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 ملخص البحث
االرتقاء النوعي بالمشروعات والخدمات من خالل رفع قيمتها بالتحسين و التطوير مع خفض التكاليف الكلية لها من دون 

ل االستغالو. ةهندسة القيم رورية أمر ممكن إذا طبقنا منهج أن يكون ذلك على حساب المتطلبات و االحتياجات الض
األمثل للموارد هو مطلب تزداد الحاجة له يوماً بعد يوم ألن معظمها  إن لم يكن جميعها قابل للنضوب و يزداد الطلب 

ة على المشروعات و الخدمات و غيرها مطلب ملح للبقاء و من أجل هذا يصبح تطبيق منهج هندسة القيم ,دطرلعليها با
خصوصاً إذا علم أن تطبيق الهندسة القيمية حقق نتائج في خفض التكاليف ,  ومن بعده النماء في ظل منافسة عالمية شديدة

 .و بلغت أكثر من هذا بكثير في حاالت معينة% 55إلى % 5و التطوير و التحسين تراوحت ما بين 
 

 هـــــــــمقدم
إلى أعلى إنتاجية  هو إسلوب منظم لخفض تكلفة المشروع والوصول بعناصر المشروع .Value Engهندسة القيمة       

عن طريق دراسة وإستخدام أفضل الوسائل فى التنفيذ والتصميم أيضاً عن طريق البحث عن أنسب المواد وطرق تزويدها 
 : ومن فوائدها. إلى  الموقع وطرق تشوينها وتخزينها وكيفية مراقبة إستخدامها

لبدائل المختلفة إلسلوب التنفيذ مما يؤدى الى  تكلفة أقل التركيز على العناصر ذات التكلفة العالية والمتكررة عند دراسة ا
كثيراً من القائمين على عملية التصميم يبالغون فى معامالت  النأيضاً إعادة التصميم يوفر الكثير وذلك .وإنتاجية أعلى 

 .األمان والمعايير التصميمية
 

  دفــــــــــاله 

مشكلة التغييرات  لحل بينهما المشتركة التصنيفات إلى للوصول المشروعات رةوإدا القيمة هندسة مبادئ مابين الدمج كيفية 
األداء  فى كفاءة أعلى ولتحقيق فعالة تغيير إلدارة عامة إرشادية خطوط وضع بواسطة المشروعات إدارة فى المستجدة
القيمية على المشروعات مساعدة المالك و المسئول و المهندس و غيرهم إلى كيفية تطبيق منهج الهندسة و  الوظيفى
 هندسة القيمة فى المملكة العربية السعودية ة صحيحة ودخول بصور

 

 : المنهـــــــــــــــــــج
 القيمة هندسة مبادئ مابين المشتركة والتصنيفات المختلفة التصنيفات على للتعرف نظرية دراسة البحث على  يحتوى 

 من تطبيقية دراسة البحث تضمن كما .والمحددات والمراحل واألدوات والخواص التعريفات مثل , المشروعات وإدارة

 بمرحلة  هاعلي تطرأ التى التغييرات لتحليل وذلك داخل المملكة العربية السعودية  المشاريع حالة بعض  دراسة عمل خالل
 .للمشروع المناسبة بالمراحل القيمة هندسة وأسس مبادئ تطبيق خالل من فيها التحكم وكيفية التنفيذ

 

 :السعودية العربية المملكة فى القيمة الهندسةنبذة تارخيه ودخول   
العالمية الثانية كنتيجة  هذا األسلوب نشأ في القطاع الخاص االمريكي في ميدان الصناعة إبان الحرب القيمةالهندسة 

ذلك في أربعينات القرن الماضي و في جات األخرى و األسلحة والذخائر والمنت للحاجة الى  متطلبات الحرب العالمية من
على وجه التحديد, و هى الشركة التي تتولى صناعة محركات سفن و  (General Electric)شركة جنرال إليكترك   

م تم تطبيقها في البحرية األمريكية, ثم في وزارة الدفاع األمريكية, وفي 5795غواصات البحرية األمريكية , و في عام 

ت الميالدية انتقل أسلوب الهندسة القيمية الى  بقية أنحاء العالم, وكانت اليابان سباقة الى  تبني الفكرة و مطلع السبعينيا
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ة في أوربا والهند و الدول العربية, في أوائل الثمانينات تم نقل هذه القيم هندسةسع في تطبيقها كما انتشرت فكرة التو
  .يق اإلدارة العامة لألشغال العسكرية بوزارة الدفاع و الطيرانالتقنية إلى المملكة العربية السعودية عن طر

نتيجة لزيادة الطلب على تطبيق دراسات الهندسة القيمية في القطاعين العام و الخاص, تنامي المتخصصين في هذا و
لذا . دامهاالمجال أفراداً و مؤسسات و أصبح من الضروري, تنظيم مزاولة و ممارسة هذه المهنة حتى ال يساء استخ

كما أنه تم إنشاء فرع الخليج العربي للجمعية " دليل إرشادي خاص بالهندسة القيمية" أصدرت الهيئة السعودية للمهندسين 
هندسة القيمية بإصدار وزير المالية و وتم تتويج مسيرة . يع دول مجلس التعاون الخليجيالدولية للهندسة القيمية يمثل جم

 . مرسومآ يقضي بضرورة تطبيق هندسة القيمة لكافة المشروعات (ديةالسعو) االقتصاد الوطني
المستهدفة, سواء أكانت من  األسلوب في تطوير األداء و اإلنتاجية على فكرة الجمع ما بين تحقيق اإلنتاجية يقوم هذاو

يتوقعها  ية التير في التكاليف دون المساس بالجودة والوظائف األساسفالوتحقيق  خالل إقامة المشروعات , وبين
 . المستفيدون والمنتجون

 
 : القيمة هندسة تعريف

منتج أو مشروع أو خدمة  دراسة تحليلية ذات منهج محدد, تجري بواسطة فريق عمل متعدد التخصصات على" 
الل بطرق أفضل أو تكلفة إجمالية أقل أو بهما معاً من خ لتحديد و تصنيف الوظائف التي يؤديها لتحقيق تلك الوظائف

 Mandelbaum , Danny(5)العنصر وليس الوظيفة على ُتركز فهى دون المساس بالمتطلبات األساسية بدائل إبتكارية

Laredo. 2007) (  الهندسة تلك اآلالت أو المخطاطات و رسم األشكال فقط  فهندسة القيمة ذات مفهوم واسع وال تعني
أفضل و أقل تكلفة وال يشترط أن تكون  بشكلداء وظيفة المنشأ فهندسة القيمة هي هندسة وظيفية أي إعادة دراسة أ

تخفيض التكاليف أو العمل في حدود من اآلخرين  الى أذهان الدراسة ذات هدف واحد و هو تخفيض التكلفة كما قد يتبادر
 . زيادة عمر المنشأ جودة البناء و من الممكن رفعن اإلسراف و التبذير بشكل مبسط والميزانية وإنما هدفها هو التقليل م

مدروس أصبح مستخدما بفعالية من قبل الكثير من الشركات  إن أسلوب الهندسة القيمية هو أسلوب علمي
 الحصول على وتساعده القرار إتخاذالعالمية والمحلية, ونجاحها يعود الى  إنها تسهل على المالك  والمؤسسات الهندسية

 يرغبها التي الوظائف على الحصول مراعاة مع المطلوبة والمهام األهداف يقتحق الوقت نفس وفي مادي عائد أكبر على
 .والمستفيد المالك توقعات تفوق أو تفي التي الهامة العوامل من وغيرها والمرونة السالمة و والبيئة الجمال مثل المالك

 
 : القيمة هندسة خصائص

 : يلى ما ومنها الخصائص من بالعديد القيمة هندسة تتميز

 والزمن التكلفة من كل وضبط الوظيفى األداء كفاءة لتأكيد يستخدم منظم هندسى تقييميى وبرنامجا فعالة أداة -5
 .للمشروعات

 .المشكالت لمعالجة مناسبة حلول وتقديم والتقييم واالبتكار التحليل على القدرة -2

 .منه التأخرة المراحل بالمشروع عن المبكرة المراحل فى تطبييقها سهولة -3

 مدى ضبط إلى يؤدى مما بالمشروع لهما المخطط عن الفعلى والزمن التكلفة من لكل الزيادة فى فرالو -4
 . له الوظيفى األداء كفاءة رفع وبالتالى للمشروع النطاق

 (٦٠٠٢  – حمود السالمى )( 2)

 
 : القيمة هندسة أدوات

 : يلى ما ومنها القيمة هندسةب التحليلية الدراسة فى استخدامها يتم التى األدوات من العديد يوجد

 التصميم ومعايير وحسابات توجيهاتو  الكميات جداول و المواصفاتو المخططات متل : التصميم وثائق -5
 .الزمنية الجداولو  التكاليف تقديراتو

 طلخطوو البلدية واللوائح العامة لألنظمةو  مشابهة لمشروعاتو األبحاث لمراكزو للمواقع : الميدانية الزيارات -2
 .القياسية الهندسية المراجع لمكتباتو  العامة الخدمات

 لمهندسىو  للمصمم للمالك,و  المشروع لمستخدمى و المواقع لمديرىو المسئولين لكبار : الشخصية المقابالت -3

 (Tsuchiya, Y, " Process ", 2005)(11) .التنفيذ

 ومقارنة تقويم نموذجو والمقترحات األفكار نقاط تدوين نموذجو الوظيفى التحليل نموذج مثلو التحليلية النماذج -4

 جمعة) (6).الزمنى التحليل نموذجو واالستحقاق التكلفة نموذجو  المقترحات تدوين نموذجو والمقترحات األفكار

  (٦٠٠٠–   هبة

 
 كيف يمكن قياس القيمة ؟

ويمكن القول أن الهندسه القيمية ترتكز . ةلتحسين قيمة أي شئ البد في البداية من إيجاد طريقة و اّلية لقياس هذه القيم
 – إدارة الهندسة القيمه -عبد العزيز اليوسفى )( 11) على ثالث عناصر رئيسية هى التكلفة و الجودة و األداء الوظيفي
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 جمعة -6)  و للحصول  على مقياس حقيقي للقيمة , ال بد من أخذ جميع هذه العناصر بعين االعتبار (م2112 - الرياض

 :المعمارى والتصميم القيمة هندسة – ةهب
أجله المنتج أو المشروع أو  من و هو الغرض األساسي أو الغرض الذي وجد: (Function)األداء الوظيفي  -5

 .العملية اإلدارية
 .و تعني متطلبات و توقعات و رغبات المستفيد الخاصة (Quality)الجودة  -2

تجذب العميل إال أن هذه التكلفة غالباً التكلفة األولية : (Total Cost or Life Cycle Cost)التكلفة الكلية  -3
 -عبد العزيز اليوسفى ( )11) من التكلفة الكلية في المشروعات اإلنشائية% 33إلى  6تتراوح عادة ما بين 
 .(م2112 - الرياض – إدارة الهندسة القيمه

بديهي أن الرفع من كفاءة األداء و تحسين الجودة مع التقليل فمن ال. إذاً قياس القيمة يكمن في إيجاد عالقة بين هذه العناصر
 :التالية العالقةو بإمكاننا ترجمة ذلك إلى . ا من الحصول على أعلى قيمةنمن التكلفة يمكن

 لتكلفة الكليةا /  الجودة + األداء=  مؤشر القيمة

 

 
 

 

                        

                            

 اصر قياس هندسة القيمهعن(1)شكل 

 (م2112 - الرياض – إدارة الهندسة القيمه -عبد العزيز اليوسفى () 11)المصدر                                    

 

  هندسة القيمةأسلوب العمل في 
 تبدأ دراسة الهندسة القيمية 

 واقعي  قدير التكاليف بشكلبجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حيث يتم تحليلها وت 

 الضرورية  إبراز مواطن التكاليف الزائدة أو غير 

 للمشروع  تعريف ومناقشة وتحليل وتصنيف وظائف جميع المكونات 

 التركيز عليها في الدراسة د أولوية البنود التي سوف يتميتحد 

 التحسينية  طرح البدائل واألفكار والمقترحات 

  تحديد معايير التقويم واإلختيار 

 تطوير هذه األفكار الى  بدائل علمية  عملية بحث و 

  قبل عرض نتائج الدراسة على المالك أو المستفيد مناقشة و مراجعة شاملة لنتائج الدراسة.  

 عمل خطة لتطبيق المقترحات التي تمت الموافقة عليها.  

 هندسة القيمية بإختالف الحالة و الوضع المصاحب للمشروعخطة عمل  يختلف تطبيق. 
 

 :دة التكاليف الغير ضرورية ورداءة الجودةأسباب زيا
المراحل وخصوصا في  هناك الكثير من األخطاء التي وقعت وتقع في معظم المشروعات اإلنشائية في جميع

دة ياونتج من هذه األخطاء ز. متكامل يرضي المالك والمستفيد المراحل األولى ومن النادر الحصول على عمل إنشائي
إن هذه والقيمة عدم تحقيق هندسة , وال يزال هناك الكثير من العوامل التي تساعد على  الستغناء عنهاا التى يمكن تكاليفال

العقبات هي إستخدام  هذهالقيمة الجيدة وأن أفضل طريقة للتغلب على  تعتبر عقبات في طريق الحصول على)العوامل 
ويمكن  األطراف مل متعدد التخصصات مكون من جميعالمتبع في الهندسة القيمية بواسطة فريق ع أسلوب العمل الجماعي

 .:تلخلص تلك العوامل فيمايلى

 غياب المواصفات المحلية 

الوظيفة

Function

التكلفة

 الكلية

LCC

الجودة

Quality
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  (التكاليف األهداف, المتطلبات,)قلة المعلومات 

 المبالغة في أسس التصميم والمعايير 

  المبالغة في معامل االمان(  (Safety Factors 

 عدم اإلستفادة من التقنيات الحديثة. 

 بين الجهات المعنية بإتخاذ القرار ف العالقات والتنسيقضع. 

 عدم تقدير وتحديد التكلفة في البداية. 

 اإلعتماد على الفرضيات دون الحقائق. 

 التكلفة الكلية التركيز على التكلفة األولية وليس. 

 ضيق الوقت المتاح للدارسات والتصميم . 
 

 :خطة عمل الهندسه القيمه
دسه القيمه بواسطة فريق عمل متعدد التخصصات بقيادة أخصائي هندسة قيمية موثق يتم عمل دراسات الهن

(Certified Value Specialist)  .متتالية بطريقة  ة على سبع خطواتو يتم تطبيق دراسات هندسة القيم

 .كل أدناهو هى كما هو موضح في الش. التي تليها مرحلةقبل البدء بال مرحلةيجب االنتهاء من أي  منطقية بحيث
ومن ثم الغعلية لتكاليف اويتم تحليل البيانات و تقدير , ة بجمع أكبر قدر من المعلومات تبدأ دراسة هندسة القيم
تصنيف وظائف جميع مكونات يتم تعريف ومناقشة وتحليل و ثم. الزائدة أو غير الضروريةإبراز مواطن التكاليف 

تبدأ بعد  ثم الدراسة تحدد أولوية البنود التي سوف يتم التركيز عليها في مرحلة عند االنتهاء من هذه الو  المشروع
 . طرح األفكار والمقترحات التحسينية ويتم بعدها تحديد معايير التقويم و االختيار مرحلة ذلك 

 

 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 (Value Engineering Job Plan)خطة عمل الهندسة القيمية ( 2)شكل 

 علما ان يتم ذلك تبدأ عملية بحث و تطوير هذه األفكار إلى بدائل عملية, األفكار و المقترحات الجيدة بعد اختيار

يقوم جميع أفراد فريق العمل بمناقشة و مراجعة نتائج و  قبل عرض نتائج الدراسة و الوفر على المالك أو المستفيد

ائل أو أفكار جديدة أو إعادة النظر في معايير التقويم أو يلزم طرح بد والدراسة جماعيا و العودة إلى دائرة األفكار 

 .وأخيرا يقوم فريق الدراسة بعمل خطة لتطبيق المقترحات التي تم الموافقة عليها. عمل مزيد من البحث و التحري

 -:ويمكن سرد المراحل المختلفة للدراسة كمايلى

 جمع المعلومات 

 تحليل الوظائف 

   االبتكار و طرح األفكار 

 لتقويم و االختيار ا 

  البحث و التطوير 

  اإليجاز و عرض التوصيات 

 التطبيق و المتابعة 

 دراسة عملية لكيفية استخدام هندسة القيمة
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في  عمليات ومشاريع البناء فهي تقوم على تحليل التقنيات واألساليب والطرق المتبعة تستخدم الهندسة القيمة في
حصول على الجودة المطلوبة لل المنشاء وطريقة التشطيبتصميم ونوعية البناء واآلالت المستخدمة وطريقة ال

  جدار هنالك عدة أنواع من الطوب و البلك المستخدم في بناء قواطع الجدران فمثالً عند بناء . األفضلبالسعر
                            . طوب أحمر فخاري -
 . بلك إسمنتي -

 . طوب سيبوركس -

 . معدنيإطار  ألواح الجبس علي -

  الوظيفة المطلوبة؟ فكيف نقيم هذه النوعيات من المواد و نختار األفضل ألداء

بينها وهناك وظائف أخرى مطلوبة في مادة الطوب للجدران  إن وظيفة الجدران الرئيسة هي حجز المساحات و الفصل

  : وهي

 حجز الصوت . 

 العزل الحراري . 

 القوة والمتانة . 

 مقاومة التصدع و الشروخ . 

 في المقاسات الدقة . 

 سهولة البناء واإلستخدام وخفة الوزن . 

 الكهربائية وأعمال السباكة سهولة عمل التمديدات . 

 إمتصاص الرطوبة. 

عطاء درجة من أب)  موضوعي شكلب والخصائص لبدائل الخامات التى سوف تستخدم الوظائف بتقيم الدراسة قومت
في الموقع و يمكن عمل جدول مبسط  ( خبرة التنفيذية ( للمنفذواد و الخبرة السابقة الم وحصائص بناءاً على مواصفات (عشرة 
 : كالتالي

 

 ألواح الجبس طوب سيبوركس بلك اسمنتي طوب أحمر 

 درجات 53 درجات 53 درجات 53 درجات 53  الفصل للمساحة -5

 درجات  3 درجات  3 درجات  3 درجات 53 عزل الصوت -2

 درجات  4 درجات 53 درجات  4 درجات  7 عزل الحرارة -3

 درجات  4 درجات  4 درجات 53 درجات 53 القوة والمتانة -4

 درجات  5 درجات  5 درجات  5 درجات 53 مقأومة التصدع -5

 درجات 53 درجات 53 درجات  5 درجات 53 دقة المقاسات -6

 درجات  5 درجات  8 درجات  6 درجات 53 البناء  سهولة -9

 درجات  8 درجات  7 درجات  5 درجات 53 التمديدات هولةس -8

 درجات  3 درجات  3 درجات  9 درجات  7 عزل الرطوبة -7

 درجة  52 درجة  62 درجة  55 درجة  88 اإلجمالـــي

في  (الخبرة التنفيذية (للمنفذة بناءاً على مواصفات المواد و الخبرة السابق مواد المستخدمة ألنشاء الحوائطالتحليل درجة أهمية ( 1)جدول رقم 

 .الموقع

 : و يالحظ أن ترتيب األفضلية وفقاً لمايلي

  ألواح جبس -  بلك إسمنتي -  سيبوركس -طوب أحمر  -
 : و فقاً لمايلي (اثناء التعاقد) الخامات أثناء التنفيد بعد هذه الخطوة يتم تقيم أسعار 

 . ربعللمتر الملاير سعودى  533طوب أحمر بتكلفة  -
 . للمتر المربعلاير سعودى   243سيبوركس بتكلفة  -
 . للمتر المربعلاير سعودى   83إسمنتي بتكلفة  بلك -
 . للمتر المربعلاير سعودى  556ألواح جبس بتكلفة  -

ى من الناحية اإلسمنتي في الدرجة األول ومن هنا نالحظ مالئمة الطوب األحمر للمباني فنياً و إقتصادياً, في حين يكون البلك
التشغيل  الناس و الذين اليهتمون بالعوامل الفنية أو عمر المبنى أو تكرار وظائف ولذلك نالحظ أن األغلبية من فقط  اإلقتصادية

 . المشاريع فى اإلسمنتي يعتمدون علي البلك االقتصادية بالدرجة االولى يهتمون فقط بالناحية و
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المهندس المصمم حيث أن زيادة بسيطة في سعر الطوب األحمر تبرر إستخدامه للمشاريع وهذا جانب يجب اإلنتباه إليه من قبل 
زيادة عمر المبنى ومتانته والتوفير  والمبنى بشكل شامل من ناحية يزات والخواص التي يستفاد منها في وظيفة الجدارمللم نظًرا

 .في التدفئة والراحة للساكن أو المستثمر
 ( :كة العربية السعودية كمثالالممل)التجارب والتطبيق 

طبيعة التطبيق وبيئتهه, ونوعيهة المعنينهين : لقد كان لتطبيق الهندسة القيمة على األعمال المدنية في المملكة نتائج متميزة من حيث
 . بالتطبيق والمتأثرين به

دأت منهذ تهارين نقهل ههذه التقنيهة الهى  والتجارب في هذا المجال عديدة سواًء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص, وقد به
حيث انطلقت أولى التجارب الناجحهة  –األشغال العسكرية  –المملكة في أوائل الثمانينات الميالدية لدى وزارة الدفاع والطيران 

ت, ممها لتطبيقات هذه التقنية على المشروعات العمالقة لدى ههذه الهوزارة وحققهت نتهائج بهاهرة مهن جهراء الدراسهات التهي أجريه
أوجد القناعة لدى كبار المسؤولين في الجهات األخرى بجدوى التطبيهق وأهميتهه لتحقيهق اإلسهتغالل األمثهل للمهوارد واإلمكانهات 
المادية والمالية, وتال ذلك تجربة أخرى أكثر تفاعالً ونجاحاً لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية, استطاعت هذه التجربة تحقيق 

ولقهد بلغهت ههذه التجربهة . ازات المتميهزة فهي زمهن قياسهي فهي مجهال دراسهات الهندسهة القيميهة والتهدريب عليههاالعديد من اإلنجه
تكلفتهها  تتجهاوزذروتها حين تم التعميم على كافة الجهات التابعة للوزارة بتطبيق الدراسات القيمية على مشروعات الوزارة التي 

الهندسة القيمية في جهات أخرى إلجهراء التطبيقهات وعقهد الهدورات التدريبيهة  كذلك يوجد عدد من برامج. مليون لاير( 53)عن 

في هذا المجال وبالرغم من إيجابيات تلك التجارب إال إنها لم تخلو من السلبيات والمعوقات التي سبق اإلشارة إليها والتي حهدت 
 .من سير تلك البرامج في الطريق الصحيح

 .والوفورات التي تم تحقيقها على عدد من المشروعات المدنية المتنوعة وفيما يلي بيان للنتائج الحقيقية

 

 ( م  2111-الرياض  -تطبيقات الهندسة القيمة  -علي الخويط  -2)  :المصدر    مثال يوضح الوفورات التي تم تحقيقها  (3)رقم  شكل

 ثـــــــــــج البحــنتائ
ج تقييم هندسي منظم يتم استخدامه لتأكيد كفاءة األداء الوظيفي و أن الهندسة القيمية أداة ترشيد فعالة و برنام -5

 .ضبط التكلفة للمشاريع

 .واقتصادية , وإجرائية و غيرها وصناعية,, مرونة التطبيق على المشاريع بأنواعها المختلفة من إنشائية -2

بها المتميز في طرح قدرة الهندسة القيمية على تحقيق و فورات مالية كامنة في المشروعات من خالل أسلو -3
 .األفكار و البدائل والتي ساهمت في خفض التكلفة الكلية للمشاريع ذات الميزانية العالية

 أنه باستخدام نجد المشروعات وإدارة القيمة هندسة مبادئ مابين المشتركة للتصنيفات الدمج عملية بإجراء -4

فى  التحكم يسهل فإنه بينهما المشتركة المحددات على وبالتركيز للمشروع المبكرة بالمراحل المشتركة األدوات
 للتوفير والتكوين الظهور فى المقترح للمنهج اإلرشادية الخطوط تبدأ وبالتالى المشروع على تطرأ التى التغييرات
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 فى فعالة تغيير إدارة ولتحقيق للمشروع المخطط النطاق مدى فى وللتحكم الزمن وزيادة التكلفة زيادة كل من فى

 روعاتالمش
 

 توصيات و مقترحات
من أجل تحقيق نتائج إدارية و  ;التركيز على المشروعات االستراتجية الكبرى عند إجراء الدراسات القيمية -1

 .اجتماعية ملموسة

 .المشاركة في المؤتمرات و المحافل المهنية المحلية و الدولية -2

 .عقد المؤتمرات والندوات و الحلقات العلمية و المحاضرات -3

 , و في معهد اإلدارة العامةالمادة في برنامج طالب الدراسات العليا في عدد من الجامعات السعودية إدخال -4

توفير المعلومات الكافية عن متطلبات المشروع أو البرنامج, والغرض منه, و المواصفات المعتمدة تالفياً  -5
 .لالتجاه إلى التغيير أثناء مراحل التنفيذ

فعالة تهتم بالتسنيق بين الوحدات المشرفة على التنفيذ و التشغيل و الصيانة في جميع إيجاد بيئة إدارية مرنة و  -6
 .المراحل

 .تدريب عدد من المتخصصين على تطبيق الهندسة القيمية -7

 مراعاة الدقة في اختيار فريق عمل كل مشروع وفقاً لمتطلباته ووظائفه -8
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