرافق املستشفى الفالين).
واه�����م اس���ل���وب الع���ت���م���اد اجل������ودة او ن��وع��ي��ة امل���ن���ت���وج ه���و االل����ت����زام مب��ت��ط��ل��ب��ات امل���ؤس���س���ة ال��ع��امل��ي��ة
ل���ل���م���ع���اي�ي�رInternational Organization for Standards (ISO(73ح��ي��ث حت��دد املنظمة املعايري
مل��واض��ي��ع م��ن ال��ع��م��ل ال��ت��ج��اري واالن���ت���اج ال��ص��ن��اع��ي .وم���ا ق��د ي��ك��ون م��ف��ي��داً يف ه���ذا اجمل���ال ه��و االط�ل�اع
74
ع��ل��ى  ISO 9001امل��ت��خ��ص��ص يف ج����ودة ال��ع��م��ل االداري Quality Management System

73.International Organisation for Standards (ISO) was founded on 23/02/1947 to promote
worldwide proprietary, industrial and commercial standards. It is based in Geneva, Switzerland.
It was the first organization granted general consultative status with the UN Economic and Social
Council. http://www.iso.org/iso/publication_item.htm?pid=PUB200001
74.ISO 2000, http://www.iso.org/iso/publication_item.htm?pid=PUB200001
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الفصل السادس
ادارة الموارد البشـــرية للمشـــروع
Project Human Resource Management
To develop and effectively employ project personnel

ضمان فعالية توظيف وتوجيه وتدريب العاملني يف ادارة املشروع
مدخل
العامل البشري حيتل الصدارة ،من ناحية االمهية ،يف اية عملية جتارية او اجتماعية او خدمية.
لذلك فأن االهتمام بالكادر وتطوير امكانياته اصبح احد اجلوانب الرئيسية يف دراسات العلوم االدارية
وكتابات املتخصصني يف هذا اجملال.
وتربز امهية العنصر البشري يف العمل اهلندسي وادارة املشاريع كون هذه الفعاليات هي نتاج العمل
الفكري .ويعترب العنصر البشري الركيزة اليت سيعتمد عليها مدير املشروع او مدير املكتب ،قبل اي شئ،
لتحقيق االهداف كما خمطط هلا .وبأي حال من االحوال ،كما ذكر سابقاً ،فالعمل اهلندسي هو عمل
مجاعي حيث تتداخل اختصاصات متعددة لتصميم وتنفيذ املشاريع اهلندسية .وقد تتخطاها ،يف بعض
املشاريع ،لتشمل اختصاصات اخرى من خارج نطاق اجملموعات اهلندسية .وهذا يعزز من امهية العنصر
البشري يف النتاج اهلندسي.
يف املشاريع العمرانية الصغرية ،ومعظم املشاريع متوسطة احلجم ،يقوم املصمم ب��أدارة املشروع
اضافة اىل دوره كمصمم .ويف حاالت اخرى يقوم رب العمل نفسه بادارة املشروع ،خصوصا يف مشاريع
القطاع اخلاص .وسيعتمد جناح ادارة املشروع على توفر بعض االمكانيات االدارية والفنية عند رب العمل
او املصمم فنيًا .اال ان احتمال الفشل ،بشكل او باخر ،سيكون من نصيب املشاريع الكبرية اذا مل يكن
هنالك كادر فين متخصص الدارهتا.
والب��د م��ن التأكيد على ان الفشل الي��ع�ني ،ب��ال��ض��رورة ،ب��ان امل��ش��روع ل��ن يصل اىل هنايته او لن
يستكمل ،بالرغم من ان هذا ايضا وارد ،اال اهنا ايضا تعين التلكؤ ماديا اويف الربنامج اويف اجلودة بعدد
من اقسامها املختلفة .وحىت االعتماد الكلي على فريق التصميم يف ادارة املشاريع الكبرية ،يؤدي اىل خلط
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مستوى معني من التخصص والتفرغ يف ادارهتا .لذا اصبح االعتماد
االوراق الن املشاريع الكبري حتتاج اىل
ً
على فريق متخصص ومتفرغ الدارة املشاريع اسلوباً عامليا متبعا للمشاريع الكبرية واملتوسطة احلجم.
الميكن ان تتم عملية ادارة املشاريع من قبل شخص واحد .فمن اخلطأ التصور بان اي شخص ،ويف اي
موقع كان ،يتمكن من االملام بكل متطلبات ادارة املشروع فنيا .والبد ملدير املشروع ان يقود عدد من الفنيني
يكونون “فريق ادارة املشروع” .وقد يكون قسم منهم
املساعدين او من االختصاصات الفنية الضرورية والذين ّ
موظفني دائميني كأعضاء يف الفريق ويكون القسم االخر مستشارين خارجني يتم التعاقد معهم حسب احلاجة.
فريق ادارة املش ــروع
ميكن تشخيص ثالث انواع لرتكيبة فريق ادارة املشروع:
•ان تكون تركيبة الفريق وظيفية  :Functionally Basedمبعىن ان الفريق جيّمع من عدة مديريات
من نفس املؤسسة اضافة اىل وظائفهم االخرى (القسم القانوين والقسم اهلندسي اخل) الدارة املشروع
املعني .من الطبيعي سيكون دور هذا الفريق حمدود بسبب توزع مهامهم يف واجبات اخرى لذلك
مثل هذا الفريق يناسب املشاريع الصغرية او اليت الحتتاج تفرغ كامل .او من املمكن ان يعمل هذا
الفريق كلجنة تساعد وتشرف على عمل فريق اصغر ولكن متفرغ الدارة املشروع.
•او ان يكون الفريق متخصصاً للمشروع  :Project Basedحيث يعني او خيتار الفريق للقيام مبهمة
ادارة املشروع فقط واالعتماد على اختصاصات خارجية اذا تطلب االمر .ويصبح مثل هذا الفريق
ضروري جدا يف املشاريع الكبرية يوظف من املراحل االوىل ويستمر حىت هناية املشروع .وقد يشارك
يف املفاوضات اليت تسبق البدء باملشروع كما ميكن ان حيدد متطلبات املشروع باالرتباط مع رب
العمل واصحاب املصلحة.
•او ان ت��ك��ون تركيبة الفريق املتفرغ م��ن اختصاصات ع��دي��دة  :Matrix Basedلتقدمي ع��دد من
اخلدمات املختلفة ولكن الضرورية منها حسب ما يتطلبه املشروع حتت اطار اداري واحد .ويف هذه
احلالة تتعدى مهام الفريق من الرتكيز على اجلانب االدراي بكل جواهنا اىل االشراف وتدقيق عمل
الفريق او الفرق االخرى اليت تقدم اخلدمات للمشروع كالفريق املصمم او الفريق املساح .وهذا يعين
ان تركيبة الفريق ستشمل على خدمات استشارية متخصصة اكثر وسعاً من الفريق االداري البحت.
هذا اليعين ان الفريق يف الرتكيبة االخرى اليشمل على اختصاصات هندسية بل هي ضرورية الدارة
مشروع هندسي ،ولكن يف هذه احلالة هنالك حاجة اىل اختصاصات هندسية خبربة استشارية.
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جناح الفريق االداري
احدى اسباب جناح فريق ادارة املشروع هو عمله كوحدة متكاملة ومرتابطة .والتأيت هذه اخلواص
اعتباطا او بالتمين وامنا برتكيبة الفريق واسلوب عمله وقيادته ،واليت تقع مسؤولية حتديدها مسبقاً على عاتق
مدير املشروع من خالل:
• حتديد أه��داف الفريق واملعايري ال�تي سيعمل هبا ارتباطاً باملراحل املتعددة للمشروع .فاهداف ادارة
املشروع وبالتايل تركيبته ختتلف ،مثالً ،يف مرحلة التصاميم االولية عن مرحلة اع��داد وثائق املناقصة،
وحتما ستختلف يف مرحلة التنفيذ واالنشاء.
•حتديد حجم الفريق واملهارات الفردية ومستويات اخل�برة ،باالرتباط مع الفقرة السابقة ،ومبا يتناسب
ومهام كل مراحلة من مراحل املشروع .وحتديد اإلطارالزمين املتوخى لعمل الفريق ،واملتغريات يف حجم
ونوعية الفريق حسب الربنامج الزمين.
•حتديد املهام واملسؤوليات لكل عضو من اعضاء الفريق والرتابط فيما بينهم ،مع جتنب خلق الشعور
النخبوي داخل الفريق.
•إنشاء هوية حمددة ومعروفة لفريق إدارة املشروع ،كاجياد تصميم موحد لوثائق املشروع ،او تصميم شعار
للفريق اخل .ويساهم هذا يف خلق روح «العائلة» او الفريق الواحد ،اضافة اىل تعزيز موقع فريق ادارة
املشروع خارجيا ،مثلما حيتاج فريق كرة القدم اىل هوية واضحة ومعروفة وسهلة للذكرى.
•السماح للفريق بل وتشجيعه على التعلم والتطوير ،واليت ستعزز من امكانياته .ويستدعي هذا وجود
اسلوب حمدد للتعرف واالطالع من قبل اعضاء الفريق على جمريات تطور املشروع والقرارات املتخذة
اما باسلوب مباشر (اجتماع اسبوعي مثال) او عن طريق توفر شبكة اتصاالت بني االعضاء او عن
طريق الدورات التدريبية واملشاركة الفعلية يف مسارات العمل.
املالحظ من اخل�برة ان “الفريق” ،ال��ذي يعمل كمجموعة ،يتعلم بشكل اس��رع ،ويقع باخطاء
اق��ل ،وله انتاجية اك�بر ،وذات ج��ودة اعلى مقارنة بعمل جمموعة يعمل اعضائها بشكل منفرد .ولكن
العمل الفردي اكثر كفاءة ،نتيجة امكانية اختاذ القرار االسرع .والعربة هي يف اجياد املوازنة الصحيحة بني
الصالحيات الختاذ القرارات الفردية وبني العمل املشرتك.
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المناقصة ،وحتما ستختلف في مرحلة التنفيذ واالنشاء.
• تحديد حجم الفريق والمهارات الفردية ومستويات الخبرة ،باالرتباط مع الفقرة السابقة ،وبما
يتناسب ومهام كل مراحلة من مراحل المشروع .وتحديد اإلطارالزمني المتوخى لعمل الفريق،
والتخطيط
اسات
للدر
مركز البيان
ونوعية الفريق حسب البرنامج الزمني.
في حجم
يرات
والمتغ
• تحديد المهام والمسؤوليات لكل عضو من اعضاء الفريق والترابط فيما بينهم ،مع تجنب خلق
•

متاس ــك الفريق

FORMING
التشكيل
تشكيل الفريق
وجوه وعالقات جديدة
محاولة التطبع

STORMING
الخالفات
الخالفات الداخلية
التساؤالت والتردد
رفض الواقع الجديد

NORMING
التطبيع
تطوير القابليات
تثبيت اسس العمل
التفاعل مع االدارة

PERFORMING
االداء
تعزيز قدرات الفريق
التفاعل والمساندة
االحتفال بالنجاحات

حيتاج فريق ادارة املشروع اىل توفر الدعم اللوجسيت من معدات ومصادر وامكانيات فنية ووسائل
لالتصال
وامكانيات
ومصادر
اللوجستي
المشروع الى
ادارة
يحتاج
ووسائلاىل مرحلة
مرحلةفنيةالتكوين
نقله من
معداتوهو يف
لتمكنيمنالفريق
الدعم اخر
توفرجانب
هنالك
اصل .ولكن
فريقالتو
لالتصال و
التكامل
التكوين
كة من
مشرتنقله
روئ في
حتمل وهو
ابطةالفريق
لتمكين
جانب اخر
مرحلةبعدد من
اضحةالىم��رورا
مرحلةري��ة و
وتركيبة ادا
كوحدة مرت
هنالكالعمل
ولكن اي
والتواصل.ل��ذايت،
التكامل ا
المراحل
من
بعدد
مرورا
اضحة
و
ادارية
وتركيبة
مشتركة
روئ
تحمل
مترابطة
كوحدة
العمل
اي
الذاتي،
احل اليت جيب على ادارة املشروع من متابعتها ورعايتها للوصول اىل مرحلة التطبع .وتربز امهية هذا
املر
يق اهمية هذا التسلسل
وتبرز
مرحلة التطبع.
ورعايتها
متابعتها
بشكلادارة
يجب على
التي
ومرحلية الفر
للوصولاتالىاملستمرة
حبكم املتغري
املشروع
المشروعريقمنادارة
خاص يف ف
التسلسل

بشكل خاص في فريق ادارة المشروع بحكم المتغيرات المستمرة ومرحلية الفريق

أن وض���وح ه��ذه ال��ص��ورة عند ادارة امل��ش��روع ستساعدها يف عملها الي��ص��ال الفريق اىل مرحلة
التكامل .وهنالك عدد من الوسائل اليت تساعد الفريق على التطبع والتكامل منها باخلصوص تكوين
هوية معنوية للفريق واملسامهة اجلماعية يف االحتفال باملنجزات والنجاحات .واالحتفال ليس فقط يف هناية
125رتياح والتفاخر بالنتائج.
املشروع ،وامنا دوريا ويف كل مرحلة البقاء الشعور باال
•وهنالك حيز اخ��ر ميكن االستفادة منه لتعزيز وح��دة الفريق اال وه��و وسائل التواصل االجتماعي
 Social Mediaوذل��ك ب��ان تكون للمشروع صفحة اللكرتونية او موقع او ماشاهبها للتعريف
واالتصال .كما ميكن العودة اىل وسائل التواصل وادارة املوارد البشرية الصحيحة جلعل اعضاء الفريق
يفكرون يشعرون ويعملون كواحدة متكاملة.
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اختيار الفريق
املوظفون او اعضاء الفريق هم العمود الفقري الدارة املشروع .لذلك البد من االعتناء يف حتديد
املهام اليت جيب ان يقوموا هبا وبالتايل نوعية الكادر الوظيفي املشارك يف تركيبة الفريق الضروري.
وعند اختيار اعضاء الفريق تأخذ املقابلة ،اضافة اىل التعرف على السرية الذاتية ،امهية خاصة
وجي��ب ان تأخذ مأخذ اجل��د ،والب��د م��ن التحضري هل��ا مسبقا م��ن خ�لال اخلطوتني اآلت��ي��ة :اوالً :اع��داد
توصيف لكل مركز وظيفي يف ادارة املشروع ،اي حتديد املهام والواجبات اليت يقوم هبا هذا الكادر وموقعه
يف الفريق .وثانياً :اعداد توصيف ملؤهالت املوظف مبا يتناسب مع توصيف العمل يف اخلطوة آنفاً.
اما املؤهالت فيجب ان تشمل على التعليم والدراسة املهنية ،واخلربة العملية يف احلقول املطلوبة
حمددة بعدد السنني ان كانت يف اعداد التصميم او ادارة املشاريع او االشراف املوقعي ،واملهارات االضافية
املكتسبة مثل استعمال الكمبيوتر او الرسم او اللغات االجنبية ،واالهتمامات االخرى اليت تعطي فكرة
عن شخصية املتقدم على العمل واستعداده للعمل اجلماعي كجزء من الفريق واندفاعه الخذ املبادرة
وحتمل املسؤولية.
ومن الطبيعي ،ان يدقق مستوى تطابق املعلومات يف السرية الذاتية املقدمة قبل املقابلة مع توصيف
العمل واملهام واملؤهالت املعدة من قبل مدير املشروع .ويتم دعوة املقدم اىل املقابلة على اساس مستوى
هذا التطابق .ويتم ،اثناء املقابلة ،اخل��وض يف التفاصيل ،والتأكد ،من خالل االسئلة واالجوبة ،ليس
فقط من صالحية الشخص للمركز املطلوب من ناحية املتطلبات الفنية وامنا ايضا تقييم نضج وتطلعات
الشخص املهنية .وهذا يتطلب من املقابل الرتكيز على جمريات املقابلة واالستماع برتكيز على االجوبة
واسلوب االجابة.
التعامل مع املوارد البشـ ـرية
ومن املفيد هنا ان نتوقف عند اربع طروحات تتعلق بالتعامل مع الكادر ،وهي:
احلوافز “ :Motivationالتحفيز” او “ال��دواف��ع” تعين حتقيق كمية م��ن الضغوط جلعل العاملني
يقدمون االنتاج االعلى .والنستعمل كلمة “االكثر” بل “االعلى” الن لالنتاج جانبان :كمي ونوعي.
وجيب البحث دائما عن احلوافز الذاتية واليت جتعل العاملني يقدمون االكثر واالفضل للمشروع .ومن هذه
احلوافز هي احلوافز املالية .اال ان االعتماد على احلوافز املالية فقط يفتقد الديناميكية ويؤدي اىل الركود.
كما تشمل احملفزات على مدى استفادة العاملني من املشروع يف تطوير قابلياهتم الفنية واالدارية،
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واالنتماء اىل الفريق واالفتخار باملشروع واالحتفال بنجاحه وجناح الفريق.
التواصل  :Communicationالتواصل ه��و جوهر عمل مدير امل��ش��روع اجليد م��ع اع��ض��اء الفريق
الفعال يف ادارة املشاريع،
وجوهر عمل الفريق ككل مع االطراف اخلارجية .وسنتوقف عند امهية التواصل ّ
وباشكاله املختلفة الحقا.
التفويض  :Delegationيعترب التفويض حقاً قوة وكفاءة اعضاء الفريق .ويعين “التفويض” اعطاء
مهام حمددة ،من مسؤوليات مدير املشروع ،اىل اعضاء الفريق ليكونوا مسؤولني عن ادائها .وهلذه العملية
وضعها املناسب وليست عملية اعتباطية .وحتتاج للتخطيط من قبل مدير امل��ش��روع من خ�لال معرفة
االمكانيات الفردية العضاء الفريق من جهة ومن جهة اخرى ان تكون املهام املفوضة واضحة وتنفذ
خالل برنامج زمين حمدد ،اضافة اىل ان تكون مناسبة الختصاص عضو الفريق .وميكن استعمال املعايري
املسماة  SMARTيف تفويض املهام اىل اعضاء الفريق ب��ان تكون حم��ددة  Specificوقابلة للقياس
 Measurableوميكن حتقيقها  Achievableوذات صلة  Relevantبعمل او كفاءة عضو الفريق ويف
الوقت املناسب .Timely
وبالرغم من ان التفويض حيمل يف طياته مسؤولية اكمال املهام املناطة بعضو الفريق اال ان مدير
الفريق يبقى يتحمل املسؤولية النهائية عن نتائج عمل الفريق ككل.
التعامل مع االجهاد  : Stressبعض من االجهاد او التوتر مفيد خصوصا يف اجملاالت االبداعية .وله
جماله يف ادارة املشاريع العمرانية واليت قد تؤدي اىل االداء االمثل.
ان مصادر االجهاد عديدة وقد تكون من خارج اطار فريق ادارة املشروع ،عائلية او اجتماعية،
وق��د تكون من داخ��ل الفريق وم��ن ض��روف العمل مثل اعطاء الشخص دوراً غري مناسب ،او لتدهور
العالقات الشخصية داخل الفريق ،او كثرة املطالب من دون توفري دعم ٍ
كاف أخل من االسباب .كما
ان التغري من منط العمل املعني اىل منط اخرى او عند تغري ظروف العمل ،يصاحبه اجهاد اضايف ولرمبا
اكتئاب شديد .ومن اكثر املسببات لالجهاد هي التغريات املفاجئة.75

 .75في مقالة للكاتب ريتشارد لويد باري ،في جريدة التايمز اللندنية بتاريخ  22/02/2014يذكر بها ان زلزال تسونامي
وتخريب المحطة النووية في اليابان عام  2011وضغط النزوح من البيت والمجتمع ادى الى حالة كبيرة من التوتر واالكتئاب،
حيث توفي  1,607باسباب تتعللق بالحادث و 1,656بسبب االجهاد وامراض اخرى .ومهما تكن دقة االرقام فهي تمثل خطورة
االجهاد النفسي واالكتئاب.
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كثرة الطلبات
تغيري ضروف او
بيئة الشخص

السيطرة
اسباب االجهاد

املوقع
ضعف
العالقات
حاالت االجهاد تظهر للعيان من تصرفات الشخص واالنعزالية وردود الفعل العنيفة وعدم القدرة
على حل املشاكل (التأثريات االجتماعية) ويف حاالت القلق والكآبة (التأثريات النفسية) .كما اهنا تظهر
من خالل ازدياد دقات القلب والتغري الكيمياوي يف اجلسم (التأثريات الطبية) .ولذلك على مدير املشروع
مراقبة ظهور حاالت االجهاد واالكتئاب املعرقلة لعمل اعضاء الفريق ،والتعامل حبساسية ودقة وحذر مع
هذه احلاالت ومساعدة الشخص املعين للتغلب عليها ومعاجلة االسباب اذا كانت يف اطار عمل فريق
ادارة املشروع .كما عليه التفكري بنتائج اخلطوات االدارية اليت يتخذها على فريقه.
تقييم احتياج ــات املوارد البشـ ـرية
هنالك عالقة مباشرة بني الدراسة والقراءة من جهة والتجربة العملية من جهة اخرى .فاالعتماد
على التجربة العملية لوحدها قد تأخذ وقتاً طويالً والتسد مجيع الثغرات يف قابليات العاملني باملشروع.
لذلك البد من الربط بني التأهيل االكادميي والتأهيل املستمر والتجربة العملية من ضمن خطة مدروسة
وحمددة.76
76. Sally Sparhawk and Marian Schickling, Strategic Needs Analysis, American Society for
Training and Development ASTD.
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كثريا من املديرين ومديري املشاريع يقدرون احلاجة اىل تدريب الكادر العامل يف مؤسستهم او مشروعهم.
اال ان القليل من الذين يشخصون بدقة احلاجة احلقيقية لنوعية ومواد التدريب ،واالحتياجات الذاتية لكل عضو يف
الفريق للتغلب على الثغرات املعرفية عند ذلك العضو .السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ميكن حتديد
االحتياجات الذاتية العضاء الفريق؟ وكيف ميكن ربط ذلك باملهارات اليت حيتاجها املشروع؟
وميكن اتباع اخلطوات التالية ،املقتبسة من اجلمعية االمريكية للتدريب والتأهيل ،لتحديد التدريب
االفضل العضاء الفريق:
1 .1مراجعة الوصف الوظيفي العضاء الفريق :ماهي املهام اليت جيب ان يقوم هبا اعضاء الفريق؟ ماهي
املهام غري املتكاملة يف الفريق؟ ماهي نقاط الضعف يف املهارات املتوفرة؟ ومن الضروري مالحظة
ان الوصف الوظيفي قد يتغري اثناء مدة املشروع بسبب تغري طبيعة املهام او ظهور مهام جديدة.
كل على حدة ملناقشة عملهم وتقييم ادائهم وتطلعاهتم ،وحتديد نقاط القوة
2 .2االجتماع باعضاء الفريقٍّ ،
ونقاط الضعف .ومن خالل ذلك االتفاق على تطوير قابلياهتم بالتدريب داخل املشروع او خارجه.
وسيتناقش متطلبات التقييم بشكل منفصل الحقاً يف هذا الفصل (تقييم مستويات املوارد البشرية)
3 .3مراقبة عمل الفريق من دون “الوقوف فوق رؤوسهم” ،او اشعارهم باهنم مراقبون سرياً .اهلدف من
املراقبة هي التعرف على املهام اليت يقومون هبا بسرعة واندفاع واملهام االخرى اليت يبتعدون عنها او
يتلكؤون يف ادائها .كما ان مناقشة املهام وكيفية ادائها وبرامج تنفيذها هي احدى اساليب املراقبة
اليت يقوم هبا مدير املشروع.
4 .4مجع بيانات اضافية عن عمل اعضاء الفريق .ان مجع املعلومات عن اعضاء الفريق من جماالت
خارجية مثل اماكن عملهم السابقة او زمالئهم يف العمل او اجلهات اخلارجية اليت يتم التعامل معها،
مهمة جدا ولكنها حساسة للغاية .ويف كل االحوال جيب ان التؤثر على كرامتهم وشخصيتهم.
5 .5اعداد وحتليل البيانات .جيب التمعن باملعلومات والبيانات اليت مجعت من اخلطوات السابقة .ومن
خالهلا ،وم��ن خ�لال احتياجات امل��ش��روع واالمكانيات املتوفرة ،حتديد خطة التدريب الشخصية
واجلماعية للفريق .حتما ستكون هنالك مشرتكات يف احلاجة اىل تطوير قابليات اعضاء الفريق
حىت وان كانت مبستويات خمتلفة ،مثال استعمال احد الربامج االلكرتونية الضرورية للمشروع .وهذه
املشرتكات ستحدد متطلبات التدريب اجلماعي.
6 .6حتديد اخلطوات الالحقة .وهنا تعد خطة زمنية لكل مفاصل التدريب اخذين بنظر االعتبار االساليب
املختلفة للتدريب واليت ميكن اعتمادها
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تقييم مستويات املوارد البشـ ـرية
التدريب والتأهيل متالزمان مع التقييم السنوي العضاء الفريق .وجيب ان يكون اسلوب التقييم هو
النقاش املتبادل والشفاف بني مدير املشروع وعضو الفريق هبدف مشرتك ملعرفة احتياجات عضو الفريق
لتطوير قابلياته وامكانياته من خالل التدريب بالصيغ اليت نوقشت سابقاً وليس للمحاسبة والتأنيب.
وجي��ب ان يوثق مايتفق عليه من تقييم او اخلطة املستقبلية للتدريب والتأهيل وذل��ك باعتماد
االستمارات اليت متلء سوية من قبل املدير وعضو الفريق .والصيغة املقدمة اعاله هي مثال على اعداد
اس��ت��م��ارات التقييم ولكن هنالك صيغ متعددة ملثل ه��ذه االس��ت��م��ارات ميكن ال��رج��وع اليها يف الوسط
االلكرتوين ،ولكن جيب ان تكون االستمارة مالئمة لعمل املؤسسة او الشركة او املكتب او الفريق املعين.
وعلى االقل حتتوي االستمارة على اربع مفاصل:
1 .1الرتابط والعالقة واسلوب العمل مع املؤسسات واالشخاص خارج نطاق الفريق.
2 .2العمل ضمن الفريق والتفاعل مع العاملني االخرين كوحدة ادارية.
3 .3املستوى الفين للشخص ومستوى مايقدمه اىل عمل الفريق.
4 .4امكانيات التواصل واملخاطبة التحريرية والشفوية مع االخرين.
العالقات العامة :املوظف/ة يعرف فحوى العالقات مع االستشاريني اخلارجيني ومهامهم ودورهم يف املشروع ويتفهم العالقة مع
االقسام االخرى ومؤسسة رب العمل
ابداً
1

2

دائماً

بعض االحيان
3

4

5

التقييم الشخصي من قبل
املوظف/ة
مالحظات املوظف/ة
تقييم مدير املشروع
مالحظات مدير املشروع
العمل مع الفريق :املوظف/ة يقييم امهية العمل اجلماعي ويعمل بانتاجية اعلى مع الفريق ،ويساهم يف تسهيل مهمة اعضاء الفريق
اجلدد ،وميكنه املوازنة بني اجلهود الشخصية وجهود الفريق
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بعض االحيان

ابداً
1

دائماً

2

4

3

5

التقييم الشخصي من قبل
املوظف/ة
مالحظات املوظف/ة
تقييم مدير املشروع
مالحظات مدير املشروع
املعلومات الفنية :املوظف/ة يعرف مجيع املهامه املناطة به ومسؤولياته ،ويطور نفسه ومعلوماته الفنية باستمرار .كما انه يساعد
االخرين يف تطوير مهاراهتم وامكانياهتم
بعض االحيان

ابداً
1

دائماً

2

4

3

5

التقييم الشخصي من قبل
املوظف/ة
مالحظات املوظف/ة
تقييم مدير املشروع
مالحظات مدير املشروع
التواصل :املوظف/ة يتواصل بشكل جيد ومبهنية يف املخاطبة والكتابة ،ويشارك االخرين بافكاره ،ويستفسر لتوضيح االفكار
املطروحة ،ويستمع اىل االخرين ،ويسيطر على عواطفه والينفعل بسهولة.
ابداً
1

دائماً

بعض االحيان
2

4

3

5

التقييم الشخصي من قبل املوظف/ة
مالحظات املوظف/ة
تقييم مدير املشروع
مالحظات مدير املشروع
االستنتاجات :حتديد الثغرات اليت حتتاج اىل تدريب وتطوير للقابليات واملؤهالت مع خطة عمل يتفق عليها
التوقيع:
--- -- -154

املوظف/ة

مدير املشروع

التاريخ
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وبالوقت الذي حتتوي فيه االستمارة على اعطاء نقاط لتحديد املستوى يف املفصل املعني اال ان
اجلانب السردي يف االستمارة واملتمثل بكتابة املالحظات من قبل املوظف واملسؤول مهم جداً ايضا.
والتأيت هذه املالحظات عفوياً وامنا تكتب بعد املداولة بني الطرفني .وميكن للمسؤول ان يساهم جبعل
املداولة اجيابية من خالل طرح االسئلة ،مثل ماهي التحديات اليت تواجهك كل يوم؟ او هل هنالك ماهو
حمبط يف عملك؟ او ماهي املهارات االضافية اليت حتتاجها لتحسني عملك؟ ومن الضروري التأكيد على
ان القسم االكرب من االستفسارات جيب ان تكون على شكل اسئلة مفتوحة قياساً باالسئلة املغلقة .مبعىن
ان االسئلة املغلقة جتاب بنعم وال بينما االسئلة املفتوحة حتتاج اىل شرح وتعقيب.
خطة تدريب املوارد البشـ ـرية
التدريب والتأهيل والتطوير غري حمصور بفئة معينة من الكادر وامن��ا تشمل اجلميع من ضمنهم
الكادر القيادي .وقد تأخذ هذه العملية اشكاالً ووسائل متعددة واليت ميكن حتديدها كاآليت:
1 .1الدورات التدريبية :هنالك الكثري من املؤسسات املتخصصة واليت تنظم دورات تدريبية يف مواضيع
واختصاصات عديدة ،منها فنية ومنها ادارية .املشاركة يف مثل هذه الدورات قد تكون مكلفة ولكن
الميكن االستغناء عنها كلياً الهنا تنقل خربة مرتاكمة طويلة عند املدربني اىل الكادر الفين واالداري،
اضافة اىل اسلوهبا العملي الذي يعتمد املشاركة يف النقاش وتطوير االفكار.
ومن املمكن ان ينظم التدريب خارج املؤسسة يف دورات عامة او خاصة لكادر املؤسسة فقط.
وقد تنظم الدورات داخل املؤسسة نفسها من قبل مدربني متخصصني او من قبل املدير نفسه.
2 .2االنرتنيت :اصبح االنرتنيت اكرب مكتبة مفتوحة للجميع بدون استثناء ،ويف اي قطعة من هذا العامل
الواسع .واصبح الكمبيوتر متوفراً تقريباً عند اجلميع او ميكن الوصول له عرب العائلة او العمل او
االصدقاء او مقاهي االنرتنيت .وقد بدأ العامل بتدريب االطفال يف السنني االوىل للدراسة االبتدائية،
وهذا ماسيحدث يف العراق مستقبال .لذلك اصبح باالمكان الدخول على االنرتنيت للبحث عن
املواضيع االدارية واي ختصص او فرع منها.
ان املعلومات واملقاالت والشروحات ستكون كثرية .وستتوفر للباحث وسائل ومناذج لالستمارات
االدارية .ويف الوقت الذي ميكن العضاء الفريق مجيعاً القيام بالبحث ،فيمكن باملقابل ان يوجه
العملية مدير املشروع للرتكيز على املواضيع اليت تناسب املشروع.
3 .3ندوات عرب االنرتنيت  : Webinarsتقوم بعض املؤسسات والشركات املتخصصة بالتدريب بتقدمي
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ندوات عرب االنرتنيت ،عموما ملدة ساعة او ساعتني وبأجور تتفاوت حسب املؤسسة واملوضوع.
وقد يتطلب التسجيل مع هذه املؤسسات اليت ترسل اعالناهتا عن الندوات بشكل متواصل .وعموماً
تنقل الندوات بشكل حي ،ويعطى فيها جمال لطرح االسئلة واالجابة عليها.
4 .4الندوات املسجلة :وختتلف هذه عن الندوات عرب االنرتنيت من اهنا ختلو من امكانية طرح االسئلة،
ولكن تشتمل يف كثري م��ن االح��ي��ان على لقطات مسجلة او مقاطع م��ن االف�ل�ام تعرض لتقريب
املوضوع اىل االذهان او للربهان على موضوعة معينة.
هنالك فائدة مكتسبة للندوات املسجلة وهي امكانية االطالع عليها اكثر من مرة ويف االوقات
اليت تناسب الفريق .وميكن االطالع عليها من قبل فرد واحد او جمموعة من االفراد.
5 .5الكتب :اليوجد كتاب واحد ميكن ان يغطي مجيع املسائل املتعلقة باالدارة وبادارة املشاريع .وحىت
يف املوضوع الواحد قد توجد عدة كتب تناقش املوضوع من وجهات نظر خمتلفة (سيكولوجية –
اجتماعية – جتارية – اخل) .وعند اقتناء الكتب ،تتوفر عند الشخص االمكانية لالطالع على
املواضيع او قسم منها يف اي وقت مناسب .ولكن تبقى الكتب جزء من عملية التأهيل وليست
الكل .وتبقى احلاجة بارزة لتكملة عملية التأهيل بالبحث والتجربة واملشاركة باحللقات الدراسية.
6 .6اجملالت املتخصصة :وهنا ميكن احلديث عن اجملالت املتخصصة يف اجملال االداري واملتخصصة يف
اجملاالت الفنية (عمارة – كهرباء – ميكانيك – ادوات بناء – اساليب بناء – اخل) والميكن الي
فريق يف مكتب معماري اوهندسي او يف دائرة فنية ،االستغناء عن اجملالت املتخصصة .فهي عبارة
عن السماد الفكري ليس فقط فيما يطرحه من مستجدات التصميم واملنتوجات املرتبطة بالعمران
والدراسات الفنية ،ولكن ايضا لالطالع على املشاريع املنتهية والتعلم من جتارهبا.
7 .7التدريب املوقعي :الميكن الي من اساليب التأهيل السابقة ان يكون متكامال من دون التجربة
العملية وتطبيق النظرية يف احلياة ملا بعد الدراسة االكادميية واالستفادة من اخل�برات املرتاكمة عند
الزمالء الذين ميكلون اخلربة .وكما قال زميل واستاذ جامعي بان شهادة الدكتورا التؤهل الشخص
الن يكون عاملاً ولكن تؤهله للبحث والتنقيب حىت يصبح عاملاً.
اذاً فعملية تدريب وتأهيل الكادر الفين متشعبة اجلوانب والميكن اعتماد اسلوب واحد فقط.
وتقع على عاتق مدير املشروع او اي مدير لفريق فين ان خيطط لعملية تدريب فريقه وتأهيلهم لتحمل
مسؤوليات العمل.
لقد ركزنا على دور مدير املشروع (وقد يكون مدير املكتب او مسؤول عن فريق ما) فيما يتعلق
بالتعامل مع املوارد البشرية .ولكن يف كثري من املؤسسات والشركات واملكاتب الكبرية يوجد مدير مسؤول
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عن تنظيم عملية ادارة املوارد البشرية .ونرى مع االسف ان مهام معظم مديري املوارد البشرة تنحصر يف
احلفاظ على االضابري الشخصية وتسجيل احلضور والغياب وتدقيق االستحقاقات والرتفيعات .اال ان
التجربة العاملية تضع مهمة تطوير املوارد البشرية والتخطيط االسرتاتيجي عند مسؤول املوارد البشرية يف
كل مايتعلق بضروف عملهم ،منها تنظيم عملية التدريب والتأهيل باالرتباط مع مديري االقسام ومن
ضمنهم مديري املشاريع.
األدارة والقيادة
ميكن بسهولة تلمس الدور االساسي ملدير املشروع يف كل مايتعلق باملوارد البشرية .فهو يعمل
كقائد وموجه هلذا الفريق .والقيادة  Leadershipالتعين اصدار االوامر .ان التعليمات والقرارات واالوامر
جزء مهم من اساليب عمل املدير واملسؤول ومدير املشروع ولكنها المتثل حبد ذاهت��ا اسلوب قيادي.
فالقيادة اوسع من هذا وميكن تعريفها باهنا “عملية التأثري من قبل شخص يتمكن من حشد املساعدات
والدعم من االخرين يف اجناز مهمة مشرتكة .»77وقد تكون هذه املهمة اجتماعية او سياسية او ان تكون
يف االدارة واالقتصاد.

القائد LEADER
 Coaches employeeيدرب املوظف
 Depends onيعتمد على النوايا احلسنة
goodwill
 Generatesيصنع احلماس
enthusiasm

املدير  /الرئيس BOSS
 Drives employeesحيرك املوظفني
 Depends onيعتمد على سلطته
authority
 Inspire fearيستعمل اسلوب اخلوف

 ”Says “WEيقول “حنن”

 ”Says “Iيقول “أنا”

 Fixes theيصلح العطب
breakdown

 Places blame forيضع اللوم على االخرين
breakdown

.77انظر ايضا تعريف القيادة  Leadershipوالقائد  LeaderفيDictionary.com:
http://dictionary.reference.com/browse/leadership
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 Shows how it isيبني كيف يتم العمل
done
 Develops peopleيطور الناس

 Knows how it isيعرف كل شئ
done
 Uses peopleيستخدم الناس

 Gives creditيفتخر باالخرين

 Take creditيفتخر بنفسه

 Asksيسأل

 Commandsيعطي االوامر

 ”Says “LET’s GOيقول “دعنا نذهب”

 ”Says “GOيقول “اذهب”

اجل��دول السابق يبني االس��ل��وب ال��ذي يستعمله كل منهما .ه��ذه االساليب تصبح ثقافة ليس
للمدير والقائد فقط وامن��ا لفريقهم .وهي تنعكس عموديا يف الفريق كما تنعكس افقيا ،حبيث تصبح
العالقة بني زمالء العمل كالعالقة بني املوظفني واملدير/القائد ،اسلوباً وتعامالً.
اذا كانت االدارة علم فالقيادة فن وهل��ا اساليبها .وهنالك دراس��ات متخصصة مبفهوم القيادة
وتشعباهتا الواسعة اض��اف��ة اىل املتطلبات التكميلية االخ���رى .والب��د للشخص ال��ذي يقود جمموعة من
العاملني ان يكون ملماً هبا ،على االقل بشكل عام ،لتكون قيادته مؤثرة.
واهم مامييز القائد هو اسلوبه يف خلق وحدة عمل متجانسة ،هلا هويتها املتميزة ،وفريق متحمس
للعمل يف املشروع ،يتبىن نتاجئه ويفتخر هبا على اهنا نتائجهم اجلماعية  ..القائد هو الذي يشارك اعضاء
فريقه يف بلورة االفكار وتطويرها ،بل ويستلهم منهم االبداع كما يستلهموا منه التوجه.
املشكلة اليت يعاين منها كثري من املديرين يف املكاتب واملؤسسات وحىت يف القطاع اخلاص هي
االعتقاد بان املدير يعرف كل شئ مما ينعكس على اسلوهبم يف اختاذ القرارات ويف توزيع املسؤوليات ...
هذه هي «االنا» االنانية املدمرة اليت تعرقل ان مل تلغ كل بوادر االبداع يف العمل .اهنا قمة السلبيات يف
االدارة.
«انا اقدر االمور افضل من الغري  ...انا اعرف كل شئ

I know best … I know it all ...

الفنان الكبري سلفادور دايل  Salvador Daliمثل سلبية “االنا” يف لوحته الشهرية Metamorphosis
 of Narcissus 1937اليت ص��ورت حب ال��ذات يف القصة اليونانية حيث يقع شاب مجيل يف حب

خياله يف املاء ،ويبقى على هذه احلالة متعلقاً خبياله اىل ان ميوت .78فهل ستموت “االنا” االنانية عند
مديرينا !!
78.Smart History, Dali’s Metamorphosis of Narcissus, http://smarthistory.khanacademy.org/dalimetamorphosis-of-narcissus.html
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خصائص القيادة
يتفق الكثري من الباحثني على اربع خصائص  Componentsجيب ان تتوفر بالقائد وهي:
العنصر االول :القدوة اجليدة  :Good Role Modelبان يكون عند القائد جمموعة واضحة من
القيم اليت تتحكم باعماله واسلوبه وعالقاته واليت تصبح حبكم “املثال لالخرين” وبالتايل تصبح جزءاً
من قيم وثقافة الفريق .وهذا مايبين الثقة بني القائد واعضاء الفريق.
العنصر الثاين :االهل��ام  :Inspirationبان يكون عند القائد معرفة بكيفية حتفيز العاملني معه من
خالل:
1 .1وضع معايري عالية كتحدي لتلبيتها ولكن جيب ان تكون ممكنة التنفيذ
2 .2التفائل بواقعية لتتكون قناعة بان االه��داف ميكن حتقيقها والعقبات ميكن التغلب
عليها.
3 .3املخاطبة اجليدة والتواصل على كل املستويات وليكون اجلميع على علم باالهداف
اليت جيب حتقيقها.
العنصر الثالث :احتضان االفكار وتعزيز روح االبداع :Commitment to ideas & Creativity
جيب ان يكون اعضاء الفريق املعماري او اهلندسي او فريق ادارة املشروع مبستوى معني من االمكانيات
الفنية او التقنية او االدارية .والبد اذن ان يفسح هلم اجملال لالبداع يف تطبيق املهام واملشاركة يف تطوير
االفكار الفنية واالدارية.
العنصر الرابع :االهتمام بأعضاء الفريق  :Concern for Individual Team Membersوهنا
تأيت مبادرات القائد يف تشخيص احتياجات اعضاء الفريق واالستماع هلم .واعضاء الفريق هم قادة
املستقبل يف املؤسسة او الشركة والبد من مساعدهتم على النمو واكتساب املعرفة وهو ماجيعل مكان
العمل حمفزاً ومثرياً وممتعاً.
وجيب ان ميتلك القيادي القدرة على التكيف ،اومايرتجم يف علم االدارة بـ “املرونة” و “الصمود”
 .Resilienceفالقادة اليتوقفون عندما التسري االمور كما هو خمطط هلا او عندما تربز بعض املخاطر يف
العمل ،بل يعتربوهنا “حتدي” ودروس يتعلمون منها ،ويتخطوهنا اىل ماهو عملي ونافع .وهبذا يعكسون
صورة اجيابية ملستقبل املشروع.
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ميكن ال��رج��وع اىل املكتبات العاملية وامل��واق��ع االلكرتونية ال�تي حتتوي على الكثري من املعلومات
79
عن «القيادة» وصفات القائد من وجهات نظر متعددة ان كانت سايكولوجية او جتارية او غريها
ولكن ميكن اختصار مهام مدير املشروع يف ادارة فريقه مبا يلي:
التخطيط  ..التنظيم  ..التوجيه  ..املراقبة
Control .. Direct .. Organise .. Plan

اس ــاليب القيادة

Leadership Styles

ميكن ان منيز ثالثة امناط عامة وجامعة الساليب قيادة الفريق .مبعىن ان احلديث هنا عن الصيغة
الواسعة اليت هلا تفرعاهتا وهلا اساليبها املكملة.
•االسلوب االول :دعه يعمل

Laissez-faire Leadership

هو ان يرتك القائد مجيع االمور تقريبا بيد اعضاء الفريق مع قليل من املراقبة .وهذا النوع مفيد
يف حالة وجود فريق متمكن ذاتيا وميتلك اخلربة الضرورية لتنفيذ املهام .ومفيد ايضا عندما يكون القائد
مسؤوال عن عدد من االقسام ولكل قسم مديره الذي جيب ان تكون عنده املهارات القيادية الضرورية.
•االسلوب الثاين :املقايضة

Transactional Leadership

هو استعمال “املكافئة والعقاب” والذي كثرياً مايستعمل يف احلياة العملية .ويعمل هذا االسلوب
باعطاء مهام حم��ددة العضاء الفريق ويتم مكافئة الناجحني يف اداء مهامهم ومعاقبة املتلكئني .مبعىن
“اعمل ما آمر به ولك املكافئة” ،واليت قد تكون مادية او ترقية اي اي شكل اخر.
•االسلوب الثالث :التطوير

Transformational Leadership

على النقيض م��ن االس��ل��وب�ين السابقني ف��ان االس��ل��وب ال��ث��ال��ث يعتمد على التوجيه وال��ت��دري��ب
والتحفيز .انه بدءاً يكون القائد جزءاً من الفريق ،متفهم لواقع الفريق وامكانياته وخربته .وبالتايل اعطائهم
املسؤوليات من ضمن ذلك التقييم ولكن بتوجيه خمطط له حبيث متثل حتدي هلم لتعزيز قدراهتم وحثهم
79. For additional information on leadership styles refere to: Mind Tools, Chose the Right
Approach for the Situation, http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_84.htm. and Core
Leadership Theories, http://www.mindtools.com/pages/article/leadership-theories.htm
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على التفكري خارج اطار املهام .وقد وصفها جيمس مگرگر  ،James McGregorالذي استعمل هذا
املصطلح عام  1978يف كتابه  ،Leadershipبانه االسلوب الذي به يقوم القائد وفريقه برفع احدمها
االخر اىل مستويات اعلى من التحفيز واالخالق املهنية.80
هنالك اساليب عديدة اخ��رى وتقسيمات السلوب االدارة يف قيادة الفريق خمتلفاً عن ماطرح
هنا .والبد ان يكون االسلوب مناسباً لنوعية العمل وامكانية اجملموعة العاملة وشخصية القيادي نفسه.
وباحلقيقة فاملدير والقائد قد يستعمل اكثر من اسلوب واحد ،فيختار االسلوب االفضل للوضع املعني
حىت وان كان عنده منط حمدد يعتمده يف االطار العام.
ولكل اسلوب فوائده وسلبياته اليت جيب ان تؤخذ بعني االعتبار عند تقييم العمل االداري .اال
ان االساليب االوتقراطية او االستبدادية تتفوق فيها السلبيات على االجيابيات مبسافات كبرية ،خصوصاً
على املدى البعيد.
وهنا نعود للتذكري بالتأثري االجيايب عندما يكون مديراملشروع قائداً من وسط او من داخل صفوف
فريق ادارة املشروع وليس بعيداً عنه.

Project Communication Management

_80.http://www.mindtools.com/pages/article/transformational-leadership.htm?utm
source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=23Dec14
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الفصل الســـابع
ادارة عملية التواصل في المشـــروع
To ensure effective internal and external communication

ضمان فعالية التواصل واملخاطبات الداخلية واخلارجية
مدخل
التواصل جزء حيوي واساسي يف العملية االدارية .وكثرياً مايشار اىل امهيته يف ادب االدارة بـالتأكيد
على «التواصل  ..مث التواصل  ..مث التواصل».
Communication .. Communication .. Communication

يتطلب التواصل واملخاطبة الفعالة القدرة على التعبري عن األفكار ووجهات النظر بوضوح ،وبثقة،
وبدقة ،وباسلوب يتناسب مع طبيعة اجلمهور او املستلم يف الطرف االخر .والتواصل الواضح واملركز له
تأثري كبري على التعامل مع العامل اخلارجي وبالتايل على صحة وعافية املؤسسة او املكتب او املشروع.
كما انه ،داخليا ،اساس بناء الفريق املتماسك املنتج.
والنتعدى على احلقيقة اذا قلنا ان اط��ار العمل املعماري واهلندسي هو التواصل باشكال عديدة.
اي ايصال افكار معينة عن طريق الرسومات و املواصفات والشروحات اىل االطراف االخرى كرب العمل
واصحاب املصلحة لطرح املشروع عليهم او اىل املقاول لتنفيذ االفكار نفسها .فمن الطبيعي ان يكون عند
مر سابقاً .وهلذا فعملية التواصل يف ادارة
املعماريني واملهندسني اهتمام عميق مبادة التواصل واالتصاالت كما ّ
املشاريع جزء مهم من بيئة العمل اليت جيب ان تنظمها وتتحكم هبا اهليئات االدارية االعلى .وهنا سنتطرق اىل
وسائل اخرى للتواصل هلا ارتباط مباشر بادارة املشاريع لتضاف اىل املعلومات االخرى اليت مت تغطيتها سابقا.
مهارات التواصل
وموضوعة التواصال واسعة جدا ومتعددة االشكال ،اال انه ميكن جتميعها يف ثالث جماميع مرتابطة
ومتداخلة ،هي:81
أوال ً:التواصل بواسطة الكالم (املخاطبة) بانواعها املختلفة من احلديث الثنائي اىل احلديث
 .81لالطالع على مختصر لمحتويات موضوعة «التواصل» يمكن االطالع على �www.kent.ac.uk/careers/sk/com
municating.htm
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اجلماعي ،ومن العرض اىل احملاضرة او املداخلة ،ومن املخاطبة االلكرتونية اىل املخاطبة التلفونية .والكالم
هو التواصل املباشر ال��ذي يكتسب امهيته من التفاعل بني املتحدث واملستمع ،ويف كثري من االحيان
هنالك تبادل يف احلديث بني الطرفني .وتعزز لغة اجلسد  Body Languageالوعي عند املستمع للرتكيز
على مايقوله املتحدث وهو اهلدف االساس للمخاطبة .وسنتطرق الحقا اىل مهارات املخاطبة والتقدمي.
املفصل الثاين هو املخاطبة املكتوبة الكتب والرسائل والبيانات واالمي��ي�لات ومواقع التواصل
االجتماعي وغريها من الوسائل االيضاحية والتجارية هي وسائل للتواصل واالتصال .ولكل من هذه
الوسائل خصوصياهتا ومجهورها .والن قرائتها االوىل سترتك اثراً نفسياً عند املستلم او املشاهد ،استوجب
االعتناء هبا وخصوصا يف اسلوب عرضها مبا يتناسب مع املوضوعة املطروحة .ومن واملستحسن اعادة
قرائتها وتنقيحها قبل االرسال او االصدار.
املفصل الثالث يتعلق مبا هو غري لفظي .مبعىن انه يشمل املؤثرات االخرى غري الكالم او الكتابة
واليت تساهم يف ايصال املعىن او الفكرة املطلوبة اىل الطرف املقابل ،كتأثري وجه الطفل احلزين قبل البكاء
او اسلوب اجللوس اثناء املقابلة او الطرح احلازم يف االفكار قياساً باالسلوب املرتدد .فهي اذن املؤثرات
واالسلوب النفسي الذي تطرح به املواضيع.

اسباب
211
الصفحة
االجهاداملؤسسة او املشروع.
عملية التواصل يف
شكال–مميزا من
خاصة كوهنا
والدارة االجتماعات امهية
Communication Skills

مهارات التواصل
Oral
Communication

Written
Communication

المخاطبة
العرض
تركيز الجمهور
االستماع بتركيز
لغة الجسد

الكتابة االكاديمية
المراجعة والتحرير
التركيز في القراءة
عرض البيانات

الكالم  /المخاطبة

المخاطبة المكتوبة

Non-Verbal

غير لفظي

وعي الجمهور
التأثير الشخصي
لغة الجسد

الصفحة  – 231مهارات التواصل
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الفعال
اس ــس التواصل ّ

«التواصل» ضرورة أملتها احلاجة االجتماعية ،ومنت املخاطبة يف اطارها ،على شكل تبادل لغوي.
وتطورت اساليب التواصل بتطور اجملتمع واحتياجاته .ويقسم علماء االجتماع سبل التواصل ،مهما يكن
شكلها ،اىل اربع جماميع هي:
•التثقيف :ويعين هنا ايصال املعلومات واالفكار اىل الطرف الثاين كما نرى يف اجلامعات او
يف الكتب العلمية.
•التعليمات واالوام��ر :مانراه يف بعض االجتماعات او التعليمات املنشورة حيث يتم فيها
اعطاء توجهات حمددة للقيام هبا او العمل على اساسها.
•التأثري :وه���اذا م��ان��راه يف اخل��ط��ب وامل��ق��االت اجل���ادة يف الصحف وال��ن��ص��ائ��ح ال�تي ت��ق��دم يف
احملادثات بني االشخاص.
•املخاطبة العامة :وهي احلديث املتبادل كما حيدث يف حلقات السمر او املقاهي او لقاء
االصدقاء يف الشارع او النقاشات حول مواضيع معينة.
ومن املالحظ ان التواصل قد يشمل على اكثر من نوع من االنواع السابقة ،خصوصا يف جماالت
املخاطبة ،ولرمبا تشملها كلها حيث يتم االنتقال من نوع اىل اخ��ر .كمثال لذلك االجتماعات اليت
تعقدها اللجان يف م��ش��روع م��ا .فقد يقدم اح��د املشاركني تقريرا ع��ن الفحوصات ال�تي اج��ري��ت مؤخراً
(التثقيف) ،بعدها جي��ري نقاش ع��ن تأثري النتائج على امل��ش��روع (املخاطبة ال��ع��ام��ة) ،وق��د تكون ملدير
االجتماع او ملقدم التقرير افكاراً حمددة يطرحها لتوجيه النقاش يف اجتاه معني (التأثري) ،واخ�يرأ عندما
يتم االتفاق على اخلطوات الالحقة يقوم مدير االجتماع باختصارها كتوجهات للمشروع (التعليمات
واالوامر) .واالخرية -يف نشاط ادارة املشروع -حتتاج اىل متابعة ومراقبة.
الفعال واملخاطبة املؤثرة حتتاج اىل اسس وضوابط ،حيددها خرباء االدارة بسبع نقاط
ان التواصل ّ
82
تبدأ حبرف “ ”Cباللغة االنكليزية ،هي :
1 .1ان تكون واضحة  :Clearوالوضوح يأيت من الثقة مبا سيطرح يف املخاطبة ،اوكما يقال “بدون
لف ودوران” .واذا كانت هنالك اكثر من موضوع يف املخاطبة فيجب التمييز بني هذه املواضيع
82. See Mind Tools, A Checklist for Clear Communication http://www.mindtools.com/pages/
article/newCS_85.htm. See also: Herta A. Murphy and Herbert W. Hildebrandt, Effective Business Communication

Al-Bayan Center for Planning and Studies

165

مركز البيان للدراسات والتخطيط

واالهتمام بتسلسل طرحها .ويف البدء يتم حتديد املوضوع بصيغة :موضوع النقاش هو  ،...او طلبت
االجتماع ملناقشة  ،....او نريد اليوم االطالع على  ،...اخل او كما هو معتاد باملراسالت ان يكتب
موضوع املراسلة يف اعلى الكتاب .واالفضل عدم خلط املواضيع يف الرسالة الواحدة اال اذا كانت
مرتابطة ،مثال حمضر اجتماع او مالحظات عن تقرير معني.
2 .2ان تكون موجزة  :Conciseاالطالة كالنقصان .فامكانية الرتكيز للمستمع حمدودة ،بعدها يصبح
الفكر مشوشاً بني االستماع وبني التفكري يف جماالت اخرى .كما ان االطالة يف املوضوع تصبح
مملة حىت يف املراسالت .يقول شخصية يف احدى قصص االطفال“ :كم ممتع احلديث مع شخص
اليستخدم الكلمات الطويلة والصعبة ،خصوصا عندما يتحدث بعبارت سهلة جدا مثل :لنتغذى
االن83؟”
3 .3ان تكون حمسوسة  :Concreteوجيب ان تكون الطروحات من اهتمام الطرف املقابل بدون
الفعال هو الذي يركز على صلب
تشعب مما يبعثر االفكار املطروحة ،وبلغة مفهومة .ان التواصل ّ
املوضوع ،بوضوح وباسلوب مفهوم للطرف املقابل
4 .4ان تكون صحيحة  :Correctجيب التأكد من صحة املواضيع املطروحة .وليس عيباً ان يذكر يف
املخاطبة او املراسلة بان املوضوع املعني ليس من اختصاص الطرف االول ،او ان يقال بان الطرف
االول سيستعني باخصائيني يف ذلك املوضوع ،او ان يقال بان الطرف االول غري متأكد من املعلومة،
وهي نقال عن طرف اخر سيتم التأكد منها .الضرر هو يف اضعاف احلجج بطرح املوضوع مع عدم
املعرفة بكامل مداخالته او بطرح معلومات خاطئة.
5 .5ان تكون متماسكة  :Coherentتبعثر االفكار املطروحة يؤدي اىل امللل وفقدان الثقة بالطرف
االول وبالتايل سيطغي الشك على العالقات بني الطرفني.
6 .6ان تكون كاملة  :Completeالميكن االعتماد على نصف املعلومة ب��ل جي��ب ط��رح املواضيع
واالفكار كاملةً .اليعين هذا بالضرورة ان يكون هنالك استنتاج هنائي ولكن حىت يف هذه احلالة جيب
ان تطرح على اساس مامت التوصل اليه يف تلك اللحظة .وعندما نقول “كاملة” اليعين ان تطرح
املواضيع مجيعها املتعلقة بالصورة الكربى يف وقت واحد ،وامنا ان تكون نقطة البحث ،اليت رمبا هي
جزء صغري من الصورة الكربى ،حمددة ومتكاملة.
7 .7ان تكون مهذبة  :Courteousحىت يف حالة طرح املواضيع اخلالفية جيب ان يكون االسلوب
83.Disney, Winnie-the-Pooh, “It is more fun to talk with someone who doesn’t use long, difficult
”?words but rather short, easy words like “What about lunch
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مهذباً ومهنياً بطرح احلقائق واملواقف واالفكار بدون شخصنتها وبدون استعمال االهانات والتجريح.
وميكن حتديد «مقولة» جامعة لكل هذه املواصفات السبعة:
قل ماهو املوضوع  ...قل ماتريد ذكره  ...التقل اكثر مما هو مطلوب
Say what you want to say … Say it … Say no more

الفعال حيتاج ايضا اىل التمعن يف التساؤالت :من؟ وماذا؟ وملاذا؟ واين؟ وكيف؟:
والتواصل ّ

		
من ؟

من هو املستمع او املستلم او املشارك يف التواصل؟

		

ماهي العالقة هبم؟ هل هي رمسية ام ال؟ هل هو معروف سابقا ام شخصية معنوية؟

		

ماهو عمر املستمع او املستلم وجنسه ووضعه النفسي؟

ماذا ؟

ماهو املوضوع الذي سيطرح؟

		

هل هنالك مواد اضافية جيب الرجوع اليها لتوضيح املوضوع؟

		
ملاذا ؟

ماهو اهلدف الذي نتوخاه من التواصل املعني؟

		

ماهي النتائج اليت نتوقعها لنقول بان اهلدف حتقق؟

		

		
أين ؟

		

هل هو يف موقع رمسي ام موقع غري رمسي (مؤمتر عام ام يف اجتماع خاص)؟

		

هل ميكن استعمال التكنلوجيا احلديثة للتواصل؟

اين سيتم التواصل؟ هل سيكون االتصال وجها لوجه؟

كيف؟ ماهو افضل اسلوب نتبعه يف التواصل لتحقيق اهلدف (مقابلة ،رسالة ،اجتماع ،هتاتف)
		

هل سيكون التواصل مفتوحاً ام حمدوداً ام مغلقاً؟		

هل ستسجل النتائج (حمضر اجتماع او تقرير هنائي)؟
ه��ن��ال��ك ج��ان��ب اخ���ر مل��ف��ه��وم ال���ت���واص���ل ،اال وه���و “االس���ت���م���اع” .وه���و اح���د امل���ه���ارات املهمة
ج����دا وهل����ا ت���أث�ي�ر ك��ب�ير ع��ل��ى ن��وع��ي��ة وج������ودة ال���ع�ل�اق���ة ب�ي�ن امل���دي���ر وف���ري���ق���ه وم����ع االخ����ري����ن ب��ش��ك��ل ع���ام.
ف��االس��ت��م��اع ي��ع�ني اس��ت�لام امل��ع��ل��وم��ات وال��ت��ع��ل��م مم��ا ي��ق��ال .وي��ع�ني ت��ف��ه��م م��اي��ق��ال م��ن ال��ط��رف االخ����ر او
Al-Bayan Center for Planning and Studies
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لالستمتاع مبا يقال .اال ان االخصائيني ي��ؤك��دون على اننا نستوعب فقط  50% - 25مما يقال.84
اي اننا حنتاج اىل تطوير قابلياتنا لالستماع لنصل اىل نسبة  50%من االستيعاب .ويقرتح علماء االدارة
مخس فقرات لتحسني االستماع واستيعاب مايقال:
1 .1الرتكيز :والنظر اىل الشخص املتكلم واستيعاب لغة اجلسد يساعد يف الرتكيز على كالمه .كما جيب
ابعاد أي افكار اخرى اثناء احلديث من ضمنها التفكري بالردود.
2 .2اف��ه��ام ال��ط��رف االخ��ر بانك تستمع اىل حديثة م��ن خ�لال لغة اجلسد اخل��اص��ة ب��ك كالتعبري ال��ذي
ينعكس على الوجه ،او من خالل االمياءات بني احلني واالخر.
3 .3عند كل شخص افرتاضات واحكام ومعتقدات قد تشوه املعىن االصلي للحديث .وميكن لتحسني
االستيعاب طرح االسئلة او التأكد من حمتوى احلديث .وهناك مايسمى باهلمسة الصينية Chinese
 .Whisperفيقال ان احد الفالسفة الصينني قام بتجربة يف هذا الوضوع بان مهس معلومة معينة
ب��اذن اح��د الطلبة وطلب منه ان يهمسها ب��اذن زميله وهكذا لعدد معني من الطلبة ,عندما عاد
احلديث اىل الفيلسوف كانت اهلمسة/املعلومة خمتلفة كليا عما ذكره للطالب االول.
4 .4مقاطعة املتحدث مضيعة للوقت وتسيئ اىل مستوى االستيعاب.
5 .5االستماع املركز هو منوذج لالحرتام والتفاهم .والرد جيب ان يكون كذلك صرحيا وصادقا ومهذباً
املخاطب ــات التحـ ـريرية

Written Communication

رسائل ،عقوداً،
الخيلو العمل اهلندسي واملعماري من احلاجة اىل املخاطبات التحريرية ان كانت
َ
شهادات تتعلق بالعمل .واملخاطبة التحريرية هي احدى اساليب املخاطبة لنقل املعلومات او
تقار َير ،او
َ
االفكار او القرارات او التوجيهات بني طرف واخر .كما ان املخاطبة االلكرتونية قد اضافت بعداً اخر
وسرعت من عملية املخاطبة داخل املؤسسة او خارجها.
للمخاطبة التحريرية ّ
وكأي شكل من اشكال التواصل جيب ان تكون املخاطبات التحريرية ،كما مر سابقا ،متكاملة
 ..موجزة  ..واضحة  ..ملموسة  ..صحيحة  ..تراعي الطرف االخر  ..مهذبة
وبالرغم من ان هذه الصفات تنطبق على مجيع انواع املخاطبة اال اهنا اكثر تأثرياً يف املخاطبات
التحريرية ،اوال الهنا بعيدة عن العفوية ويتوقع هبا ان تطابق املستلزمات اعاله اكثر من املخاطبة الشفوية.
84. Ruth Hill – Active Listening – Mind Tools - http://www.mindtools.com/CommSkll/
ActiveListening.htm
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وثانياً ستكون عند املتلقي وثيقة ميكنه قرائتها بامعان ومراجعتها الكثر من مرة .وبالفعل ان احدى فوائد
املخاطبة التحريرية هي اهنا تكتب ٍ
بتأن ،والحتتاج اىل ردود انية ،وميكن تدقيقها وتصحيحها قبل ارساهلا.
وهي ايضاً وثيقة ميكن حفظها اما ملتطلبات العمل او ملتطلبات قانونية او السباب شخصية.
املخاطبة التحريرية تفتقد لعوامل الصوت ولغة اجلسد واالخ��ذ وال��رد املباشر كما هي احل��ال يف
املخاطبات الشفوية .وهي بطيئة وغري مناسبة لالعمال املستعجلة .ويف عصر االنفجار التكنولوجي يف
املخاطبات ،فالبأس ان تكون النقاشات شفوية ولكن تؤكد نتائجها حتريرياً.
وقد اصبح استعمال الوسائل االلكرتونية للمخاطبات التحريرية ،مثل االمييل ،شائعاً يف االعمال
التجارية والرمسية .اال ان هذه املخاطبات تفتقد ،يف كثري من االحيان ،اىل القواعد املعتمدة يف املخاطبات
التحريرية اضافة اىل الركاكة يف اسلوهبا من سوء استعمال الكلمات اىل ضعف القواعد اللغوية .وهذا
يضعف من موقعها الرمسي يف التعامل التجاري .ويف كثري من االح��ي��ان يكون سبب ضعف التواصل
االلكرتوين هو عدم تدقيق الكتابة قبل ارساهلا .ويف احيان أُخ��رى تفتقد الكتابة اىل الوضوح ،او حىت
“ماهية املوضوع املطروح” بسبب سرعة االرسال .على الكاتب ان يضع نفسه يف موقع املستلم ويدقق
مدى استيعاب املستلم الفكار املرسل.
وقد اوضحت الدراسة امليدانية بان اسلول الكتابة له تأثري مباشر على النتائج املرجوة بغض النظر
عن نوع املخاطبة التحريرية ،فعلى سبيل املثال قامت احدى الفرق يف احلكومة الربيطانية بدراسة اسلوب
حتفيز العاطلني عن العمل للذهاب اىل املقابالت .فكان االعالن املرسل اللكرتونياً اىل العاطلني بسيط
جداً وهو “هنالك عدد (كذا) من الشواغر يف املؤسسة (الفالنية) ،يرجى مراجعتها يف االوقات (احملددة)
الجراء املقابلة” .وقد كان رد الفعل ميثل  11%فقط ،بينما ارتفعت النسبة اىل  15%عندما اضافوا اسم
املستلم للرسالة واىل  27%عندما وقعها املرسل باالسم مع التمنيات باملوفقية.85
مسي هذا االسلوب بـ “قوة الدفع الرقيق” واملستوحاة من كتاب صدر عام  2008باسم “الدفع
الرقيق”  Nudgeللباحثني االمريكيني  Cass Sunstenو  Richard Thalerوالذي اصبح مرجع مهم
للسياسيني.
ففي كل املراسالت التحريرية جيب االعتناء مبايلي:86
•اهليكلية :اي االعتناء بكيفية طرح املعلومات او موضوع املخاطبة ،وتسلسل هذه املواد .فمن املهم
85. BBC News - How politicians learned the power of the gentle nudge - http://www.bbc.co.uk/
news/magazine-33629019- 22/07/2015
86. Cmmunicating Skills: Writing, http://www.kent.ac.uk/careers/sk/written-communication.htm
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حتديد ،ومن مث الرتكيز على النقاط االساسية ،ووضع مقدمة مناسبة وهناية واضحة تبني مايراد من
هذه املخاطبة.
•االسلوب :وهي الطريقة اليت ستكتب هبا املعلومات ان كانت سردية او على شكل جداول وغريها.
وجيب ان يكون االسلوب مناسباً للمستلم واملوضوع املطروح .فاملسائل الفنية تستوجب اسلوب
كتابة خيتلف عن طلب معلومات من رب العمل .كما اهنا حتدد مستوى املعلومات املقدمة وهل
املخاطبة رمسية ام غري رمسية.
•احملتوى :وهو صلب املوضوع املطروح يف هذه املراسلة .ومن الضروري عدم خلط اكثر من موضوع
واحد يف الرسالة اال اذا كانت مرتابطة فيما بينها.
واخ�يراً جيب على مديري املشاريع او املسؤولني عن املكاتب االستشارية االعتناء بالصيغة اليت
تنفذ هبا املخاطبات التحريرية .واملقصود هنا هو شكل الرسالة او الوثيقة او اجلدول وغريها من وسائل
املخاطبة التحريرية .حيث جيب ان يكون لكل هذه الوسائل تصميم موحد يبني مهنية املؤسسة او املكتب
او الفريق .واملخاطبة تشمل بوضوح على رقم املشروع وامسه وموضوع الوثيقة وتاريخ صدورها.
االتصاالت غري اللفظية

Non-verbal Communication

س������ب������ق ان ت�����ط�����رق�����ن�����ا اىل ل������غ������ة اجل�������س�������د وت�������أث���ي���ره�������ا ع������ل������ى ال��������ط��������رف امل�������ق�������اب�������ل .ف����ه����ذه
احل��������رك��������ات وال�����ت�����ع�����اب��ي��ر ت����س����ت����ط����ي����ع ان ت������وص������ل رس�������ال�������ة غ���ي���ر ل����ف����ظ����ي����ة اىل ال�������ط�������رف االخ��������������ر.87
ف��االمي��اءة ب��ال��رأس قد تعين املوافقة ،بينما ضم ال��ذراع�ين وجتشيم الوجه يعين االع�ت�راض او رف��ض ماهو
مطروح .ولقوة االستماع تأثري مباشر على الطرف االخر ،خصوصاً يف املقابالت واملناقشات الثنائية حيث
تؤكد قوة االصغاء على االهتمام باملوضوع واملتحدث.
تعابري الوجه تتكلم بدون صوت ،من الفرح اىل االنبهار ومن احلزن اىل الكآبة .اسلوب اجللوس
يعطي ايضا انطباعات حول االهتمام والرتكيز اضافة اىل نوعية العالقة ان كانت رمسية او غري رمسية.
اذن االتصاالت غري اللفظية :
•تعطي وصفاً للحالة العاطفية او النفسية.
•تعزز العالقة بني الناس.
87. Non-Verbal Communication, Skills You Need, http://www.skillsyouneed.com/ips/nonverbalcommunication.html#ixzz3CZcuQOz
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•تقدم وصفاً لردود الفعل.
•تنظم تدفق املعلومات ،مثال الطلب باحلديث.
ليس من السهولة التدريب على اساليب االتصاالت غري اللفظية .فهي اكثر تعقيداً من ان تنظم
معاين احلركات اجلسدية يف جدول ما .اهنا جمموعة كاملة من احلركات والتعابري باليد ،وحركات العني،
واملواقف ،واالمي���اءات ،والتعابري يف الوجه وغريها ،ولكنها اساسية يف املخاطبة الشفوية واالجتماعات
والتقدمي .لذلك من املهم ان يكون هنالك توازن وتوافق بني االتصال اللفظي وغري اللفظي ،مبا يتناسب
مع املوضوع املطروح والعالقة بني املتحدثني.
التقارير والتقرير الفصلي
ت���ن���ط���ب���ق ع����ل����ى ال����ت����ق����اري����ر ،م���ه���م���ا ك�������ان ن����وع����ه����ا ،وال����ت���ي ت���رف���ع���ه���ا ادارة امل�����ش�����اري�����ع اىل رب
ال����ع����م����ل او اىل ال����ف����ري����ق امل����ص����م����م او غ��ي�ره����م م�����ن اجل�����ه�����ات امل����ع����ن����ي����ة ،ت���ن���ط���ب���ق ع���ل���ي���ه���ا خ���ص���ائ���ص
امل���خ���اط���ب���ات ال���ت���ح���ري���ري���ة .اال ان ال���ت���ق���اري���ر ال��ف��ص��ل��ي��ة او م���اي���س���م���ى «ت����ق����اري����ر م����راح����ل امل�����ش�����روع»88
 Project Status Reportاو  ،Design Reportتكتسب امهية خاصة الهنا تقدم من قبل ادارة
املشروع او الفريق املصمم دورياً او يف هناية مراحل التصميم العطاء صورة متكاملة عن تطور العمل يف
ذلك الوقت بالذات .وميكن متابعة تطور املشروع من خالل مقارنة هذه التقارير الدورية
ان احللقة املركزية يف التقرير جيب ان تكون املستلم وليس املرسل .وجيب ان تضيف حمتويات التقرير
على معلومات جديدة للمستلم من خالل تكامل التقرير .املشكلة هي ان العديد من مديري املشاريع
يالقون صعوبة يف كتابة التقارير بالرغم من قابلياهتم املتطورة يف االدارة .واملشكلة التقف عند هذا احلد
بل تتعداها اىل عدم الرتكيز يف التقارير على التواصل االستباقي مع رب العمل او عدم تقدير امهيته .فمن
احملزن ان العديد من التقارير تفتقد اىل ابسط املعلومات وبذلك تفتقد اىل التعامل املهين .فعموما جيب
ان يشمل التقرير على االقل على مايلي:
 1 .1معلومات اولية :اسم املشروع – رقم املشروع ان وجد – ترقيم التقرير اذا كان التقرير دوري  -الفرتة
الزمنية – عنوان املشروع – تاريخ التقرير – قائمة بامساء اجلهات اليت ستستلم التقرير.
2 .2مؤشر وضع املشروع :وهو خمتصر من ان املشروع يسري حسب التوقعات او يسري بشكل جيد مع
بعض احملاذير او هنالك عقبات تواجه املشروع.
88. http://www.method123.com/project-management-kit.php
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3 .3ملخص تطور املشروع :ويشمل مامت عمله بني التقريرين ولكن يشمل ايضا حالة املشروع يف الوقت
احلايل باالجابة على االسئلة التالية مع شرح مبسط لالجيابيات واملعوقات:
•هل سيتم اكمال املشروع يف وقته احملدد؟
•هل سيتم اكمال املشروع ضمن امليزانية احملددة؟
•هل ستكون النتائج ضمن اجلودة املقبولة؟
•هل يتم معاجلة االشكاليات من دون عواقب سلبية على املشروع؟
•هل سيكون باالمكان تلبية مجيع متطلبات املشروع؟
•هل يتم معاجلة خماطر املشروع بنجاح؟
•هل مت متابعة مالحظات رب العمل السابقة؟
4 .4معلومات اضافية عن االشكاليات واملخاطر املتوقعة ومتطلبات معاجلتها.
5 .5اهم اخلطوات االجيابية اليت مت حتقيقها خالل الفرتة السابقة.
6 .6املهام اليت جيب تنفيذها خالل الفرتة املقبلة باالولويات وماذا حيتاج الفريق من موافقات او معلومات
من رب العمل؟.
7 .7أي مالحظات اخرى.
8 .8املرافقات :وقد تشمل خمتصر امليزانية املتوقعة – الربنامج الزمين – تقارير من االستشاريني – رسومات
– جداول  -وغريها من املعلومات اليت جيب ان يطلع عليها رب العمل او اصحاب املصلحة.
قد يأخذ التقرير اشكاال خمتلفة مادامت املعلومات املشمولة من ضمن ماطرح آنفاً وباسلوب
واضح ومتسلسل .فالغرض من هذه التقارير هو ايصال وضع املشروع احلقيقي للمستلم مقارنة بالتوقعات
 ،Manage Expectationحبيث يكون عنده استيعاباً كامالً لتطور املشروع وموازياً الستيعاب مدير
املشروع .واذا استعملت وسائل التواصل االلكرتونية لتقدمي التقارير الفصلية او تقدمي التقرير يف االجتماع
على شكل ساليدات فالبد من التاكيد على وجود اتفاق مسبق باستعمال هذه الوسائل وعدم خلطها
بالوسائل االخرى.
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ومن املفيد ان يأخذ كل نوع من انواع التقارير شكالً موحداً ،خصوصا اذا كان التقرير دورياً (او
بالشهر او باملرحلة) .فالشكل املوحد او النماذج  Templetللتقارير واحملاضر وحىت الرسائل وغريها من
الوثائق تساعد ادارة املشروع ايضا على متابعة ومراقبة املواضيع املطروحة ،ولكن باالضافة اىل ذلك تعرب
عن مهنية يف ادارة املشاريع وتعطي ثقة اكرب للمستلم.
ان حتديد فرتات اصدار التقارير ختتلف حسب وظيفة التقرير .فمن املتعارف علية ان ترفع ادارة
املشروع تقريراً شهريا اىل رب العمل بينما يرفع الفريق االستشاري تقريراً مفصال يف هناية كل مرحلة اضافة
اىل التقارير االخ��رى .وتتم مراقبة اصدار التقارير من واىل ادارة املشروع من قبل مدير املشروع لضمان
استمرارها ودوريتها وتكاملها.
التقدمي والعروض

Presentation

اهل���������دف م������ن ال�����ت�����ق�����دمي وال�������ع�������رض ه������و اي������ص������ال ف�����ك�����رة م������ا اىل ف��������رد او اىل جم����م����وع����ة م��ن
امل��س��ت��م��ع�ين ،م����ن ض��م��ن��ه��ا احمل�����اض�����رات االك����ادمي����ي����ة وال���ت���ق���دمي يف احل���ل���ق���ات ال����دراس����ي����ة وامل������ؤمت������رات.89
وتتحكم يف جناح عملية التقدمي خليط من العناصر ،امهها ثالثة ،تؤثر بدورها على اسلوب ومواد التقدمي.
والتغلب على صعوبة املوازنة بينها يأيت من خالل التدريب والتجربة من اجل التخلص من اخلوف الذايت
من الوقوف امام اجلمهور والتحدث بطالقة ووضوح .وهذه العناصر هي:
1 .1جيب ان يكون ،يف البداية ،فهماً كامالً للجمهور الذي سيتم التحدث والتقدمي له .فمما يتحكم
بالنجاح هو م��دى استجابة اجلمهور للمادة املطروحة وم��دى تفاعلهم مع املتحدث .واول شئ
يقوم به املقدم اثناء التحضري للمادة املعروضة هو حتديد هوية اجلمهور ،وماهي توقعاته من خالل
طرح اخلطوط العامة للموضوع يف بدء احلديث ،وتقييم ردود الفعل عليها .اجلمهور يستمع بشغف
عندما يكون عنده االحساس بانه سيستفيد من الفعالية .وللمساعدة يف كسب االنتباه لتعزيز املادة
املطروحة ميكن التوقف عن احلديث بني احلني واالخر لفرتة قصرية جداً ،او رفع الصوت وخفضه
اثناء احلديث ،او التنقل بالعني بني احلاضرين.
2 .2جيب ان تليب املادة املقدمة احتياجات اجلمهور .وهذا يعين ان املادة نفسها جيب ان تكون شيّقة
وهلا ارتباط ما بنشاط اجلمهور ،علمياً او مهنياً او اجتماعياً او سياسياً .والبد ان يكون التحضري
89. Refere to Presentation Skills, Skill You Need, http://www.skillsyouneed.com/presentationskills.html and How to be More Engaging Speaker, Mind Tools, http://www.mindtools.
_com/pages/article/engaged--speaker.htm?utm_source=nl&utm_medium=email&utm
campaign=16Sep14#np
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متكامالً ،وان يكون التقدمي باسلوب يشد اجلمهور اىل املادة نفسها .ويف هذا اجملل يكون التسلسل
املنطقي يف احلديث مهم ج��داً ،الن انعدام التنظيم ي��ؤدي اىل االرتباك وامللل .كما ان استعمال
التكنلوجيا يف العروضات جيب ان يكون مناسبا ،بسيطاً وغ�ير مربك للمشاهد .وهناك جمموعة
متنوعة من الطرق لتنظيم احملتوى اخل��اص بالعرض ،منها حتديد خمتصر للمادة يف بداية احلديث
ومايتوخى من التقدمي ،واستعمال االمثلة لتوصيل الفكرة اليت ي��راد ايصاهلا ،واث��ارة انتباه اجلمهور
خصوصا يف بداية التقدمي وذلك بطرح فكرة او معلومة مثرية ،ووضع اخلطوط الرئيسة على الشاشة
يف حال استعمال الساليدات بدالً من وضع احملتوى بالكامل .وقد تشمل املادة على مشكلة او
قضية معينة مما حيتاج اىل تقدمي احللول واقناع اجلمهور بتلك احللول اليت من ضمنها ضرورة التغري.
3 .3مما يساعد على توصيل الفكرة اىل اجلمهور هو التقدمي بثقة ،الرتدد والتلكؤ يضعف حجج املتكلم
وي��ؤدي اىل الضجر .وهنالك ع��دد من االساليب تساعد املتكلم من التغلب على االشكاليات
الصغرية منها املعرفة اجليدة باملوضوع املطروح واالعرتاف بعدم املعرفة اذا مل يكن الشخص متأكداً
من موضوع ما .كما ان استخدام وسائل االيضاح مهمة جداً يف تعزيز ثقة املتحدث اال اهنا قد
تكون مملة بعض االحيان ان مل جي ِر االعتناء بتصميمها واسلوب تقدميها والتدريب عليها مسبقاً مع
ضبط الوقت املخصص للتقدمي .والتدريب على عرض املادة يف نفس قاعة العرض سيعطي مردودا
اكرب .مث ،كما يقول علماء النفس ،ال بأس بقليل من االجهاد ولكن على ان يؤدي هذا اىل عدم
السيطرة على التقدمي نفسه .وماهو يف اعلى قائمة الوسائل املساعدة على تعزيز الثقة بالنفس هي
املمارسة العملية.
من خالل هذه العناصر املرتابطة الثالث ميكن التحكم ببيئة االجتماع وضمان جناح عملية التقدمي
والعرض .وميكن اختصار الوسائل املؤثرة كما يلي :الوقوف بثقة  ..استعمال اليدين حىت ال يقف الشخص
جامداً  ..اللعب مبستوى وقوة الصوت  ..التوقف عن احلديث بني احلني واالخر  ..مشاركة اجلمهور
ويف كثري من االحيان الميتلك اجلمهور املعلومات الكافية عن املشروع او املوضوع املطروح .لذلك
يستوجب ان تشمل املقدمة على تعريف باملتحدث( :انا فالن – من املؤسسة الفالنية – سأحتدث عن
املوضوع الفالين) .وقد تشمل املقدمة على نتيجة املوضوع ،مثل (وسنبني من خالل العرض بان املشروع
الفالين سيعيد احلياة اىل املنطقة الفالنية) .واخرياً ميكن التطرق اىل اسلوب طرح االسئلة يف هناية العرض.
هنالك ثالثة مؤثرات فيزائية ونفسية يتأثر هبا املستمع اثناء العرض وهي النظر والسمع واالحساس.
وميكن للمتحدث ان يعزز هذه املؤثرات من خالل التفاعل مع املستمعني بطرح التساؤالت بني احلني
واالخ��ر( :ه��ل ت��رى ماهو املقصود  ..التأثري اخل) او (او هل مسعتم مقولة الشخص الفالين) او (هل
تشاركوين الشعور بان كذا وكذا)
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است ــعمال وس ــائل االيضاح
تبني نتائج االحصائيات على ان استعياب املعلومات يكون اكثر باستعمال حاسة النظر .الدراسة
يف جامعةكيمربدج يف بريطانيا بينت ان االستيعاب حباسة النظر هي  % 83قياسا بـ  % 11حباسة السمع.90
لذلك سنركز يف هذا القسم على العروض املرئية او بواسطة الساليدات.
هنالك ثالث مسائل جيب ان نعيدها هنا للتأكيد عليها ،وهي:
1 .1مقدمة تعريفية
2 .2سلسلة متماسكة ومنطقية من النقاط الرئيسة
3 .3استنتاج واضح وهادف
مبعىن اخر :قل ماذا ستقول – قل املوضوع – قل خالصة للموضوع  ..والتقل اكثر مما جيب.
جيب ان يكون تصميم العرض ،اذا كان باستعمال اللوحات املصورة ،حم��دداً باملعلومات ،وان
تكون اللوحات والصور واخلرائط واضحة ومتسلسلة ويعتىن بتعليقها ليستوعب املشاهد واملستمع قصة
املوضوع .والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيقدم املتحدث كل لوحة بالتسلسل ام هل سيتحدث عن
املوضوع مث يشاهد املستمعون اللوحات الستكمال املعلومات .هذا يعتمد على سعة املوضوع املعين وعلى
اسلوب املتحدث يف طرح املوضوع.
للساليدات تأثري مباشر وترابط عضوي ملا يقوله املتحدث ومايعرض على الشاشة .وهنا تربز
االمكانيات التصميمية حبيث تصبح الساليدات جالبة لالنتباه ،تشد اجلمهور ،من دون صرف االنتباه
عن امل��وض��وع نفسه .وجي��ب ان تكون نوعية اخل��ط واضحة حبجومها املختلفة .وق��د تشمل املعلومات
التوضيحية على البيانات او االحصائيات او الرسومات والصور الفوتغرافية .كما ان استعمال االلوان
والتصميم امل��وح��د للساليدات يساهم يف تركيز انتباه اجلمهور ب��ش��رط ان الت��ك��ون معقدة ،مرتبكة ،
وعشوائية.
وهنالك خطأ كبري يقع به الكثري من املتحدثني وهو وضع الكالم كله على الشاشة ويقرأ املقدم
ماموجود عليها حرفاً حرفاً .امهية الساليدات تكمن يف اهنا تركز فكر املشاهد على موضوعة معينة .اما
الشرح فيأيت من املتحدث .اهنا رؤوس نقاط فقط او مقولة ما وليس شرحاً كامالً ،حبيث ان بعض اخلرباء
90. R. Cepolla, How to Structure a Presentation, University of Cambridge, www.mi.eng.cam.
ac.uk/~cipolla/archive/Presentations/MakingPresentations
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يقرتحون ان التتعدى الكتابة يف كل لوحة (ساليد) على مخسة اسطر وكل سطر اليتعدى عن مخسة
كلمات ()5×5

من املهم ايضاً ان يكون للساليدات تصميم معني من اللون اخللفي اىل حجم حروف العناوين
الرئيسية والعناوين الثانوية واملعلومات .وم��ن فوائد ع��رض الساليدات اهن��ا ميكن ان حتتوي على صور
ورسومات وجداول لتعزيز الفكرة املطروحة يف العرض.
االجتماعات
تأخذ االجتماعات حيزا كبريا من وقت العمل االداري .ولرمبا ميضي مدير املشروع معظم وقته
يف اجتماعات خمتلفة نوعاً وهدفا ،من فردية اىل مجاعية .وميكن تقسيم االجتماعات اىل نوعني :االول
الجياد حلول والثاين لتقدمي املعلومات.
فاالجتماعات الجياد حلول  Amplifier Meetingsهي اليت تناقش فيها مسائل حمددة للتوصل
اىل حلول للمسائل املطروحة او للتوصل اىل قرارات للعمل هبا .وقد تتوفر بعض البدائل ولكن النقاش يف
االجتماع هو الذي سيحدد اختيار اي من البدائل او حىت حلول من خارج اطار هذه البدائل .هذا النوع
من االجتماعات حيتاج اىل االلتزام العايل وادارة متمكنة واال تشعب النقاش وفقدت السيطرة على الوقت.
اجتماعات املعلومات  :Filter Meetingsهي االجتماعات اليت تقدم هبا معلومات معينة او
توجهات وقرارت للتنفيذ او حىت وجهات نظر يف اجتماعات عامة ان كانت ملزمة او غري ملزمة .وميكن
ادراج عملية شرح املشروع للجهات الرمسية او تقدمي ساليدات عن مشروع معني من ضمن هذه اجملموعة.
ومن الطبيعي ان يكون الوقت حمدداً مسبقا ملثل هذه االجتماعات.
من الضروري مالحظة ان طبيعة االجتماع كثريا ماتتغري اثناء االجتماع ،وبالتايل تنتقل من اسلوب
“اجياد احللول” اىل اسلوب “تقدمي املعلومات” .وتقع املسؤولية على رئيس االجتماع الدارة النقاش،
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وحتويل االجتماع من اسلوب معني للنقاش اىل اسلوب اخر حسب ماحيتاجه املوضوع ويف نفس الوقت
السيطرة على الوقت وابقاء حلقة النقاش ضمن املوضوع املطروح.
ادارة االجتماعات

Chairing Meetings

ان ما قيل عن اسس املخاطبة املؤثرة وعن احلديث واملخاطبة ينطبق ايضاً على املخاطبة اجلماعية،
ولكن الفروقات هنا تكمن يف وجود اكثر من شخص واحد ،مستمعاً او مشاركاً يف املخاطبة واحلديث.
وقد ختتلف امكانيات املشاركني واسلوهبم او حىت وضعهم النفسي اثناء االجتماع .مثالً ان يكون املشارك
جدياً واجيابياً او ان يكون سلبياً مشاكساً .وقد يكون املشارك كثري الكالم او مرتدداً او ساخراً او عدمي
االهتمام.
وهنا تربز امكانية رئيس االجتماع يف التعامل مع املزاجات املختلفة .فبني االهتمام برأي املشاركني
االجيابيني وايقاف الساخرين وكثريي الكالم مساحة واسعة من التحرك اجلدي بدون الغاء وجود هؤالء
السلبيني يف االجتماع .وميكن يف بعض االحيان االستفادة من املشاركني االجيابيني بالدعوة لسماع ارائهم
يف حماولة اليقاف الطروحات السلبية .وبني كل هذا جيب على رئيس االجتماع حماولة ادخال املرتددين
والصامتني يف املناقشات واعطائهم دوراً يف التأثري والوصول اىل االستنتاجات النهائية.
ل������ذل������ك ف���������ان اح�����������دى اه���������م االدوار ال����ت����ي ي������ق������وم هب�������ا م������دي������ر االج������ت������م������اع ه�������و ت���وج���ي���ه
االج������ت������م������اع الهن�����������اء امل�������������واد امل������ط������روح������ة ب����ف����ع����ال����ي����ة وك��������ف��������اءة م�������ع االح�������ت�������رام ال�������ت�������ام ل�����ل�����وق�����ت.91
ويف سبيل ان حيقق هذا اهلدف البد من االخذ بنظر االعتبار عدد من اخلطوات.
1 .1قبل االجتماع :على مدير االجتماع التحضري املسبق لالجتماع .واول هذه املتطلبات ان يكون
عنده جدول لنقاط البحث معلنة مسبقاً ،وان يكون ملماً هبذه النقاط واهلدف من طرحها .كما
جيب التأكد من أن مجيع املتطلبات متوفرة لالجتماع مثل حمضر االجتماع السابق ،او الوثائق اليت
جيب مراجعتها .واخرياً التاكد من ان الوسائل املساعدة (وسائل االيضاح مثال) ومتطلبات الضيافة
واللوجستيات الضرورية ستكون متوفرة يوم االجتماع.
2 .2أثناء االجتماع :وهنا تقع على رئيس االجتماع مسؤوليات عديدة اوهلا الرتحيب وتعريف احلاضرين
اجلدد وحتديد الغياب وتأكيد هدف االجتماع .ويف نفس السياق ،عليه تقدمي نبذة خمتصرة عن القرار
املتخذ او النتائج اليت توصل اليها االجتماع ومن سيكون مسؤوال عن متابعة الفقرة املعنية .وجيب
91. Chairing Meetings, DIY Committee Guide, http://www.diycommitteeguide.org/article/
chairing-meetings
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ان تكون حماضر االجتماعات مدونة وحيدد هلا شخص من اجملتمعني لتدوين النقاط االساسية .ويف
ح��االت امل��داوالت قد التكون هنالك حاجة للمحضر ،ولكن قد يكون من املفيد كتابة خمتصر
لنتائج املداولة يف ورقة حتفظ يف االضبارة .File Note
3 .3يف هناية االجتماع :يقوم رئيس االجتماع بتحديد نتائج النقاط اليت حبثت واالتفاق على موعد
االجتماع املقبل .مث الحقاً يقوم بتدقيق احملضر اذا ك��ان معدأ من قبل شخص اخ��ر والتأكد من
تعميمه باسرع وقت ممكن على مجيع املشاركني واية جهة اخرى هلا ارتباط مبهام االجتماع.
موضوع االجتماع :االجتماع الشهري للفريق املصمم – الشهر اخلامس
املشروع
رقم املشروع
بناية اخلطوط اجلوية اليابانية  -بغداد
1415
اخلطوط اجلوية اليابنية
		
AAA
		
احلضور
		

		
BAA

البابلي للخدمات االستشارية – مدين

		

		
BBB

البابلي للخدمات االستشارية – ميكانيك

		

		
CAA

جي ار للعمارة واهلندسة – مدير املشروع

		

		
CBB

جي ار للعمارة واهلنددسة – معمار

		
االعتذارات BCC

تاريخ االجتماع
2014/ 04/ 15

البابلي للخدمات االستشارية  -كهرباء

1.00

تطور تصاميم املرحلة الثانية

1.01

قدم  CAAتقريراً عن تطور تصاميم املرحلة الثانية وباخلصوص حتديد متطلبات مجيع مرافق
املبىن وتطوير التصاميم االنشائية واخلدمات

اجلميع

1.02

عقب  AAAمن ان تصاميم قاعة بيع التذاكر مازالت غري متكاملة وطلب من املعماريني
تقدمي مقرتحات جديدة

CAA

1.03
6.00

موعد االجتماع املقبل

6.01

سيقوم الفريق املعماري واملهندس الكهربائي بزيارة دائرة كهرباء الكرخ للتفاوض حول
امدادات الطاقة الكهربائية للموقع يوم  20/04/2014الساعة العاشرة صباحا

CBB
BCC

6.02

سيكون االجتماع الشهري السادس يوم  17/05/2014الساعة التاسعة صباحاً يف مكتب جل ار

اجلميع
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االجتماع االول للمشروع

Kick-off Meeting

االجتماع االول يف املشاريع العمرانية يكتسب امهية بالغة النه قد يكون الفرصة الوحيدة اليت
ميكن هبا حتديد مسار املشروع ،حيث قد يصعب بعدها من وضع االسس واالساليب اليت ستتبع الدارة
املشروع .واملقصود باالجتماع االول هو االجتماع الذي يعلن به انطالق املشروع والذي جيب ان يضم
كل الذين هلم دور يف جناح املشروع ومجيع العاملني يف فريق ادارته .وميكن ان يشمل جدول العمل على:
•التعريف باحلاضرين يف االجتماع وعالقتهم باملشروع
•خالصة املعلومات الواردة يف خطة املشروع،على سبيل املثال الغرض من املشروع ومتطلباته والنتائج
املتوخات ،واملخاطر ،واالفرتاضات ،اخل.
•مناقشة األدوار واملسؤوليات اهلامة جلميع األطراف ومهام فريق ادارة املشروع وصالحياته.
•مناقشة التوجه العام واسلوب العمل والتواصل واجلدول الزمين للمشروع.
•حتديد أساليب التنسيق مع اجلهات املعنية وإجراءات املوافقة من قبل رب العمل واصحاب املصلحة
او من قبل اجلهات الرمسية.
•الردعلى أي أسئلة ترد يف االجتماع.
•التأكيد على أن املشروع هواآلن قيد التنفيذ أوعلى اهبة البدء به
خطة التواصل

Plan Communication

إذن ،عملية التواصل حتتل مركزا متميزا يف النشاط اهلندسي .وتقع على ادارة املشروع ،وباخلصوص
مدير املشروع مسؤولية اعداد خطة للتواصل داخل الفريق ومع رب العمل واصحاب املصلحة واجلهات
الرمسية واملستفيدين واي جهة خاصة او عامة اخرى .ويف اعداد اخلطة يعتمد مدير املشروع على اخلطوات
التالية:
1 .1حتديد اصحاب املصلحة :الن كل جهة من اصحاب املصلحة قد حتتاج اىل اسلوب من التواصل
خيتلف عن االخرى .قد حيتاج رب العمل اىل تقرير شهري مكتوب ،وباملقابل قد حيتاج املستفيدون
اىل عرض عن تطور املشروع بعد كل مرحلة.
2 .2حتديد املعلومات الضرورية لتقدميها لكل فئة او جمموعة من اصحاب املصلحة .ف��ادارة املؤسسة
Al-Bayan Center for Planning and Studies
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حتتاج اىل تقرير مايل دوريا بينما حيتاج رب العمل اىل معرفة تطور املشروع قياسا بالربنامج املتفق عليه.
3 .3حتديد نوعية التقدمي ان كان ورقيا او على شكل ساليدات اومعرض او شفويا يف االجتماع.
4 .4مث يتم حتديد الفرتات الزمنية لكل وسيلة من التواصل ولكل جهة حتتاجها.
5 .5واخريا حتديد املسؤول من الفريق عن كل تقرير يعد او يقدم.
مالحظة نقدية
اصبح النظام االلكرتوين جزءاً حيوياً يف احلياة اليومية ان كانت اخلاصة او العامة ،يف البيت او
العمل .واصبح التواصل وتبادل املعلومات والوثائق باالمييل والوسائل االلكرتونية االخرى اسلوبا متبعا
بشكل واسع يف ادارة املشاريع ومتوفرة للجميع.
وكما نعلم ان حلركة اجلسم تأثريا مباشراً يف املخاطبة ،ولكن اسلوب اع��داد الرسائل والوثائق
االخرى وشكلها وتصميمها ،هلا ايضا نفس التاثري على الطرف االخر .فهي ستبقى يف خميلته مادامت
الوثيقة معه.
ومن املؤسف اننا جند عدم االهتمام هبذا اجلانب من قبل جهات عديدة ،رمسية وجتارية وفنية
واستشارية .وع��دا ع��دم وج��ود صيغة حم��ددة للرسائل والوثائق جند ان اعضاء الفريق يطبعون بطاقاهتم
الشخصية على هواهم من دون مشرتكات ،عدا اسم املؤسسة ،وحىت هنا تكتب بعض االحيان باشكال
متعددة .نفس الشئ يقال ع��ن االس��م االل��ك�تروين .ك��م مؤسسة  -ح�تى الرمسية منها -عندها مواقع
اللكرتونية بامسها ولكن تستعمل للمراسالت مواقع اتصال اخرى كياهو وگوگل وهوت ميل وغريها.
ليس من الصعوبة الكربى ان تكون عناوين مجيع العاملني من خالل موقع املؤسسة او الشركة او
املشروع ،اي استعمال العنوان االلكرتوين للمراسالت على غرار:
Sami@organisation.com … management@organisation.com

اهنا مهنية العمل .اليرتبط العمل بالشخص وامنا مبوقع الشخص .واذا تغري الشخص فيبقى عنوان
املوقع وميكن بسهولة ايقاف االمييل الشخصي من قبل املؤسسة.
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الفصل الثامن
ادارة المخاطر في المشـــروع
Project Risk Management
To identify, manage and mitigate project risks

جدولة وحتليل املخاطر احملتملة والتخفيف من مفعوهلا

مدخل
امل��خ��اط��ر  Risksه��ي ح��ال��ة مرتبطة ب��أح��داث غ�ير م��ؤك��دة .مبعىن ان ادارة امل��ش��روع التعلم ان
كانت هذه االحداث او املتطلبات ستظهر اثناء العمل باملشروع ام ال .وقد تؤثر هذه االحداث سلبيا
 Negative Riskاو اجيابيا  Positive Risk or Opportunityعلى نتائج املشروع.
واخلربة تؤكد دائما من ان هنالك حاالت غري متوقعة قد تربز اثناء العمل باملشروع واليت الميكن
التكهن هبا .ولكن على ادارة املشروع ،وباخلصوص مدير املشروع ،من النظر بعمق وحماولة حتديد وجدولة
االحتماالت ودراسة نتائجها اذا برزت ،واجياد الوسائل واحللول ملنع حدوثها او التقليل من تأثريها .ومن
الطبيعي ،ايضا ،ان يكون قياس هذه االحتماالت اصعب واقل دقة كلما نظرنا بعيدا يف برنامج املشروع.
لذلك فان عملية ادارة املخاطر هي عملية ديناميكية متجددة ومتغرية خالل فرتة املشروع .وماهو مطلوب
من مدير املشروع هو ان يكون سباقاً يف حتديد املخاطر يف مجيع مراحل املشروع.
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إدارة ومعاجلة املخاطر

Risk Management

ان افضل طريقة الدارة املخاطر هو االجابة على االسئلة التالية:92
•ماذا لو حدث هذا ؟
•ماذا ميكن ان نعمل االن لتفاديه او التقليل من تأثريه ؟
•ماذا جيب ان نعمل اذا واجهنا هذه املخاطر ؟
وميكن ان نأخذ ،كمثال على ادارة املخاطر ،مسألة احلصول على اجازة البناء .فاىل حني احلصول
عليها تبقى اجازة البناء يف قائمة املخاطر ،اي احتمال عدم احلصول على املوافقة والذي قد يؤدي اىل
الغاء املشروع .ولضرورة احلصول على االجازة ،تصبح هذه الفقرة من اولويات املسائل اليت يهتم مدير
املشروع واملصممني مبعاجلتها قبل ان يصل املشروع اىل مراحل متقدمة من التصاميم .ومن الطبيعي ان
تستمر ادارة املشروع مبراقبة تطور التصاميم للتأكد من مطابقتها مع متطلبات االدارة احمللية.
وختتصر مؤسسة  Project Smartعملية ادارة املخاطر بعشر نقاط ،93قابلة للتغري والتطوير خالل
فرتة املشروع ،هي:
1 .1جعل إدارة املخاطرجزء من اسرتاتيجية وادارة املشروع.
2 .2حتديد املخاطر احملتملة يف وقت مبكر.
3 .3مناقشة املخاطر مع االخرين (رب العمل واصحاب املصلحة) ومع االستشاريني االخرين.
4 .4تعيني ماميثل منها خطورة على املشروع وما قد تؤدي اىل فرص اجيابية.
5 .5حتليل املخاطر ومدى تأثريها على ميزانية او برنامج املشروع.
6 .6حتديد األول��وي��ات ،ماهو مهم وما هو اهم وما حيتاج اىل معاجلة آنية .فاملخاطر غري متساوية يف
تأثريها وال يف وقت احتمال حدوثها .لذلك توجب وضعها يف تسلسل يأخذ بنظر االعتبار قوة
تأثريها ومىت ميكن حدوثها.
 .92هنالك العديد من البرامج التي يمكن استعمالها لتحديد المخاطر ولكنها اكثر فائد ًة للشركات التي عندها مشاريع متعددة
وبشكل مستمر .مع هذا يمكن النظر الى الموقعين التالية:
http://www.readysetpro.com/eval/risks.html
http://www.keywordpicture.com/keyword/risk%20assessments%20templates/
93. http://www.projectsmart.co.uk/10-golden-rules-of-project-risk-management.php
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7 .7التخطيط لكيفية تنفيذ احللول .ومن املهم ايضا اخذ االحتياطات ملنع حدوث املخاطر او التقليل
من تأثريها.
8 .8توزيع املسؤوليات على اعضاء الفريق ملتابعة املخاطر وحتديد مسؤوليات االستشاريني
9 .9جدولة املخاطر واحللول املمكنة لتنظيم متابعتها
1010متابعة املخاطر ومايرتتب عنها وحتديث املعلومات دوريا.
ومن الضروري وضع ميزانية معينة يتفق عليها مع رب العمل لالستفادة منها عند بروز اي من
اخلاطر .كما جيب اختاذ اخلطوات السريعة لتفادي املخاطر او معاجلة حدوثها .ان بعض املخاطر ،ان مل
تعاجل يف وقتها تتحول اىل «مشاكل» ،مبعىن ان تأثريها عميق على تطور املشروع .ولرمبا يضطر رب العمل
او ادارة املشروع ايقاف العمل ،لبعض الوقت ،اىل حني حسم املشكلة .واملهمة تقع على عاتق مدير
املشروع او مدير الفريق املصمم الخبار رب العمل املخاطر املستعصية او «املشاكل» .والعلوم االدارية
تستنبط مخس حاالت للمخاطبة يف هكذا مهمة مستوحات من املهن الطبية:
1 .1االخبار السيئة واملشاكل املستعصية مؤملة لكل االطراف ،لذلك استوجب على حامل اخلرب ان يكون
هادئاً ،مسيطراً على شعوره وردود فعله ومستعداً للتعامل مع االجهاد  Stressواملواقف اليت قد تربز
اثناء نقل اخلرب واالسئلة اليت قد تطرح على الشخص.
2 .2مما يساعد على التخفيف من حدة املشكلة هي وجود حلول هلا .ولرمبا الميكن التغلب على املشكلة
كلياً ولكن العمل قدر االمكان على اجياد حلول للتخفيف من تأثرياهتا السلبية على الربنامج او
الكلفة او اجل��ودة .ومناقشة عدد من احللول مع رب العمل والتوصل اىل احلل االفضل يساهم يف
معاجلة اجلانب النفسي عند الطرف ااملقابل.
3 .3التوقيت واسلوب الطرح مهم جداً .ومن االفضل ان يكون االجتماع االول يف موقع خاص مع رب
العمل وجهاً لوجه قبل طرحه على اصحاب املصلحة االخرين .املراسالت ،وخصوصاً االلكرتونية،
يف هذه احلاالت غري مناسبة .وللتوقيت تأثري ايضاً على حسم االشكاليات .فالتأخري بطرح املوضوع
سيؤثر سلبا على الطرف االخر ملا متثله من اخفاء للمعلومات.
4 .4جيب ان يكون املقدم صرحيا وواضحاً يف طرحه .واذا كان الشخص املقدم او فريقه هو املسؤول عن
االشكاليات ،فالصراحة هنا تعزز التقة بني الطرفني .كما ان غضب الطرف االخر له مربراته وجيب
التعامل معه على اساس انه شكل من اشكال االجهاد.
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5 .5قد يكون هنالك جانب اجيايب يف حل املشكلة ولكن جيب احلذر من الرتكيز على اجلوانب االجيابية
اذا كانت املشكلة كبرية.
تحديد المخاطر
تعيين الخطورة
والفرص
تحليل المخاطر

مناقشة
المخاطر مع
اصحاب
المصلحة

متابعة جدول
المخاطر
والحلول

تحديد االولويات
التخطيط لتنفيذ الحلول
توزيع المسؤوليات
جدولة المخاطر والحلول

جدول املخاطر

الصفحة  – 211تحليل المخاطر

اح���دى وس��ائ��ل ادارة امل��خ��اط��ر ه��ي ج��دول��ت��ه��ا ،حيث يصبح اجل���دول وثيقة اس��اس��ي��ة م��ن وثائق
االسرتاتيجية ،وتبقى قابلة للتحديث والتطوير خالل عمر
املشروع .ويأخد جدول ادارة املخاطر اشكاالً
رب العمل
الفريق
املمكن ،على اقل تقدير ،تعداد املخاطر عند
عمل
المشروع
متعددة تبعاً لطبيعة املشروع واسلوب ادارة
مديره .فمن االستشاري
القانونيون
القانونيون
بروزها او عند االستنتاج باحتمال حدوثها ،وتدقيق اجلدول دورياً من اجل ان تكون املبادرة بيد مدير
املشروع الختاذ االجراءات وتاليف املخاطر او التقليل من تأثريها.
تنفيذ المشروع
تحديد اسلوب
فتح العطاءات
الدعوة لتقديم
التعاقد
بتثبيت تأثري
المقاولمعاوس��ع وذل��ك
مفصال بشكل
لتنفيذيكون اجل��دول
العروضان
وثائقاملعادلة ميكن
بالطرف االخ��راعدادمن
المناقصة
واختيار
اختيار المقاول
الحتمال حدوثها المقاول
المشروع
ونسب اخ��رى المفضل
ملستوى تأثريها على املشروع اذا
العقدجل��دول ،واعطاء نسب
ونوعيةيف ا
املخاطر
المفضل
حدثت وماهي اخلطوات اليت جيب اختاذها .وميكن استعمال ثالثة او مخسة مستويات (مثال ،واطئ ..
متوسط  ..عايل) بدل النسب.
الصفحة  – 211مقاوالت االنشاء

رب العمل
ادارة المشروع
القانونيون

اسلوب
تحديد
184
اختيار المقاول
ونوعية العقد

اعداد وثائق
المناقصة

الدعوة لتقديم
العروض لتنفيذ
المشروع

الفريق
االستشاري
القانونيون

فتح العطاءات
واختيار
المقاول
المفضل

التعاقد مع
المقاول
المفضل

تنفيذ المشروع
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الفصل التاســـع
ادارة مشـــتريات المشـــروع

Project Procurement Management
To manage vendors to ensure all third-party work is completed within
expectation

للحصول على الدعم الضروري من مصادر خارجية ان كانت استشارية او مشرتيات او مقاوالت
مدخل
التتوقف عملية الشراء ،يف جمال املعرفة االدارية للمشروع ،على شراء املواد واملعدات وامنا يتعداها
اىل مجيع القضايا املتعلقة بالعقود االستشارية ومقاوالت البناء والفحوص وغريها من املسائل اليت تتعلق
بتحديد عالقة ما مع جهات خارجية تساهم يف اكمال امل��ش��روع .وبالرغم من ان ادارة امل��ش��روع قد
تساهم يف بعض االحيان باختيار االستشاريني الذين سيقومون بتصميم املشروع ،وقد حي��ددون مهام
الفريق االستشاري واسلوب التعاقد معه ،اال ان رب العمل يقوم ،عموما ،بتعيني االستشارين قبل بتعيني
مدير املشروع .وباي حال فان ادارة املشروع تقوم بتحديد متطلبات كثرية من املشرتيات والعقود االخرى
مبشاركة الفريق االستشاري اضافة اىل تعيني اسشاريني اضافيني عندما تربز احلاجة لذلك.
وكمثال على التفاعل بني الفريق االستشاري وفريق ادارة املشروع ميكن النظر اىل متطلبات
فحص الرتبة .فالفريق االستشاري هو الذي سيحدد متطلبات فحص الرتبة ومواصفاهتا بناءً على نوعية
وشكل املبىن ،بينما تقوم ادارة املشروع باالشراف على اجراءات دعوة الشركات املتخصصة واهناء التعاقد
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معها ومن مث متابعة عملية اجراء الفحوصات .وقد تتم هذه العملية عند االنتهاء من التصاميم االولية
حيث ستتبني املساحات املبنية يف املوقع وارتفاع املباين.94
يف التعاليم احلكومية ترتك بعض املشرتيات (فحص الرتبة مثالً) لتكون جزءً من العقود االستشارية
يكون مسؤوالً عن تنفيذها الفريق املصمم (حتماً بواسطة مقاول ثانوي) .ويف اعتقادنا ان هذا االسلوب
اليتناسب مع العمل االستشاري فهو اقرب اىل التعاقدات االنشائية.
انش ــطة املشـ ـرتيات
يقوم مدير املشروع بادارة عملية املشرتيات برمتها وباالعتماد والتسيق ،يف الغالب ،مع جهات
اخرى كاالستشاريني او استشاريني متخصصني يف اجمل��االت املعينة اواقسام من املؤسسة اليت متثل رب
العمل ،خصوصا فيما يتعلق باملسائل القانونية يف العقد .وجيب على مدير املشروع ان حيدد املشرتيات
الضرورية من معدات واث��اث لفريق ادارة املشروع اضافة اىل حتديد االعمال اليت حتتاج اىل التعاقد مع
جهات خارجية استشارية او منفذة .وان تشمل اخلطة على برنامج زمين العداد وتنفيذ العقود الرتباط
هذه االعمال يف الربنامج الزمين الع��داد وثائق املشروع وتنفيذه موقعيا .كما تقع املسؤولية على مدير
املشروع للتأكد من تكامل املعلومات الضرورية للتعاقد .ويف ناحية اجمل��االت املتعلقة باملشروع فيمكن
حتديد اربعة انواع للمشرتيات:
1 .1االستشارات وكل مايتعلق بتقدمي النصح واملشورة اىل رب العمل او القيام بالتصاميم والدراسات
املتعلقة بتطوير املشروع او تدقيق اعمال االستشاريني االخرين.
2 .2االعمال والبحوث امليدانية كالفحوصات او املسح امليداين او القيام باالستبيانات .وعموما تصب
نتائج هذا النوع من البحوث والفحوصات يف عملية اعداد التصاميم او الدراسات االستشارية.
3 .3املشرتيات املكملة لعملية التصميم كاالثاث واملعدات
4 .4مقاوالت التنفيذ واالنشاء واليت هدفها حتقيق التصاميم على ارض الواقع.
ومجيع هذه املشرتيات متر بعدد من املراحل وباساليب خمتلفة تبدأ من احتياجات رب العمل اىل
اختيار اجلهة املناسبة للقيام بالعمل ومن مث التعاقد مع اجلهة املنفذة وبالتايل االشراف على عملية التنفيذ.
 .94بالوقت الذي يمكن ان تكون نتائج فحص التربة متوفرة قبل البدء بأعداد التصاميم ،اال ان من الخطأ الجزم بانها ستكون
مناسبة في كل الحاالت .فقد يكون من المناسب في المشاريع الكبيرة معرفة شكل المبنى ومراكز الثقل ومن ثم تحديد مواصفات
الفحص المطلوب ونقاط الفحص.
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مقاوالت االنش ــاء والتنفيذ
رب العمل
ادارة المشروع
القانونيون

تحديد اسلوب
اختيار المقاول
ونوعية العقد

اعداد وثائق
المناقصة

الدعوة لتقديم
العروض لتنفيذ
المشروع

الفريق
االستشاري
القانونيون

فتح العطاءات
واختيار
المقاول
المفضل

التعاقد مع
المقاول
المفضل

تنفيذ المشروع

االنشاءريون واملهام اليت ميكن
العمل واالستشا
التعاقد بني رب
االستشاري و
لقد تطرقنا اىل العمل
مقاوالت
اسلوب–
211
الصفحة
ان يقوم هبا املصممون .وسيكون الرتكيز يف الفقرات الالحقة على التعاقد لتنفيذ املشاريع موقعيا.
ويشارك رب العمل وفريق ادارة املشروع واالستشاريون مجيعاً يف عملية حتديد التعاقد مع املقاول
رب العمل
الفريق
للتعاقد اىل اهن��اء امل��ش��روع .كما ميكن االستعانة
��دء
ادارة ال��ب
ولكن بتفاوت حسب املرحلة م��ن
المشروعبالتحضري االستشاري
القانونيون
القانونيون
مبتخصص يف عقود البناء  Procurement Consultantللمشاريع الكبرية ،خصوصا تلك اليت حتتاج
اىل استشاريني ومقاولني عامليني لتنفيذها ،حيث يقوم االخصائي ،باالرتباط مع ادارة املشروع والفريق
المشروعاملقاولني يف
املناقصة باختيارتنفيذافضل
اضحة ،لنجاح
لتقديمرتاتيجية الو
الدعوةاالس
وثائق الضرورية ،و
اخلطط
اسلوب باعداد
املصمم،
تحديد
فتح العطاءات
اعداد
التعاقد مع
المناقصة
واختيار
على :لتنفيذ
املشروع .وقد تشمل اخلطةالعروض
تنفيذالمقاول
اختيار
المقاول
ونوعية العقد

المشروع

المقاول
المفضل

المفضل

•إعداد خيارات مع توصيات حول هنج املناقصة واسلوب طرحها يف السوق العاملية.
•اعداد خطة اعالمية لتعريف املقاولني واجملهزين العامليني باملشروع إلثارة اهتمامهم.

الصفحة  – 210وثائق المناقصة

•تقدمي املشورة بشأن الربنامج املمكن للتحضري واملناقصة والتعاقد واالنشاء.

•تقدمي املشورة بشأن الضمانات ومتطلبات التأمني اليت جيب ان يشتمل عليها العقد.
•تقدمي املشورة بشأن نوعية العقد وشروطه ومهام املقاول العامة.
•تقدمي املشورة بنوعية الوثائق اليت جيب توفريها للمناقصة وكيفية توزيعها.
•تقدمي املشورة حول التأهيل املسبق للمقاولني واملتعاقدين واجملهزين.
•تقدمي املشورة بشأن قائمة املقاولني لدعوهتم للمناقصة.
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رب العمل
ادارة المشروع
القانونيون

الفريق
االستشاري
القانونيون

ماهو مهم هو ان يتوفر تفهم حم��دد السلوب املناقصة والتعاقد قبل االنتهاء من مرحلة اع��داد
تحديد
تأثري العطاءات
العملية من فتح
الدعوة لتقديم
اعداد وثائق
المشروعان
التعاقد معالوثائق اليتتنفيذجيب
مباشر على نوعية
قبلها ،ملا هلذه
اسلوبان مل يكن
التفصيلية،
الوثائق
المناقصة
واختيار
العروض لتنفيذ
اختيار المقاول
المقاول
ونوعية العقد
المقاول
والتعاقد ،بناءالمفضل
على خربته او باالعتماد
المشروعنوعية املناقصة
املصمم .وقد حيدد رب العمل بنفسه
يعدها الفريق
ً
المفضل
على التعليمات احلكومية ،او بالتداول مع فريق ادارة املشروع اذا مل يتوفر االستشاري اخلارجي.
وثائق املناقصة
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رب العمل
ادارة المشروع
القانونيون

تحديد اسلوب
اختيار المقاول
ونوعية العقد

اعداد وثائق
المناقصة

الدعوة لتقديم
العروض لتنفيذ
المشروع

الفريق
االستشاري
القانونيون

فتح العطاءات
واختيار
المقاول
المفضل

التعاقد مع
المقاول
المفضل

تنفيذ المشروع

هنالك عدد من الوثائق اليت جيب اعدادها ليتمكن املشاركون باملناقصة من حتديد كلفة املشروع واسلوب
المناقصة
من –
210
العمل وفريقه يف ادارة
وثائقبينما يعد رب
هذه الوثائق،
الصفحة االكرب
تنفيذه .ويعد املصممون واالسشاريون اجلزء
املشروع واالخصائيني االخرين من اعداد اجلزء االخر من الوثائق بالرتابط مع الفريق املصمم.
وي��ق��وم املصممون واالس��ت��ش��اري��ون ب��اع��داد ال��رس��وم��ات واجل���داول ال�تي متثل مجيع ج��وان��ب املشروع
اضافة اىل املواصفات وجداول الكميات ،من ضمنها الشروط واملتطلبات العامة .اال ان نوعية الوثائق
اليت يتم اعدادها للمناقصة واملعلومات اليت حتتويها تعتمد على حجم املشروع ونوعية العقد الذي سيوقع
مع املقاول املفضل .مبعىن ان التعاقد بصيغة السعر الثابت يتطلب معلومات دقيقة خصوصا فيما يتعلق
بتفاصيل التصاميم ،اما اذا كان العقد بصيغة تسليم املفتاح الكامل  Turnkeyفستكون على اساس
جداول مبتطلبات رب العمل واملواصفات العامة بغض النظر عن اسلوب املناقصة املتبع.
الوثائق االخرى اليت جيب اعدادها لتكون جزءا من احلزمة الكاملة اليت تسلم اىل املشاركني يف
املناقصة واليت يقوم رب العمل او فريقه باكماهلا بالتنسيق مع املصممني هي:
•وثيقة الدعوة للمناقصة واليت حتتوي على شرح خمتصر للمشروع وجدول بالوثائق املرافقة ،وجدول
التواريخ (اصدار املناقصة ،تقدمي العروض ،اخر موعد لالستفسارات ،تاريخ اعالن النتائج) ،ومدة
بقاء السعر ثابتاً قبل توقيع العقد.
95. Australian Constructors Association – Guidelines For Tendering – 11/08/2006
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•شروط املناقصة واسلوب االتصال وتقدمي االستفسارات ،واسلوب فتح العطاءات وتقييم العروض
•متطلبات املناقصة والوثائق اليت جيب ان يقدمها املشارك باملناقصة عن الشركة ان كانت مادية اوفنية
اوالقدرات الدارة املشروع او اخلربة السابقة بتنفيذ مشاريع مشاهبة ،وكيفية توثيق هذه املعلومات،
ومستوى تفاصيل االسعار اليت ستقدم ،واجل��دول الزمين من ضمنها احملطات الرئيسة يف التنفيذ،
والعالقة باملقاولني الثانويني.
•ش���روط العقد وحت��دي��د نوعية العقد واس���س التعاقد وم��س��ؤول��ي��ات وص�لاح��ي��ات االط����راف املشاركة
(املقاول ،رب العمل ،ادارة املشروع ،املهندسني املشرفني ،مهندسي املوقع ،أي جهات اخ��رى)،
وكيفية احتساب الدفوعات وغريها من املتطلبات اليت حتتويها العقود.
املناقصات
رب العمل
ادارة المشروع
القانونيون

تحديد اسلوب
اختيار المقاول
ونوعية العقد

اعداد وثائق
المناقصة

الدعوة لتقديم
العروض لتنفيذ
المشروع

الفريق
االستشاري
القانونيون

فتح العطاءات
واختيار
المقاول
المفضل

التعاقد مع
المقاول
المفضل

تنفيذ المشروع

المناقصات
– 269
الصفحة
النهائي للمقاولة يأخذ هو االخر
الوصول اىل الشكل
االشكال ،فان
وكما ان املقاوالت متعددة
طرقاً متعددة .وميكن حتديد ثالث طرق رئيسة الختيار املقاول بغض النظر عن نوعية العقد الذي سيوقع.
وبني هذه الطرق الثالث هنالك تفرعات كثرية حسب حاجة املشروع:
رب العمل
ادارة المشروع
القانونيون

الفريق
االستشاري
القانونيون

•مناقصة تنافسية مفتوحة :حيث تعلن املناقصة وشروط التقدمي عليها بوسائل االعالم املتنوعة اما
حمليا او عامليا .ومن حق اي مقاول تتوفر فيه الشروط املعلنة ان يشرتي وثائق املناقصة ويقدم العرض
المشروعلرب العمل
االسعار
االسلوب معافضل
العطاءاتهذا
لتقديم وعمومافتحينتج
ماهو مطلوبالدعوةمنه.
��ايل حسب
الفين وامل
تنفيذ
تحديد اسلوب
اعداد وثائق
التعاقد
المناقصة
اختيار المقاول
واختيار
العروض لتنفيذ
المقاول
بقبول اوطأ االسعار .والسبب يف
ونوعيةمنالعقداملفضل ان يثبت يف الدعوة
ولكن
من ان رب المقاول
المشروع
العمل غري ملزم المفضل
المفضل
ذلك العطاء التقييم الفين وامكانيات املقاول يف تنفيذ املشروع وباجلودة املطلوبة امهية خاصة عند
اختيار املقاول .الصفحة  – 261اساليب المناقصات

هنالك اسلوب اخر ميكن اللجوء اليه يف املناقصات التنافسية املفتوحة واليت تقتضي حتليل اجلوانب
االسعار كما جاءالفريقيف تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ()1
الفنية لتقييم امكانية املقاول قبل حتليل
رب العمل
ادارة المشروع
القانونيون

االستشاري
القانونيون
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تحديد اسلوب
اختيار المقاول
ونوعية العقد

اعداد وثائق
المناقصة

الدعوة لتقديم
العروض لتنفيذ
المشروع

فتح العطاءات
واختيار
المقاول

التعاقد مع
المقاول
المفضل

تنفيذ المشروع

مركز البيان للدراسات والتخطيط

 .2014مبعىن ان يقدم مجيع املشاركني باملناقصة عرضني منفصلني ،االول فيه شرح المكانيات املشارك،
والثاين فيه االسعار .وبعد حتليل اجلوانب الفنية واختيار عدد حمدود من املشاركني ،تكون املنافسة عند
ذلك على السعر املقدم.
ويف هذا النوع من املناقصات صعوبات جتعل اسلوب املناقصة التنافسية املفتوحة غري مناسب
خصوصا للمشاريع الكبرية اواليت حتتاج اىل خربات حمددة .فالتنافس الواسع قد يؤدي اىل ختفيض اسعار
املقاولة ولكن الكلفة العالية لتسعري املشاريع الكبرية قد تؤدي اىل عدم التعمق يف التسعري بسبب التنافس
الكبري وضعف نسبة النجاح يف املناقصة .اضافة اىل ذلك فاملناقصة املفتوحة قد تستهوي كثري من املقاولني
املشكوك يف امكانياهتم وجتعل التدقيق يف امكانيات املقدمني من الناحية املالية واخلربة واالمكانيات التقنية
صعبا وطويال.
•مناقصة تنافسية حمدودة :وهنا يتم اختيار عدد من املقاولني ،ثالثة او مخسة او اكثر ،ودعوهتم
لتقدمي عروضهم الفنية واملالية للمشروع .ويتم االختيار على اس��اس املعرفة برصانة وق��درة وكفاءة
املقاولني الفنية وامل��ال��ي��ة .96وميكن اج��راء حب��وث اولية عن امكانيات املقاولني وخربهتم من خالل
االدبيات العامة او االستفسارات املباشرة.
وميكن تقسميم العملية اىل مناقصتني :االوىل الدعوة التنافسية املفتوحة لتقدمي املعلومات عن
املقاول وامكانياته الفنية واملالية وخربته يف مثل هذه املشاريع .مث يتم اختيار ثالثة او اكثر من املقاولني،
الذين يعتقد بصالحيتهم للمشروع ،لتقدمي عروضهم يف مناقصة مالية تنافسية .يف هذه احلالة يكون
االختيار على اساس السعر االوطأ اال اذا كانت هنالك متطلبات اخرى يف املناقصة الثانية.
وه����ذا االس���ل���وب ي��ص��ل��ح مل��ش��اري��ع ال��ق��ط��اع اخل����اص او ل��ل��م��ش��اري��ع احل��ك��وم��ي��ة اذا ك��ان��ت هنالك
خصوصية ل��ل��م��ش��روع وال�ت�ي جت��ع��ل امل��ن��اق��ص��ة امل��ف��ت��وح��ة مضيعة للجهود او غ�ير ممكنة الس��ب��اب ع��دي��دة
م��ن��ه��ا ع����زوف امل���ق���اول�ي�ن ع���ن ت��ق��دمي ال���ع���ط���اءات او ل��ك��وهن��ا ع��ق��ود خت��ص��ص��ي��ة او م��ش��اري��ع اس�ترات��ي��ج��ي��ة.
كما انه يصلح لتقليل فرتة اختيار املقاول حيث ميكن القيام باالستفسارات عن املقاولني او الدعوة لتقدمي
العروض الفنية قبل االنتهاء من اعداد مجيع وثائق املناقصة حبيث تكون قائمة املقاولني متوفرة مباشرة عند
االنتهاء من اعداد الوثائق.
•املفاوضات املنفردة او مع عدد من املقاولني :الشك ان التعاقد لكثري من مقاوالت القطاع اخلاص تتم
بالتفاوض مع مقاول واحد اما بسبب معرفة رب العمل باملقاول او الن املقاول قام باعمال مماثلة استطاع
رب العمل مشاهدهتا .وقد يتفاوض رب العمل مع اكثر من مقاول واحد اال ان التفاوض مع املقاول
 .96وزارة التخطيط والتعاون االنمائي – تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )1لسنة  – 2014خامساً – الفصل الثالث

190

األسس العملية إلدارة املشاريع والعمل اهلندسي

من قبل القطاع العام له معايري وشروط حددهتا تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1لسنة،201497
ومبوافقة اللجنة القطاعية املختصة يف جملس الوزراء وبتوصية من اللجنة املركزية للمراجعة واملصادقة
على االحالة.
وسيكون من الصعوبة التفاوض يف آن واحد مع اكثر من مقاول النه الميكن ضمان العدالة يف
التعامل بشكل متسا ٍو مع اكثر من واحد .وبالرغم من ان عملية التفاوض على السعر وتدقيق االسعار
التفصيلية لكل فقرة من العمل قد تأخذ بعض الوقت اال اهنا ختتصر العملية الكلية الختيار املقاول الن
التفاوض على الكلفة يشمل ايضا مناقشة املسائل الفنية االخرى كالربنامج ومتطلبات املوقع والدفوعات
وغريها من املتطلبات.
يف حال التنفيذ املباشر ،اي قيام رب العمل بادارة عملية تنفيذ املشروع ،قد يستعمل اكثر من
اسلوب واحد للمناقصات يف املشروع الواحد .فمن املمكن ان يتم اختيار املقاول بالتنافس لبناء اهليكل
لالهناءالعمل
رب
الفريق
االستشاري جيب ان يلعب القطاع االستشاري
وباحلقيقة
الداخلي.
ولكن يتم التفاوض مع مقاول اخ��ر
ادارة المشروع
هذه الوسائل القانونيون
القانونيون
لتحقيق افضل النتائج للمشروع.
ومديري املشاريع دوراً ابداعياً لتطوير اي من
مجيع املناقصات تعطي احلق للمقاولني بتقدمي االستفسارات اذا وجدت خالل فرتة معينة .ومن
المشروعالتعاليم
التحيز.
العدالة
املقاولني
االجوبة قد ارسلت
الضروريتحديدالتأكد
مع وعدم تنفيذ
اىل مجيع فتح
الدعوة لتقديم
اسلوب من ان اعداد وثائق
العطاءاتلضمان التعاقد
المناقصة
واختيار
العروض لتنفيذ
اختيار المقاول
المقاول
املناقصة ان حيدد اخر موعد
عليها بالطلب من
العقد مع االستفسارات واالجابة
تتعامل
احلكوميةونوعية
المقاول
المشروع
كاتب شروطالمفضل
المفضل
لتقدمي االستفسارات من قبل املشاركني باملناقصة ،كما حيدد موعد اجتماع حيضره ممثلوا املشاركني مجيعاً
لالستماع اىل االجوبة يف ان واحد.

الصفحة  – 269المناقصات

اس ــاليب املناقصات يف التعليمات احلكومية
رب العمل
ادارة المشروع
القانونيون

تحديد اسلوب
اختيار المقاول
ونوعية العقد

اعداد وثائق
المناقصة

الدعوة لتقديم
العروض لتنفيذ
المشروع

الفريق
االستشاري
القانونيون

فتح العطاءات
واختيار
المقاول
المفضل

التعاقد مع
المقاول
المفضل

تنفيذ المشروع

الصفحة  – 261اساليب المناقصات

 .97وزارة التخطيط والتعاون االنمائي  -تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )1لسنة  – 2014سادسا  -الفصل
ً
الثالث.

رب العمل
ادارة المشروع
القانونيون

الفريق
االستشاري
القانونيون
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اوالً:املناقصة العامة
ثانياً :املناقصة احملدودة
ثالثاً :املناقصة العامة بطريقة التأهيل الفين
رابعاً :املناقصة مبرحلتني
خامساً :الدعوة املباشرة
سادساً :العطاء الواحد
سابعاً :التعاقد املباشر

تحديد اسلوب
اختيار المقاول
ونوعية العقد

رب العمل
ادارة المشروع
القانونيون

اعداد وثائق
المناقصة

الدعوة لتقديم
العروض لتنفيذ
المشروع

الفريق
االستشاري
القانونيون

فتح العطاءات
واختيار
المقاول
المفضل

ثامناً :الشراء املباشر من الشركات املصنعة الرصينة

التعاقد مع
المقاول
المفضل

تنفيذ المشروع

الصفحة  – 269المناقصات

تاسعاً :جلان املشرتيات

من الضروري ايضا مالحظة ان هذه التعاليم تشمل ليس فقط مقاوالت البناء واالنشاء وامنا ايضا
جتهيز املواد والسلع وتقدمي اخلدمات واخلدمات االستشارية من دون التميز فيما بينها تعاقديا.
رب العمل
ادارة المشروع
القانونيون

الفريق
االستشاري
القانونيون

ان الضوابط رقم ( )2الصادرة عن وزارة التخطيط تعطي شرحا وافيا ملتطلبات اجراءات االعالن
98
عن املناقصة واالحالة فيما يتعلق باملقاوالت احلكومية
تحديد اسلوب
اختيار المقاول
ونوعية العقد

التأهيل للمناقصة

99

اعداد وثائق
المناقصة

الدعوة لتقديم
العروض لتنفيذ
المشروع

فتح العطاءات
واختيار
المقاول
المفضل

التعاقد مع
المقاول
المفضل

تنفيذ المشروع

الصفحة  – 261اساليب المناقصات

Pre-tender Qualification
رب العمل
ادارة المشروع
القانونيون

تحديد اسلوب
اختيار المقاول
ونوعية العقد

اعداد وثائق
المناقصة

الدعوة لتقديم
العروض لتنفيذ
المشروع

الفريق
االستشاري
القانونيون

فتح العطاءات
واختيار
المقاول
المفضل

التعاقد مع
المقاول
المفضل

تنفيذ المشروع

التأهيل
للمناقصة
الرئيسية

الصفحة  – 263التأهيل للمناقصة

 .98وزارة التخطيط العراقية – الضوابط ( )1الى ( )8لتسهيل تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )1لسنة 2014
99. See Designing Buildings Wiki, Pre-qualification Quationnaire PPQ, http://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Pre-qualification_questionnaire_PQQ. See also Simon Rawlinson, Procurement: Two Stage-Tendering, Building.co.uk, http://www.building.co.uk/procurement-two-stagetendering/3067103.article
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مت التطرق اىل امكانية االعالن عن مناقصة لتأهيل املقاولني واختيار عدد منهم للدعوة املباشرة يف
املناقصة الرئيسة (املناقصة على مرحلتني) .ويف كثري من احلاالت نشاهد طلبات من املؤسسات الرمسية
موجهة اىل املقاولني لتقدمي “السرية الذاتية” لتحديد امكانية دعوهتم يف مناقصة حمدودة ملشروع ما .اال
ان االسلوب املهين يستوجب اعطاء معلومات اكثر وحتديد ماهو مطلوب من املقاول لتقييم امكانياته
يف تنفيذ املشروع.
فمن طرف رب العمل البد من ذكر املعلومات التالية حىت وان كانت بشكل مكثف  1-طبيعة
املشروع  2-حجم املشروع واسلوب التشيد  3-الربنامج الزمين  4-الفريق االستشاري ودوره اثناء تنفيذ
املقاولة و 5-اسلوب التعاقد مع امل��ق��اول .ه��ذه املعلومات مهمة للمقاول ليتمكن من حتديد قابلياته
لاليفاء مبتطلبات املشروع.
اما ماهو مطلوب من املقاول ان يقدمه فيعتمد على طبيعة املشروع نفسه ،ولكن ان يشمل على
االقل املعلومات التالية:
1 .1الشركة املقاولة وتاريخ تأسيسها وطبيعتها التجارية والقانونية والشركة االم اذا كانت من جزء من
شركة كبرية.
2 .2رقم التسجيل وصنفه اذا كانت مسجلة يف العراق.
3 .3االمكانيات املالية احلالية واحلركة املالية للشركة للثالث سنوات اليت تسبق الدعوة.
4 .4امجايل قيمة ومراحل املشاريع اليت حتت التنفيذ.
5 .5الرتكيبة االدارية للشركة.
6 .6االمكانيات التقنية والفنية للشركة.
7 .7تفاصيل عن ثالثة اواكثر من املشاريع اليت نفذهتا الشركة خالل السنني االخرية ،واملفضل ان تكون
مقاربة للمشروع املعلن نوعاً وحجماً.
8 .8اذا كان املشروع من صنف خاص وحيتاج اىل قابليات حمددة فيجب ان يشرتط يف الدعوة.
9 .9اي معلومات عن الشركة واليت تعترب ضرورية للتقدمي على املشروع مثل التجربة يف صنف املشروع او
اخلربة يف تنفيد املشاريع يف املنطقة (الشرق االوسط او العراق)
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ومن املفيد ان حتدد نقاط لكل فقرة من املعلومات املطلوبة ليتم على اساسها حتديد االفضلية
للمشروع .وقد جيد الفريق االستشاري ورب العمل ض��رورة مقابلة الشركات اليت قدمت املعلومات يف
هذه املرحلة للتأكد من مناسبة هذه الشركات للعمل يف املشروع .واذا كان عدد الشركات املقدمة كبري
والميكن مقابلتهم كلهم فيمكن القيام باختيار الشركات االفضل ومن مث مقابلتهم وبعدها اختيار عدد
حمدود جداً لدعوهتم لتقدمي العروض .ويف كل االحوال جيب اختيار املقدمني مسبقا باسلوب االختيار.
هنالك مسار اخر السلوب املناقصة على مرحلتني تستعمل يف عقود «تسليم املفتاح» .وتكون
متطلبات املرحلة االوىل تقدمي املعلومات اعاله عن املقاول (ان مل تقدم مسبقا يف عملية تسبق املناقصة)
مع تقدمي تصاميم وخمططات اولية للمشروع .وه��ذه العملية مشاهبة للمسابقات املعمارية .وسيكون
اختيار الشركات للمرحلة الثانية حسب املعلومات املقدمة وطبيعة احللول التصميمية من ضمنها االبداع
يف تقدمي احللول .ومن الطبيعي ان يكون العدد يف كال املرحلتني صغرياً واليتجاوز عدد الشركات املدعوة
للمرحلة الثانية ثالث شركات.
فتح وحتليل العطاءات
رب العمل
ادارة المشروع
القانونيون

تحديد اسلوب
اختيار المقاول
ونوعية العقد

اعداد وثائق
المناقصة

الدعوة لتقديم
العروض لتنفيذ
المشروع

الفريق
االستشاري
القانونيون

فتح العطاءات
واختيار
المقاول
المفضل

التعاقد مع
المقاول
المفضل

تنفيذ المشروع

املرحلة التالية من اختيار املقاول هي عملية تدقيق املعلومات (حتليل العطاءات) اليت يقدمها
املقاولون املتنافسون ان كانت فنية او مالية .من الطبيعي ان جناح حتليل العطاءات يرتبط بالتحضري اجليد
االسس اليت ستوظف
وتحليليف العطاء او
فتحجيب ان تقدم
للمطلبات اليت
الصفحةالواضح
لعملية التدقيق ،من التحديد
العطاءات
– 261
يف عملية االختيار.
املعلومات اليت متكن املقاول من تسعري املشروع وان
فوثائق الدعوة للمناقصة جيبربانالعملتشمل على
الفريق
حيدد كمية العمل ومستواه النوعي ادارة
االستشاري
االخرى .اال ان السعر قد اليكون وحده كافيا
المشروع الشروط املؤثرة
القانونيوناىل
اضافة
القانونيون
لتحديد صالحيات املقاول .فقد يطلب من املقاول تسعري مجيع فقرات جدول الكميات الهنا ستوضح
تحديد اسلوب
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ان كان املقاول ،حىت وان قدم اقل االسعار ،قد زاد من فقرات العمل االوىل يف الربنامج مما يعين انه
سيستلم نسبة عالية من الدفوعات يف بداية العمل مما قد يؤدي اىل خطورة على مسار املشروع الحقا.
وهذا دور املتخصص يف الكميات واالسعار لتدقيق جدول الكميات املسعر من قبل املقاول.
اضافة لذلك فقد يطلب من املشاركني يف املناقصة من تقدمي معلومات عن شركتهم ،ان مل تكن
قد طلبت مسبقا ،والفريق املشرف على العمل يف املوقع ومعلومات عن االمكانيات املالية والفنية واملعدات
واسلوب التعاقد مع املقاولني الثانويني .ان الربنامج للمحطات الرئيسة للعمل يف املوقع مهم جدا يف تقييم
رقم ( )1تعليمات ملقدمي العطاءات يف
االطالع على الضوابط
امكانيات املقاول وتفهمه للعمل ،ومن املفيد رب العمل
الفريق
ادارة المشروع
االستشاري
تشرح مهام جلان فتح وحتليل العطاءات
الضوابط رقم ()3
وثائق املناقصة الصادرة عن وزارة التخطيط .كما ان
القانونيون
القانونيون
واسلوب عملها .100ومن املفيد مالحظة ان حتليل العطاءات يتم بشكل سري .ويتم تكوين جلنة او اكثر
101
لفتح العطاءات من ذوي االختصاص وجلان اخرى لتحليل وتقييم العطاءات من اجلوانب الفنية واملالية
تنفيذ المشروع
تحديد اسلوب
فتح العطاءات
الدعوة لتقديم
اعداد وثائق
التعاقد مع
احلكومية.
اختيار يف
كما هو وارد
التعليمات المناقصة
المقاول
واختيار
العروض لتنفيذ
المقاول
المشروع

ونوعية العقد

المقاول
المفضل

المفضل

حتليل وتقييم العطاءات يتم على اساس املتطلبات احملددة مسبقا .وقد تقوم جلنة التحليل والتقييم
بوضع نسبة ثقل لكل فقرة من املتطلبات .فقد يكون للسعر  20%بينما للمشاريع املشاهبة وتفهمه
ملتطلبات املشروع  % 30او بالعكس.
العقود
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 .100وزارة التخطيط العراقية – الضوابط ( )1الى ( )8لتسهيل تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )1لسنة  .2014راجع ايضا
الملحق رقم 5
 .101الفصل السادس لجان فتح العطاءات ولجان تحليل وتقييم العطاءات ومهامها – تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ()1
لسنة 2014
102. RICS, Draft Guidance Notes, Comparative Construction and Engineering Contracts, https://
consultations.rics.org/consult.ti/comparative.construction/viewCompoundDoc?docid=2424148
رب العمل
الفريق
=&sessionid=&voteid
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العقد هو اتفاق بشروط حمددة بني اثنني أو أكثر من األشخاص أو الكيانات اليت يوجد فيها وعد
للقيام بعمل ما مقابل فائدة او قيمة معينة .ويعين هذا ان يكون هنالك  1-عرض 2- .قبول للعرض
واتفاق االط��راف  3-وعد ألداء شئ ما  4-تعويض  5-خالل فرتة حم��ددة او بتاريخ حمدد  6-وجود
أحكام وشروط لألداء  7-األداء
والبد هنا من االشارة اىل بعض املصطلحات اليت تستعمل يف التعاقد على النطاق العاملي .فمن
جهة تستعمل كلمة «عقد»  Contractلتشمل عقود البناء او التجهيز .ومن جهة اخ��رى تستعمل
كلمة :اتفاق”  Agreementاو “تعيني”  Appointmentللعقود اليت تربم مع االستشاريني والفنيني.
ان الفرق بني هذه املصطلحات هي ان العقود مع االستشاريني التتوقف عند بنود العقد وامنا يتعدى ذلك
اىل “السلوك املهين”  Professional Ethicsواملسؤولية املهنية .كما ان العمل االستشاري غري حمصور
باجلوانب التنفيذية فقط وامنا يتضمن تقدمي املشورة والنصح اىل رب العمل.
القوانني اليت تتحكم بالعقود هي اساس االعمال التجارية .لذلك من الضروري االستعانة بالقانونيني
من ذوي اخلربة للمسامهة يف كتابة العقود .وبأي حال فأن العقود ألغراض غري قانونية ليست قابلة للتطبيق
يف القانون .وكما ذكر سابقاً أن تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )1لسنة  2014تشرح اساليب املناقصات
وتشري اىل بعض شروط املقاولة ،ولكنها التضع صيغة اوصيغ معينة للعقود كما هو متعارف عليه عامليا،
والتذكر االنواع املختلفة من التعاقد لتنفيذ املشاريع .يف حني تتوسع الضوابط رقم ( )4الصادرة عن وزارة
التخطيط يف شرح املواد اليت جيب ان يتضمنها العقد من دون اعطاء صيغة حمددة لذلك.103
أم�������ا ش��������روط امل�������ق�������اوالت الع�����م�����ال اهل����ن����دس����ة امل����دن����ي����ة ل���س���ن���ة  1987وش����������روط امل�����ق�����اوالت
الع������م������ال اهل����ن����دس����ة ال����ك����ه����رب����ائ����ي����ة وامل���ي���ك���ان���ي���ك���ي���ة وال����ك����ي����م����ي����اوي����ة ل���س���ن���ة  1987ال�������ص�������ادرة اي���ض���ا
ع������ن وزارة ال����ت����خ����ط����ي����ط ،وال�����ت����ي ت����ش��ي�ر ال����ي����ه����ا ت����ع����ل����ي����م����ات ت���ن���ف���ي���ذ ال�����ع�����ق�����ود احل����ك����وم����ي����ة ،104
فتمثل صيغة عقود مع املقاول بشروطها العامة واخلاصة .وقد احلقت كال الوثيقتني يف دليل املهندس املقيم
للمشاريع االنشائية الصادر عن وزارة االعمار واالسكان عام  .2015وتبقى هاتان الوثيقتان الصيغة اليت
تستعمل لكل االحوال ،وكل الظروف ،وكل انواع املشاريع.
هاتان الصيغتان متثل االطار املمكن للتعاقد مع املقاولني على ان يقوم مدير املشروع واالستشاريون
بتدقيق الصيغة وتعديلها او تطويرها مبا يتناسب ومتطلبات امل��ش��روع .كمثال على ذل��ك ف��ان شروط
املقاوالت العمال اهلندسة املدنية خيلو من التطرق اىل مسؤولية املقاول يف توفري املتطلبات للمهندسني،
من اماكن عملهم اىل وسائل التواصل التلفوين او االلكرتوين ،وتوفري مالبس الصيانة للمتواجدين ،وزوار
 .103وزارة التخطيط العراقية – الضوابط الخاصة بتسهيل تنفيذ احكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )1لسنة 2014
 .104وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ،تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )1لسنة  – 2014الفصل الحادي عشر ،المادة
 12اوال.
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الصفحة  – 261فتح وتحليل العطاءات

املوقع .وميكن اضافة هذه املتطلبات اىل اجلزء العام  Preliminariesيف ج��داول الكميات ،ولكن قد
يكون من االفضل اضافتها اىل شروط املقاولة.
رب العمل
ادارة المشروع
القانونيون

الفريق
االستشاري
القانونيون

وه���ن���ال���ك ج���ان���ب اخ����ر خت��ت��ل��ف ف��ي��ه ش�����روط امل���ق���اول���ة الع���م���ال اهل���ن���دس���ة امل���دن���ي���ة ع���ن م��ث��ي�لاهت��ا
يف ال���ع���امل ه���ي ان ص��ي��غ امل���ق���اوالت ال��ع��امل��ي��ة ت��ع��ت�بر امل���ق���اول م���س���ؤوال ك��ل��ي��ا ع���ن امل���وق���ع اىل ح�ي�ن تسليم
امل���ش���روع اىل رب ال��ع��م��ل م���ن ض��م��ن��ه��ا م��س��ؤول��ي��ة ال���دخ���ول واخل������روج م���ن امل���وق���ع وح��س��ب ت��ع��ال��ي��م يتفق
المشروع من
��ولمعامل��واف��ق��ة ال��ت��تنفيذح��ري��ري��ة
العطاءات��وج��ب ح��ص
���اوالت ال��ع��راق��يفتح��ة ت��س��ت
وثائق ش����روط امل���ق
اعدادي��ن��م��ا
رب ال��ع��م��ل .ب��
ع��ل��ي��ه��ا م
���عاسلوب
تحديد
الدعوة لتقديم
التعاقد
المناقصة
اختيار المقاول
واختيار
العروض لتنفيذ
المقاول
105
المفضلال��ث��ان��وي��ن واجمل��ه��زي��ن .
المقاول��اول او امل��ق��اول�ين
المشروععلى م�لاك امل��ق
العقد شخص يف امل��وق��ع ان مل يكن
ونوعيةالي
امل��ه��ن��دس
المفضل
مبعىن ان املهندس (ممثال لرب العمل) هو املسؤول عن ادارة املوقع.
وهنا حتتاج العائلة املهنية من مراجعة كل التعاليم للوصول اىل الصيغة املرنة واالفضل واملقاربة اىل
التوجهات العاملية.
الصفحة  - 266العقود
انواع العقود
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اذا كانت املشاريع خمتلفة يف حجمها ونوعيتها ،واذا كانت متطلباهتا خمتلفة ومتنوعة ،واذا كان
الصفحة  – 261انواع العقود
مستوى املعلومات املتوفرة عن املشروع قبل التنفيذ ايضا خمتلفة ،فالبد ان تكون العقود لتنفيذ املشاريع
متعددة االشكال.
وميكن التطرق اىل بعض انواع العقود ،من التجربة العاملية ،حىت وان مل تتطرق هلا الوثائق الرمسية.
وكل ما يذكر هنا حيمل صفة العموميات ألن “العقد هو شريعة املتعاقدين”:
 .105المادة الثامنة والثالثون  -شروط المقاوالت العمال الهندسة المدنية لعام .1987
106. RICS, Draft Guidance Notes, Comparative Construction and Engineering Contracts, https://
consultations.rics.org/consult.ti/comparative.construction/viewCompoundDoc?docid=2424148
=&sessionid=&voteid
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•مقاولة بسعر ثابت  :Fixed Lump-Sum Contractوحتتاج هذه املقاوالت اىل تفاصيل
متكاملة عن املشروع ليتمكن املقاول من تسعريها بدقة اثناء املناقصة.
•مقاولة الدارة عقود البناء  :Construction Management Contractحيث يقسم
املشروع اىل “حزم”  Packagesمتخصصة كاألسس واالطار واالعمال الصحية وغريها .وتوضع
ميزانية لكل منها فيما يدير املقاول الرئيسي عملية التعاقد مع املقاولني املتخصصني لكل حزمة.
وجيب يف هذه احلالة ان جيمع املقاول ،كشخص او كشركة ،بني املعرفة الكافية يف عملية البناء وبني
املعرفة الكاملة يف ادارة املشاريع والعقود .اما التعاقد هلذه احلزم فهي بني املقاولني لكل حزمة ورب
العمل .وميكن استعمال هذا النوع من العقود عند احلاجة للبدء بعملية التنفيذ قبل االنتهاء من كل
التفاصيل ،او يف حال وجود حاجة ماسة للمشروع بشكل سريع .وتكون ادارة عملية التصميم يف
مراحلها املتأخرة (وليس التصميم نفسه) والتنفيذ املوقعي والربنامج الزمين من مسؤوليات املقاول مدير
ادارة تنفيذ “احلزم”.
•مقاولة بسعر الكلفة زائداً نسبة لربح املقاول:Cost Plus Contract 107لرمبا اليستعمل مثل
هذه العقود يف العراق بسبب هيمنة ثقافة القطاع العام على السوق التجارية ،ولكنه اسلوب مستعمل
عامليا خصوصاً عندما التكون التصاميم متكاملة قبل البدأ باملوقع .وهذا االسلوب قريب من العقد
السابق سوى ان املقاول يشرتي املواد من السوق ويضيف هلا سعر العمل املتفق عليه مسبقا مضافاً
اليه نسبة الربح .ويف كال العقدين ميكن اضافة حتفيز مادي اذا استطاع املقاول شراء املواد او التعاقد
على تنفيذ “احلزم” بأقل كلفة من امليزانية .أال ان هنالك عدد من نقاط الضعف اليت جيب اخذها
بعني احل��ذر قبل الشروع مبثل هذا العقد ،امهها ان رب العمل يتحمل مجيع املخاطر املرتتبة على
الكلفة والربنامج ،كما حيتاج هذا النوع من العقود اىل اشراف مباشر ودقيق من قبل رب العمل او
من ميثله للسيطرة على النوعية واجلودة.
•مقاولة التصاميم والتنفيذ او استكمال التصاميم وتنفيذ امل��ش��روع
 :Contractحيث يقوم الفريق املصمم باعداد التصاميم االولية وت�ترك عملية تطوير التصاميم
واعداد الرسومات التفصيلية والتنفيذ اىل املقاول ،ويف الكثري من احلاالت ،باشراف الفريق املصمم.
واخلربة العملية تشري اىل ان افضل مرحلة للتعاقد مع املقاول اذا كان هذا االسلوب متبعاً ،هو بعد
االنتهاء من املرحلة الثانية من عملية اعداد التصاميم ،اي االنتهاء من تطوير التصاميم ،وترتك عملية
108

Design & Build

107. Juan Rodriguez, Cost-Plus Contract Basics, About.com Construction, http://construction.
about.com/od/Procurement-Process/a/Cost-Plus-Contract-Basics.htm
108. Design and Build Procurement Route, Designing Buildings Wiki, http://www.
designingbuildings.co.uk/wiki/Design_and_build_procurement_route
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اعداد الوثائق التفصيلية لفريق املقاول .يف بعض املقاوالت تقوم شركة البناء بعملية اعداد التصاميم
بالكامل اضافة اىل تنفيذ املشروع .وقد يتم التعاقد على مرحلتني الختيار التصميم االفضل من
املقاول االفضل .مزايا هذا النوع من التعاقد ،كما يتصورها البعض تشمل رغبة رب العمل باقامة
عالقة تعاقدية مع شركة واحدة بدل املصممني من جهة واملقاول من جهة اخرى ،واالستفادة من
تداخل اخلربة الفنية بالتصميم واخلربة العملية بالتنفيذ ،وتقليل مدة املشروع والتأكد من مدة العمل
من املراحل االوىل.
مسؤوال عن
•مقاولة تسليم املفتاح :Turn-Key Contract 109ويف هذه احلالة يكون املقاول
ً
كل التصاميم وعن التنفيذ املوقعي .ومايقدمه رب العمل هو وثيقة املتطلبات ومعلومات عن املوقع.
ويقوم املقاول جبميع هذه االعمال كـ”متعهد” .مبعىن ان رب العمل اليتحمل أي مصاريف اال بعد
االنتهاء من بناء املشروع بشكل كامل .وبالوقت الذي قد يكون هذه االسلوب مناسبا لرب العمل
من الناحية االقتصادية وقد يكون حمفزاً للمقاول الهناء املشروع بسرعة اال ان املشكلة يف هذه العقود
هي ضعف السيطرة على اجلودة النهائية .هنالك عمل واسع ومتشعب العداد التصاميم ،وهنالك
مراحل متعددة قبل الوصول اىل الشكل النهائي للمشروع ليس فقط فيما يتعلق بالشكل اخلارجي
وامنا ايضا بالفضاءات وعالقتها ببعضها واملتطلبات الفنية واهلندسية .وهذا اجلانب من االشراف
يصبح ضعيفاً جداً يف مقاوالت تسليم املفتاح .وعموماً هنالك خلط بني مقاولة التصميم والبناء
وبني مقاولة تسليم املفتاح .ففي النوع االول يستمر رب العمل يف تقدمي الدفوعات املرحلية والتدخل
يف مسار املشروع اثناء التصميم ،اي سيطرة اعلى على التصاميم والتنفيذ ،بينما يكون النوع الثاين
حتت سيطرة املقاول حصراً اىل ان ينتهي املشروع من االتنفيذ.
كلفة املقاولني عالية ج��داً اذا هم فعالً قاموا باعداد التسعرية باسلوب مهين .بل يف كثري من
احل��االت جند املقاولني يعيدون تقدمي تصاميم ملشاريع قدمية سبق ان نفذوها يف موقع اخ��ر ،مما يفقد
املشروع اية روح ابداعية ومما خيلق مشاكل الحقاً .مع هذا يبقى هذا النوع من املقاوالت مناسبا ملشاريع
التكنلوجيا العالية حيث ترتابط عمليات اعداد التصاميم مع عملية التنفيذ من اللحظات االوىل.
صيغ العقود العاملية
توجد يف الدول الصناعية مؤسسات متخصصة بكتابة صيغ لعقود البناء واهلندسة .وتشكل هذه
املؤسسات من قبل املؤسسات الفنية (املعماريني واملهندسني) ومؤسسات املقاولني ،واحلقوقيني والشركات
109. What ia a Turnkey Contract, WiseGEEK, http://www.wisegeek.org/what-is-a-turnkey-contract.htm
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املستثمرة يف البناء واالعمار وغريها من املؤسسات اليت يهمها العمل العمراين .وهذه املؤسسات تصدر
صيغ الن��واع من العقود ميكن اعتمادها .كما تقوم هذه املؤسسات بتعديل العقود بني احلني واالخر
باالرتباط مع اخلربة املكتسبة من استعمال هذه الصيغ اوبسبب املتغريات يف القوانني العامة.
واجلدول التايل يبني بعض الصيغ التعاقدية اليت تتبعها دول متفرقة من ضمنها االم��ارات العربية
املتحدة يف عملية البناء واالنشاء .علماً اهنا تبقى صيغ غري ملزمة اال اهنا تستعمل من قبل غالبية املشاركني
يف العملية العمرانية ،مع االضافات او التغريات اليت يروهنا ضرورية ويتم االتفاق عليها بني الطرفني.
البلد

بعض صيغ العقود Examples of National Forms of Contract -

Country

بريطانيا

)Various forms of the Joint Contracts Tribunal (JCT
)Others including NEC3 Forms of Contract (Engineering

UK

)Marchés de Travaux (Construction Contracts

France

فرنسا

Standard forms by the IAA
امريكا

Engineers Joint Contract Documents Committee
)(EJCDC

USA

المانيا

Contracts containing standard terms and conditions
(STC) governed by the civil and IAA Code

Germany

اليابان

Standard form, jointly prepared by the major
associations of contractors and architects

Japan

FIDIC contracts and other English language standard
forms including NEC3

UAE

االمارات
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ه���ن���ال���ك اي���ض���ا ع���ق���ود م���ع���ت���م���دة ع���امل���ي���ا ي���ص���دره���ا احت������اد امل���ه���ن���دس�ي�ن ال���ع���امل���ي
 . Internationale des Ingeniéurs-Conseils FIDIC110وق��د سبق ان استعملت هذه
الصيغ يف العراق اضافة اىل استعماهلا بشكل واس��ع يف دول اخلليج .ولرمبا يكون من املناسب دراس��ة
امكانية استعمال صيغة العقد العاملي للمشاريع املنفذة من قبل املقاولني العاملني اوال وذل��ك بسبب
معرفتهم بشروطه وسهولة التفاوض حول مواد العقد.111
Fédération

املقاوالت ذات املسار السريع

112

Fast Track Contract

“العقود ذات املسار السريع” هي مصطلح عام للعقود اليت تستهدف تقليص الربنامج الزمين
للمشروع من خ�لال تداخل انشطة اع��داد التصاميم وعمليات التنفيذ املوقعي ب��دالً من االنتهاء من
التصاميم قبل الشروع بالتنفيذ .وميكن استعمال عدد من طرق املناقصات والتعاقد لتحقيق هذا اهلدف.
مبعىن ان امل��س��ار السريع ه��و ه��دف واس��ل��وب ول��ي��س صيغة تعاقدية حم���ددة .م��ع ه��ذا ميكن ال��ق��ول بان
االساليب االفضل لتحقيق اهلدف هو مقاولة ادارة عقود البناء  Construction Managementاو
مقاولة الكلفة زائداً الربح  Cost Plusاو تقسيم املقاوالت اىل مراحل لتحديد السعر الثابت لكل مرحلة
باالعتماد على قائمة االسعار املتفق عليها مسبقا.
ولتحقيق الربنامج يقوم الفريق اهلندسي مباشرة بعد املوافقة على التخطيطات االولية بتحديد
املتطلبات اهلندسية للعمل حتت االرض (االسس او السرداب واجملاري وتوصيل اخلدمات) .ومن الطبيعي
ان تصاميم ه��ذه امل��راف��ق ستعتمد على اف�تراض��ات للمتطلبات اهلندسية للمشروع ف��وق االرض .وهذه
االف�تراض��ات ستكون حبد ذاهت��ا قيود جيب اخذها بنظر االعتبار يف اع��داد التصاميم الالحقة .وهكذا
يقوم الفريق االستشاري باعداد التصاميم ل”حزم” من االعمال حسب برنامج متفق عليه حبيث ميكن
االستمرار بالتنفيذ املوقعي بشكل مستمر.وميكن للفريق املصمم ،بالتعاون مع املقاول ،ان يدرس اساليب
البناء السريع باالرتباط مع هذا االسلوب
ويتم اختيار هذه االسلوب بسبب احتياج رب العمل للمشروع باقرب وقت ممكن اما لضرورات
مادية (تقليل كلفة التمويل املايل مثال) او الحتياجات العمل .وبالوقت الذي يتم فيه تسليم املشروع
ب��وق��ت اس���رع اال ان السيطرة على الكلفة النهائية سيكون ضعيفاً نسبياً وذل���ك بسبب االف�تراض��ات

 .110تأسس اتحاد المهندسين االستشاريين العالمي  FIDICفي  1913ومقره في جنيف  /سويسرا ويعقد مؤتمره العام سنوياً.
http://fidic.org/
 .111وعدا عقود البناء المختلفة التي يصدرها االتحاد العالمي فانه ايضا يصدر صيغ مختلفة للعقود االستشارية واالنشائية
وينشركتب فنية وادارية للعمل الهندسي.
112.Arther o’Leary, Fast Track Construction, Is it Too Good to be True, Design Cost Data, http://
www.dcd.com/oleary/oleary_marapr_2006.html
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التصميمية وزيادة يف كلفة ادارة هذه العملية.
خمتصر للعالقة بني أساليب املناقصات وصيغ التعاقد
يمكن اليت ميكن
(العقود)
التعاقديةالتعاقدية
والصيغوالصيغ
املناقصة
اسلوب
بين بني
للعالقة
(العقود) التي
المناقصة
اسلوب
بياينللعالقة
خمتصربياني
ميثلمختصر
التايليمثل
املخططالتالي
المخطط
اعاله:
اليت والتي
استعمالها
نوقشتاعاله:
نوقشت
استعماهلا و
Tender Procedures & Forms of Contracts

اساليب املناقصات والصيغ التعاقدية
اساليبب التعاقد
السعر الثابت
تقدم جميع تفاصيل
المشروع لتسعيرها من قبل
المقاول

رب العمل

يعد فريق التصميم
التصاميم التفصيلية
المواصفات
جداول الكميات
متطلبات العقد
البرنامج

مناقصة تنافسية
مفتوحة

فريق التصميم

مناقصة تنافسية
محدودة

اساليبب المناقصات

معلومات محدودة عن المشروع
ولربما رسومات اولية يعدها رب
العمل او المصممون لتقدم في
المرحلة االولى

المفاوضات

المرحلة االولى :التأهيل للمناقصة
تقديم المعلومات من قبل المقاولين
قبل دعوتهم لتقديم العروض

الكلفة زائداً
الربح
تفاصيل المشروع كاملة
ككل او كــ"حزم"

ادارة التصاميم
او العقود
التفصيلية
تقدم تصاميم "الحزم" اثناء
عملية البناء ويقوم المقاول
بادادرة العملية

استكمال
التصاميم
والبناء
اعداد التصاميم االولية
للمناقصة .يقوم المقاول
بتكملة التصاميم

تسليم المفتاح
يعد المقاول جميع التفاصيل وينفذ العمل الى نهايته .قد يقوم رب العمل بتوظيف استشاريين لتدقيق عمل المقاول
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ملحق رقم 1
النظام الداخلي
لنقــابة املهـندسني العراقــية
استنادا إىل أحكام الفقرة ثالثا من املادة ( )1من قانون نقابة املهندسني رقم ( )51لسنة  1979و
بناءا على ما عرضه جملس النقابة و أقره مؤمترها العام متت املصادقة على النظام اآليت:
الفصـ ــل األول
االختص ـ ــاصات اهلندســية و جماالهتــا
املادة (:)1
أوال ـ تقسم االختصاصات اهلندسية و جماالت خدماهتا على سبيل املثال ال احلصر ـ عدا ما خيص
منها باقي االختصاصات ما يلي:ـ
 1ـ اهلندسة املدنية و تشمل األعمال اهلندسية يف احلقول التالية:ـ
أ ـ السدود و اخلزانات.
ب ـ اجلسور.
ج ـ الطرق.
د ـ الري والبزل.
هـ ـ االبنية واالنشاءات.
و ـ السكك احلديدية.
ز ـ املوانئ واالرصفة.
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ح ـ املساحة.
ط ـ مياه الشرب و اجملاري.
ي ـ الرتبة و األسس.
 2ـ اهلندسة املعمارية و تشمل األعمال اهلندسية يف احلقول التالية:ـ
أ ـ العمارات و األبنية بوجه عام.
ب ـ ختطيط املدن.
ج ـ التصميم و الديكور الداخلي.
د ـ اإلسكان.
ه ـ العمارة و البيئة.
و ـ التصميم البيئي.
 3ـ اهلندسة الكهربائية و تشمل األعمال اهلندسية يف احلقول التالية:ـ
أ ـ توليد و نقل القوة الكهربائية و توزيعها.
ب ـ املواصالت السلكية و الالسلكية.
ج ـ اهلندسة اإللكرتونية.
د ـ السيطرة و اآلالت الدقيقة.
ه ـ احلاسبات اإللكرتونية.
و ـ تشغيل و صيانة املنشات الكهربائية.
ز ـ صناعة املعدات الكهربائية.
ح ـ صيانة األجهزة اإللكرتونية و الكهربائية.
ط ـ التاسيسات و اإلنارة الكهربائية.
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 4ـ اهلندسة امليكانيكية و تشمل األعمال اهلندسية يف احلقول التالية:ـ
أ ـ التكييف و التربيد و التسخني.
ب ـ توليد الطاقة و نقلها.
ج ـ النقل املائي و الربي و اجلوي.
د ـ الرفع و التوصيل.
ه ـ إنتاج و تشغيل و صيانة املكائن و املعدات امليكانيكية.
و ـ املراجل البخارية.
ز ـ شبكات و خطوط األنابيب و املستودعات و ما شابه ذلك.
ح ـ املفاعالت النووية.
ط ـ اهلندسة الطبية و معداهتا.
ي ـ هندسة خدمات املشاريع و تلوث البيئة و معداهتا.
ك ـ هندسة االهتزازات و الضوضاء.
 5ـ اهلندسة الكيمياوية و تشمل األعمال اهلندسية يف احلقول التالية:ـ
أ ـ تصميم وحدات العمليات الفيزياوية و الكيمياوية للتصنيع.
ب ـ األشراف على إنشاء وحدات التصنيع الكيمياوي.
ج ـ تشغيل أجهزة و مكائن و معدات الوحدات الصناعية و السيطرة الكيمياوية على عملياهتا.
د ـ هندسة الصناعات البرتوكيمياوية.
ه ـ األعمال اهلندسية ملعاملة النفط و نقله و خزنه و تصفيته و توزيعه.
 6ـ هندسة النفط و تشمل األعمال اهلندسية يف احلقول التالية:ـ
أ ـ حتديد احلقول النفطية و الغازية و دراسة مميزاهتا و إمكاناهتا االقتصادية.
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ب ـ تقييم وتطوير و استثمار احلقول النفطية و الغازية.
ج ـ حفر آبار النفط.
د ـ أجهزة إنتاج و استخراج النفط و الغاز.
ه ـ الدراسات املكنية.
ثانيا ـ تعترب األعمال التالية خدمات هندسية لالختصاصات اهلندسية كافة:ـ
أ ـ التدريس اهلندسي.
ب ـ البحث و التطوير اهلندسي.
ج ـ إدارة املشاريع و الدوائر و األقسام ذات الطبيعة اهلندسية أو العمل فيها.
د ـ أعمال الربجمة و التخطيط و التخمني للمشاريع اهلندسية.
ه ـ إنتاج املواد اإلنشائية و الصناعية.
الفص ـ ــل الـ ــثاين
االنتسـ ـ ــاب للنقـ ـ ــاب ـ ــة
املادة (:)2
ينتسب املهندس إىل النقابة إذا توفرت فيه شروط االنتساب املنصوص عليها يف املادة (  ) 13من
قانون النقابة رقم (  ) 51لسنة .1979
أ ـ يقدم املهندس طالب االنتسـاب الوثائق التالية إىل مركز النقابة أو أحـد فروعـها ( حسب
الصالحية ).
    - 1استمارة انتساب بنسختني و حسب النموذج الذي تعده النقابة و على طالب االنتساب
أن يذكر عنوانه املعتمد للتبليغ بشكل واضح.
    - 2صورة عن الشهادة اهلندسية مصدقة من اجلهات املخولة حسب األصول و تعترب جداول
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التخرج الصادرة عن اجلامعات العراقية مبثابة هذه الوثيقة.
     - 4كتاب م��ن جلنة ت��ع��ادل ال��ش��ه��ادات يف وزارة التعليم ال��ع��ايل و البحث العلمي يوضح
مستوى الشهادة و اختصاصها ( إذا كان املهندس متخرجا من إحدى اجلامعات خارج القطر ).
      -4ثالث صور شخصية.
ب -يسجل طلب االنتساب بسجل الواردة بعد التثبت من حمتوياته ومطابقته الشروط املذكورة
يف القانون الفقرة (أ)آنفاً  ..ويعطى طالب االنتساب وصال بذلك
املادة (:)3ـ
حيال الطلب إىل جلنة تعادل الشهادات يف النقابة إذا كانت اجلامعة املتخرج منها طالب االنتساب
ليست من اجلامعات املثبتة يف جدول اجلامعات املقبولة و املعتمدة من جملس النقابة و على جلنة تعادل
الشهادات أن تدرس الطلب و حتيله إىل جملس النقابة مشفوعا بتوصيتها للنظر فيه ..أما إذا كانت اجلامعة
من ضمن اجلامعات املثبتة يف جدول اجلامعات املقبولة و املعتمدة فيحال الطلب إىل جملس النقابة أو
جملس الفرع مباشرة.
املادة (:)4
أ ـ يثبت جملس النقابة أو جملس الفرع بطلب االنتساب خالل مدة ال تتجاوز شهرين من تاريخ
تسجيل الطلب لدى النقابة أو الفرع ،و إال اعترب طلب االنتساب مقبوال.
ب ـ يبلغ طالب االنتساب بقرار اجمللس على عنوانه املثبت يف استمارة طلب االنتساب و يعترب
تاريخ االنتساب يف حال قبوله اعتبارا من تاريخ تسجيله يف النقابة.
ج ـ إذا رفض جملس النقابة طلب االنتساب فعليه أن يبلغ ذلك إىل طالب االنتساب معلال.
د ـ لصاحب الطلب املرفوض أن يعرتض على قرار اجمللس بكتاب يسجل يف النقابة و يوجه إىل
اجمللس يوضح فيه أسباب االعرتاض ،و على اجمللس أن ينظر يف االعرتاض يف أول اجتماع قادم له .وله
أن يبت فيه يف ذلك االجتماع أو أن حييله إىل القسم املختص أو أي جلنة يراها لدراسته و تقدمي التوصية
بشأنه ..و يعترب االعرتاض على قرار اجمللس مبثابة طلب جديد تسري عليه املدة املنصوص عليها يف الفقرة
( أ ) من هذه املادة .أي جيب البت به هنائيا خالل مدة شهرين من تاريخ تقدمي االعرتاض ،و إال اعترب
االعرتاض مقبوال و يتبع ذلك قبول طلب االنتساب من تاريخ تقدميه.
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هـ ـ إذا أصر اجمللس على قراره السابق ،و رفض االعرتاض ،فلصاحب الطلب أن يعلن بقرار اجمللس
لدى حمكمة متييز العراق و حسـب نص الفقرة ثالثا من املادة (  ) 6من القانون أما إذا رجع اجمللس عن
قراره السابق و وافق على االعرتاض ،فيكون االنتساب من تاريخ تقدمي طلب االعرتاض.
املادة (:)5ـ
حيتفظ كل من النقابة املركزيةو الفرع ،بصورة من استمارة طلب االنتساب مرافقاً هبا صورة مشسية
لطالب االنتساب ،أما الوثائق األخ��رى املنصوص عليها يف امل��ادة (  ) 2من هذا النظام فتحفظ لدى
النقابة املركزية.
املادة (:)6ـ
أ ـ يزود املهندس املقبول يف النقابة هبوية صادرة عن اجلهة اليت تبت بطلب االنتساب ( النقابة
املركزية أو أحد فروعها ) تتضمن ما يلي:ـ
 1ـ االسم و العنوان و تاريخ الوالدة مع الصورة الشخصية.
 2ـ االختصاص.
 3ـ مرتبة املهندس و الرتقيات اليت جرى عليها.
 4ـ حقل جتديد االشرتاك.
 5ـ اسم الفرع املسجل فيه املهندس.
ب ـ تعترب اهلوية صحيحة إذا محلت توقيع النقيب أو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما ،و ختم
النقابة الفرع .و تعترب اهلوية آنذاك مبثابة إجازة ملزاولة املهنة اهلندسية إذا كانت جمددة و مبثابة تأييد إليفاء
املهندس اللتزاماته املطلوبة مبوجب قانون النقابة.
املادة (:)7ـ
أ ـ إذا انتقل حمل عمل املهندس الدائمي من حمافظة إىل أخرى وجب عليه مراجعة فرع النقابة
الذي كان مسجال فيه ،طالبا نقل تسجيله إىل فرع النقابة يف احملافظة املنقول إليها خالل مدة ال تتجاوز
الشهرين ذاكرا يف طلبه عنوانه اجلديد مرافقاً به صورة شخصية.
ب ـ على فرع النقابة إحالة طلب النقل و الصورة مع إضبارة املهندس إىل الفرع املطلوب نقل
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املهندس إليه و شطب امسه من سجالت الفرع بعد التأكد من إيفاء املهندس اللتزاماته.
ج ـ على الفرع املنقول إليه املهندس ـ أو مركز النقابة ـ إذا كان النقل إىل حمافظة بغداد أن يسجل
املهندس املنقول يف سجالته و أن حيتفظ باضبارته لديه كما عليه أن يسحب اهلوية الصادرة عن الفرع
املنقول منه و تزويده هبوية جديدة صادرة عنه.
الفصل الثالث
املراتب اهلندسية و صالحيتها
املادة (:)8
أ ـ يصنف املهندسون إىل املراتب التالية:ـ
1ـ مرتبة مهندس مساعد:ـ و هي أوىل مراتب املهندس و مدهتا أربع سنوات على األقل تعترب السنة
األوىل منها فرتة تدريبيةيعمل فيها حتت إشراف مهندس من مرتبة أعلى يرقى بعدها املهندس إىل مرتبة
ممارس إذا مارس املهنة فعليا مدة أربع سنوات بشهادة و ترشيح عضوين من مرتبة أعلى بنفس االختصاص
الش َعبة و بقرار من النقيب أو رئيس الفرع.
و بتوصية من جلنة القسم أو جلنة ُ
 2ـ مرتبة املهندس املمارس:ـ و مدهتا ال تقل عن مخس سنوات من مزاولة املهنة ،يف هذه املرتبة
يرقى بعدها إىل مرتبة مهندس بشهادة و ترشيح عضوين من مرتبة أعلى و بنفس االختصاص و بتوصية
الش َعبة و قرار من جملس النقابة أو جملس الفرع و وفق الضوابط اليت يقررها جملس
من جلنة القسم أو جلنة ُ
النقابة.
 3ـ مرتبة مهندس جم���از:ـ و مدهتا ال تقل ع��ن مخ��س س��ن��وات ـ يرقى املهندس بعدها إىل مرتبة
مهندس استشاري بشهادة و ترشيح عضوين من مرتبة استشاري و بتوصية من جلنة القسم و قرار من
جملس النقابة.
 4ـ املهندس االستشاري:ـ و هي أعلى مراتب التصنيف ملنتسيب النقابة ،و لالستشاري عندئذ
أن يقوم بتحمل مسؤولية املشاريع اهلندسية ،و ختطيطها ،و تنسيق أعمال املختصني يف احلقول اهلندسية
املختلفة فيها دون حتديد لتخصصه.
ب ـ حيق جمللس النقابة احتساب املمارسة املهنية للمهندسني قبل أو بعد انتمائهم إىل النقابة
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لغرض حتديد املرتبة اليت يستحقوهنا مبوجب املدد الواردة يف الفقرة ( أ ) آنفاً.
املادة (:)9ـ
تعترب مدة الدراسات العليا الفعلية املنتهية بشهادة هندسية أعلى ممارسة للمهنة على أن ال يزيد
عن املدة األصغرية الالزمة لنيل الشهادة و املقررة من قبل وزارة التعليم العايل و البحث العلمي و عند
عدم احلصول على شهادة هندسية أعلى يعرض املوضوع على اجمللس القرار اعتبار مدة الدراسة ممارسة
للمهنة من عدمها.
املادة (:)10ـ
تقبل طلبات الرتقية للمراتب خالل أشهر كانون الثاين ،نيسان ،متوز ،تشرين األول من كل عام
و تعترب الرتقية من تاريخ تقدمي الطلب إذا جرت املوافقة عليها و جتري الرتقيات كما يلي:ـ
أ ـ يقدم مستحق الرتقية طلبا معززا بالبيانات املطلوبة و حسب استمارة خاصة معدة هلذا الغرض
الش َعبة أو جلنة القسم املختصة.
إىل جلنة ُ
ب ـ تدقق اللجنة الطلب و تقدم توصياته خبصوصه إىل النقيب أو رئيس الفرع.
ج ـ للنقيب أو رئيس الفرع أن يبت يف الطلب إذا كانت الرتقية من مرتبة مهندس مساعد إىل
مرتبة مهندس ممارس ،و خبالفه حييل طلب الرتقية إىل جملس النقابة أو جملس الفرع حسب مقتضى احلال
للبت فيه.
د ـ إذا كان طلب الرتقية إىل مرتبة مهندس استشاري فيقدم إىل جلنة القسم و اليت ترفع توصياهتا
إىل النقيب لعرض املوضوع على جملس النقابة للبت فيه.
ه ـ جيري الفحص املطلوب مبوجب املادة (  ) 11من هذا النظام.
و ـ إذا رفض جملس النقابة أو الفرع طلب الرتقية فلصاحب الطلب املرفوض طلب إعادة النظر
مرة أخرى من قبل اللجنة و اجمللس و ذلك خالل مخسة عشر يومامن تاريخ تبليغه رفض طلبه و ال جيوز
العدول عن القرارات السابقة إال بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة املختصة و اجمللس املختص.
املادة (:)11ـ
جيري الفحص املطلوب للرتقيات مبوجب ضوابط تقرتحها جلنة القسم و يقرره جملس النقابة على
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أساس تدقيق املعلومات و اخلربات اهلندسية للعضو ،و تدقيق ممارساته السابقة.
املادة (:)12ـ
الصالحيات ،تكون صالحيات كل مرتبة من مراتب تصنيف املهندسني الذين يعملون حلساهبم
اخلاص أو الذين يعملون يف الدوائر الرمسية و شبه الرمسية و ميارسون املهنة حلساهبم اخلاص بعد الدوام
الرمسي حسبما يلي و لكل اختصاص من االختصاصات اهلندسية-:
أ ـ اهلندسة املدنية:ـ
 1ـ املهندس املساعد ،و ميكنه القيام بصورة مستقلة بأعمال املسح املذرعة بصورة مطلقة و أعمال
اإلشراف على مشاريع ال تتجاوز كلفة كل منها عن نصف مليون دينار و بتصميم ملشاريع ال تتجاوز
كلفة كل منها مخسني ألف دينار.
 2ـ املهندس امل��م��ارس ،و ميكنه القيام بصورة مستقلة إضافة إىل اختصاص املهندس املساعد
بأعمال اخل�برة و اإلش��راف على أعمال ال تزيد كلفة كل منها على مليوين دينار ،و أعمال التصميم
ملشاريع ال تتجاوز كلفة كل منها نصف مليون دينار ،ضمن اختصاصه و له فتح مكتب هندسي ملمارسة
صالحياته و حسب التعليمات اليت تصدرها النقابة هلذا الغرض.
 3ـ املهندس اجمل���از ،و ميكنه القيام جبميع أن���واع مم��ارس��ة املهنة يف حقل اختصاصه و بضمنها
التحكيم و التخطيط.
ب ـ اهلندسة امليكانيكية و الكهربائية و الكيماوية و النفط:ـ
 1ـ املهندس املساعد ،و يعمل كمساعد ملهندس من رتبة أعلى.
 2ـ املهندس املمارس ،و ميكنه القيام بصورة مستقلة بأعمال الكتب و التقدير و التنفيذ املشاريع
املصممة و حتديد املتطلبات و املخططات العامة للمشاريع و له أن يعمل يف حقل اختصاصه بصورة
مستقلة مع مهندس ٍ
ثان من اختصاص اخر من مرتبة ضمن صالحيات مرتبة املهندس املمارس الثاين ،و
له فتح مكتب هندسي ملمارسة صالحياته.
 3ـ املهندس اجملاز ،و ميكنه القيام بأي عمل ضمن اختصاصه ،دون حتديد و يتضمن ذلك رئاسة
جلان التحكيم و التخطيط.
جـ ـ اهلندسة املعمارية:ـ
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 1ـ املهندس املساعد ،و ميكنه القيام بصورة مستقلة بتنفيذ و تصميم مشاريع ال تزيد كلفة كل
منها على نصف مليون دينار يف حقل اختصاصه و له فتح مكتب هندسي ملمارسة صالحياته بعد مرور
سنتني على األقل من خترجه و له الدخول يف أي مسابقة معمارية ضمن صالحياته.
 2ـ املهندس املمارس ،و ميكنه القيام بصورة مستقلة بتنفيذ و تصميم مشاريع ال تزيد كلفتها على
مليوين دينار و بأعمال اخلربة و عضوية جلان التحكيم.
 3ـ املهندس اجملاز ،و ميكنه القيام بأي عمل ضمن اختصاصه ،دون حتديد و يتضمن ذلك رئاسة
جلان التحكيم و التخطيط.
الفص ــل الراب ـ ــع
املكـ ــاتـ ــب اهلندس ـ ــية
املادة (:)13
أ ـ املكتب اهلندسي :هو املكتب الذي يؤسسه مهندس أو أكثر من أعضاء النقابة و ممن تتوافر
فيهم شروط فتحه مبوجب هذا النظام و تعليمات تأسيس مكاتب اخلربة اهلندسية اليت تصدرها النقابة
و ذلك لغرض مزاولة املهنة و تكون للمكتب الصالحيات اليت خيوهلا النظام إىل أعلى مراتب املؤسسني
ضمن اختصاصهم .و على مؤسس املكتب تسجيل مكتبه لدى النقابة وفقا للتعليمات اليت تصدرها و
استحصال موافقتها على تسجيله قبل االلتزام بأي عمل.
ب ـ تشكل النقابة جلنة للمكاتب اهلندسية برئاسة أحد أعضاء اجمللس تُعىن بشؤون املكاتب
اهلندسية و تقدمي توصياهتا للمجلس حول تعليمات فتح املكاتب و كل ما من شأنه أن يؤدي إىل رفع
مستوى هذه املكاتب مهنيا هبدف تقدمي أفضل اخلدمات اهلندسية و أدقها.
ج ـ يقوم جملس النقابة بإعداد تعليمات لفتح املكاتب اهلندسية ( مكاتب ال��رأي أو مكاتب
االستشارية ) و يُستأنس بتوصيات جلنة املكاتب ،وعرض هذه التعليمات على الوزير للمصادقة عليها و
تكون نافذة من تاريخ مصادقة الوزير عليها.
د ـ ي��ك��ون رس��م التسجيل و االش�ت�راك السنوي ملكاتب ال���رأي و مكاتب االس��ت��ش��اري��ة مبوجب
تعليمات تأسيس مكاتب اخلربة اهلندسية.
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املادة (:)14ـ
العقد اهلندسي :تقوم النقابة بإعداد من��وذج عقد هندسي بني املهندس أو املكاتب اهلندسية و
صاحب العمل يتم االلتزام به من قبل الطرفني ،و ال يكون نافذا ما مل تصادق عليه النقابة ،و حتدد
يف العقد الواجبات امللقاة على عاتق املهندس ،و األعمال املطلوبة إجنازها لرب العمل ،و األجور اليت
يستحقها املهندس أو املكتب لقاء تلك األعمال و كذلك مراحل العمل ،و طريقة دفع األجور مقسمة
على تلك املراحل.
الفص ــل اخلام ــس
السـ ـ ــلوك املهـ ـ ــين
املادة (:)15ـ
ال جيوز للمهندس القيام باألعمال اآلتية إضافة إىل ما منصوص عليه يف املادة  42من القانون:
إليه.

أ ـ قبول أي عمل يتسم بإعطاء أو تسلم عمولة أو خصم من ذوي العالقة من األعمال املعهودة

ب ـ قبول أي عمل من مؤسسة حكومية أو أهلية ،له عالقة مباشرة أو غري مباشرة هبا إال بعد
إعالم اجلهة املعنية عن حقيقة عالقته و استحصال موافقتها على ذلك.
ج ـ تقدمي خدمات لقاء أجور أو منفعة ٍ
لطرف ما يف عقد هندسي ميثل املهندس طرفا فيه عندما
تكون أي قضية من قضايا ذلك العقد معروضة عليه إلبداء الرأي فيها حبكم واجباته.
د ـ مزامحة مهندس أخر و منافسته بطرق غري مشروعة للحلول حمله.
ه ـ اإلساءة إىل السمعة املهنية ألي عضويف النقابة دون مربر شرعي يقبل به اجمللس.
و ـ إكمال عمل سبق أن باشر به مهندس أخر قبل إخباره و أخذ موافقة النقابة حتريريا.
ز ـ وضع أي صيغة يف املقاوالت أو يف جداول الكميات تلزم باستعمال إنتاج معني أوطريقة معينة
بدون موافقة صاحب العمل.
ح ـ املسامهة يف أي جزء أو مرحلة من تصميم أو تنفيذ مشروع مسابقة ،إذا أعلنت النقابة بالطرق
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املألوفة عدم مطابقة ذلك املشروع للشروط املعينة من قبلها.
ط ـ املسامهة بوضع تصميم ملشروع مسابقة كان هو أو أحد املشاركني حكما فيه.
ي ـ املشاركة أو القيام بتنفيذ عمل كمقاول إذا كان مهندسا مسؤوال عن ذلك العمل.
ك ـ اجلمع بني اهلندسة االستشارية أو تأسيس مكتب هندسي و بني املتاجرة يف امل��واد الداخلة يف
املشاريع اليت يعدها ،أو تأسيس املصانع أو املسامهة يف الشركات ذات املسؤولية احملدودة اليت تنتج تلك املواد.
ل ـ إجراء تغيري أو حذف يف التصاميم املصدقة بصورة تؤثر كليا على تكاليف العمل إال مبوافقة
صاحب العمل و يف احلدود اليت يتضمنها العقد اهلندسي.
م ـ اإلعالن عن نفسه أو مكتبه لغرض الدعاية بأي طريقة كانت و لكن جيوز له أن:ـ
      .1يعلن عن تغيري عنوانه يف الصحف احمللية مدة مخسة عشر يوما من تاريخ تغيري العنوان
أو على بطاقات يبعثها ملراسليه مرةواحدة.
      .2يعلن عن طلب عمل براتب.
      .3يتقدم بامسه إىل شخص أو هيئة دعت مهندسني لغرض اختيار من يقوم بتصميم معني
بشرط أن ال يتعارض هذا التقدمي مع بنود هذا النظام.
      .4يضع لوحة حتمل أمسه على املنشآت و املشاريع اليت يقوم هبا كال أو جزءا أو على واجهة
مكتبه بشرط أن ال يزيد ارتفاع كلمات امسه عن عشرة سنتمرتات.
      .5ينشر البحوث و الصور يف الصحف و اجملالت و النشرات و الكتب عن املنشآت اليت
قام هبا أو ساهم بتصميمها على أن ال يقوم باستغالل ذلك للدعاية.
ن ـ خمالفة النصوص اخلاصة باألجور الواردة يف العقد اهلندسي الذي تعده النقابة إال مبوافقة مسبقة
من جملس النقابة.
س ـ التحيز يف تفسري شروط املقاوالت و املستندات األخرى.
ع ـ العمل يف جماالت اختصاص الفروع اهلندسية األخرى كما هو منصوص عليه يف هذا النظام.
الفصول من ال��س��ادس اىل احل��ادي عشر تتعلق بتشكيالت النقابة والرتشيح واالنتخاب
واللجان النقابية واالمور املالية واالمور االدارية واليت هي خارج اطار هذه الدراسة.
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ملحق رقم 2
قانون املكاتب االستشارية غري احلكومية رقم ( )16لسنة 2000
الفصل األول
األهداف
املادة 1
يهدف هذا القانون اىل حتقيق ما يايت:
اوال  -االستخدام االمثل للخربات العراقية عن طريق فسح اجملال هلا للعمل من خالل املكاتب
االستشارية .
ثانيا  -توفري اخلربات املختلفة يف مجيع جماالت العمل واملعرفة .
ثالثا  -تنشيط البحوث والدراسات التطبيقية اليت حتتاج اليها هذه املكاتب لتقدمي اخلربة املطلوبة .
رابعا  -تدريب االطر ( الكوادر) العراقية الشابة وتوفري فرص العمل هلا .
خامسا  -توفري خيارات خمتلفة للخربات العراقية لتحقيق اداء افضل .
الفصل الثاين
التأسيس
املادة 2
اوال  -ال جيوز فتح مكتب استشاري اال وفق احكام هذا القانون .
ثانيا  -تتوىل النقابة املختصة منح اج��ازة تاسيس املكتب االستشاري العضائها وتتوىل هيئة
التخطيط منح اجازة تاسيس املكتب االستشاري يف حالة عدم وجود نقابة خمتصة او عند عدم انتماء
اصحاب الطلب اىل نقابة خمتصة .
املادة 3
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اوال  -للجمعيات والنقابات تاسيس مكاتب استشارية خاصة هبا ومبوافقة هيئة التخطيط .
ثانيا  -حيق للشخص الطبيعي تاسيس مكتب استشاري وفق الشروط االتية:
 - 1ان يكون شخصا طبيعيا واحدا او اكثر .
 - 2عراقي اجلنسية .
 - 3ان يكون حاصال على شهادة جامعية اولية يف االقل يف جمال النشاط الذي ميارسه .
 - 4ممن له ممارسة ال تقل عن ( )15مخس عشرة سنة تلي الشهادة اجلامعية االولية يف اختصاص
املكتب وفق ضوابط تعدها اجلهة املاحنة لالجازة ،وتكون مدة املمارسة ( )14اربع عشرة سنة للحاصل
على شهادة املاجستري و( )13ثالث عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه .
 - 5له حمل مناسب ملمارسة العمل فيه واسم يسجل لدى اجلهة املاحنة لالجازة .
 - 6غري موظف يف دوائر الدولة والقطاع االشرتاكي .
املادة 4
اوال  -يقدم طلب التاسيس موقعا من املؤسس اىل النقابة املختصة او اىل هيئة التخطيط وذلك
وفق البند (ثانيا) من املادة ( )2من هذا القانون وترفق به الوثائق املطلوبة على ان تبت فيه خالل ()60
ستني يوما من تاريخ تسجيله واذا مضت املدة دون البت يف الطلب يعترب مبثابة قبول له ،اما اذا رفض
الطلب فيقتضي ان يكون بقرار مسبب ولذوي العالقة حق الطعن به خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ
التبلغ به لدى حمكمة التمييز .
ثانيا  -يكتسب املكتب االستشاري الشخصية املعنوية من تاريخ تسجيله لدى اجلهة املاحنة لالجازة .
ثالثا  -للمكتب االستشاري فتح فرع او اكثر له داخل العراق وفق التعليمات اليت تصدرها اجلهة
املاحنة لالجازة.
املادة 5
اوال  -ملؤسس املكتب االستشاري ان يطلب من اجلهة املاحنة لالجازة اضافة مؤسس اخر او اكثر
ممن تتوافر فيه شروط التاسيس ،ويسري على هذا الطلب حكم البند ( اوال) من املادة ( )4من هذا القانون
ويعترب هذا املؤسس عندئذ مسؤوال وفق حكم املادة ( )8منه من تاريخ التسجيل لدى اجلهة املاحنة لالجازة .
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ثانيا  -الي من املؤسسني الطلب من اجلهة املاحنة لالجازة املوافقة على انسحابه من املكتب
االستشاري ويسري على طلبه حكم البند ( اوال) من املادة ( )4من هذا القانون ويبقى عندئذ مسؤوال
وفق حكم املادة ( )8منه عن مجيع التزامات واعمال املكتب اليت متت اثناء وجوده فيه .
الفصل الثالث
الرسوم
املادة 6
اوال  -ي��ك��ون رس���م م��ن��ح اج����ازة امل��ك��ت��ب ( )15000مخ��س��ة ع��ش��ر ال���ف دي��ن��ار وال��رس��م السنوي
( )10000عشرة االف دينار .
ثانيا  -يكون رسم تسجيل الفرع ( )7500سبعة االف ومخسمئة دينار والرسم السنوي ()5000
مخسة االف دينار .
ثالثا  -تسجل الرسوم ال��واردة يف البندين ( اوال وثانيا) من هذه امل��ادة اي��رادا للخزينة العامة اذا
كانت هيئة التخطيط هي اجلهة املاحنة لالجازة وايرادا للنقابة املختصة بالنسبة لالجازات اليت متنحها .
رابعا  -يسدد الرسم السنوي خالل الربع االول من السنة التقوميية واذا تاخر التسديد عن ذلك
يوقف املكتب عن العمل بقرار من اجلهة املاحنة لالجازة اىل حني دفع ما يرتتب بذمة املكتب من رسوم .
الفصل الرابع
إلتزامات املكتب اإلستشاري
املادة 7
يلتزم املكتب االستشاري بقواعد السلوك املهين اليت تعتمدها اجلهة املاحنة لالجازة بتعليمات .
املادة 8
يكون مؤسسو املكتب االستشاري مسؤولني مسؤولية شخصية وتضامنية عن مجيع التزامات واعمال املكتب .
املادة 9
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اوال  -اذا خالف املكتب االستشاري احكام هذا القانون او قواعد السلوك املهين جاز للمتعاقد
معه رفع شكوى اىل اجلهة املاحنة لالجازة للنظر فيها .
ثانيا  -اذا وجدت النقابة املختصة املاحنة لالجازة جدية يف الشكوى حتيلها اىل جلنة االنضباط
املشكلة لديها للنظر فيها ،اما بالنسبة هليئة التخطيط فتحيلها اىل جلنة انضباط خاصة تشكل هلذا الغرض
بتعليمات تصدرها .
ثالثا  -للجهة املاحنة لالجازة احالة املكتب االستشاري اىل جلنة االنضباط اذا خالف احكام هذا
القانون او قواعد السلوك املهين .
املادة 10
اوال  -للجنة االنضباط فرض العقوبات االتية:
ا  -االنذار  -ويكون بكتاب يوجه اىل املكتب االستشاري املخالف .
ب  -منع املكتب االستشاري من مزاولة املهنة مدة ال تزيد على سنة واحدة .
ج  -الغاء اجازة املكتب االستشاري    .
ثانيا  -يكون قرار جلنة االنضباط قابال للطعن به لدى حمكمة التمييز خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ التبلغ به.
املادة 11
اوال  -ملن الغيت اجازة مكتبه االستشاري وفق احكام الفقرة (ج) من البند ( اوال) من املادة
( )10من هذا القانون ان يتقدم بطلب جديد اىل اجلهة املاحنة لالجازة بعد مضي ( )3ثالث سنوات
على اكتساب قرار الغاء االجازة درجة البتات .
ثانيا  -ملن رفض طلب اعادة منحه اجازة تاسيس مكتب استشاري جواز الطعن به لدى حمكمة
التمييز خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ التبلغ به .
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الفصل اخلامس
جتميد املكتب اإلستشاري
مادة 12
ملؤسس املكتب االستشاري جتميد نشاط مكتبه مدة ال تزيد على ( )3ثالث سنوات على ان
يشعر بذلك اجلهة املاحنة لالجازة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ بدء التجميد احملدد يف االشعار
على ان يرفق املؤسس اقرارا خطيا يتضمن عدم وجود اية التزامات لديه جتاه الغري .
املادة 13
تتوىل اجلهة املاحنة لالجازة اشعار دوائر الدولة ذات العالقة بالتجميد متضمنا تارخيي بدئه وانتهائه
املادة 14
على املكتب االستشاري اعادة مزاولة نشاطه عند انتهاء مدة التجميد على ان يشعر اجلهة املاحنة
لالجازة بذلك خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ انتهاء هذه املدة وان يسدد الرسم السنوي ابتداء من
تاريخ اعادة مزاولة نشاطه.
املادة 15
اذا انتهت مدة التجميد ومل يعاود املكتب االستشاري مزاولة نشاطه تلغى اجازته ،وملؤسسه ان
يطلب منحه اجازة تاسيس مكتب جديد
الفصل السادس
اإلمتيازات والتسهيالت
املادة 16
يسمح للمكتب االس��ت��ش��اري ،بتاييد م��ن اجل��ه��ة امل��احن��ة ل�ل�اج���ازة ،ب��اس��ت�يراد مستلزمات عمله
كاحلاسبات االلكرتونية واالجهزة واالالت واملعدات واللوازم املكتبية والقرطاسية وغريها عند عدم توافرها
يف االسواق احمللية بتاييد من اجلهة ذات العالقة .
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املادة 17
للمكتب االستشاري احلصول على التسهيالت املصرفية الالزمة الداء عمله وفق الضوابط املعمول
هبا يف املصارف العراقية .
الفصل السابع
املشاركة واإلستعانة باخلربة العربية واألجنبية
املادة 18
اوال  -للمكتب االستشاري املشاركة مع مكتب استشاري عريب داخل العراق وخارجه على ان
تشعر بذلك اجلهة املاحنة لالجازة وتودع نسخة من عقد املشاركة لديها خالل ( )30ثالثني يوما من
تاريخ توقيع العقد .
ثانيا  -للمكتب االستشاري اضافة اسم املكتب العريب املشارك اىل امسه املسجل على ان يشعر
بذلك اجلهة املاحنة لالجازة خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ توقيع عقد املشاركة لتاشري ذلك يف السجل
.
ثالثا  -يكون كل من طريف عقد املشاركة مسؤوال بالتكافل والتضامن عن مجيع تصرفات والتزامات
املكتب االستشاري النامجة عن عقد املشاركة .
املادة 19
للمكتب االستشاري االستعانة باخلربة العربية واالجنبية عن طريق التعاقد مع االش��خ��اص او
املكاتب االستشارية .
الفصل الثامن
إنقضاء املكاتب اإلستشارية
املادة 20
ينقضي املكتب االستشاري باحد االسباب االتية وفق احكام هذا القانون:
اوال  -فقدان احد شروط التاسيس اذا كان املؤسس شخصا واحدا ،اما اذا كان اكثر من ذلك
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فيستمر بقية املؤسسني يف عمل املكتب االستشاري ضمن ختصصاهتم على ان تعدل االجازة لدى اجلهة
املاحنة هلا تبعا لذلك .
ثانيا  -الوفاة ،اذا كان املؤسس شخصا واحدا ،اما اذا كان اكثر من ذلك فيستمر بقية املؤسسني
يف عمل املكتب ضمن ختصصاهتم على ان تعدل االجازة لدى اجلهة املاحنة هلا تبعا لذلك .
ثالثا  -بناء على طلب املؤسس .
رابعا  -جتاوز مدة التجميد البالغة ( )3ثالث سنوات وعدم مزاولة املكتب االستشاري لنشاطه
مرة ثانية بعد مضي هذه املدة وفق احكام املادة ( )14من هذا القانون .
خامسا  -الغاء اج��ازة املكتب االستشاري وفق احكام الفقرة (ج) من البند ( اوال) من املادة
( )10من هذا القانون .
املادة 21
يشرتط النقضاء املكتب االستشاري صدور قرار مسبب من اجلهة املاحنة لالجازة ويكون هذا
القرار قابال للطعن به لدى حمكمة التمييز خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ التبلغ به .
املادة 22
اوال  -يعترب قرار االنقضاء نافذا من تاريخ اكتساب درجة البتات .
ثانيا  -تتوىل اجلهة املاحنة لالجازة تثبيت قرار االنقضاء يف سجالهتا واالعالن عن ذلك ،وتنتهي
شخصية املكتب االستشاري بتسجيل قرار االنقضاء .
الفصل التاسع -أحكام عامة وختامية
املادة 23
للموظف املتقاعد تاسيس مكتب استشاري وفق احكام هذا القانون او العمل فيه دون احلصول
على موافقة مسبقة من اجلهة اليت كان يعمل لديها .
املادة 24
ميسك املكتب السجالت اليت حتددها اجلهة املاحنة لالجازة .
املادة 25
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يعترب عنوان املكتب االستشاري املسجل عنوانا ملراسالته وتبليغاته وعلى املكتب االستشاري
اشعار اجلهة املاحنة لالجازة بكل تغيري يطرا على هذا العنوان خالل ( )7سبعة ايام من حصول التغيري .
املادة 26
على املكتب االستشاري ان يثبت امسه كامال على حمله وفروعه وجيب ان يثبت ذلك على اوراقه
وشهاداته ووثائقه وكل ما يصدر عنه على ان يكون باللغة العربية مع جواز استعمال لغة اجنبية على
سبيل االضافة .
املادة 27
يكون للمكتب االستشاري ختم خاص ختتم به معامالته ومراسالته وسنداته وشهاداته وكل ما
يصدر عنه وال جيوز استعماله اال من شخص خمول بذلك .
املادة 28
على املكاتب االستشارية املؤسسة قبل صدور هذا القانون تكييف اوضاعها وفق احكامه خالل
( )180مئة ومثانني يوما من تاريخ نفاذه .
املادة 29
للجهة ماحنة االجازة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
املادة 30
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية .
كتب ببغداد يف اليوم اخلامس عشر من شهر ذي القعدة سنة 1420هـ املوافق لليوم العشرين من
شهر شباط سنة 2000م .

224

األسس العملية إلدارة املشاريع والعمل اهلندسي

ملحق رقم 3
نقابة املهندسني العراقية
الشروط األساسية لتأسيس مكتب هندسي
.1منتميا إىل نقابة املهندسني العراقية وجمددا اشرتاكه لسنة التأسيس .
 .2لديه ممارسة مهنة فعلية من جهة معتمدة ملدة  15سنة من تأريخ التخرج للبكالوريوس.
 14سنة للماجستري

1979

 13سنة للدكتوراه

 .3الميارس العمل الوظيفي واعمال املقاوالت .
. 4تدقق األضابري الشخصية للمؤسس والكوادر االساسية من قبل جلنة املكاتب اهلندسية وقبل
استالم مستلزمات التأسيس .
……………………………………………………………
مستلزمات التأسيس ـ ـ
.1عقد االجيارمكتب هندسي أو سند امللكية بأسم املؤسس حصرا نافذ املفعول لسنة التأسيس
( الجيوز دكان أو حمل ).
 .A42خمطط داللة ملوقع املكتب على ورقة
 .3السرية الذاتية للمؤسس مدعمة بالصور واملخططات.
 .4صورة هوية املتقاعدين أو االستقالة إن كان موظفا.
 .5التعهد اخلطي بعدم ممارسة العمل الوظيفي أو إعمال املقاوالت ( يوقع إمام اللجنة ).
.6قائمة بأهم املراجع والكتب اهلندسية اليت حتويها مكتبة املكتب .
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3 .7صور للمؤسس .
…………………………………………………………
 .8الكادر اهلندسي للمكتب.
الكادر اهلندسي للمكتب مبرتبة استشاري ـ
 .1كادر هندسي عدد  2نفس اختصاص املؤسس ومبرتبة ممارس أو جماز أو استشاري .
 .2عقد استخدام هندسي من نسختني مع صورتني ( يوقع أمام اللجنة ) .
 .3السرية الذاتية للكادر اهلندسي .
 .4التعهد اخلطي ( يوقع إمام اللجنة ) .الجيوز موظف او عمل يف جمال املقاوالت
 2 .5صور للكادر.
الكادر اهلندسي للمكتب مبرتبة جماز
 .1كادر هندسي عدد 1نفس اختصاص املؤسس ومبرتبة ممارس او جماز
 . 2عقد استخدام هندسي من نسختني مع صورتني ( يوقع أمام اللجنة ) .
 .3السرية الذاتية للكادر اهلندسي .
 .4التعهد اخلطي ( يوقع إمام اللجنة ).الجيوز موظف او عمل يف جمال املقاوالت .
 2 .5صور للكادر .
الكادر اهلندسي للمكتب مبرتبة ممارس.
.1نفس الشروط األساسية ومستلزمات التأسيس وبدون كادر هندسي .
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ملحق رقم 4
وزارة التخطيط – دائرة العقود احلكومية العامة  -قسم االستشارات والتدريب
الضوابط اخلاصة بتسهيل تنفيذ احكام «تعليمات تنفيذ العقود احلكومية»
1 .1الضوابط رقم ( :)1تعليمات ملقدمي العطاءات يف وثائق املناقصة.
2 .2الضوابط رقم ( :)2اجراءات االعالن عن املناقصة واالحالة.
3 .3الضوابط رقم ( :)3مهام جلان فتح وحتليل العطاءات.
4 .4الضوابط رقم ( :)4صيغة العقد.
5 .5الضوابط رقم ( :)5االعتمادات املستندية.
6 .6ال��ض��واب��ط رق���م ( :)6ت��وق��ف ومت��دي��د اع��م��ال امل���ق���اوالت وع��ق��ود التجهيز وع��ق��ود اخل��دم��ات
االستشارية وعقود اخلدمات غري االستشارية.
7 .7الضوابط رقم ( :)7الية احتساب مقدار التعويض الناجم عن التغريات جلداول الكميات يف
عقود املقاوالت.
8 .8الضوابط رقم ( :)8الية اعداد التصاميم واملخططات والكلف التخمينية والتعامل مع املكاتب
االستشارية.
*****
الضوابط رقم ()8
الية اعداد التصاميم واملخططات والكلف التخمينية والتعامل مع املكاتب االستشارية
الضوابط رقم 8
استناداً اىل الصالحيات املخولة لنا مبوجب سلطة االئتالف املوقتة رقم  78يف  2004وتعليمات
تشكيالت ومهام واقسام وزارة التخطيط رقم ( )1لسنة  2012اصدرنا الضوابط االتية:
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اوالً :جلهات التعاقد احلكومية القيام ب��اع��داد التصاميم االول��ي��ة والتفصيلية وج���داول الكميات
والكلف التخمينية للمشاريع املطلوب تنفيذها باالستعانة مبالكاهتا يف احلاالت التالية:
1 .1املشاريع او االعمال الصغرية نسبياً وال�تي تتسم بالنمطية والحتتاج اىل ختصص دقيق ،وال
تتضمن تفاصيل فنية معقدة بشرط توفر املالك الفين املتخصص املناسب (مهندسي التصميم
والتدقيق) لتنفيذ هذه االعمال وحتمل املسؤولية ،ويرتك جلهة التعاقد تقدير االعمال اليت ميكن
ملالكها تنفيذها مع حتملهم املسؤولية الكاملة يف حالة االخفاق ملا زاد عن مبلغ االحتياط
العام املخصص للمقاولة.
2 .2املشاريع او االعمال املتوسطة والكبرية بشرط ان يتضمن اهليكل التنظيمي جلهات التعاقد
جهات متخصصة ذات خربة علمية وعملية يف جمال اعداد التصاميم وتقدمي االستشارات
الفنية ،قادرة على اعداد التصاميم االولية والتفصيلية واملواصفات الفنية وجداول الكميات
والكلف التخمينية ،وتدقيقها واالش��راف العام ،وتقدمي االستشارة الفنية بصورة دقيقة مع
حتمل املسؤولية الكاملة ملا زاد عن مبلغ االحتياط العام املخصص للمقاولة وفق االلية االتية:
يتم تشكيل فريقني
أ -الفريق االول ،يقوم باعداد التصاميم وجداول الكميات والكلف التخمينية ،واجراء املسوحات
امليدانية املطلوبة.
ب  -الفريق الثاين ،يقوم أبتداءاً باعمال اعداد املتطلبات الوظيفية التصميمية ،ومن مث التدقيق
والتعديل جلميع املراحل اليت ينجزها الفريق االول ،وله الرأي النهائي حلسم املوضوع.
ج -يتوىل الفريق املصمم او املدقق اعمال تقدمي االستشارة عند التنفيذ.
د -يتم وضع جدول زمين الجناز كل مرحلة ولكل فريق والذي جيب االلتزام به.
ثانيا :على اجلهات املنفذة اليت التنطبق عليها ماجاء يف اوال آنفاً التعاقد مع اح��دى اجلهات
االستشارية املعتمدة العداد التصاميم االولية والتفصيلية واملواصفات الفنية وجداول الكميات والكلف
التخمينية ،وكذلك التعاقد مع جهة استشارية اخ��رى (غ�ير اجلهة املصممة) لغرض تدقيق املتطلبات
الوظيفية وتدقيق التصاميم (وفق مراحل االجناز املتفق عليها) ،واجراء التعديل واملصادقة علىها مبا يضمن
حتمله املسؤولية الكاملة عن تلك االعمال (ومبا اليتجاوز النسب الواردة يف الفقرة سادسا).
ثالثا :عند تنفيذ امل��ش��اري��ع باسلوب املفتاح باليد (وه���و اس��ل��وب خ��اص الي��ت��م اللجوء ال��ي��ه اال
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لالسباب املذكورة يف تعليمات تنفيذ املوازنة االستثمارية النافذة هبذا الصدد) تقوم جهة التعاقد مبا يلي:
اما تشكيل فريق استشاري لغرض اعداد املتطلبات الوظيفية واحتساب الكلفة التخمينية للمشروع
قبل ادراج���ه يف امل��وازن��ة االستثمارية ،وم��ن مث يقوم الفريق نفسه بتدقيق التصاميم وج���داول الكميات
واملواصفات الفنية املقدمة من قبل املقاول واالش��راف على التنفيذ (كاستشاري) للجهات اليت متتلك
جهات تصميمية واستشارية.
او التعاقد مع مكتب استشاري رصني لغرض تدقيق املتطلبات الوظيفية والتصميمية واحتساب
الكلفة التخمينية للمشروع ومن مث يقوم بتدقيق التصاميم وجداول الكميات واملواصفات الفنية املقدمة
من قبل املقاول واالشراف على التنفيذ (كاستشاري) للجهات اليت المتتلك اخلربة الكافية لذلك (ابرام
عقد استشاري مع جهة التعاقد املستقل عن عقد التنفيذ) مع مراعات السقوف الزمنية ملراحل العمل
واليت جيب حتديدها سلفا (ومبا اليتجاوز النسب الواردة يف الفقرة سادسا).
رابعا – ألية العمل
جيب تضمني مامبني ادناه ضمن وثائق املناقصة يف العقد واعتبارها جزء اليتجزء من العقد املربم مع
االستشاري:
1 .1يقوم املكتب االستشاري املصمم باجراء املسوحات وحتريات الرتبة والقيام باعمال التصاميم
واملخططات التفصيلية وجداول الكميات واملواصفات الفنية والكلف التخمينية وفق االلية
اليت حيددها العقد على ان تكون متكاملة ودقيقة جداً وتتضمن التفاصيل والرسوم التوضيحية
واملواصفات الفنية والبيئة الداخلية كافة واالجهزة واملعدات وتفاصيل االثاث ان وجد واليت
جيب ان تكون اقتصادية والتتضمن زيادة غري مربرة يف املواد كما يقوم بتقدمي املخططات
عند املصادقة النهائية على التصاميم وفق بنود العقد مع مراعات حتمله املسؤولية العشرية عن
التصاميم وفق القانون.
2 .2ختضع التصاميم للتدقيق وعلى مراحل وفقا لبنود العقد وتكون اجلهة االستشارية املدققة
هي صاحبة القرار واليت جيب ان تعمل على ان تكون التصاميم كاملة ودقيقة وحتتوي على
التفاصيل التنفيذية واملواصفات كافة وهلا تدقيق فلسفة التصميم باجتاه االستخدام االمثل
للمواد واملعدات وحسب متطلبات التصميم ومبا اليؤدي اىل استخدام مواد ومعدات اكثر
من احلاجة الفعلية (ويف حالة االختالف يصار اىل حسم املوضوع من قبل صاحب العمل)
3 .3يتم تزويد صاحب العمل بنسخة من مجيع املسوحات واحلسابات التصميمية ومجيع تفاصيل
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العمل وبشكل دقيق بعد تدقيقها واملصادقة عليها من قبل املكتب االستشاري املدقق.
4 .4اذا تبني وجود اي اخطاء تصميمية او نواقص او اختالف يف الكميات الواردة ضمن جداول
الكميات عند تنفيذ العمل ولغاية ( )5%من مبلغ العقد تصرف من ضمن مبلغ االحتياط
العام للمقاولة املثبت يف التعليمات او  /احل��ذف او  /واالستحداث واذا م��ازاد عن ذلك
يتحملها املكتب االستشاري املدقق واملصمم (مناصفة) بالنسبة لتصاميم املشاريع اجلديدة
اما بالنسبة لتصاميم اعادة التأهيل ملشاريع قائمة فتكون النسبة املسموح هبا (.)7%
5 .5يقوم املكتب املصمم ب��اع��داد الكلفة التخمينية للعمل وحتديد امل��دة املتوقعة للتنفيذ (مع
االخ��ذ بنظر االعتبار الظروف احمليطة باملوقع) وال�تي جيب ان تعتمد عند حتليل العطاءات
وتكون اساسا للمفاضلة (ويفضل تثبيتها يف وثائق املناقصة) ويقوم باعداد خطة العمل اليت
جيب ان تتضمن برجمة الفقرات التنفيذية (برنامج تقدم العمل) واالوزان التنفيذية لكل فقرة
(لغرض احتساب نسب التنفيذ املادي وبرجمة املوارد البشرية واملواد واملعدات املطلوبة للتنفيذ
وكوادر املهندس املقيم الواجب توفريها لالشراف على التنفيذ ويقوم املكتب املدقق بتدقيقها
واملصادقة عليها قبل رفعها اىل وزارة التخطيط لغرض اعتمادها لتحديد كلفة املشروع ومدة
تنفيذ املشروع واليت ستكون خاضعة لتدقيق وزارة التخطيط.
6 .6يتم حضور فريق التصميم وفريق التدقيق اىل املؤمتر ال��ذي يعقد لالجابة عن استفسارات
ومالحظات املقاولني قبل تاريخ غلق املناقصة (مع مراعات الفرتة الزمنية بني مرحليت اعداد
التصاميم واالعالن والتنفيذ واليت جيب حتديدها سلفا على ان التزيد عن ثالث سنوات).
خامسا – يتم تنفيذ االلية اعاله كما يلي:
1 .1االع�لان عن تنفيذ اعمال اع��داد التصميم واعمال التدقيق يف نفس الوقت باحد اساليب
التعاقد املنصوص عليها يف املادة (/3ثانيا او خامسا او سادسا) من تعليمات تنفيذ العقود
احلكومية رقم ( )2لسنة ( 2014الدعوة املباشرة ،املناقصة احملدودة ،العطاء الوحيد).
2 .2يتم تزويد مقدمي العطاءات بوثيقتني االوىل تتضمن التعليمات اخلاصة بعقد التصميم والثانية
تتضمن التعليمات اخلاصة بعقد التدقيق ويف الوقت نفسه.
3 .3يقوم كل مكتب من املكاتب االستشارية بتقدمي عطائاته على الوثيقتني مبغلفني مغلقني
وخمتومني كالً على حدة (يهمل عطاء املكتب االستشاري اذا قدم عطاءً واحداً (التصميم او
التدقيق) ويثبت اسم العطاء واسم املكتب االستشاري ورقم املناقصة على الظرف من اخلارج
وفق درجة املكتب االستشاري وخربهتا واعماهلا املماثلة.
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4 .4يتم عزل العطاءات من قبل جلنة فتح العطاءات (وثائق تصميم ،وثائق تدقيق) ويتم اجراء
عملية فتح ال��ع��ط��اءات والتحليل وال�ترس��ي��ة لكل وثيقة على ح��دة (ال�ترس��ي��ة على مكتبني
استشاريني وحسب النسب الواردة يف الفقرة سادسا).
5 .5يتم توقيع العقدين يف نفس الفرتة لتداخل العمل.
6 .6فيما يتعلق بعقد تقدمي االستشارات الفنية خالل فرتة التنفيذ فيتم توجيه دعوة مباشرة اىل املكتب
املصمم واملكتب املدقق ومكتب استشاري اخر او اكثر لغرض ترسية اعمال تقدمي االستشارات
(ومبا اليزيد عن النسب الواردة يف الفقرة سادسا  /ج) مع مراعات حتديث التصاميم والكلفة
التخمينية هلا قبل االع�لان (اذا تأخر االع�لان عن سنتني) مع بقاء مسؤولية املصمم واملدقق
وحتمل املكتب االستشاري اجلديد ملسؤولية التغريات اليت جيريها اذا مت الرتسية عليه.
7 .7يتم دفع اجور عقد التصاميم وعقد التدقيق من مشروع اعداد الدراسات والتصاميم الذي
يدرج هلذا الغرض اما عقد االش��راف وتقدمي االستشارات فيتم دفع مبلغه من ضمن كلفة
امل��ش��روع بعد ادراج���ه يف ج��دول امل��وازن��ة االستثمارية وي���درج كمكون منفصل ضمن كلفة
املشروع.
8 .8عند املباشرة بتنفيذ العقدين يقوم ابتداءً املكتب االستشاري املدقق بتدقيق متطلبات اجلهة
املستفيدة وحتديثها وتزويد املكتب املصمم هبا ويقوم املكتب املصمم ابتداءً باجراء املسوحات
والفحوصات املطلوبة خ�لال تلك الفرتة ويكون مسؤوال عنها ويتحمل التبعات القانونية
واملادية كافة اذا تبني وجود خطأ فيها ويثبت ذلك يف العقد ويستخدم املكتب املدقق تلك
البيانات عند القيام باعمال التدقيق.
9 .9للجهات اليت متتلك كوادر فنية متخصصة وهلا الرغبة بالقيام بدور املدقق ان تشكل فريق
تدقيق (للقيام مبهام املدقق ال���واردة يف الفقرة ثانيا ورابعا  )6 ،4 ،5 ،2 /من ك��وادره��ا مع
حتملهم املسؤولية الكاملة يف حالة االخفاق بالتضامن مع املكتب املصمم على ان التزيد
الزيادة يف كلفة العقد عند التنفيذ عن مبلغ االحتياط العام للمقاولة.
سادساً-:
أ -حتديد مبلغ الكلفة التخمينية العداد التصاميم مبا اليزيد عن النسب الواردة يف اجلدول ادناه
من الكلفة االولية للمشروع واليت حتدد ضمن الدراسة االولية استنادا اىل الفقرة (/5أ) من تعليمات رقم
 1لسنة ( 1984اسس دراسات اجلدوى ملشاريع التنمية املعدلة مبوجب كتاب وزارة التخطيط املرقم 432
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يف  )27/10/2008على ان حتسب بطريقة تراكمية ويتم التعاقد مع احد املكاتب االستشارية احمللية او
العاملية باحد اساليب التعاقد املنصوص عليها يف املادة (/3ثانيا او خامسا او سادسا) من تعليمات تنفيذ
العقود احلكومية رقم ( )2لسنة ( 2014الدعوة املباشرة  ،املناقصة احملدودة ،العطاء الوحيد)
وحتدد نسبة ( )% 20لتكرار التصاميمفي مواقع اخرى.
النسبة التزيد عن

الكلفة االولية للمشروع

املصمم االجنيب

املصمم احمللي

او عقود الشراكة
حلد  1مليار

%5

%6

من  1اىل  5مليار

%4

%5

من  5اىل  10مليار

%3

%4

من  10اىل  25مليار

%2

%3

اكثر من  25مليار

%1

%2

ب  -حتديد مبلغ الكلفة التخمينية لتدقيق التصاميم مبا اليزيد عن النسب الواردة ضمن اجلدول
ادناه على ان حتسب بطريقة تراكمية واليت حيتاجها املشروع عن طريق التعاقد مع احد املكاتب االستشارية
احمللية او العاملية باحد اساليب التعاقد املنصوص عليها يف امل��ادة (/3ثانيا او خامسا او سادسا) من
تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة ( 2014الدعوة املباشرة  ،املناقصة احملدودة ،العطاء الوحيد)
التدقيق

الكلفة االولية للمشروع
االستشاري احمللي

االستشاري االجنيب

%

او عقود الشراكة
%
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حلد  1مليار

2

3

من  1اىل  5مليار

1.5

3

من  5اىل  10مليار

1

2

األسس العملية إلدارة املشاريع والعمل اهلندسي
من  10اىل  25مليار

0.75

1.5

اكثر من  25مليار

0.4

0.8

ج -حتديد مبلغ الكلفة التخمينية لالشراف وتقدمي االستشارات على تنفيذ املشروع مبا اليزيد عن
النسب الواردة ضمن اجلدول ادناه على ان حتسب بطريقة تراكمية عن طريق التعاقد مع احد املكاتب
االستشارية احمللية او العاملية باحد اساليب التعاقد املنصوص عليها يف امل��ادة (/3ثانيا او خامسا او
سادسا) من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة ( 2014الدعوة املباشرة  ،املناقصة احملدودة،
العطاء الوحيد)
االشراف وتقدمي االستشارات

الكلفة االولية للمشروع

االستشاري احمللي

االستشاري االجنيب

%

او عقود الشراكة
%

حلد  1مليار

3

7

من  1اىل  5مليار

2.5

5

من  5اىل  10مليار

2

4

من  10اىل  25مليار

1.25

2.5

اكثر من  25مليار

0.6

1.2

د -يتم ضمان التنافس والشفافية لالحالة على املكاتب االستشارية باجتاه تقليل النسب الواردة
ضمن الفقرات (أ ،ب ،ج) اعاله.
ه -جيب ان اليقل الكادر الفين املتخصص للمكاتب االستشارية االجنبية عن
االجانب و( )50%لالجانب ضمن عقود الشراكة.

()60%

من

و -يف حال التعاقد مع مكتب استشاري لغرض العمل كمهندس مقيم (وال��ذي اليتم اللجوء
اليه اال يف احلاالت الضرورية وبعد قيام وزارة التخطيط بتوفري املبالغ الالزمة له ابتداً عند ادراج املشروع
يف جدول املوازنة االستثمارية) جيب ان يتم التعاقد مع مكتب من غري مكاتب املصمم واملدقق واملشرف
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العام وحتدد الكلفة التخمينية للعقد مبا اليزيد عن ( )1.5مما ورد ضمن الفقرة (ج) اعاله.
ز -يف حال التعاقد مع املكتب االستشاري لالشراف وتقدمي االستشارات وح��ال التعاقد مع
مكتب استشاري كدائرة مهندس مقيم يتم احتساب اجور كل منهما كنسبة من مبلغ املقاولة (بضمنها
مبلغ االحتياط للمقاولة) وليس باجور شهرية وحلني اجناز املشروع ،على ان يتم حتديد امل��وارد البشرية
املطلوبة ودرجتها العلمية والتخصص وعددها وساعات التواجد وواجباهتا وكلفها بالتفصيل وتثبت بالعقد
لتكون اساسا ملتابعة تنفيذ العقد واحتساب كلفته عند التنفيذ.
ثامنا – تلغى الضوابط الصادرة مبوجبكتاب وزارة التخطيط املرقم  2/5/25223يف .22/10/2013
تاسعا -تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.
أ.د .علي يوسف الشكري
وزير التخطيط
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ملحق رقم 5
نقابة املهندسني
عقد استخدام املهندس

1982

بموجب قرار مجلس النقابة المتجدد بالجلسة الحادية والعشرون والمنعقد بتاريخ 1982/ 9/ 21

لقد مت التعاقد بني
املدعو فيما يلي بالفريق االول
السيد
املدعو فيما يلي بالفريق الثاين
وبني السيد
وذلك وفق الشروط التالية :
 - 1يعمل الفريق الثاين لدى الفريق االول بصفة مهندس يف اي مكان من اجلمهورية وفق شروط العقد.
 - 2تكون مدة العقد ( ) قابلة للتجديد وذلك ابتداء من تاريخ  / /وتشمل هذه املدة االجازات
اليت يستحقها الفريق الثاين وفق هذا والعطل الرمسية.
 - 3جيوز للفريق االول اهناء العقد اذا مل يظهر الفريق الثاين كفاءة ومقدرة على اداء العمل املناط به خالل
ستة اشهر من تاريخ العقد.
 - 4يدفع الفريق االول للفريق الثاين راتباً شهرياً مقطوعاً قدره( ) ديناراً.
 - 5أ -يكتسب الفريق الثاين اجازة اعتيادية براتب تام مبعدل يوم واحد عن كل اثين عشر يوماً من اخلدمة
الفعلية وال حيق للطرف االول تأجيل االجازة اذا كان التمتع هبا ال خيل بسري العمل شرط ان ال تزيد فرتة
التأجيل عن ستة اشهر من تاريخ طلب االجازة االوىل.
ب  -يعطي الفريق الثاين عند انتهاء العقد او اهناءه مكافأة بدالً من االجازة املستحقة املتبقية له مبعدل
راتب يوم واحد عن كل يوم من ايام االجازة.
 - 6اذا كان الفريق الثاين انثى فتستحق اجازة وضع قدرها ( )42يوماً براتب تام بعد الوالدة او قبلها.
 - 7يطبق قانون العمل على الفريق الثاين مبا يتعلق بساعات العمل واالعمال االضافية.
- 8على الفريق األول التأمني من احلوادث واالضرار اليت ميكن ان تصيب الفريق الثاين من خالل تواجده
يف ساحات العمل.
 - 9أ -يكتسب الفريق الثاين اجازة مرضية براتب تام مبعدل يوم واحد عن كل ( )12يوماً من اخلدمة الفعلية ،ويوم
واحد عن كل ( )8ايام بنصف راتب ،فاذا مل يكن قد اكتسب االستحقاق الكامل من االجازات فله التمتع بإجازة
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مرضية ملدة ال تزيد عن ( )30يوماً براتب تام و ( )45يوما بنصف راتب و( )30يوماً بدون راتب وذلك حمسوباً
على ما يكتسب من االجازات مستقبالً ،وال جيوز ان يتجاوز جمموع االجازات املمنوحة املدة املتبقية من العقد.
ب -يطبق نظام االجازات املرضية املعمول به من حيث كيفية منح االجازات والشروط توفرها يف التقارير الطبية.
 - 10يعامل الفريق الثاين خالل مدة العقد وفق احكام االنظمة املرعية فيما يتعلق مبخصصات السفر ومصروفات
النقل داخل العراق وااليفاد خارد العراق فقط معاملة املوظفني الذين هم مبستوى راتبه.
 - 11أ -للفريق الثاين ان ينهي هذا العقد يف اي وقت يشاء خالل مدته على ان يعطي للفريق االول اخطاراً
حتريراً قبل ذلك بثالث اشهر.
ب -للفريق االول ان حيرم الفريق الثاين من الراتب عن الفرتة اليت مل يكملها من فرتة االخطار وكذلك عن املكافأة
املستحقة له بدل االجازة االعتيادية اذا مل يقدم الفريق الثاين االخطار املذكور يف الفقرة (أ) اعاله.
جـ  -للفريق االول ان ينهي العقد خالل مدة االخطار ويف هذه احلالة يدفع للفريق الثاين ما يستحقه رواتب عن
باقي مدة االخطار.
 - 12للفريق االول عند الضرورة وبناءً على مقتضيات املصلحة ان ينهي العقد ويف هذه احلالة يستحق الفريق الثاين
راتب شهرين او راتب املدة املتبقية من العقد ايهما اقل.
 - 13للفريق الثاين حق االعرتاض حتريرياً لدى نقابة املهندسني على اي قرار يتعلق بتنفيذ هذا العقد او تفسريه
وذلك خالل مدة مخسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه هبذا القرار.
 - 14يلتزم الفريق الثاين بالقوانني واالنظمة املتعلقة بواجبات منصبه وخاصة ما يتعلق منها بكتم االسرار وعدم
كشفها او االستفادة منها خالل فرتة قيامه باعباء منصبه وبعد انتهاء عقده.
 - 15اذا انفق الفريقان على جتديد هذا العقد بنفس الشروط مدة اخرى فيجوز ان يتم ذلك حباشية تدون يف هناية
العقد او بعقد مستقل ويوقع الفريقان على ذلك بشرط ان يتم تصديقه من قبل النقابة خالل فرتة قدرها ()30
يوماً من تاريخ توقيع العقد.
 - 16يوثق هذا العقد من قبل نقابة املهندسني العراقية بعد توقيعه.
 - 17متثل االحكام الواردة يف هذا العقد احلد االدىن حلقوق الفريق الثاين ،واي شروط اخرى تقل عنها تعترب باطلة
وال يعمل هبا.
بتاريخ / /
جرى التوقيع على العقد يف			
الفريق االول
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ملحق رقم 6
قانون نقابة املهندسني العراقيني رقم ( )51لسنة 1979
الفصل االول
مادة

1

يقصد بالتعابري التالية ،املعاين املبينة ازاءها – :
اوالً – النقابة – نقابة املهندسني العراقية.
ثانياً – الوزير – وزير االسكان والتعمري.
ثالثاً – النظام الداخلي – النظام الداخلي املقرتح من قبل اجمللس ،واملوافق عله من قبل املؤمتر العام،
واملصادق عليه من قبل الوزير.
رابعاً – اجمللس االستشاري – اجمللس املكون من جملس النقابة ورؤساء جمالس فروعها يف احملافظات.
خامساً – اجمللس – جملس النقابة املنتخب ،مبوجب هذا القانون.
سادساً – املهندس – كل منتسب للنقابة ،مبوجب هذا القانون.
سابعاً – مزاولة املهنة – ممارسة االعمال واخلدمات اهلندسية ،مبوجب هذا القانون.
مادة

2

للنقابة شخصية معنوية ذات نفع عام ،وهلا حق متلك االموال املنقولة وغري املنقولة والتصرف هبا
لتحقيق اغراضها املنصوص عليها يف هذا القانون ،ويكون مركزها يف بغداد.
مادة
اهداف النقابة – :
اوالً – على الصعيد القطري واملهين – :
3

أ – امل����س����امه����ة يف اع����������داد امل����ه����ن����دس امل�����ؤم�����ن ب������أه������داف ث��������ورة ال����س����اب����ع ع����ش����ر م�����ن مت�������وز ال���ق���وم���ي���ة
واالش���ت��راك������ي������ة ورف��������ع ك����ف����اءت����ه وم�����س�����ت�����واه ال�����ف�����ك�����ري ،ب����ال����ت����ع����اون م�����ع اجل�����ه�����ات ذات ال�����ع��ل��اق�����ة ،مب��ا
ي����ؤم����ن االرت�����ق�����اء مب���س���ت���وى امل���ه���ن���ة اهل���ن���دس���ي���ة ال���ع���ل���م���ي وال���ت���ق�ن�ي ل���ت���ف���ي مب��ت��ط��ل��ب��ات ال���ن���ه���ض���ة ال��ع��ل��م��ي��ة.
ب – حشد طاقات املهندسني وتعزيز قدراهتم للقيام بدورهم وتكريس جهودهم خلدمة اهداف التنمية
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القومية وتعزيز االستقالل االقتصادي والسياسي ودعم مسرية الثورة لبناء االشرتاكية.
جـ – العمل على ترسيخ الفكر العلمي ختطيطاً وممارسة.
د – العمل على ضمان مستقبل االعضاء يف حاالت املرض والشيخوخة والبطالة والتعويض عن احلوادث
الناجتة عن مزاولة املهنة.
هـ – اعداد الكوادر النقابية اعداداً علمياً موجهاً يعزز العمل النقايب يوسع ممارسته املواكبة لروح التقدم،
مبا ينسجم واملرحلة الراهنة.
و – رف��ع مستوى االعضاء الثقايف واالجتماعي واالقتصادي وال��دف��اع عن حقوقهم ورعاية مصاحلهم
والسعي لتأمني تنفيذ التزاماهتم.
ز – تنظيم اوق��ات ف��راغ املهندس وتوفري وسائل الراحة والتسلية الربيئة والنوادي الرياضية واالجتماعية
واملخيمات والرحالت داخل القطر وخارجه.
ح – ال���ت���ع���اون وال��ت��ن��س��ي��ق م����ع ال���ن���ق���اب���ات واجل���م���ع���ي���ات امل��ه��ن��ي��ة االخ�������رى ذات ال���ع�ل�اق���ة يف ال��ق��ط��ر.
ثانياً – على الصعيد القومي – :
أ – العناية بالرتاث اهلندسي العريب ،والعمل على اب��راز دور املهندس يف صنع احلضارة البشرية وتوثيق
العالقات الثقافية وتقوية روابط النضال مع النقابات ومنظمات املهندسني يف الوطن العريب ،من اجل
حتقيق اهداف االمة العربية يف الوحدة واحلرية واالشرتاكية.
ب – املسامهة الفعالة يف احتاد املهندسني العرب واملشاركة اجلدية يف نشاطاته وفعالياته ،والعمل على
تطوير االحتاد متكيناً له من حتقيق االهداف اليت اسس من اجلها.
جـ – الدفاع عن اجلمهورية العراقية ،باعتبارها جزءاً من االمة العربية بكل الوسائل ويف مجيع اجملاالت،
وال مسيا يف ميادين املؤمترات اهلندسية.
د – دعم حركة النضال العريب وتعزيز قدراته ضد القوى الرجعية واالمربيالية والعنصرية والصهيونية ،واسناد
الكفاح املسلح يف االرض العربية املغتصبة واحملتلة.
ثالثاً – على الصعيد العاملي – :
أ – التعاون مع اهليئات واملؤسسات واملنظمات اهلندسية واالحتادات النقابية يف العامل ،اليت تتفق اهدافها
مع اهداف النقابة.
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ب – تعزيز مواقع ال��ث��ورة يف اجمل��ال ال��دويل ومم��ارس��ة النشاطات ال�تي تعمل على اب��راز وجهها التقدمي.
جـ – النضال ضد االمربيالية جبميع صورها القدمية واحلديثة ومشاريعها التآمرية واحالفها العسكرية
العدوانية ،باعتبارها خطراً مباشراً على الشعوب واستقالهلا الوطين وعلى السلم العاملي.
مادة 4
تسعى النقابة لتحقيق اغراضها بكافة وسائل النشر واالعالم والفعاليات الثقافية واالجتماعية،
كإصدار اجملالت والنشرات والكتب وتنظيم احلفالت واحملاضرات وعقد املؤمترات واقامة الدورات والندوات
وسوى ذلك من الوسائل املماثلة.
مادة

5

اوالً – للنقابة تأسيس النوادي لالغراض االجتماعية والثقافية ،وفقاً ألحكام هذا القانون ،وطبقاً
ألحكام القوانني واالنظمة املرعية.
ثانياً – أ – للنقابة حق االشراف املباشر على النوادي اليت جيري تأسيسها ،مبوجب البند (اوالً)
من هذه املادة ،وتعيني ممثل النقابة يف جملس ادارهتا.
ب – للنقابة ان تطلب اىل اجلهات املعنية حل أي من النوادي اليت جرى تأسيسها ،مبوجب البند
(اوالً) من هذه املادة ،اذا ثبت قيامها بأعمال تضر مبصلحة املهندسني.
الفصل الثاين
احكام االرتباط النقايب
مادة

6

اوالً – يكون االنتساب اىل النقابة بطلب حتريري يقدم اليها مرفقاً بالوثائق الالزمة ،وعلى اجمللس
ان يتخذ قراراً بشأنه خالل شهرين من تاريخ تقدميه الطلب مستوفياً لكافة الوثائق اليت يقررها اجمللس،
فإذا انقضت هذه املدة دون ان يتخذ اجمللس قراراً حوله ،فيعترب ذلك موافقة منه بالقبول.
ثانياً – اذا رفض اجمللس طلب االنتساب ،فعليه بيان اسباب ذلك.
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ثالثاً – لصاحب الطلب امل��رف��وض ان يعرتض على ق��رار اجمللس بكتاب موجه اليه بوضح فيه
اسباب االعرتاض ،وعلى اجمللس ان ينظر يف االعرتاض يف اول اجتماع قادم له ،فإذا اصر اجمللس على
قراره السابق ،فلصاحب الطلب ان يطعن بقرار اجمللس لدى حمكمة التمييز ،وذلك خالل شهر واحد من
تاريخ تبلغه بعدم املوافقة على اعرتاضه ،ويعترب قرار حمكمة التمييز قطعياً.
احملتوى

1

مادة 7

اوالً – على اجمللس ان يبطل انتساب املهندس ،عند ثبوت توفر او فقدان أي شرط من شروط
املادة ( )13من هذا القانون.
ثانياً – ملن ابطل انتسابه مبقتضى البند (اوالً) من هذه املادة ،ان يطعن بقرار اجمللس لدى حمكمة
التمييز ،وذلك خالل شهر واحد من تاريخ تبلغه به ،ويكون قرارها قطعياً.
مادة

8

للمجلس ان خيول جمالس فروع النقابة يف احملافظات ،صالحية البت يف طلبات االنتساب للنقابة،
وحيل (جملس الفرع) ،حمل (جملس النقابة) يف املادتني ( 6و )7من هذا القانون.
مادة
يفقد املهندس صفة العضوية يف احلاالت التالية – :
اوالً – عند فقدانه اياً من شروط االنتساب للنقابة.
ثانياً – عند احلكم عليه بالسجن املؤبد او املؤقت او احلبس يف جناية او جنحة خملة بالشرف.
9

مادة 10
ال يفقد اعضاء النقابة عضويتهم ،بنتيجة احالتهم على التقاعد او فصلهم ،ما مل يكن التخلي عن
العضوية قد مت باختيارهم.
الفصل الثالث
االحكام الفنية
مادة
اوالً – اخلدمات اهلندسية – هي العمل يف احدى اجملاالت التالية يف فرع من الفروع اهلندسية – :
11
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أ – التحريات والدراسات والتخطيط للمشاريع اهلندسية.
ب – وضع التصاميم وحتضري اخلارطات واعداد املواصفات وجداول الكميات ومستندات التعهد
للمشاريع اهلندسية.
جـ – التنفيذ واالشراف والذرعة للمشاريع اهلندسية.
د – التشغيل والصيانة وادارة الدوائر الفنية اهلندسية.
هـ – االستشارات والتحكيم يف االمور اهلندسية.
و – التعليم اهلندسي والبحث العلمي اهلندسي داخل املعاهد او خارجها.
ز – الفحوص املختربية اهلندسية.
ح – اعمال التصاميم للمنتجات الصناعية ووضع املسالك التكنولوجية.
ط – اعمال التطوير والسيطرة النوعية.
ى – اعمال التنظيم واالنتاجية.
ك – االدارة للمشاريع الصناعية والفنية املختلفة.
ل – ممارسة اعمال مهندسي مبيعات للمعدات اهلندسية املعقدة.
ثانياً – جيوز بقرار من اجمللس بأغلبية ثلثي اعضائه ،اضفاء صفة اخلدمة اهلندسية على أي من االعمال
غري الواردة يف البند (اوالً) من هذه املادة ،ألغراض اعتبارها مزاولة للمهنة.
مادة
اوالً – يصنف املهندسون ،بالنسبة لصالحياهتم ملزاولة املهنة ،اىل املراتب التالية – :
أ – مهندس مساعد.
ب – مهندس ممارس.
جـ – مهندس جماز.
د – مهندس استشاري.
ثانياً – حتدد شروط املراتب وصالحياهتا يف النظام الداخلي للنقابة.
12

مادة
يشرتط يف املهندس ،ان يكون – :
أ – عراقياً او من مواطين احد االقطار العربية.
ب – كامل االهلية.
جـ – حامالً لشهادة (البكالوريوس) او ما يعادهلا على االقل يف فرع من فروع اهلندسة او معهد معرتف
13
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هبما من قبل اجمللس ،دون ان ميس ذلك بعضوية من انتمى سابقاً اىل النقابة ،وفق القانون.
د – غري حمكوم عليه جبناية او جنحة خملة بالشرف.
الفصل الرابع
االحكام االدارية
مادة
اوالً – تتكون النقابة من – :
أ – فروع النقابة يف احملافظات.
ب – مؤمترات الشعب.
جـ – مؤمترات الفروع.
د – جمالس الفروع.
هـ – مؤمترات االقسام.
و – املؤمتر العام.
ز – جملس النقابة.
ح – ممثليات النقابة.
ط – اجمللس االستشاري.
ثانياً – جيرى انتخاب اهليئات املشار اليها يف الفقرات (جـ ،و ،ط) من البند (اوالً) من هذه املادة فيما
عدا جملس النقابة ،بطريقة التصويت املباشر ،وال جيوز الفوز بالتزكية.
14

احملتوى
مادة

2

15

اوالً – ل���ل���ن���ق���اب���ة ان ت����ف����ت����ح ف�������روع�������اً هل������ا يف احمل������اف������ظ������ات ،اذا ك��������ان ع��������دد امل���ه���ن���دس�ي�ن
ال���ع���ام���ل�ي�ن يف ت���ل���ك احمل����اف����ظ����ة ال ي���ق���ل ع����ن (م����ائ����ة م����ه����ن����دس) ،وذل�������ك ب����ق����رار م����ن جم���ل���س ال���ن���ق���اب���ة.
ثانياً – أ – تشكل شعبة يف كل فرع من فروع النقابة لكل اختصاص من االختصاصات اهلندسية الوارد
ذكره يف املادة
( )25م���ن ه����ذا ال���ق���ان���ون ،اذا ك����ان ع����دد االع���ض���اء (م����ن ذل����ك االخ���ت���ص���اص) امل��س��ج��ل�ين يف
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ال��ف��رع ال ي��ق��ل ع��ن (مخ��س�ين م��ه��ن��دس��اً) ،ام���ا االخ��ت��ص��اص��ات ال�ت�ي ي��ق��ل ع���دد االع��ض��اء فيها ع��ن ال��ع��دد
امل���ذك���ور ،ف��ي��ج��وز دجم��ه��ا م���ع اق����رب اخ��ت��ص��اص ل���ه يف ش��ع��ب��ة ق��ائ��م��ة ،وجي����وز مج���ع اك��ث��ر م���ن اخ��ت��ص��اص
واح���د لتشكيل ش��ع��ب��ة ،ع��ل��ى ان ال ي��ق��ل ع���دد اع��ض��ائ��ه��ا ع��ن (مخ��س�ين ع���ض���واً) ،ك��م��ا جي���وز ف��ض��ل أي
م��ن ه��ذه االختصاصات لتكوين شعبة قائمة ب��ذاهت��ا ،عندما يتوفر ال��ع��دد املطلوب بتشكيل الشعبة.
ب – ي������ك������ون ت����ش����ك����ي����ل ال�����ش�����ع�����ب�����ة ،وف����������ق االس������������س اع�������ل�������اه ،ب��������ق��������رار م��������ن جم�����ل�����س ال�����ن�����ق�����اب�����ة.
ثالثاً– تتألف اهليئة العامة للفرع من مجيع املهندسني املسجلني يف الفرع الذين اوفوا بالتزاماهتم ،مبوجب هذا القانون.
راب��ع��اً – تتألف اهليئة ال��ع��ام��ة للشعبة م��ن مجيع املهندسني املسجلني يف ال��ف��رع وال��ذي��ن ي��ن��ض��وون حتت
شعبة واح����دة ،حسب البند (ث��ان��ي��اً) م��ن ه��ذه امل���ادة وال��ذي��ن اوف���وا ب��ال��ت��زام��اهت��م ،مب��وج��ب ه��ذا ال��ق��ان��ون.
خامساً – يتألف مؤمتر الشعبة من رئيس وعضوين ألول (مخسني مهندساً) من اعضاء الشعبة ،ويضاف اليهم
(عضو واحد) عن كل (مائة مهندس) اضايف ،ويتم انتخاهبم باالقرتاع السري من قبل اهليئة العامة للشعبة،
وجيب ان يكون رئيس الشعبة من االشخاص االكثر عدداً يف الشعب اليت تضم اكثر من اختصاص واحد.
س��������ادس��������اً – ي�����ت�����أل�����ف م������ؤمت������ر ال�������ف�������رع م�������ن رئ������ي������س جم�����ل�����س ال�������ف�������رع واع������ض������ائ������ه وك�������اف�������ة اع�����ض�����اء
م�������ؤمت�������رات ال����ش����ع����ب يف ذل��������ك ال�������ف�������رع ،وي������ك������ون رئ�����ي�����س جم����ل����س ال�������ف�������رع ،رئ�����ي�����س�����اً مل�����ؤمت�����ر ال�����ف�����رع.
سابعاً – يتألف جملس الفرع من رئيس مبرتبة مهندس ممارس على االقل ،واربعة اعضاء اصليني وعضوين
احتياط ،تنتخبهم اهليئة العامة للفرع ،اذا كان عدد املهندسني املسجلني يف الفرع ال يزيد على (ثالثة
آالف) مهندس يف ب��داي��ة السنة امل��ي�لادي��ة ال�تي جي��رى فيها االن��ت��خ��اب ،واذا زاد ال��ع��دد ع��ن ذل��ك ،فيتم
انتخاهبم م��ن مؤمتر ال��ف��رع وم��ن ب�ين اعضائه ،وي��ك��ون ؤس��اء الشعب اع��ض��اء اضافيني يف جملس الفرع.
ثامناً – تشكل لكل شعبة جلنة من رئيس الشعبة املنتخب وعدد من االعضاء ال يقل عن (اثنني) ،وال
يزيد على (ارب��ع��ة) ،يتم تعيينهم من قبل جملس الفرع ،وحت��دد واجباهتا وصالحياهتا يف النظام الداخلي
للنقابة.
مادة

16

اوالً – ي����ش����ك����ل يف ال�����ن�����ق�����اب�����ة وب��������ق��������رار م�������ن جم����ل����س����ه����ا ،ق�����س�����م ل�����ك�����ل اخ������ت������ص������اص م���ن
االخ����ت����ص����اص����ات اهل���ن���دس���ي���ة ال����������وارد ذك�����ره�����ا يف امل���������ادة ( )25م�����ن ه������ذا ال�����ق�����ان�����ون ،اذا ك������ان ع���دد
امل���ه���ن���دس�ي�ن يف ذل������ك االخ����ت����ص����اص ب���ع���م���وم ال���ق���ط���ر ال ي���ق���ل ع�����ن (م����ائ����ت��ي�ن ومخ����س��ي�ن م���ه���ن���دس���اً).
ثانياً – يتألف مؤمتر القسم من مجيع رؤساء واعضاء مؤمترات الشعب احلاملني لنفس االختصاص من
كافة الفروع ،وينتخب مؤمتر القسم رئيساً للقسم باالقرتاع السري من بني اعضائه من مرتبة مهندس
ممارس على االقل ،ويكون عضواً اضافياً يف جملس النقابة.
مادة

17
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اوالً – مي����ث����ل امل������ؤمت������ر ال�������ع�������ام ،اع������ض������اء ال����ن����ق����اب����ة ك�����اف�����ة يف ع�����م�����وم ال�����ق�����ط�����ر ،وي����ت����ك����ون
م�����ن ال���ن���ق���ي���ب واع������ض������اء جم����ل����س ال����ن����ق����اب����ة ورؤس������������اء واع������ض������اء جم����ال����س وم�������ؤمت�������رات ف��������روع ال���ن���ق���اب���ة.
ثانياًَ – للمؤمتر العام بوصفه اهليئة العليا للنقابة ،االختصاصات التالية – :
أ – رسم السياسة العامة للنقابة.
ب – اقرتاح تعديل قانون النقابة.
جـ – اصدار النظام الداخلي للنقابة ،واقرار تعديله بأغلبية ثلثي االعضاء احلاضرين.
د – انتخاب النقيب ونائبه واعضاء جملس النقابة وجلنة الضبط ،وله سحب الثقة عنهم او اقالتهم عند
الضرورة ،وانتخاب من حيل حملهم للمدة املتبقية من الدورة.
هـ – مناقشة واقرار التقرير السنوي للنقابة وسائر شؤوهنا املهنية والفنية والثقافية والعامة ،واختاذ القرارات
بشأهنا.
و – مناقشة امليزانية السنوية العامة للنقابة واقرارها ،وشطب بعض اموال النقابة.
ز – تعديل بدالت االنتساب واالشرتاكات السنوية املنصوص عليها يف املادة ( )30من هذا القانون.
ح – حل اخلالفات الناشئة بني جملسي النقابة واي من جمالس الفروع.
ط – ختويل اجمللس ما يراه من صالحيات ،عدا الصالحيات املذكورة اعاله.
ثالثاً – يكون النقيب رئيساً للمؤمتر العام ،ويف حالة غيابه ،حيل حمل نائب النقيب ،مث امني السر ،مث
مساعده ،مث اخلازن على التوايل.
رابعاً – أ – يتألف جملس النقابة من النقيب ونائب النقيب ومثانية اعضاء اصليني ،وثالثة احتياط،
ينتخبهم املؤمتر العام للنقابة من بني اعضائه ،ويكون من بينهم امني السر ومساعد امني السر واخلازن،
يضاف اليهم رؤساء االقسام املنتخبني من مؤمترات االقسام ،كأعضاء اضافيني يف جملس النقابة.
ب – جيري انتخاب امني السر ومساعده واخلازن ،باالقرتاع السري يف اول اجتماع يعقده جملس النقابة
بعد انتخابه.
جـ – جيب ان يكون النقيب ونائبه من مرتبة مهندس جماز على االقل ،وان ال يكون النقيب من بني
رؤساء او اعضاء جمالس الفروع.
خامساً – يشكل لكل قسم جلنة من رئيس القسم املنتخب وعدد من االعضاء ال يقل عن (اربعة)،
وال يزيد على (ستة) ،يتم تعيينهم من قبل جملس النقابة ،وحتدد واجباهتا وصالحياهتا يف النظام الداخلي
للنقابة.
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احملتوى
مادة

3

18

اوالً – أ – تعقد اهليئات العامة للشعب ،اجتماعاهتا خالل شهر كانون الثاين ،وتعقد مؤمترات
ال��ف��روع واهليئات العامة للفروع ال�تي يقل ع��دد املهندسني فيها عن (ثالثة آالف مهندس) اجتماعاهتا
خ�لال شهر ش��ب��اط ،وتعقد م��ؤمت��رات االق��س��ام ،وامل��ؤمت��ر ال��ع��ام للنقابة ،اجتماعاهتا خ�لال شهر آذار.
ب – جيوز عقد اجتماعات استثنائية للمؤمتر العام للنقابة ،اذا ارتأى ثلثا اعضاء جملس النقابة ،ان مثة اسباباً
ضرورية تدعو اىل ذلك ،كما جيوز عقد مثل هذه االجتماعات ،بناء على طلب حتريري يقدمه عدد من اعضاء
املؤمتر العام ال يقل عن ثلث عدد اعضاء املؤمتر ،ويفكال احلالتني ،جيب ايضاح اسباب طلب عقد االجتماع
االستثنائي ،وعلى النقيب ان يوجه الدعوة لعقد االجتماع املذكور حسب االصول موضحاً فيها اسبابه
وموعده ومكانه خالل مدة اقصاها (ثالثون يوماً) من تاريخ وصول الطلب ،وال جيوز للمؤمتر العام ان يبحث
يف اجتماعه االستثنائي غري القضايا اليت حصل االجتماع من اجلها ،ما مل تكن مرتبطة هبا او متفرعة عنها.
ج – جيوز عقد اجتماعات استثنائية ملؤمترات الفروع او اهليئات العامة للفروع اليت يقل عدد املهندسني فيها
عن (ثالثة آالف مهندس) ،واذا ارتأى ثلثا اعضاء جملس النقابة ،ان مثة اسباباً ضرورية تدعو اىل ذلك،
كما جيوز عقد مثل هذه االجتماعات ،بناء على طلب حتريري يقدمه عدد من اعضاء املؤمتر العام ال يقل
عن ثلث عدد اعضاء املؤمتر ،ويف كال احلالتني ،جيب ايضاح اسباب طلب عقد االجتماع االستثنائي،
وعلى النقيب ان يوجه الدعوة لعقد االجتماع املذكور حسب االص��ول موضحاً فيها اسبابه وموعده
ومكانه خالل مدة اقصاها (ثالثون يوماً) من تاريخ وصول الطلب ،وال جيوز للمؤمتر العام ان يبحث يف
اجتماعه االستثنائي غري القضايا اليت حصل االجتماع من اجلها ،ما مل تكن مرتبطة هبا او متفرعة عنها.
ث���ان���ي���اً – ي��ت��م حت���دي���د ت���اري���خ وم���وع���د وم���ك���ان االج���ت���م���اع���ات االع���ت���ي���ادي���ة ل��ل��ه��ي��ئ��ات ال���ع���ام���ة للشعب
وم�����ؤمت�����رات ال����ف����روع واهل����ي����ئ����ات ال���ع���ام���ة ل����ل����ف����روع ،ب����دع����وة م����ن رئ���ي���س ال����ف����رع ،ب���ع���د م���واف���ق���ة ال��ن��ق��ي��ب.
ث������ال������ث������اً – ي�����ت�����م حت������دي������د ت��������اري��������خ وم��������وع��������د وم��������ك��������ان االج������ت������م������اع������ات االع������ت������ي������ادي������ة مل������ؤمت������رات
االق������س������ام ،وامل�����ؤمت�����ر ال�����ع�����ام ل���ل���ن���ق���اب���ة ب�����دع�����وة م�����ن ال���ن���ق���ي���ب ،ب����ن����اء ع���ل���ى ق�������رار م�����ن جم���ل���س ال���ن���ق���اب���ة.
رابعاً – ال تعترب اجتماعات اهليئات العامة للشعب والفروع ومؤمترات الشعب واالقسام والفروع واملؤمتر
العام للنقابة قانونية ،اال حبضور االكثرية املطلقة ألعضائها ،فاذا مل تتوفر االكثرية املذكورة ،يدعى اىل
هذه االجتماعات للمرة الثانية بعد اسبوع واحد ،ويكون االجتماع الثاين قانونياً مهما بلغ عدد احلاضرين
وتتخذ ال��ق��رارات بأكثرية اص���وات احل��اض��ري��ن ،واذا ت��س��اوت ،ي��رج��ح اجل��ان��ب ال���ذي فيه رئ��ي��س اجللسة.
خامساً – تتم الدعوة لعقد االجتماعات االعتيادية واالستثنائية اعاله عن طريق االعلن يف مراكز الفروع
واملركز العام للنقابة ،وتنشر الدعوة بالصحف احمللية ،ويعلن عنها يف وسائل االع�لام املمكنة ،وذلك
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قبل (مخسة عشر يوماً) من موعد االجتماع ،ويرفق بالدعوة ج��دول اعمال االجتماع وموعده وحمله.
سادساً – جتتمع مؤمترات الفروع واهليئات العامة للفروع اليت يقل عدد املهندسني فيها عن (ثالثة آالف مهندس)،
واملؤمتر العام للنقابة اجتماعاً اعتيادياً سنوياً يف املواعيد احملددة اعاله ملناقشة املواضيع املطروحة يف جدول اعماهلا.
س���اب���ع���اً – جت��ت��م��ع اهل���ي���ئ���ات ال���ع���ام���ة ل��ل��ش��ع��ب الن���ت���خ���اب م���ؤمت���ر ال��ش��ع��ب��ة ورئ���ي���س���ه���ا م�����رة ك����ل س��ن��ت�ين،
وي���ت���م ان���ت���خ���اب جم���ال���س ال����ف����روع وجم���ل���س ال���ن���ق���اب���ة وجل���ن���ة ال���ض���ب���ط ورؤس��������اء االق����س����ام يف ن���ف���س ت��ل��ك
ال���س���ن���ة ويف امل����واع����ي����د احمل���������ددة الج����ت����م����اع����ات اهل����ي����ئ����ات ال����ع����ام����ة وامل�������ؤمت�������رات ،وف������ق ه������ذا ال����ق����ان����ون.
ثامناً – ال حيق للمهندس االشرتاك يف اجتماعات اهليئات العامة او املؤمترات الوارد ذكرها يف هذا القانون،
اذا كان ممنوعاً من مزاولة املهنة انضباطياً ،او مل يكن قد سدد اشرتاكه السنوي ،مبوجب هذا القانون.
مادة

19

اوالً – جمللس النقابة ،االختصاصات والصالحيات التالية – :
أ – ال��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق اه�����داف ال��ن��ق��اب��ة ،ح��س��ب��م��ا ج����اء يف امل�����ادة ( )3م���ن ه����ذا ال��ق��ان��ون.
ب – ت������ق������دمي امل������ق���ت��رح������ات ب������ش������أن ت�����ع�����دي�����ل ق�������ان�������ون ال�����ن�����ق�����اب�����ة ،اىل امل�������ؤمت�������ر ال�������ع�������ام ل���ل���ن���ق���اب���ة.
جـ – تقدمي املقرتحات بشأن اعداد النظام الداخلي للنقابة او تعديله ،اىل املؤمتر العام للنقابة القرارها.
د – تنفيذ مقررات املؤمتر العام.
هـ – تعيني مستخدمي النقابة وحتديد اجورهم.
و – النظر يف طلب االنتساب ،اىل النقابة واقرار قبوهلم.
ز – اختيار من ميثل النقابة يف اللجان الرمسية وغريها يف حالة ع��دم متثيلها من قبل النقيب.
ح – ت��ق��ري��ر م���ا اذا ك��ان��ت ش���ه���ادات ط��ال�بي االن���ت���س���اب ه��ن��دس��ي��ة ام غ�ي�ر ه��ن��دس��ي��ة ،وم����ا اذا ك��ان��ت
ش��ه��اداهت��م تؤهلهم او ال تؤهلهم لالنتساب اىل النقابة ،مب��وج��ب ال��ش��روط امل��ن��ص��وص عليها يف امل��ادة
( )13من هذا القانون ،بعد االستئناس برأي اجلهات املختصة يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
ط – امل��ص��ادق��ة ع��ل��ى ت��رق��ي��ة اع��ض��اء ال��ن��ق��اب��ة م��ن م��رت��ب��ة اىل اخ����رى ،مب��وج��ب ال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي للنقابة.
ى – ت����أس����ي����س ف��������روع ل���ل���ن���ق���اب���ة يف احمل�����اف�����ظ�����ات ،وف�������ق ال������ش������روط امل���ب���ي���ن���ة يف ال����ن����ظ����ام ال����داخ����ل����ي.
ك – ت����������ش����������ك����������ي����������ل جل��������������������������ان ف�������������رع�������������ي�������������ة ل���������ت���������ح���������ق���������ي���������ق اغ��������������������������������������راض ال�����������ن�����������ق�����������اب�����������ة.
ل – ال�����ب�����ت يف اس����ت����ق����ال����ة ال����ن����ق����ي����ب او ن����ائ����ب����ه او أي م������ن اع������ض������اء جم����ل����س ال����ن����ق����اب����ة وجل�����اهن�����ا.
م – ت��ش��ك��ي��ل مم��ث��ل��ي��ات ل��ل��ن��ق��اب��ة ع���ن ط���ري���ق االن���ت���خ���اب امل���ب���اش���ر يف احمل���اف���ظ���ات وال����وح����دات االداري������ة
ال�تي ليس فيها ف���روع ويف ام��اك��ن التجمعات اهل��ن��دس��ي��ة ،س���واء أك���ان ذل��ك يف ال��وح��دات االن��ت��اج��ي��ة او
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ال���������وزارات او ال����دوائ����ر وامل���ؤس���س���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وال��ت��ي ال ي��ق��ل ع����دد امل��ه��ن��دس�ين ف��ي��ه��ا ع���ن (ع��ش��ري��ن
م��ه��ن��دس��اً) ،وحت���دد ط��ري��ق��ة االن��ت��خ��اب وع���دد املمثلني وواج���ب���ات ه���ذه املمثليات يف ال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي.
ن – ت�����ع�����ي��ي��ن م�������دق�������ق ح�������س�������اب�������ات الج�����������������راء ال������ت������دق������ي������ق ال�������س�������ن�������وي حل�������س�������اب�������ات ال�����ن�����ق�����اب�����ة.
س – تنظيم االوراق االنتخابية والوثائق االخرى واالعداد لعملية االنتخابات ،وفق احكام هذا القانون.
ع – اص����دار التعليمات امل��واف��ق��ة هل���ذا ال��ق��ان��ون واالن��ظ��م��ة ال���ص���ادرة مب��وج��ب��ه ،ل��غ��رض تسهيل تطبيقه.
ف – اق��������������������������رار مت���������ل���������ك االم�������������������������������وال وال���������������ع���������������ق���������������ارات وق�����������ب�����������ول�����������ه اهل�������������ب�������������ات وامل��������ن��������ح��������ز
ص – ت��������ق��������دمي ال����������ق����������روض وامل����������س����������اع����������دات وامل���������ن���������ح امل�������ال�������ي�������ة ض������م������ن اغ�����������������راض ال�����ن�����ق�����اب�����ة.
ق – امل��واف��ق��ة على تأسيس وادارة ن���وادي املهندسني ،وف��ق��اً لقانون اجلمعيات واالن��ظ��م��ة اخل��اص��ة هبا.
ر – اج��راء املناقالت يف امليزانية التقديرية ضمن اب��واهب��ا ،ومب��ا ال يتجاوز جمموع التخصيصات املقررة.
ش – م��ن��ع امل��ه��ن��دس�ين م��ن م��زاول��ة امل��ه��ن��ة مل���دة ال ت��ت��ج��اوز ال��س��ن��ة ،بتوصية م��ن جل��ن��ة ال��ض��ب��ط ،ويقتصر
امل��ن��ع بالنسبة للمهندس امل��وظ��ف على امل��ن��ع م��ن العمل خ���ارج اوق���ات ال����دوام ال��رمس��ي ،مل��دة ال تتجاوز
(س��ن��ت�ين) ،على ان حتجب كافة املخصصات اهلندسية عنه ،للمدة ال�تي مينع فيها م��ن م��زاول��ة املهنة.
ت – اي����������������ة ص�����ل����اح����������ي����������ات اخ������������������������رى ،خي����������ول����������ه اي������������اه������������ا امل������������ؤمت������������ر ال������������ع������������ام ل������ل������ن������ق������اب������ة.
ثانياً – للمجلس ،ان خيول النقيب او نائبه بعض صالحياته ،وكذلك له ان خيول بعضاً منها ،اىل جمالس
الفروع وممثليات النقابة يف احملافظات والوحدات االدارية ،املشكلة مبوجب الفقرة (م) من البند (اوالً) من
هذه املادة.
احملتوى

4

مادة 20

مدة دورة اجمللس سنتان من تاريخ انتخابه ،ويستمر بعمله بكامل صالحياته ،حلني املصادقة على
تقرير امانة السر وتقرير اخلازن يف االجتماع االنتخايب التايل للمؤمتر العام للنقابة وانتهاء املناقشة حول
القضايا املعروضة على املؤمتر العام للنقابة ،حيث تبدأ بعد ذلك اللجنة املسؤولة عن االنتخابات ،وفقاً
ألحكام النظام الداخلي مبمارسة اعماهلا ،لغرض اجراء االنتخابات اجلديدة.
مادة

21

اوالً – جيوز للمجلس تفريغ اعضائه ،مبا فيهم النقيب ونائبه ورؤساء جمالس الفروع او بعضهم
للعمل النقايب ،ويتم اقرار تفرغ العاملني منهم يف الدوائر الرمسية او القطاع االشرتاكي ،بعد استحصال
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موافقة الوزير املختص ،ويتقاضى املتفرغ يف هذه احلالة راتبه وخمصصاته من اجلهة اليت كان يعمل لديها،
كما لو كان مستمراً يف وظيفته االصلية ،وتعترب مدة التفرغ خدمة فعلية ،ألغراض الرتفيع والعالوة والتقاعد.
ثانياً – جيوز بقرار من اجمللس اهناء تفرغ العضو للعمل النقايب ،بقرار منه قبل انتهاء املدة احملددة من قبله
هلذا التفرغ.
مادة

22

اوالً – اذا ش����غ����رت م���ن���اص���ب اك����ث����ر اع�����ض�����اء اجمل�����ل�����س( ،ع�������دا رؤس���������اء االق�������س�������ام) ،ف��ع��ل��ى
ال���ب���اق�ي�ن م����ن اع����ض����اء اجمل����ل����س دع�������وة امل����ؤمت����ر ال����ع����ام ل��ل��ن��ق��اب��ة خ��ل��ال ش���ه���ري���ن ل�ل�اج���ت���م���اع الن���ت���خ���اب
م������ن حي������ل حم���ل���ه���م ب���ن���ف���س االس������ل������وب امل�����ب��ي��ن يف ه�������ذا ال������ق������ان������ون ،ل����ل����م����دة امل���ت���ب���ق���ي���ة م������ن ال�����������دورة.
ثانياً – أ – اذا شغرت من مناصب مجيع اعضاء اجمللس( ،عدا رؤساء االقسام) ألي سبب ،فتشكل
جلنة من مخسة اعضاء النقابة ،يعينهم الوزير من املهندسني اجملازين على االقل خالل شهر من شغور
املناصب ،وتعرف فيما يلي باللجنة.
ب – تتوىل اللجنة مع رؤساء االقسام ادارة شؤون النقابة ،اىل ان يتم انتخاب جملس جديد.
ج�������ـ – ي������ك������ون ل����ل����ج����ن����ة مج�����ي�����ع ص��ل��اح�����ي�����ات جم�����ل�����س ال�����ن�����ق�����اب�����ة ،اىل ان ي�����ت�����م ان�����ت�����خ�����اب جم���ل���س
ج��������دي��������د ،ك������م������ا ي�������ك�������ون مل��������ن ي����ن����س����ب����ه ال���������وزي���������ر رئ������ي������س������اً هل��������ا مج������ي������ع ص���ل��اح������ي������ات ال����ن����ق����ي����ب.
د – على اللجنة دعوة اعضاء املؤمتر العام لالجتماع النتخاب جملس جديد ،للمدة املتبقية من الدورة يف
موعد ال يتجاوز شهرين من تاريخ شغور املناصب.
مادة
للنقيب ،الصالحيات التالية – :
23

اوالً – رئ����اس����ة اج���ت���م���اع���ات امل����ؤمت����ر ال����ع����ام ل��ل��ن��ق��اب��ة وجم���ل���س ال���ن���ق���اب���ة واجمل����ل����س االس���ت���ش���اري.
ثانياً – متثيل النقابة يف املعامالت كافة لدى املراجع القضائية واالداري���ة واهليئات الرمسية وشبه الرمسية
واالهلية ،واملصادقة على املعامالت والوثائق اخلاصة بالنقابة ،ويكون طرفاً يف املسألة عن كل امر خيالف
هذا القانون او االنظمة الصادرة مبوجبه ،وله ختويل بعض الصالحيات ،اىل من يرتأيه ،مبوافقة اجمللس.
ث�����ال�����ث�����اً – ال������ص������رف م������ن ام�����������وال ال����ن����ق����اب����ة ل���ت���س���ي�ي�ر اع�����م�����اهل�����ا ال����ي����وم����ي����ة يف احل�����������دود ال����ت���ي ي���ق���رره���ا
اجمل������ل������س ودف�����������ع م�����رت�����ب�����ات م���س���ت���خ���دم���ي���ه���ا وت�����وق�����ي�����ع ال�����ص�����ك�����وك وم�����س�����ت�����ن�����دات ال�������ص�������رف ض���م���ن
ال��ت��خ��ص��ي��ص��ات امل���ع���ت���م���دة يف امل���ي���زان���ي���ة ال���س���ن���وي���ة ل��ل��ن��ق��اب��ة امل���ص���دق���ة ،وف����ق����اً ألح����ك����ام ه�����ذا ال���ق���ان���ون.
رابعاً – تأييد مالءة منتسيب النقابة ،ألغراض الكفاالت.
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مادة

24

اوالً – اذا ت���غ���ي���ب ال���ن���ق���ي�ب�ن ن������اب ع���ن���ه ن���ائ���ب���ه ،واذا ش���غ���ر م���ن���ص���ب ال���ن���ق���ي���ب ألي س���ب���ب ك����ان،
ح�����ل حم���ل���ه ن���ائ���ب���ه ل���ل���م���دة امل���ت���ب���ق���ي���ة م�����ن ال������������دورة ،واذا ت���غ���ي���ب ك��ل��امه�����ا ،ح�����ل ام���ي��ن ال����س����ر حم�����ل ال���ن���ق���ي���ب.
ثانياً – اذا شغر منصبا النقيب ونائبه ،يقوم امني السر مقام النقيب ،وعلى اجمللس ان يدعو املؤمتر العام الجتماع
غري اعتيادي خالل مدة ال تزيد على الشهرين النتخاب النقيب ونائبه للمدة املتبقية من الدورة ،اذا كانت املدة
اكثر من تسعة اشهر ،وخبالفه يستمر امني السر مبمارسة صالحيات النقيب للمدة املتبقية من الدورة.
مادة
اوالً – تصنف املهنة اهلندسية ،اىل االختصاصات التالية – :
أ – اهلندسة املدنية.
ب – اهلندسة املعمارية.
جـ – اهلندسة الكهربائية.
د – اهلندسة امليكانيكية.
هـ – اهلندسية الكيمياوية.
و – هندسة النفظ.
ز – الشعبة العامة ،وتضم االختصاصات االخرى.
ثانياً – جيوز للمجلس ،بقرار من املؤمتر العام ،استحداث اختصاصات هندسية اخرى.
25

مادة

26

يعترب عضو جملس النقابة او عضو جلنة الضبط او عضو جملس الفرع مستقيالً ،اذا تغيب عن
حضور مخس جلسات اعتيادية متتالية بدون عذر مشروع يقبله اجمللس او جلنة الضبط او جملس الفرع،
او اذا تغيب عن حضور عشر جلسات خالل السنة بدون عذر مشروع تقبله أي من املراجع النقابية
املذكورة ،حبسب االقتضاء.
مادة

27

اوالً – تدار شؤون فروع النقابة من قبل جمالس الفروع ،واليت متثل النقابة يف احملافظات اليت تقع ضمنها ،كما
تدار شؤون ممثليات النقابة من قبل جلان املمثليات ،ومتثل هذه املمثليات النقابة يف الوحدات االدارية اليت تقع ضمنها.
ثانياً – يتألف جملس الفرع من رئيس الفرع واربعة اعضاء اصليني ،بضمنهم نائب الرئيس وامني السر
واخل��ازن ،ويضاف اليهم رؤس��اء الشعب يف ذلك الفرع ،وينتخب الرئيس واالعضاء االصليون من قبل
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مؤمتر الفرع او اهليئة العامة للفرع( ،اذا كان عدد االعضاء العاملني فيه يقل عن ثالثة آالف مهندس
يف ب��دء السنة امليالدية ال�تي جت��رى فيها االنتخابات) ،وملؤمتر الفرع او اهليئة العامة ،سحب الثقة من
أي م��ن ه���ؤالء او اقالتهم عند ال���ض���رورة ،وان��ت��خ��اب م��ن حي��ل حملهم للمدة املتبقية م��ن تلك ال���دورة.
ثالثاً – اذا تغيب رئيس الفرع ن��اب عنه نائبه ،واذا شغر منصب رئيس الفرع ألي سبب ك��ان ،حل
حم��ل��ه ن��ائ��ب��ه ل��ل��م��دة املتبقية م��ن ال�����دورة ،واذا تغيب ك�لامه��ا ،ح��ل ام�ي�ن س���رع ال��ف��رع ،حم��ل رئ��ي��س ال��ف��رع.
رابعاً – اذا شغر منصبا رئيس الفرع ونائبه ،يقوم امني سر الفرع مقام الرئيس ،وعلى جملس الفرع ان يدعو
املؤمتر الفرع( ،او اهليئة العامة للفرع) الجتماع غري اعتيادي خالل مدة ال تزيد على الشهرين النتخاب
رئيس الفرع ونائبه للمدة املتبقية من الدورة ،اذا كانت املدة اكثر من تسعة اشهر ،وخبالفه يستمر امني
السر مبمارسة صالحيات النقيب للمدة املتبقية من الدورة.
احملتوى

5

مادة
اوالً – جمللس الفرع ،الصالحيات التالية – :
أ – تنفيذ مقررات املؤمتر العام ومؤمتر الفرع وجملس النقابة.
ب – تعيني مستخدمي النقابة وحتديد اجورهم.
جـ – صرف النفقات الضرورية لتسيري شؤون الفرع وضمن امليزانية املصدقة.
د – اختيار من ميثل الفرع يف اللجان الرمسية وغريها يف احملافظة.
هـ – تشكيل جلان فرعية لتحقيق اغراض الفرع.
28

و – تقدمي املقرتحات اىل جملس النقابة بشأن تعديل قانون النقابة ونظامها الداخلي واي��ة انظمة او
تعليمات اخرى.
ز – تأسيس ممثليات للفرع يف الوحدات االدارية التتابعة للفرع ويف اماكن التجمعات اهلندسية
املختلفة ،واليت ال يقل عدد املهندسني فيها عن (عشرين مهندساً).
ح – تعيني مدقق حسابات الجراء التدقيق السنوي حلسابات الفرع.
ط – تنظيم االوراق االنتخابية والوثائق االخرى واالعداد لعملية االنتخابات ،وفق احكام هذا القانون،
وباشراف النقابة املركزية.
ى – تأييد مالءة منتسيب الفرع ألغراض الكفاالت ويف احلدود اليت يقررها جملس النقابة.
ت – اية صالحيات اخرى ،خيوهلا اياها املؤمتر العام او جملس النقابة.
ثانياً – جمللس الفرع ،ان خيول بعض صالحياته ،اىل رئيس الفرع ،وكذلك له ان خيول بعضاً منها،اىل
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جلان املمثليات العاملة ضمن الفرع ،واىل اعضاء جملس الفرع ،بعد موافقة جملس النقابة على ذلك.
الفصل اخلامس
االحكام املالية
مادة
تتكون مالية النقابة ،من املواد التالية – :
أ – بدالت االنتساب واالشرتاكات السنوية.
ب – املنح املقدمة من اجلهات الرمسية وشبه الرمسية واالهلية.
جـ – التربعات واهلبات املقدمة من االعضاء او غريهم.
د – ريع احلفالت املقامة ملنفعة النقابة.
هـ – ارباح مطبوعات النقابة.
و – ارباح املشاريع اليت تؤسسها ،او تقوم هبا النقابة.
ز – االجور اليت يقررها جملس النقابة يف حالة قيامها بالتحكيم او ترشيح احملكمني واملكاتب
واملهندسني لالعمال اهلندسية.
ح – اجور تأييد مالءة اعضاء النقابة واالستشهادات اليت تصدرها النقابة.
29

مادة
اوالً – يستوىف بدل انتساب للنقابة مبلغ قدره (مخسة دنانري) ،من كل عضو.
ثانياً – يستوىف يف اول كل سنة مالية للنقابة بدل اشرتاك قدره (مخسة دنانري) من العضو مبرتبة مهندس
مساعد ،و(عشرة دنانري) من العضو مبرتبة مهندس ممارس( ،وعشرة دنانري) من العضو مبرتبة مهندس
جماز( ،وعشرون ديناراً) من العضو مبرتبة مهندس استشاري ،وجيب تسديد بدالت االشرتاك قبل االول
من كانون الثاين من كل عام ،وخبالف ذلك ،يستوىف من املتخلف باالضافة اىل بدل االشرتاك مبلغ
اضايف بنسبه اثنني من املائة ( )2٪من بدل االشرتاك السنوي عن كل شهر يتأخر فيه عن تسديد
االشرتاك ،وعلى ان ال يتجاوز ذلك عشرة من املائة ( )10٪سنوياً ،اما بالنسبة للمقبولني اجلدد،
فيستحق بدل االشرتاك كامالً ،اذا مت قبوهلم يف النصف االول من السنة ،ويستحق عليهم نصف بدل
االشرتاك ،اذا مت قبوهلم يف النصف الثاين منها.
ثالثاً – ال حتتسب ممارسة هندسية للمهندس ،اذا مل يسدد االشرتاك السنوي ،وحلني تسديده.
رابعاً – يعفى املهندس املتخلف عن دفع بدل االشرتاك قبل االول من كانون الثاين ،من املبلغ االضايف
30
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الوارد يف البند (ثانياً) من هذه املادة ،للفرتة اليت يثبت ان املهندس كان فيها خارج العراق.
خامساً – جمللس النقابة ،ان يقرر اعفاء املهندسني الفلسطينيني من بدالت االنتساب او االشرتاك ،اذا
كانوا منتمني الحتاد املهندسني الفلسطينيني.
سادساً – جيوز للمؤمتر العام تعديل بدالت االنتساب واالشرتاك للنقابة املذكورة يف البند (ثانياً) اعاله.
مادة
اوالً – تؤيد النقابة مالءة العضو املالية ،يف احلاالت التالية – :
أ – كفالة العضو املالية لزوجته واوالده واخوته واخواته ووالديه.
ب – الكفاالت املالية عن الغري ،على ان ال تتجاوز (مخسة آالف دينار).
ثانياً – يكون اجر تأييد مالءة املهندس يف الكفاالت والعقود بني املهندس وذوي العالقة ،مبا يلي – :
أ – (عشرون فلساً) عن كل (عشرة دنانري) من مبلغ الكفالة او اجر املهندس يدفعه املهندس ،وتعترب
اجزاء (العشرة دنانري) مبثابة (عشرة دنانري).
ب – ال يقل االجر عن (ربع دينار) ،وال يزيد على (عشرين ديناراًَ).
ثالثاً – يعود تقدير مالءة العضو املالية يف احلالتني املنصوص عليهما يف الفقرتني (أ وب) من البند
(اوالً) من هذه املادة ،للنقيب او رئيس الفرع ،ويف حلة عدم قناعة العضو طالب تقدير املالءة بقرار
النقيب او رئيس الفرع ،فله حق االعرتاض لدى اجمللس املختص ،ويكون قرار اجمللس هنائياً.
31

احملتوى

6

مادة
اوالً – للمجلس ان يقرر منح أي من االعضاء مساعدات مالية بصفة منحة او قرض ،يف االحوال
التالية – :
أ – اذا اصيب مبرض يستلزم معاجلة خاصة ،بتقرير من جلنة طبية.
ب – اذا تعرض حلادث عطله مؤقتاً عن مزاولة املهنة.
جـ – اذا حلت به كارثة سبب له اضراراً مالية ال قبل له بتحملها.
د – اذا تزوج وكان حباجة للمساعدة ،شريطة ان يقدم الطلب خالل شهر من تاريخ العقد ،وال جيوز
منح هذه السلفة اكثر من مرة واحدة.
هـ – اذا كان حباجة للمساعدة وقدم للمجلس طلباً مشفوعاً بأسباب معقولة تربر ذلك.
ثانياً – تكون املنح املالية يف حاالت الضرورة القصوى ،وال تتجاوز احلد االعلى الذي خيوله املؤمتر العام
للنقابة.
ثالثاً – متنح القروض املالية اىل االعضاء ،وفقاً للشروط التالية – :
32
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أ – تستوىف فائدة سنوية قدرها ثالثة من املائة ( )3٪من مبلغ القرض.
ب – يوثق القرض وفوائده بكفاله شخص ملئ ضامن ،ويستوىف بأقساط شهرية متساوية ،ال تتجاوز
(عشرين قسطاً) ،ويستوىف القسط االول ،بعد مرور اربعة اشهر على تاريخ عقد القرض.
جـ – اذا امتنع املدين او تأخر عن دفع أي قسط من االقساط املستحقة عليه ،جاز للمجلس ان
يعترب االقساط التالية مستحقة الدفع ،وله حينئذ ان يستوفيها من امواله واموال كفيله ،او من رواتبهما
بواسطة الدائرة اليت ينتسبان اليها.
د – ال جيوز ان يكون العضو مديناً وكفيالً ضامناً لغريه يف وقت واحد ،وال جيوز ان يقرتض مرة اخرى،
اذا مل يسدد مجيع اقساط القرض املدين به مع فوائده.
الفصل السادس
االحكام التنظيمية
مادة
يكون للنقابة حق التقاضي والدفاع عن اعضائها ،وهلا اقرتاح اشراك ممثل لدى جلان االنضباط والتحقيق
يف الوزارات واملؤسسات اليت يتبعها العضو ،فيما يتعلق بالقضايا اليت احيل اىل تلك اللجان بسببها.
33

مادة

34

ت��ك��ون النقابة اجل��ه��ة ال��وح��ي��دة ال�تي متثل املهندسني داخ���ل القطر وخ��ارج��ه يف امل��ؤمت��رات واالجتماعات
واملراسالت ،وهلا حق التمثيل يف الوفود الرمسية اليت هلا عالقة باملهندسني واعدادهم وتدريبهم وتنظيمهم،
وال جيوز ألية منظمة مهنية اخرى ممارسة هذا احلق.
مادة
تنتسب النقابة ،اىل منظمات املهندسني العربية واالقليمية والدولية لتحقيق اهدافها ،بقرار من اجمللس.
35

مادة
للنقابة ايفاد منتسبيها من اعضاء اجمللس واعضاء اللجان والفروع النقابية واملوظفني العاملني فيها ،مبهام
نقابية داخل القطر وخارجه ،ويعترب ايفادهم يف ذلك ايفاداً رمسياً ،طبقاً ألحكام القوانني واالنظمة
املرعية.
36
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مادة
اوالً – ال جيوز لغري اعضاء النقابة وال لالعضاء الذين مل يوفوا بالتزاماهتم ،مبوجب هذا القانون ،مزاولة
املهنة.
ثانياً – ال جيوز للدوائر الرمسية وشبه الرمسية واملؤسسات ،توظيف او استخدام أي شخص يف وظيفة
هندسية ،ما مل يكن منتسباً اىل النقابة.
ثالثاً – على كل دائرة رمسية او شبه رمسية او مؤسسة عينت لديها مهندساً ،ان ترسل اىل النقابة صورة
من االمر الصادر بتعيينه ومباشرته.
رابعاً – على كل دائرة رمسية وشبه رمسية او مؤسسة او منشأة ،ان تطلب اىل مهندسيها ابراز ما يثبت
تسديدهم الشرتاكاهتم السنوية يف النقابة قبل االول من كانون الثاين من كل عام ،وتقطع عنهم يف
حالة عدم تسديدهم اياها املخصصات اهلندسية بكافة انواعها ،وذلك حلني تسديدها.
37

مادة
ال جيوز اصدار اجازات بناء جديدة من قبل اجلهات املختصة ،اال اذا كان طلبها وخارطات البناء
موقعة من مهندس خمتص ،وجيوز للجهات املختصة بإصدار االجازات ،ان تستثين دور السكن واالبنية
البسيطة بشروط معينة ويف مناطق معينة من شروط هذه املادة بتعليمات تصدرها ،وخترب النقابة هبا.
38

مادة

39

على النقابة ان تضع منوذج عقد يلتزم به املهندس يف كافة العقود املتعلقة باملهنة واليت يوقعها مع رب
العمل ،وفقاً لنظام مزاولة املهنة.
مادة

40

يعامل املهندسون من مواطين االقطار العربية االخرى ،معاملة العراقيني ،وعليهم كافة االلتزامات وهلم مجيع
احلقوق ،مبوجب هذا القانون.
مادة

41

جيوز للمجلس احتساب فرتة ممارسة املهندس العائد اىل القطر ملهنته خارج القطر قبل انتمائه اىل النقابة،
ألغراض املمارسة والرتقية ،على ان يقدم طلباً اىل اجمللس خالل مدة ال تتجاوز سنة واحدة من تاريخ
صدور هذا القانون ،او عودته اىل القطر مشفوعاً باملستمسكات واالدلة اليت تؤيد ممارسته للمهنة.

254

األسس العملية إلدارة املشاريع والعمل اهلندسي

الفصل السابع
احكام االنضباط النقايب
مادة
اوالً – ال جيوز للعضو ،القيام باالعمال التالية – :
أ – امهال او عرقلة تطبيق القوانني واالنظمة املتعلقة بالنقابة والتعليمات اليت تصدرها.
ب – مزاولة املهنة من دون جتديد االشرتاك ،مبوجب هذا القانون.
جـ – عدم مراعاة السلوك املهين او السلوك العام واالساءة اىل مسعة املهنة ،حسب القواعد املنصوص
عليها يف النظام الداخلي.
د – استخدام اية واسطة او اسلوب بقصد الربح غري املشروع.
هـ – انتحال لقب علمي او صفة مهنية غري صحيحة او غري مصادق عليها ،وفق القوانني واالنظمة
املرعية واالعالن عن ذلك بأية طريقة كانت.
و – جتاوز حدود مزاولة املهنة ،حسب ما نص عليه النظام الداخلي او التعليمات اليت تصدرها النقابة.
ز -ارتكاب خطأ فين جسيم نتيجة امهال يسبب خسارة لذوي العالقة.
ح – االتيان بعمل يلحق ضرراً باالقتصاد الوطين.
ثانياً – على جملس النقابة ،احالة املخالف من منتسبيها ملا جاء يف البند (اوالً) من هذه املادة ،على
جلنة الضبط.
42

مادة

احملتوى

43

7

تؤلف جلنة الضبط من (مخسة اعضاء) ،ينتخب املؤمتر العام للنقابة ثالثة منهم يف االجتماع االعتيادي العام،
ملدة سنتني من مرتبة مهندس جماز على االقل ،وينتخب هؤالء من بينهم رئيساً ،اما العضوان اآلخران فهما
مؤقتان يعينهما اجمللس ،على ان يكون احدمها عضواً يف القسم الذي ينتمي اليه العضو احملال اىل اللجنة،
واآلخر ممن ترشحه او توافق عليه اجلهة ذات العالقة ان وجدت ،واال فيرتك امر تعيينه للمجلس.
مادة
تقوم جلنة الضبط بالتحقيق من الشكوى اليت حييلها اليها اجمللس ،وهلا ان تكلف بعض اعضائها بإجراء
التحقيق وتقدمي تقرير بذلك اليها.
44
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مادة
تتبع يف جلان الضبط ،القواعد الواردة يف قانون اصول احملاكمات اجلزائية اخلاصة بالتبليغ واحضار
املدعى عليه والشهود ومساع االفادات واجراء املرافعة وتوجيه املخالفة وفرض العقوبات املنصوص عليها
يف هذا القانون ،على ان تقوم جلنة الضبط بتبليغ اجمللس بالعقوبات اليت تفرضها على املدعى عليه.
45

مادة

46

على جلنة الضبط احالة القضايا ال�تي تكون جرمية ،اىل احملاكم املختصة مع كافة ما له عالقة
بالتحقيق ال��ذي تولته ،وال مينع ص��دور احلكم بالرباءة من ان تصدر اللجنة ال��ق��رارات االنضباطية ضد
املتهم ،وفق القانون.
مادة

47

اوالً – ل��ل��ج��ن��ة ال��ض��ب��ط ال���ف���ات ن��ظ��ر امل���ه���ن���دس او اص������دار أي م���ن ال���ع���ق���وب���ات اآلت���ي���ة – :
أ – االن������������ذار – وي������ك������ون ب������إرس������ال ك�����ت�����اب اىل ال����ع����ض����و ي�����ذك�����ر ف����ي����ه ال������ذن������ب ال���������ذي ارت����ك����ب����ه،
وان ه����ن����اك م�����ن االس������ب������اب م�����ا جي���ع���ل س���ل���وك���ه امل����ه��ن�ي غ��ي��ر م����رض����ي وي���ط���ل���ب ال����ي����ه ع������دم ت�����ك�����راره.
ب – املنع من مزاولة املهنة ،ملدة ال تتجاوز (ستة اشهر) ،وبالنسبة للموظف يقتصر املنع من مزاولة
املهنة على العمل خارج اوق��ات ال��دوام الرمسي ،وملدة ال تتجاوز (السنة الواحدة) وتبلغ دائرته بالقرار،
ويتبع ذل��ك حجب كافة املخصصات اهلندسية بكافة انواعها للمدة ال�تي مينع فيها من مزاولة املهنة.
جـ – رفع توصية للمجلس بشديد العقوبة ،وفقاًألحكام الفقرة (ش) من البند (اوالً) من املادة ( )19من هذا القانون.
ثانياً – ان عقوبة االنذار تؤخر ترقية املهندس ،اىل مرتبة اعلى ملدة (ستة اشهر) ،وعقوبة املنع من مزاولة
املهنة تؤخر ترقيته ،اىل مرتبة اعلى مبا يساوي ضعف املدة اليت منع فيها من ممارسة املهنة.
مادة

48

يعرتض على قرارات جلنة الضبط والقرارات الصادرة من اجمللس ،وفقاً للفقرة (ش) من البند (اوالً)
من املادة ( )19من هذا القانون ،لدى حمكمة التمييز خالل شهر واحد من تاريخ التبلغ بالقرار ،وال تنفذ
القرارات ،اال بعد اكتساهبا الدرجة القطعية.
مادة

49

كل من يزاول املهنة بصفة مهندس من غري املنتسبني اىل النقابة ،او من يزاوهلا على حسابه وهو
ممنوع من ذل��ك ،مبوجب ه��ذا القانون ،وك��ل من ينتحل لقب مهندس من دون ان يكون مسجالً يف
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النقابة ،يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على (سنة) ،او بغرامة ال تزيد على (الف دينار) ،او بكلتا العقوبتني،
وتضاعف العقوبة ،يف حالة التكرار.
الفصل الثامن
االحكام اخلتامية
مادة

50

اوالً – جي������رى اع���������داد م�����ش�����روع ال����ن����ظ����ام ال����داخ����ل����ي ل���ل���ن���ق���اب���ة وت���ث���ب���ي���ت امل�����ب�����ادئ واالح�����ك�����ام
ف���ي���ه ،وت���ق���دمي���ه اىل امل����راج����ع امل���خ���ت���ص���ة ،ل��ل��م��واف��ق��ة وامل����ص����ادق����ة ع���ل���ي���ه ،وف����ق����اً ألح����ك����ام ه�����ذا ال���ق���ان���ون.
ثانياً – يشتمل النظام الداخلي للنقابة ،على االحكام التفصيلية املتعلقة بشؤون االنتساب واالنتخاب
وش���ؤون ان��ع��ق��اد م��ؤمت��رات النقابة وس��ائ��ر ال��ش��ؤون الفنية واالداري�����ة وامل��ال��ي��ة والتنظيمية اخل��اص��ة بالنقابة.
ثالثاً – يستمر العمل بالنظام الداخلي احلايل للنقابة ،اىل حني اصدار نظام داخلي جديد حيل حمله ،وفقاً
ألحكام هذا القانون.
مادة

51

مؤقتة – جيوز جمللس احتساب فرتة ممارسة املهندس ملهنته قبل انتمائه اىل النقابة ،ألغراض املمارسة
والرتقية للمهندسني الذين مل حتسب هلم هذه املمارسات يف ظل قانون نقابة املهندسني رقم ( )28لسنة
 1967املعدل ،مبوجب القانون رقم ( )9لسنة  ،1973على ان يقدم طلباً اىل اجمللس خالل مدة ال تتجاوز
(سنة واحدة) من تاريخ صدور هذا القانون مشفوعاً باملستمسكات واالدلة اليت تؤيد ممارسته املهنة.
مادة

52

مؤقتة – يستمر جملس النقابة احلايل ،وكذلك التشكيالت واهليئات واللجان التابعة للنقابة ،على
ممارسة مهامها ،مبوجب احكام قانون نقابة املهندسني رقم ( )28لسنة  1967املعدل ،حلني انتخاب
اجمللس اجلديد للنقابة والفروع ،مبوجب احكام هذا القانون.
مادة

53

اوالً – ل���ل���م���ج���ل���س اص������������دار ال����ت����ع����ل����ي����م����ات ل���ت���س���ه���ي���ل ت���ن���ف���ي���ذ اح������ك������ام ه��������ذا ال�����ق�����ان�����ون.
ثانياً – يستمر العمل بالتعليمات النقابية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ،حلني اصدار التعليمات اجلديدة
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اليت حتل حملها ،وفقاً ألحكامه.
مادة

54

يلغى قانون نقابة املهندسني رقم ( )28لسنة  1967املعدل.
مادة
ينفذ هذا القانون ،من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
55
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ملحق رقم 7
البيئة احلضرية Built Environment
مداخلة قدمت يف مؤمتر اعمار بغداد وحفظ تراثها
حمافظة بغداد
 17 - 16تشرين الثاين

2013

افضل ان اترجم مصطلح  Built Environmentبـ”البيئة املدنية” او “البيئة احلضرية” .الن
هذااملصطلح ،كمفهوم ،هو اوسع من البيئة داخل املباين ،وامنا يشمل البيئة احمليطة باالنسان ومن صنع
اإلنسان واليت بدورها تؤثر على النشاط البشري امل��ادي والفكري حىت اصبحت دراس��ة تاثري التصاميم
والبيئة احمليطة على السلوك البشري (العلوم السوكية  )Human Behaviour Scienceمادة متعارف
عليها يف اجلامعات العاملية ...وهذه العملية تتناول تصميم وبناء وإدارة واستخدام هذا احمليط  ،لذا تشمل
البيئة احلضرية كل ما يتعلق بالبنية التحتية الداعمة مثل إم��دادات املياه ،أو شبكات الطاقة وشبكات
االت��ص��االت وامل��واص�لات ،اضافة اىل مجيع املباين واالح��ي��اء املختلفة االستعمال واحل��دائ��ق واملساحات
اخلضراء واملدن بكاملها.
وقد توسعت دراسات مفهوم “البيئة احلضرية” لتشمل تأثرياهتا على الصحة العامة واحملافظة على
البيئة .ومن هذا املنظار بدأت تدخل عليه مصطلحات جديدة مثل “امكانية السري” “”walkabilty
او حركة الدراجات “ ”bikeabilityوماشاهبها من نشاطات انسانية ،ملا هلذه املفاهيم من تأثري على
السايكلوجية النفسية/الصحية على االنسان.
ان “البيئة احلضرية” بشكل ع��ام ،ترتكز على “التخطيط احل��ض��ري” ،بينما اخل��اص ،متمثلة
بتصميم امل��ش��اري��ع” م��ن ضمن م��ا حت��دده اس��س التخطيط احل��ض��ري ...ل���ذا ف��أن عملية تكوين “البيئة
احلضرية” عبارة عن سلسلة من القرارات والتوجهات املرتابطة واليت تتداخل فيها كثري من العوامل واحلقول
املتخصصة ومن املتغريات املكانية والزمانية.
الواقع العراقي ،وخصوصا بغداد ،يشري اىل عكس ذلك .وميكن اختصار العملية اجلارية حاليا يف
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خلق البيئة احلضرية البغدادية بالعشوائية يف اختاذ القرارات واسلوب التنفيذ والرقابة على مستويات التنفيذ
او يف ظاهرة التجاوزات املتعددة االشكال .وهل��ذا نرى تدهورا ملحوظا يف جوانب التخطيط احلضري
الشامل والبيئة والعمارة والرتاث ،فتنتقل بغداد من عاصمة الدولة العراقية اىل قرية كبرية بثقافتها احلضرية
العمرانية واخالقها االجتماعية.
ومن املالحظ ان العديد من املشاريع تتعرقل او تتوقف كليا بسبب عدم دراستها بشكل متكامل
ومن دون اتباع االليات العلمية العداد وتنفيذ املشاريع  ...اخللل هو باالسلوب املتبع.
التصميم هو النهج اخلالق يف حل ومعاجلة القضايا املعقدة وامللحة يف االحتياجات االجتماعية
واالقتصادية واحلياتية من خالل خلق “البيئة احلضرية” املناسبة .وعملية اع��داد التصاميم التبدأ جبر
اخلطوط على الورق ،بل هي عملية متداخلة ،تشارك هبا اختصاصات عديدة تبدأ بالفكرة او الرؤيا املنبعثة
من االحتياجات احلقيقية ،وتسري على مراحل تنتهي بتنفيذ املشروع/التصميم وتقييمه الحقا.
يف ادارة النشاط العمراين الفين ،العام واخلاص ،ميكن حتديد اربع مستويات:
•الرؤيا واالرادة يف حتقيق التوجهات
•التخطيط
•التنفيذ
•التقييم
وما يتفرع من هذه املستويات االربعة من مراحل او متطلبات حسب نوعية النشاط الفين.
فالرؤيا يف التخطيط العمراين وتصميم املشاريع تبدأ بتشخيص احلاجة وتفهم جوانبها واسباهبا ومن
مث االرادة يف اجياد احللول ملعاجلة هذه احلاجة واختاذ القرار للبدء باملراحل الالحقة .هنا يايت دور االرادة
السياسية يف املشاريع العامة واليت تؤثر بشكل مباشر على النشاط االنساين.
مث تبدأ عملية التخطيط واعداد التصاميم واملواصفات والتقارير اخل لتكون جاهزة للتنفيذ يف عملية
متكاملة واحدة او على مراحل.
عملية التقييم ضرورية لتحديد مستوى مطابقة نتائج التخطيط والتنفيذ مع الطموحات واملتطلبات
اليت وضعت يف املراحل االوىل ،وهبذا تبدأ ال��دورة االداري��ة من جديد الستكمال املشروع او الدامته او
ملشروع اخر يضيف اىل النسيح الواسع واملعقد للنشاط العمراين
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من الطبيعي ان ه��ذا التوصيف هو تبسيط لعملية التخطيط للبيئة العمرانية/املدنية/احلضرية.
فهنالك تداخالت بني مجيع هذه املراحل والتسري بالضرورة على خط مستقيم .ومن الضروري الرتكيز
على ان لكل مرحلة من هذه املراحل او تفرعاهتا اخصائييها وكادرها املشخص.
والكثري مما ذكر سابقا بديهي للعاملني يف احلقل العمراين ،على االق��ل اكادمييا ونظريا .اال ان
املالحظة امليدانية تشري اىل عكس ذلك ،والنتائج التبشر باالجياب اذا استمرت االساليب املتبعة حاليا.
املشكلة الكربى اليت يعاين منها العراق وتنعكس بشكل واض��ح يف اجمل��ال العمراين هي الفساد
االداري واملايل .وهلذه العقدة الكربى جماهلا يف البحث والنقاش .ولكن من املنظار الفين هنالك عدد من
التوجهات االخرى اليت تؤثر سلبا على العملية العمرانية والتخطيطية.
اول هذه االشكاليات هي القرارت العشوائية اليت تنعكس على العملية العمرانية باشكال عديدة
من اختيار املشاريع نفسها او التخصيصات املالية اوالتخصيصات اجلغرافية  ...اىل ال��ق��رارات بالغاء
املشاريع.
فمن الطبيعي ان االداري�ين يف مراكز الدولة ليسوا بالضرورة مؤهلني من الناحية الفنية العمرانية
لتحديد مسار او توجهات او حىت كيفية ادارة املشاريع .لذلك البد من االعتماد على اللجان املتخصصة
الختاذ القرارات .املشكلة اليت تعاين منها املشاريع ان تركيبة مثل هذه اللجان يف كثري من االحيان عشوائية
ايضا ويف صفوفها من الميلكون االمكانيات الفنية العمرانية بفروعها املختلفة او منهم الفنني ولكن
ليسو بالضرورة من االختصاصات الضرورية هلذا املشروع بالذات او الميلكون اخلربة الكافية الختاذ القرار
الصحيح .وعليه تصبح هذه اللجان شكلية هدفها رفع املسؤولية عن الشخص االداري الذي ميلك القرار
النهائي.
وهذا ينطبق على اللجان التحضريية كما ينطبق على اللجان التنفيذية.
وتربز العشوائية يف العملية العمرانية من خارج اطار الدولة كما تربز من داخل الدولة .فاخلراب
العمراين وال��ت��ج��اوزات على التخطيط االس��اس وتلف ال�تراث العمراين والتشويه النظري ج��ار على قدم
وساق .ويف موازات ذلك ،وبتأثري من هذه العوامل تتدهور البيئة الصحية داخل وخارج املباين من التلوث
بكل اشكاله ،ومن ضمنه تلوث البيئة النظرية والسمعية.
وهنا تايت املشكلة الثانية واليت ختص اسلوب املراقبة الرمسية للعملية العمرانية وتنظيم احلياة املدنية
بكل جوانبها يف احمليط العمراين .نظرة سريعة على شوارع وساحات ومباين بغداد تعطي صورة واضحة
ليس فقط على ضعف التخطيط املسبق بل على عدم التقيد بالتخطيط االساس يف كثري من القرارات
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العمرانية ،ويف اسلوب املوافقة او اعطاء االجازات ،ويف ضعف مراقبة تنفيذها ،وتطبيق القوانني والتعليمات
اليت ختص التخطيط والتنفيذ واملواصالت والتجاوزات واحملافظة على البيئة ،اخل
املشكلة الثالثة ال�تي تواجه املشاريع العمرانية هي تنظيم الربنامج الزمين للمشروع .واعتقد ان
اجلميع واجه املتطلبات االداري��ة بتقليص مدة املشروع العمراين اىل اقصى احل��دود ،خصوصا يف املراحل
االوىل من تشخيص احلاجة وتفهم متطلبات املشروع ،جوانبها ،واسباهبا ،واملراحل الالحقة من اعداد
التصاميم واملخططات واملواصفات ،مما يؤدي اىل البدأ بتنفيذ املشروع ميدانيا باالعتماد على وثائق فنية
غري متكاملة او غري متناسقة  .Coordinatedومن املفارقات ان هذا التوجه يف تقليص املدة الزمنية
للمراحل االوىل قبل التنفيذ امليداين يؤدي بالتايل اىل متديد املدة املخصصة للمشروع فعال بدل تقليصها ان
مل يكن الغاء املشروع كليا .ان املراحل االوىل يف دراسة متطلبات املشروع واعداد التصاميم متثل االساس
الذي تقف علية املشاريع والجيب االخالل هبا .وكلما كانت الدراسات والتصاميم متكاملة ومتناسقة
كلما قلت نسبة التغري والعرقلة اثناء التنفيذ.
Turn-key

وه���ذه ه��ي اح���دى اش��ك��ال��ي��ات امل��ش��اري��ع ال�ت�ي تنفذ ع��ل��ى اس���اس تسليم امل��ف��ت��اح
 .projectsفعلى الرغم من ان هنالك جماالت كثرية ميكن ان يكون هذا االسلوب من التعاقد مناسبا ،اال
انه يستعمل يف كثري من االحيان يف اجملاالت غري املناسبة .وعلى العموم ،فاملفضل يف املشاريع العمرانية
ان تستكمل الدراسات االولية للمشروع وتعد التصاميم اىل مرحلة متقدمة نسبيا Coordinated set
 of informationكعقد استشاري منفصل قبل الشروع بتنفيذ املراحل التالية من الدراسات والتنفيذ
اميداين على اساس عقود تسليم املفتاح  Turn-keyاو عقود التصميم والتنفيذ .Design & Build
ال شك هنالك عومل اخرى كثرية البد من اخذها بنظر االعتبار يف دراسة البيئة احلضرية ،اال
انين ركزت على بعض اجلوانب امللموسة اليت جيب معاجلتها من املنظار االداري من اجل االرتقاء بالعملية
العمرانية يف بغداد.
نعمان مىن
معمار استشاري
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المصادر باللغة العربية
1 .1وزارة التخطيط العراقية – هيئة التخطيط – الدائرة القانونية  -شروط املقاولة العمال اهلندسة
املدنية
2 .2وزارة التخطيط العراقية – هيئة التخطيط – الدائرة القانونية  -شروط املقاولة العمال اهلندسة
الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية.
3 .3وزارة التخطيط العراقية – هيئة التخطيط – الدائرة القانونية – الضوابط الثمانية للتعاقد
4 .4وزارة التخطيط العراقية – هيئة التخطيط – الدائرة القانونية  -تعليمات تنفيذ العقود احلكومية
رقم ( )1لسنة 2014
5 .5نقابة املهندسني العراقيني – النظام الداخلي
6 .6نقابة املهندسني العراقيني – الشروط االساسية لتأسيس مكتب هندسي
7 .7قانون املكاتب االستشارية غري احلكومية رقم  16لسنة

2000

8 .8وزارة االعمار واالسكان  -دليل املهندس املقيم للمشاريع االنشائية –

2010

9 .9موفق الطائي – السيطرة النوعية وادارة املوقع (اوراق جامعية)
 1010د .احسان العطار – املكاتب االستشارية اهلندسية يف العراق – جريدة املواطن االلكرتونية
22/03/2014

 1111د .خليل حممد الشماع – مبادئ االدارة

()Presentation

 1212حمسن علي الغاليب – املدينة يف العراق وقوانني البناء – املدى 22/03/2014
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المصادر باللغة االنكليزية
1. International Organisation for Standards (ISO) - www.iso.org
2. Sir Christopher Ball, A Report for the RIBA on the Registration and
Regulation of Architects, Rules and Responsibility, December 2009
3. RIBA Publication, Architect’s Handbook of Practice Management, 1991
4. RIBA Publication, RIBA Plan of Works, 2013
5. RIBA, Code of Conduct, London 2005
6. RIBA, Chartered Practice Manual, London June 2008
7. M Hiebert, B Klatt, Encyclopaedia of Leadership, McGraw-Hill, 2001
8. Carnegie Mellon, University, Pittsburgh, USA Carnegie Mellon University,
Pittsburgh, USA, Project Management for Construction, 2008,
9. American Institute of Architects – AIA, Five Phases of Design, http://
howdesignworks.aia.org/fivephases.asp
10. Institute of Project Management, USA, Various Publications,
11. National Institute of Building Science (USA), Whole Building Guile
12. National Institute of Building Science, Whole Building Design Guide
(WBDG), Project Planning, Management and Delivery, 2010.
13. Royal Australian Institute of Architects, Working With Architects
14. Royal Australian Institute of Architects, Various Practice Notes,
Management Notes, Reports, Papers, and Dissertations.
15. Hopson & Adams, Transition Cycle, 1976
16. Building Centre Trust, Case Study 12, Extending Use of an Image
Management System, June 2000
17. Method 123, Project Management Handbook,
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18. State of Missouri, Missouri Project Management Best Practice, Version 4.1
19. Sheetal Nakar, Project Quality Control, Slide Presentation, http://www.
slideshare.net/sheetalnarkar01/project-quality-control
20. Simcrest, Simcrest Round Table Blog, Risk Management: How to Handle
Risks in Your Projects
21. Richard Lloyd Parry, Effect of Stress, The Times, London 22nd February
2014
22. Muhamad Tawfiq Ali, Human Resources Management Assignment (Part of
papers for Hackney Phoenix Programme), University of North London, May
2002
23. International Bar Association, Standard Forms of Construction Contracts,
www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=E2E811DA
24. Smart History, Dali’s Metamorphosis of Narcissus, www.smarthistory.
khanacademy.org/dali-metamorphosis-of-narcissus.html
25. Learn Management 2 - David Garvin’s eight dimensions to quality www.
learnmanagement2.com
26. John Gelder - Classification (slide presentation),NBS 2012, www.cpic.org.
uk/wp-content/uploads/2013/06/classification_v1.2.pdf
27. Sally Sparhawk and Marian Schickling - Strategic Needs Analysis, American
Society for Training and Development (ASTD)
28. Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS) - Draft Guidance Notes,
Comparative Construction and Engineering Contracts - https://consultations.
rics.org/consult.ti/comparative.construction/viewCompoundDoc?docid=242
4148&sessionid=&voteid=
29. Juan Rodriguez, Cost-Plus Contract Basics, Construction About.com
- http://construction.about.com/od/Procurement-Process/a/Cost-PlusContract-Basics.htm
30. R. Cepolla - How to Structure a Presentation - University of Cambridge www.mi.eng.cam.ac.uk/~cipolla/archive/Presentations/MakingPresentations
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31. Australian Constructors Association – Guidelines For Tendering –
11/08/2006
32. NBS, Co-ordinated Project Information, November 1987
33. The Aqua Group, Contract Administration for Arhitects and Quantity
Surveyors, Granada, Fifth Edition 1981
34. RIBA, The Architect’s Job Book, RIBA Publication, Seventh Edition 2007
35. Management and Leadership, Henley Distance Learning Ltd, 1987
36. Lloyds TSB – Business Guide
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المصادر االلكترونية
هنالك كميات هائلة من املصادر املتوفرة الكرتونياً جبميع املواضيع املتعلقة باالدارة وادارة املشاريع
والعمل اهلندسي .وتنقسم ه��ذه امل��ص��ادر اىل مقاالت او كتب الكرتونية او مؤسسات متخصصة او
اجلامعات واملعاهد .واملالحظ ان الكثري من املؤسسات املتخصصة تضع بعض املواضيع الكرتونياً جماناً
ولكن حتتاج اىل التسجيل عندهم على امل ان تشرتى مطبوعاهتم املتخصصة او املشاركة يف ندواهتم
االلكرتونية باجور اما سنوية او حسب الطلب .كما ميكن شراء العديد من الربامج املساعدة لتطبيق
االساليب االدارية.
وميكن وضع اسم املوضوع املراد االطالع عليه يف حقل البحث مث اختيار املقاالت املناسبة .وهنا
نذكر بعض املصادر االلكرتونية اليت اعتمدت يف هذا الكتاب.
1. Project Management Methodology - Method 123 – www.mpmm.com
and www.method123.com
2. TechRepublic/UK - www.techrepublic.com
3. Practical Law - www.uk.practicallaw.com
4. Mind Tools - www.mindtools.com
5. Skills You Need - www.skillsyouneed.com
6. Lynda.com – Project 2010 - www.lynda.com/Project-2010-tutorials/
essential-training
7. Learn Management2 - www.learnmanagement2.com
8. Dictionary.com – www.dictionary.reference.com
9. University of Kent - www.kent.ac.uk/careers/
10. University of Leicester – Learning Development – www.le.ac.uk
11. Ready Set Pro - www.readysetpro.com
12. Project Smart - www.projectsmart.co.uk
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13. The National Building Specifications - www.thenbs.com/
PublicationIndex/
14. Open College – Australian on-line Education - www.opencolleges.
edu.au
15. Designing Buildings Wiki - www.designingbuildings.co.uk
16. WiseGEEK - www.wisegeek.org
17. Cost Click - www.costclick.co.uk
18. DIY Committee Guide - www.diycommitteeguide.org
19. PRINCE2 Project Management Training Course - www.prince2.
com
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الدورات وورش العمل
:بعض الدورات التدريبية يف حقل االدارة وادارة املشاريع واليت شارك هبا املؤلف
1. Personal Effectiveness for Managers including Presentation, Letter
Writing, Reports, Running Meetings, Coaching and Interviewing,
Applied Marketing Techniques, McColl Associates 1983
2. Client Handling Skills, Applied Marketing Techniques, McColl
Associates 26th and 27th February 1985
3. Effective Meeting Skills, Applied Marketing Techniques, McColl
Associates 23rd and 24th April 1985
4. McColl Pilot Training Programme including Management Skills,
Leadership Skills, and Management Process, RHEMA, 5th and 6th July
1988
5. Fees, Guarantees and Warranties, RIBA Services Ltd, 1st June 1989
6. Implementing The Management of Health & Safety at Work
Regulations, Hinton & Higgs Ltd, BDG McColl 1992
7. CDM in Practice, AP Health & Safety Management, BDG McColl
1992
8. Managing Performance including Behaviour Analysis, The Role of
the Manager and Leadership, London Management Consultants, BDG
McColl 16th March 1993
9. Presentation Skills including Stage Setting, Quality of Visuals and
Presentation Construction, London Management Consultants, BDG
McColl 17th March 1993
10. Recruitment Skills Workshop, Including Appraisal, Grievance and
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Structured Interview, MANSPEC, BDG McColl 1994
11. Value Management including Value Engineering, SMART Value
Management, and Concept & Feasibility Value Management, Stuart
Green, BDG McColl 29th November 1995
12. Managing Conflict, BDG McColl 6th July 1995
13. Required Management Capabilities including Management Time,
Management Framework, Communication, Leadership, Team
Development and Market Awareness, Cranfield University, School of
Management, BDG McColl 1998
14. Avoiding Problems with Building Contracts, Building Design
Seminars, RIBA, 24th February 1999
15. Business Excellence Through People, Core Skills Workshop, ADEPT
Consulting, BDG McColl 5th, 6th and 7Th September 1999
16. Advantage 2000 including Performance Management, People
Management and Competitive Advantage, Deloitte Consulting Group,
SMC2002
17. Wedlake Bell, JCT Major Project Contract seminar
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نعمان مىن
•عضو استشـ ـ ـ ــاري يف نقابة املهندسـ ـ ـ ــني العراقية
•عضو يف اجملمع امللكي للمعماريني الربيطانيني RIBA
•معمار استشاري .ميلك خربة عملية تفوق على االربعني سنة
• يف مكاتب العمارة والتصميم يف بريطانيا والعراق.
درس نعمان ال��ع��م��ارة يف بريطانيا وعمل هناك اىل ع��ام 1974
حيث عاد اىل العراق .غادر العراق مرة اخرى عام  1979وتدرج يف عمله
ليصبح مدير عام العمارة يف مكاتب معمارية متميزة يف بريطانيا.
تعاقد مع البنك امل��رك��زي العراقي يف اي��ار  2011الدارة مشروع
مبىن البنك اجل��دي��د ال��ذي صممته زه��ا ح��دي��د .وق��د ش��ارك يف التفاوض
م��ع مكتب زه��ا حديد اىل ح�ين توقيع العقد وب��ن��اء الفريق الفين املتفرغ
الدارة املشروع .ومن مث قام باالشراف على عملية اعداد التصاميم وتطوير
متطلبات رب العمل التفصيلية والتنسيق مع دوائر البنك املركزي املختلفة
ومتابعة املتطلبات ال��رمس��ي��ة .انتهى عمله م��ع البنك امل��رك��زي ال��ع��راق��ي بعد
االنتهاء من املرحلتني االوىل والثانية من اعداد التصاميم من قبل مكتب
زها حديد والفريق االستشاري العامل معهم.
من خالل خربته الواسعة يف ادارة الفريق املعماري املشاريع التجارية
الكبرية ،استطاع نعمان ان جيمع ما بني امل��ه��ارات املهنية الفنية ،وادارة
امل��ش��اري��ع ،وق��ي��ادة الفريق امل��ع��م��اري ،وال��ق��درة على التواصل م��ع املشاركني
االخرين يف عملية التصميم العمراين والتنفيذ املوقعي.

