ادارة المشروع( التنفيذ)
االسلوب االمثل لتنفيذ المسكن
ان انتشار مستوى التنفيذ المتدني بشكل ملحوظ وتجاوز معضم المشاريع السكنية الميزانيات المرصوود لاوا أو توخرر نناوا

غالبيوة هوذ المشواريع فوي وتتاوا المحودد

اما ألسباب تانونيه أو فنيوه أوتود يوتم تنفيوذ المشوروف بونفس الميزانيوه المحودد وفونفس المود المحودد ول ون بمسوتوى تنفيوذ سو ييرودم الضورل الوذذ نفوذ مون أجلوه وتود

يعود ذلك الى ضعف في مستوى التصاميم المعمارية أو عدم أ تمال الوثائق القانونيه فت ثر المنازعات حولاوا وايروراا ايساسويين فوي أذ مشوروف هوما المالوك
وايستشارذ والمقاول.

وتود أسووامت عوامول عديوود فووي تودهور جووود ألتنفيوذ وتووخرر ألتسووليم وزيواد ألت لفووه وكثور المنازعووات وموون أهوم تلوك ألعوامول األنربوواف لوودى كثيور موون المووارنين

بعوودم أهميووه وجوودوى أسوواليب متابعووه التررووي والتصووميم المعمووارذ وألتنفيووذ للمشوواريع بشووكل عووام والمشوواريع اإلنشووائيه بشووكل رووا

ونظو ار للزيوواد الملحوضووه فووي

عوودد المشوواريع السووكنيه الجديوود والمنفووذ موون تبوول الم ووارنين بشووكل فووردذ فقوود أدى ذلووك الووى نغ وراس األس وواس بكميووات وأن وواف هائلووه موون الم وواد اإلنشووائية المتفاوتووه
الجود

وأنتشار األنظمة التقليدية لإلنشا

بنا

علوى اجتاوادات شرصويه مون تبول غيور ألمرتصوين وأألسوتردام المت ورر للعقود العوام تتسوليم مفتواو أو هيكول

بين المقاول و المالك وهو أألسلوب المنتشر تربيقه.
وموون هووذا المنرلووق فقوود اصووب

موون الضوورورذ ألحوود موون انتشووار أسووتردام األسوواليب التعاتديووة التقليديووة وأسووتردام البوودائل المناسووبه ومناووا ندار المشووروف تادار

التنفيذ حيث أن هذا أألسلوب هو أألسلوب الشامل و أألمثل لتنفيذ أى مشروف بد ا من الفكر الوى التسوليم الناوائي والتشوضيل ويجوب أن نفورس بوين أدار ألمشوروف و
فروعه مثل أدار ألتفيذ أو أألشراا وألذذ تقتصر مسؤليات ايستشارذ بعد تعاتد المالك والمقاول الرئيسي على النواحي الفنيه فق .

نن أسوولوب ادار التنفيووذ يناسووب جميووع المشوواريع وهووو يسووتردم مقوواولي البووارن المترصصووين كمقوواولين رئيسوويين وذلووك عوون رريووق تجزئووة المشووروف نلووى أج و از
مقسمة منرقيا و توتيوع

جميوع العقوود مباشور بوين المالوك والقواولين وعواد موا يكوون مودير التنفيوذ تالمشوروف أستشوارذ روا

للمشوروف و بموا يحودد بالتفصويل العقود الموتوع بوين المالوك وأألستشوارذ.

للمالوك يبودأ مون الم ارحول أألولوى

فيما يلي قائمة بأهم المميزات التي من اجلها يفضل تطبيق طريقة إدارة التنفيذ في جميع المشاريع:
 1اينسيابيه اييجابية وأألستفاد القصوى من مرحله التصميم الى مرحله التنفيذ الى مرحلة ايستردام.

 2نعرا العميل فرصه حقيقيه في ارتيار المقاولين و نعرا المقاولين المرتصين الفرصة العادلة في التنافس
 3التخ د من ترسيه اج از المشروف على أفضل العرول فنيا وماليا .
 4المراجعة المستمر للموازنات ألتراذ القرارات العمليه السليمه رالل التنفيذ وصرا مسترلصات المقاولين .
 5التحكم في الت لفة ال لية لتنفيذ المشروف وتقليلاا بما ييتعارل مع جود التنفيذ.
 6التنسيق المستمر بين عناصر المشروف لتقليل أألررا وتحسين الجود .
 7تقليل فر

تعارل المصال بالمشروف .

 8معرفه أسباب تخرر المشروف تبل حدوثه من متابعه عناصر بخستمرار .
 9التعامل القانوني والفني مع المرارر المتصلة في مشاريع البنا .

 10تقديم مستوى تنفيذ جيد وحسب الجدول الزمني .

الهيكل ألتعاقدي إلدارةألتنفيذ هو هيكل تعاقدي يتضمن عدة عقود رئيسية أهمها :
 1عقد بين المالك والماندس المعمارذ تأألستشارذ الذذ يتولى المسئولية التصميم .
 2عقد بين المالك و الماندس المعمارذ ت أألستشارذ

الذذ يتولى مسئولية ندار تنفيذ المشروف .

 3مجموعة عقود مستقلة بين المالك ومقاولين مترصصين لديام مسئوليات مستقلة لردمات التنفيذ التي يقدموناا .
كما يجب تحديد الصالحيات والمسئوليات لتنفيذ كل عنصر من عناصر المشروف تعاتديا نلى ررا واحد فق من األرراا ألثالثه .

فمدير التنفيذ تأألستشارذ ا مسئوليتة التنسيق ومتابعة اعداد التصميم المعمارذ والعقود باإلضافة نلى المسئولية ايدارية والمالية وألفنيه اثنا التنفيذ .

المقاولون ا مسئولية التنفيذ والتنسيق مع مدير التنفيذ فق .

المالك ا مسئولية التعاتد مع المقاولين المرتصين بمساعد مدير التنفيذ تايستشارذ .

اما ملف وثائق إدارة ألتنفيذ فيجب أن يحتوي على أألقل مايلي :
 1اتفاتية بين المعمارذ تأألستشارذ كمدير تنفيذ مع المالك .
 2اتفاتيات المقاولين مع المالك .
 3اتفاتيات الموردين مع المالك .
 )4جدول الصالحيات والمسئوليات

 )5المرررات وجداول التنفيذ والمواصفات وجداول ال ميات ل ل جز من اج از المشروف.

و

