الشركة األستشارٌة إلادار المشارٌع

شركة  ،CMCCOالشركة اإلستشارية إلادار المشاريع ،هي شركة
إ ستشارية رائاد في مجال إادار المشاريع و خادمات الادعم إلادار
المشاريع.
تأسست الشركة عام  ، 7891و هي واحاد من الشركات الادولية إلادار
المشاريع التي تملك أكثر من  52سنة خبر مع توفير خادمات صاادقة
للعمالء في منطقة الخليج و الشرق األوسط.

إادار المشاريع و برنامج إادار المشاريع:
 CMCCOلادٌها خبر واسعة فً إادار المشارٌع بشكل كامل من المشارٌع الكبرى (الواسعة النطاق)
الى الفئات األخرى .تقوم الشركة بإادار المشروع خالل جمٌع مراحله  ،من مرحلة ما قبل
االستثمار،مرحلة التصمٌم ،مرحلة تنفٌذ المشروع ،مرحلة التشغٌل و الادعم.
تحقق  CMCCOمعاٌٌر عالٌة األاداء فً إادار المشارٌع و ذلك من خالل مكتب اادار المشارٌع...
عن طرٌق تطبٌق اجراءات ،اادار المشروع ،مستنادات التحكم و المراقبة التً ٌتم تحادٌثها ادورًٌا من
أجل المحافظة على أاداء أفضل للشركة.

خادمات الادعم إلادار المشاريع:
إادار ادعم و مساناد المشارٌع تهادف إلى تقادٌم خادمات متخصصة ،مذكور اادناهٌ ،تم تطبٌقها بحسب
متطلبات المشروع.
ٌتم ذلك من خالل خادمات الادعم إلادار المشارٌع ) (PMSالتً تشمل ما ٌلً:
• اادار العقواد ،إادار مطالبات التمادٌاد الزمنً وحل النزاعات المرتبطة بها فً المشارٌع
• إادار التكلفة & المسح الكمً
• التخطٌط والجادولة
• مراقبة المشروع (العقاد  ،التكلفة  ،التخطٌط)
• إادار المخاطر وتخطٌط المخاطر
• إادار أعمال التصمٌم والمراجعة
• الهنادسة القٌمٌة
• ضمان الجواد ) (QAومراقبة الجواد )(QC
• اإلادار البٌئٌة
• إادار أوامر التغٌٌر
• إادار المشترٌات
• ادراسات الجادوى
• برنامج إادار المشارٌع
• خادمات االنتهاء (تسلٌم) من المشروع (مستنادات التشغٌل وأادلة التشغٌل والصٌانة)
نطاق العمل المفصل لكل خادمة من ادعم إادار المشاريع ( )PMSمتاحة عناد الطلب.

التادريب والتطوير
تعتبر  CMCCOمن الشركات الرائاد فً لبنان والشرق األوسط فً مجال التادرٌب المتعلق بإادار المشارٌع
،حٌث قامت الشركة خالل  22عاما ً و ما زالت مستمر بتادرٌب أكثر من  200000مشارك موزعٌن على ادول
مجلس التعاون الخلٌجً  /منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا على ٌاد أكثر من  120من الخبراء المتخصصٌن
كل فً مجاله.

برنامج تادريبي إلادار ،تحكم ومراقبة المشاريع
إن هذا البرنامج التادرٌبً فرٌاد من نوعه فً السوق الادولٌة  ،مادته شهر واحاد ت ّم اعادااده لنقل المشاركٌن إلى
مستوى أعلى فٌما ٌتعلق بإادار المشارٌع 0إادار العقواد ومراقبة المشارٌع.
إن الهادف من هذا البرنامج هو تحسٌن مهارات المشاركٌن وتهٌئتهم للعب ادور فعال فً التسلسل الهرمً لإلادار
العلٌا مع فرٌق إادار المشروع.
فهو ٌغطً كافة المهارات المتعلقة بإادار المشارٌع والتخطٌط ،إادار التكالٌف ،إادار المخاطروالعقواد ،حل
النزاعات ،تحلٌل مطالبات تمادٌاد الوقت ،إادار أوامرالتغٌٌر وتنفٌذ تقنٌات إادار العقواد.
تتضمن منهجٌة البرنامج عروض تقادٌمٌة تشمل جمٌع المواضٌع التً ت ّم ذكرها سابقا و جلسات حوارٌة لمناقشة
فعّالة ذات صلة بالموضوع .تتضمن المنهجٌة أٌضا 0جلسات تطبٌقٌة للقٌام بتطبٌق عملً ٌشرح عن كٌفٌة التعامل
مع الحاالت الصعبة فً جمٌع المجاالت .والقٌام بورش عمل تطبٌقٌة ل تقادٌم الادعم المناسب و ذلك لتطوٌر
الوثائق المتعلقة بالمشروع الخاص للمشترك.
اضافة الى ذلك كل ذلكٌ0تم تقادٌم موااد اداعمة و نماذج تطبٌقات ارشاادٌة مساعاد تو ّفر على المشارك الوقت
الطوٌل فً اجراء األبحاث المطلوبة.

قائمة جزئية أخرى للتادريب:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

إادار المشارٌع (شهااد )PMP
إادار عقواد البناء و أعمال المقاوالت
مطالبات التمادٌاد الزمنً وحل النزاعات المرتبطة بها فً المشارٌع
شروط  FIDICإلادار العقواد والمطالبات
اإلادار اإلحترافٌة ألعمال التخطٌط وتطبٌق primavera
أنظمة إادار الصٌانة فً المشارٌع
التحكم فً التكالٌف وإادار القٌمة المكتسبة
برنامج احترافً لمراقبة الجواد
تحلٌل الهنادسة القٌمٌة و تقادٌم التقارٌر
إادار المخاطر
أساسٌات برنامج السالمة والصحة
إادار المشترٌات
االستثمار العقاري  ،التطوٌر  ،عقواد الشراء والتأجٌر

للمزٌاد من المعلومات ٌرجى زٌار قسم التادرٌب على موقعنا االلكترونً على شبكة االنترنت:
www.cmcco.com

خبراتنا:
تشمل خبرتنا أكثر من  051مشروعً ا كبٌرً ا فً القطاعات التالٌة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

قطاع النفط والغاز
محطات معالجة مٌاه الصرف الصحً بما فً ذلك مشارٌع  S.T.Psضخمة
القطاع الصناعً
معالجة المٌاه بما فً ذلك مشارٌع R.O
القطاع التعلٌمً بما فً ذلك الجامعات
البنى التحتٌة بما فً ذلك الطرق السرٌعة والجسور
إادار المرور
قطاع الفناادق والسٌاحة
مشارٌع مراكز التسوق واألبراج
مشارٌع بٌئٌة
مشارٌع المبانً التجارٌة
المستشفٌات والمرافق الطبٌة
مشارٌع متعاداد االستخادامات

فريقنا:
تأسست  CMCCOمن قبل مجموعة من الخبراء المتخصصٌن الذٌن وضعوا النوا األساسٌة لمباادئ
البحث ،طرق التفكٌر تادرٌجًٌا ،االبتكار و البحث العلمً .خبرتنا موجهة لتلبٌة متطلبات العمل المتغٌر
ومواكبة التقادم التكنولوجً الحاصل فً عالمنا هذا.

قيمنا
الصادق و النزاهة و السلوك األخالقً فٌما ٌختص بنا اداخلٌا أو مع العمالء ،العمل الجماعً،
التعلم المستمر و بناء القادرات ،ضمان نتائج عالٌة الجواد لعمالئنا.

مكاتبنا الادولية
لادٌنا مكاتب تمثٌل فً العادٌاد من البلادان فً منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا وفً السوق الادولٌة .بناء
على طلبك ٌ ،مكننا ربطك بمنادوبنا فً منطقتك ألي خادمة.
إذا كنت مهتمًا بالتعامل مع  CMCCOفً منطقتك  ،فاتصل بنا إلرسال شروط التعامل المتعارف
علٌها.

لمزٌاد من المعلوماتٌ ،رجى االتصال بنا عبر:
•
•
•
•

البرٌاد االلترونًcmc.doc.contorl@gmail.com omu@cmcco.com :
صفحة الوٌبwww.cmcco.com :
رقم الهاتف :فرع بٌروت+96101736171:
فرع صٌادا+96107730103 :
خلٌوي/واتس اب+96170836683:

