
 
 

 

 
 
 
 

 المشاريع ادار إلالشركة األستشارية 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هي شركة استشارية رائدة يف جمال إدارة املشاريع , االحباث، اهلندسة ،  CMCCOشركة 
 اإلدارة العامة ، ادارة اجلودة ، وإدارة املوارد البشرية .

على يد جمموعة من اخلرباء واملهندسني الذين قاموا جبهود مكثفة  1987أتسست الشركة منذ 
يف البحث لتنفيذ التقنيات احلديثة إلدارة املشاريع لدعم العمالء واالستشاريني واملقاولني 

واملستثمرين ابلتقنيات املتعددة إلدارة املشاريع والتنمية ، واهلندسة ، واألحباث و تنمية اإلدارة 
 العامة.

ت الشركة مند أتسيسها بتقدمي اخلدمات األستشارية للعديد من شركات اهلندسية لقد قام
 واخلليج. ، الشرق األوسط، العقاري يف لبنان االستشارية وشركات املقاوالت والتطوير

 



 
 :دارة المشاريعإ

CMCCO  واسعة )ال  الكبرى لمشاريعا من كاملبشكل واسعة في إادار  المشاريع  خبر  لاديها

رحلة ما قبل م ، من هبإادار  المشروع خالل جميع مراحل الشركة . تقوماألخرى الفئاتالى  (النطاق

 .الادعمو التشغيل  مرحلة المشروع،تنفيذ مرحلة  ،مرحلة التصميم،االستثمار

 ...عيرامشال مكتب اادار  من خاللو ذلك ع يراالمش في إادار  األاداء عالية معايير CMCCO تحقق

تطبيق اجراءات، ادليل اادار  المشروع، ادليل التحكم و المراقبة التي يتم تحاديثها ادوريًا من عن طريق 

 أجل المحافظة على أاداء أفضل للشركة.

 

 عيراالمشدعم  إدارة خدمات

يتم تطبيقها بحسب  ،اادار  ادعم و مساناد  المشاريع الهادف منها تقاديم خادمات متخصصة مذكور  اادناه
 متطلبات المشروع.

 
 :التي تشمل ما يلي PMS ذلك من خالل خادمات يتم

 

 المتطور ذات الطابع للمشاريع المشروع مستنادات/وثائق كامل إعادااد •

 إادار  المطالبات وحل النزاعات، العقواداادار   •

 إادار  التكلفة & المسح الكمي •

 التخطيط والجادولة •

 (مراقبة المشروع )العقاد ، التكلفة ، التخطيط •

 إادار  المخاطر وتخطيط المخاطر •

 إادار  التصميم والمراجعة •

 الهنادسة القيمية •

 (QC) ومراقبة الجواد  (QA) ضمان الجواد  •

 اإلادار  البيئية •

 أوامر التغيير •

 إادار  المشتريات •

 جادوىالادراسات  •

 تطوير اإلجراءات •

ادمج تقنية  مع (المشروع )ادليل التشغيل وأادلة التشغيل والصيانة )تسليم( من االنتهاء خادمات •

BIM 

 المشروع تكامل إادار  لتحسين BIM نماذج تطوير •

 
 

.متاحة عند الطلب PMS من نطاق العمل المفصل لكل خدمة



والتطوير التدريب   

 المشاريع إادار ب المتعلق تادريبال في مجال األوسط والشرق لبنان في رائاد من الشركات ال CMCCO تعتبر
ً  25الشركة خالل  قامت حيث،  ادول على شارك موزعينم 20,000 من أكثر بتادريبو ما زالت مستمر   عاما

متخصصين  ال الخبراء من 150 من أكثر على ياد أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة/  الخليجي التعاون مجلس
 .هلمجا فيكل 

 

  المشاريع ،تحكم ومراقبةإلدارة تدريبي برنامج
 إلى يناركشالم نقلل تّم اعادااده واحاد شهر تهماد ، الادولية السوق في من نوعه فرياد التادريبي البرنامج هذان إ

 ..المشاريع ومراقبة العقواد إادار , المشاريع إادار ب ما يتعلقفي علىأ مستوى

 لإلادار  الهرمي التسلسل في فعال ادورتهيئتهم للعب و المشاركين مهارات تحسين هو  البرنامج هذا من الهادف نإ
 .المشروع إادار  فريق مع العليا

 حل، المخاطروالعقواد إادار ، التكاليف إادار  ،والتخطيط المشاريع إادار ب ةعلقالمت المهاراتكافة  يغطي هوف

 .العقواد إادار  تقنيات وتنفيذ التغييرأوامر إادار  ،الوقت تمادياد مطالبات تحليل، النزاعات

 لمناقشة يةحوار جلسات وتشمل جميع المواضيع التي تّم ذكرها سابقا  تقاديمية عروض البرنامج منهجية تتضمن

 التعامل يشرح عن كيفية  عملي بتطبيق للقيام تطبيقية جلسات أيضا, منهجيةال تتضمن .بالموضوع صلة ذات فعّالة
 ريلتطوو ذلك  المناسب لادعما تقاديم ل تطبيقية عمل ورشب القيامو .مجاالتال جميع في الصعبة تالحاال مع
 .الخاص للمشترك مشروعالمتعلقة بال وثائقال

 طويل وقتال على المشارك رتوفّ  تطبيقات ارشاادية مساعاد نماذج  وة عمااد موااد تقاديم ,يتمذلك كل اضافة الى ذلك
 .المطلوبة ثابحاأل في اجراء

 

 :للتدريب أخرى جزئية قائمة

 (PMPشهااد ) المشاريع إادار  •
 و عقواد البناء المقاوالت إادار  •
 المنازعات حل&  الوقت تماديادب المطالبات •
 والمطالبات العقواد إلادار  FIDIC شروط  •
 primavera وتطبيق المشاريع تخطيط •
 الصيانة مشاريع إادار  نظم •
 المكتسبة القيمة وإادار  التكاليف في التحكم  •
  الجواد  مراقبة برنامج  •
 التقارير تقاديم و القيمية الهنادسة تحليل  •
 المخاطر إادار   •
  والصحة السالمة برنامج أساسيات  •
 المشتريات إادار   •
 والتأجير الشراء عقواد ، التطوير ، العقاري االستثمار •

 

 (.BIM) البناء معلومات نمذجة على التادريب برامج جميع إلى باإلضافة هذا
 

 ب على موقعنا االلكتروني على شبكة االنترنت: يالتادريرجى زيار  قسم للمزياد من المعلومات 
www.cmcco.com 

 

http://www.cmcco.com/


 خبراتنا:

 :التالية القطاعات في كبيًرا مشروًعا 150 من أكثر خبرتنا تشمل
 

 والغاز النفط قطاع •
 ضخمة S.T.Ps مشاريع ذلك في بما الصحي الصرف مياه معالجة محطات •
 الصناعي القطاع •
 R.O مشاريع ذلك في بما المياه معالجة •
 الجامعات ذلك في بما التعليمي القطاع •
 لطرق السريعة والجسورا كذل في بما التحتية ىالبن •
 المرور إادار  •
 والسياحة الفناادق قطاع •
 ألبراجوا تسوقراكز الم مشاريع •
 بيئية مشاريع •
 تجاريةال المباني مشاريع •
 الطبية والمرافق المستشفيات •
 االستخادامات متعاداد  مشاريع •

 
 
 

 فريقنا:
 لمباادئ األساسيةوضعوا النوا   الذين المتخصصين الخبراء من مجموعة قبل من CMCCO تأسست

  المتغير لعمال متطلبات تلبيةل موجهة خبرتنا .العلمي البحثو  االبتكارتادريجيًا،  التفكير، طرق ثلبحا
 .الحاصل في عالمنا هذا التكنولوجي التقادم ومواكبة

 

 قيمنا
الصادق و النزاهة و السلوك األخالقي فيما يختص بنا اداخليا أو مع العمالء، العمل الجماعي، 

 لعمالئنا. ضمان نتائج عالية الجواد التعلم المستمر و بناء القادرات، 

 
 الدولية مكاتبنا

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفي السوق الادولية. بناء لادينا مكاتب تمثيل في العادياد من البلادان في 
 .على طلبك ، يمكننا ربطك بممثلنا في منطقتك ألي خادمة

متعارف في منطقتك ، فاتصل بنا إلرسال شروط التعامل ال CMCCO إذا كنت مهتًما بالتعامل مع
 .عليها

 
 

 :عبر لمزياد من المعلومات، يرجى االتصال بنا

 
    omu@cmcco.com cmc.doc.contorl@gmail.comالبرياد االلتروني:  •
  omco.c.cmcwww :   صفحة الويب •
 96101736171+ رقم الهاتف: فرع بيروت: •

 96107730103+فرع صيادا:                
 96170836683+  اب: خليوي/واتس •
• Zoom ID  :5648038112الادائم 
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