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 1مجعة عواد محد الصميدعي

 
   ۱۳/٦/۲۰۱۱:  ٬ قبول النشر  ٦/۲/۲۰۱۱  :تاريخ االستالم  

  :(Abstract) الخالصة
 الوظيفـة �ـىل وأداء،  اإلرسافيـل مـن  �لتقل سـام�ة �ـدا النظام�ة لضامن التوزیع العادل �لمـوارد وذات معـان األساليب من القمية يههندسة 

  . �ىل اجلودة املطلوبة البدائل �لحصولأفضل وحتسني قمية العنارص املكونة �لمرشوع من �الل تقليل لكف اجنازها وتطو�ر نوعيهتا واخ�يار األمكلالو�ه 

يف حمافظة �نبار�الل املرا�ل  اإل�شائيةمشاریع ل �   من �الل املسح امليداين و�س�ت��ان هندسة القميةألسلوب تفصيليةتناول البحث دراسة  

  العدیـد مـن املقـابالتإجـراء وقـد مت  مبـر�� ال�ـشغيل والـصيانةا وا�هنـايئ مث مـر�� التنف�ـذ وا�هتـاءاألويل من مر�� التـصممي ابتداءاا�تلفة لت� املشاریع 

 مفهوم هندسـة إد�الرضورة  ومهنا التوصيات و�س�ت��ا�اتلبحث مبجمو�ة �مة من  وخرج ااإل�شائيةالشخصية لعينة من ذوي اخلربة يف تنف�ذ املشاریع 

   واليت س�تكون دعام لالق�صاد الوطين وتوفري لكف التنف�ذ ملشاریع أخرىو�ري احلكوم�ة القمية يف العقود احلكوم�ة

 

Study for using  value engineering and application in 

projects  of ALanbar   government 

 

JJuummaa��aa    AA..  AAll--SSoommaaddaaiiii  

Abstract: 

  Value Engineering  is one technique  to distributed the resources fairly and perfect progress 

with honest  meaning to decrease the expenditure  , perform functions to improve the value 

element in project through decreasing the cost and developing the quality as well as choosing 

the better  alternative  to get the best quality . 

    The research studies the value engineering technique by a field surveying and questionair 

submitted to different project personal in ALanbar government trough many stages beginning  

primary and finial design to construction  project stage and the last operating and maintenance  

stage. Many site visits and personal interviews were carried out with their actual onsite 

experience on some of construction projects. Many useful conclusions and  recommendations, 

one of them the researcher recommended   to use the value engineering in contracts  which 

have been support  the economic national  and save money to finance  other projects.  
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  (Introduction) المقدمة -۱

یعمتد أسلوب هندسة القمية من �الل �دة مفاهمي ويه  القمية وا�لكفة والوظيفة واألمهية ح�ث یمت إجياد القمي احلق�ق�ة لعنارص وفقرات املرشوع 
 يف حتليـل هندسـة القميـة ألهنـا  �ـاما دور وتلعب ا�لكفـة اقل لكفة مطلوبة الجناز الوظيفة خلواص ومواصفات �رغهبا صاحب العملتعمتد القمية  هندسة وان

�شلك األساس ألي توفري و�لتايل معرفة األمهية �لوصول إىل مؤرش قمية العنرص أو اخلدمة وميكن اس�ت�دا�ا كدليل لتوج�ه قمية العنرص آو اخلدمـة املـثىل  
  تطو�ر قامئة من احللول البدی� �لتصممي األصيل التاكليف �ري الرضوریة ول اس��عادوحتق�ق القمية �ق�صادیة املطلوبة و�لتايل 

�عتـدال بـني اإلرساف والتق�ـري يه  قوا�د �امة يف ا�ال �ق�صادي وأخرى قوا�د تفصيلية ألحاكم اق�ـصادیة جزئيـة ضع القران ا�كرمي و    
َ [قال تعاىل  وا َوَاكَن ب �َن ِإَذا أَنَْفُقوا لَْم �ُْرسِفُوا َولَْم یَْقُرتُ ِ  مل یق�رص تعریف وتطبيق هندسة القمية �ىل أي جمـال �ـين و�لمـي دون سـواه )١ (]ْنيَ َذِ�َ قََواماً َوا��

  يف القطاع الصناعي والزراعي والصحي والعسكري واإل�شايئ و�ريها ومبختلف الفروع واكنت س��ا رئ�س�يا يف حتق�ق ا�ك�ري مـن الوفـورات هبا،فقد تعامل 
 تطبيق مفهـوم هندسـة القميـة يف قطا�ـات كثـرية و�لـوم خمتلفـة فـان لك ذ� أدى إىل ظهورهـا �إلماكنلهذه القطا�ات ،وملا اكن والريق �ألداء  والنوعية 

 .بعناو�ن خمتلفة املظهر و�كن م�و�دة يف املضمون 

  : البحثأهداف-۲
   يف حمافظة �نباراإل�شائية والنوعية �لمشاریع األداء �ىل أثريالت دون األساس�ية�ىل املتطلبات �لحفاظ اليت �س�ت�دم اع�د وتطبيق  هندسة القمية   -١
 حملافظة �نبـار وتـوفري  ملشاریع التصاممي البدی� واليت س�تكون دعامواس�ت�دام توفري يف املبالغ ل إد�ال هندسة القمية يف مرا�ل تنف�ذ وتصممي املشاریع    -٢

 .م�الغ ملشاریع أخرى 

  :   هندسة القيمةمفهوم -۳
 الوظـائف تـصنيفو   لت�دیـد  �ـدة مـشاریعأو جتري بواسطة فریق معل م�عدد التخصصات �ىل مرشوع يه دراسة حتليلية  ذات مهنج حمدد

 �لمـرشوع األساسـ�ية دون املـساس �ملتطلبـات ابتاكریـه هبام معا  من �الل بدائل أو  إجامليةوبتلكفة   أفضللغرض حتق�ق ت� الوظائف املطلوبة بطریقة 
)٢(.  

  :١١٩٨يف س�نة )  ZIMMERMAN (هاوعرف 
تق�ية إداریة مربهنة �س�ت�دام أسلوب م�ظم �لبحث عـن أفـضل تـوازن وظيفـي مـع ا�لكفـة و�ع�دیـة واألداء �لمنـتج أو املـرشوع مـن �ـالل �ـشخيص 

  . )٣( ا�لكف �ري الرضوریة اس��عادو 
 :١٩٨٢يف س�نة  )  DELL(وحسب تعریف

صول �ىل أفضل لكفة وأداء �لم�شأ من �الل التحري عن التاكليف �ري الرضوریة واس��عادها سواء املتعلقـة إهنا أسلوب م�ظم الغرض م�ه احل
مهنا �لتصممي أو بغريه اكلتنف�ذ والصيانة وال�شغيل و�س��دال ويه طریقة اجتاهها املبارش حتليـل الوظـائف ، وتتعلـق �السـ�تغناء أو تعـدیل أي شـئ مـن 

   .)٤( الفقرة وال �سامه يف إعطاء الوظيفة املطلوبةشانه أن �زید من لكفة
  :١٩٨٨يف س�نة )  GANGARAO(وعرفها  

طریقة م�ظمة هتدف إىل ختف�ض السعر اإلجاميل أو الت�لص من ا�لكف واألجزاء �ري الرضوریة من �الل اس�ت�دام تق�يات الت�ليـل الـوظيفي 
   .)٥(ية و�ع�دیةو�بتاكر لز�دة فعالية املنتج مع احملافظة �ىل النوع 

  فقد عرفها �ىل إهنا ) ١٩٩٩س�نة (أما املؤمتر الس�نوي �لجمعية األمر�ك�ة ملهنديس القمية ا�ولية 
 النظـام أو اخلدمـة مـن �ـالل و تـصممي املرفـق و أسلوب جامعي م�ظم بتوج�ه وظيفي وتطبيق �ين �س�ت�دم لت�ليل وحتـسني القميـة �لمنـتج 

   )٦(النوعية ال يف إنقاصه/  رشیطة أن یؤدي ذ� اإلنقاص إىل حتسني م�طلبات األداء ،أو إنقاص التاكليف/ �لك واملهنجية الفعا� حلل املش
  :٩٢٠٠س�نة ) العبادي( وعرفها

 دون التــأثري �ــىل األداء  التاكليــفوبأقــل حتق�ــق املتطلبــات مبــا �ــريض رغبــة املــس�ت�دم مبــس�توى جــودة �ــايل إىلدف طریقــة �مــة هتــبأهنــا 
  )٧(فيالوظي

 يف اجناز املرشوع بأقل التاكليف بدون اإل�الل �لوظيفة واألداء العـام �لمـرشوعخ�يار البدائل ال إداري أسلوب�نة تعمتد  أهنا و�رى الباحث
  . مع تطبيق اإلدارة الناحجة واخلربة يف التخطيط من �الل �مني دراسات شام� وم�اكم� �لمشاریع

  :Methodology Of Value Engineeringالقيمة  هندسة  منهج-٤ 
 ق�لها اليت �ىل خطوة لك تعمتد ح�ث ، م�طق�ا �سلسال م�سلس� خطوات من كونتت دراسات إجراء حيمك وحمدد واحض مهنج القمية إن لهندسة

 حتق�ـق أریـد مـا إذا تلهيـا الـيت ة�خلطو  ق�ل الرشوع خطوة لك من و��هتاء القمية دراسات إجراء عند ال�سلسل هبذا التق�د رضورة �� �شرتط ، (7)
رئ�س�ية مرا�ل  بعةس�  مجموعها يف �شلك واليت ، القمية دراسات مرا�ل من مر�� يه اخلطوات هذه خطوة  من ،فلك ا�راسة من اكم� املرجوة األهداف

  : من �اللوكفاءة مس�توى لرفع أ�ر �كرب �� �كون وسوف ).١(الشلك   م�نيوكام
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 .حيدد وقهتا و م�طلباهتا وحيقق مر�� �لك یؤطر ا�ي التنظمي لوجود القمية دراسات إجناز رس�ة  . ١
 . التنف�ذ مر�� وق�ل التصممي أثناء �ىل  معاجلهتا والعمل ذ� إىل أدت اليت األس�باب وحتليل العالية ا�لكفة �لفقرات ذات ا�راسة إ�راز   . ٢
 .التصممي  ودراسة لت�ليل ممني املعامریني واملصاملهندسني من �دد و�ارات �ربات توظيف  . ٣

 یمت حتدید الوظيفة األساس�ية  يف اخلطوة الثانيةإمایمت يف اخلطوة األوىل مجع املعلومات وبعدها یقوم فریق هندسة القمية مبراجعة وحتليل ت� املعلومات 
فـاكر اإلبداعيـة إلجيـاد مقرت�ـات وبـدائل حتقـق الوظـائف ومن مث حتليل وظيفة لك عنرص من عنارصه ويف اخلطوة الثالثة یقوم الفریق بطـرح األ �لمرشوع

 الـيت األفـاكر ويف اخلطـوة اخلامـسة یـمت حتویـل   اليت الميكن تطبيقهـااألفاكر يف اخلطوة الرابعة یمت تقومي األفاكر اليت طرحت واس��عاد أماواألداء املطلوب 
 التقر�ـر إن یمت تقدمي عرض لصاحب القرار الطال�ه �ىل ا�راسة  ونتاجئهـا ح�ـث �ريةاأل خطة معل شامال �ىل تقد�ر ا�لكفة ا�لكية ويف اخلطوة إىل أقرت

  ..  ميكن تطبيق هندسة القمية يف أي وقت من فرتة اس�ت�دام املرشوع یعد مبثابة خطة معل لفریق  التصممي

 
          :        إن أمه �املني یؤ�ران �ىل اخ�يار أفضل وقت لتطبيق نظریة هندسة القمية هام

  .مكية التوفري املتوقعة أو مدى التحق�ق األم�ل �لهدف يف هذا الوقت  -١ 
  .سهو� أو صعوبة تطبيق التغريات اليت تفرضها هندسة القمية  -٢ 

 بة �ىل هذه التغيرياتت �لك مرشوع هناك نقطة تعادل بني الوفورات اليت ممكن أن حنصل �لهيا من التغريات احلاص� �س�ب هندسة القمية وبني ا�لكف املرت 
 . هندسة القميةاخ�يار الوقت املثايل لتطبيقیوحض )٢( والشلك �رب مرا�ل املرشوع ا�تلفة 

   
  )9  (اختيار الوقت المثالي لتطبيق هندسة القيمة) ۲(الشكل رقم 

               : القيمة في مراحل المشروع  هندسة اتتطبيق -٥
فلـو نظـر� إىل العنـارص املـؤ�رة �ـىل  .التلكفة والوظيفة اإلبداعي �لبدائل اليت تؤدي الوظيفة وتدرس العالقة بنيتعد هندسة القمية يه التطو�ر 

 تـأثري العنـارص األخـرى يف الوقـت ا�ي ال مـن �كـرباملرشوع ب�س�بة  �اكليف املرشوع لو�د� أن تصممي املرشوع هو أكرث عنرص یؤ�ر �ىل �اكليف وجودة
مبر�� تصممي املرشوع من ح�ث احلرص �ىل جودة التصممي وضبط  �ا مفن األمهية العنایة. من التلكفة ا�لكية �لمرشوع�س�بة قلي�ممي عن �لكفة التص تت�اوز

  .)٢(ت� املر�� التاكليف ا�لكية من �الل

 )۲( خطوات منهج هندسة القيمة )۱(الشكل رقم 
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ت وتـصممي املـرشوع، وذ� لتحق�ـق أكـرب قـدر مـن التصممي األولية، وق�ل اع�د أنظمـة و�ـدما  يف مرا�لاریع �ىل املشهندسة القميةیفضل تطبيق       
مبرونة أكرث من أیة مر�� أخرى وتطبيـق نتـاجئ ا�راسـة القمييـة دون  الوفورات ا�اكم�ة يف املرشوع ، ح�ث ميكن يف ت� املر�� طرح املقرت�ات والبدائل

ا�راسـة القمييـة يف أي مـر�� مـن مرا�ـل  ع ، و�كـن �إلمـاكن إجـراءهذا ال یعين حرص التطبيق �ىل املرا�ل األولية لتـصممي املـرشو و�كن. عوائق تذ�ر
  .ومرا�ل التنف�ذ وال�شغيل املرشوع مرورا �ملرا�ل ا�هنائية �لتصممي

  :   وكام یيل �دة مرا�لىل    وس�يعمتد البحث توضيح تطبيق هندسة القمية يف املرشوع من �الل تقس�مي معر املرشوع إ

   :بل إحالة العطاءتطبيق هندسة القيمة ق ۱-٥
  .من املمكن تطبيق هندسة القمية يف هذه الفرتة أي بعد إكامل التصاممي واملواصفات وا�ططات وق�ل إ�الهنا  

  :)١٠(   من أمه ما ميتاز به تطبيق هندسة القمية �الل هذه الفرتة هو 
   . حتق�ق وفورات �برية قرارات التغيري لها مرونة �برية يف - ١
 من النوع الصايف لصاحب العمل ح�ث تعترب �دمات هندسة القميـة يه �ـدمات �نيـة وقـد مت �تفـاق �ـىل لكفهتـا ق�ـل بـدء الوفورات س�تكون - ٢

 .العمل 
   . املر�� س�تكون �برية مرونة تطبيق األفاكر املطرو�ة لهندسة القمية يف هذه و�رى الباحث إن 

  : تطبيق هندسة القيمة خالل مرحلة القرار ۲-٥
 املر�� يه البحث األويل النت�اب املرشوع املالمئ وحتق�ق العوائـد مـن �سـ��ر يف هـذه املـر�� یعمـل املـس�مثر مقارنـة اق�ـصادیة تعترب هذه

ر�� إلجياد ا�لكفة ا�لكية �لمرشوع ويه لكفة التصممي ، اإل�شاء وال�شغيل ، ویقمي� املرشوع يف هذه املر�� �شلك موجز ورسیع لغرض �نتقـال إىل املـ
 اليت �جلهود ونتاجئها وإ�اطته ا�راسة �ىل إلطال�ه القرار صاحب أو املا� وإجياز تقدمي عرض اخلطوة �يت هذه وبعدالالحقة ویمت ذ� مبقارنة البدائل 

 حول وتوصيات وأفاكر مقرت�اتو  �لول من ف�ه وما ا�راسة لتقر�ر یمت اس�تعراض ح�ث النتاجئ لت� �لوصول ا�راسة يف إتبا�ه مت ا�ي واملهنج بذلت
  ).٨(التصممي مرا�ل من القادمة املر�� مضن وإدرا�ا فهيا التصممي �لبت أعامل

  : تطبيق هندسة القيمة خالل مرحلة التصميم ۳-٥
واصـفات وتغيريهـا  املأداء تعترب يه الوقت األم�ل لتطبيق هندسة القمية من �الل ال�ـشك�ك يف أهنا أالفرتة التصممي �شلك جزء من املرشوع 

   . )٢ ( إنتاج تصممي ج�د تنافيس من املواد واملهارات املتوفرة بدون شكوك وبأقل لكفة تصمميهدف املصمم الن 
  -:من املمكن حتدید أمه ا�االت اليت �س��د �لهيا يف تطبيق هندسة القمية لهذه املر�� حتت العناو�ن التالية 

  -: التطبيق ضمن المجاالت التالية حيث يكون: التصميم المعماري  ۳-۱-٥
  .�رش األب��ة يف املوقع وختصيص الفضاءات لها  . ١
   .عنارص املرشوعاملسا�ات العملية والفعا� املطلوب حتق�قها ل�شغيل  . ٢
  .  و�هناءات املعامریة ، مفا یطبق �ىل أب��ة ا�ازن م�ال ً ال یطبق �ىل األب��ة األخرى والرتت�ب الشلك  . ٣
 ويف نظـام مقاومـة  لكـف �بـرية يف الـصيانةإىل �ـدم احلا�ـة إىل أسس �برية ومعيقة وملكفة ، �إلضـافة إىلرتفعة ، فاالبتعاد عهنا یقلل احلا�ة األب��ة امل . ٤

  . احلریق 

   -:حيث يكون التطبيق ضمن المجاالت التالية  : اإلنشائي التصميم  ۳-۲-٥
  . األسس   -  أ

  .�شاهبة �لمتكن من إ�ادة اس�تعامل القالب  اإلكثار من تصممي األجزاء اخلرسانية امل   - ب
  .  در�ة تعق�د الهيلك اإل�شايئ ف�الرمغ من السهو� ال�س��ة لتخطيط وتصممي الهي�لك اإل�شائية املعقدة � انه تنف�ذه صعب -  ج

  : حيث يكون التطبيق ضمن المجاالت التالية : التصميم الكهربائي  ۳-۳-٥     
  . النظام ا�كهر�يئ اخلطوط الرئ�س�ية وتصممي  -  أ

  .لألعامل ا�كهر�ئيةالتوزیع الرئ�يس والثانوي   - ب

  .اإل�رة  - ج

  : حيث يكون التطبيق ضمن المجاالت التالية :تصميم الميكانيكي ال ٤-۳-٥   
  .تصاممي املعدات املياكنيك�ة   -  أ

  . تصممي املياكنييك ل ش�بكة األ�ب�ب اخلاصة �  - ب
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 ۷٥

  . ا�هتویة والتك�يف  -ج 

  :هندسة القيمة خالل مرحلة إعداد الوثائق تطبيق  ٤-٥
 صـنفني فـ� خيـص صـاحب العمـل إىلمن أمه ا�االت اليت ممكن ان �س��د �لهيـا يف تطبيقـات هندسـة القميـة لهـذه املـر�� والـيت مت تـصنيفها 

      . )٩(د مع املقاولنيقاتعخ�يار الصيغة األم�ل �ل ويه اخ�يار األسلوب األم�ل يف م�ابعة املرشوع من ق�ل صاحب العمل و اواألخرى ف� خيص املناقصة 

  :   تطبيق هندسة القيمة بعد إحالة العطاء ٥-٥ 
  - :)١٢( مزيات تطبيق هندسة القمية �الل هذه الفرتة يهأمهمن 

 هذه القرارات سـ�تكون ملكفـة الن إنمرا�ل املرشوع ، كام ت قرارات التغيري ذات مرونة قلي� يف حتق�ق وفورات �برية وتقل هذه املرونة لكام تقدم
  .املرشوع قد قطع شوطا ً �بريا ً يف �ود التصممي والتنف�ذ 

  : تطبيق هندسة القيمة خالل مرحلة التنفيذ ٦-٥
  -:)٢( �س��د �لهيا يف تطبيق هندسة القمية لهذه املر�� يه أنمن ا�االت اليت ممكن 

  . إلغاء العنارص �ري الرضوریةأواس��دال املواد  - ١
 .ىل اس�تعامل ماك�ن إ�شائية بدی� ذات سعة �كرب وكفاءة أ� - ٢
 . وا�هز�ن إ�ادة النظر يف �دول األسعار و�سعري املقاولني الثانویني - ٣

  : تطبيق هندسة القيمة خالل مرحلة التشغيل والصيانة ۷-٥ 
   :)١١( �س��د �لهيا يف تطبيق هندسة القمية لهذه املر�� يهأنمن ا�االت اليت ممكن 

 . اق�صادیة تقليل لكفة اإلدامة من �الل اجناز وتطبيق وظائف �دیدة أكرث - ١
  اليت ال حنتا�ا �ىل املدى الطویل أو�ذف األنظمة واألجزاء الغري رضوریة  - ٢
  التعریةأو التآلك أو  مقاومة ��اداتإىلز�دة القدرة �ىل التحمل  - ٣

  :الدراسة الميدانية -٦
 )٢امللحـق (  اسـ��رة �سـ�ت��انأ�ـدادوكذ� �رب حمافظة �نبار  من مشاریع ال�ش��د يف عدداملسح امليداين املبارش ل ا�راسة من �الل أجریت   

 وتوزیعها اعمتدا لباحث يف مواصفات أفراد العينة أن �كونوا من املهندسني املصممني أو املنفذ�ن املمتزي�ن العاملني يف املاكتب �س�شاریة الهندس�ية مب�ا�هيـا
  : العاملني مكنفذ�ن يف الرشاكت العامة كام أكد الباحث �ىل أن �متزي أفراد العينة مبا یيل أوالقطاع اخلاص والعام 

  . التحصيل العلمي ال یقل عن �اكلوریوس هندسة -١
   س�نوات                                           ٥ �دد س�نوات اخلربة التقل عن -٢

 هذه املزيات لضامن الوصول إىل اجلواب املناسب عن أس�ئ� �س�ت��ان مـن �ـالل اخلـربة واملامرسـة امليدانيـة يف ا�ـال لقد اعمتد الباحث �ىل
 الهنديس وإبداء مالحظات اليت ميكن أن �سا�د �ىل حتق�ق مشولية نتاجئ البحث

 الهندسـ�ية مـن �ـالل اخ�يـار املوقـع او مـن �ـالل  الـتحمك لقد مت هتيئة أس�ئ� �س�ت��ان واليت تناولت العوامـل املـؤ�رة يف حتق�ـق املتطلبـات
  �لتصممي الهنديس أو اس�ت�دام التق�يات او لك ما هو مف�د �لمشاریع الهندس�ية

�دد مـن املقـابالت الشخـصية مـع �ندسـني ذوي �ـربة طـوی� يف التعامـل مـع   الباحثىبعد إن مت إ�داد قامئة أولية ألس�ئ� �س�ت��ان أجر 
  . مع ما معمول به يف واقع احلال یتالءم أكرث مشولية ومبا القمية بصورةحبث العوامل املؤ�رة �ىل هندسة هندس�ية ومت �الل املقابالت املشاریع ال 

�كونت اس��رة �س�ت��ان من جزأ�ن تضمن األول املعلومات الشخصية ألفراد العينة م�ل التحصيل ا�رايس و�ـدد سـ�نوات اخلـربة واملنـصب 
 وا�كهـر�يئ واملياكنـييك هندس�ية �مة يف املشاریع اإل�شائية م�ل اخ�يار املوقـع  و�عتبـار املعـامري واملـدين وتضمن اجلزء الثاين مجمو�ة اعتباراتاإلداري ، 

  اخل...

    بعد جمع االستمارات وتحليل النتائجأدناهلقد حصل الباحث على النتائج  :۱-٦ 
  :اعتبار اخ�يار املوقع 

  يف املـشاریع اإل�ـشائية �ـس�ب حـصولها �ـىل ) �م (  العوامل الطبيعية حصل �ىل در�ة تأثري إنمن �الل نتاجئ �س�ت��ان یتضح : يةالعوامل الطبيع
  .من �س�ت��ان % �٥٠س�بة 

 ٥٣من النتاجئ ح�ث اكن ال�س�بة ) �م �دا ( حصلت �ىل در�ة    : القرب من ش�بكة النقل الرئ�سة وإماكنية الوصول.%  
  من النتاجئ % ٥٣اكنت �مة �دا ألهنا حصلت �ىل : در الطاقة واخلدماتتوفر مصا .  
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 ۷٦

  :�عتبار املعامري 
  من النتاجئ % ٤٠لس�ب حصو� �ىل �س�بة ) م�وسط األمهية ( تبني ان هذا �عتبار هو من در�ة : �ل�س�بة لتقس�مي املوقع إىل مس�تو�ت خمتلفة.  
 من النتاجئ % ٤٤وذ� حلصو� �ىل �س�بة ) م�وسط األمهية ( تبني ان هذا �عتبار :  اخ�يار مواقع اإلدارات العليا دا�ل املبىن.  
 ٤٧يف املشاریع اإل�شائية �س�ب حصولها �ىل �س�بة ) �مة (  ميكن اعتبار هذه الناح�ة : تصممي املبىن �شلك حيقق العزل الصويت.% 
 األخطار تقليل مسا�ة مقاطع األب��ة املوا�ة �لرحي السائدة �ل�د من :  
  حسب النتاجئ % ٥٣يف املشاریع اإل�شائية �س�ب حصولها �ىل �س�بة ) �م(یعترب.   
 من النتاجئ%  ٤٠حسب �س�ت��ان واليت اكنت )  �م �دا(  ر�عتبااكن هذا :  اع�د تأثري احلریق ومرا�� �ىل ا�ك�ل البنائية يف حتدید خطر احلریق.  
 ٦٣و�س�هتا ) �مة �دا( اكنت : �هناءات وفقا لالس�ت�دامات الوظيف�ة.%  

   :�شايئ�ل�س�بة لالعتبار �
  ٥٣حسب �س�هتا يف �س�ت��ان ويه ) �مة ( تعترب : اس�ت�دام املواد اإل�شائية العاز� �لصوت.%  
  ٨٠وب�س�بة ) �م �دا ( اكن هذا �عتبار : اس�ت�دام املواد اإل�شائية ذات العزل احلراري األفضل.%  
 مـن مجمـوع نتـاجئ % ٣٦واكن هـذا �عتبـار �اصـل �ـىل �ـس�بة ) �ـم ( یعتـرب :  يف التصممي اإل�شايئ لتقليـل خطـر الهـزات األرضـية اع�د التناظر

  .�س�ت��ان
 ٨٦وب�س�بة ) �م �دا ( اكن هذا �عتبار : اع�د املعایري التصمميية اإل�شائية وفقا لألخطار املتوقعة اكلصدمات او العصف %  
 من مجموع النتاجئ% ٨٦وب�س�بة ) �م �دا ( حصل هذا �عتبار �ىل تقد�ر : ملياه وا�اري حبيث تتالمئ مع التوسع املس�تق�يل تصممي ش�باكت ا.  
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  األهمية النسبية لالعتبار اإلنشائي)  ۳(شكل 

  :�عتبار ا�كهر�يئ واملياكنييك 
 ٥٣وب�س�بة ) �م �دا  ( رعتبا� اكن هذا : التيار ا�كهر�يئ�زوید املرشوع بأكرث من بدیل لتجهزي.%  
  من مجموع النتاجئ وقد ظهرت مالحظـات �مـة % ٤٦وب�س�بة ) �م ( حصل هذا �عتبار �ىل در�ة : تصممي م�ظومة التحسس �حلرارة او ا��ان

  .ا��ان ب�س�بة قلي� حلرارة او ا م�ظومات حتسس �كذحلریق واإلنذار و اذ م�ظومات � �نبار بأن تنف حمافظة�ل�س�بة �لمشاریع املطبقة يف 
  ٨٣ حسب نتاجئ �س�ت��ان واكنت ) �م �دا (  یعترب :مرا�اة التوسع املس�تق�يل عند تصممي ش�بكة ا�كهر�ء.%  
  ٦٠ وب�س�بة  )�م (   �عتبار اكن هذا :تصممي م�ظومة احلریق وتوفري مس�تلزمات الوقایة من احلریق. %   
  وب�ـس�بة ) �ـم �ـدا ( حـصل �ـىل  اعتبـار : �بتعاد يف تصممي أعامل التك�يف والتربید عن الطرق القدمية وحتـدیث الطـرق وفـق التـصاممي احلدیثـة

 أ�ىل املواصفات  �نبار بأنه نظام التك�يف املس�ت�دم يف اخلرائط التصمميية �ىلحمافظةوقد ظهرت معلومة �مة �ل�س�بة �لمشاریع املطبقة يف %  ٦٦
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 ۷۷

 سـ�ب إن ح�ـث  األصـيل�ـدول ا�مكيـات وهـذا ی��ـاقض مـع window typeو�كن �ني التنف�ذ �س��دل بنظـام �ـادي، العاملية وحتسب � ا�لكفة 
 . غيار بذ� بعد موافقة صاحب العملأمر بإصدارتغيري هو �دم توفر ا�كهر�ء ا�اكف�ة �� مما یضطر املهندس املقمي ال 
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   النسبية االعتبار الميكانيكي والكهربائياألهمية)  ٤(شكل 

  س�ت�دام يف املشاریع �س�ب حـصو� ) دامئ ( یعترب هذا �عتبار : وجود صيانة دوریة م�تظمة اع�دا �ىل الفحص ا�وري �لك عنارص األب��ة�
 . من نتاجئ �س�ت��ان  % �٧٠ىل �س�بة 

 من  النتاجئ  % ٤٧يف املشاریع �س�ب حصو� �ىل ) أح�ا� ( یت�ني ان هذا �عتبار �س�ت�دم : د احلا�ة صيانة �الج�ة عن. 
  مـن   % ٤٣يف املـشاریع �ـس�ب حـصو� �ـىل ) أح�ـا� ( یت�ني ان هـذا �عتبـار �ـس�ت�دم : �ع�د لكيا �ىل التخصيصات املقررة مضن املزيانية

 .النتاجئ 
 من  % �٦٠س�ت�دم هذا �عتبار وذ� �س�ب حصو� �ىل �س�بة ) دامئا  ( نتاجئ �س�ت��ان �ىل ان  أكدت :  وم�ظم وجود هيلك تنظميي موثق

 نتاجئ �س�ت��ان 
  ىل أكرث اس�ت�داما يف التنف�ذ وذ� حلصولها ) دامئا ( �كون ) مقاوالت عقود   ( اوالت العامة فقد تبني ان املق: أما أنواع التنف�ذ األكرث اس�ت�داما�

مـن نتـاجئ % �٥٠ـىل �ـس�بة من النتاجئ أما بق�ة أنواع التنف�ذ فه�ي ترتاوح ما بـني تنف�ـذ م�ـارش وتنف�ـذ أمانـة وذ� حلـصول لك مـهنام % ٩٠ن���ة 
 .�س�ت��ان

  أكـدوا �لهيـا هندسـنيامل �كـون الـ�ذج م�ظمـة وموثقـة �كـون ا�لـب ) دامئـا  (  تبني من �الل فـرز النتـاجئ إن  فقد: وف� خيص تقار�ر أعامل املوقع 
�كون ال�ذج م�ظمة و�كن �ري موثقة ، كذ� أظهرت النتاجئ انـه �ـس�بة ) أح�ا� (  فقد وحضوا إن هندسنيمن امل % ٥٠أما % ٧٤وظهرت �س�هتا 

 .من النتاجئ �كتفت بتأیيد اجناز العمل وفقا �لكشف % ٣١قلي� 

  ائية في محافظة االنبار حاالت دراسية لتطبيق هندسة القيمة لمشاريع إنش:۲-٦
و�الل مرا�ل املرشوع ا�تلفة ح�ث القمية  مفهوم تطبيق هندسة إد�ال وبعد  �نبارة املنفذة يف حمافظاملشاریع بيا�ت من بأ�ذقام الباحث 

   الوظيفي املطلوباألداء البدائل �لحصول �ىل أفضل هناك توفري يف ا�لكف �خ�يار أنتبني 
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 ۷۸

  ندسة القيمةمقترح ه) ۱(جدول 
  مقترح  هندسة  القيمة

  األعمار والمشاريع :  الموقع  ابنية كلية العلوم االسالمية: اسم المشروع 

  العيوب   المزايا

ي����ؤدي إل����ى ه����در بالطاق����ة    كفاءة التبريد جيدة-

  يةالكهربائ
عن����د ح����صول عط����ل ف����ي   

مك����ان مع����ين ي����ؤدي ال����ى 

  حرمان جميع البناية

 Package(وح�دات تكيي�ف ن�وع : الت�صميم  األص�لي
unit(تبريد مركزي  مع مجاري هواء  )دكتات(  

ارتف��اع البناي��ة الي��تالئم م��ع   

  التصميم األصلي
   العيوب  المزايا

  كثرة تعدد وحدات التبريد  اليحتاج  إلى طاقة كهربائية عالية

  )split  unit(وح�دات تكيي�ف ن�وع : التصميم المقت�رح
  وحدات منفصلة

 معين في وحدات عند حصول عطل

  التبريد اليؤثرذلك على جميع المبنى
  

        ملخص الكلفة

  مائتان وخمسون مليون دينار عراقي  00۲٥۰۰۰۰۰+   كلفة التصميم األصلي

  مائة وستة وخمسون مليون دينار عراقي  ۱٥٦۰۰۰۰۰۰ -  كلفة التصميم المقترح

  أربعة وتسعون مليون دينار عراقي  94000000+  الوفورات

  خمسة ماليين دينار عراقي  50000000-    إعادة  التصميمكلفة

  تسعة وثمانون مليون دينار عراقي  89000000+  صافي  الوفورات

  مقترح  هندسة  القيمة

بناية ثالث طوابق منفذة من قبل ش�ركة : اسم المشروع 

  دار الرزين للمقاوالت
  الرمادي :  الموقع

  العيوب   المزايا

  عالي الكلفة  عزل صوتي-

  أحمال كبيرة   عزل حراري-

اء بالط��ابوق القواط��ع الداخلي��ة بن��: الت��صميم  األص��لي

  ومونة االسمنت مع االنهاءات بالبياض من الداخل

يحت��اج إل��ى فت��رة زمني��ة    متانة عالية-

  طويلة النجازه
   العيوب  المزايا

الت��الي يك��ون الت��صميم خفي��ف ال��وزن وب

اإلن��شائي لألس��س واألعم��دة والج��سور 

  ألحمال اقل

  ذو متانة اقل

  األلواح الجبسيةالقواطع الداخلية : التصميم المقترح

    سريع االنجاز وكلفة اقل
        ملخص الكلفة

  ثالثمائة وأربعة وأربعون مليون دينار عراقي  ۳٤٤۰۰۰۰۰۰+   األصلي كلفة التصميم

   عراقيمائة وستة وثمانون مليون دينار  ۱۸٦۰۰۰۰۰۰ -   المقترحكلفة التصميم

  مائة وثمانية وخمسون مليون دينار عراقي  ۱٥۸۰۰۰۰۰۰+  الوفورات

  ستة ماليين دينار  60000000-    التصميمإعادة كلفة

  مائة واثنان وخمسون مليون دينار عراقي  152000000+  صافي  الوفورات
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 ۷۹

  مقترح  هندسة  القيمة   

بناي��ة ط��ابقين منف��ذة م��ن قب��ل ش��ركة : اس��م الم��شروع 

  سك للمقاوالتعود الم
  الرمادي :  الموقع

  العيوب   المزايا

  عالي الكلفة  جيد للظروف المحيطةعزل -

) جلي(يحتاج الى صيانة   متوفر في البلد-
  بسبب الظروف الجوية

تغلي���ف االنه���اءات الخارجي���ة :  الت���صميم  األص���لي

الواجه��ات بحج��ر تغلي��ف موص��ل باع��ذراء بم��ساحة 

  م�ع االط�ارات والكوبلن�ات ۲ م۳٥۰۰واجهات كلية 

  من الحجر

  وزن ثقيل على المنشا   مطابق للعمارة العربية واالسالمية-
   العيوب  المزايا

امكانية الحصول عل�ى ال�وان مختلف�ة واي 

  كل هندسي وبسهولهش
  اليمتازبمتنانة عالية  

االنه����اءات الخارجي����ة تغلي����ف : الت����صميم المقت����رح

)  AL-COPON(الواجه���ات ب���صفائح االلمني���وم 
  شامال السعر الهيكل الحديدي مع التثبيت

قل������ة الك������وادر الفني������ة   سريع االنجاز وكلفة اقل

  المنفذة
        ملخص الكلفة

   مليون دينار عراقيوخمسة وثمانونثالثمائة   ۳۸٥۰۰۰۰۰۰+   كلفة التصميم األصلي

  مائة وستة وثمانون مليون دينار عراقي  ۲٦۰۰۰۰۰۰۰ -  كلفة التصميم المقترح

  مائة وثمانية وخمسون مليون دينار عراقي  ۱٥۸۰۰۰۰۰۰+  فوراتالو

   ماليين دينارثالثة  30000000-  كلفة إعادة  التصميم

   مليون دينار عراقيعشرونمائة واثنان و  122000000+  صافي  الوفورات

  مقترح  هندسة  القيمة

  االنبار:  الموقع  مجمع الملتقى الطبي والتجاري: اسم المشروع 

  العيوب   المزايا

تصميم معماري متميز يجع�ل من�ه -

  احد صروح محافظة االنبار
إن مواق���ف ال���سيارات موج���ودة -

ف���ي الط���ابقين الراب���ع والخ���امس 

وهذا يتطلب وجود ممر حلزوني 

خ���اص ل���صعود ال���سيارات مم���ا 

يتطل����ب ت����وفير م����ساحة كافي����ة 

ة للطريق الحلزوني وهذه المساح
تم اقتطاعه�ا م�ن م�ساحة المجم�ع 

 وعل�����ى خم�����سة ۲م٤۰۰وه�����ي 

طواب����ق اي ان الم����ساحة الكلي����ة  

  ۲م۲۰۰۰غير المستغلة 

إن��شاء مجم��ع تج��اري وطب��ي : ميم  األص��ليالت��ص

 ويتكون المشروع من ثالثة ۲م۲٥۰۰على مساحة 

الج���زء األول عب���ارة ع���ن م���ول -أج���زاء رئي���سية

 للط��ابق ۲م۲۰۰۰تج��اري ث��الث طواب��ق بم��ساحة 

الواح���د وف���ي الط���ابقين الراب���ع والخ���امس موق���ف 

س�يارات ام�ا الج�زء الثال�ث فه�و عي�ادات طبي�ة م�ن 

سادس ع��شر وبم��ساحة الط��ابق الخ��امس وحت��ى ال��

   للطابق۲ م۹۰۰

عي��ادة ۱۰۰احت��واء المجم��ع عل��ى -

متنوع�������ة االخت�������صاصات تفي�������د 

  المحافظة 

ان وج����ود الطري����ق الحلزون����ي 

سبب كلف إضافية  كون�ه يتطل�ب 

ت��صميم إن��شائي خ��اص  ليتحم��ل 

  هالسيارات المارة علي
   العيوب  المزايا

ت����وفير م����ساحة إض����افية لمواق����ف 

 ۲م۸۰۰ال�����������سيارات تق�����������در ب 
   للمحالت التجارية۲م۱۲۰۰و

  

أن تكون مواق�ف ال�سيارات ف�ي :  التصميم المقترح

الط�����ابقين األرض�����ي واألول وان يك�����ون الم�����ول 

  التجاري في الطوابق من الثاني إلى الخامس 

تقلي���ل كل���ف االن���شاءلتنفيذ مواق���ف 

  ات السيار
  

        ملخص الكلفة
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 ۸۰

  خمسة وعشرون مليون دوالر  ۲٥۰۰۰۰۰۰+  كلفة التصميم األصلي

  أربعة وعشرون مليون دوالر  ۲٤۰۰۰۰۰۰-  كلفة التصميم المقترح

  مليون دوالر  ۱۰۰۰۰۰۰+  الوفورات

  خمسون الف دوالر  ٥۰۰۰۰-  كلفة  إعادة  التصميم

 دين�ار ۱۱٤۰۰۰۰۰۰۰۰۰ر أي مايع�ادل تسعمائة وخمسون ال�ف دوال  ۹٥۰۰۰۰+  صافي  الوفورات

  عراقي 

  :االستنتاجات  -۷
 العراق�ة الـيت تلـزتم  �لمقاوالتالعامةلعدم اإلشارة إ�هيا يف الرشوط  �دم تطبيق أسلوب هندسة  القمية �ىل املشاریع �شلك دق�ق وواسع يف العراق  - ١

 تطبيقها 
املقـدمون ( ا وجـود �ـافز هندسـة القميـة يف عقـد املقـاو� ا�ي مـن �ـال� �ـشرتك املعنيـون  وأمههـ هندسة القميـةع لتطبيقي�دم وجود دوافع �شج  - ٢

 .يف الوفورات اليت �اءت ن���ة تطبيق مقرت�اهتم املقدمة من دراسة هندسة القمية ) ملقرت�ات هندسة القمية 
 وكـذ� الـضعف يف اسـ�ت�دام لقمية ومدى فائـدة اسـ�ت�دامه يف املـشاریعق� معرفة ا�لب املهندسني العاملني يف املشاریع اإل�شائية ملفهوم هندسة ا  - ٣

  .اجلوانب اإلداریة احلدیثة يف إدارة املشاریع 
واحضـة يف املـشاریع اسـ�ت�دمت فهيـا التـصاممي البـدی� ح�ث اكنت   املبالغان هناك توفري �بري يف  مر�� التصممي  هندسة القمية يفإد�ال إنتبني  - ٤

 .  وتوفري م�الغ ملشاریع أخرى و�لتايل دعام �ق�صاد الوطين �نبارافظةواليت س�تكون دعام حمل

  :التوصيات  -۸
 واملقاولني ولك من � �القة بقرار لكفة املشاریع یوحض من �اللها مفهـوم أمهيـة  املصممني واملنفذ�ن املهندسني منحتق�ق ندوات �وي اخلربة الهندس�ية والف�ية -١

  .  اإلساكن ، نقابه املهندسني ، اجلامعات �عامرويف خمتلف األم��ن ذات العالقة م�ل وزارةتطبيق هندسة القمية 
 . جيب تطبيق مفهوم هندسة القمية �الل مرا�ل املرشوع ا�تلفة وفقا حلجم املشاریع وأمهيهتا  -٢
 .األقل يف املشاریع ذات املبالغ ا�ك�رية مكر�� أوىل  إد�ال �افز هندسة القمية يف عقود املقاو� العراق�ة ومجليع أنواع العقود و�ىل -٣
ال�شجيع �ىل إ�شاء ماكتب هندس�ية اس�شاریة لهندسة القمية من ق�ل نقابة املهندسني لتقدمي املشورة النافعة ألحصاب املشاریع لتقليل لكف املشاریع اإل�شائية  -٤

 . �الل مرا�ل اجناز املرشوع 
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 ۸۲

   :المالحق
    عينة البحث-۱

 ت نصبامل   امس ا�ا�رة او الرشكة او املرشوع التحصيل ا�رايس �دد س�نوات اخلربة
 ١ املد�ر املفوض �لرشكة رشكة الطراز املعامري �اكلوریوس هندسة مدنية ٥
  ٢ املد�ر املفوض �لرشكة رشكة وادي الرباري ماجس�تري هندسة معامري ٢٢
  ٣ مد�ر املشاریع �لرشكة رشكة وادي الرباري دكتوراه هندسة مدنية ٢٥
  ٤  م الفينرئ�س القس  ب�یة قضاء هيت  �اكلوریوس هندسة مدنية  ٢١
  ٥  مد�ر املرشوع  مرشوع �هيل مرصف الرافد�ن/ رشكة الفاروق العامة  دكتوراه هندسة ماك�ن ومعدات  ٢٨
  ٦  و�يل املد�ر املفوض   رشكة ارض د��   �اكلوریوس هندسة   ٩
  ٧  أس�تاذ �امعي  �امعة �نبار   ماجس�تري هندسة مدنية   ١٠
  ٨  مد�ر مرشوع   املعارف لكيةأب��ةمرشوع   �اكلوریوس هندسة مدنية  ١٢
  ٩  مسؤول قسم العقود �لمنظمة  م�ظمة اإل�اثة والتمنية   �اكلوریوس هندسة مدنية   ٢٥
  ١٠  مد�ر ال�شغيل   معمل مسنت �ب�سة   �اكلوریوس هندسة مدنية   ٢٤
  ١١  مسؤول قسم الهندسة  م�ظمة اإل�اثة   �اكلوریوس هندسة مدنية   ١٧
  ١٢  املد�ر املفوض �لرشكة  ة الندرة �لمقاوالت رشك  دكتوراه هندسة س�يطرة ونظم  ٢٢
  ١٣  مد�ر املرشوع  مرشوع بناء معهد �وادر ا�كهر�ء/ رشكة الرائدة   دكتوراه هندسة مدنية   ٢٤
  ١٤  مد�ر التخطيط  معمل مسنت �ب�سة   �اكلوریوس هندسة   ٢٧
  ١٥  �ندس يف قسم املشاریع  الهيئة العامة لإلساكن   �اكلوریوس هندسة مدنية   ٨
  ١٦  �ندس اقدم  القسم الفين/ مد�ریة الب��ت العامة   �اكلوریوس هندسة مدنية   ١٨
  ١٧  أس�تاذ �امعي  �امعة �نبار   �اكلوریوس هندسة معامریة    ٩
  ١٨  رئ�س قسم ا�راسات   ساكنالهيئة العامة لإل  �اكلوریوس هندسة مدنية   ٢٤
  ١٩  سؤول القسم الهنديسم   قطاع هيت الصحي   �اكلوریوس هندسة م�اكنيك  ٢٥
  ٢٠  املد�ر املفوض �لرشكة  رشكة ضفاف األندلس   �اكلوریوس هندسة   ٥
  ٢١  مد�ر مشاریع التطو�ر  م�ظمة اإل�اثة والتمنية   ماجس�تري هندسة مدنية   ١٥
  ٢٢  املد�ر املفوض �لرشكة  رشكة ارض �جناز   ماجس�تري هندسة   ٧
  ٢٣  رئ�س شعبة املعامري  قسم ا�راسات والتصاممي /  لإلساكنالهيئة العامة  هندسة معامریة  ماجس�تري  ٦
  ٢٤  مد�ر مرشوع  امللتقى الطيب والت�اريمرشوع مجمع   هندسة مدنية  ماجس�تري  ٢٧
  ٢٥  مد�ر مرشوع  مجمع الفاروق السكين  �اكلوریوس هندسة مدنية  ١٥
  ٢٦  رئ�س قسم املسا�ة  الهيئة العامة لإلساكن  ماجس�تري هندسة مدنية   ٢٠
  ٢٧  �ندس اقدم  رشكة عود املسك �لمقاوالت  �اكلوریوس هندسة مدنية  ١٠
  ٢٨  رشكة�ندس يف ال   رشكة دار الرز�ن �لمقاوالت  �اكلوریوس هندسة مدنية  ١٢
  ٢٩  أس�تاذ �امعي  �امعة �نبار  �ية ج�و�ك�يك  دكتوراه هندسة  ٢٤
  ٣٠  ملشاریع�عامر وامد�ر   رئاسة �امعة �نبار  إ�شائية ماجس�تريهندسة  ١٣
  ٣١  أس�تاذ �امعي  �امعة �نبار  ماجس�تري هندسة مدنية   ١٠
  ٣٢  أس�تاذ �امعي  �امعة �نبار  ماجس�تري هندسة مدنية   ١٧
  ٣٣  أس�تاذ �امعي  �امعة �نبار  ماجس�تري هندسة مدنية   ٥
  ٣٤  مد�ر مرشوع   �يلو٧ا�مع السكين   �اكلوریوس هندسة مدنية  ٢٠
  ٣٥  مد�ر املرشوع  جرس الرمادي اجلدید  ية�اكلوریوس هندسة مدن   ٢٤

  استمارة االستبيان  -۲
 الباحث   يود  العزيزة  ومحافظتنا    العظيم  لبلدنا  أنخدمة  االستبيان المرفق والخاص  يسترشد  حول تقييم بآرائكم

  "تطبيق هندسة القيمة في المشاريع اإلنشائية لمحافظة االنبار"  بالبحث

                شاكرين تعاونكم معنا                                                                                
     الباحث                                                                                                  

  
  
  



 ۳۸-۱۷ صفحة ۲ العدد ۷     المجلة العراقية للهندسة المدنية المجلد                                                       م جمعة عواد حمد  .م
 

 ۸۳

  :القسم األول
    المعلومات العامة

  : اسم الدائرة او الشركة
  :لتحصيل الدراسي ا

  : المنصب االداري
  :عدد سنوات الخبرة في مجال التنفيذ

  :القسم الثاني 
   استمارة االستبيان  

 ت �ع�ـبار �م �دا �م م�وسط األمهية قليل األمهية
 ١ اخ�يار املوقع    
  _  العوامل الطبيعية  %٣٣ %٥٠ %١٧ %٠
  _  وإماكنية الوصولالقرب من ش�بكة النقل الرئ�س�ية   %٥٣  %٣٧  %١٠  %٠
  _  توفر مصادر الطاقة واخلدمات   %٥٣  %٤٧  %٠  %٠
  ٢  املعامري        

  _  تقس�مي املوقع إىل مس�تو�ت خمتلفة   %١٠  %٣٤  %٤٠  %١٦
  _  اخ�يار مواقع اإلدارات العليا دا�ل املبىن   %١٦  %٣٠  %٤٤  %١٠
  _  تصممي املبىن �شلك حيقق العزل الصويت  %٣٦  %٤٧  %١٧  %٠
  _  تقليل مسا�ة مقاطع األب��ة املوا�ة �لرحي السائدة �ل�د من األخطار   %١٣  %٥٣  %٣٠  %٤
  _  اع�د تأثري احلریق ومرا�� �ىل ا�ك�ل البنائية يف حتدید خطر احلریق  %٤٠  %٣٦  %٢٤  %٠

  _  �هناءات وفقا لالس�ت�دامات  الوظيف�ة  %٦٣  %٢٧  %٣  ٧%
  ٣  املدين        
  -  د اإل�شائية العاز� �لصوت اس�ت�دام املوا  %٣٠  %٥٣  %١٧  %٠
  -  اس�ت�دام املواد اإل�شائية ذات العزل احلراري األفضل   %٨٠  %١٦  %٤  %٠

  -  اع�د التناظر يف التصممي اإل�شايئ لتقليل خطر الهزات األرضية  %٤  %٣٦  %٣٤  %٢٦
  -  ملسلطة توزیع العنارص��شائية �شلك م�اك� �لمبىن لز�دة مقاوم�ه �لقوى ا  %٤٣  %٤٦  %١٠  %١
  -  اع�د املعایري التصمميية اإل�شائية وفقا لألخطار املتوقعة اكلصدمات أو العصف   %٤٣  %٤٠  %١٦  %١
  -  تصممي ش�باكت املياه وا�اري حبيث تتالمئ مع التوسع املس�تق�يل   %٨٦  %١٣  %١  %٠
  ٤  ا�كهر�يئ واملياكنييك        
  -  لتجهزي التيار ا�كهر�يئ �زوید املرشوع بأكرث من بدیل   %٥٣  %٣٠  %١٧  %٠
  -  تصممي م�ظومة التحسس �حلرارة ا��ان   %٣٠  %٤٦  %٢٠  %٤
  -  مرا�اة التوسع املس�تق�يل عند تصممي ش�بكة ا�كهر�ء   %٨٣  %١٤  %٠  %٣
  -  تصممي م�ظومة إطفاء احلریق وتوفري مس�تلزمات الوقایة من احلریق   %٢٠  %٦٠  %١٣  %٧
  -  ممي أعامل التك�يف والتربید عن الطرق القدمية وحتدیث الطرق وفق التصاممي احلدیثة �بتعاد يف تص  %٦٦  %٢٧  %٣  %٤

  
  اعتبارات أخرى دامئا أح�ا� �درا

  ١  الصيانة      
 - وجود صيانة دوریة م�تظمة اع�دا �ىل الفحص ا�وري  %٧٠ %٢٧ %٣

  -  صيانة �الج�ة عند احلا�ة  %٤٠ %٤٧ %١٣
  -   لكيا �ىل التخصيصات املقررة مضن املزيانية �ع�د %٣٣ %٤٣ %٢٤

  ٢  الهيلك التنظميي       
  -  وجود هيلك تنظميي موثق وم�ظم  %٦٠ %٢٠ %٢٠

  ٤  تقار�ر أعامل املواقع     
  -  مناذج م�ظمة وموثقة  %٧٤ %٢٠ %٦

  -  مناذج م�ظمة و�ري موثقة  %٦ %٥٠ %٤٤
  -  ق ا�كشف �كتفاء بتأیيد اجناز العمل وف %٣٧ %٢٦ %٣٧

  
 
 


