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 الرحيمبسم الله الرحمن 

 
فََأمَّا ٱلزََّبُد   ﴿، قال الله تعالى :   الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
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 ولد صالح يدعو له". 
 : " خير الناس أنفعهم للناس".  وقال 

 أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل عمل نافعا لكل من اطلع عليه كما نسأله األجر والثواب.
 
 

 توفيقي إال بالله عليه توكلت وإليه أنيب()وما                         
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 أ.د. مهندس / سامي محمد فريج                                      
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 تنبيه
 

 لتقديم النصائح القانونية لألطراف المختلفة في العقود، وليس بمرجع قانوني لحسم قانونيا   ا  إن هذا الكتاب ليس مرجع
 النزاع. ونوصي األطراف المتنازعة بأخذ االستشارة القانونية باللجوء إلى أهل الخبرة في المسائل القانونية.

والغرض من هذا الكتاب هو إيضاح الجوانب القانونية للمهندسين ومدراء العقود المتعلقة بعملهم، وإيضاح اإلطار 
 القانوني الواجب االلتزام به أثناء تنفيذ مهامهم في إدارة العقود. 

 
 يتقدم المؤلف بجزيل الشكر لمن ساهم في إعداد وطباعة هذا الكتاب :

 ء الذين قاموا بععداد هذا الكتاب فنيا  وهم :ونخص بالذكر السادة الزمال

 األستاذ/ عبد الحميد محمد سليم -1
 األستاذ/ سيد عمر سالم -3
 األستاذ/ أحمد علي -3
 األستاذ/ فادي محمد السيد -1
 األستاذ/ محمد محمد النشرتاوي  -5
 إسماعيل األستاذ/ أحمد رضوان -7
 

*   *   * 
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 مقدمة الكتاب: 

العناصر المهمة في إدارة المشاريع، مدة اإلنجاز، والكلفة النهائية لألعمال، ومن المعايير األساسية التي تحدد من 
نجاح المشروع إتمام المشروع ضمن المدة الزمنية المتفق عليها وفي حدود الميزانية الموضوعة. وذلك يعطي أهمية 

 ي أو المالي.قصوى لعملية التخطيط والمتابعة سواء التخطيط الزمن
ونظرا  الرتباط كلفة المشاريع في معظم األحيان بالمدة الزمنية لإلنجاز فرأى المؤلف أن يتم استعراض الموضوعين 
معا  والربط بينهما، بغرض تحقيق الهدف المرجو من إنجاز المشاريع في مددها المحددة، ووفق أو ضمن الميزانية 

 الموضوعة لها.
 يعا  :باستعراض هذا الكتاب سر 

فيتعرض الفصل األول للتخطيط للمشروع والطرق المختلفة لهذا التخطيط ومميزات وعيوب كل طريقة، ويستعرض 
الفصل الثاني طريقة إعداد نموذج شبكة األعمال وما يتبعها من دراسات وإعدادات لهذه الطريقة، ويتضمن الفصل الثالث 

مسار الحرج باستخدام شبكة األعمال وبعض الحسابات والتعاريف تحديد المدة الزمنية للنشاط وإجراءات حسابات ال
المختلفة المستخدمة في الكتاب، كما يستعرض الفصل الرابع إدارة الموارد والطرق المختلفة لتسوية وتوزيع الموارد مع 

ائل عرض وسأمثلة لذلك، ويستعرض الفصل الخامس جدولة المشاريع ذات الوحدات المتكررة ويتناول الفصل السادس 
، ويستعرض الفصل  البرنامج الزمني، ويتعرض الفصل السابع لتقديرات وضبط تكاليف التشييد وأنواع التقديرات والتكاليف

لفصل التاسع ، كما يتعرض ا الثامن التقديرات األولية وأهدافها وأساليبها وحاالت عملية بناء  على نوع تقدير التكاليف
تلفة، ويستعرض الفصل العاشر تقدير التكلفة باستعمال عناصر التصميم المتغيرة وينتهي ألنواع مؤشرات التكلفة المخ

بحالة عملية، ويستعرض الفصل الحادي عشر التقديرات التفصيلية وخطواتها وإعدادها ودراستها والتكاليف المباشرة والغير 
 محلول وكذلك استخدام الحاسب مباشرة، ويستعرض الفصل الثاني عشر طرق ضغط زمن المشروع ويتضمن تمرين

، ويستعرض الفصل  ، ويتناول الفصل الثالث عشر تحليل السيولة وفقا  لبرنامج العمل اآللي لمنهج مبادلة الوقت والتكلفة
الرابع عشر التحكم ومراقبة المشروع ومفهوم القيمة المكتسبة، كما يستعرض الفصل الخامس عشر دراسة الجدولة الزمنية 

الحاسب اآللي مع تعريفات هامة خالل هذا الفصل، ويتعرض الفصل السادس عشر واألخير لحالة عملية وهي باستخدام 
 حالة إنشاء جسر)كوبري(.

في هذه الطبعة تم إضافة قرص مدمج يحوي مجموعة كبيرة من األمثلة العملية، باإلضافة إلي تعديل عدد من 
 األشكال الموجودة بالكتاب. 

 

*   *   * 
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 الفصل األول

 (Planning) التخطيط
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 محتويات الفصل:
  .مقدمة 8-8
 .أساليب وضع برامج العمل 8-7
 (.Bar Charts)طريقة الخطوط الشريطية  8-7-8
 (.Network Schedules) الجداول الزمنية الشبكية 8-7-7
 طريقة المسار الحرج "ط.م.ح" 8-7-7-8

                                        Critical Path Method) (CPM).) 
  .مميزات وفوائد طريقة المسار الحرج 8-7-7-8-8
  (PERT) .طريقة تقييم ومتابعة برامج المشاريع 8-7-7-7
 

*   *   * 
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 مقدمة: 8-8
يق أهدافه أجل تحقمن التخطيط في مشاريع التشييد اإلطار العام الذي يتم من خالله التحكم في المشروع يعتبر 

لتخطيط إلتمام ا استراتيجيةلذا يجب تحديد  وذلك بتحديد العمليات واألنشطة التي يؤدي إنجازها إلى تحقيق هذه األهداف،
وهنا  ،مل أو تنفيذ هذه العمليات واألنشطةع توقيتو  نشطة،المسئول عن إنجاز هذه األ الشخصوكذلك تحديد  المشروع،

تحديد العالقة الزمنية بين األنشطة المختلفة وتحديد  يتم حيث (Scheduling) إلى عملية الجدولة الزمنيةتكمن الحاجة 
ن طريق تكلفة األنشطة عويجب أيضا  دراسة  تنفيذ المشروع،حساب المدة اإلجمالية لو ، جراء هذه األنشطةإل الالزمةمدد ال

حديد توقيتها. توتوزيعها على األنشطة المختلفة و هذه الموارد المرتبطة بها، وتقدير تكلفة ، تحديد الموارد الالزمة إلنجازها
بشرية الموارد ، كالإلتمام هذه األنشطة (Res4-1ources) جانب الموارد المالية يتم دراسة الموارد األخرى المطلوبة وإلى
 . زمن توفير هذه المواردخامات و المعدات أو الأو 

وتحديد مدد  (Logic Sequence)  بين األنشطة وبعضها إلعداد الجدولة الزمنية لألنشطة يجب تحديد العالقاتو 
تواريخ النقاط المرجعية األساسية تحديد وكذلك  ئهاوانتها ئهااألنشطة المختلفة وتحديد التواريخ المخططة لبد

(Milestones) ،نسبة معرفة متى سيتم تنفيذ أي نشاط بالمن مكن ي سنتإعداد البرنامج الزمناالنتهاء من وبعد  للمشروع
 .إلنجازهااألعمال واألنشطة وكذلك كافة الموارد المطلوبة هذه سيقوم بأداء  ، ومنلباقي األنشطة
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 الفصل الثاني

 إعداد منوذج شبكة األعمال

(Developing a Network Model) 
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 محتويات الفصل:
   .مقدمة 7-8
 .خطوات بناء نموذج شبكة األعمال 7-7

                                   ( Steps in Building a Network Model) 
 (.Study)  Contract Documentsدراسة مستندات العقد 7-7-8
  .إعداد طريقة التنفيذ المقترحة 7-7-7

                                        ((Construction Method Statement 
 (.Site Layout Planning) التخطيط العام للموقع 7-7-4
 .التخطيط وإعداد البرنامج الزمني لألعمال باستخدام طريقة المسار الحرج 7-7-3

                                                              ( CPM Planning) 
 .التي يتكون منها المشروعوإعداد هيكل تجزئة األعمال تحديد جميع األنشطة  7-7-3-8
 .هيكل تجزئة العمل 7-7-3-8-8

                                   (Work Breakdown Structure (WBS)) 
 . (WBS)أسباب استخدام هيكل تجزئة العمل  7-7-3-8-8-8
 . (WBS)خصائص هيكل تجزئة العمل  7-7-3-8-8-7
 . (WBS)مستويات هيكل تجزئة العمل  7-7-3-8-8-4
 .(WBS) طرق إنشاء هيكل تجزئة العمل 7-7-3-8-8-3
 .خطوات تكوين هيكل تجزئة األعمال 7-7-3-8-8-5
 .جب مراعاتها في هيكل تجزئة األعمالإعتبارات هامة ي 7-7-3-8-8-9
 (.Activity Definition)تعريف النشاط  7-7-3-8-7
 (.(Activities Type أنواع األنشطة 7-7-3-8-4
 .أمور هامة يجب أن تراعى عند تحديد أنشطة شبكة المشروع 7-7-3-8-3
 .Activities List)) جدول األنشطة 7-7-3-8-5
 .(Activities order)ترتيب أنشطة المشروع 7-7-3-7
  (Activities Relations ).طرق تمثيل العالقات بين األنشطة 7-7-3-7-8

  .القيود التي تتحكم في ترتيب أنشطة المشروع 7-7-3-7-7
                                            (Project Activities Constraints) 

 .المشروع عتبارات عامة عند التعرض لقيودا 7-7-3-7-4
                                                  (Constraints Comments)    

 .لألنشطةرسم المخطط الشبكي  7-7-3-4
                                           Drawing a Network Diagram) ) 

 (.(Arrow Diagram مخطط األسهم 7-7-3-4-8
 (.Precedence Diagram) مخطط التتابع 7-7-3-4-7
 .ختيار بين مخطط األسهم و مخطط التتابعاال 7-7-3-4-4
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                          (Arrow Diagram vs. Precedence Diagrams) 
 

*   *   * 
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 مقدمة:  7-8
شروع أن الشبكة تمثل نموذجا  زمنيا  للم ، هيالفكرة األساسية لعملية التخطيط والجدولة باستعمال شبكة األعمالإن 

بكة األعمال عداد نموذج شإ ولذا يعتبر  يمثل أنشطة المشروع وعالقتها ببعضها البعض والمدد الزمنية المقدرة لكل نشاط،
 يخدم عملية اإلنشاء بل قد يعوق تقدم إنشاء المشروع. غيرمعد جيدا الالوالنموذج  من أهم خطوات الجدولة  الزمنية،

 إلنشاء،تتبع إلنجاز عملية ا أنيجب  التييجب أن يعد النموذج بطريقة دقيقة وبخطوات مماثلة للخطوات الفعلية  
ويجب أن يتم فهم تسلسل األعمال والعالقات بين األعمال واألنشطة المختلفة المطلوبة إلنشاء المشروع فهما  تاما ،ويجب 

إال سيصبح و  الشبكة النهائية حتى تصبح الشبكة نموذجا  زمنيا  مماثال  لما هو متوقع حدوثه بالمشروع، فيأن يبين ذلك 
مغايرا  لما  ينفذ على الطبيعة وبالتالي لن يتم األخذ به كأداة للتحكم في المشروع حتى يتم تعديله تعديال جوهريا بحيث 

 منه. االستفادةيمكن مع أسلوب وتسلسل األعمال بالمشروع وعندئذ  يتماشى
 Planning and Scheduling) عادة يكون المسئول عن إعداد النموذج الشبكي مهندس التخطيط والبرامج الزمنيةو 

Engineer) عداد ويتولى مسئولية اإل، نشاءات وطرق التنفيذ المختلفةخبرة عالية بعملية اإل اأن يكون ذ الذي يجب
والمعلومات  بياناتاللفة من معماري وإنشائي وكهرباء وميكانيكا في تجميع والتنسيق مع مهندسي التخصصات المخت
ويوجد العديد من الخطوات المطلوبة لبناء وإتمام وتوظيف النموذج الشبكي  .الالزمة لعملية التخطيط والجدولة الزمنية

 الحقا . كما سيتم ذكره
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 الفصل الثالث

حلرج باستخدام حسابات املسار اإجراءات و حتديد املدة الزمنية للنشاط

 شبكة األعمال

(Determining Activity Duration and Critical Path Calculations 

using Precedence Diagram) 
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 محتويات الفصل:
 .مقدمة 4-8
 (.Estimating Durations)تقدير المدد الزمنية  4-7
 عتبارات هامة عند تحديد الفترة الزمنية لألنشطةا 4-4

 . تأثير المناخ والعوامل الجوية على الجداول الزمنية 4-3
                                               ( Weather and the Schedule) 

 (.Scheduling Issues) عتبارات الجدولةا 4-5
 .تعريفات هامة 4-9

 (.Calculations on a Precedence Network) حسابات مخطط التتابع 4-2
 النهاية المبكرة" –المبكرة "البداية المبكرة  وقاتحسابات األ  4-2-8

 (Early Start [ES] and Early Finish[EF]). 

 النهاية المتأخرة ( –حسابات األوقات المتأخرة ) البداية المتأخرة  4-2-7
 (Late Start [LS] and Late Finish [LF]). 

 (. Total Float (TF)) يالسماح الكل 4-2-4
 (.Free Float (FF))السماح الحر  4-2-3
 .طبيعة السماح وخصائصه 4-1
 .التاريخ التقويمي ألوقات العمل 4-6
 (.(Summaryالخالصة  4-81
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 مقدمة: 4-8
عداد إ تنفيذ المشروع، والذي يمكن على أساسه لنتهاء من رسم المخطط الشبكي نكون قد وضعنا نموذج خطة البعد ا

 البرنامج الزمني
(Time Scheduling ) مل عداد البرنامج الزمني يشتإ الذي يتضمن تحديد أوقات تنفيذ األنشطة، وبصورة عامة فعن

  ثم إجراء حسابات المسار الحرج( Activity Duration) على تقدير المدة الالزمة لتنفيذ كل نشاط
(Critical Path Calculation )ي )واستنتاج زمن المشروع الكل(Project Duration. 

يمكننا إجراء حسابات البرنامج الزمني  ه،بعد االنتهاء من رسم المخطط الشبكي وتقدير مدة كل نشاط على حد
الالزمة لتحديد أوقات وتواريخ تنفيذ األنشطة وتحديد المدة الزمنية الكلية لتنفيذ المشروع وتحديد مدة السماح أو الفوائض 

 تحديد المسار الحرج. لكوكذ ،الزمنية لكل نشاط
 سهم أو مخطط التتابع وسوف نقومذكرنا سابقا  فعن نتائج الحسابات واحدة في حال استعمال أي من مخطط األ كما

لسهولة تمثيله وألن معظم البرمجيات تستخدمه في عرض خطة العمل كما تم  التتابع نظرا  بالحسابات بواسطة مخطط 
 ذكره.

تعريف مجموعة من المصطلحات الهامة المستخدمة في  ناإجراء الحسابات يلزم قبل أن نبدأ في توضيح طريقة
وحتى يتم فهم بعض تلك المصطلحات وتوضيح المفهوم األساسي لحسابات المسار الحرج سنتطرق للمثال  ،الحسابات

 التالي:
احا ، وأن ساعة العاشرة صبسينتهي ال االجتماعفي المدينة المنورة وأن هذا  ا  سيحضر اجتماع ا  بفرض أن هناك مدير 

ساعتين  ستغرق تجدة  إلىوفترة السفر جوا  من المدينة  نفس المدير لديه اجتماع آخر سيبدأ في جدة الساعة السادسة مساء  
 وهي:شاملة فترة التنقالت بالسيارة إلى ومن المطار. يتبين أن هناك ثالثة أنشطة 

 .حا  الساعة العاشرة صبا ينتهيالمنورة            نشاط اجتماع المدينة  -1
 مدته ساعتين.         نشاط السفر من المدينة إلى جدة -3
 .يبدأ الساعة السادسة مساء                         جدة  اجتماعنشاط  -3

 كمن المعلومات السابقة نجد أن هذا المدير لن يستطيع السفر من المدينة إلى جدة قبل الساعة العاشرة صباحا  وبذل
 (ية نشاط السفر ويطلق عليه البداية المبكرة للنشاط )نشاط السفرايكون هذا الزمن هو أول زمن لبد

Early Start) (ES) .) ذلك ال يمكن للمدير أن يصل جدة بعد الساعة السادسة مساءا  )موعد بداية النشاط التالي كو
السفر ويطلق عليه النهاية المتأخرة للنشاط )نشاط  جدة( وبذلك يكون هذا الزمن هو آخر زمن لنهاية نشاط اجتماعوهو 

 .(Late Finish) (LF) السفر(
يتبقى بعد ذلك زمنين آخرين وهو الساعة الثانية عشرة ظهرا  وهو الزمن الذي سيصل فيه المدير إلى جدة إذا  تحرك و 

 رة ظهرا  هو أول زمن يستطيع فيه المديرصباحا  وبذلك تكون الساعة الثانية عش 10من المدينة في البداية المبكرة الساعة 
، وكذلك الساعة الرابعة Early Finish (EF)طلق عليه النهاية المبكرة للنشاط يأن يصل إلى جدة )نهاية نشاط السفر( و 

سيتأخر عن النشاط التالي وهو اجتماع جدة، وبذلك يكون الزمن  إذا لم يتحرك عنده المدير فعنهوهو الزمن الذي  اعصر 
 Late Startويطلق عليه البداية المتأخرة للنشاط ،خر زمن يستطيع أن يبدأ فيه نشاط السفرآاعة الرابعة عصرا  هو الس

(LS) . 
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 الفصل الرابع

 (Resource Management) إدارة املوارد
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 محتويات الفصل:
 .مقدمة 3-8
 (.Management of Resources)إدارة الموارد  3-7
 (.Resource Allocation)توزيع الموارد  3-4
 (.Resource Leveling)تسوية الموارد  3-3

  .الحل اليدوي في تسوية الموارد 3-3-8
                              (Manual Solution for Resource Leveling) 

  .توزيع الموارد في حالة عدم توافرها 3-5
                                        (Allocation of Limited Resources) 

 . (Series Method)الطريقة المتتالية3-5-8
 (.Parallel Method ) الطريقة المتوازية 3-5-7
  .الحل اليدوي لتوزيع الموارد 3-5-4

                            (Manual Solution for Resource Allocation) 
 (.Summary)الخالصة  3-9
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 مقدمة: 3-8
ويمكن ، (Activities)تبدأ عملية التخطيط الزمني ألي مشروع بتقسيم هذا المشروع إلى مجموعة من األنشطة

في زمن معين، ويوجد عالقة  Resources)تعريف النشاط بأنه جزء من المشروع ينفذ بواسطة كم معين من الموارد )
مباشرة بين كمية الموارد التي ينفذ بواسطتها النشاط وبين زمن تنفيذ النشاط، هذه العالقة تتمثل في أن حجم العمل الذي 
يحتويه النشاط أو كمية الموارد الكلية الالزمة إلنجاز النشاط ثابتة وتساوي حاصل ضرب عدد أو كمية الموارد لوحدة 

ن التنفيذ فعذا قل الزمن زادت كمية الموارد لوحدة الزمن ولو قلت كمية الموارد المتاحة لوحدة الزمن زادت الزمن في زم
 الفترة الزمنية الالزمة إلنجاز النشاط.

متر مكعب للعمل عشرة  1000متر مكعب يوميا  والمطلوب إنتاج  100لإليضاح: إذا كان إنتاج محطة الخلط  مثال
 متر مكعب فعن المدة تصبح خمسة أيام وهكذا.. 300اإلنتاجية إلى أيام، أما إذا زادت 

إن الموارد في أي مشروع تشييد ال تخرج عن كونها المواد والعمالة والمعدات والمال، وقد تكون بعض الموارد غير 
لموارد من يلي لمتوفرة بالقدر المطلوب، مما يضطرنا إلى تعديل البرنامج، وال بد من دراسة األمر وإجراء تحليل تفص

مبادئ التخطيط الزمني بواسطة طريقة المسار الحرج وأن يتم البدء في تحديد الفترة الزمنية الالزمة لكل نشاط ودراسة 
الموارد المطلوبة لكل نشاط على حده وعمل التسلسل المنطقي بين األنشطة وإجراء حسابات الجدولة الزمنية بدون النظر 

عدة أنشطة تستعمل نفس المورد من عدم إمكانية توفيرها في نفس الوقت، فالتسلسل الذي إلى ما قد ينتج عن تزامن 
يجب أن تتبعه النشاطات يجب أن يعكس العالقات الطبيعية بين أنشطة الشبكة بغض النظر عن مدى إتاحة وتوافر 

 المنطقي ألنشطة الشبكة، كمثالالموارد الالزمة لهذه األنشطة، وقد يحدث التطرق لحدود الموارد أثناء عمل التسلسل 
على ذلك، قد توضح شبكة األعمال في مبنى متعدد الطوابق عدم إمكانية تنفيذ أعمال السيراميك بالدور الثاني إال بعد 
انتهاء أعمال سيراميك الدور األول، ومن منظور المنطق البحت فعن النشاطين يعتبران مستقالن إال أن القائم على الجدولة 

افتراض وجود فريق عمل واحد لتركيب السيراميك مما يجعله يرتب تسلسل النشاطات في كل دور على حدة، قد يضع 
وكما تم مناقشته سابقا فعن احتواء الشبكة على العديد من القيود قد يؤدي إلى تطويل مدة المشروع دون ضرورة لذلك، 

اء التحليل الزمني ثم يتم دراسة الموارد الالزمة ألنجاز العمل الشائع األن هو ان تعد الدراسة األولية و تحدد الشبكة و إجر 
 ثم مدى توفرالموارد  ومدى اإلستغالل لها ويتم تعديل الجدول لمراعاة ذلك.
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 الفصل اخلامس 

 رةجدولة املشاريع ذات الوحدات املتكر
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 محتويات الفصل:
 مقدمة. 5-8
  (Basic LOB Representation)           طريقة عرض خطوط التوازن  5-7
 الحسابات الجدولية بطريقة خطوط التوازن. 5-4

                                                 ( LOB-CPM Calculations ) 
 مثال يبين مراحل التخطيط بطريقة خطوط التوازن.  5-3
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 مقدمة: 5-8
واستعمال شبكة األعمال وسوف نستعرض في  CPMالفصول السابقة تناولت شرح الجدولة بطريقة المسار الحرج 

هذا الفصل طريقة أخري للجدولة تستعمل في المشاريع ذات الوحدات المتكررة كالمشاريع السكنية ذات الوحدات النموذجية 
ومشاريع أبراج شبكات الهاتف النقال وأبراج نقل كابالت الضغط والمتكررة، أو مشاريع المباني ذات الطوابق المتكررة 

أو المشاريع الخطية كمشاريع الطرق ومشاريع تمديد األنابيب، أي مشاريع الوحدات المتشابهة التي يتم تكرارها العالي 
 والمشاريع التي تتكرر بها األعمال بشكل خطي.

 وازن يتم جدولة هذه المشاريع باستخدام طريقة خطوط الت
((LOB)(Line – of – Balance    هنا حيث تعتبر الموارد وتوفرها العنصر المتحكم في الجدولة(Resource-

Driven Scheduling)  لالحتياج إلى ضمان استمرارية أطقم العمل في األنشطة )الحرف( المختلفة بشكل منتظم
فيها هذه المواد وذلك بضبط عدد أطقم العمل مع عدم التوقف أو االنقطاع ومحاولة تقليل أي  أوقات ال تستغل 

الالزمة، وذلك خالفا  لطريقة الجدولة باستخدام شبكات األعمال التي يتم تقدير وتحديد األنشطة المختلفة ومدتها 
 الزمنية والعالقات المنطقية بينها وبين بعض ومن ثم استنتاج الموارد الضرورية لها بافتراض توفرها.  
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  الفصل السادس

 وسائل عرض الربنامج الزمين
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 محتويات الفصل:  
   .مقدمة 9-8

 (. (Bar Chart الشريطيةجدول الخطوط  9-7
 (.Progress Curve) اإلنجازمنحني نسبة  9-4
 (.Tabular Formats)البيانات الجدولية  9-3
 .المخطط الشبكي كوسيلة لبيان البرنامج 9-5
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 مقدمة: 9-8
ها والفوائض المتاح ل األزمنة المبكرة والمتأخرة لألنشطة والسماح ىلحسابات المخطط الشبكي نكون حصلنا عل نتيجة

تهاء األنشطة فضل ما يمكن( البتداء وانأالتي هي  أي) ىويتم بعد ذلك وضع برنامج يتضمن تحديد التواريخ المثلالزمنية، 
 .ةل تكاليف ممكنة وعلي ضوء ما هو متوفر من معدات وأيدي عامللتزامات المتعلقة بالوقت بأقجل الوفاء باالأ من

ساس أ ىدراسة برنامج البدايات المبكرة أي البرنامج المبني عل يالبرنامج األمثل ه ىلعل أفضل طريقة للوصول إل
برنامج  رما يتطلبه ذلك من معدات وعماله وكيفية توزيعهم، ويمكن اعتبا ى وقت ممكن ونر  أبكرن كل نشاط يبدأ في أ

بالبدايات المبكرة  يدتقمثل، وفي الواقع فعن البرنامج األمثل ال يألالبرنامج ا ىلإنحو التوصل  ىولأ ةخطو  ةالبدايات المبكر 
صادية ضوء اعتبارات عملية واقت ىو بينهما، وذلك علأحد الحدين أنشطة المختلفة عند ألو المتأخرة، وقد تبرمج فيه اأ

ن إ أهمها ترتيب احتياجات العمل من العمال والمعدات بأفضل طريقه ممكنه، وسنتناول هذا الموضوع في الفصل القادم
 .شاء الله

ا ، وعادة مةوالتعبير عنه ومتابعة تنفيذه، ولكل من هذه الوسائل مزايا خاص البرنامج الزمنيهناك عدة وسائل لبيان 
على  ىولاأل درجةبال وسيلة بيان البرنامج ومستوى تفصيله يعتمد إن اختيار كثر من وسيلة في آن واحد.أاستعمال تم ي

عرفة البرنامج ا ممطالع على تفاصيل كثيرة، ويهمهلى اإلإال تحتاج  سيستعمله، فاإلدارة العليا للشركة مثال   الذيمن 
التحليالت فيهتمون ب والمهندسينلمنجزة على فترات، أما مدير المشروع ا األعمالومتابعة نسبة  .ما بصوره موجزه نوعا  

ما يتطلب م العاملة والمعدات بأنسب الطرق  يمن األيد االستفادةالتفصيلية وبمتابعة سير العمل بما في ذلك ترتيبات 
عمال لأل صيلي تفلى برنامج إكل منهم  األعمال فيحتاج امراقبو أما تتخذ على المشروع ككل. و  التيمعرفة تأثير القرارات 

ن يغطي ذلك البرنامج فترة محدودة لمدة شهر أو شهرين ويتم استخراج ذلك البرنامج أولكن يكفى عادة  ل عنها،ئو المس
 هم وسائل بيان البرنامج.ألمن البرنامج التفصيلي الكلي باستمرار أثناء سير العمل ونعرض فيما يلي 
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 بعالفصل السا

 Construction)                   تكاليف التشييدتقديرات وضبط 

Estimating and Cost  Control) 
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 :محتويات الفصل
 .مقدمة 2-8
  .تعريف تقدير التكلفة 2-8-8
 .أهداف تقدير التكلفة 2-8-7
   .مجال التكلفة بالنسبة إلى المالك والمقاول 2-8-4

 Types of Estimates). )أنواع الّتقديرات 2-7
 .وليةاأل تقديرات ال 2-7-8

                        (Preliminary Estimate - Order of Magnitude) 

 .(Detailed Estimate )التفصيليةالتقديرات  2-7-7
 Estimating Principles).)مبادىء التقدير  2-4
 Reality). )      الواقعية 2-4-8
 .Completeness) )  الشمول والكمال 2-4-7
 .Level of Detail)) المناسب مستوى التفصيل 2-4-4
 .Documentation))    التوثيق 2-4-3
 .المصطلحات األساسية لتقدير الّتكلفة 2-3

                             (Basic Cost Estimation Terminologies) 
 .(Estimate Documentation )مستندات تقدير التكاليف 2-5
 .المعلومات المستخدمة فى تقديرات التكلفةمصادر  2-9

                                      (Sources of Data of Estimating) 
 .(Error in Estimating)الخطأ فى تقديرات التكلفة مصادر  2-2
 .إدارة المشروع مسئولية تقديرات 2-1

(Project Management Estimating Responsibility)                      
 .(Verification of the Estimation)إعتماد التقدير مراجعة و  2-6
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 مقدمة: 2-8
نتعرف في هذا الفصل على أهمية تقديرات التكلفة بالنسبة للمالك والمصمم والمقاول واألنواع المختلفة والمبادئ 

 لتقديرات التكلفة.األساسية 
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 الفصل الثامن

 التقديرات األولية

 (Preliminary Estimates) 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

31 
 

 
 محتويات الفصل:

  .مقدمة 1-8
 .What is a Preliminary Estimate) تعريف التقديرات األولية) 1-8-8
 (.(Purposes of Preliminary Estimatesأهداف التقديرات األولية  1-8-7
 .Preliminary Estimates Techniques))أساليب التقديرات األولية  1-7

 .عابية أو الحجمتيالساالطاقة  استنادًا إلىالتكلفة  تقدير 1-7-8
(Cost Capacity Relationship)                                                            

 (. (Unit Priceتقدير التكاليف عن طريق سعر الوحدة 1-7-7
 .الدور لمساحة المسطح طريقة المتر  1-7-7-8

(Square-Meter-of-Floor-Area Method)                                           
  (Cubic-Meter-of-Volume Method)للحجمكعب مطريقة المتر ال1-7-7-7
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 مقدمة: 1-8
 وأساليبها وتقديرات التكلفة وفيما يلي يتم تناول هذه البنود بالتفصيل:يتناول هذا الفصل التقديرات األولية 
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 الفصل التاسع

 (Cost Indices)مؤشرات التكلفة 
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 :محتويات الفصل
 .مقدمة 6-8
 .(Type of Cost Indices)مؤشرات الّتكلفة أنواع  6-7
 .Input Cost Indices )لمدخالت) امؤشرات تكلفة  6-7-8
 .تصميم وتطوير مؤشرات التكلفةخطوات  6-4

                                       ( (Development of a Cost Index 
 .مجال استخدام مؤشرات الّتكلفة 6-3
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 مقدمة: 6-8
تكلفة  لتحديد عالقة نسبية لتقدير (Comparative Variable) تعتبر مؤشرات الّتكلفة من المتغّيرات النسبية

اب ويكون ذلك من خالل حس ت مماثلة في وقت ومكان آخر.آللوصول إلى تقدير تكلفة منش مات في وقت ومكان آالمنش
واسطته خر حيث تعتبر هذه النسبة معامل يمكن بآلى وقت ومكان إالّنسبة بين قيم مؤشرات الّتكلفة في وقت ومكان معين 

 :  يليالمعادلة لتلك العالقة هي كما  خر معروفة.ذا كانت تكلفة اآلإتقدير الّتكلفة في أحدهما 
:  حيث

1

2

1

2

I

I

C

C
 

1C ،
2C   ( 1= التكلفة في الوقت والمكان)/   (2)   

1I  ،
2I   (2)   /(1الوقت و المكان ) مؤشرات التكلفة في= قيمة 

، حالة أخرى  تتححّتى يتم التعرف على قيمة المؤشر يئا  وذلك قيمة المؤشر تحت حالة معينة بحد ذاتها ال يعني ش 
باستعمال  الحالي لتقدير كلفة المنشأ، وتستعمل لها معنى وتستخدم لتقدير الكلفة التي هيّن الّنسبة بينهما فقط إحيث 

 في الماضي. إنشاؤهتم  الذيكلفة المنشأ 
مؤشرات التكلفة في الواليات المتحدة وكثير من الدول المتقدمة، وبدأت بعض الدول العربية تنشأ مراجع  تنتشر

 وأبحاث في التكلفة وكلنا أمل أن نتوصل إلى مؤشرات حقيقية للسوق العربية في مجال صناعة اإلنشاءات.
في مدينة  1987وقيمة المؤشر في عام    =5831Iهو  1913)أ( في عام  مدينةمثال: قيمة مؤّشر التكلفة في 

 931 هي)ب( 
2I= 1  000.750 هي 1913كانت تكلفة المدرسة في مدينة )أ( في عام  . وC= من هذه دوالر .

 : يليكما  1987في مدينة )ب( في عام  المعلومات يمكن حساب الّتكلفة التقديرية لبناء مدرسة مماثلة

2C (1986)= ( 2I  1986/ 1I 1986)*( 1C 1973)= (937/583)*(650.000) 

    2C  دوالر   1.045.000 =

 1987عام  1.015.000مدينة )ا( تكلف  في 1913 في عام ا  دوالر  750.000كانت تكلفتها  التين المدرسة أ أي
  .في مدينة )ب(

قدير لتكلفة للوصول إلى ت مات في وقت ومكان آهي عالقة نسبية تسمح بقياس تكلفة المنش ذا  إفمؤشرات الّتكلفة 
 مماثلة في وقت ومكان آخر. منشآت
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 اشرالفصل الع

 لتصميم املتغريةاتقدير التكلفة باستعمال عناصر 

  (Parametric Estimate) 
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 :محتويات الفصل
  .مقدمة 81-8
 .عناصر التصميم المتغيرة البيانات المستخدمة في تقديرمصادر  81-7
  .خطوات التقدير باستعمال عناصر التصميم المتغيرة 81-4
 .مرحلة تجميع البيانات 81-4-8
 .مرحلة تطبيق البيانات 81-4-7
 .عمليةحالة  81-3
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  مقدمة:  81-8
 Elements) على البيانات المرتبطة بالعناصر الوظيفية يعتمدتقدير التكلفة باستعمال عناصر التصميم المتغيرة 

Function)  ،للمشروع عن طريق حساب تكلفة كل عنصر من عناصر التصميم لجميع األنظمة المستعملة في المشروع
حديد المالمح المبدئية للمشروع وبعد تمام توظهور نتهاء مرحلة التصميم المبدئي ايتم دائما  إعداد هذه التقديرات بعد 

 ق شرحها في الفصل السابع.ن التقديرات األولية السابمأكثر دقة  . ويمكن أن يكون أبعاده
استعمال عناصر التصميم المتغيرة لتقدير التكلفة هو الوصول إلى تقديرات تعكس تأثر البدائل  األساسي من الغرض

 مثل:االبتدائي، مرحلة التصميم  على تكلفة المشروع وذلك في التصميمية المتاحة
 : أنظمة إنشائية بديلة استعمال

 ( أو بالطات عصبية (Flat Slabsمثال  بالطة مسطحة
Hollow Block Slabs)  أو أسقف معدنية  )( Metal Slabs) .) إلخ ... 

 :أنواع الحوائط -
 Drywall)قواطيع جبسية  -)طابوق أسمنتي مصمت أو بلوكات مفرغة أو بلوكات مفرغة داخلها عزل حراري 

Partitions)   .) إلخ .... 
 :مواد األرضيات -

 موكيت ...... إلخ(. – نبور سلي –سيراميك  –) رخام 
 تشطيبات الواجهات:

 دهانات ......(. -  - (Curtain Walls)ريةتائحوائط س –) رخام 
 وفقا للمعادلة التالية:يتم حساب التكلفة الكلية المقدرة باستعمال عناصر التصميم المتغيرة 

C  ( مجموع =Pk Xi  ) 
 حيث:

C تقدير التكلفة الكلية =  . 
Pk للعنصر د الوحدات = عدk  . 
Xi التكلفة التقديرية للوحدة من العنصر =. 

ويقدر حجم كل عنصر من عناصر التصميم وحساب التكلفة لمختلف هذه البدائل  المشروع تتم دراسة كل عناصر
 يعطي تكلفة في حدود الممكن وتعطي عناصره أفضل قيمة للمشروع.حتى يتم الوصول إلى تصميم واقعي 
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 احلادي عشرالفصل 

  التقديرات التفصيلية

(Detailed Estimates) 
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 :مقدمة 88-8

التقديرات التفصيلية يتم إعدادها لتقدير تكلفة بنود المشروع ومن ثم التكلفة الكلية للمشروع بدقة كافية يمكن االعتماد 
   عليها في التعاقد بين رب العمل والمقاول ويطلق على التقديرات التفصيلية أحيانا التقديرات المحددة 

( (Definite Estimates  مل على تتش تحديدا  دقيقا   مفصلة ومحددةمن بيانات هندسية  يتم إعداد هذه التقديراتو
تكييف  –كهرباء  –صحي  –معماري  –جميع الرسومات والمخططات التفصيلية لألعمال )إنشائي األقل وبصورة الئقة 

روط العامة شجميع األنظمة الخاصة( والمواصفات الفنية العامة والخاصة وتقرير التربة والمتطلبات العامة للمشروع وال –
 والخاصة.

يقوم بععداد هذا النوع من التقديرات عادة المقاولون ألغراض دراسة العطاءات وكذلك المالك حتى يتمكنوا من الحكم 
هذا النوع من التقدير درجة دقة  ويتوقع من –على مدى جدية المقاولين ومناسبة األسعار المقدمة منهم والتعاقد معهم 

 لقيمة الفعلية.من ا % 5 ±تتراوح بين 
 ( من خالل الرسوماتQuantity Takeoffيبدأ الوصول لتقديرات تفصيلية بعد القيام بحصر شامل للكميات )

وذلك  ،كاملة من مستندات المشروعالمجموعة الو التصميمية المعمارية واإلنشائية وااللكتروميكانيكية واألنظمة الخاصة 
صر كتمال حاوبمجّرد كد من ظروفه ومدى توافر العمالة والمعدات والمواد، باإلضافة إلى زيارة الموقع حتى يتم التأ

سوف تستخدم  يالمواد والمعدات التو  الكميات يبدأ مسئول التقدير بحساب التكاليف وتسعير العناصر المختلفة من العمالة
 بالمشروع .

عدالت والمعدات وكذلك إلى م لعمالةل اإلنتاج معّدالت الصحيحة لقاعدة بياناتيحتاج مقدر التكاليف إلى البيانات 
تكلفة و وتوفرها بالسوق المحلي والعالمي،  تكاليف الموادوأجورهم و  عن سوق العمالة الالزمة المعلوماتاستهالك الخامات و 

، وكلما لةحللوصول إلى تقديرات دقيقة لما لذلك من أهمية قصوى في هذه المر ، وذلك  المعّدات )إّما باإليجار أو الشراء(
معلومات ليحتاج مقدر التكاليف ا وكذلك. كلما زادت دقة التقدير التفصيلي كانت المعلومات محدثة ودقيقة وواقعية

 مقاولي الباطن في األعمال التي يتم إسنادها عادة لمقاولي الباطن وكذلك األعمال التخصصيةلّتكلفة من األساسية ل
مما يوفر  ،يكون مجال العمل قد تحدد بالكامل بعد أنا  للمساعدة في الّتسعير هتماما والموردين الذين سيكونون أكثر 

  .لمنتجاتهم ا  ويتيح سوق
بعد حصر الكميات يتم تقسيم العمل إلى عدد من البنود ويتم تحديد الموارد الالزمة لكل بند من البنود من عمالة 

م لكل بند طبقا لما يحتاجه من موارد ومدى ارتباط كل منه ومعدات ومقاولي باطن وبالتالي يمكن حساب التكلفة المباشرة
 بزمن البند.

ات البناء الفعلّية عمليّ  ماثلت لكيتم إعداد التقديرات التفصيلية بتلخيص ما تم سرده في مجموعة نقاط محددة، فعنه ي
 ويتم خاللها ما يلي:

 .المواد والمعّدات ( التعرف على موارد المشروع ) أي العمالة، -

 أساس التخطيط والجدولة الزمنية( تعتبر Construction Method Statementدراسة طرق تنفيذ المشروع ) -
 في التكلفة. حسابات الّتكاليف وإجراءات التحكم لتحديد
 الهندسي المتكامل الشامل للرسومات والمواصفات وجداولتصميم التقديرات التفصيلية يتم إعدادها على أساس ال -

سعار أ، معدالت اإلنتاج للعمالة والمعدات ومعدالت استهالك الخامات للوحدة، و طريقة وأسلوب البناء ةدراسالكميات، 
 لعامة. ع اوشروط المشرو  طرح العطاءات وأسعار الموردين للخامات، إستراتيجية الباطن مقاوليوأسعار  والعمالة المواد
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 عشر ثانيالفصل ال

 ضغط زمن املشروع 

 (Project Duration Compression)    
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 محتويات الفصل:             
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 تعديل أحجام وتسلسل األنشطة. 87-4-4
 إحالة جزء من العمل إلى مقاول باطن. 87-4-3
 اختصار المدة مقابل زيادة في التكاليف. 87-4-5
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 الفصل الثالث عشر 

 لعملاحتليل السيولة وفقًا لربنامج 

 
 
 
 



 

45 
 

 محتويات الفصل:
 .مقدمة84-8
   (Cash Flow) السيولة النقدية. 84-7
 .شروط العقد التى تؤثر على السيولة النقدية 84-4

                       (Contract Provisions that Impact Cash Flow) 

 . (Payment Method and Schedule)جداول و طرق الدفعات  84-4-8
 . (Retainage) محجوز الضمان 84-4-7
 ( .(Materialsالمواد 84-4-4
 . (Mobilization) أعمال تجهيز الموقع 84-4-3
 . (Monthly Payments) دفعات األعمال الشهرية 84-4-5

 .  (Final Payments) الدفعة النهائية 84-4-9
 . (Cash-Flow Analysis) تحليل السيولة النقدية 84-3
 . (Present Worth of Cash Flow) الحالية للسيولة النقديةالقيمة  84-5

 .مثال لحسابات التدفق النقدي في مشاريع التشييد 84-9
(Cash Flow Projection Examples)                                                

 .حاالت التدفق النقدي في مشاريع التشييد 84-2
(Cash Flow Cases in Construction Projects)                                

 Balanced)   .          %71وهامش ربح  %81 الحالة األولى :أسعار المقاول متزنة مع وجود دفعة مقدمة 84-2-8

Bidding With 20% Profit)         
 Front) .            ن فترة العقداألول م التحميل األمامي لكامل الربح على بنود النصف الحالة الثانية : 84-2-7

Loading the initial 50% Duration)  

كامل الربح على بنود النصف األول من فترة  ضافةإالمغاالة في التسعير ب -التحميل األمامي  الحالة الثالثة : 84-2-4
 . النصف األول من مدة العقدالعقد وتسعير األعمال المتأخرة بقيمة أقل من التكلفة وتحميل فرق السعر على بنود 

(Front Loading Plus Pricing - The 2nd Half 20% below cost and Front Load Into the 1st 

Half)                                                    
 Bidding Without  .ربح الحصول على العقد بسعر التكلفة بدون هامش الحالة الرابعة: 84-2-3

Profit)                                                                 ) 
الحصول على السيولة مبكرًا عن طريق المبالغة في  عدم وجود هامش ربح مع محاولة - الحالة الخامسة :  84-2-5

 .كما سبق ذكره في الحالة الثانيةأسعار األعمال األولية وخفض قيم األعمال المتأخرة عن قيمها الفعلية 
 .% 81أدنى من التكلفة الحقيقية بمقدار  وجود خطأ في التسعير والسعر المقترح -: الحالة السادسة  84-2-9
ويوجد تحميل  % 81التكلفة الحقيقية بمقدار  : الحالة السابعة وجود خطأ في التسعير والسعر المقترح أدنى من 84-2-2

 .المدة التعاقدية األولىأمامي ألعمال نصف 
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 مقدمة: 84-8
، كل حسب منظوره لكافة األطراف هو النجاح المالي للمشروعكما هو حال رجال األعمال، االهتمام الرئيسي 

والقرارات التي يتخذونها لتحضير وإدارة أعمالهم حتما ما تكون مرتبطة بالتكاليف التي ينفقونها والعوائد المالية التي 
ة الدور الذي تلعبه طريقة المسار الحرج في إدار شرح يحصلون عليها نتيجة إنجازهم لألعمال، ومن ثم يعتبر من الهام 

 .ع العمل من كافة أطرافهوتحديد السيولة المطلوبة لدفاألموال 
وسيلة لربط المال مع الوقت،  والموارد الالزمة للمشروع )الخامات والعمالة،  (CPM)توفر طريقة المسار الحرج 

ترتبط مباشرة مع المال ولذا يعتبر المال من أهم موارد المشروع، وقيمة الموارد الالزمة لكل نشاط تمثل مكون  (والمعدات
تنفيذ المشروع، ومعرفة متى وكيف يتم استخدام الموارد يسمح للمقاول بتوزيع التكاليف ثم بتوقع مادي أساسي لتكلفة 

ل السيولة يتوقف وتحلي ، توقيت العائد المالي لألعمال، وتوفر طريقة المسار الحرج أداة لتحليل توزيع التكاليف والعوائد
  القادمة. كما سيتم إيضاحه في الفصولعلى البرنامج الزمني 
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 عشر لرابعلفصل اا

 فهوم القيمة املكتسبةوم املشروع ومراقبةالتحكم 

Project Monitoring Control and Earned (Value) 
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 .CV" Cost Variance")) تباين التكلفة  83-84
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 مقدمة: 83-8
تي يام العمل الخاصة بأنشطة المشروع والأفي مرحلة إعداد المشروع يتم عمل البرنامج الزمني للمشروع ويتم تحديد 

تحقيق الهدف منه، وكما تم شرحه وبيانه سابقا  يتم استنتاج األزمنة المبكرة والمتأخرة لتنفيذ األنشطة والمسار تؤدي إلى 
ع والتطرق نشطة المشرو ألالموارد المطلوبة  أمينالحرج والسماح الكلي والحر لكل نشاط، وبعد عمل البرنامج الزمني يتم ت

زيعها أو تسويتها وعمل ذلك حتى نحصل على برنامج زمني يلبي الهدف من إلدارة الموارد وتحديد الموارد المطلوب تو 
حتياجات الالزمة من الموارد المتاحة. وبعد إعداد خطة العمل والبرنامج المشروع من حيث الزمن النهائي، كما يلبي اال

ابة على المشروع، التحكم والرق الزمني والبدء في تنفيذ المشروع يحين زمن االستفادة بهذه الخطط الموضوعة وذلك بعمليات
ة الوقت ربا  من إضاعضجدوى و  يوالتي بدونها فعن إعداد خطة العمل والبرنامج الزمني المخطط للتنفيذ يعتبر غير ذ

 والجهد.
ول ، والهدف من هذا النظام هو الحصالبرنامج الزمنيعلى  والمتابعة مع بدء تنفيذ المشروع يبدأ دور نظام الرقابة

لوم لحلها، ومن المع نسعىعلى المعلومات الالزمة عن تقدم المشروع لمعرفة هل هناك عقبات أثناء العمل وذلك حتى 
أنه مهما كان البرنامج الزمني المخطط  للمشروع على درجة عالية من الدقة فعنه أثناء العمل قد تحدث بعض األمور 

 التي تتسبب في الحيود عن البرنامج الزمني المخطط ومن هذه األسباب ما يلي:غير المتوقعة و 
 طة.بها عند تقدير مدد تنفيذ األنش ؤمكان التنبن المألوف التي لم يكن باإلعاألحوال الجوية السيئة الخارجة  -1
 اإلضافية في مرحلة التصميم من إجراء تعديالت على التصميم وخالفه. رب العملطلبات  -3
 أو االستشاري في اتخاذ القرارات وإعطاء الموافقات الالزمة لتقدم العمل. رب العملالتأخر من طرف  -3
 تأخر الموردين في توريد المواد إلى الموقع وكذلك تأخر مقاولي الباطن في إنجاز أعمالهم. -1
  جيد لمعدالت اإلنتاج ولمدد تنفيذ األنشطة.الالتقدير غير  -5
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 عشر امسالفصل اخل

             اسب الآليدراسة اجلدولة الزمنية باستخدام احل

Computer Scheduling Case Study)) 
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 :محتويات الفصل
  .مقدمة 85-8
 .(Scheduling Software )  برمجيات الجدولة الزمنية 85-7
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 .(Expanding the schedule) تفصيل الجدول الزمنى  85-4-2
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 .(Subtask ) المهام الجزئية 85-4-82
 .(Summary Task) المهام الملخصة  85-4-81
  .(Cash Flow Analysis) تحليل السيولة النقدية 85-4-86
  .(Resource Leveling)  تسوية الموارد 85-4-71
 .( (Creating a Scheduleزمنىالجدول ال إنشاء 85-3
 .(Updating a Schedule)معلومات الجدول الزمنى تحديث 85-5
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 مقدمة:  85-8
شروع أو كلما زاد حجم المإعداد برنامج زمني وقتا  وجهدا  يتناسب مع حجم المشروع، فيتطلب كما تم بيانه سابقا ، 

عالقات  لها التي األنشطةالمعقدة على آالف و وتحتوى المشروعات الكبرى  الجدولة. فيكلما زاد الجهد المبذول تعقيده، 
خري، كما تحتوي على العديد من التقويمات أوأحيانا  عالقات خارجية تربطها بمشاريع  أخرى  بأنشطة تربطهاداخلية 

يدويا  هومتابعته وتحديثه دوريا  واستخراج التقارير المختلفة من الزمنية والموارد المختلفة، ويتطلب إعداد البرنامج الزمني
قدة، كما أن للمشروعات الكبيرة والمعداؤه بالنسبة أ وهذا ما يصعبوالجهد، باستخدام مختلف التقنيات الكثير من الوقت 

يتم جدولة ذلك،لونتيجة القصيرة، لمشروع أو فترة المشروع ا حجمالجهد المبذول قد يستهلك وقتا كبيرا ال يتناسب مع 
واعد ق التي تستخدم اآلليالحاسب برامج المشروعات البسيطة حاليا باستخدام  كذلكالمشروعات اإلنشائية المعقدة و 

  البيانات كأساس لعملها.
الجداول الزمنية للمشروعات وتسمح سعة  حسابو  إلعدادداة مثالية أكونه  في اآلليتساعد إمكانيات الحاسب 

 تخزين وكذلك تفيد في تخرين واسترجاع البيانات، كما يمكنكبرى اللمشروعات لالكبيرة بتخزين البيانات  اآلليالحاسب 
ة وهذه الميز  مشابه،لمشروع  زمنيالمستقبل لعمل جدول  في Template))كقالب  لمشروع سابق واستخدامه زمني برنامج

أخذ أجزاء من الجداول الزمنية لمشاريع سابقة  كما يمكن بدايته.من  زمنيجدول  إلعدادتختزل من الوقت المطلوب 
ه، زمني لجدول  تطلبات المشروع الجديد إلعدادتدمج وتعدل حسب مو  اآلليمتعددة أو أخذها كلها من ملفات الحاسب 

  الميزة.تنفذ دائما نوعية معينة من العمل بشكل خاص من هذه  التيودائما ما تستفيد شركات اإلنشاء 
حر السماح الزمني الوقيم األنشطة، حسابات عديدة لتحديد تواريخ بداية ونهاية  CPMوتتطلب نظرية المسار الحرج 

ويتها بتوزيع الموارد وتس للمشروع، وإجراء الحسابات الخاصةوالفترة الزمنية الكلية ،  total and free float) )والكلي 
عة ليس فقط يستخدم بصورة واس اآلليجعلت الحاسب  التيأحد األسباب األساسية  هيوهذه الميزة النقدية، وقيود السيولة 

  األخرى.المعقدة  بمهام الحساباتمجاالت اإلنشاء والهندسة عندما يتعلق األمر  فيلجدولة المشروعات وإنما 
وسائل و  قراص المرنةبسرعة بين الحواسب اآللية عن طريق الشبكات أو األ الزمنيمن الممكن نقل معلومات الجدول 

 العمل.وقع بين اإلدارة وم زمنيالاستالم معلومات الجدول  فيوتفيد هذه الميزة بشكل كبير  تخزين المعلومات الحديثة،
 لزمنياومن السهل تصميم الجداول الزمنية القصيرة المدى وذات النظرة المستقبلية أو المعلومات المرتبطة بتغيير الجدول 

 يفالمعلومات عن المهام  وتحديث أعضاء فرق التشييد.وإرسالها لموقع العمل للمراجعة الفورية ومشاركة كل جهود 
روع المخطط للمش الزمنيالمعلومات الفورية للجدول  اآللي. وكذلك تحديثارة الداخلية عن طريق الحاسب الموقع لإلد

للمشروع  أولى زمنييطلب من المقاول تقديم جدول المشروعات، الكثير من  فيو  المعدل. الزمنيوخلق ما يسمى بالجدول 
مما يسهل هذه المهمة بشكل كبير هو  للمراجعة عليها. لرب العمل أو المهندسمع جداول زمنية محددة كل فترة زمنية 

  المطبوع.أفضل من الورق  قراص المرنةأو األ اآلليكة الحاسب بإما عن طريق ش الزمنيإمكانية إرسال الجدول 

 خصيالشومن السهل تحضير الحاسب  إنشائي وتشييد.كل مكتب  في الزمةأصبحت الحواسب اآللية أداة عمل 
 األليوسائل نقل إمكانيات الحاسب ك ((Laptop Computer لحواسب المحمولةل الفوري ستخدام نترنت لالواتصاله باال

كما وفرت شبكات الحواسب الشخصية دخول أكثر من مستخدم للمعلومات الرئيسية من حواسب مختلفة  مكان، أي في
ة ائية لشراء واستخدام الحواسب اآللية للجدولوأتاح هذا االتجاه الفرصة أمام كثير من الشركات اإلنشبعيدة. أماكن  في

  بالجدولة.مهام إنشائية أخرى لها عالقة  أيالزمنية باإلضافة إلى 
ة وفرت ن برمجيات الويندوز الحاليإحيث  استخدامه،إليه الكثير وعزز  اآلليبرمجيات الحاسب  فيأضاف التطوير 
اآللي، ب للتعامل بين المستخدم والحاس أفضللبرامج بشكل ولقد تم تنسيق وتصميم ا للمستخدم،بيئة صديقة وسهلة 

 والسرعةسهل من ال أصبحو  اآللي،برمجيات الحاسب  فياستفادت برامج الجدولة الزمنية بشكل كبير من هذه التطورات و 
 منيالز تطوير وإدارة الجدول وتصحيحه و  تهومراجع وإجراء التحليالت الالزمة عليه الزمنيإدخال معلومات الجدول 

 باستخدام برمجيات الحاسب اآللي المتخصصة في البرمجة الزمنية. للمشروع 
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 عشر سادسالفصل ال

  حالة عملية

 التخطيط إلنشاء جسر من حبر واحد
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