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 :ةمقدم
 

ور ان د اي تط ي بل الم ف د الع ى يعتم افه ةالقدرةالفني عل ى اض ائز ال ري الرآ  ةالبش
ادي ذلك ةواالقتص د ل دى البل ه وم راده معرف ون اف وم بفن از ةالمختلف العل  النج
اريع ا مش ع يحتاجه واء المجتم ت س ك آان اريع تل ادي او ةانتاجي المش  اوةاقتص

ي  او ةتنقيبي ا  ةهندس ات   اوغيره ن االختصاص ان  االزل ،ومنذم خاص  آ  االش
ون م الفني ل ه ن اوائ دأوا م ال ب ي االعم درات ةالهندس ي بق يط واالت ةشخص  ةبس

الين ائين آالعت رهم والبن ت وغي الفوؤس ةاليدوي االالت وآان ل آ  والمناج
ارق ي والمط د ه وفرة ةالوحي ديهم المت از ل ال النج م ةالمناط االعم انوا   به ي آ والت

ر        ن االج ه م اني مختلف ا مب ون به وف او يبن ون الكه خر او ينحت رون الص ا يحف به
 .  ةاي الطين المجفف بالشمس او قطع الصخور المختلف

ين ان ةحاج ازدادت وح اريع االنس ر لمش دود اآب اطر آالس ات وبعض والقن  المنش
ر دات االآب اميع ب رفيين مج ع الح تعين تتوس دي وتس ر ةعامل باي ر واالت اآث  اآب
دار ن ت ل م اميع قب ك ةمتخصص مج ا ت االال بتل ى ادى مم ي ةحري ال ل ف  العم
ر ت اآث ات فكان ر اهرام ور مص ين وس يم الص د العظ ارب وس ر م ن والكثي  م

ال اهدا االعم ى ش درات عل ان ق ود يةالهندس االنس ار بجه يط وافك ة ةبس  مقارن
اليوم  ن           ب ات ولك عف االمكاني ن ض رغم م ى ال الم عل ب الع ن عجائ ت م فكان

ل    هل وافض رق اس اد ط ة اليج اره المختلف ه وافك ان واختراعات اوالت االنس مح
ارة         اء الحض ام لبن و االم دم نح ور للتق ة التط ت بعجل ين دفع ت ،وح رب انته  الح

دات ةالعالمي ورة وب وض ث ناعي النه نفط واآتشف الص ور ادت ال ى االم  ورظه ال
خم االت ر اض درة واآث هل ق ال لتس ان اعم ان ةاليومي االنس ود فك از الوق  آالك

زين تخرج والبن ن ةالمس نفط م د ال دت ق ورة ول ي ث تهان ال ةهندس ا يس دا به  وب
ور ل ظه د جي ن جدي ون م ذين الفني وا الل ار تخصص اج االت بابتك دي تحت  ةعامل اي
ل ه اق ل وآلف از اق ال النج ه اعم ع مرهق ار االف آقط ا ةالمكعب االمت ى ونقله  ال

ارج ع خ ل مواق ع او العم ل رف ر ةآونكريتي آت اء او اآب كال بن اج اش ه تحت ر دق  اآب
ؤدي  خمة ت ات ض دها بالي ية ورف اريع الهندس ال المش را العم ا آبي ت دفع فكان
ون           ع الفني خم ودف اريع اض ل المش ا جع ر مم ه اآب ل ودق ات اق رة باوق ل آبي اعم
د          ر وس ارات البش واء ملي ة الي ة وحديث اريع متقدم دة ومش اميم جدي ع تص لوض

ث الحا ة حي ة الحديث اة المدني اء الحي ه لبن اتهم المختلف ر احتياج رق اآب ى ط ة ال ج
ه          خمة وزراع اه ض اريع مي ى مش ة ال رعة والحاج اعا وس ر اتس واآث
ور        ة بتط ة المرتبط اريع المختلف ن المش ر م ر الكثي ول والكثي ور اط اآبروجس

 .االنسان  

ا م تازداد ولم ال حج درة االعم ذ االالت وق ى ةالحاج ازدادت ةالمنف يم ال ك تنظ  تل
ال ك وادارة االعم اميع تل بحت المج ك ادارة فاص ال تل اء العم ذها اثن اج تنفي  تحت

ى درات ال ي ةاداري ق ل ال ةهندس ن هةاهمي تق درات ع از ةالفني الق ل النج ث العم  حي
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ات ادارة ا االلي اظ وادامته ى والحف ا عل ن ديمومته ة م اظ جه ى والحف الم عل  ةس
املين ن الع ة م رى جه ا اخ دادهم ان خصوص بحت اع رة اص اج آبي ى وتحت  ال
رة ل ةودراي خب ع او لتقلي ائر اي من ري خس اف ةمحتمل ةبش ى ةالحدوث،اض  ال
ل ى العم يم عل ل تنظ ك عم اميع تل ة  العملي المج ال المناط ل االعم ذ آ ا  ة وتنفي به

ل    ت اق ر ووق ة اآب ابدق رت مم اء ةالحاج ظه رآات النش  الدارة ةمتخصص ش
ذ ف وتنفي ال مختل ذلك االعم رت وب رآات ظه ية  المختلف الش ت هندس واء آان ة س
 .الية او تجاريةاو م

 

 :ةالهندسي الشرآات

ن ان م م رآات اه ي الش ال ف ران مج كان العم ذ واالس اريع وتنفي ي المش  ه
رآات ي  الش ي  ةالهندس م الت ر  تظ ن  الكثي ين م ين  المهندس ف  والفني  بمختل

اتهم ال اختصاص اهرين والعم ر الم اهرين وغي اف الم رآات ةاض ة المالي للش
ذلك    االموال وآ اريع ب دة للمش رآاتالراف اهمة والكهربائي ةالميكانيكي الش ة المس

ا    ة به اريع خاص دير مش ي ت اريع او الت ذ المش ي تنفي ض ف رآات وبع  ذات الش
ل از ةالص ال النج ي االعم ا ةالمناط ةالهندس رآات به ي ،فالش رض ةالهندس ا نفت  هن
ا ل انه ى تعم ور ادارة عل ي االم ذها ةالهندس ات وتنفي حاب آناطح  او الس

ات كني المجمع ور ةالس ه    والقناطر والجس اة المدني اريع الحي ن مش ابه م وماش
 . الحديثة

كيل ان رآ اي تش ي ةش ى ةبحاج ةهندس س ال اظ ادارة مجل ى للحف درة عل رآ ق  ةالش
ى ذ عل اريع تنفي ي  المش ذلك ه اف ةبحاجوآ ى ةاض ين ال ين المهندس ى والفني  ال

انونيين اشخاص ل ق كال اي لح ع او اش ى التوقي ود اي عل تم عق اق ي ا االتف ع عليه  م
ة اي ذ جه المة        للتنفي ى س اظ عل ة للحف ة القانوني ن الناحي المتها م ة س ومتابع

الحها   رآة ومص انوني للش ف الق ي الموق س ،وف ت نف اج الوق ى تحت ب ال  محاس
اديمي رة ةدراي ذو اآ االمور آبي ابي ب اظ ةالحس ى للحف وال عل رآ ام ا ةالش  ومتابعته
لم لف وتس رف او الس تحقات ص وادر المس رآ لك ور  المختلف ةالش ة االم ة ومتابع

 . المصرفية المختلفة من قروض وفوائد ومستحقات

د اج وق رآ تحت ى ةالش اس ال رين ان رآ الدارة اخ نهم ةالش ين م وا (االداري مراقب
ل ادرين )العم ى الق اميع ادارة عل ن ةالمختلف المج ات م اميع االلي  ةالمختلف والمج
 .اشكالهم بمختلف والمنفذين العمال من

س ان رآ ادارة مجل رة ةاهمي ذات ةالش ي آبي ن فه ع تحتض دس الجمي  آالمهن
انوني ب والق اف والمحاس ى ةاض احب ال رآ ص دير او ةالش ل م ذ العم ف لالخ  بمختل

تفاده االراء ا واالس ق منه وب لتحقي ن المطل ذ م ال تنفي و االعم ودة وه  الج
 . والجهد  والتكاليف الوقت عامل اختصار الى ةاضاف واالرباح
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ب ر ال ان يج س يختص رآ ادارة مجل ى ةالش حاب عل وال رؤورس اص  االم
ونهم رون لك اح يفك ر دون باالرب االمور التفكي ا ةالقانوني او ةالفني ب د مم بب ق  يس
ائر رآ خس ى ةللش س عل امطلوب عك ن م ل م ى    العم د عل روع يعتم اح المش فنج

ن         لع م رف او ض ال اي ط ون اهم ال آ افة للم ا اض ة ايض ت والنوعي املي الوق ع
رعة         ون س د تك وبية فق ر محس ية غي ائج عكس ي نت بب ف د يتس ي ق الوث الهندس الث
ث         ية حي ة الهندس ن الناحي له م ي فش ببا ف ه س ادة ارباح روع او زي از المش انج

 .ة قد تفوق ارباح المشروع اصالتحتاج فيما بعد اموال طائلة للصيان

ب ى يج احب عل رآ ص ار ةالش اء اختي س اعض رآ ادارة مجل ى ةالش اس عل  اس
رة درة الخب اس ال ةالفني ةوالحنك والق ات اس ل ةاالجتماعي العالق  ةالقراب ةوص
ون ل آ ى جايحت العم اس ال ادر ان ى نيق ذ عل الهم تنفي ى اعم ه افضل عل ذا وج  وه

اج ات يحت درة ةالذهني االمكاني رة والق ايش ةوقابلي والخب ي التع ع والتماش  م
ور ثال االم وة فم ي ق دق او ةاالمان او ةالشخص ا الص فات آله ا ص ل يحتاجه  العم

 .المناسب المكان في لوضعه المناسب الشخص اختيار يحتم وهذا الستمراره

را ا ونظ ل لكونن ي نعم يم ف تان اقل ه آوردس رب فان ذ االق ث لالخ ن بالبح  ةآيفي ع
رآات ادارة ط الش ا وخط ادة عمله ين لالف حاب للمهندس وال رؤؤس واص  االم

تص ا واخ دث هن ن بالتح اء ةآيفي ع رآات انش ل ةحكومي اي ةمختلط ش ى تعم  عل
ذ اريع تنفي ر ةالحكومي ةالمختلف المش ق ةالحكومي وغي اح لتحقي ال ارب د واعم  ةجي
اف ى ةاض وادرة تهيئ ال ل آ ي للعم دان ف ل مي ي العم اد الهندس ن لالبتع ار ع  االحتك

ل ن الحاص ل م رآات قب س     االهلي الش ق نف ن تطبي ن الممك ة وم ة او االجنبي
ا اي  ة ايض رآات االهلي مل الش ا لتش دث عنه وف نتح ي س ة الت ادي او االنظم المب
ا   ا وامكانياته ور قابلياته ة لتط ذه التجرب ن ه تفيد م ن ان تس رآات ممك ك الش ان تل

 .المختلفة
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 :العراق في ةالهندسي المشاريع واقع

 

ع ان اريع واق ي المش ي ةالهندس راق ف و الع يء لالسف ه اريع س ا فالمش ذ ام ن تنف  م
ل رآات قب اوالت ش يس ةمحلي مق ا ل ى وال ةواداري ةفني ةقابلي له ات حت ب الي  ةمناس

از ل النج در اال العم ل مان ب ان ب رآات اغل ي الش رد ه وال روؤس مج  و ام
حابها اس اص دين ان ن بعي ون ةالهندس ع ى يعمل ول عل ى الحص اوالت عل  مق
ربح لغرض ى ال ب عل ذ دون االغل راف بضغط اال ةبالنوعي االخ ان ان االش ه آ  ل
ي دور ل ف د او العم ذ ق ن تنف ل م رآات قب د ةاجنبي ش ون ق دورها تك ا ب اآلها له  مش

ن ةالخاص  ث م وفير  حي وادر ت ات الك دم  وااللي ود  لع رة وج ده خب ا  جي  او له
 . الربح بمجرد اهتمامها

م رف ان المه ة ان نع راف جه ا  االش ادة م ون ع ر تك غيرة دوائ ة ةتابع ص  للجه
تفيد ن ةالمس ل م ون العم ى ويكون ب عل ن االغل اس م وا ان  ةالعمليالخبرة قليل

ر  ورات العص ة وتط االجهزة الحديث ا ب ا وخصوص رآات قياس ي بش  ةهندس
ذلك و ةمتخصص دامآ يم انع ذه التقي ات له رف الجه ورة ةالمش ت ةحقيقي بص  دفع

ذه ويردم لع تاالجه ه ا تط ا قابليته رق ال اذ وخبراته ين ف دس ب ر او وءآف مهن  غي
 :منها آثيرة السباب غيره عن بجد يعمل اللذي الفني بين وء مثال اوآف

وان نا -١ وظيفي العن دس ال ي او للمهن ذ الفن ابع اخ اد ط ى االعتم نوات عل  س
ط الخدم ر  ة فق ا وآثي ر منه كري ةآالخدم ةفعلي غي ي ةالعس خ—او ةاوالسياس  (ال
ثال ين فم ة    ح ة الوظيفي ع الدرج دسل ترف ى لمهن دس ال دم مهن اج اق  يحت ٤( نوات(  س
دون ةوظيفي ةخدم وع ب ى الرج اءة ال درة الكف ث والق ان حي ابقا آ د س ى تعتم  عل
دد دورات ع ي ال دخلها اللت دس ي ي او المهن وير الفن ه لتط تراط قابليات ال فاش  اآم

ي دورات ان هندس ادل ة آ ابيع 6 تع ثال اس ال م ن لالنتق ى ةدرج م رى ال دفع اخ  ت
دس ى المهن ول ال ك دخ دورات تل وير ال ه وتط دورات   قابليات ذه ال ال ه اي ان اآم

نوات      يس س وظيفي ول وان ال ر العن رطا لتغيي ابقا ش ه س ول ب ان معم ا آ وآم
ا         الوات ام ب اي الع ادة الرات د لزي ة يعتم نوات الخدم دد س ث ان ع ة حي الخدم

وظيف  وان ال الي       العن ت الح ي الوق ة ف دورات التطويري ابيع ال دد اس ع لع م يخض ي ل
 .وهي حالة سلبية

دم ٢‐ ود ع د او دورات وج وير معاه ين تط اص للمهندس ين االختص دار والفني  ت
ن ل م وزارات قب كل ال اري بش ل اجب ي لك ين المهندس ل والفني دت ب ى اعتم  عل

ر ى االآث ربين عل ات المق ل او ةاالجتماعي والعالق ذ دون التسلس  ةبحاج االخ
وزارة ات ال ا ةالخاص لالختصاص ا به ات  وتطويره رز االختصاص الل ف ن خ م

الهم دورات     ة الدخ وءة المختص ر الكف ار العناص ل وزارة واختي ة لك المطلوب
 .التطوير 
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ب ان ‐٣ وادر اغل ي الك ي ةالهندس ذ ال ه ال تنف ا ةحقيقي اعم ى تشرف انم ال عل  اعم
ن   اب م روتين ب د ال ون وق ك تك ال تل ر االعم ن اآب اتهم م ث قابلي  رةبالخ حي

ه ذ حقيقي اد للتنفي ى فاالعتم وادر عل رآات ةاهلي آ اع وش اص القط ع الخ  تمن
 .االبداع من كوميحال المهندس

ب ان ‐٤ رآات اغل ديها ةالمحلي الش ات ل ؤجرة او ةقديم الي وادر م ر وآ  ةثابت غي
ا اي ي انه س تنتق عار ابخ غيل االس ين لتش ين المهندس ى والفني ات وحت  االلي

الي تخدم وبالت ل تس رة االق ع خب اد ويق ى االعتم وادر عل رف الك ي ةالمش ي الت  ه
ال رات ذات اص ار  قليل خب اريع االعم ف مش بب توق الي بس ت الح ي الوق ة ف
 .وعدم تطورها بسبب الحروب المستمرة ةالمختلف

دم ‐٥ ود ع ارج ةحقيقي دورات وج ر خ وير القط ات لتط وادر القابلي  ةالمختلف للك
ث ظ حي وزارات ان نالح ى ال ب عل تثمر ال االغل ذه تس دورات ه ان ال  ةالحاج لبي
رات ةالفعلي ي للخب ال اي وف وع او مج ر ن ل ةالمطلوب ةالخب ا ب ى تقتصر انه  عل

خاص د اش ون ق اداتهم تك اء ايف ت لقض ود الوق دون ةوالع ده ب ذآر فائ ي اال ت  ةشخص
ل ا ب دى احيان ى تتع ال ال خاص ارس دين اش ن بعي و ع دورة ضوع م  اقتصار او ال

دورات ى ال الع عل اهدة االط ا ومش م م ذه ت ن تنفي ل م رين قب بعنا(و االخ ن ش  م
 .)شوب فوتو بال الدورات تسميه

ار ان ‐ ٦ ات اقتص اعات المكافئ افي والس دس ةاالض ى للمهن روتين عل ل ال ن يجع  م
دس انا المهن ا انس روض"الي تم ان ،المف اب ي اعات احتس ان ةواقام ةالفعلي الس  لج

ك ةلمتابع اريع تل ا المش ن وتقييمه ث م م حي د الحج يم ةوالنوعي والبع ادر وتقي  الك
ا وعيا تقييم تخدام موض اعات آاس افي الس اعات ةاالض اف ةخدم آس  ةلخدم تض

دس ي حال المهن افي ةف اعات االض انوني للس اب الق ا النص يم ةتجاوزه  وتقي
 . الكادر  لقدرة  معيارا لتكون ةالمنفذ االعمال

ن ‐ ٧ دم المؤسف م اب ع ع( احتس ل  الجم ام العط ي )واي ر ف ن آثي اريع م ن المش  م
اعات ةناحي افي الس ابه ةاالض ى وماش س عل ام ةبقي عك ا االي وم ان علم  ةالجمع ي
و ر ه اثيرا اآث ى ت دس عل ادر المهن ن والك ره م ه غي وم آون تراحه ي ف اس تم ال ،آي  ي

  للمقاول؟ ةاضافي مدد يحتسب وال مستمر والمشروع العمل ساعات احتساب

دس ان اي زم المهن ور مل ع بالحض ل لموق تمرارة نتيج العم ل اس اول عم  وال المق
وز ه يج اع ل ن االمتن ة ع ال متابع زة االعم ن المنج ل م رآ قب ام ةالش ع اي ه الجم  الن
من ؤلياته ض ا مس ى ال بينم ل اي يعط جيعه مقاب ى لتش تمرار عل ي االس  ةمتابع ف

روع ورة المش ل بص ان افض ان ،آ ابه باالمك ام احتس ا آاي ه فتض ثال لخدمت  اي م
تم ابحا ي اعات تس افي الس الل ةالكلي ةاالض هر خ منها الش ام وبض ع اي  الجم

ب عات وحس تم ةالفعلي الس اب وي الغ احتس ى ةمادي مب تم ان ال ول ي قف الوص  لس
اعات افي الس موح ةاالض ا المس ب به ر حس اب ةالمالي االوام اعات ةبقي واحتس  الس

اف ةآخدم ى تض ا الموظف ةخدم ال ان آم ابقا ليحص آ ي س  ةالعام ةالمؤسس ف
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رق ور للط ا والجس ب احتس ب     بوآذلك يج ان تحتس ة آ ل الفعلي اعات العم ) ٨(س
اعات ر س ال عطل    او اآث ه اص ع آون ل والجم ام العط ة   ةالي ا بقي ع به يتمت
 .الموظفين

 

 

 : ةاالجنبي الشرآات سلبيات

رآات ان ادة ةاالجنبي الش اتي ع ول ت ى للحص اح عل ول ال االرب ى الحص  عل
واق ادة اس اتي وع رآات مات ي ش ر اصال ه ادرة غي ى ق ا ةمنافس عل ي اقرانه ك ف  تل
دول ا   ال اءت منه ي ج ا الت ا مم ل دفعه ي للعم رى دول ف ي اال اخ االت ف  ةخاص ح
 .ةالقاعد عن مواضيعنا آل في نتكلم ونحن ةشواذ قاعده فلكل طبعا

ذه رآات ه ب الش ل ةآلف تحتس ات نق وظفين االلي كن والم ل والس ر والماآ  والكثي
ن دمات م ا الخ ل مم الغ يجع روفة المب دا ةعالي المص ا ج رآات قياس  ةالمحلي للش

الي د وبات ون ق د تك ن ةبعي دان ع الغ  الحقيقي ةالمنافس مي اريع بمب ذ المش ة او تنف
 . ضخمه قياسا لغيرها

رآات   ذه الش اجه ى تحت هيالت ال ل ةواداري ةآمرآي تس ا ونق ور وآله د ام ل ق  تثق
ل ة آاه رف الجه ي ةالمش ل الت ى تعم ل ادارة عل ا العم ى جنب ب ال ع جن رآ م  ةالش
ذ دى ،بلةالمنف ر يتع اج االم ذه احتي رآات ه ى الش ي ال كن اراض امين ل وس لت

تقرار  ا  اس د  آوادره اج  وق ى  تحت ات  ال ذه      ةمعين  حماي تعين ه رة تس االت آثي ي ح وف
رآات  جناء  الش ر  بالس وب  وغي يهم  المرغ ي  ف ك  ف دول  تل ي  ال اءت  الت ا  ج  منه

رآ م ةالش الغ لعمله ل بمب ا او اق مى م النفي يس ي ب ل اصال وه ل تثق  ةالدول آاه
 .ة وقد تنتقل معها الكثير من االمراض والعادات السيئة والمتابع بالحمايات

رآات ةحاج ان ال ةاالجنبي الش ا اليص ها الياته ى واشخاص ع ال ل موق ن العم  وم
م تهم ث ل تهيئ اج للعم ى تحت ت ال ذا وق ت وه ف الوق رآات يكل اال الش را م تم آبي  ي

اب ى ةاحتس روع ةآلف عل د او المش اج ق ى نحت ا ال دد اعطائه ر م از اآث ل النج  العم
اد ى باالعتم هادات عل واريخ ةالكمرآي الش ال لت واد ادخ ات الم  ةالمختلف وااللي

ي ذلك وه اج ب ى تحت ت ال ول وق ذا اط ف وبه رآ تكل الغ ةالش اف ةاضافي مب ى ةاض  ال
اثير ى الت ل عل ث العم اخير ان حي ل ت وم العم د لي ي واح اخر يعن تخدام ت  اس

روع ا المش دا يوم ذ واح تفيدة     وهك ة المس ورة للجه ر منظ ائر غي بب خس ا يس مم
 .من انجاز المشروع

ب ان ذ اغل رآات ه ون الش دات ذ التك وير ةحقيقي ةفائ ات لتط ادر قابلي ي الك  المحل
ا ل     مثال اتي معه وادر ت تعين بك ا تس ثال آونه ا م د ال رخص اجوره ركو ق ك  تت تل

ات ي االلي ذت الت ا نف روع به ا   المش اءت منه ي ج دول الت ن ال توردة م ل والمس  ب
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العكس د ب تعين ق ات تس اءة ةعديم ةمحلي بالي رق ةنتيج الكف عر ف د الس ون وق ذا تك  ه
 .اخرى مشاآل االمور ولهذه مترجمين الى ةبحاج الشرآات

 :الهندسي الواقع وتطوير لتغيير نقترح ماذا

وير ةمعالج ان ا ةحال اي وتط ت مهم ي آان ر او ةهندس ي غي اج ةهندس ى تحت دة ال  م
ر ةزمني ادا ةقليل غي ى اعتم وع عل كل ن وير ةوآيفي ةالمش ن التط وات ولك  بخط
ل ةواثق دوؤب والعم تمكن ال ن ن ق م ل تحقي ي آ نحن ش ل ف الواقع نعم ى وال ب  ننس

 :لعالج الكثير من المشاآل  مايلي نقترح الطموح،وهنا

كيل‐‐‐1 يم تش رآات وتنظ ذ ش اريع تنفي ي ةحكومي مش ل ف ب وزارة آ  حس
ها ى او اختصاص ل عل كيل االق دة تش رآات ع ل ش ا لك ها منه ان اختصاص ون آ  تك

داها اريع ةمتخصص اح ري بمش ثال ال رى م كني واالخ رى ةس رق واخ ور ط  وجس
 .وهكذا

ن كيل االفضل وم رآتين تش ر او ش ي اآث ل ف ان اختصاصها حسب وزارة آ تم آ  ي
كيل  تش رآتين) اريع تينمتخصص ش ري بمش افس (ال ذه تتن رآات ه ا الش ا فيم  بينه
ذ اريع لتنفي ثال ةاالروائي المش ول م ى للحص ود عل ذها عق اط وتنفي م وتن ذ به  تنفي
ب ال اغل ي االعم من ةالهندس دود ض ك ح وزارة تل عارها ال ون اس على ان تك

فات ال   من المواص ية وض يةتنافس تم هندس ار ،ي ر اختي وءة عناص ن آف ل م  آ
ات ن االختصاص رة ذوي م درة الخب ن ةوالقابلي والق هود م م المش  ةبالنزاه له

 .العمل حساب على اشخاص اختيارعدم و المجامالت عن واالبتعاد ةواالمان

ل ي ةالدول تعم ى ةالمرحل ف ى االول د عل ذه تزوي رآ ه ل اتالش ا بك ن احتياجاته  م
ات اني الي ال وراس ومب ي م دخل اول وادر وت ي الك  ةوعملي ةنظري دورات ف
ا ل وزجه ع للعم رآات م ل ةاالجنبي الش ا لنق ن خبراته م وم تم ث نح ي ؤالء م  ه

ات ب مخصص ادا وروات ى اعتم ال ةاالنتاجي عل زة واالعم جيع المنج وادر لتش  الك
ل اعات للعم ول بس اد اط زاتهم ةلزي ا منج ل مم ن يقل د م ل دعقودم لتل العم  قلي
ارق ور ف ا التط ين بينن دول وب رى ال وم.االخ ذه تق رآات ه ديم الش عارها بتق  اس

ول ى للحص ال عل ذها اعم اف( تنف ال ةاض ي لالعم رض الت ا تف ن عليه ل م  قب
وزارة د ال اب بع اح احتس افس )االرب ذ ةواالجنبي ةالمحلي تاآرالش وتن ال لتنفي  اعم
ي ها ةهندس د باختصاص ال راس لتزي رآ م افس ةالش ك وتن رآات تل ل الش  لتقلي
عار ول االس ى والحص ودة عل ل ج د افض اء بع الحيات اعط دير ص ام لم ك ع  تل
رآات الحيات ةالحكومي الش ديم ص اءات التق ديم للعط عار وتق رف اس لف وص  الس

كيلو س تش ب ادارة مجل دير منتخ ام وم رآ ع ك الدارة منتخب ةللش رآ تل  اي ةالش
ون ل يك امنيا العم دة تض ي ةالرغب لزي ل ف درة العم ى والق اج عل داع االنت  واالب

 .حيث يشعر آل شخص انه جزء من الشرآه وجزء من القرار

 . اآثر نظرنا وجهة حسب عنه ونتحدث بحثنا موضوع الشرآات هذه وستكون
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 :المحلية لشرآاتا فيما يخص     --2

رح  دار نقت انون اص ل ق ل لح رآات آ ي الش ك الت ات التمل وادر الي ادرة ةفعلي وآ  ق
ى از عل ال انج ب االعم رآ ةدرج وحس ار ةالش ك واجب رآات تل ى الش راء عل  ش

تالك ات وام ل ةحديث الي ب آ ه حس اد اختصاص رآات وابع ر الش ادرة الغي ى ق  عل
ك ك  امتل ات  تل دم  االلي ماح  وع رآات  الس ي  للش ذت  الت اريع نف ابق  مش يئ  ةس  ةس

 .فشلها يتكرر ةشرآ اي حل ةومحاول نهجها على باالستمرار

ذلك ار وآ رآات اجب ى ةالمحلي الش تعان عل الخبرات ةاالس د ب ن ةوالمتمرس ةالجي  م
ين وادر المهندس واء ةالمختلف والك ن س  م ودين  ل الموج ارج او داخ ر خ  القط
تفاد ةومحاول ن ةاالس رات م ين خب ب مهندس تم اجان تقطابهم ي ل اس ي للعم  ف

رآات ا ةالمحلي الش ك خصوص ي ةالمتخصص تل اريع ف خم مش اء ةض دود آبن  الس
 .مثال

  :ةاالجنبي لشرآاتا فيما يخص --3

ا د حالي ن الب اد م ى االعتم رآات عل رغمين ةاالجنبي الش ذ م اريع لتنفي  المش
ةالعمال ى ق لاال عل ن ق ا ولك رض يمكنن روط ف ى ش ك عل رآات تل تفاده الش  لالس
ا ل ة ومحاول منه ن التقلي اد م ا االعتم تقبال،آان عليه رض مس ا نف تعان عليه  ةاالس
ب ن ةمعين ةبنس وادر م ي آ رض او ةمحلي ةهندس ب ف نة نس وادر م ل ةحكوم آ  للعم
ا د معه اب بقص رة اآتس ال ال الخب ار الم ك واجب رآات تل ى الش تح عل  دورات ف

ين ين للمهندس ب والفني اص حس رآ اختص وير ةالش ات لتط وادر قابلي  الك
 . ةالحكومي

ذلك ار وآ رآات اجب ى ةاالجنبي الش رك عل ات ت ي االلي تعين اللت ا تس ت ( به ان آان
دول    ةحديث ك ال ن تل توردة م ذ )ومس اريع لتنفي ي المش ع ف ل  موق ك وادراج العم  ذل
ي ود ف ا ةالمبرم العق ل معه ذ قب تفاد التنفي ن ةلالس ك م ات تل تقبال االلي ذ مس  لتنفي

اريع اب مش د ههمش ون ان بع ادر يك ي الك د المحل رة اآتسب ق اد خب ك ةلقي ات تل  االلي
ذ  ك وتنفي اريع تل د المش ل بع من العم وادر ض رآات آ ين ةاالجنبي الش ذ ح  تنف
اريع ل مش ر داخ اب القط ارات واآتس اك ةنتيج المه ع االحتك وادر م رآات آ  الش
 .ةاالجنبي

ع ان انون وض د ق تثمار جي د لالس دفع ق رآات ي ل الش ي للعم يم ف  ةخاص االقل
ام  كل ع راق بش نحهم والع ي آم ة   اراض ة طويل دد زمني تالك لم فة ام ود او بص  عق

د ةطويل اد االم بح البع وف ش نهم الخ ث ع ول حي دد ط ي الم ال ف د يزي ةمعين اعم
ن رآات ةرغب م ي الش ل ف ادة العم اح لزي ا االرب رآات خصوص ثال ةزراعي لش  م
اج ذات اي ي انت رآات او زراع اء ةانتاجي ش ادة آالكهرب دوير واع الت ت  الفض

 :المجال هذا في مايلي ونقترح ةالسكني المشاريع وآذلك وهكذا
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ون ان--1 بة تك ريبة نس تقطعة الض ن المس ك م رآات تل ل الش ايمكن اق ذاب  م الجت
  .االستثمارات

ة   --٢ رض حال ون ان ف بة يك ة نس ن معين ة م روع ضمن الكوادرالعامل ن المش  م
وادر ة آ اد محلي رص اليج ع    ف ود م رام العق ي اب ه ف ور الثابت ن االم ا م ل وجعله عم

  .الشرآات االجنبية

واق ا   --٣ د االس رآات رف ك الش ار تل ا اجب ة بانتاجه ان لمحلي اع آ ات تب ن آمي  م
منت تج الس ن المن ل م رآة قب ي الش واق ف ت ان االس رآة آان تج الش منت تن  الس

 االخرى االنتاجية المواد لكل مثال وآذلك

ة --٤ ور مواآب المي التط ة الع ذاب ومحاول رآات اجت ة الش ة ال االنتاجي  الفعلي
تهالآية تقطاب االس رآات آاس ع ش يارات تجمي ات الس ون   وااللي ى ان تك ثال عل م

 .ةواالبتعاد عن الصناعات السيئ ةومارآات معروف ةمن مناشي عالمي

اك ور وهن رة ام ار آثي ر وافك تفادة اآث ن لالس رآات م ى ةآمرحل ةاالجنبي الش  اول
 .االقليم في واالنتاجي والصناعي الهندسي الواقع تطوير على للعمل
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 والتنظيم واالدارة االنشاء ةآيفي– ةالمختلط الشرآات

اد ان يس ايج رآات وتاس تراك اي ةمختلط ش ين اش اع ةالحكوم ب اص والقط  الخ
ن بل م حيح الس وير ةالص ادر لتط ي الك ع الفن توى ولرف اريع مس ي المش يم ف  اقل

تان ث آوردس وادر ان حي ة الك ذ  الحكومي ه لتنفي ال توج ي االعم ق ةالهندس ام وف  نظ
وافز  اح  الح ا  واالرب ن  البعاده ود  ع ديم  الرآ اريع  وتق ر  مش ود  اآث ى  ةج  ان عل
ون ك تك رآات تل ل الش رآات ةآمعامل تعام ن ةالخاص الش راف ةناحي م  االش
 . والفحوصات ةوالمتابع

كل ذه تش رآات ه ي الش ادي ف ر ب ا االم ا آم ابقا ذآرن ن س وادر م وءة آ  ذات آف
رة ن خب ر م اجراء ةالنزيه ةاالمين العناص وعي وب ب تط ف ةرغب حس  الموظ
ل ي للعم ادر ف ذه آ رآات ه ى الش ى ان عل ات تراع م التخصص ال وحج  االعم
ادر ةونوعي تخدم الك ي المس ل ف ى المراح ى االول ور ان ال رآات تتط بح الش  وتص
ر درة اآث اءة ةقابليو ق د وآف تم ان ،بع ار ي ل ةمجموع اختي ل العم من للعم  ض

رآات ل ش ت وزارة آ كيل مي رآتين تش ر او ش ل اآث م وزارة لك رة وتعم ون الفك  ليك
ل رآاتها وزارة لك ال ةالمتخصص ش ي باالعم ك ةالتخصص وزارة لتل تنادا ال  واس
 . ةالشرآ ةونوعي لحجم حاجتها ومدى الوزارة حجم الى

 :ةالشرآ ادارة ةآيفي

ي اديء ف ر ب تم االم كيل ي س تش رآة ادارة مجل ف الش ف ةبص دة التكلي  (٣) لم
نوات ث س ون حي ذا يك س ه وؤال المجل ن مس ة ع ال آاف رآة اعم ا الش  وادارته

ون الحيات ويمنح انون ص اص بق نظم خ ن ي ل م وزارة قب ات ال ة والجه  القانوني
ة يم الخاص انون لتظ ميه ق ا نس انون(الحق رآات ق ة الش ن )  المختلط تفادة م واالس

وانين المطبق  ى      ةالق راق ،عل يم او الع ي االقل واء ف ابقا س ون ان س ا يك ن مؤلف ل م  آ
ات ية االختصاص ة الهندس ة واالداري افة والقانوني ى اض اء ال ام رؤس  االقس

اء مولية العط درة الش ى والق رآة ادارة عل ي الش ل وتالف اء آ ة االخط  المتوقع
 .حسابية او ادارية او قانونية او هندسية آانت سواء

اء د انته نوات (٣) وبع تم س راء ي ات اج ار انتخاب خاص الختي ؤهلين االش  الم
رآة الدارة ن الش ل م ادر قب ل الك رآة ضمن العام ن الش ذين وم وا الل الث امض  ث
نوات ة س من آامل رآة ض را الش اء حص رآة العط ا الش ر دفع ار اآث ن الختي  م
ود رآة يق ا الش ب ويطوره ة حس ادر قناع ل الك ي العام رآة ف و الش ذي فه  الل

رف ن يع تحق م ون ان يس وا يك ي عض س ف ادة االدارة مجل اح لزي ق االرب  وتحقي
اة ل حي عر  افض ه ويش ادر ل رآة ان الك ك الش ه مل ة ال ل ة الي او للحكوم  جه

رى ل اخ ؤلية فيتحم اره مس اء اختي س العض ون االدارة مجل اء ويك س اعض  مجل
ادرين االدارة ى ق ويت عل ار التص دير الختي ام الم رآة الع ار للش ديري واختي  م
ع ة المواق اريع المختلف رآة لمش ى او الش ل عل ة االق ة امكاني ض او اقال  اي رف
 .منهم
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 ماهي اقسام اللشرآة وفروعها ؟؟؟

 :آاالتي ةشرآ لكل اقسام تشكيل يتم

 :الفني القسم ‐‐1

م ل ويض ات آ ال الدارة ةالالزم ةالفني االختصاص ذها االعم ب وتنفي  حس
رآ اختصاص د ةالش ون فق رآ تك اء المباع ةمتخصص ةالش  او ةالميكاني او البن

 .ةاستثماري او ةانتاجي او االليات

 االستشاري القسم ‐‐2

م :  راء يض ن ةالدراي وذوي الخب ل م ات آ ون االختصاص الهم وتك  اعم
ورة وفات ةبدراس محص اءات الكش ديم والعط ا والتق اف عليه ى ةاض  ةدراس ال
اميم دول التص دوى وج ادي الج ذلك ةاالقتص ديم وآ ورة تق م المش ي للقس  الفن
 .سير آافة المشاريع وابداء المشورة لها ةومتابع

  :الحسابي القسم ‐‐3

ون ؤال ويك ن مس ابات ةآاف ع ي الحس م الت رآ ته ن ةالش لف م اتروم الس  تب
املين اب الع وافز واحتس اح الح نوي واالرب داول بوحس ةالس ت ج ديث مي ا الح  عنه
ا د الحق الس ةموافق بع ل االدارة مج رآ لك ون ةش ذا ،ويك م ه وؤال القس ن مس  ع

اب ائر احتس اح الخس ل واالرب روع لك ى مش ده عل ون ح ل ليك روع آ با مش  محاس
ى ف ةوقدرت ةانتاجيت عل ذلك فتختل وافز ب اح الح ن واالرب روع م ر مش  الخ

  ةالسنوي ة الشهرية واالنتاجي وحسب

ذلك روع ل ى المش ى ان عل م يراع روع حج عاره المش ي واس ون ال والت ؤال يك  مس
 .خطورته ومدى العمل ةآنوعي  بسيط مجال في اال المنفذ الكادر عنه

 :االداري القسم ‐‐4

ون ؤال ويك ن مس ور ةآاف ع ن ةاالداري االم الوات م نقالت ع وظفين وت  الم
يم وا وتنظ وادر ةالخاص مئق اريع بك اف المش ى ةاض وادر ال راس آ راقبين الح  والم
 .وماشابه

 :)والسيارات ةالثقيل اللياتا(االلي القسم ‐‐5

م  ات ةآاف ويض يارات  ةالثقيل االلي ا  والس ن  لمتابعته يان  ةناحي  م ع  ةالص  والتوزي
دريب واق وت اهيلهم الس ل وت ي للعم اريع ف ث المش ون حي اظمن يك ن م وادر م  آ
ي ي ةهندس ك آمهندس اء الميكاني ذلك والكهرب وادر وآ طي آ ي ةوس د آخريج  المعاه

داديات لحي ةالمهني واالع ات ومص ون االلي ما فيك يا قس ا هندس افا ميكانيك  مض
ه ؤال لكون ن مس ات ةادام ع ائقين ةومتابع االلي ن الس ن وم يمه الممك ى تقس الث ال  ث
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ام م اقس ات آقس رف االلي ات ةالمس ارات ذواتة المدولب وااللي  ةالمطاطي االط
 . السواق ادارة وقسم والسيارات

 :المخازن‐‐6

ون ذا يك م ه ؤال القس ن مس ل ع دخل آ روع ماي واد   المش ن م رج او م  وا منه يخ
ن ل ع ايخص آ رآ م ن ةالش واد م ات م واد والي اف ةاحتياطي وم ز  ةاض ى تجهي  ال

ع وادحاج ةالمختلف المواق ن الم ا م يق ةالمختلف ته ع بالتنس م م ي القس م الفن  والقس
 .االلي
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 :العقود الموظفين

د كيل بع وادر تش رآ آ ي ةالش تم ةالرئيس تقدام ي رين اس ام اخ ود بنظ ور او العق  االج
ال ةاليومي ات لم ي فراغ ع ف رر ال ةمعين مواق تقبال تتك ان مس ون آ تقدام يك  اس
راس واق او ح ات س احين او الي ين مس روع ومهندس ين لمش ي مع ان ف ين مك  مع
ي ذا ةالحاج تنتف تالكادر له اء المؤق روع بانته الي المش تهم ةالحاج وبالت  لتثبي
ى الك عل دائم الم ذي ال ل الل ل يثق رآ آاه تقبال ةالش ل مس تم ب اء ي خاص االآتف  باالش

يين ين االساس رآ وادارة ةالدام الالزم تقدام ةالش رين واس ود اخ ور آعق  واج
ي ةيومي ل ف ع آ ى موق دة عل تم ح اء وي ودهم انه ال عق اء ح ل انته ى العم  ان عل
وم ادر يق دائمي الك رآ ال ار ةبمحاول ةللش ر اختي د العناص وءة ةالجي ن والكف  م

املين ود الع ن آعق ذين م م الل ل ةوقابلي ةدراي له نهم للعم ى لتعيي الك عل رآ م  ةالش
تقبال  تفاد  مس نهم ةلالس ي  م وير ف رآ  تط ى ةالش ل ال ان عل ل  نثق رآ آاه  ةالش
 .اخرى اختصاصات واهمال اي مكررةمثال االختصاص نفس من بكوادر

ون ذا ويك ادر ه تؤالم الك ر ق مول غي ام مش وافز بنظ اح الح نوي واالرب ا ةالس  انم
مل ادر تش دائم الك ط ال تم فق ويض ،وي ود تع راء العق وميين واالج ب الي  بروات
 .ةللشرآ هانيقدمو التي اعمالهم لقاء مجزيه ةشهري

ؤالء ود وه كلون ال العق ا يش ى عبئ رآ عل ونهم ةالش ن آ اطق م اريع من  المش
ن اي ةالمختلف واطنين م اآنين الم رب الس ع ق ل موق ال العم اجون ف ى يحت كن ال  س
وفره رآ ت م ةالش اجون وال له ام ةجبلو اال يحت د طع ى ةواح س عل وادر عك  الك
ي ةالثابت رآ ف ي ةالش اج والت ى تحت كن ال الث س ات وث ن وجب ام م ان الطع  ومك
ت ق مبي م الئ ى به تم ان ،عل مول ي ود ش راء العق وميين واالج ات الي  بمكافئ

بوعي هري او ةاس جيعهم ةش تمرار وتش ل لالس رآ   بالعم ع الش ي مواق ة ةف  المختلف
 .ةمجزي مبالغ اعطائهم اي

ون ي ويك س ف ت نف ل الوق ود عم به العق ايكون اش ار م نوي باختب ار س  الختي
ر وءة العناص دها الكف ل وتحدي تقبل للعم دائميين مس من آ وادر ض رآ آ دل ةالش  ب
 .للتطوير قابلين غير او آفوءين غير اناس ميستقد قد اللذي المباشر التعيين

ن ان م م ل اه ي العوام دفع الت وادر ت ن ةالمختلف الك ين م ين المهندس ل والفني  للعم
ي رآات ف و الش تفادة ه وافز ةنتيج اوال ةالمادي االس هري الح اح ةالش  واالرب

نوي ث ةالس ى حي يم يعط حيح التقي الموظف الص تج ف ل المن ى يحص ب عل  رات
هري ر ش ن اآث ره م ذا غي ى وهك دوائر عكس عل ي ةالمختلف ةالحكومي ال ون الت  يك
ا ل فيه دوام عام د اي ال ي الموظف تواج دوام ف ذ دون ال دى االخ ه بم ى قدرت  عل

 .والكسول الطموح فيتساوى عدمه من االنتاج

اف ى ةاض وادر ان ال رآ ضمن ةالعامل الك ى ستحصل ةالش رات عل افي خب ي ةاض  ف
ال ا مج ور عمله ا وتط تعلم قابلياته ن وت ل م روع آ ور مش رى ام م اخ ن ل  تك
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ا ابقا تعرفه ب س افة ةحاج حس ى المشروع،اض ام ان ال ازات نظ ي االج  ف
رآات ي الش ل ان ه ثال يعم  م وم ١٤ ع ي ازة ويتمت  باج ام ٧ ذا اي ث وهك د حي  بع
ع ن المواق ز ع دن مراآ ا الم ف ةالنائي خصوص رآ تكل ائط ةالش ل وس ؤثر نق ى ت  عل
اح رآ ارب ن ةالش ل فم ت االفض وادر مبي رب ة العامل الك ع ق ل موق ل العم  لتقلي

اريف ي المص س وف ت نف ون الوق ه يك ق ل التمتع الح ازات ب ه ةالدام باج  حيات
 .ةاالجتماعي

 

 : ةالشرآ مباني

د تم ان بع يم ي وادر تنظ ل آ اتهم العم اريع الدارة وتهي تم المش اد ،ي  ةاولي ةبناي ايج
رآ ين ةللش درتها لح ي ق تقبل ف وفر ان المس ا ةخاص ةبناي ت ن به  واردات م
اح ل االرب ن ةالمحص ذ م رآ تنفي اريع ةالش ى ةالمختلف للمش ون ان عل  ةالبناي تك
ه ادرة مرآزي ى ق تيعاب عل وادر اس ه الك رآ الدارة المالزم ن ةالش ين م  االداري
رهم ودين وغي من الموج ا ةالبناي ض ع ،ام ل مواق تم العم ا في تقدام ام ات اس  آرفان
كن ال لس ين العم ع والدارة والمهندس اريع مواق تم او المش اجير ي ي دور ت ل ف  آ
ع ى موق د عل ل ةح ف لتقلي كن ةالخاص الكل ل بس ادر ونق ذ الك ى المنف ى ان عل  يراع
يم وادر تقي ي ةالمتبقي الك ع ف ل موق ر العم ن اآث ا م ى ةالجالس غيره ب عل  المكات
 . بالتقييم خاص موضوع في الحقا ذلك مناقشه وسيتم

 

 :ةالشرآ اليات

تم ي ي ى ةالمرحل ف م االول رآ دع ين ةالش كيلها ح راء تش ات بش د الي ب ةجدي  وحس
رآ ةحاج ن ةالش ات ةآاف م ن االلي ات م ى ةوالخفيف ةالثقيل االلي يارات وحت  الس

ال الدارة ى االعم ون ان عل يان تك ات ةص ا االلي من ووقوده ؤليات ض رآ مس  ةالش
ن اي ا م ن ارباحه ذ م اريع تنفي يس المش ن ول الي ةالدول ةمالي م ا وبالت افظ آلم  ح

ادر ي الك واق الفن ى والس ذه ةادام عل ات ه ا االلي ا ومتابعته ت آلم رفياتها قل  ص
الي اح زادت وبالت هري االرب نوي ةالش ادر ةوالس ا للك ل وآلم س حص  ان اي العك
وادر ت الك ن تقاعس ل ع ا ةومتايع تاهي رفياتها زادت الياته الي ص ت وبالت  قل
اح روع ارب ت المش وافز وقل وادر ح اف ةالمختل الك ى ةاض ا ال نوي ارباحه  اي ةالس

ل  ان و آ ع م يتاثر  ق ه س تل باليات ن مةالمس الت ةاالنتاجي ةناحي  م ن  والعط  فم
لح ع ةمص ا ةمتابع الجمي يانتها تااللي ي وص س ف ت نف ذي الوق عى الل ادة يس  لزي
اج ادة االنت اج فزي د االنت اح تزي وافز االرب ن والح تهالآها ولك يؤدي اس ى س  ال
الت ي عط لح ه ن اصال تص رآ واردات م ا ةالش الي وارباحه ل وبالت وافز تق  الح

تحقات وادر ومس ى ةالمختلف الك ي ويراع تقبل ف وم ان المس ك تق رآات تل  الش
 .امكانياتها لتطوير اخرى وشراء الياتها بتطوير
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وافز ان روع اي ح ن شخص اي او مش م وم ا ةآرالش ث د بكامله ى تعتم  ةانتاجي عل
ات ل ةالمختلف االلي ي ةمعين ةالي فعط ل ه اجلال تقلي اح اليتوبال نت وافز الرب  وح
املين ي الع رآ ف رى ةالش ائق ان فن عى ةااللي س اظ يس ا للحف ا عليه ادة وادامته  لزي
اج ث االنت ادة ان حي ائق اي ةانتاجي زي ارة س ثال حف تزيد م ن س ه م ي تقييم ل ف  العم
الي نح وبالت وافز يم ر ح ن اآث ه م ن مثيل واق م ذين الس ف الل تهم تق ن الي ل ع  العم

الت   بب العط يم ان اي بس هري التقي ل ةنتاجيلال الش ؤثر ةالي لك ى ت وافز عل  الح
هري ذلك ةالش ائق ل ورة  الس رة بص نح مباش ا  فيم ل  تقييم ن اق ه م الي  اقران  وبالت
وافز ل ح اح اق نوي وارب ل ةس ي اق دول فف يم ج ذي التقي رحه الل ا سنش ون (الحق  يك
يم هري التقي ائق الش ارة لس ين حف  مع اط ١٠ ه نق ن ةالعالي النتاجيت ائق ولك ر س  اخ
نح اطن   ٥ يم ه الن ق ت حفارت ن ةعاطل آان ل ع دة العم  لم ا ١٥ الل يوم س خ  نف
هر ذا الش اب وهك وع وباحتس اط مجم عر النق يمنح ةالنقط وس ائق س ل الس  االق
ا وافزا انتاج هري ح ل ةش بب اق ه بس الي اهمال اح وبالت نوي ارب ل ةس اح الن اق  االرب
نوي ي ةالس وع ه اط مجم نوي النق هر ةالس ن الش ا،اي ةالس ل ان آله اط تقلي  النق
خص ةالخاص ين بش الل مع هر خ يؤدي الش ا س ى اوتوماتيكي ل ال ه تقلي  ارباح
 . ةالسنوي

ذا ن ل ع ان الضروري م واق يتمت افة ةفني ةبدراي الس ى اض ارز ةتهيئ ال  ةالدام مف
ات ن االلي ديل م دهن تب حيم ال ابه والتش ذلك وماش ارز ةتهيئ وآ ليح مف ي للتص  ف
ع ل الموق ا ونق اج م ى يحت ليح ال ارج تص ع خ تقدام الموق واد واس  ةاالحتياطي الم
رع ت باس غيل وق تمرار ةااللي لتش اج واس ى االنت ون ان عل ذه تك ارز ه زود المف  ةم

يارات ي بس واد ةحوض الحيات ةاحتياطي وم راء وص ليح الش وع دون والتص  الرج
 .العمل توقف اوقات لتقليل ماشابه او عليه مواقع الى

وير ةومحاول درة تط ي ق ك مهندس ين الميكاني ؤلين والفني ن المس ليح ع  ةوادام تص
ات ن االلي الل م الهم خ تمرة دورات ادخ يم مس تمر وتعل تعلم مس ليح ل ات تص  االلي
دل ليحها ب ي تص واق ف ي االس ف والت رآ تكل الغ ةالش رة مب ؤثر آبي ى ت  واردات عل

رآ ا ةالش ل ان وخصوص ي ةالي عط راء يعن د ةالي ش ن ةجدي رآ واردات م ة الش
ل  اخر العم ن وت روري وم ى ان الض ع يراع ات بي دثرة االلي راء المن دثا وش  ح

ا اء ان اي منه دد انته ل ةالمخصص الم ا ةالي لك ى نظري الحي يعط رآ ةالص  ةللش
ع ق ةااللي ببي زاد وف ي الم ل العلن الغ وتحوي ل المب يد ةالمستحص رآ لرص  ةالش
 .ةحداث واآثر افضل اليات لشراء قدراتها وتطوير ةالشرائي امكانياتها لزيادة

 

 

 

 

 



١٦ 
 

 : ةالشرآ مال راس

اء ةمحاول ان رآات انش ن ش ذا م وع ه ي الن اس ه اء اي ةالدول ةلخدم باالس  النش
وادر ي آ ادرة ةهندس ى ق ذ عل اريع تنفي وزارة مش الغ افضل ةبنوعي ةالمختلف ال  ومب
ل ل اق ف لتقلي ى الكل ن ةالمالي وزارة عل دا ان الضروري فم رآ تب راس ةالش ال ب  م
نح ا تم ن له ل م راس ةالمالي وزارة قب ال آ ي م ن اول م وم تم ث ادة ي ذه اع الغ ه  المب
دد ه ةطويل بم وزارة اجل رة ةالمالي ل رى م ن اخ الغ م ل المب ه ةالمستحص اح نتيج  ارب
رآ ى ،آانةالش ا تعط ا مبلغ تم معين دء وي ادة الب ك باع وال تل د االم  بع نوات٣ ن س  م
اء رآ انش دة ةالش  وبم نوات ٧ الي س تم وبالت ادة ي ال راس اع ي الم  االساس

اخوذ ن ةالم د ةالمالي وزارة م  بع ل تاونس ١٠ ن ةمستحص اريع م ذ المش ن ةالمنف  م
ل رآ  قب روض طويل    الش لف او ق اتكون بس به م د  ةة اي اش ان  االم وزارة  وبامك  ال
ي ي الت ا تنتم رآ له ان ةالش ون آ ري وزارة تك ر ان ال رآ تجب ى ةالش ذ عل  تنفي

ال ن ةمعين اعم الغ ولك ؤثر ال ةمعقول بمب ى ت رآ عل ال ان اي ةالش ي االعم  ال الت
دم خص اي يتق رآ اي او ش ذها ةش ون لتنفي ى يك اتق عل رآات ع  ةالمختلط الش

ود من ةالموج ك ض وزارة تل ذها ان ال ن تنف الغ ولك ق بمب ا متف ؤدي عليه ى الت  ال
ارة رآ خس ها ةالش ا وامتعاض ل وهن ى نحص ود عل ز ةالمطلوب ةالج ال وننج  اعم
 .ةمعقول وباسعار

ي س  وف ت  نف ى  الوق الحي  تعط س  ةالص رآ  ادارة لمجل دم  ان ةالش ول  تتق  للحص
ى ال عل ذها اعم رى وزارة اي ضمن لتفي ى او اخ ي حت ع ف وير ةاالهلي المواق  لتط

ا ادة قابلياته ا راس وزي ي ماله ا آ ر ةمرون نعطيه اول وال اآث يطرة نح ى الس  عل
رآ رض ةالش ال وف اريع اعم رة ومش ا خاس ر ال ان اي عليه وزارة تجب  ةالمعين ال

رآاتها ى ةالمختلط ش ذ عل اريع تنفي رة مش عار او خاس اليلوبا ةمتدني باس ر ت  تخس
رآ ل ةالش ا وتق ا وارداته د وارباحه ؤدي وق ك ي ى ذل رة ال رها هج وءة عناص  الكف
ى رآات ال من ش رى وزارات ض ر اخ ا اآث ب ارباح م فيج رآ دع رالش  ة اوال واخي
ي س وف ت نف ل الوق رآات تعم ى وزارة الي ةالتابع ةالمختلط الش ذ عل ال تنفي  اعم

اريع ك ومش وزارة تل الغ ال دة    ةمعقول بمب وق المعتم عار الس به الس اي مناس
د ةنوعيبو ث ةجي ون حي ال تك رآ اعم ع ةالش راف ةخاض ن لالش ل م ة قب  الجه

تفيد رة ةالمس ع مباش ص ةوخاض رات للفح ص والمختب واد وفح ل الم ه وآ  مال
 .وحسن تنفيذه العمل بجودة عالقه

ى ي ان عل اة نراع اريع مكاف ي المش ز الت ا تنج ت اعماله ل بوق ل ةوبكلف اق  دون اق
اثير ى الت جيع ةالنوعي عل ادر لتش ى الك ل عل ادة العم اج وزي ان االنت نح ب ادر يم  الك
ب ن ةمعين ةنس وال م وفرة االم  الم ل ةومحاول  دة العم ات بع فتات( وجب دل )ش  ب
د ةالوجب تم ةالواح نح وي ادر م ذي الك ل الل ر يعم ن اآث اعات م ل س فت العم  للش
د اب الواح الغ باحتس افي مب رف ةاض هريا تص دا ش وافز ع اح الح نوي واالرب  ةالس

ا اي ات وآانه ى ةخاص مكافئ تم ان عل ابها ي ى احتس اس عل اعات اس  ةالفعلي الس
د ن ةالزائ ب ع ادر واج اب الك اتج واحتس وارد الن ن ال ك م اعات تل افي الس  ةاالض
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جالتو ي الس ا ف وه ،وهناتثبيته رآات ان نن ر ال ةالمختلط الش ى تقتص ذ عل  التنفي
ن ن فم اء الممك رآات انش اميم ش ام او للتص س قي رآات نف ذ الش ال بتنفي  اعم

اميم من التص م ض اري القس اص االستش ا الخ ثال به وير م ا وتط  آادره
اري وم االستش ال ليق ميم باعم اب تص ر لحس رى دوائ اف اخ ارات ةاض  لالستش

 .ةالمختلف ةالشرآ لمشاريع تقدم التي

ا وه وهن ه نن ب ان م يج رآات دع ن ةالمختلط الش ل م واد ةالدول قب اء بم  البن
منت ثال آالس ة      م ا ومحاول ي اعماله رآة ف تخدمها الش رى تس واد ةاخ او اي م

ددة   اح متع ق ارب ة لتحقي وزارة المختلف ات ال ريف منتج عار تص  ةتعاوني باس
ات ه ةالحاج وبالكمي روع الي الفعلي ي مش مح آ ل تس ف بتقلي اريع آل  المش
الي م وبالت رآات دع ي ةالمحتلط االش اراتها وتالف ن خس ن وم ا الممك  دعمه
الوقود زين  ب از والبن ي آالك ع آ ك نمن رآات تل ن الش تعان م واق ةاالس ث باالس  حي
عار ود ةالمرتفع االس ا للوق ات ان خصوص رآات الي ب ةالمختلط الش ل ان يج  تعم
اعات الي ةطويل س اج وبالت ات تحت رة آمي ن آبي ود م تمراري الوق ع ةوباس ا لتمن  تلك

روع اخره او المش ي ت زه آ ي ننج ت ف وب الوق اح المطل رآات فارب  ةالمختلط الش
 واخيرا؟ اوال ةبالفائد ةالدول على تعود اعمالها انجاز وسرعه

ب ل ان ويج ى نعم اورة عل الكوادر المن ي ب ا الت رآ تملكه اقلتهم ةالش ين لمن  ب
ع ب ةالمختلف المواق ل ةحاج وحس ا العم ي ان فم ر ةالحاج تنتف ين لعنص  او مع
ه روع يحتاج ين مش و مع دة ول ام ع ل اي خص يرس ك ةلتادي الش ال تل  االعم
تفادة ى لالس ن ا المثل ادرم ي لك ادة الرئيس ه وزي دل خبرات تقدام ب اس اس ن ان  م
رآات رى ش ن او اخ ادر م ي الك ف المحل ود وتكثي رآ جه روع الي ةالش  مش
اخر ا او مت الت متباط تم آحم ا ي وادر فيه رآه آ ف ان دون ةالمختلف الش اقي توق  ب

اريع دفع المش ل ل ي العم روع اي ف دم مش وات للتق ره بخط ي آبي وع لتالف ي الوق  ف
ات ن ةالناتج ةالمالي الغرام اخر ع ل ت ن العم دد ع ددة الم ه المح ن ل م وم ادة ث  اع
وادر اند الك ذلك ةالمس روع ل د المش داالت بع ن آ وله م ى وص ل ال  ةمتقدم مراح
 .ونوعيته العمل لوقت ةومناسب

ذلك ل وآ وادر نق ي الك ي الت ا ةالحاج تنتف ي له روع ف ى مش روع ال ر مش ثال اخ  فم
ت ان رآ آان دة ةللش اريع ع ا مش رق منه ا ط اني ومنه ي مب ار ةمرحل ،فف  االمط

تاء وفصل ظ الش اريع ان نالح رق مش ون الط درة دون ةبطيئ تك ى الق دمها عل  تق
كل ر بش ا او آبي ام دفعه بب لالم ار بس واء االمط يئ واالج ذلك ةالس ل ل ى نعم  عل
ع وادر دف ى الك روع ال اني مش ثال المب ي م تمر والت ل تس ا العم ادة فيه ائر ع  بوت

ون افضل ل آ اثر ال العم كل يت ر بش ار آبي ثال باالمط ث م ن حي ل ممك ي العم  ف
 .المباني داخل الفقرات
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 :ةالعامل للكوادر ةالمالي واالستحقاقات ،المخصصات الحوافز

م ان دفع اه ين ماي دين الفني ل الجي ي للعم ع ف رآات مواق و الش افز ه ادي الح  الم
ة    اة اليومي ات الحي وفير متطلب ية وت ة المعاش وير الحال اف لتط اب ةاض  الآتس

رة ان الخب دات ف ا ةالمالي العائ ع هن دا تتب ل(لمب ر اعم ذ اآث ر لتاخ ل )اآث  يخضع فالك
ن ةالفردي ةلالنتاجي م وم ا ةالعام ث ان فكلم ر الشخص آ ا اآث ر انتاج ا ،اآث  حرص

 . المالي مردوده ومدى ةالشهري الحوافز يعكس سوف فانه

ات هري فالمخصص ل ةالش خص لك ع ش دول تخض ذ لج ى ياخ بان عل  الحس
ات خص امكاني ه الش ه وخبرت ر وانتاجيت ن والكثي ور م ه االم دى المتعلق ه بم  دفع
روع ول للمش ى للحص اح عل ود ارب ى تع رآ عل ى ةالش ه الشخص وعل ن ذات  وممك

 :آاالتي شخص آل لتقييم جدولنا يكون ان مبدئيا
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تم اد ي دول اعتم اله الج يم اع ل لتقي ى شخص آ ده عل ن ح ل م دير( قب اوني م  )ومع
ل روع آ ول مش ى للوص يم ادق ال ن تقي اده ممك يم اعتم ل لتقي ر آ ي عنص  اي ف

روع ي مش رآ ف ى ةالش د ان عل ن نبتع امالت ع ات المج ي والعالق  ةالشخص
تهداف ي واالس بب الي الشخص ان س ون آ ال آ حيح االعم ي ةوالناجح ةالص  ه

ك ال تل د االعم ن ةالبعي ف ع اآ العواط ال م ل( يق و العم ل ه دم )العم  ةمحارب وع
خاص وءين االش اة او الكف ر محاب وءين الغي م الن آف ا اه م م رآ يه و ةالش  ه

 .واطئه وآلفه اقل ،وقت افضل ةبنوعي االنجاز

وافز يم ح روع اي وتقي د مش ى يعتم درة اال عل اءة ةنتاجيالق دات وآف ل وعائ  آ
روع ن مش الل م ات خ ابات ذرع هري وحس وم ةش ا يق م به ي القس روع الي الفن  مش
اب رفيات باحتس ذرعات الص اب وال رق واحتس ا الف دات ةلمعرف بينهم  عائ
اح ل وارب هر آ ى ش ده عل تم ح ع وي ب توزي ن ةنس دات م روع عائ ب اي المش  نم ةنس
 :ةالتالي لالسباب آله الربح وليس الشهر لذلك ارباحها
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اظ • الغ االحتف اعد ةمالي بمب روع ادارة تس ى المش اظ عل ى الحف توى عل  مس
ين ن مع وافز م هري ةالمالي الح ادر ةالممنوح ةالش روع اي لك  ان اي مش

هر ي االش ل الت ا تق اح فيه هر( االرب تاء آاش ا الش تم ) رواالمط ذ ي ن االخ  م
 .انتاجا االآثر االشهر من الموفر الرصيد

نح • وافز م هر ح ادر ية ش رآ لك املين ةالش اريع الع رى بمش ي اخ اآن ف  ام
رى ا اخ رآ ةتابع ولكنه ثال ةللش روع ان فم د المش ال الجدي ى المح  عل
رآ اج ةالش هر يحت تقرار ةللتهيئ الش ول واالس ى والوص  ةمعين ةانتاجي ال
ا ادر ان ،وبم روع آ د المش ثال الجدي ادر او م روع آ يء المتل المش  ةنتيجك
ه در احال عارر تن ثال ةواطئ باس روع ان او م ال المش ر اص اجي غي  انت
هري ثال ش روع م ميم مش  تص م ( ر ه ؤلين غي ن مس واردات ع هري ال  ةالش

روع انهم للمش ون ف ن يمنح زين م ت الخ ي المثب رآ ف ن ةالش ابات م  حس
روع ر مش ين اخ ول لح روع وص اني المش ى الث ون ةمعين ةانتاجي ال  ويك
روعا ا مش وفر رابح ا ي دوره مبالغ اريع ب رى لمش ذا اخ ى وهك  ان عل
ى وافز تصل ال ان يراع اريع ح ا ةالناجح المش ات فني ود وبامكاني درة تع  لق
 .اخر لمشروع ةمساوي معين مشروع آادر وآفاءة

اظ • الغ االحتف اعد ةمادي بمب رآ تس ى ةالش ع عل اح دف نوي ارب ي ةس  ةنهاي ف
ل  ام  آ اءة   ل ع ع آف جيعه  الكادر رف ل  وتش ور  للعم ث  والتط الغ  ان حي  المب

ل ام ةنهاي ةالمستحص د الع ع تول اجي داف ر انت ن اآث وفز م هري الح  ةالش
 .ةالنفسي ةالحال حيث من وقعا واآثر المبلغ حيث من اآبر آونها

زا ةمحاول • الغ لاخت راء مب ات لش د الي ا ةجدي رآ تحتاجه يع ةالش  لتوس
 .ةوالفني ةاالنتاجي قدراتها وتطوير اعمالها

اظ • الغ االحتف ع بمب ال راس ترف رآ م ذها ةوقابلي ةالش اريع تنفي ر مش  اآث
  حجما واآبر ةآلف

اظ • الغ االحتف اعد ةمالي بمب رآ تس ى ةالش تعان عل ة ةاالس رات باي  ةاجنبي خب
وير دورات ةالقام ةخارجي او ا لتط ارتهم او آادره ي استش اريع ف  مش

ث ةخاص ون حي ك ةآلف تك رات تل رة ةالخارجي الخب كل آبي بءا وتش  ع
 .ةالشرآ على ماديا
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 :اعاله الجدول حسب المخصصات احتساب ةآيفي

 :ب نبدا الثالثي واالسم التسلسل تثبيت بعد

 :الدراسي التحصيل

يل ان ي للتحص م دور الدراس ي مه ادة ةعملي ف اج زي اح االنت  وادارة واالرب
اريع ورة المش ليم بص ان ةس ناد ،ف ع االدارات اس خاص والمواق ون الش  يحمل
هادات ود الش النفع تع رآ ب اف ةخاص بصورة ةللش ى ةاض ع ال ام النف ن ةللدول الع  فم
ي ون ان الطبيع ين يك رف المهندس اريعهم اع ي بمش ون ةالهندس رف واالداري  اع
ادارة وك ب رآات البن ابيا والش ثال ةلحس ذلك م اء وآ رف االطب ادارة اع  ب

فيات ت ان المستش ل آان يغ تعم رآات ةبص اح  الش هم واالرب ام االس  اونظ
ع ى ةللخان ةمعين ةالي وهكذا،فنض ي االول دول ف وافز ج هري الح ون ةالش ن متك  م

١٠( ط ( نح نق ا يم ل فيه هادة حام دآتوراه ش  ال ١٠( اط ( تير ةآامل نق  والماجس ٩( ) 
اط الوريوس نق )٨والبك اط ( ة نق )٦واالعدادي اط( ط نق )٥ةوالمتوس اط (  نق

)٤ةواالبتدائي )٣المهرة والعمال نقاط ( )٢وغيرهم نقاط (  . فقط نقطتين (

ى ةالخان ان اي ي االول دول ف ال الج كل تم اله بالش الي اع ل يحصل وبالت  شخص آ
ى تحقاقه عل ادا اس ى اعتم يله عل ي تحص توى الدراس ه ومس ذ ادارة الن ثقافت  وتنفي

اريع يغ بافضل المش رق الص ي ةالعلمي والط ر ه ا اآث ا ارباح ن وانتاج رق م  ال ط
 .ةعلمي اسس على تستند

 : ةالخدم سنوات

نوات ان اثير ةالخدم لس ر ت ى آبي خص عل ل الش ي العام روع ف اجي المش  االنت
ث رة حي اعد ةالعملي الخب ى تس ل عل اء تقلي ن ةالناجم االخط ل ع ويره العم  وتط
كل ث افضل بش خاص ان حي رون االش ي الخبي ل ف  العم م  ر دور له ي آبي  ادارة ف
از ال وانج م ةالمناط االعم كل بافضل به ر بغض ش ن النظ وقعه ع ي مم ل ف  العم
ائق ارة فس اهر الحف ون الم ر يك درة اآث ى ق يير عل ه تس ل حفارت ائر باق  الخس

الت ل ةوبانتاجي والعط رة    افض ل الخب ديث او قلي ائق الح ن الس ث م  ان حي
ه ر طريق ثال الحف ر ةوآيفي ةالترب ةونوعي م ا الحف ور آله ود ام رة تع ائق لخب  الس
ي ل ف م العم ك ويعم ى ذل ف عل ات مختل ن االلي فالت م ات ش درات ودقاق  وآري
ث ادة ان حي رة زي ائق خب د الس ى تعتم دد عل نوات ع اريع الس ي والمش ل الت ا عم  به
د ي ان واآي دس الفن و والمهن ا ه ع ايض نفس خاض ار ل اح المعي ثال فالمس ذي م  الل
ل ي عم اريع ف نوات ةمختلف مش ون ةطويل وس ر يك درة اآث رع ق ى ةوس از عل  انج

ال احي االعم ه ةالمناط ةالمس ل ب د ب ون ق دع يك ا ابت ل طرق وات لتقلي زمن الخط  وال
از س النج ل نف اح العم ر وبارب ية   اآث اء الشخص ة االخط ل وقليل اعات فتقلي  س
ل ثال ةلاللي العم ل م ن تقل رف م ود ص تهالك الوق الي ةااللي واس ود وبالت  تع

 .ةالشرآ على باالرباح
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تم اد ي )١٠ال اعتم اط ( نوات نق ر لس ان ةالخب م ب وادر تقس ى الك ة ال ات اربع ثال فئ  م
ذين ل ال دمتهم تق ن خ نوات ةخمس ع ون س )٣يمنح اط ( ذين نق ل واللل دمتهم تق  خ
ن ر ع نوات عش اب اي س نوات ةالخمس نيم ى س ر وحت نوات العش  ونحيمن س ٥( ) 
اط ا نق ذين ام ل الل دمتهم تق ن خ ر ةخمس ع ا عش د عام ن وتزي ر ع نوات عش  س

ون )٨يمنح اط ( ذين نق ديهم والل نوات ل رة ةخدم س اوز وخب ر ةخمس تتج ا عش  عام
ض ر وبغ ن النظ ه ع ي موقع ل ف واء العم ان س ا آ امال او مهندس انهم ع  ف
ون )١٠يمنح اط ( ق اي نق ا ةاالجتماعي ةالعدال تطب ال هن رق ف ين ف ين ب  المهندس
ال ي والعم ال ف رة مج ل الخب ر فك ي خبي ه ف اط عمل ه المن ل ب نهم وآ دع م ي مب  ف

ه ث اختصاص دس ان حي د المهن ذ ق تحقاق اخ هادة اس ي الش ا الت ي يحمله ة الخان ف
ى ال االول ق ف ه يح ه اي اعطائ ي اولوي ال ف رة مج ي اي الخب ه ف ا ةالثاني الخان  انم
د نوات نعتم ار ةالخدم س نح آمعي نقط لم ات دون ال ى االلتف هادة ال ذا الش د وه  يول
افزا دى ح وادر ل ادة ةالعامل الك دفاع ةاالنتاجي لزي ي واالن ل ف ين العم رى ح ه ي  ان

 .استحقاقاته على حصل قد

ل ه ب ن ان ن م تفاد الممك ن ةاالس ذين م ون الل رات يملك دة خب ل ةوطويل جي  للعم
دربين وادر آم د للك ي لوآ ةالجدي ه ف ن اختصاص ن فم تفاد الممك ن ةاالس  م
ائق ارة الس ر الحف دريب الخبي ن ةمجموع لت واق م دد الس ياق ةلكيفي الج  ةس
ارة تعمالها الحف ذلك واس ال وآ وادر الح رى للك منه االخ ين موبض  المهندس
هم ين انفس راء فالمهندس ن الخب وا ان ممك ن    يوجه ل م ل افض لالعم ر االق  و ةخب
 .اآثر وارباح اقل وقتو افضل ة بشكلبانتاجي الفقرات وتنفيذ العمل ادارة

 :االختصاص

ا د وهن وع باالختصاص نقص ل ن اط العم اي المن خص ب ن ش ث م  ةالنوعي حي  
 :فمثال

وادر ون ةالفني الك ر تك روع ةواهمي ةانتاجي اآث ن للمش وادر م ائق ةاالداري الك  وس
ارة ون الحف ر يك ن ةانتاجي اآث ائق م ائق ةالحادل س در وس ون الكري ر يك  ةاهمي اآث

ن ائق م الب او ةالخباط س ذا،وهنا الق تم وهك نح ي ا م ا تقييم ن مكون  م ١٠( اط (  نق
ا يم ايض ى آتقي ن ةالثالث ةللخان اعل دول م يم ج هري التقي وادر الش ى للك م عل  تقس

الت ى االختصاص دة عل ات ع ون فئ ى يمنح ها عل اط اساس ة ةالتقييمي النق  لخان
 . االختصاص

ان م آ ات تقس ى االلي دة ال ات ع ي فئ ارات )ة االنتاجي( ه فالت آالحف  والش
درات ل والكري ادالت )ة انتاجي( واالق اآر آالح اء وتن ل (الم  واالق بعض)  آ

ات تعمال ةالقليل االلي ل ةواالنتاجي االس يارات مث وادر ةالناقل الس ل للك ائق مث  س
اص ب او الب ذا البيك ذلك وهك ون وآ اط يمنح ى النق اس عل )١٠اس ط (  ةللفئ نق
ى )٦و االول ط ( ة نق )٣و ةالثاني للفئ ط ( ا ةالثالث ةللفئ نق ك س ويق ى ذل ل عل  آ

ات رى االختصاص ان االخ م آ ين يقس ة(ى ال المهندس ين فئ ين المهندس  المنتج
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م) ديرون ينذالل وه ات ي رة االلي ون مباش ى ويحمل افهم عل زة اآت  ادارةو االجه
ات ة(و االلي ين فئ ين المهندس م )االداري ون ينذالل وه ي يبق ز ف ل ادارة مرآ  آ
روع ون مش ام ليمثل ا ةالفني  االقس يط فيه ابه  والتخط ة (و وماش نفئ دد المهندس  الج

ل او اانتا االق م )ج ذين وه ون الل ت يعمل رة تح ين ام ن المهندس ى ةالفئ م  او االول
ل ةالثاني ه حسب آ ون موقع اط وتك ذلك النق ا آ ع آم واق م ات س  ةالفئ الن اي االلي

ى ين االول ون للمهندس )١٠يمنح ط ( )٦ةوالثاني نق   اط( ة نق ون ةالثالث والفئ )٣يمنح ) 
اط ذا نق ل وهك ات لك ب االختصاص وادر وحس ود الك ي ةالموج ل ف ع آ  موق
ل ةونوعي ث العم تالف ان حي ل ةنوعي اخ ؤدي العم ى ي ر ال ات تغيي  االختصاص
 .مشروع بكل خاص معين لتقييم ةخاضع ةالي ووضع التقييم تغيير وبالتالي

يس ن فل ول م نح ان المعق ائق يم ارة س تطيع ال يذالل الحف ف يس ن التوق ل ع  العم
اعات ةطيل ل س ه ةاليومي العم ائق آون د ةانتاجي ةالي س ا يعتم اح عليه  ارب

روع ع المش ائق م ذي ةالحادل س ل الل ي يعم هر ف ي ةمعين اش ن ف اج ال او ةالس  يحت
ى تمراري ال ي ةاس ل ف ثال     العم تاء م ل الش نة آفص ن الس رى م هر اخ ي اش ينف  ح
ون ر االراضي تك اهزة غي دل ج اوى او للح ع يتس ائق م ر س ذي التنك د الل ف ق  يتوق
هر تاء اش ال الش ل ب ى او عم ي حت هر ف فويت الصيف اش اعات ق ين لس اج لح  احتي
 .الليته او له المواقع

 

 :الخطورة

ورة ان ل خط وادث العم كل والح ا تش ر عائق ام اخ اريع ام ي المش ن ةالهندس ث م  حي
ت ةالنوعي اريع والوق رة ،فالمش ي الخط وي الت ر تح ب اآث ن ةنس ورة م  الخط
ى ةبحاج وادر ال ر آ درة اآث ى ق اورة ةالحرآ عل ى ةوبحاج والمن وادر ال ر آ  اآث
رة ي ةودراي خب ال ف ا مج ي و عمله ال ف المه مج ه الس ا النوعي ل ايظ ائر لتقلي  الخس

وادث ي والح ؤثر الت ى ت تمراري عل اء ةاس ور العمل،فبن بها الجس اج ونص ى تحت  ال
ر ن الكثي ل ادوات م الم وعوام ه ةالس ادات المهني ه آالنج ى ةخاص والبس  وحت
اس زوارق ين وان باحين غواص روف وس ذا ةالخاص للظ ه وه ل آل ا يمث ا عبئ  مادي
ى روع عل ؤثر المش ى ي اح عل د االرب روع ةالعائ ذلك للمش ود وآ روع وج ي المش  ف
اآن د ام ل ةجبلي او ةبعي ن تجع تخدام م رق اس وعرة الط رق او ال ريع الط  ةالس
ده ن البعي ع ع ل مواق كل العم ورة تش ى خط ات عل وادر الي ل وآ دس العم  فالمهن
ذي ل الل ي يعم ك ف ع تل رة المواق ب الخط ون ان يج ر يك رة اآث درة خب ا وق  وفهم
ك ال لتل الي االعم نح ان يجب وبالت ا يم ر نقاط ي اآث ة ف ورة خان ين الخط يم ح  التقي

هري اب الش وافز الحتس ذلك الح ائق وآ ذي الس ود الل ه يق اعات اليت  او ةطويل لس
ي اطق ف رة من ب خط ون ان يج ه يك ر تقييم ة اآث ن عدال ه م ه اقران ل لدفع  للعم

ادة ي ةالرغب وزي وير ف درات تط ان ةالذاتي الق م ف ز ل ه يمي اط بمنح ى نق ن اعل  م
ث يم حي ورة التقي ال لخط ي االعم وم الت ا يق يدفعه به ذمر س الي للت  ةقل وبالت
ث ةاالنتاجي ي ةالحال ان حي د للشخص ةوالذهني ةالنفس ى تعتم ه عل ي رغبت ل ف  العم
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ه ه وحب ذا ل ع وه ن ينب ق م ي ةاالجتماعي ةالعدال تطبي ل ف ذلك العم ات وآ ي االلي  الت
ون ر تك ورة اآث ائقه خط املين لس ن وللع ه م ب حول ه يج ى ةبدرج تقييم  اعل

ارات دوزرات فالحف اج والبل ن وحس ةدراي تحت افي وذه ا ص دور لم ول ي  ةااللي ح
اء ل اثن ن العم ه م خاص حرآ ات االش  وااللي ر  ن اآث ات م رى الي ائقي اخ  آس

 . مثال والتناآر الحادالت

ان يم باالمك ادر تقس ل الك ا اختصاصه حسب آ ى ايض ات ال ادا فئ ى اعتم  ةدرج عل
ورة ي الخط ون الت ا يتعرض ادا له ى واعتم ل ةحاج عل ي العم ى المعن خاص ال  اش

ر ه اآث اظ ةوامكاني ةودراي جدي المه لالحتف ادر بس ن الك ثال وممك يم م  تقس
ين ى المهندس ات ال ى ة،الفئ فئ ي االول ي ةالعامل ةالفئ ه ع ف رة مواق ي خط اني ف  المب
خم ور ةوالعالي ةالض ثال والجس نحهم م )١٠ونم اط ( يم نق ي للتق ورة ةخان ف  الخط
نح ه ويم م ةالثاني الفئ ين وه املين المهندس ي الع ع ف ل مواق ورة اق الطرق خط  آ

ات ا ةالعادي والبناي ل تقييم ان اق ون آ  يك ٧( اط ( ذلك نق نح وآ ه يم ن ةالثالث الفئ  م
ين م المهندس املين وه ى الع ب عل  المكات ا  ل تقييم ان اق ون آ )٤يك اط ( ذا نق  وهك

م ك ويعم ى ذل ل عل رائح آ ل ش ه العم ا المختلف لفنا آم ثال اس ن فم يم ممك واق تقس  الس
ى ى ةالفئ ال م االول واق وه ذين الس ودون الل دوزرات يق ارات البل ي  والحف وه

رة  ات خط ون الي ى يمنح اط اعل ي النق  وه ١٠( اط ( ذلك نق ة آ م ةالثاني والفئ  وه
واق ات س ل االلي ورة االق فالت خط درات آالش ون والكري دورهم ويمنح ا ب  ايض
٧( اط ( واق نق ذين ةالثالث ةالفئ والس ون الل ى يعمل ل ةالي عل ورة االق اآر خط  آتن
اء ثال الم ارات و م غيرة الحف ارات ذواتة المدولب الص وا (ةالمطاطي االط  ليمنح

دورهم يم ب ل التقي و االق  وه ٤( اط ( ذلك نق ب وآ ين ةبالنس احين للفني ل والمس  وآ
 .به ةالمناط االعمال انجازه اثناء للخطورة تعرضه حسب وآال العمل آوادر

ا ظ وهن ا نالح رق ال انن ين نف دس ب ائق او مهن ن س ث م ورة حي  ال ان فيجب الخط
نح دس نم ا المهن ر نقاط ن اآث ائق م ه الس ل آون هادة يحم ى ش ه اعل د الن ذ ق ك اخ  ذل

تحقاق ي االس هاد ةخان ف نح ةالش ا وم ي نقاط ا ةتنافس ا عليه ي ام ال ف ورة مج  الخط
ل اوون فالك الخطورة متس انوا اذا ب ون آ ي يعمل س ف ان نف الي المك  يفضل ال وبالت

دس ى المهن ائق عل ل الس ز ب ن يمي ه ع ن اقران ين م املين المهندس ي الع ع ف ل مواق  اق
ورة ذلك خط ائق وآ ز الس ن يمي ه ع ذين اقران ودون الل ات يق ل الي ورة اق ي خط  ف

 .خطورة اقل مواقع في ةااللي ذات او المواقع نفس

ت ي ان نثب وفير نراع ل ت ات ادوات آ الم وامكاني ي ةالمهني ةالس ن فه ور م  االم
اظ  ةالمهم  ى  للحف وادر  عل ا  ةالعامل  الك وض  آونه هول  التع ا  ةبس د  وخصوص  بع

ابها رات اآتس ي خب ال ف ل مج ا العم اظ وايض ى للحف مع عل ل ةس رآ العم  ةوالش
اس ثال فاالن ائمونتي م ن ش اني م ي المب رض الت ا تع ال فيه اء العم ذ اثن  التنفي
وادث د ةمختلف لح ف وق روع يكل ا المش ا ايض ةمال مبالغ الج عدفل ي ات ع  وتعويض

ريين حيا للمتض اليلوبا ص ؤثر ت ك ي ى ذل اح عل درات االرب رآ ةالمالي والق  ةللش
ا وه ،وهن ى نن ورة ال روع خط ا المش ا ايض الل وخصوص ل خ ذ مراح ى التنفي  عل
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و ةالبيئ ام والج ثال ةللمدين الع ل ان فم ى نعم ه عل ا حماي ن هالمي وث م اء التل اء اثن  بن
ور ا الجس درا آونه رب مص تعماالت للش اس ةاليومي واالس كنون الن فل يس  اس

ر  افة النه ى اض اثير  ال ك  ت ات  تل اء  المخلف ى االحي ب ةالبحري عل ل  ان ويج  نعم
ى ي عل ات رم ا النفاي اريع ضوانق ي المش اآن ف كل ال ام ورة تش ى خط  ةالبيئ عل

ات ورة ةالبري والحيوان اريع فخط ي المش ي ةالهندس ت ه ورة ليس ط الخط ي فق  الت
ا يتعرض ل له ذ او العام ا المنف ل انم ار آ ي االخط كلها الت ك تش اريع تل ى المش  عل

ان ةالبيئ ي والمك رض ةالمحيط واالراض جار فتع ى االش ع ال الفوا القط  ت
اطق ع من راء ةشاس تخدامها خض اء الس اريع النش ا المش ب آله درس ان يج ان ت  آ
زرع جارا ت رى اش دل اخ ي ب ت الت وفير اقتلع ات ةمالئم ةبيئ وت  ةالبري للحيوان

ور اثرة والطي ن المت ك م اريع تل ورة ان اي المش نح الخط يم وم ل التقي  شخص لك
ل ا عام اس فيه يس تق ط ل م فق ورة بحج ي الخط ا يتعرض الت ادر له ا الك م انم  بحج

ورة ي الخط كلها الت ادر يش ى الك ا ةالمحيط ةالبيئ عل نح ايض خاص فنم  االش
اريع ذين والمش اولون الل ل يح ائرهم تقلي رارهم خس ا ةبالبيئ واض ى تقييم اء اعل  اثن

نح اط م هريه النق يم الش ب للتقي ورة ةلخان ةبالنس ن الخط رانهم م ذين اق رون ال الل  يفك
 .ةبالبيئ اضرارهم تقليل في

ل ان ويجب ى نعم ورة ةدراس عل اريع خط ل المش ذها قب ى تنفي  ةوالمنطق ةالبيئ عل
خاص ل واالش ا للتقلي ا ةومحاول منه ل تالفيه ويض ب ا التع وفير عن دائل وت  ب

رق ائر ةلمعالج وط ن ةالناجم الخس ك ع اريع تل ون المش ك آ ائر تل ي الخس  ه
ائر ر خس ورة غي ا منظ كل ولكنه ورة تش تقبلي خط ى ةمس ح عل  ةالعام ةالص
الي ف وبالت ا ةالدول تكل رفها مبالغ ى تص فيات عل ررين المستش ن والمتض ك م  تل
 .المشاريع

 

  :ةاالنتاجي

ن  ان م م ات اه ادر التقييم ل للك ي  العام رآات ف و الش دى ه ة م اج  وآمي  االنت
ل ن الحاص ل م ك عم ادر ذل  الك اهم, رط ف اظ ش ى للحف رآ اي ةديموم عل  ةش

تمراريتها و واس ويض ةاالنتاجي ه ن للتع رفيات ع رآ ص اليف ةالش ل وتك  العم
افة ى اض ور ال وادر اج ي ةالعامل ةالمختلف الك ك ف رآ تل ن ةالش م وم اح ث  االرب
ن  ةالناتج  ادة  ع رة  زي دول  ةاالنتاجي  ووف مالي  فال دت ةالراس ام اعتم وافز نظ  الح

يم ةواالنتاجي ا لتقيي ا عماله ان فكلم اج آ ل انت ف او العام ر الموظ ي اآث س ف  نف
اعات ل س ت او العم اعات آان ل س ي العم ل الت ا يعم ل به ر العام ن اآث ره م  غي
الي ةانتاجيت ازدادت در وبالت الخير ي ى ب رآ عل ل رب او ةالش ي العم س وف  نف
ت زداد الوق ه ي هري راتب ومي او الش ادا الي ى اعتم ا عل ه م ا انتج دا اعطى فكلم  جه
ر ا اآث ب يكاف ى برات و اعل ي وه ادل ش حيح ع ب وص ه يج ي تطبيق ام ف  نظ

رآات ال الش ع واالعم ت ةالخاض اح للوق اواة واالرب ب فمس ال روات  العم
اختالف ودهم ب اتهم جه حق ومعلوم درات يس دعين ةالمختلف الق نهم للمب م م  ويجعله
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اس ين ان عون روتيني ى يس تالم ال ب اس ي روات ل ةنهاي ف هر آ  ةالحاج دون ش
داع وير او لالب ذاتي التط ا ال ا وخصوص ي هن رآات ف ي الش ث ةالهندس ل حي  العم
 .سلفا عليها متفق واسعار ةمعين لمدد يخضع

ثال ين فم ارن ح ين نق ين ب داران اليت ن ي ل م ائقين قب ين س ا مختلف س ولكنه  نف
ان ةالنوعي ون آ ارتين تك ثال حف ظ م دهما ةانتاجي ان اونالح ر اح ن اآث ائق م  الس
ر ى االخ رغم عل ن ال م م الن انه س يعم اعات نف ل س ان العم  آ ون   تك  او ٨
اعات١٠ ون س اج فيك ثال االول انت  م ر ٣م ٢٥٠  واالخ الي ٣م ١٥٠  ان وبالت

ه  ر  عملي زة  الحف ن المنج ائق م ر االول الس ه  ةانتاجي  اآث از  وبامكان ل انج  العم
اط ه المن ي ب ت ف ل وق ن اق ائق م ر الس ت ان االخ ات آان ر آمي ا ةالمناط الحف  بهم
اوي ذا ةمتس ون وبه ائق يك د االول الس اهم ق ي س ل ف ت تقليي ادة او الوق ات زي  الكمي
زة تدراج المنج اح واس رآ ارب و ةللش د وه داف اح ي االه ن ةالرئيس ل م رآ عم  ةالش

تمراريتها ذلك واس ب ل اده يج وافز زي ات ح ائق ومكافئ ه ولاال الس  ودفع
تمرار نفس لالس نفس ب ي ةوالرغب ال س وف ت نف ع الوق ائق دف ر الس ل االخ  للعم

 .حيث بروز روح المنافسة االنتاج بزيادة ةراتب لزيادة

ا ون واحيان ائقين يك ين او الس نفس االليت درة ب ن ةواالنتاجي ةوالدراي الق  ولك
دهما ل اح اعات يعم ر س ن اآث ر م ان االخ ل آ  االول يعم اع ١٢ ر ةس  واالخ ٨ 
اعات الي س يكون وبالت ن االول اجتان س ي م ر الطبيع ن اآث ر م ذلك االخ ب وب  يج

ه ان ب نعوض ى برات وده اعل ي لجه اد ف ع ةاالنتاجي ةزي ل ةعجل ودف ام العم  لالم
ى رى ان عل ل ةالثابت ةباالنتاجي ةمقارن تج ثال ةالي لك ان ان فم اج آ ارة انت  الحف

ي و القياس  ه ي ٣م ٢٠٠ اعات ف ل س ق العم ا المتف اعات٨( عليه اج وزاد)  س  انت
ارة ك عن الحف ر ذل ائقا يعتب ا س ن منتاج ت ان ولك ارة ةانتاجي آان ل الحف ن اق ك م  ذل
ى رغم عل ن ال ا ان م ر انتاجيته ن اآث ا م ال غيره ر ف ا ةمنتج تعتب م النه قت ل  حق

ي  ةاالنتاجي  ر  ةالقياس اف  ةمهم  وتعتب ى  ةاض ا  ال ي مثيالته ل  ف ن  العم ب  ولك  ةبنس
 .اقل تقاعس

ب ع ويج اس وض ل مقي ى ةالي لك ده عل راء ح ين ةمقارن واج ل ب تص آ ع مخ  م
ه ى اقران د عل ل ةاالنتاجي ةلمعرف ةح رد لك ل ف الي ةالي ولك نح وبالت دد يم اط ع  نق
 . انتاجه اساس على فرد لكل

ذلك ا وب ري ان علين هري ةذرع نج تمرة ةش ل مس رات لك ل فق وف العم ى للوق  عل
ل ةانتاجي ر آ ي عنص رآ ف ذ ةالش ر وتاخ ار بنظ دد االعتب ام ع ل اي الفرد العم  ف
ل  العام وم ٣٠ هر ي ر بالش ن ةانتاجي اآث ل م  العام ا ٢١ ثال يوم ذلك م دفع وب  ن
راد وادر االف ل والك ل العم ام لتقلي ل اي ازات العط ع واالج م م اح ان العل  االرب
نوي رد الي ةالممنوح ةالس د ف ى تعتم وع عل اط مجم ل النق ا الحاص رد اي عليه  ف
الل وع خ هر مجم ن اش ذلك )12(ال ةالس ل ان وب اج تقلي بب الي االنت ان س  الي آ
رد الل ف هر اي خ ن ش ان ةبالس ون آ ا يك ازة متمتع هرا باج امال ش تاثر آ ى س  عل
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ي ةوراتب ةارباح ك ف هر ذل ذلك الش ى وآ ه عل نوي ارباح ن ةالناتج ةالس ع ع  جم
 شهرا) ١٢(لا النقاط الحاصل عليها خاللاالشهر

 

 :العمل موقع

د ان ل بع روع آ ن مش ر ع رآ مق ن او ةالش دن ةالمدني ع ي والم ن ه ور م  االم
ي ةالمهم ب الت ذ يج ا االخ دفع به ل ل دم العم ور للتق دفع والتط وادر ول ل الك  للعم
ه ر بجدي اريع الن اآث ي المش ون الت د تك ن ةبعي دن ع ارة الم تكون والحض ر س  اآث
ا ا تعب ادر وارهاق ى للك س عل املين عك ي الع اريع ف ل مش دن داخ ث الم ربهم حي  ق
ن كن م وائلهم س ربهم او ع ن ق واق م ث االس ا يقضون حي يهم اوقات ى التعب تنس  عل

س اريع عك ي ةالواقع المش اطق ف دمات ال ةنائي من ا خ ي فيه ر والت ادر تجب  الك
ى اء عل اعات البق ل ةطويل س كن داخ ي او الس اطق ف ن ةخالي من كان م  الس

وط االت وخط ت االتص ذلك واالنترني ون وب اجز يك ي الح ؤثرا النفس ا م ى هن  عل
 . ةالحال دراسه االعتبار بنظر ناخذ لم ان فرد لكل ةاالنتاجي

ري ين ةمقارن نج روع اي ب ر مش ادا واخ ى اعتم افات عل ن المس دن ع م الم  وحج
دن ر الم رآ ومق  ةالش ون , ر آ رآ مق ي ةالش ز ه ل مرآ ع عم رجعهم الجمي  وم

ي ادر االساس ل فالك ثال العام ي م روع ف ائي مش د ن ن بعي ون ةالمدين ع  يمنح ١٠ 
اط ي نق ل ف ع حق ي الموق ع او الجغراف ل موق ر دون العم ى النظ وقعهم ال وظيفي م  ال
تواهم او ي مس نح اي العلم ل يم ادر آ ن الك ل م ى العام دس ال  المهن اط ١٠  ةآامل نق

ا نح بينم ادر يم ل الك ي العام روع ف ع مش ي واق ا ةمدين ف د ولكنه ن ةبعي ر ع  مق
رآ  ةالش   اط ٦  نق ا , وادر ام من ةالعامل الك ر ض رآ مق ون اي ةالش امور يعمل  ب
انوا وان ةمكتبي ثال آ ين م ي مهندس م ف ي القس ون الفن  فيمنح   ين ٢ ط نقطت  فق دفع   ل

جيعهالكوادر ل وتش ي للعم  ف اريع  ي ةالواقع المش اطق ف د ةنائي من  ةوبعي رع   ةلس
ا ا انجازه اريع آونه اج مش ر ةبعامت تحت ل اآث ر وعم ل ةلمحاول اآث اليف تقلي  التك
 . ةالمدين عن المشاريع تلك بعد عن ةالناتج

ى ا والننس ب ان هن ور نحتس ل اج وادر النق ي ةالعامل للك ك ف اطق تل  ةالنائي المن
د  ةوالبعي م ان  ن ل دمتهم تك يارات بخ رآ س ين ةالش الهم ح ن انتق اآنهم م ى مس  ال
 .ةمدين لكل عليها المتعارف ةالفعلي االجور تحتسب بان والعكس العمل موقع
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 :القيادي الموقع

ف درة تختل ات ق ل وقابلي ن شخص آ ر ع انوا وان االخ ون آ س يحمل هاد نف  او ةالش
ذون س ينف ل نف اك العم خاص فهن تطيعون اش ل يس ؤلي تحم اد ةالمس رانهم ةوقي  اق

وجيههم ي وت ل ف ى العم س عل اس عك رين ان تطيعون ال اخ اذ يس رار اتخ  الق
ب ي المناس ت ف ب الوق ر المناس ادرين وغي ى ق ه عل ل توجي ادة او العم وادر قي  آ
 . حده على شخص لكل التقييم ياتي وهنا ةالمختلف العمل

اك ثال فهن ين م  مهندس ودون  روع يق ل مش زء او آام  ج ن  روع م  المش ون   ويك
ت رتهم تح دد ام ن ع ي  م ين  المهندس ودون  والفني ل  ويق ون  العم ؤلي  ويتحمل  ةمس
ك زء ذل ن الج ل م ون العم اء ويتحمل يهم اخط ا مرؤس ونهم ايض ؤل آ ر المس  المباش
نهم ذلك ع ن يجب وب ؤالء حم ين ه اط المهندس ن نق ى ةالفئ م ون اي االول  يمنح ١٠ 
اط ي ةآامل نق ل ف ع حق ادي الموق ا القي نح بينم ين يم ذين المهندس ودون الل  يق

ن ةمجموع ين م ال الفني ا والعم ل نقاط ان اق ون آ  تك اط ٧ ين نق ون والفنيي  يمنح ٤ 
اط انوا ان نق ودون آ ن ةمجموع يق ال م ين او العم ريين الفني  االخ نح  ون ويم  الفني
ذين ون ال الل دا يملك رتهم تحت اح ذلك ام ال وآ ا العم ان ةقليل نقاط ون آ  تك ط ٢  فق
 .فرد لكل القيادي الموقع حقل في

ا وه وهن ين ان نن وادر المهندس ي ةالعامل والك ر ف رآ مق ذين اي ةالش ون الل  يجلس
ي رف ف ا الغ ل نقاط ن اق ين م ين المهندس املين والفني ي الع ع ف رآ مواق ون ةالش  آ

اء دس اخط ي المهن ع ف ل موق ون العم ر تك ررا اآث دة ض رات بع ن م اء م  اخط
دس ي المهن الس الفن ي الج ر ف رآ مق اء ةالش واق واخط ي الس ع ف ل موق ر العم  اآب

ن اء م واق اخط ي الس ر ف رآ مق االول ة،الش ل ف اج يقل اني االنت د والث اخر ق دد ي  ع
ن وظفين م ن الم م ع و دوامه ل وه ررامن اق ادة االول ض ايمنح فع اء م  رؤس

ام املي االقس ي الع ر ف رآ مق  ةالش   اط ٧ ثال نق ي م اووا ال آ ع يتس اديين م ن القي  م
ين ي المهندس ع ف ل موق نح العم ة ويم ين بقي ي المهندس ر ف رآة مق  الش   اط ٥  نق  

ن ةوالبقي املين م  الع ين ٢ ط نقطت مل فق وادر ويش رآ آ ف ةالش كالها بمختل ن اش  م
 الخ....ووو وسواق واداريين فنيين

ذلك نح وب ل يم ا آ ا شخص ه حسب نقاط ه قدرات دفع ومهارات وادر ول ى الك ل ال  تحم
ؤلي ي ةالمس ل ف دفاع العم ردد دون واالن اذ ت ررات التخ ادة ةموقعي ق اج لزي  االنت
رع از ةوس ل انج ى وال العم نح ان ننس واق نم ذيين الس تلمون الل ا يس  )ةآذم( اليات
ا ر نقاط ن اآث واق م ذين الس ون الل ائق يعمل ديل آس ون ال اي ب ات اي تك ذممهم الي  ب
ث ائق ان حي ل االول الس الم يتحم يان ةس ه ةوص ى اليت س عل ائق عك ديل الس  الب
 . ذلك يتحمل ال اللذي

ب ل ان ويج ى نعم ار عل ر اختي وءة العناص ادرة ةوالجريئ الكف ى الق ل عل  تحم
ؤلي دفعها ةالمس ل ون ي للعم ع ف ل مواق ي ةالمختلف العم د آ اج نزي ل اوال االنت  ونعم
ى ل عل دد تقلي از م ل انج ا العم ات وانجازه ي باوق دعم ةقياس ك ون ر تل  العناص
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دريب وير بالت ادة والتط اءة وزي ي الكف ق آ ادرا نخل ادرا آ ى ق از عل اريع انج  المش
 .قابلياتها من وتزيد ةالشرآ على باالرباح تعود وبذلك اآبر ةبدق به ةالمناط

 

 :ةبالمسؤلي والشعور الحرص

ن ان فات م ي ةالمهم الص ب الت ى ان يج ا يتحل وا به رآات موظف ذة الش  المنف
اريع  للمش و ةالمختلف  رص ه عور الح ؤلي والش ا ةبالمس رص زاد فكلم ف ح  الموظ

ى ب اداء عل اط الواج ه المن ى ب ل عل ه اآم ل وج دة وباق ن زاد ةممكن م اح م  ارب
رآ درتها ةالش ى وق ذ عل ا تنفي ا اعماله عور زاد وآلم ؤليه الش اج زاد بالمس  انت
ل ت العم ائر وقل ا ,الخس رص زاد فكلم دس ح ى المهن ه عل اميم متابع  التص

تلمه ذها المس ى وتنفي ل عل ه اآم ه وج زاء ومتابع ل اج ل دون ةالمختلف العم  او آل
ب ا تع ائق حرص زاد وآلم ى ةااللي س اظ عل ى الحف الم عل ه ةس عوره وزاد اليت  ش

ؤلية ة بمس يانتها متابع ن زاد ص ر ةاطال م ه عم ت االلي ن وقلل تهالآها م  وزاد اس
ا ذا انتاجه ق ووه ى ينطب ل عل وادر آ ة الك من العامل اريع ض رآ مش ةالش  ة المختلف
ذلك  ب  وب ع  يج يم  وض ي التقي ل  الحقيق رد  لك اظ  ف ى للحف ات  عل رآ  امكاني  ةالش
دمها ان وتق تم ب يم ي اط تقس نح النق راد بم ا االف ى نقاط در عل عوره ق ؤلي ش  ةبالمس

ان نح آ ر االفضل يم عورا واالآث ؤلي ش  ةبالمس ١٠( اط ( ن نق ل م ات آ ن اي الفئ  م
ين ين المهندس واق والفني ر دون والس ى النظ تواهم ال ي مس ائق ان اي التعليم  الس
ريص ى الح ه عل نح اليت  يم اط ١٠ ر دون نق ى النظ تواه ال ي مس هادة ف التعليم  الش

ذ ال ر تاخ ا بنظ ا االعتبارهن رص انم عور الح ؤلي والش ذلك ةبالمس ة وآ ات بقي  الفئ
ن ن فم نح ان الممك ل يم يط عام ا بس دره تقييم  ق اط ١٠ رها دون نق  حص

 . مثال بالمهندسين

نح ل ويم ا االق  حرص ٦( اط ( ل نق ا واالق  حرص ٣( اط ( ذا نق ي وهك دفع آ وادر ن  الك
 . وجه اآمل على وتنفيذها ماعماله ةلمتابع

 

 : المدير تقييم

ا د وهن دير نقص دير بالم روع م ر المش و المباش ر فه ا االآث ل ةومتابع قرب رد لك  ف
ل روع ضمن عام اط المش ه المن ى ب ون ان عل يم يك ا النقي ا تقييم ر دون حقيقي  النظ
ى ي اي ال ر ش ارج اخ ار خ ل اط ه العم لح وانتاجيت ل ةومص ون العم وق تك ل ف  آ

ار نح اعتب دير لم روع م دوره المش ؤلي ب رى ةمس ا اخ ر وتقييم ل اخ رد لك دى ف  ع
اذآر ابقا م اك س ور فهن د ام ن ال ق رها يمك ن ةبنقط حص اط م ابق النق ان ةالس  آ
ون رد يك باق الف ي الس از ف اريع انج ف المش ر او المختل ال االآث ه تحم  او العمال
ي االول از ف ا انج اط م ه ين ر او ب ن الكثي ور م ي االم ن ال الت ذآرها ان يمك ا ن  فهن
رز دير رود يب ر الم ي المباش يم ف ادر تقي نحهم الك ا وم ر نقييم رف اخ در لنع  االج
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ر درة واالآث ى ق اقلم عل ع الت اريع م ر المش درة واالآث ى ق از عل دا االنج يم ويب  تقي
دير ل الم رد لك ي ف روع ف ن المش  م ١٠( اط ( زل نق ى وين فر ال ب الص ة حس  قناع
 . سابقا ذآرنا آما وحقيقيا عادال التقييم يكون ان على المشروع مدير

د ل مال بع ات آ ي الخان ا الت يم ذآرناه ل لتقي ل موظف آ رد وآ ل ف ي عام رآ ف  ةالش
تج يم ين هري التقي الي الش غ وبالت وافز مبل ل ح رد آ ذلك ف هر ل ع الش اط بجم  النق

ا الحاصل ن عليه ل م ا ةخان آ تج افقي دد لين ه ع ذلك نقاط ع وآ ول للجمي  وبالحص
ى دد عل اط ع ل نق رد آ ى نحصل ف دد عل اط ع ل نق راد آ روع اف ع المش اط بجم  النف
 . المشروع افراد لكل ةالحاصل النقاط عدد اي الموظفين لكل

د اب بع اح احتس روع ارب ذلك المش هر ل رح الش اح بط ن االرب روفات م تج المص  ين
غ اح مبل دوره ذيلوال االرب م ب ى يقس وع عل اط مجم راد نق روع اف تج المش عر ين  س
د ةالنقط ذلك ةالواح روع ل دها المش ن وعن ن م تنتاج الممك غ اس وافز مبل ل ح رد آ  ف
ي روع ف دد بضرب المش اط ع ك نق رد ذل ي الف دد ف اط ع ي النق ا حصل الت  عليه

 .الشهر خالل

ا  ى ال وهن راد ننس املين  االف من الع رآ  ادارات ض ام ةالش ي ةالمختلف واالقس  ف
ز رآ مرآ ذين ةالش ون والل اجيتهم تك ر انت ونهم ةمرئي غي ون آ ي يعمل  ادارات ف
رآ ام ةالش اميم آاقس ام التص ابي ةواالداري ةالفني واالقس رهم ةوالحس ن وغي  م
املين من الع وادر ض رآ آ ارج ةالش ع خ اريع مواق تم المش نحهم ي وافزهم م  ح
ادا ى اعتم يم عل ابه تقيي وم مش ه يق دير ب ام الم ه او الع اء وآيل ك لرؤس ام تل  االقس
دراء اريع وام وم المش ل ويق يس آ م رئ ي قس ز ف رآ مرآ يم ةالش راد بتقي مه اف  قس

ا ل آم دراء يفع اريع م ون المش اتهم ويمنح ال مخصص تحقاقاتهم اي ةمالي غومب  اس
ن ةالناتج يم م هري التقي ن الش اريع وارد م ث ةالمختلف المش ل واردات ان حي  آ

روع ا مش لفنا آم وزع اس ل الت ى بالكام وادر عل روع آ ا المش ب انم  ةمعين ةبنس
ق ا متف ان عليه ون آ  تك ن %٥٠ اح م اقي االرب ن والب اح م ود االرب ز يع  لمرآ
رآ نح ةالش ات لم وادر المخصص ي ةالعامل للك ز ف رآ مرآ ن ةالش  منهمض وم

ديرال ام م ه الع اظ نفس ب واالحتف ا ةبنس ناد منه اريع الس رى المش ي االخ د الت ون ق  تك
رة ي او خاس ا ةبداي ف ث اعماله ب ان حي اريع اغل ون المش د ةمنتج تك هر بع ن اش  م
ل هر الن العم ى االش ون االول ع ةتهيئ تك ل موق ات ونق ابه الي ي وماش رات وه  فق
ر ل تهيئ انتاجي غي اج  ة ة ب دء باالنت ذلك للب اظ وآ زء االحتف ن بج الغ م اح مب  االرب

 .خارجية بخبرات ةاالستعان او ةجديد اليات آشراء واتساعها ةالشرآ لتطوير

 

دور ان وافز ل د الح ر دور ةالمالي والعوائ ي آبي دم ف وادر تق ا الك ور وتحفيزه  للتط
اج الي واالنت ع وبالت رآ دف و ةالش ة نح ور النهض يم والتط خص فتقي ه الش  واعطائ
ورا اوي اج ه تس وده اتعاب ه ةالحقيقي وجه ل تدفع كل للعم اعات افضل بش ر وس  اآث
ى ليحصل د عل ر ةمالي عوائ ا اآث ود مم ى يع رآ عل النفع ةالش اواة ان ب ع مس  الجمي
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نفس ب ب ر دون الروات ى النظ اتهم ال اجهم امكاني دفع وانت ع ي ى الجمي اعس ال  التق
 .واضمحاللها ةالشرآ خمول وبالتالي العمل عن

ان نح وباالمك املين م ي الع ع ف رآه ةالمختلف المواق الغ للش رى ةمالي مب  اخ
جيعهم ى لتش ل عل ارج العم اعات خ ل س ارج العم ات وخ م ةالمناط الواجب  (به

نح بعض آم نهم ال اعات م افية س  اض الغ) ه مب ذين (مالي ون لل اعات يعمل ر س  اآث
ن اعات م ل س ددة ةالمطلوب العم نح او والمح بعض م الغ ال افي ةمالي مب  ةاض

اب ر آاحتس ب المت د المكع د ةالنقل او الواح  ةالواح ل او درب) الب حم ب (ق  هةبالنس
ات ي للقالب ل الت ابط الحصى تنق اقلين او (ةالتيكل)الخ واد الن ين للم وم فح ائق يق  س
الب ل الق  بنق  او ٥ الت ١٠ ن نق ى م ابط الحص ارج ةاالترب او الخ اعات خ  س
ل نح العم الغ يم افي مب ل ةاض ه لك ل او نقل ر لك ب مت جيع مكع ادر لتش ى الك  عل
ل ارج العم اعات خ ددة الس ل المح تفادة بالعم ن لالس ادر م ات الك كل وااللي  بش
 . للفرد ةالصحي والحاله االليات يانةص يراعى ان على افضل

اك ات وهن جيعي المكافئ ات ةالتش بوعي آالمكافئ ات ةاالس ل ةنهاي ومكافئ روع آ  مش
بات و رى مناس تم اخ ا ي تم اختياره ا لي اة فيه وادر مكاف نح ةالعامل ةالجدي الك  آم

 . ةخاص مكافة الخ... او ةالي سائق افضل او ثاليمال الموظف

ن ن وم تحدث ان الممك ات نس ل مكافئ ون العم ن تك الحي م دير ةص روع م  المش
د ه بع س موافق رآه ادارة مجل دفع الش ل ل ا العم ي خصوص اريع ف رة المش  او الكبي

اخرة ان المت م آ ثال تقس ات م ي االلي روع ف ين مش ى مع مين ال عل قس  روح وتش
ين ةالمنافس وعتين ب نح المجم ات بم بوعي او ةيومي مكافئ ق ةاس ذي للفري ق الل  يحق
ا ر انتاج الل اآث وم خ هر او الي ا الش د مم ي ةالمنافس روح يول ا الت رآ تحتاجه  ةالش
 .ممكن وقت باقصر لالنجاز ودفعها عملها لتطوير

ذلك نح وآ دير م رآ م الحيات ةالش اة ص اريع مكاف ر المش ا االآث الل انتاج  خ
ه ه زيارات ع التفقدي رآ لمواق ه ةالش نح المختلف ارة لم دير زي ام الم ه ةاهمي لع  خاص
 . للعاملين
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 : ةالسنوي االرباح

ا لفنا آم الغ ان اس ل المب ن ةالمستحص لة انتاجي م روع آ اح(مش وزع )االرب  الت
ل ل بالكام تفظ ب م يح ن بقس ذه م اح ه دعم االرب اريع ل رآ مش راء ةالمختلف ةالش  وش
ات د الي ن ةجدي ن ولك ن م تقطاع الممك الغ اس نح ةمالي مب املين لم ي الع ع ف  مواق
رآ ا ةالمختلف ةالش نوي ارباح اعدهم ةس ي تس وير ف اتهم تط الي ةالمادي امكاني  وبالت

اعدهم ى تس ي ةالراح عل ادة ةالنفس اج وزي  االنت د  اب ويعتم وع احتس اط مجم  النق
هري ل ةالش رد لك الل ف ن خ اب ةالس اط الحتس ي النق نح الت ى يم ها عل اح اساس  االرب
نوي وع ةالس اط وبمجم ل نق رد آ الل ف ن خ ى نحصل ةالس وع عل اط مجم وافز نق  الح
ل راد لك يم االف الغ وبتقس اح ةالمخصص المب نوي لالرب يمها ةالس ى وتقس دد عل  ع

اط  تنتج  النق عر  نس دة  ةالنقط  س الي  الواح ن  وبالت اب  ممك اح احتس ل  ارب رد  آ  ف
 . ةالسن خالل عليها الحاصل النقاط بعدد ةالنقط سعر بضرب

ا ى ال وهن س ان ننس رآ ادارة مجل ن ةوالمكون ةالش دير م ام الم ه الع  ونائب
اء ام ورؤس ين وبعض االقس ن المنتخب ل م وادر قب رآ آ ن ةالمختلف ةالش ق ع  طري
راع ب االقت ون ان يج ا يمنح نوي ارباح ر ةس ن اآث رانهم م ان اق ب آ م تحتس  له

ا  افي  نقاط ونهم  ةاض ون  آ ؤليات  يتحمل رة مس ي  آبي رآ  ادارة ف ي  ةالش ت  ف  الوق
ذي ون الل ن يحرم ر م ن الكثي اط م الموقع النق ي آ ونهم الجغراف ون آ ي يعمل ر ف  مق

رآ  الي  ةالش ق  وبالت ين  ةالعدال  تتحق راد ب ث  االف راد  حي املين  االف ي  الع  ادارة ف
رآ ون ةالش ا يمنح ن نقاط ؤلياتهم ع م ةوالفني ةالقانوني مس رآ الدارته ذلك ةالش  وآ
نح خاص يم املون االش ي الع ع ف ل مواق ا ةالمختلف العم ن نقاط دهم ع ن بع ع ع  موق
 . ةالمختلف واعمالهم ةاالضافي الساعات وعن ةالشرآ

 

 

 : الحوافز جدول مال ةآيفي عن ةاالمثل بعض نورد ان نريد وهنا

 

)١رقم مثال ): 

 

ات ةقائم روع معلوم ين مش ين ةللمقارن مع راد ب س اف روع نف د المش  الواح
 :النقاط واحتساب
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ت

م اس
 الشخص

يل  التحص
 الدراسي

نوات س
 الخدمه

عاالنتاجيهالخطورةاالختصاص  موق
 العمل

ع  الموق
 القيادي

رص  الح
عور  والش
 بالمسؤلية

يم  تقي
 المدير

 مجموع

١
 
 

الوريوا بك
 س

دير مهندس١٥  م
  قاطع

   

٢ 
 
 

دس    مهندس ٢ ماجستيرب  مهن
 تنفيذي

   

٣ 
 
 

       فني ١٠ معهدت

٤ 
 
 

ائق ١٠ متوسطهث هس الي
 حفارة

ه     ه  ذم  الي
 حفارة

   

٥
 
 

     مراقب٥ متوسطهت

٦
 
 

را الث  وال يق
 يكتب

     حارس٢٠

 

 : آاالتي المشروع افراد حوافز نقاط تكون اعاله المعلومات من ةباالستفاد

 

 
 

ت

م اس
 الشخص

يل  التحص
 الدراسي

نوات س
 ةالخدم
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١
 
 

 ٨ ٨ ١٠١٠١٠٨ ١٠ ١٠ ١٠ا
 

٩٦ 

٢ 
 
 

 ٩ ٣ ١٠ب
 

١٠ ١٠ ٨ ٨ ٧ ٩ ٧٤ 

٣ 
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 ؟ االستمارة مالت آيف

 : الدراسي التحصيل خانة في

ظ نح االول الشخص نالح  م ط ٨ ن نق هادته ع ه ش ل آون هادة يحم الوريوس ش  البك
ا اني الشخص بينم نح الث  م اط ٩ ه نق ل آون هادة يحم تير ش ى الماجس رغم عل ن ال  م
ه رد ان دس مج ادي مهن ي ع ع ف ع ال الموق ع يتمت م بموق ن مه هادته لك ي ش ل الت  يحم
توى اي يله مس ي تحص ذ الدراس ر اخ ار بنظ ث والشخص االعتب نح الثال  م اط ٦  نق

ه ل آون هادة يحم د ش ي المعه ذا الفن ال ةللبقي وهك ب آ تحقاقه حس نح اس ريج فم  خ
ط  ةالمتوس اط ٥ ذي نق را ال والل ب وال يق  يكت ط ٢ ا فق ل وهن ذ الك تحقاقه اخ  اس
 . يزاولونها التي االعمال ةنوعي عن النظر بغض

 :الخدمة سنوات خانة في

نح  االول م اط ٨ ه نق رة صاحب آون  خب ا ١٥ ا عام اني بينم نح الث  م اط ٣ ه نق  آون
ديث ل ح ث العم ك حي رة يمل امين خب ط ع ث فق نح والثال  م اط ٨ ه نق ه آون رة لدي  خب
وام ١٠ ذا اع ه وهك دهم للبقي نح فاح  م اط ٥ ه نق ك آون  يمل نوات ٥ ه س ا خدم  ام
ر ى االخي رغم عل ن ال ه م را ال ان ب وال يق ه اال يكت نح ان  م اط ١٠ ه نق ه آامل  آون
ك  يمل ا ٢٠ ن عام رة م ى الخب رغم عل ن ال ه م رد ان ارس مج ارس ان اال ح  الح
ر ل الخبي ن افض ارس م ديث ح د ح نوات ةبالخدم العه رة قلصت ةالخدم فس  خب
 .االختصاص هذا آان ايا اختصاصه مجال في الشخص

 : االختصاص خانة في

نح ين م  الفني اط ١٠ ه ةآامل نق روع آون ذي مش و تنفي د ول ين اشخاص وج ي اداري  ف
روع ب المش وا المحاسب او آالكات ا لمنح ل نقاط ي اق ذه ف ان ةالخان ه وا آ  يمنح ٧ 

اط ا نق ب ام ر للشخص ةبالنس و االخي ارس وه نح الح ا م ل نقاط ه اق ر آون ي غي  فن
 .باالنتاج معني غير اي

 :الخطورة خانة في

نح ع م ا الجمي ا تقريب ونهم ةآامل نقاط ون آ ي يعمل س ف ع نف الي الموق  وبالت
ون  نفس  يتعرض ورة ل دا  الخط ارس  ع ه  الح نح  فان ا  م ل  نقاط ون  اق ه  آ  تعرض
وادث ل لح ل العم ن اق و ولك د ل ا وج ين هن ب اداري ثال آالمحاس و م الس وه  الج

ى يه عل ى آرس رغم عل ن ال وده م ي وج ع ف ل موق نح العم ا يم ل نقاط ه اق  ال آون
 .الكادر ةلبقي الخطورة لنفس يتعرض
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 :ةاالنتاجي خانة في

ا نح هن ع م ا الجمي ون ةآامل نقاط روع آ اجي المش ه انت د وعائدات و ةجي ان ول ل آ  قلي
اج نح االنت ع لم ا الجمي ل نقاط ا اق وه وهن اك ان نن ثال هن ائق م ارة س ل حف نح مهم  يم
اط ل نق ي اق ل ف ت ان ةاالنتاجي حق ه آان ذلك االنتاجي ةقليل او ةعاطل اليت ة وآ

ان      ه وان آ ن اقران ل م ا اق نح نقاط تج يم ر المن خص غي ع ان الش بة للجمي بالنس
 .المشروع منتجا

 :العمل موقع خانة في

نح ع م  الجمي اط ٨ ون نق روع آ د المش ن بعي ر ع رآ مق ن ةالش ث م اف حي  اال ةالمس
م م انه وا ل  يمنح اط ١٠ ون نق اك آ روع هن د مش ن ابع ذا م روع ه الي المش م وبالت  ت

نحهم  م اط ٨ ط نق ا فق ع ام رب ةالواقع المواق ى اق ز ال رآ مرآ انهم ةالش ون ف  يمنح
 .وهكذا اقل نقاطا

 :القيادي الموقع خانة في

نح  االول م ا ١٠ ه ةآامل نقاط دير آون اطع ي ه اي ق ن ةمجموع بامرت ين م  المهندس
ين ذين والفني وجههم الل ل ي ؤلية ويتحم ائهم مس ا اخط خص ام اني الش نح الث  م ٨ 
اط ه نق دس آون ل مهن ؤليات يتحم ي ةمعين مس ع ف و الموق م وه ه مه ل ال ولكن  يتحم

ؤلي اطع ةمس ؤلي  الق ل مس ل يتحم ط  ةب ه فق نحاعمال ا ةالبقي وم ل نقاط ب اق  حس
 . مسؤلياتهم

 :ةبالمسؤلي والشعور الحرص خانة في

نح ا ولاال م ه ةآامل نقاط ريص آون ى ح ه اداء عل ر عمل د وآثي ي التواج ل ف  العم
م ل ظروف رغ ن ةالمختلف العم اني ولك ل الث ذلك حرصا اق نح ل  م اط ٧ و نق ان ول  آ
اك دس هن ثال مهن ر م ازات آثي ل االج نح ةالمتابع وقلي  لم اط ٤ ثال نق ذا م  وهك
ب ا اال ةللبقي ةبالنس ظ انن ارس ان نالح ى الح رغم عل ن ال ه م يط موقع نح البس  م
ا دة نقاط ي جي ذه ف ه ةالخان ه ريص آون ي ح ه اداء ف نالحظ واجب ه ف  حرآت

تمرة يال المس ب دون ل اظ تع ى للحف ات عل رآ الي امين ةالش املين ةراح وت  الع
الم واد ةوس رآ م ا ةالش ن وحمايته رق م نح ةالس  فم اط ٨ اة نق ه مكاف ى ل  حرصه عل
 . عمله على المستمر

 :المدير تقييم خانة في

ود ذه تع ا ةالخان ه لفنا آم دير اس روع لم ه المش ه ونباهت ي وخبرت ز ف راد تميي  االف
ن م ع بعض بعظه ه ال ل لدفع ادة للعم اج وزي دير االنت ودهم وتق ر ةالمختلف جه  الغي

ذآورة ي م ات ف ابق الخان دير ان اي ةالس روع م ون ان يجب المش رة ذا يك  ةثاقب نظ
ي رادا ملتقي روعه ف وي و مش ل ليق روعه مفاص داوي مش ه وي دفع جراحات دم وي  للتق
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ادة اج وزي ق االنت ي ةالراح وخل ل ةالنفس ه لك د طاقم ا ةفالوح ا   بامره ال آم  يق
 .صحيح والعكس المدير نجاح الكادر فنجاح

 

ظ را نالح ع ان اخي ذ الجمي تحقاقاته اخ ادا ةالمختلف اس ى اعتم ه عل ه خبرت  وقدرات
ه ه  وحرص ق  وانتاج ز  ةاالجتماعي  ةالعدال  لتحقي اء  وتميي ين االعض ه  المنتج  ودفع

 . للعمل

ا االن اب امكنن وع احتس اط مجم  نق وافز  ل ح رد آ ه ف الي وتقييم وع وبالت  مجم
اط راد نق روع اف يعهم  المش ا جم لفنا وآم تم اس اب ي اح احتس هر ارب د الش  الواح

رو اب عللمش رفيات باحتس واردات الص ن وال ق ع راء طري ابات اج هري حس  ةش
ل رفيات لك روع ص ن المش ل م ب قب ع محاس اب الموق ع واردات واحتس ن الموق  ع

ق اب طري ذرعات احتس عارها ال ن واس ل م دس قب ة مهن اح ومعرف روع ارب  المش
 . الشهر لذلك

تم ع ي ارب توزي  مايق ن %٥٠ اح م روع ارب ى المش وادر عل ه ةالعامل الك  في
ل اقي وتحوي اب الب رآ لحس ز ةالش نح المرآ املين ةالبقي لم ي الع ز ف رآ مرآ  ةالش
زهم ا حزاف م ايض ن فه اهمين م ي المس روع ف م وان المش و ل دين يكون ه متواج  في
اظ الغ واالحتف راء بمب ات لش دة الي وير او جدي رآ تط وفير ةالش يد وت نح رص  لم
 .مستقبال ةالسنوي االرباح

 

 

 : اخرا وليس اخيرا

روع ان رآات مش و ةالمختلط الش ق ه ابقا مطب ي س راق ف  الع ازال  ا وم  مطبق
ا ن احيان كل ولك عيف بش د ض ت وق ه اثب ي نجاح ر ف ن الكثي نوات م ع الس  ودف

وادر ادة الك ال مهم لزي ذ اعم اج وتنفي تعانة االنت الخبرات المحلي ةباالس ط  ةب فق
وادر المختلف رات الك ادة خب هم بزي ت اس س الوق ي نف ات  ةوف ابها قابلي واآتس

ا ا   ومرون ال ومتابعته ذ االعم ال تنفي ي مج ران     ت ف اريع العم ع مش ا دف مم
اف ةالمختلف ام اض ذ ةلالم اريع المنف ى ان المش ل آلف ةال ا  ةاق ودة آونه ر ج واآث
ذ وادر حكومي  ةمنف ن آ ذ اعم ة م ا تنفي ليماهمه اف ةومتين ةل س ين   ةاض ى تحس ال

 .وضعهم المعاشي 
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 :بفوائد آبيرة على الدولة من اهمهاان تطبيق مبدا الشرآات المختلطة تعود 

ى      -١ ل عل الي تحص ة وبالت وادر الدول دى آ ة باي اريع المختلف ذ المش تنفي
 اعمال اآثر جودة من اعمال تنفذ من مقاولين اخرين

رع            -٢ ة واس ل آلف ادة اق ة ع وادر الدول ل آ ن قب ذة م اريع المنف ون المش تك
 تنفيذا من حيث الوقت

ة ف -٣ وادر الحكومي ات الك وير قابلي اك تط ة االحتك االت نتيج ل المج ي آ
 المستمر بالعمل بدل االآتفاء بالمراقبة واالشراف

واغر        -٤ ن الش ر م تح الكثي ة وف وادر الحكومي ي للك ع المعاش ين الوض تحس
وادر     ى آ اج ال اريع تحت ذ المش ون تنفي ات آ ى المالآ رين عل ين اخ لتعي
ل     ن قب ذة م ال المنف ى االعم راف عل اء باالش ن االآتف ر م ر بكثي اآب

 الشرآات االهلية
ول        -٥ اوالت ودخ عار المق ة باس رآات االهلي ام الش ن احتك تخلص م ال

ا         رات وابقائه عار الفق ى اس يطرة عل ي الس اهم ف ة يس رآات المختلط الش
 في حدود معينة

وير        -٦ ه لتط ة لدفع ة والحكومي رآات االهلي ين الش ة ب ة روح المنافس تنمي
 قابلياتها وامكانياتها

وزارة     -٧ ة ل د مالي وفير عوائ الغ     ت وفير مب الي ت ة وبالت ة الدول ة ولخزين المالي
 ضخمة تساهم في تنفيذ مشاريع اخرى عدا المنفذة

وس    -٨ دل الجل بهم ب ادة روات ة لزي ى االنتاجي وادر عل د الك دريب وتعوي ت
هر وبا    ة الش ب نهاي ار روات ة     لبانتظ ة المختلف وادر الحكوم ود آ الي تع ت

 على البحث عن زيادة االنتاج
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ي   همنا ف د اس ون ق ى ان نك وادر  نتمن ات الك ع قابلي ة رف محاول
را        ا مثم ون اقتراحن ا وان يك ية منه ا الهندس ة وخصوص ---الحكومي

ود اي       ن وج ف ع ام وناس الح الع ية والص اريع الهندس ة للمش خدم
ن اي         د م ت والنق ا آان ات آيفم ار واالقتراح ل االفك ة ونتقب اء لغوي اخط

 .الخطا والنسيانمن آان  فلسنا معصومين من 

                                                  

 واهللا ولي التوفيق                                                                
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 :حولة وبحث دراس

 

 

 

 
 

 

 ةالشرآات المختلط
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 نظام الحوافز


