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هي شركة عالمية تتركز في إدارة مشاريع المياه و الطاقة و البنية التحتية طبقا
ألعلى معايير اإلدارة و حرصا على اإلستدامة البيئية و المسؤولية اإلجتماعية
الشركة مكونة من محترفي قطاعي الهندسة و البناء ذوي الخبرة النسبية العالمية
الواسعة .هذا يمكننا تقديم خدمة ذات جودة رفيعة لعمالئنا في إدارة المشاريع و
العقود و تحليل المخاطر و في التخطيط و السيطرة على التكاليف و في متابعة و
السيطرة على المشاريع و التحليل األولي و فض النزاعات المتعلقة بأي نوع من
المشاريع باإلضافة إلى تشكيل تقارير كخبراء مستقلون عن أية أطراف
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القيمة المقترحة
تقدمها Agenda 21500

الخدمة التي
تتفوق على الحلول البديلة المتاحة في السوق .لقد بدأنا أن نعمل في إطار المتعارف عليه باإلدارة
لمراحل إنتقالية أو بمراحل تتسم بالمتغيرات و الكن فضال عن توفير العون في حل أزمات بعينها
فإن الغاية األولى لمنظومتنا هي القيام بالدعم و تشكيل وحدة موحدة بيننا و بين عمالئنا عبر
إجمالي مراحل األفق الزمنية لمشاريعهم
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كل ما تم ذكره نقوم بتكملته بأمور كاألتية
أ) إستقالل و حيادية كل من محترفي شركتنا
ب) تجاوز العقبات المحلية في مسألة رواتب العمال و هي العواقب المفروضة في
األسواق العالمية للعمالة المغتربة أو عند اإلنتقال المؤقت و يؤدي ذلك إلى أن إختيار
خدمتنا يمكن أن يخفض تكاليف تنفيذ المشروع
ت) خطة تعيين للموارد مالئمة للحالة التي عليها المشروع و موجهة دائما لتحقيق
األهداف و النتائج المرغوب فيها
ث) المتابعة و إستخدام كافة تطبيقات الحاسوب إلدارة المشروع من قبل
Agenda 21500

ج) إستبدال أي من المحترفين التي تم تعيينهم في أي مشروع من قبل أعضاء لجنة
المتابعة في
 Agenda 21500عند حدوث أي تغيرات غير متوقعة
ح) اإلعداد المستمر لفرق

عملAgenda 21500

في أحدث اإلتجاهات و التكنولوجيا في القطاع
كل ذلك يجعل خدمة Agenda 21500تحقق األتي
تتمتع خدمتنا بكونها الخيار األكثر إقتصادا نتيجة لإلعتماد على تنفيذ الخدمة من
قبل شركة أخرى خارجة عن الشركة ذاتها التي تطلب الخدمة المحددة و ذلك يحقق
اإلستهالك األمثل للموارد للداخلية لشركة عميلنا
جعلها الخيار األفضل من ضمن الخيارات المتاحة كحل مؤقت عند إنطالق المشروع أو
أثناء تنفيذه عند ظهور أي مفاجئات و عند تشطيب و إنتهاء المشروع
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الرؤية و المهمة
إن مهمتنا و هدفنا األول هما بالغ إنتهاء مشاريع عمالئنا في داخل المدى
الزمني المحدد لها و بأفضل نتيجة ربح تجاري ممكنة
لدينا إعتقاد وثيق بأن
اإلستعانة بمحترفون من خارج الشركة للمواقع القيادية في اإلدارة
و تطبيق معايير معهد
)Project Management Institute (PMI

و اإلستقالل و الحيادية و الكفاءة و الحفاظ على السرية في أداء مهمتنا
القيادة الموجهة إلى تحقيق النتائج ،متخذون التطور المهني للفرق الحرفية
كأساسا ألعمالنا
القدرة على مواجهة التحديات المفروضة من قبل المعايير و الشروط التي
يصعب تلبيتها التي تفرض من قبل كل الجهات المتعلقة بتنفيذ و إستالم المشروع
على نوعية المشاريع التي تنعقد لتنفيذ كافة المراحل من الهندسة إلى التشطيب و
التسليم
جودة الخدمة التي نساهم بها
النطاق الواسع للمراكز العالية المستوى التي تشكل
Agenda 21500

السرعة و السهولة عند تعيين المحترفون و تنقلهم
العون و الدعم الذي يقدمه بقية فريق عمل

Agenda 21500

لكل من العمال الذين تم تعيينهم لمشروع ما
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تلك هي مفاتيح النجاح

لدىAgenda 21500

إلدارة المشاريع في ظل مناخ يزداد فيه التنافس و
تزداد فيه العولمة و الشروط المتطلبة
لذا نهدف أن نكون مثال فيما يتعلق بخيار اللجوء إلى خدمة خارجية عن الشركة
الطالبة لخدمات إدارة المشاريع لنتوجه إلى
شركات المقاوالت و الهندسة
مصارف التنمية
مروجو مشاريع البنية التحتية
صناديق اإلستثمار
رؤيتنا أن نقوم بأداء دور ال غني عنه تجاه عمالئنا لنعاونهم في التحسن بطريقة
واضحة و للتأثير على ربح المشروع بطريقة إيجابية عبر المساهمة بالدقة و
المعرفة و الخبرة ،مساهمة في إيجاد حلول للتحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع
و يواجهونها عمالئنا في عصرنا الحالي
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INTERIM PROJECT
MANAGEMENT
إدارة المراحل اإلنتقالية أو مراحل تتسم بالمتغيرات
إن شركة Agenda 21500
تشارك في إدارة مشاريع الهندسة و المقاوالت في أي من مراحلها

دراسات العروض و الجدوى
تحرير المشاريع
أعمال البناء
المراجعة و التدقيق و التفتيش على البناية و تشغيلها و صيانتها
عبر تخطي هذه المبادئ تكتمل خدمة
بالدعم المستديم للعمال الموظفون في كل
مشروع و بالمتابعة الخاضعة للشورى بين الشركاء و بين المتعاونين المعنيين
Agenda 21500

عمالتنا تحظو بالدعم المستمر من قبل أفرادAgenda 21500
الذين هم لم يتنقلون إلى موقع المشروع لتحقيق الفهم السريع لحالة المشروع
الذي تم إرسال محترفون للعمل فيه و ليؤدوا مهام و مسؤوليات الوظيفة التي
عينوا فيها بكفاءة عالية

إتخاذ القرارات ،تحليل التكاليف ،إعادة اإلشراف على جدولة األعمال ،تجهيز
مستندات فنية ،إصدار التقارير ،تحرير لتبادل اإلتصاالت ذات إلزامية تعاقدية و
غيرها
المتابعة المستمرة من قبل خبراؤنا يؤكد على مثالية الدعم المقدم لعمالتنا التي
يتم تعيينها لكل مشروع و هم يحثون على إتخاذ القرارات المناسبة و التي تستند
على مدى خبرة الشركاء و المتعاونون معهم و كل ذلك يحقق ضمان تغطية أي
غياب يحدث للمحترفين الذين تم تعيينهم لمشروع ما على أساس قضاء فترة
إجازة مقررة مسبقا أو نتيجة لوقوع مفاجئة ما
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تقارير المتخصص المستقل
السيرة المهنية الواسعة و المتنوعة لشركاؤنا و للمتعاونون معنا إلى جانب
 Agenda 21500خبرتهم العالمية تمنح
قدرة إستثنائية للتحليل و لتشكيل تقارير كخبراء مستقلون
لمواجهة اإلشكاليات التي تستمد من اإلحتياج لتلك النوع من التقارير و للتحليل
نستهلك كل قدرتنا
كمقاولون ،لدينا كامل المعرفة عن إشكالية الشكاوى و عن تحليل اإلنحرافات من
.حيث البالغ و التكلفة و المدة الزمنية
كمهندسون إستشاريون نقوم بإدارة األصول من المنظور األمثل للمستثمر
كمدراء لألمور التعاقدية ،نفقه كم هي متسامة المعرفة العميقة عن مسائل العقود
و نتمكن من طرحها نحو إتخاذ قرارات أفضل و للتيسير الناجح لإلجراءات في
.حالة وقوع شكاوى أو المطالبة الموجهة ضد عمالئنا
نقوم بتحليل المعلومات ،نقوم بتقييم البراهين ،نتقدم بالحجج لصالح عمالئنا و
نترأس تحرير التقارير التي تستدعي التنقل إلى مواقع المشاريع عندما يكون
ذلك من الضرورة لغاية تلقي البيانات و تحليل كل العوامل التي لها تأثير في
اإلشكالية
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نشاط اإلستشارات
إن الطاقم البشري الذي يشكل مؤسسة
يتيح تلبية حاجات عمالئنا من الجانب اإلستشاري حيث يتيح الدعم
و المتابعة المستمرة من قبل خبراؤنا يدا بيد مع عمالئنا و لكل
المشاريع و في المهام اآلتية
Agenda 21500

المناقصات للحصول على المشاريع
نقوم بتوفير دعما كلي أو جزئي عبر عمليات الحصول على
المشاريع من خالل المناقصة و مع ذلك نقوم بالمتابعة في مرحلة
منح المشروع التي تحدث قبل توقيع التعاقد النهائي
الدعم إلدخال و متابعة أنظمة إدارة المخاطر و إدارة المستندات
للشركات القائمة بالمشاريع
) ISO 3100 55000قوانين(
لقطاعي الهندسة و المقاوالت  BIMاإلستشارة في تطبيق أنظمة
» «Oالتحليل المحدد النوع الذي تختصر تسميته بحرف
يشمل مراجعة العقود األساسية و الغير مباشرة تدأو الفرعية إلى الحد
األقصى للمراجعة كما يتم من ضمن هذا التحليل مع تلك المستندات
المتعلقة بالمشاريع كالفنية و القانونية و اإلدارية
وضع خطط تمويلية لإلستثمارات في البنية التحتية
الدعم من قبل مؤسستنا في فض النزاعات ) (ADRفض النزاعات
ليست خدمة إضافية فحسب و الكنها جزئ ال يتجزأ من
مضمون الرسالة الفكرية لشركة Agenda 21500
و كل الفنيون العاملين فيها
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