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ABSTRACT 
Due to the state 's tendency to enter into various development projects and the establishment 
of a group of new cities. Which requires constant dependence on the construction and 
Building sector. Which is considered one of the most important sectors affecting the national 
economy, which is represented in projects in various fields. which use multiple resources such 
as (Land, capital, labor, materials), which are rare. that requires careful study of these projects 
and work to provide resources for these projects and the exploitation of these resources to 
ensure the success of these projects. Therefore, the research works on using the bases of 
economic thinking and benefiting from them Access determinants within the construction and 
building projects. Working on ensuring the economic success of these projects and the 
utilization of available resources to the fullest. The theoretical study of the stages of 
construction and Building projects to develop 
these determinants. Then an analytical study of the projects (Stadium Borg Al Arab - Cairo 
Festival City Center) to assess the determinants of economic thinking within these projects. 
To reach the conclusion of the most important results and make recommendations that helps 
to provide resources for construction projects. So the success of the project economically 
which return benefits to the national economy. 

  

  اسس التفكیر االقتصادي كأداة للتحكم في مشروعات التشیید و البناء
  احمد محمد محمد قاسم  وكریم محمد مراد شعالنمحمد یاسر لطفي صالح و 

  . جامعة حلوان- كلیة الھندسة  بالمطریة -قسم الھندسة المعماریة 
 :ملخص البحث  •

االمر الذي یستوجب  . و انشاء مجموعة من المدن الجدیدةفي مشروعات تنمیة متنوعةلتوجة الدولة في الدخول " نظرا
و المتمثل في  ؤثرة علي االقتصاد القوميالذي یعتبر احد اھم القطاعات الم .االعتماد المستمر على قطاع التشیید و البناء

التي )  المواد –  العمالة– راس المال –االرض ( التي تستخدم فیھا موارد متعددة مثل و. في مختلف المجاالتمشروعات 
 یستوجب دراسة متأنیة لتلك المشروعات و العمل علي توفیر الموارد االزمة لتلك المشروعات و حسن مما. تتسم بالندرة

 اسس التفكیر االقتصادي و االستفادة لذلك یعمل البحث على استخدام. مشروعاتتلك الاستغالل تلك الموارد لضمان نجاح 
 العمل علىو". ان نجاح تلك المشروعات اقتصادیااخل مشروعات التشیید و البناء لضممنھا في الوصول لمحددات د

   .وارد المتاحة علي اكمل وجةاستغالل الم
یاتي بعد ذلك دراسة ثم  . لوضع تلك المحدداتمشروعات التشیید و البناء المختلفة الدراسة النظریة لمراحل تعمل

یر االقتصادي لتقییم محددات اسس التفك) ایرو فیستیفال سیتي المركز التجاري  ك–استاد برج العرب ( تحلیلیة لمشروعات 
 التي بدورھا تساعد في توفیر الموارد من ثم الوصول الى استنتاج اھم النتائج و وضع التوصیات. داخل تلك المشروعات

  االقتصاد القومي مما یعود بالنفع علي  " بالتالى نجاح المشروع اقتصادیا.لمشروعات التشیید والبناء
   . مراحل المشروع– التشیید و البناء -  التفكیر االقتصادي -توفیر الموارد  :الكلمات المفتاحیة  •
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  : مقدمة  •
دخلت مصر في الوقت الحالي العدید من المشروعات التنمویة بھدف دفع عجلة التنمیة االقتصادیة و انشاء جیل 

مما یستوجب ، دة في مقدمتھم العاصمة االداریة الجدیدة و العالمین الجدیدة  مدینة جدی٢٠جدید من المدن من خالل تنمیة 
 خالل توفیر فرص عمل مباشرة و غیر مباشرة مناقتصادیة االعتماد الكبیر علي قطاع التشیید و البناء لما یمثلة من اھمیة 

حیث یعتبر احد اھم القطاعات المكونة  و تنمیة العدید من الصناعات و المساھمة في تنمیة العدید من القطاعات االخري
   .لالقتصاد القومي

 مع قرارات االصالح االقتصادي التي بدورھا تخلق تغییرات كبیرة على الجوانب نو تاتي ھذة المشروعات بالتزام
ة اج و عدم توافر الخامات مما ادى الى االضطرابات الشدیدة التي تویرات االسعارمن خالل تغاالقتصادیة للمشروعات 

  ر بالسلب على تلك االستثمارات و اھدار ثالعدید من المشروعات و التي تؤ
لذلك یجب العمل على االستعانة بالمعاییر االقتصادیة في التعامل مع مشروعات التشیید و البناء للحفاظ و الموارد المتاحة 

  .التحكم في الموارد االقتصادیة لتلك المشروعات 
 

 :  المشكلة البحثیة •
و البناء في  الموارد المتاحة و دخول الدولة في مجموعة من المشروعات التنمویة المتنوعة في قطاع التشییدضعف 

 المشروعات و بالتالي  موارد مما یؤثر بالسلب عليتمویل كثیر من المشروعاتظل تغیرات االسعار و اضطراب 
  .المثل اقتصادیات الدولة في حالة عدم استغالل تلك الموارد االستغالل ا

 :  البحث ةفرضی •
دور فعال لھ  بمشروعات التشیید و البناء  المختلفةمراحلالیفترض البحث ان استخدام اسس التفكیر االقتصادي في 

   ." و بالتالي نجاح المشروع اقتصادیافي توفیر الموارد االقتصادیة لمشروعات التشیید و البناء
  : ھدف البحث  •

 المتاحة التوجیة االمثل باستخدام اسس التفكیر االقتصادي لالستفادة القصوى من یھدف البحث الي توجیة الموارد
  " .ھذة الموارد  للمساھمة في نجاح مشروعات التشیید و البناء اقتصادیا

 : منھجیة البحث  •
في المنھج االستقرائي الوصفي من خالل استخدام المناھج عدة في سبیل تطبیق أھداف البحث تم االعتماد على 

اسس التفكیر االقتصادي و االستفادة منھا في الوصول الى محددات في مراحل ما  التعرف علي یتم فیھالجزء النظري و 
تحلیل المشروعات عینة و المنھج التحلیلي  ثم "قبل التنفیذ بمشروعات التشیید و البناء لضمان نجاح المشروعات اقتصادیا

لمنھج ثم الوصول لمعتمدا علي محددات الدراسة التظریة " اقتصادیا النجاح تلك المشروعاتالدراسة و بیان مدى 
 تعمل على تحقیق اقصى استفادة من موارد ومات ووضع التنائج في ھیئة نقاط اساسیةالمعلاالستنباطي حیث یتم استنتاج 

  .لھدف المطلوب ح التوصیات لضمان تحقیق الدراسة لو طرالمشروع 
 :  لبناء مشروعات التشیید و ا مراحل -١

   :١رئیسیةـل ة مراحـى أربعـارى إلـالمشروع المعمل احیمكن تقسیم مر

  
  ) .الباحث ( یوضح مراحل المنتج المعماري ) ١( شكل -

  
  

  :  مرحلة ما قبل التصمیم - أ
ارى وعرض المشكلة التصمیمیة وكیفیة ـصمیم المعمـة التـة بعملیـات الخاصـع المعلومـوھى مرحلة جم

  .إلى المعمارى ل ناد العمـلوب إسـشروع وأسـ المىـفـل العم
  
  

  : مرحلة التصمیم -ب

                                        
1-Olli llveskosky & Seppo Niittymaki , Construction Management Study , Publisher Hame University of 
sciences , 2015 , P12 . 
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واألفكار ل ى التصمیم المعمارى واقتراح البدائـفـل دأ العمـة یبـوھى المرحلة الفكریة فى المشروع وفى ھذه المرحل
األفكار المختلفة حتى ل وـشات حـلمناقدث اـك وتحـارى والمالـین المعمـذه المرحلة اللقاءات ما بـى ھـدأ فـا تبـكم، ةـالمختلف

   .المشروع والتى تراعى الظروف المحیطة بالمبنىـل بة لحـرة المناسـى الفكـإلـل یتم فى النھایة التوص
  : مرحلة التنفیذ -ج

ة ـوفى ھذه المرحل، ى الورق إلى الواقع الفعلىـومات علـوالرسل اـن الخیـصمیمیة مـار التـاألفكل وھى مرحلة نق
  .و تنفیذ المبنى ـة نحـوات الفعلیـدأ الخطـتب
  ) :ما بعد التنفیذ(ل اإلشغا مرحلة -د

إلى ) مرحلة التنفیذ ( والمرحلة التحقیقیة ) صمیم ـة التـمرحل( ة ـة الفكریـن المرحلـى مـالمبنـل وھى مرحلة نق
  طة المستخدمین ـة بواسـشطة حیـى أنـد إلواـوائط ومـالمبنى ونقلھ من مجرد حل دأ إشغاـا یبـوفیھ، ىـاة المبنـة حیـمرحل

                  

  :التفكیر االقتصادي اسس  -٢
الي عمل ھندسي كطریقة للتفكیر في سبیل اتخاذ  توجد أھمیة كبرى للتفكیر االقتصادي في الدراسات الحدیثة 

قطاع التشیید و یع الھندسیة و یعتبر ًالقرارات االقتصادیة، فضال عن أنھ یوضح األسس والوسائل المتبعة لدراسة المشار
البناء و ما یمثلة من اھمیة اقتصادیة كبیرة في االقتصاد القومي من خالل ما یمثلة كمحور ھام من محاور التنمیة لما یقوم 
بھ من دور مؤثر فى النمو األقتصادى وخلق مزید من فرص العمل وتحریك النشاط األقتصادى فى عدید من الصناعات 

ه فى القطاعات األخرى لذلك فأن أنتعاشھ یعنى زیادة فى النمو األقتصادى والقومى وھو ما یعنى أن قطاع التشیید وتأثیر
 . یعتبر قاطرة النمو األقتصادى للدول 

   :١و یتم استعراض اھم نقاط أسس التفكیر االقتصادي كما یلي
  : اختیار البدیل األفضل عند القیام بأي عمل من األعمال -أ

تمثل األساس األول للتفكیر االقتصادي في ضرورة اختیار البدیل أقل تكلفة من البدائل األخرى، أي الذي یتكلف  وی
أقل من البدائل األخرى التي تعطي نفس المنفعة أو البدیل الذي یحقق منفعة أعلى من البدائل األخرى التي تتكلف نفس القیمة 

.  
  :اذ القرارات  التقید باإلمكانیات المتاحة عند اتخ-ب

 ویتمثل األساس الثاني للتفكیر االقتصادي في ضرورة التقید باإلمكانیات المتاحة للمشروع عند اتخاذ القرارات أي 
  .ًتنفیذ األعمال وفقا لما ھو متاح للمشروع من موارد مالیة

  : تحقیق االستخدام الكامل للموارد المتاحة -ج
دي في ضرورة تحقیق االستخدام او التشغیل الكامل للموارد المتاحة عند ویتمثل األساس الثالث للتفكیر االقتصا

استخدامھا واالستخدام الكامل للموارد ال یعني مجرد تشغیلھا أو توظیفھا في العملیة اإلنتاجیة بل تشغیلھا بكامل طاقاتھا 
  .االنتاجیة أي استغاللھا بكامل طاقاتھا اإلنتاجیة و تشغیل كل الموارد 

  : االستخدام األمثل للموارد المتاحة  تحقیق- د
ویتمثل األساس الرابع للتفكیر االقتصادي في ضرورة تحقیق االستخدام او التشغیل االمثل للموارد المتاحة عند 
استخدامھا و االستخدام األمثل للموارد المتاحة ویعني استخدام الموارد المتاحة أفضل االستخدامات الممكنة لھا في العملیة 

ًنتاجیة، بحیث تحقق أكبر قدرا ممكنا من اإلنتاجاال أو بمعنى آخر فإن االستخدام األمثل للموارد المتاحة یعني توزیع . ً
ًالموارد المتاحة على كافة استخداماتھا بحیث تتساوي انتاجیتھا الحدیثة في كافة االستخدامات المختلفة بما یحقق أقصى قدرا 

  . ًممكنا من اإلنتاج
  :مشروعات التشیید و البناء في ظل استخدام اسس التفكیر االقتصاديمراحل القتصادیة لا محددات -٣

یتم اسخدام اسس التفكیر االقتصادي السابقة للوصول لمححدات تستخدم في مراحل مشروعات التشیید و البناء 
 – معدات – عمالة –رأس مال (  من موارد مادیة و توفیر الموارد المتاحة للمشروعات" لضمان نجاح المشروع اقتصادیا

   .)مواد 

                                        
  . ١٦ص، م ٢٠١٠،  االسكندریة –الدار الجامعیة للنشر  ، مقدمة في االقتصاد الھندسي، السید محمد احمد السریتي  - 1
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  ) .الباحث  ( المشروع مراحل  العالقة بین اسس التفكیر االقتصادي ویوضح) ٢( شكل -

  
  :مرحلة ما قبل التصمیم االقتصادیة لمحددات ال -١ -٣

یفیة فى ھذه المرحلة یتم وضع الفكرة األساسیة للمشروع ودراسة المشروع من الناحیة االقتصادیة و الوظ
  .اختیار االستشارى أو الجھة المعاونة " والفنیة و یتم ایضا

دراسات الجدوى و معاییر (  في ھذة المرحلة من خالل و تظھر اھم محددات استخدام التفكیر االقتصادي
   .)اختیار االستشاري 

  
  :دراسات الجدوى  -١-١-٣

 بھ أن یحظى بدراسات جدوى استثماریة لیس قطاع التشیید والبناء بما لھ من ثقل في میزانیات الدول أجدر
على مستوى الشركات واألفراد فحسب بل على مستوى الدول ككل لتحقق النفع وتعود على الدول والشعوب 

  .بأحسن عائد استثماري 
ًدراسات الجدوى عموما ھي عبارة عن دراسات متنوعة ومتعمقة من عدة نواحي ھدفھا تحقیق االستثمار 

 المتاحة واإلمكانیات المتوفرة والطاقات الموجودة في المجتمع لتحقیق أكبر ربحیة للمستثمرین األمثل للموارد
  . ١وأكبر فائدة للدولة والمجتمع

لكي تنجح دراسات الجدوى یجب أن یتم مراعاة متطلبات السوق و مراعاة البعد الفني والتقني و عدم  و
ل دراسة الجدوى البعدین االجتماعي و البیئي مع أھمیة استغالل إھمال البعد االقتصادي والمالي و یجب أن ال تغف

  . الموارد المتاحة و اإلمكانیات والطاقات المتوفرة والخبرات

                                        
   .٧ص ، م ٢٠٠٨، ات و االستشارات الھندسیة مكتب الدراس ، دراسات الجدوى للمشروعات العقاریة، حسین جمعة .م - 1
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  :١ مكونات دراسة الجدوى ألي مشروع عقاري-
  :یة تنقسم دراسات الجدوى الى دراسة تمھیدیة ثم دراسة تفصیلیة و التي تتكون من مجموعة من الدراسات المتتال

  
  

  ) .الباحث ( یوضح مكونات دراسة الجدوي  ) ٣(  شكل -
  

   : Selection of consultation اختیار االستشارى -٢- ١ -٣
مرجع و ممثل للمالك من خالل ادارة المشروع في الجوانب الفنیة و في بعض االحیان ینوب المالك في كیعمل االستشاري 

  .بین االستشاري و المالك  نوع العقد المبرمختلف حسب و ی و المادیة و الفنیة و االداریة جوانب التعاقدیةكافة ال
و یتم اختیار االستشاري العام للمشروع من قبل المالك بناء على سابقة التعامل او الخبرة و السمعة الجیدة لتوافر 

  .عنصر الكفاءة 
  
  :التصمیم  المحددات االقتصادیة لمرحلة - ٢ -٣

تعتبر مرحلة التصمیم من أھم المراحل التي یمكن فیھا تطبیق اسس التفكیر االقتصادي لذلك یجب مراعاة االسس 
  حددات المطلوبة لتحقیق المعادلة االقتصادیة دون االخالل بالوظیفة و االحتیاجات التصمیمیة مو ال

الرسومات التصمیمیة و تطبیق ( رحلة من خالل و تظھر اھم محددات استخدام التفكیر االقتصادي في ھذة الم
  ) .مبادئ التحكم البیئي و االستدامة و ادخال عناصر القیمة المضافة ثم من خالل مراحل طرح العطاء و التعاقد للتنفیذ 

  
  

   :٢ الرسومات التصمیمیة -١ -٢-٣
   :  تجمیع الوحدات-١ -١ -٢-٣

ى إجمالي تكلفة المشروع نتیجة زیادة أو خفض تكالیف العناصر تؤثر الطریقة التي یتم بھا تجمیع الوحدات عل
ًالرئیسیة المكونة للوحدة المتكررة و باإلضافة إلى ان التصمیم یلعب دورا ھاما في ھذا المجال فإن التجمیع یمكن أن یوفر  ً

لوحدة ، و ھذه العناصر من تكلفة الوحدة نتیجة اتصال المرافق في االتجاه األفقي وكذلك اتصال العناصر  الرأسیة ل
  :من خالل استخدام  من تكلفة الوحدة% ٣٠الرأسیة تشكل حوالي 

 . المودیول -أ
  . التوحید القیاسي - ب
  .  الفقد المنفعي في المسطحات- ج

  :الشكل  - ٢-١ -٢-٣
                                        

1  - Michael Kulwin, Feasibility Studies in Construction Projects: Practice and Procedure , Publisher taylor & 
Francis , 2016 . 

م ٢٠٠٧ ، جامعة القاھرة ، رسالة ماجستیر ، األسس و المحددات التي تتحكم في تخفیض زمن و تكلفة المشروعات، المھدي علي محمد  2-
  .٩٠ص،

 دراسات الجدوى

  . الدراسة التمھیدیة -  . دراسات الجدوى التفصیلیة -

  .نونیة ا دراسة الجدوى الق-١  . دراسة الجدوى البیئیة -٢

 . دراسة الجدوى التسویقیة -٣  . دراسة الجدوى الفنیة -٤

 . دراسة الجدوى المالیة -٥ . دراسة الجدوى االقتصادیة -٦

 . دراسة الجدوى االجتماعیة -٧

  .تحدید حجم المشروع 

تحلیل المیزانیة و تدبیر 
  .مصادر التمویل 

تحلیل المناخ القانوني و التشریعي 

تحدید عناصر و مكونات المشروع 

  البیئةو عدم اضرار مستوى حمایة 

 وقعةتحلیل الربحیة المادیة المت

التأكد من 
عدم وجود 

مشاكل 
جوھریة 

تعوق تنفیذ 
 .المشروع 

 المساھمة في خدمة المجتمع
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 بالشكل والتي ًیؤثر شكل المبنى على زیادة أو تقلیل زمن وتكلفة التنفیذ، وذلك طبقا لمجموعة من العوامل المرتبطة
  : تتمثل في 
 . الشكل الخارجي للمبنى -أ
 .  الفتحات في الواجھات - ب
 .  مساحة المبنى - ج

   : التصمیم اإلنشائي-٣ -١ -٢-٣
تؤثر طریقة اإلنشاء التي یتم اختیارھا أثناء مرحلة التصمیم المشروع على زیادة أو تقلیل الزمن والتكلفة الالزمین 

  :ط بذلك عدة عوامل ھي لتنفیذ المشروع، ویرتب
  . نوع اإلنشاء -أ
  . ارتفاع الدور - ب
  . عدد األدوار - ج

  : تطبیق مبادئ التحكم البیئي -٤ -١ -٢-٣
البد من المصمم أن یقوم بدراسة و تحلیل كافة العناصر التي تساھم في استھالك الطاقة خالل تلك المرحلة ووضع 

ك الطاقة خالل العمر االفتراضي للمبنى و وضع الحلول البیئیة التي من الحلول المثلى لھا والتي تساھم بخفض استھال
  . شانھا ترشید الطاقة 

   :١تطبیق مبادئ األستدامة -٥ -١ -٢-٣
تعتبر األستدامة أحد االتجاھات المعماریة التى تھتم بالعالقة بین المبنى و البیئة المحیطة بھ و التى ظھرت نتیجة 

  .صادیة للتحدیات البیئیة و األقت
  : ادخال عناصر القیمة المضافة -٦ -١ -٢-٣

مع السلعة او الخدمة  فائدة  اوقیمة إضافي  لھ شيء تقدیمالى تھدف خلق قیمة مضافة للمنتج من خالل التصمیم 
   .٢المقدمة تسھم في زیادة الطلب على المنتج او زیادة في القیمة االقتصادیة لھ

عماري او للمشروع من خالل التصمیم مما یعود بالنفع علي ارتفاع قیمة المنتج و یمكن خلق قیمة مضافة للمنتج الم
  :من خالل 
  : ابتكار فكرة تصمیمیة -أ
  . اضافة عناصر للمبني تعطي میزة تنافسیة - ب
   .Identityللمنتج المعماري ) ھویة ( خلق شخصیة - ج

 
  
  : Tender & Contract Award  طرح العطاء والتعاقد لتنفیذ المشروعات -٢-٢-٣

تعتبر من أھم المراحل االقتصادیة المؤثرة علي التكلفة حیث یترتب علیھا باقي مراحل المشروع و خاصة مرحلة 
التنفیذ فھي تعتبر الوثیقة التي یسیر علیھا المشروع خالل المراحل التي تلیھا و حدوث أي قصور أو تھاون فیھا یحمل 

  . حدوث خلل جثیم في عناصر التكلفة و الوقت المشروع مخاطر و عقبات قد تودي الي 
  : Bedding documents  إعداد وتجھیز مستندات المناقصة للمشروع - ١ -٢-٢-٣

إن عدم اإلعداد الجید لھذه المستندات من أحد أھم العوامل المسببة لتجاوز التكلفة الفعلیة تزید من أعباء تنفیذ ھذا 
   .٣أخیر االنتفاع بالمشروع سواء من الناحیة الزمنیة أو المالیةالمشروع، إضافة للخسارة الناتجة من ت

  : حصر األعمال -٢-٢-٢-٣
یجب على استشاري المشروع أن یخصص الوقت والخبرة الكافیة ألعمال حصر الكمیات والمواد وبالتالي یحد من 

  .ظاھرة التجاوز المالي للمشروع وأیضا یحقق أقرب القیم المالیة لتنفیذ المشروع 
  ) :contractor selection( اختیار المقاول -٣-٢-٢-٣

ًیشكل أختیار المقاول لتنفیذ مشروع دورا أساسیا في تخفیض تكلفة المبنى سواء من ناحیة الوقت أو التكلفة كما  ً
  .تؤثر طرق طرح العملیة للعطاءات على اقتصادیات تنفیذ المشروع 

   :٤المناقصات في صناعة التشیید ھي •
  : ١الیب اختیار المقاول من قبل المالك أو من ینوب عنھ ، ومن أھم أنواع المناقصاتھي أحد أس

                                        
  .٧٥ص، م ٢٠١٠، رسالة دكتوراه  ، العمارة الذكیة كمدخل تطبیقي لتحقیق االستدامة،  خالد علي محمد 1-

  .١٤ص  ، ٢٠١٠،  جامعة دمشق كلیة االقتصاد  ، ماھیة القیمة المضافة في التسویق ،  عالء درویش2-

 ، ادارة المخاطر و إدارة مشروعات التشیید والبناء ، المراحل التى تمر بھا مشروعات التشیید، ضیاء الدین إبراھیم .  د–سید مدبولى على . ا د  3-
  .٢٢٧ص ، ٢٠١٦ ،  جامعة أسیوطةالمجلة العلمیة كلیة التجار

4  - Olli llveskosky & Seppo Niittymaki , Construction Management Study , Publisher Hame University of 
sciences , 2015 , P9 . 
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  . المناقصات المفتوحة -١
  . المناقصات المحدودة -٢
  . المناقصات التعددیة -٣
  .  اإلسناد المباشر -٤

ر دون الدراسة ومن الضروري مراعاة أال یتم إسناد العمل لشركات التشیید والمقاوالت وفقا لمعاییر أقل سع
  .ًلإلمكانیات الفعلیة للشركة ومدى قدرتھا على تسلیم المشروع وفقا لشروط ومعاییر الجودة المخططة 

  ) :The Agreement( التعاقد -٤-٢-٢-٣
ویؤثر نوع التعاقد لتنفیذ المشروع على تخفیض تكلفة المبنى سواء من ناحیة  الوقت، حیث تعطي بعض أنواع 

ت تتعلق بتقلیل التكلفة، والبعض اآلخر یقلل لوقت تنفیذ المشروع والبعض یحقق المیزتین، أو یضمن عقود البناء ممیزا
البعض منھا الجودة العالیة للمشروع، لذا یكون من الضروري اختیار نوع عقد البناء الذي یحقق أولویات طلبات العمیل 

  .وظروف المشروع 
   : ٢ یع البناء فیما یلي تتمثل أھم العالقات التعاقدیة لتسلیم مشار •

   .traditional عقد تقلیدي -أ
  .Project Management  عقد إدارة المشروع - ب
   .Design and Manageإدارة التشیید /  عقد التصمیم- ج
   .Design – Build البناء -  عقد التصمیم-د
  . Management Contracting عقد اإلدارة - ه
   : ٣ التشیید  طرق المحاسبة في عقود- ٥ -٢-٢-٣

حجم المشروع، طبیعة المشروع، زمن : (تختلف طرق المحاسبة في عقود التشیید باختالف المشروعات من ناحیة
مما یؤثر علي ) التنفیذ، والمعلومات المتوافرة عن المشروع المالیة لكل من المالك والمقاول، ودرجة الجودة المطلوبة

  .التكلفة الكلیة للمشروع 
  :ًأنواع عقود التشیید إلى نوعین رئیسیین طبقا ألسلوب التعامل المادي بین المالك والمقاول و یمكن تقسیم 

، ویقصد بھا )Price( فھناك عقود تعتمد على أن التعامل المادي بین المالك والمقاول یكون على أساس الثمن -١
  :ا نوعیین رئیسیین، وھم)التكلفة المباشرة والتكلفة غیر المباشرة(التكلفة الكلیة للمشروع 

  . Lump sum contract   عقد الثمن الكلي -أ
  . Unit Price contract عقد ثمن الوحدة - ب

فقط، وھما نوعین ) Direct Cost( وھناك عقود تعتمد على أن التعامل المادي یكون على أساس التكلفة المباشرة -٢
  :رئیسیین
  . cost plus contract عقود التكلفة باإلضافة إلى نسبة -أ
   . target cost contract       عقد التكلفة المستھدفة - ب

  

   :التنفیذ المحددات االقتصادیة لمرحلة - ٣ -٣
یتم فى ھذه المرحلة متابعة تنفیذ المشروع والمحافظة على تكالیف المشروع ثم أختیار أسالیب التنفیذ المثلى لتحقیق 

 .المحدد الغرض المطلوب في اطار التكلفة و الوقت 
التحكم و أختیار عناصر التنفیذ ( و تظھر اھم محددات استخدام التفكیر االقتصادي في ھذة المرحلة من خالل 

  ) .الرئیسیة و اختیار أسلوب البناء في اطار التكلفة و الوقت المحدد
  :التحكم في عناصر التنفیذ الرئیسیة  -١ -٣-٣

  :یمكن تقسیم عناصر التنفیذ الرئیسیة الى 

  
   .)الباحث ( عناصر التنفیذ الرئیسیة  ) ٤(  شكل -

                                                                                                                           
  .٢٠- ١٩ص  ، ٢٠٠٧،دار النشر للجامعات  ، إدارة مشروعات التشیید، ابراھیم عبد الرشید نصیر .د 1-

2 -Chappell. D. Willis, C.J, The Architect in Practice , P76 .  
3 -F.occasional paper, Number 2, Alternative process building procurement, Design & constructio , P29. 

  عناصر التنفیذ الرئیسیة 

 المعدات المواد العمالة التمویل االدارة
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 :  المعدات-١-١-٣-٣
لمعدات والتحكم فیھا، وذلك بغرض رفع كفاءة استخدامھا، لدراسة السبل الكفیلة باإلدارة الناجحة یجب 

   .١وبالتالي زیادة اإلنتاجیة وتقلیل التكلفة
   : ٢لتشیید عوامل اختیار معدات ا-١

  . یعتبر العامل المادي أھم ھذه العوامل- أ
  . مدى حاجة المقاول لھذه المعدة-ب
 الختیار المعدات المناسبة لظروف المشروع ومساحتھ وموقعة والزمن المحددة لإلنشاء والتمویل -ج

  . ومستوى الجودة المطلوبة
  : االعتبارات االقتصادیة ألختیار المعدات -٢

  ز العمل ویمكن منھا التعرف على تقدیر التكلفة الخاصة بھا من أجل إنجا : ٣یف المعدات عناصر تكال- أ
 . أكثر المعدات اقتصادیة التشغیل -
 . حساب تكلفة األعمال -
یتم المقارنة ما بین إیجار أو شراء تلك المعدة لمحاولة :  اقتصادیات تكلفة التأجیر والشراء للمعدات -ب

ولتحقیق االستغالل االقتصادي األمثل لموارد المشروع المتاحة یجب عند اتخاذ قرار   للمعداتتقلیل التكلفة الكلیة
   :٤شراء المعدة أو تأجیرھا أن یتبع األسلوب العلمي الذي یؤدي إلى القرار األفضل و یتم ذلك باتباع

 . طریقة القیمة الحالیة -
 . طریقة تكلفة الساعة -
   .بین تكلفة الشراء والتأجیر للمعدةالطریقة البیانیة للمقارنة  -

  :  المواد-٢-١-٣-٣
من الضروري االھتمام بمواد البناء وترشید استعمالھا  وترشید تكالیف إنتاجھا و العمل على وفرة المواد 

العوامل و یمكن حصر بالكمیات الالزمة والخواص والشروط والمواصفات والجودة المثلى وفي التوقیت األمثل 
  :لى توافر مواد التنفیذ بالموقع وتكلفتھا المؤثرة ع

   :٥ حساب مخزون دورة التشغیل-١
لضمان عدم تأثر البرنامج الزمني للتنفیذ من أي نقص بالمواد یؤدي إلى زیادة الفترة الكلیة لتنفیذ المشروع، 

 .  )ن االحتیاطي المخزو- مخزون دورة التشغیل (ًیجب التأكد دائما من وجود 
   : ٦تات إعادة شراء المواد حساب توقی-٢

یجب مراعاة حساب التوقیت األمثل للشراء وتوقیت إعادة الشراء لضمان عدم حدوث تعطیل لسیر األعمال 
   .بالمشروع

  : العمالة -٣-١-٣-٣
 و ضمان استغالل الموارد البشریة بالشكل االمثل لما في ذلك من زیادة في االنتاج و اختصار لوقت التنفیذل

 :فة تنفیذ المشروع تكلالعوامل المرتبطة بالعمالة في رف على یمكن التع
 .الیھا  حساب أعداد ونوعیات العمالة التي سیتم االحتیاج - أ

حیث أن ھناك طریقتین لدفع أجور العمال، وتؤثر كال منھما على تكلفة   أسالیب تقاضي العمال ألجورھم-ب
  : ٧تنفیذ المشروع كما یلي

  .) جر مقابل الوقتاأل(  األجر بالساعة -
  .ألجر على أساس الوحدة أو بالمتر  ا-

  .داء و انتاجیة العمالة بالمشروع  العوامل المؤثرة على أ-ج
   : التمویل-٤-١-٣-٣

                                        
1-Frank Harris & Ronald Mccaff, Modern Construction Management , P150. 

   .٢٣١ص  ، ٢٠٠٧،دار النشر للجامعات  ، إدارة مشروعات التشیید ،ابراھیم عبد الرشید نصیر .د 2-
   .١٠١ص،م ٢٠٠٧، رسالة ماجستیر  ، األسس و المحددات التي تتحكم في تخفیض زمن و تكلفة المشروعات، المھدي علي محمد  3-
  .١٠٣ص،المرجع السابق 4-

  .١٠٧ص ،المرجع السابق 5-

  .١٠٨ص،المرجع السابق 6-

7  - https://www.tasheed.org ( Accessed 9/10/2018 ) . 

https://www.tasheed.org
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 لذلك یعتبر عنصر التمویل من أكثر العناصر أھمیة في التأثیر على إجمالي الزمن والتكلفة الكلیة للمشروع
   :١لى فعالیة التمویل في مدى زیادة أو تخفیض زمن و تكلفة المشروعالعناصر المؤثرة عیجب دراسة 

  . دراسة مصادر التمویل النقدي لالستفادة منھ في تحدید توقیتات االحتیاج إلى تدفقات مالیة - أ
 .  ً مدى توافق حجم التدفقات النقدیة مع حجم األعمال المنجزة طبقا للمخطط الزمني-ب
  .لیف البنود المختلفة بمراجعة مستوى الصرف الفعلي  إحكام الرقابة على تكا-ج

  : أدارة التنفیذ للمشروع -٥-١-٣-٣
تعمل على أن توفر لمالك المشروع وقت وتكالیف أدنى لمشروعھ باإلضافة إلى جودة مقبولة إن لم تكن مثالیة من 

 : ة عناصر رئیسیة ھيذلك من خالل عد خالل تواجدھا بكل مراحل المشروع و باالخص في مرحلة التنفیذ و
  . مراقبة سیر العمل وفقا للجدول الزمني المطلوب - أ

  . التحكم و المراقبة على التكالیف الخاصة بالمشروع -ب
   التحكم في عناصر التنفیذ من مواد و معدات و عمال -ج
  . وضع الحلول و البدائل المثلى للمشكالت أثناء مراحل التنفیذ -د
   .االداري المرن لتنظیم و ادارة المشروع وضع االسس و الھیكل -ه
 .  االستعانة  باالتجاھات الحدیثة لتدعیم النظام االداري و اتخاذ القرارات -و

  ) :أسلوب االنشاء( تكنولوجیا البناء -٢-٣-٣
فة و زمن لؤثر أختیار أسلوب االنشاء على تكھى العملیات أو الطرق التى تستخدم فى صناعة التشیید و ی

  :٢المشروعات حیث یؤثر أسلوب االنشاء على تنفیذ 
ًترتبط أعداد العمالة ارتباطا وثیقا بنوع اإلنشاء :  أعداد العمالة - أ ً.  

 . في المواد المستخدمة توفیریمكن أن یحقق استخدام طرق سبق التجھیز :  االقتصاد في المواد -ب
  .حددة للتنفیذ یتوقف تحدید أسلوب االنشاء على المدة الم:  وقت التنفیذ -ج
  .تختلف درجة كفاءة التنفیذ باختالف اسلوب االنشاء :  كفاءة التنفیذ -د

  .)   نظم التصنیع -النظام التقلیدي ( ً الى نظم طبقا لدرجة التطور النظام  اسالیب االنشاءو تنقسم
  . ) الباحث (اثر نظم االنشاء علي الموارد االقتصادیة لمشروعات التشیید و البناء  ) ١(  جدول -

  

  نظم التصنیع  النظام التقلیدي
 تحتاج النظم التقلیدیة الى وقت كبیر في التنفیذ إذا - أ

 .قورنت بالنظم الممیكنة 
  یعتمد ھذا النظام على األید العاملة والفنیین - ب

 .فى الموقع 
 . یوجد فقد كبیر فى الخامات والوقت - ج
 التقلیدیة ذات التكلفة المنخفضة  یعتمد على المواد-ه

 .وسھولة النقل " نسبیا
 . ال تحتاج الى مكینات ومعدات معقدة ومكلفة -و
 نظام مناسب للدول الفقیرة التى یوجد بھا وفرة فى - ز

  .العمالة 

 تقلیل عدد الفنین والعمال فى الموقع واستبدالھم - أ
 بماكینات ومعدات 

 .التنفیذ ً توفیر الوقت نظرا للسرعة فى - ب
  .ً خفض التكالیف نظرا لتوفیر المواد المھدرة - ج
 رفع كفاءة المنتج المعماري مما یساعد علي زیادة -د

 .العمر االقتصادي لھ 
 غیر إقتصادى فى المناطق والبالد التي تفتقر الي -ه

  .مستوى تكنولوجي متقدم
 یحتاج وسائل نقل وشاحنات ورافعات لنقل ورفع - ز

  .الوحدات 
  

  :)ما بعد التنفیذ  ( االشغال المحددات االقتصادیة لمرحلة -٤ -٣
یتم في ھذة المرحلة معایشة المشروع و یبدأ المبنى في تأدیة أھدافھ التي أنشئ من اجلھا و یظھر مدى مالئمتھ 

  .للغرض المصمم لھ 
تشغیل من االدارة و أعمال عناصر ال( و تظھر اھم محددات استخدام التفكیر االقتصادي في ھذة المرحلة من خالل 

  ) .الصیانة 
  : ادارة التشغیل -١-٤-٣

یقصد بھا الجھة القائمة على ادارة المنتج او المبنى و تسھم بشكل رئیسي في تحقیق االستفادة المثلى من المشروع و 
 من خالل تعظیم  باستمرار كمنتج استثماري فعالالمشروعوضع الخطط و االھداف التي تستطیع من خاللھا الحفاظ على 

 .االیرادات و الحفاظ علي العمر االقتصادي للمشروع الطول فترة ممكنة و لتحدیث المستمر للمنتج حتى یظل مرغوب فیھ 

 و یجب Operation managementیجب تخصیص ادارة محددة قائمة على تشغیل المنتج تسمي ادارة التشغیل 
  . التحدیث المستمر -داریة و القدرة عى االبتكار  المھارة اال-ان یتوافر بھا الخبرة الكافیة 

                                        
   .١١٥ص، ٢٠٠٧، رسالة ماجستیر  ، األسس و المحددات التي تتحكم في تخفیض زمن و تكلفة المشروعات، المھدي علي محمد  1-
  .م ٢٠٠٩،  الھندسة جامعة بغداد بحث كلیة ، شروعات التشییدرة  تخطیط التكلفة في مادا،  زھیر میخائیل ساكو –مرفت رزاق ولي  2-
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  : أعمال الصیانة -٢-٤-٣
 على مبنى حافظھي عملیة ضمان أن المباني واألصول األخرى تحتفظ بمظھر جید وتعمل بكفاءة مثلى بھدف ال

ثمارات الموجھة الیھا ووقایتھ من التلف لكى یؤدى وظیفتھ على الوجھ األكمل أطول مدة ممكنة و بالتالى الحفاظ على االست
١.  

 
   .)الباحث  ( انواع اعمال الصیانة المختلفة ) ٥(  شكل -

  :و یمكن التعرف على االھداف االقتصادیة أھداف العمال الصیانة 
 .العمر االقتصادى  -العمر االنشائى :  زیادة العمر االفتراضى للمبنى - ا

  . الحفاظ على القیمة االستثماریة للمبنى -ب
  .سین البیئة الداخلیة للمبنى  تح-ج

   :تحلیلیة لدور التفكیر االقتصادي في مشروعات التشیید و البناءالدراسة ال -٤
نجاح المشروع شمل دراسة تحلیلیة من خالل تحلیل بعض المشروعات من الجوانب االقتصادیة و بیان مدى ت

 .یق المشروع لالھداف االقتصادیة المرجوة منھ التالي مدى تحقب و  بمختلف مراحلھاالستعانة بالتفكیر االقتصادي
  : منھجیة التحلیل -١-٤

یتم تحلیل المشروع أقتصادیا من جمیع النقاط وعلى مختلف مراحلھ من خالل تقسیم كل مرحلة لعدة نقاط أساسیة یتم 
  . مراحلھ  للمشروع على مختلف األقتصادينجاحتحلیلھا ومن ثم یتم رسم المنحنى البیانى لتوضیح مستوى ال

  :ویتم تحلیل المشروع من خالل عدة مراحل وھى 
  .التعریف بالمشروع :  أوال -
  .مستوى تحقیق الكفاءة األقتصادیة من خالل مراحل المشروع وتقسیمھا الى عدة نقاط رئیسیة  : "ثانیا -
  .األھمیة األقتصادیة للمشروع  : "ثالثا -
  ) :سة عینة الدرا(  أسباب أختیار المشروعات -٢-٤

  . مشروعات ذات تأثیر أقتصادى قوى سواء على المستوى القومى أو الشخصى للجھة المالكة –أ 
  . مشروعات بحجم أستثمارات ضخم مما یؤدى الى تعدد األطراف و العالقات التبادلیة بالمشروع –ب 
  ) . ترفیھى–ى تجار –ریاضى ( أختالف المجال الخدمى من المشروع على القطاعات المختلفة سواء –ج 
  ) . أستثمار أجنبى – قطاع خاص –قطاع عام (  أختالف الجھات المالكة ونوع التمویل –د 
  . حداثة تاریخ تأسیس المشروع لضمان مواكبھ المشروع ألحدث المعاییر و األسس على مختلف مراحلھ –ه 
 مرحلة –حلة ما قبل التصمیم مر(  وصول المشروع لمرحلة األشغال لضمان مروره بكل المراحل السابقة –و 

  ) . مرحلة التنفیذ –التصمیم 
  
 

  :تم جمع البیانات من عدة مصادر وھى :  أسالیب جمع البیانات واعدادھا -٣-٤
ویشترط معایشة المصدر بمختلف مراحل المشروع ) المصدر األساسى (  مقابلة شخصیة مع مدیرى المشروع -أ

على درایھ تامة بجمیع العوامل األقتصادیة المؤثرة فى المشروع وأن یكون منذ االعداد وحتى األشغال وأن یكون 
  .على اتصال مباشر بحمیع األطراف المشاركة بالمشروع 

  . المواقع األلكترونیة - ب
  . المسح و الزیارات المیدانیة - ج
  . مراجع موثوق بھا من تقاریر معتمدة أو مقاالت -د

                                        
قسم الھندسة المدنیة جامعة ، رسالة ماجیستیر ،   BIMتحسین ادارة الصیانة للمباني الحكومیة باستخدام تقنیات نمذجة البناب ، باسل الحسن . م- 1

   .٣ ص ،٢٠١٦ ،تشرین سوریا
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   : تحلیل المشروعات حالة الدراسة-٤-٤
  . مشروع أستاد برج العرب - ١- ٤-٤
  . )المركز التجاري (  مشروع كایرو فیستیفال سیتي - ٢- ٤-٤

   : أستاد الجیش المصري ببرج العرب-١-٤-٤
  : تعریف المشروع : أوال 

   فدان١٤٠أستاد أولیمبي على مساحة                           

  
   .١لقطة خارجیة لألستاد)  ٦(  شكل -

  . االسكندریة الصحراوي - كم من طریق القاھرة ٨طریق برج العرب  : site map: الموقع  §

  
  . )google earth accessed 20-12-2017( موقع المشروع )  ٧(  شكل -

  ) .أدارة المشروعات الكبرى ( القوات المسلحة  : owner: الجھة المالكة  §
  .المشروعات التابعة للقوات المسلحة الھیئة الھندسیة أدارة  : consultant: االستشاري العام  §
  ) .فرع األسكندریة ( شركة المقاولون العرب  : main contractor: الشركة المنفذة  §
  ) .Arcadis) M.Macary A.Zublena architects- parisمكتب فرنسي  : designer: المصمم  §
  .مبیة أستاد أولیمبي و مالعب كنواة لقریة أولی : major activity: النشاط  §
   .٢٠٠٨ -٢٠٠٢ : date: تاریخ االنشاء  §
  : فدان و یشمل االتي ١٤٠أستاد أولیمبي على مساحة  : project elements: ر المشروع صعنا §

  . ألف متفرج ٨٠ أستاد أولیمبي سعة -
   . ٢  ألف م ٣  متفرج لكل ملعب بإجمالي مسطح٢٠٠٠ ملعب فرعي للتدریب سعة ٢ عدد -
  . سریر ٢٠٠العبین سعة  فندق الستضافة ال-
  . مبنى أداري -
  . بوابات على الطریق الرئیسي ٧و )  آالف متر مربع ٤ باجمالي مسطح( محل ٨٠كم یتخللھا ٣ سور بطول -
  . أتوبیس ٢٠٠ سیارة و ٥٠٠٠ منطقة أنتظار تسع -
  . مھبط طائرة ھلیكوبتر -

                                        
1  - www.ozkorallah.com ( Accessed 20-12-2017 ) . 

http://www.ozkorallah.com
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   .)الباحث  ( موقع عام لعناصر المشروع) ٨(  شكل -

  
   :)المركز التجارى (  كایرو فیستیفال سیتي -٢-٤-٤
  

  
   .١موقع عام للمدینة بالكامل)  ٩(  شكل -

  : تعریف المشروع : أوال 
 – ترفیھي – تجاري – أداري –سكني (المشروع ھو مركز تجاري و ترفیھي لمدینة متكاملة االنشطة 

حجم المدینة الضخم و تعدد لروع نظرا  رئیسي و مؤشر عام للمشو لكن تم دراستة كجزء)  سیاحي –تعلیمي 
  .الجھات أختالف الشركات العاملة بھا و أیضا لعدم االفتتاح الكامل اجمیع عناصر المدینة 

  . مدخل شارع التسعین مطل على الطریق الدائري –القاھرة الجدیدة  : site map: الموقع  §
  ) .العقاریة ممثلة في الفطیم ( مجموعة الفطیم  : owner: الجھة المالكة  §
   .( ECG )جماعة المھندسین االستشاریین  : consultant: االستشاري العام  §
  .تعاون مشترك بین شركة الفطیم كاریلیون و شركة أوراسكوم  :main contractor: الشركة المنفذة  §
   .Calisonالمخطط العام  - : designer: المصمم  §

   . Design+5 التصمیم المعماري العام -
   .ECGسومات تنفیذیة  ر-

  

                                        
1  - www.ECGsa.com ( Accessed 5-1-2018 ) . 

http://www.ECGsa.com
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 الباحث -مراحل مشروع استاد برج العرب االقتصادیة لمحددات التحلیل  ) ٢(  جدول -

.  
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  .)الباحث  ( موقع عام للمدینة بالكامل) ١٠(  شكل -

  .مركز تجاري و ترفیھي لمدینة كایرو فیستیفال سیتي  : major activity: النشاط  §
مایو  : date: تاریخ االنشاء  §

   .٢٠١٣الى نوفمبر ٢٠٠٨
 project: عناعر المشروع  §

elements  مركز تجاري و ترفیھي
 و یشمل ٢م٢٠٠,٠٠٠على مساحة 

  :االتي 
  . محل تجاري ٣٠٠ عدد -
  . مطعم و كافیتریا ٩٥ عدد -
  .) ( Cinema دار عرض ١٧ عدد -
ساحات داخلیة و (  عناصر ترفیھیة -

  ) .خارجیة و نفورة راقصة 
 ٧٠٠٠ منطقة أنتظار سیارات تسع -

  .سیارة 
  

  
  

  . نتائج البحث -٥
 :بدراسة وتحلیل نماذج المشروعات السابقة كانت المحصلة ونتائج ھذه الدراسة ھى 

 تختلف االھمیة االقتصادي لكل مرحلة من مراحل المشروع بغض النظر عن الفترة الزمنیة التي تشغلھا تلك -١
  .المرحلة و تختلف أیضا درجة التاثیر لكل مرحلة علي الناتج االقتصادي النھائي للمشروع 

تأثیر مراحل المشروع على العائد األقتصادى فى مرحلة ما قبل التصمیم على الرغم :  مرحلة ما قبل التصمیم -٢
من قصر المدة الزمنیة لھا بالمقارنة بالمراحل األخرى اال أنھا تحتوى على عدة نقاط حرجة مثل أختیار الموقع ودراسات 

( یھا مما قد تؤدى الى نجاح أو فشل المشروع أقتصادیا مثل مشروع الجدوى األقتصادیة التي الیمكن أصالحھا أو تالف
  .و دور الموقع من الحد من الدور االقتصادي للمشروع ) استاد برج العرب 

بالنظر الى مرحلة التصمیم نجد أن لھا دور رئیسى فى أقتصادیات المشروع من حیث :  مرحلة التصمیم -٣
كالیف خالل مراحل التنفیذ و اعمال الصیانة اال انھا یمكن تعدیلھا أو اصالحھا الوظیفة ودور اضافى مكمل فى خفض الت

  .ولكن سوف تقوم باضرار تكالیف المشروع 
بالرغم من طول المدة الزمنیة التى یمر بھا المشروع فى مرحلة التنفیذ اال أنھا تأثیرھا :  مرحلة التنفیذ -٤

فیذ واألدارة األقتصادیة لعناصر ھذه المرحلة ولكنھا من الممكن أیضا أن األقتصادى یتمثل فى خفض التكالیف أثناء التن
ینتج عنھا أضرار جسیمة فى حالة األخطاء الناتجة عن مخالفة التصمیم المعمارى أو األنشائى أو األخالل بمعاییر الكفاءة 

  .مما یؤثر على المشروع أقتصادیا فى المراحل التالیة
وھى تتأثر ) لمشروع ( االشغال والصیانة تعد أطول مرحلة من عمر المنتج المعمارى :  مرحلة ما بعد التنفیذ -٥

تأثیر مباشر بالمراحل السابقة ولكنھا أیضا تمثل مرحلة مھمة من خالل أدارة المشروع ودورھا فى تحقیق المنفعة 
  دة العمر األقتصادى لھا األقتصادیة المثلى منھا كما ال یقل دور الصیانة من خالل الحفاظ على المشروع وزیا
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   . الباحث-  )المركز التجاري ( مراحل مشروع كایرو فیستیفال سیتي االقتصادیة لمحددات التحلیل  ) ٣(  جدول -
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  .)   الباحث("  اقتصادیا الدراسةيمشروعخدام اسس التفكیر االقتصادي على اھمیة استتحلیل  ) ٤(  جدول -

  "قتصادي على المشروع اقتصادیااھمیة استخدام اسس التفكیر اال

  استاد برج العرب  المركز التجاري كایرو فیستیفال سیتي   

  أھمیة مادیة

الربحیة  للجھة المالكة نظرا للعائد الذي یحققة 
  :االستثمار في ھذا المشروع نظرا 

 موقع المشروع المتمیز حیث یعتبر بوابة و -أ
دة و سھولة الوصول لھ من مدخل للقاھرة الجدی

  .المحاور و الطرق الرئیسیة 
 تنوع مصادر الدخل للمشروع و التي تعد أحد -ب

العناصر االقتصادیة للمشروع من خالل تاجیر 
المجالت و الفراغات المفتوحة و الخدمات و 

  .الیافطات االعالنیة 
 توافق عناصر المشروع مع متطلبات المكان و -ج

  .العمالء 
 الخبرة لدي الجھة المالكة و القائمة علي توافر- د

  .االدارة 
 أضافة بعض االفكار بالتصمیم مما یخلف قیمة - ه

  .مضافة للمنتج المعماري
ج ٩٠٠ مالحظات  تم تاجیر المحالت التجاریة ب-
( ج ١٥٠للمتر و أعمال الصیانة )  دوالر ١٢٠(

للمتر مع العلم بأن مشروع الداون تاون ) دوالر ٢٠
Down Town ج للمتر مما یعكس النجاح ٥٠٠ ب

  .االقتصادي للمشروع 

التي ال یمكن أغفالھا مھما كان الھدف االساسي و ) : الربحیة ( 
لكن في ھذا المشروع لم تكن على القدر المرجو منھا لعدة أسباب 

:  
 موقع المشروع و ھو مدینة برج العرب حیث ال یوجد -أ

نة القریبة من محافظة فرق كبرى مھتمة باللعب في ھذة المدی
أستاد ( االسكندریة التي تحتوي على أستادات للفرق الخاصة بھا 

االسكندریة الخاص بنادي االتحاد السكندري و أستاد حرس 
 ھم  سموحة والحدود بالماكس الخاص بفریق حرس الحدود و

  ) .أكبر االندیة التي یمكنھا االستفادة من ھذا المشروع 
 محل في السور ٨٠م عمل عدد  كما في التصمیم ت-ب

سور نادي ( الخارجي لالستاد أسوة ببعض المشروعات المماثلة 
و لكن نظرا لموقع المشروع لم یتم االستفادة منھا على ) الزمالك 
  .االطالق 
 ٢٥ الظروف السیاسیة التي تمر بھا البالد عقب ثورة -ج
  . و التي أدت لتوقف النشاط االقتصادي ٢٠١١ینایر 

  دة االستثمار القومي و الثروة القومیةزیا

من خالل ما اضیف للثروة القومیة من موارد یملكھا 
الجدید ) المنتج ( المجتمع تزید بقیمة ھذا المشروع 

 – توصیل مرافق –شق طرق ( و ما یشملھ من 
  ) .تنمیة عمرانیة 

من خالل ما اضیف للثروة القومیة من موارد یملكھا المجتمع 
 –شق طرق ( ة ھذا المبنى الجدید و ما یشملة من تزید بقیم

   ............ ) .- توصیل مرافق 

  توفیر فرص عمل

توفیر فرص مباشرة من خالل :  توفیر فرص عمل 
االنشاء ما بین مھندسین و فنیین و عمال و اداریین 

 ٧٥٠٠شاركوا في تنفیذ المشروع التي وصلت الى 
  .عامل یومیا 

اشرة ما بین مھندسین و فنیین و عمال و  فرصة عمل مب٣٥٠٠
  .اداریین شاركوا في تنفیذ المشروع 

 أھمیة -١
  : مباشرة 

من خالل مجموعة الفطیم :  جلب أستثمار أجنبى -
  .األماراتیھ 

  

 تحقیق منفعة عامة و الریادة في المجال التجاري و -
الترفیھي حیث یعد اكبر و أحدث مشروع تجاري و 

  .ترفیھي 

تحقیق منفعة عامة و الریادة في المجال الریاضي حیث یعد  -
  .اكبر و أحدث منشأة ریاضیة 

 أھمیة -٢
  :غیر مباشرة

  . توفیر فرص عمل غیر مباشرة -  . توفیر فرص عمل غیر مباشرة -
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  ) .الباحث( الدراسة يمراحل لمشروعالمحددات لمقارنة تحلیل مؤشر  ) ١١(  شكل -
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  . البحث  توصیات-٦
 ضمان التاثیر االیجابي الستخدام تم وضع عدد من التوصیات الخاصة بالبحث التي ستكون من شانھا ان تسھم في

   :التفكیر االقتصادي في توفیر الموارد االقاصادیة لمشروعات التشیید و البناء 
  : توصیات خاصة بالجھات المالكة -

و " جاح المشروع اقتصادیا مشروعات التشیید و البناء لضمان نضرورة االستعانة باسس التفكیر االقتصادي في .١
 .موارد المتاحة التوفیر 

االعداد الجید للمشروع خالل مرحلة ما قبل التصمیم بعمل دراسات جدوى دقیقة و سلیمة لضمان نجاح  .٢
یة المشروع الدور المرجو منھ ن تادضمتالمشروع من كافة الجوانب االقتصادیة و الفنیة و السوقیة و االجتماعیة و البیئیة 

. 
 :خاصة بالمصمم توصیات -

یجب االلتزام بنتائج مرحلة ما قبل التصمیم لضمان تصمیم مشروع اقتصادي متماشي مع التكلفة المحددة و  .١
  .یوفر اعلى مستوى اداء وظیفي و فني و جمالي 

 المعماري و استخدام اسس و توافر عناصر خفض التكالیف في التصمیم و خلق عناصر قیمة مضافة للمنتج .٢
  .مبادئ التحكم البیئي و االستدامة لعمل تصمیم ذو عائد اقتصادي و یحقق ترشید للطاقة و الحفاظ على البیئة 

اعداد و تجھیز مستندات للمشروع من رسومات و مواصفات فنیة و حصر للكمیات متطابق و دقیق لضمان  .٣
 .مراحل التالیة دون خلل او اضطراب اجرائات تعاقدیة سلیمة تضمن سیر العمل بال

  ) :المقاول( توصیات خاصة بالجھات المنفذة -
بشكل واعي ینتج عنھ سیر العمل دون التاثیر )  ادارة -تمویل-  عمالة- مواد-معدات( التحكم في عناصر التنفیذ من 

  .علي خطط التمویل و الجدول الزمني للتنفیذ 
  : الجھات القائمة على قطاع التشیید و البناء   توصیات خاصة بالھیئات الحكومیة و-

وضع مخطط عمل متكامل طویل االجل و بمنظور شامل لقطاع التشیید و البناء و لنوعیة المنتج المعماري 
 .المطلوب لكل مرحلة و منطقة 

o  المراجع:  
م ٢٠١٠،  االسكندریة –الدار الجامعیة للنشر ، مصر ، مقدمة في االقتصاد الھندسي ، السید محمد احمد السریتي  .١
 .  
  .م ٢٠٠٧،دار النشر للجامعات ، إدارة مشروعات التشیید ، یم عبد الرشید نصیر ھابرا.د .٢
  .م ٢٠٠٨، مكتب الدراسات و االستشارات الھندسیة ، دراسات الجدوى للمشروعات العقاریة ، حسین جمعة .م .٣
رسالة ماجستیر ، ن و تكلفة المشروعات األسس و المحددات التي تتحكم في تخفیض زم، المھدي علي محمد  .٤

  . م ٢٠٠٧، جامعة القاھرة 
رسالة ماجیستیر  ،  BIMتحسین ادارة الصیانة للمباني الحكومیة باستخدام تقنیات نمذجة البناب ، باسل الحسن  .٥
  .٣ص ، ٢٠١٦،قسم الھندسة المدنیة جامعة تشرین سوریا ، 
 .م ٢٠٠٧، رسالة دكتوراه جامعة عین شمس ، یم البیئي أقتصادیات التصم، محمد عبد الفتاح العیسوي  .٦
  .م٢٠١٠، رسالة دكتوراه حامعة حلوان ، العمارة الذكیة كمدخل تطبیقي لتحقیق االستدامة ، خالد علي محمد  .٧
  .م ٢٠١٠،  جامعة دمشق كلیة االقتصاد بحث ، ماھیة القیمة المضافة في التسویق  ، عالء درویش .٨
بحث كلیة الھندسة ، ادارة  تخطیط التكلفة في مشروعات التشیید ، میخائیل ساكو  زھیر –مرفت رزاق ولي  .٩

  .م ٢٠٠٩، جامعة بغداد 
، المراحل  ادارة المخاطر و إدارة مشروعات التشیید والبناء، یم ھضیاء الدین إبرا.  د–سید مدبولى على . د.ا .١٠

 .٢٠١٦،  جامعة أسیوط المجلة العلمیة كلیة التجارة، التى تمر بھا مشروعات التشیید 
11. Olli llveskosky & Seppo Niittymaki , Construction Management Study , Publisher 
Hame University of sciences-Finland , 2015. 
12. Michael Kulwin, Feasibility Studies in Construction Projects: Practice and Procedure , 
Publisher taylor & Francis , 2016 . 
13. Chappell. D. Willis, C.J, The Architect in Practice , Published by Blackwell 
Publishing Limited , UK (2005) .  
14. F.occasional paper, Number 2, Alternative process building procurement, Design & 
construction , 2008 . 
 
 

  : المصادر مشروع استاد برج العرب  .١٥
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–حالیا مدیر أدارة دراسة االسعار بشركة المقاولون العرب ( المدیر الفني للمشروع :  عوض عوض الذھبي -م .١٦
  . مقابلة شخصیة –) فرع االسكندریة 

–حالیا مدیر تنفیذ بشركة المقاولون العرب ( مدیر ورشة الخرسانة سابقة الصب :  أحمد عبد المجید الصافي -م .١٧
  . مقابلة شخصیة - ) فرع االسكندریة 

حالیا مدیر مشروع مأخذ محطة كھرباء أبوقیر بشركة المقاولون ( مھندس المكتب الفني :  أیمن محمد عطیة -م .١٨
  . مقابلة شخصیة -) فرع االسكندریة –العرب 

  ) : المركز التجاري ( المصادر مشروع كایرو فیستیفال سیتي  .١٩
  ) .شركة الفطیم العقاریة ( التصمیم للمشروع  رئیس مدیري:  ھشام فوزي -م .٢٠
  ) .شركة الفطیم العقاریة ( مھندس المكتب الفني للمشروع :  بكري النیل -م .٢١
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