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 :ممدمة.1
 

 واألساس الجوهر فهو ، الهندسٌة المشروعات ادارة وظائف أهم من التخطٌط ٌعتبر 

 على كلٌا اعتمادا ٌعتمد وأن البد مشروع أي ونجاح بماء ان . ناجح مشروع ألي

 علٌه ٌطلك ما وهذا والتنظٌم والتنسٌك الترتٌب حٌث من اتبعت التً العلمٌة األسس

 الحمائك على معتمدا ، ومفصال ، دلٌما ٌكون أن البد الجٌد والتخطٌط . التخطٌط

  اجتماعٌة، بالمشروع المحٌطة الظروف كافة االعتبار فً آخذا المتوفرة والمعلومات

 . تمنٌة أو ، سٌاسٌة أو

  اإلبداع على المدرة التخطٌط عملٌة عن المسئول المهندس فً تتوفر أن ٌجب لهذا

 عملٌة تواجه لد التً المشاكل ومواجهة ، المسائل حل فً البداهة وسرعة واالبتكار

 كما . حٌنه فً المائمة للمشكالت البدائل وضع مثل مدروسة علمٌة بأسس التخطٌط

 الذٌن واألفراد الجهات مع االتصال عملٌة فً عالٌة بكفاءة المهندس ٌتمتع أن ٌجب

 فً والحماس الرغبة المهندس لدى ٌكون أن ٌجب وكذلن ، بالمشروع عاللة لهم

 . المرارات اتخاذ على والمدرة ، الكافٌة الخبرة ، الجماعً العمل على والمدرة ، العمل



 :ممدمة.1
 

 ال التخطٌط ألن ؛ التخطٌط عملٌة فً خاصة أهمٌة ذا ٌعتبر التنبؤ عنصر ان 

 دلة ولكن . معروف هو كما للمستمبل ٌكون ولكنه الحاضر أو للماضً ٌكون

 على األولى بالدرجة ٌعتمد ال الهندسٌة المشروعات فً وبخاصة ، التخطٌط

 مع المشروع عن المتوفرة المعلومات دراسة على ٌعتمد بل والتنبؤ التخمٌنات

 ذلن الى باإلضافة ؛ الماضً فً نفذت التً المشابهة المشارٌع من االستفادة

 من التسوٌك وعملٌة ، اإلنشاءات صناعة لتطور المستمبلٌة الحركة رصد ٌجب

 تنفٌذ عملٌة أثناء تحدث أن ٌمكن التً التغٌر واحتماالت ؛ ظروف خالل

 . المشروع

 من العدٌد ٌواجهون المحلٌة األسواق فً والتشٌٌد البناء لطاع فً المماولٌن معظم ان

 عدٌدة أسباب ولذلن . له المحدد الزمن فً المشروع إكمال عدم أهمها من المشاكل

 العاملٌن وأداء التنفٌذ بأسالٌب الكافٌة الدراٌة عدم ناحٌة من التخطٌط سوء أهمها من

 مما التخطٌط فً العلمً األسلوب ٌتوفر أن ٌجب لهذا . لآلالت اإلنتاجٌة والكفاءة

  اإلنسانً الجانب وكذلن للمشروع الفنً الجانب مع والمنسجمة الموحدة النظرة ٌوفر

 . ناجح بأسلوب المستمبل مع التعامل ٌمكن حتى العاملة للموى



 تعريف الجدول الزمني

يعتبر الجدول الزمني هو أحد األساليب التقنية 
المهمة جدًا في تحقيق أهداف المشروع 

(.الزمن –الجودة  –التكمفة )الرئيسية   
 

 تعريف الجدول الزمني

4 



 تعريف الجدول الزمني
 تعريف الجدول الزمني

الجدول الزمنً عبارة عن تمدٌر للزمن الذي تستغرله 

فهً عملٌة تمدٌرٌة . كل خطوة من خطوات العمل

  تهدف لتنظٌم ومتابعة العمل ولكنها تَحتمل الخطأ

بالجدول الزمنً نحاول الوصول فٌه ألحسن 

حتى وإن كان العمل ٌتم ألول مرة . تمدٌر

تشابه العمل مع  فالشن أنه ٌمكننا بناًء على 

أن نعطً  أعمال أخرى وبناء على فهمنا للعمل

  تمدٌرا جٌدا فً معظم األولات
 

5 



الجدول الزمني يجعمنا نخطط لممشروع بشكل جيد إذ أنه  أهمية الجدول الزمني
يوضح لنا الموارد المطموبة وكيفية استغاللها ويساعدنا 
عمى تقميل زمن التنفيذ عن طريق تنفيذ بعض الخطوات 

بشكل متواز أو عن طريق بدء بعض الخطوات في مرحمة 
 .  مبكرة

كذلك فإن الجدول الزمني هو وسيمة لمتنسيق مع كافة 
 األطراف المشاركة والمتأثرة بالمشروع أو خطواته

 

 أهمية الجدول الزمني

6 



 بها  ال يمكن القيام ( األعمال)أن بعض المهام إعداد الجداول الزمنية نجد عند  أسبقية المهام في الجدول الزمني
 . بعد انتهاء مهام أخرى وبعض المهام ال يمكن البدء فيها إال مع بداية مهام أخرى إال 

مهام ال تعتمد عمى بعضها -1  
 

  مهام يجب أن تبدأ بعد انتهاء مهمة أخرى  -2

 

 

مهام يجب أن تبدأ مع بداية مهمة أخرى  -3  
 

 

مهام تبدأ بعد أو قبل بداية مهام أخرى بفترة محددة  -4  
 

 أسبقية المهام في الجدول الزمني

7 
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 Critical Pathالمسار الحرج  * 

 
جمالي هو المسار الذى تقع عميه االنشطة الحرجة  اوقاتها يعطى الزمن الكمى وا 

 . لممشروع 

Start End 

A 

D 
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20 d 12 d 

15 d 

 ٌوم 78( = ACEGIJ)تولٌت المسار  اجمالىٌوم و  65( = ABDFHJ)تولٌت المسار  اجمالى

الزمن الكلى  تاخٌرٌؤدى الى ( ACEGIJ)نشاط من انشطة المسار  اى فى تاخٌر اى وبالتالى

 .للمشروع ولذلن هو المسار الحرج



يعتبر وجود برنامج زمني محدد لتنفيذ أي مشروع هندسي أمرا أساسيا لضمان 
نجاح تنفيذ ذلك المشروع في الزمن المحدد له وفي نطاق الميزانية المرصودة لذلك 

لهذا فقد نصت بعض العطاءات عمى تقديم الجدولة الزمنية لمتنفيذ من . المشروع 
قبل المقاولين في معظم المشاريع الهندسية ، ويالحظ أن المقاول الكفء الذي 
لديه خبرة واسعة في مجال تنفيذ المشاريع يقوم بالتخطيط ورسم الجدولة الزمنية 

 .قبل تقديم عطائه لتنفيذ المشروع 
 :العديد من الفوائد لعممية التخطيط والجدولة الزمنية هناك 

برمجة الزمن الالزم لوصول مواد البناء الى موقع العمل قبل البدء في . 1
 .التنفيذ بزمن قميل 

 .حصر وتحديد االليات والمعدات الالزمة لممشروع ومدة احتياجها لممشروع . 2
تحديد عدد العاممين وتخصصاتهم الذين يحتاج اليهم المشروع والزمن الالزم . 3

 لبقائهم في موقع العمل 

 .تحديد االحتياجات المالية لمراحل المشروع . 4
 .تحديد الزمن المتوقع إلكمال تنفيذ المشروع وتسميمه . 5

المشروع باستخدام مخطط جدولة . 3

 Bar Chartالمستمٌمات 
 

 



 :مالحظة
ٌعتبر التخطٌط للمشروع باستخدام مخطط المستمٌمات من أوسع الطرق انتشارا 

وأسهلها من ناحٌة التخطٌط والفهم لدى العاملٌن ، وتستعمل هذه الطرٌمة حتى فً 

وتبدأ عملٌة التخطٌط والجدولة للمشارٌع بتمسٌم المشروع الى . الطرق األكثر تعمٌدا 

مراحل أو أجزاء بحٌث ٌكون تنفٌذ كل مرحلة أو جزء على حده ، أو بأسلوب ٌتناسب 

مع األجزاء األخرى وخاصة عندما ٌكون هنان مماولون من الباطن ٌمومون بتنفٌذ 

بعض األجزاء وهنا ٌستعمل خط سمٌن لتمثٌل كل بند ممابل الفترة الزمنٌة التً ٌمكن 

 .المرحلة بها إكمال 

 :ٌمكن توضٌح عملٌة التمسٌم باستخدام المثال التالً

 .تنظٌف وتسوٌة الولع . 1

 .أعمال المساحة . 2

 .أعمال الحفر . 3

 .وضع لوالب المواعد . 4

 .وضع الحدٌد . 5

 .فن الخشب . 6

 .التشطٌب . 7



 برنامج زمنً بطرٌمة مخطط المستمٌمات :الجدول ٌوضح

 سهولة أجل من األنشطة من عدد الى العادة فً الهندسٌة المشارٌع معظم تمسٌم ٌتم

 ٌمكن المشروع من جزء بأنه " : النشاط تعرٌف وٌمكن . والجدولة التخطٌط عملٌة

 مجموعة بواسطة أو المختلفة التخصصات ذوي العاملٌن من مجموعة بواسطة تنفٌذه

 االلٌات من معٌن وعدد ، نوع بواسطة أو المختلفة التخصصات ذوي العاملٌن من

 . " واألجهزة



 :أمثلة لتمسٌم المشروعات 

 :تمسٌم مشروع بناء طرٌك . أ

 .االستعداد والتجهٌز وإلامة المعسكر . 1

 .تنظٌف الطرٌك من األشجار والعوائك ان وجد . 2

 .أعمال الحفر . 3

 .أعمال الردم . 4

 .بناء لنوات التصرٌف من جسور وعبارات . 5

 . والسفلتةتعبٌد الطرٌك وتشمل طبمة ما تحت األساس ، طبمة األساس ، . 6

 .ازالة المعسكر . 7

 .تنظٌف المولع . 8

 :تمسٌم مشروع للمٌاه ٌتكون من سد لحجز المٌاه وشبكة للتوزٌع ومحطة للتنمٌة . ب

 .تنظٌف وتسوٌة مولع الخزان . 1

 .األعمال المدنٌة للسد الترابً . 2

 .وأجهزة التحكم ( Spillway)بناء الخرسانً وخندق التهرٌب . 3

 .تشٌٌد محطة الضخ . 4

 .الامة الشبكة الرئٌسٌة والمنوات وبمٌة فروع الشبكة . 5

 .أعمال الامة محطة تنمٌة المٌاه . 6



 : تمسٌم مشروع جسر صغٌر  -ج

 .أعمال المساحة وتخطٌط المولع . 1

 .الحفرٌات . 2

 .دق الخوازٌك . 3

 (أ)لاعدة الدعامة  . 4

 ( .أ)الدعامة . 5

 ( .ب)لاعدة الدعامة . 6

 ( .ب)الدعامة . 7

 .الردم . 8

 .تركٌب العوارض الفوالذٌة . 9

 .البالطة الخرسانٌة . 10

  .أعمال التشطٌب . 11

 :تمسٌم مشروع مبنى  -د
 .االستعداد والتجهٌز وإلامة المعسكر . 1

 .حفر وإزالة التربة الرخوة وردم المولع بتربة منتماة . 2

 .عملٌات الحفر لؤلساسات . 3

 .بناء لواعد األعمدة والمٌد . 4

 .عملٌات الردم الجانبٌة . 5

 .أعمال الردم الخرسانٌة . 6

 .بناء أساسات الجدران . 7

 .بناء األعمدة حتى مستوى الدور األرضً . 8

 بناء األعمدة حتى بالطة سمف الدور األرضً . 9

 .كمرات وبالطات سمف الدور األرضً . 10

 بناء الجدران الطوبٌة حتى مستوى الدور األرضً . 11

 .أعمال البناء الطوبً فوق مستوى الدور األرضً . 12

 .أعمدة الدور األول . 13

 .كمرات وبالطات سمف الدور األول . 14

 .أعمدة الدور الثانً . 15

 .كمرات وبالطات سمف الدور الثانً . 16

 .بناء الجدران . 17

 .أعمال اللٌاسة والدهان . 18

 ( .أبواب وشبابٌن ) أعمال النجارة . 19

 .أعمال الصرف الصحً . 20

 .أعمال كهربائٌة ومٌكانٌكٌة . 21

 .أعمال البالط وزراعة الحدائك . 22

 .تنظٌف المولع . 23



 :الجدولة الزمنٌة أثناء التنفٌذتحدٌث . 4
 

 عادة توضع ومالءمتها صحتها من والتأكد الجدولة إعداد ٌتم أن بعد 

 مدٌر ٌكتشف ما سرعان ولكن ، بموجبها التماشً وٌتم التنفٌذ موضع

 بالحسبان تكن لم جدٌدة ومتغٌرات معطٌات هنان أن ومساعدوه المشروع

 أو اآللٌات أو المواد بعض وصول تأخر مثل التنفٌذ برنامج إعداد عند

   . األعمال سٌر عرللة ٌسبب لد ما خلل حدوث أو العمال

 تمدٌرات على مبنٌا كان أساسه من الجدولة إعداد أن أٌضا ذلن الى ٌضاف

 التمدٌرات تلن فان وبالتالً والكفاءة الخبرة ذوي من لمجموعة شخصٌة

 وفاعلٌة العمل وظروف العمال لكفاءة تبعا والنمص للزٌادة عرضة ستكون

 لؤلنشطة التنفٌذ معدل على تؤثر التً العوامل من ذلن وغٌر اآلالت

 . إٌجابا أو سلبا المختلفة

 سٌجدون ومساعدٌه المشروع مدٌر فان الذكر السالفة للعوامل ونتٌجة

 إعادة تمتضً التنفٌذ لبرنامج تحدٌث عملٌة إجراء الى مضطرٌن أنفسهم

 تلن الى باإلضافة تنفٌذها الجاري المشروع ألنشطة الالزم الولت تموٌم

   . بعد تنفٌذها ٌبدأ لم التً



 :وتتم عادة عملٌة التحدٌث نتٌجة ألحد األسباب الثالثة التالٌة 

 .التغٌر فً طول مدة تنفٌذ األنشطة . 1

اعادة جدولة بعض األنشطة ، أي تمدٌم أو تأخٌر ترتٌبها عما كانت علٌه حسب . 2

البرنامج األصلً ، نتٌجة لمحاولة االستفادة من االمكانٌات المتوفرة مثل العمال 

 .واآللٌات 

تغٌٌر خطة وإستراتٌجٌة  تنفٌذ المشروع ، وٌكون حدوث مثل هذا التغٌٌر . 3

 .ضرورٌا نتٌجة الظروف أو حدوث متاعب لم ٌكن التنبؤ بها من لبل 

 :أسباب عملٌة التحدٌث
 

 



 :ممٌزات وعٌوب مخطط المستمٌمات
 

 
 :الممٌزات 

 .سهولة الفهم والمتابعة مع بساطتها وكذلن سهولة تحدٌثها  .1

 تحمٌك مبدأ االعتماد على نشاط بواسطة نشاط اخر دون الحاجة  .2

 .تمسٌم النشاط السابك الى جزأٌن الى 

 . ٌمكن أن تظهر أٌام العطل واإلجازات الرسمٌة على برنامج التمثٌل البٌانً .3

 :العٌوب 

 .عدم توفر خاصٌة اٌضاح االعتماد والتتابع بٌن أنشطة المشروع  .1

 .صعوبة التحدٌث بدون استعمال الحاسب االلً  .2

امكانٌة تحوٌل الجدولة المعدة بطرٌمة المسار الحرج الى مخطط المستمٌمات  .3

 .بسهولة تامة ولكن العكس ٌستغرق ولتٌن وجهدٌن 

 



 :PERTبٌرت طرٌمة . 5

 
 

Performance Evaluation Review Technique  

من المعروف أن طرٌمة بٌرت استحدثت فً األصل لمتابعة تمدم العمل ولٌس إلعداد خطة العمل ، ولكنها تطورت 

وتستعمل طرٌمة بٌرت فً أعمال . حسب متطلبات التخطٌط وأصبحت تستعمل فً وضع الخطط للمشروعات 

عندما ٌكون الولت   (CPM)التصمٌم والتطوٌر وكذلن المشروعات الدفاعٌة ، وتمتاز على طرٌة المسار الحرج 

طرٌمة بٌن الطرٌمتٌن هو أن  والفرق الرئٌسً. الالزم لتنفٌذ األعمال من الصعب تحدٌده نتٌجة الظروف غٌر مرئٌة 

 .  (Probability)  بٌرت تنظر الى موضوع تمدٌر المدد الزمنٌة واعتمادها لنظرٌة االحتماالت

لمد اعتمد المشروع الذي استحدثت طرٌمة بٌرت لمتابعة تنفٌذه على أبحاث ودراسات تستغرق مددا ال ٌمكن 

معرفتها مسبما بدرجة كافٌة من الدلة ، ولهذا اعتمدت بٌرت فً تحدٌد زمن النشاط على اعطاء ثالثة تمدٌرات ، 

 :واعتبار أن األزمنة هً متغٌرات تعتمد على نظرٌة االحتماالت ، والتمدٌرات الثالثة هً 

 :  Most Optimistic Time التمدٌر األكثر تفاؤال .1

 .وهو تمدٌر الحد األدنى للزمن الممكن أن ٌستغرله النشاط عندما تكون كل الظروف اٌجابٌة ومتاحة 

 :  Most Likely Time التمدٌر األكثر احتماال. 2

وهو تمدٌر الزمن الضروري األكثر احتماال لتنفٌذ النشاط ، وهو التمدٌر االعتٌادي الذي ٌشعر المنفذ بأنه 

 .النشاط فً الظروف االعتٌادٌة  النجازاألنسب 
 :    Pessimistic Time التمدٌر المتشائم.3

:  والممصود بالظروف السٌئة . وهو تمدٌر ألصى زمن ٌمن أن ٌستغرله تنفٌذ النشاط فً أسوء الظروف 

وجود المعولات والعوامل المعرللة للعمل والناشئة عن طبٌعة النشاطات ذاتها ، وٌدخل فً الحسبان أٌضا 

فشل التنفٌذ أو جزء منه وإعادة التنفٌذ من جدٌد ، وال ٌدخل ضمن التمدٌر المتشائم الحوادث غٌر 

 .االعتٌادٌة كنشوب الحروب أو الكوارث 



، وأسلوب تمٌٌم ومتابعة المشارٌع  (CPM)ان كال األسلوبٌن طرٌمة المسار الحرج 

Performance Evaluation Review Technique (PERT)   لهما نفس المبادئ

األساسٌة سواء فً شكل وطرق تهٌئة الشبكات ، والحسابات الزمنٌة للمسارات أو فً 

 :التطبٌك العملً لهما مع وجود اختالفات جزئٌة ، وذلن فً

النجاز احتماالت وتولعات زمنٌة ثالثة اعتماد أسلوب تمٌٌم ومتابعة المشروعات على  

المسار الحرج على تولع زمنً واحد لتنفٌذ كل فعالٌة فً المشروع بٌنما تعتمد طرٌمة 

للمشارٌع المماثلة  االحصائٌاتنشاطات المشروع ، مع أن كال األسلوبٌن لد ٌعتمد على 

أسلوب تمٌٌم ومتابعة من ذلن نستطٌع وصف  . المنجزة مسبما فً تمدٌر األزمنة 

بٌنما تتصف طرٌمة المسار الحرج   (Probabilistic)بأنه أسلوب احتمالً  المشارٌع

أن النشاطات هً من دراسة كال األسلوبٌن نجد   (Deterministic)أسلوب محدد بأنها 

بابتداء الحوادث أو احتماالت التنبؤ بٌنما نجد أن  المسار الحرجفً أسلوب  الموجهة

 . بٌرتأسلوب فً هً الموجهة وانتهاء كل فعالٌة 

 (:pert)وبٌرت ( cpm)االختالف بٌن طرٌمة المسار الحرج

 

 



 :برامج الحاسوب الجاهزة 

ٌمكن شراء برامج جاهزة واستعمالها بحٌث ٌموم الحاسوب بالمعالجة المطلوبة ، بما فً ذلن لراءة المعلومات 

المدخلة ، والفحص للتأكد من عدم وجود أخطاء وإجراء الحسابات وتصنٌف وطباعة البٌانات ورسم المخطط 

وتختلف البرامج الجاهزة بعضها عن بعض من نواحً عدة ، . وجدول المستمٌمات   (Network)الشبكً 

لذا ٌنبغً . وكل برنامج له مٌزات خاصة وطالة استٌعابه محددة تتراوح من بضع مئات األلوف من األنشطة 

لبل شراء برنامج جاهز دراسة وممارنة مٌزات البرامج الجاهزة المختلفة المتوفرة واختٌار ما ٌالءم المشروع 

 :بحٌث ٌلبً احتٌاجات ادارته ، ومن بٌن البرامج المتوفرة فً الولت الحالً 

 

Primavera Project Planner 

Artemis 

CA- super Project 

Micro Planner 

Instaplan 

Hornet 50001 Project  

MICROSOFT PROJECT 

Open Plan  

Permaster Advance 

Project Manager Workbench 

Project Scheduler 5  
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ٌمكن أن نلخص كل المشاكل المرتبطة بالجداول الزمنٌة فً التأخٌر 

الكبٌر فً هذه الجداول وعدم اكتمال المشارٌع فً الزمن المحدد وٌؤثر 

هذا التأخٌر بصورة تلمائٌة علً طرفً العمد واالستشاري واألطراف 

 -:األخرى كما هو موضح أدناه

 -:التأثٌر على المالن

  

ٌؤدي التأخٌر فً اكتمال اإلنشاء أو التشٌٌد فً دورة حٌاة المشروع  

مما ٌعنً تأخر فً بداٌة اإلنتاج إذا كان المشروع إنتاجٌاً أو عدم 

االستفادة من المشروع فً الخدمات الممرر لها فً الزمن المعنً 

أو حتى بصورة مبسطة ( مدارس –مستشفٌات ) للمشارٌع الخدمٌة 

 تكالٌف إضافٌة إٌجارات لفترة التأخٌر فً حالة المشارٌع السكنٌة 
 

 المشاكل المرتبطة بالجداول الزمنٌة 
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 التأثٌر على المماول

. 

 -:فات المباشرة كمثالوٌؤدي التأخٌر إلً المزٌد من المصر -

 (إٌجار آلٌات –مرتبات  -عمالة)  

   -:أو غٌر المباشرة كمثال -

مما ٌؤثر سلباً فً تملٌل الربحٌة المخطط لها عند ( تمدٌد للضمانات )

   . نهاٌة المشروع وانعكاسات سلبٌة علً متبمً المشارٌع
 

 المشاكل المرتبطة بالجداول الزمنٌة 
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 -:االستشاري على التأثٌر

ومما سبك ٌتضح أن كل األطراف متضررة من التأخٌر إضافة   

إلً أطراف أخري مثال مستخدمً المشروع ومن لدٌهم 

  بهاهتمامات .

 :بصورة مماثلة للمماول مع االختالف فً طبٌعة العمل مثال

زٌادة المصروفات وتجمٌد الكوادر وبصورة اكبر فً عاللته مع 

صاحب العمل خاصة إذا ترتب على هذا التأخٌر زٌادة فً 

 التكالٌف
 

 المشاكل المرتبطة بالجداول الزمنٌة 
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 .  وتجدر اإلشارة إلً أن أكبر المتضررٌن من التأخٌر فً اغلب األحٌان هم أكبر المتسببٌن فٌه

 المماول

 المالن

 االستشاري
 

 عوامل مشتركة 
 

 

 عوامل أخري 
 

 أسباب التأخٌر
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 -:أسباب متعلمة بالمماول 
 -:تكمن مسئولٌة المماول فً أسباب التأخٌر وبدءاً من الجدول الزمنً فً األتً

غٌر محتوي على كل األنشطة : تمدٌم جدول زمنً غٌر واضح -  

. الخ...غٌر متسلسل بصورة منطمٌة  –  

وضع فترات زمنٌة غٌر متوافمة مع موارده : جدول زمنً غٌر والعً -
.المخصصة للمشروع أو موارده العامة   

عدم التنسٌك بٌن المهندسٌن المختصٌن بوضع الجداول الزمنٌة  من  -
.جهة ومهندسً الموالع من جهة أخرى  

عدم وجود ارتباط بٌن التدفك النمدي للمشروع والجدول الزمنً  -
.لتنفٌذه   

 

 أسباب التأخٌر
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عدم توفٌر كوادر مؤهلة وخبرات إدارٌة وفنٌة  لمهندسً الموالع  -
. ومهندسً التخطٌط  

 

لصور فً االلتزام بالجدول الزمنً ومتطلبات العمد وٌمكن رؤٌة هذا  -
وبصورة . المصور فً عدم التجهٌز لألنشطة لبل بداٌتها بولت كاف

أخري التأكد من توفر كل المصادر الالزمة  لبدء النشاط وإكماله 
ومتابعة معدالت األداء لألنشطة المختلفة والحرص علً إنهائها فً 

 الزمن الممرر لها وعدم التوثٌك للتأخٌر المبرر والمطالبة به 

.محاصرة التـأخٌر البسٌط وعدم االستفادة من الفائض الزمنً  -  

 أسباب التأخٌر
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 -:أسباب متعلمة بالمالن  
  -:ٌمكن تلخٌص مساهمة المالن فً تأخٌر الجداول الزمنٌة فً األتً 

تأخٌر فً سداد مطالبات المماول وٌنعكس هذا سلباً علً برنامج التدفك  -
النمدي للمماول المرتبط بالجدول الزمنً لتنفٌذ المشروع وحتى فً حالة 

من أسباب هذا  –تجزئة المطالبات ٌنعكس هذا سلباً أٌضاً علً الجدول الزمنً 
 .غٌر متوافك مع موارده  –التمصٌر دخول المالن فً تموٌل غٌر حمٌمً 

ٌعتبر تدخل المالن فً المشروع مهم لما ٌحدثه من ربكة للمماول واالستشاري وٌنعكس •
 .كل هذا فً النهاٌة علً الجدول الزمنً للمشروع

عدم تحدٌد واضح لحجم العمل وتوضٌح هذه النمطة فً صورة تمدٌد أو  -
تملٌص حجم العمل وٌنعكس ذلن علً الموارد المخصصة من المماول 

للمشروع فً صورة لصور أو إهدار وٌنعكس عدم الوضوح فً حجم العمل 
وعدم  –غٌر التمدٌد أو التخفٌض –الحجم األولً  –علً المشروع األساسً 

 .وجود آلٌة واضحة لتمدٌد الجداول أو تملٌصها باالتفاق مع المماول 

 أسباب التأخٌر
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 -:أسباب متعلمة باالستشاري 

 .الفشل فً وضع أهداف المالن بصورة واضحة -

عدم وضوح المواصفات  أو تغٌٌرها أثناء العمل مما ٌتطلب ولتاً فً إجازتها وتوفٌرها  - 
باإلضافة إلً عدم الحصر الدلٌك للكمٌات األساسٌة التً ٌعتمد علٌها المماول فً تجهٌز 

 .الجدول الزمنً 

 

المصور فً التجهٌز لعملٌه التشٌٌد وٌضاف هذا البند للبنود أعاله فً تجهٌز الكوادر  -
خاصة فً الفترة األخٌرة حٌث تدخل كثٌر من الخدمات فً صناعه التشٌٌد .المناسبة 

كاألعمال الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة وشبكات الكمبٌوتر والمرالبة فً معظم المشارٌع 
 .ومراجعه فتره التنفٌذ الممدمة من المماول بصوره دلٌمه لبل إجازتها

عدم توفٌر الخبرات المناسبة وعدم التنبه للتأخٌر )المصور فً اإلشراف علً الموالع  -
مع التوجٌه باتخاذ إجراءات سرٌعة لتجاوز التأخٌر وٌأتً دوره  (البسٌط ومحاصرته

بتوجٌه المماول بالتجهٌز المسبك لألنشطة لبل بداٌتها وسرعه إجازة العٌنات والتدلٌك فً 
 .المصادر بحٌث ٌتم تحمٌك معدالت األداء المطلوبة

 أسباب التأخٌر
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 -:عوامل مشتركة 
 :ٌشترن أطراف العمد إضافة إلى االستشاري فً بعض  المسببات  ٌمكن حصرها فً اآلتً 

 لصور فً بنود التعالد 

تشترن األطراف الثالثة •
فً هذا الجزء حٌث أن 

معظم التعالدات غٌر 
واضحة بخصوص 

التعوٌضات للطرفٌن 
آلٌة  بهاوال توجد 

واضحة لمعالجة 
التمدٌدات الضرورٌة 
ولد تكون فً بعض 

الحاالت غٌر واضحة 
بخصوص الفترة 

 .الزمنٌة للتنفٌذ

 األعمال اإلضافٌة

 

 

وال تخلو مشارٌع الٌوم •
من األعمال اإلضافٌة 

وٌنطبك علٌها ما 
 1ٌنطبك علً البند 

 .أعاله

تعدٌل  -:أوامر التغٌٌر
 المواصفات 

 

مثل تعدٌل مواصفات )•
لمواد مستوردة 

ٌستغرق وصولها فترة 
زمنٌة طوٌلة ٌحدث 

ارتبان ومن ثم تأخٌر 
كبٌر فً المشروع ما 
لم ٌتم إدارتها بصورة 
والعٌة وجٌدة من لبل 

 (.  األطراف الثالثة

 أسباب التأخٌر
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تغٌٌر سٌاسات   -النزاعات المسلحة -الحروب•

تدخل –المماطعات الدولٌة  –الدولة المفاجئة 
 .المرار السٌاسً خاصة فً المشارٌع السٌادٌة

عوامل 
 سٌاسٌة 

 –الظروف الطبٌعٌة الغٌر معتادة من عواصف •
 عوامل بٌئٌة  زالزل  –فٌضانات 

 –شح العمالة المفاجئ –تملبات أسعار المواد •
انعدام بعض المواد من األسواق مما ٌترتب علٌه 

 تأخٌر علً الجداول الزمنٌة

عوامل 
 التصادٌة

وٌبرز هنا الضغط الكبٌر علً المشارٌع اإلستراتٌجٌة ذات البعد •
السٌاسً لد ٌولد آثراَ عكسٌاً فً تنفٌذ هذه المشارٌع ٌضاف 
إلٌه مولع المشروع والمداخل والمخارج وتنظٌمات المرور 

والحركة وتخصٌص المشروع وطبٌعة الخدمات المطلوبة فً 
 .المشروع مثلما تمت اإلشارة إلٌه فً االستشاري

 طبٌعة المشروع

 أسباب التأخٌر
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