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ABSTRACT 
     School buildings that projects of a special nature and stages interspersed potential risks and 
increase the risk of occurrence in the implementation phase, including the risk of design, 
planning and other operational, legal, financial, logistical, physical or human, natural or 
environmental risks. Despite the similarity of projects, school buildings in general, but just 
change the place or the technique used, for example, leads to the possibility of a risk and 
therefore will reflect this on the cost of the project. Such risks haunt administration engineering 
projects for the researcher tries to shed light on some of the most important risks to the 
implementation of projects, school buildings and incurred financial losses. 
     Where  he was preparing a questionnaire after conducting personal interviews and review of 
previous research studies and taking expert opinion to determine the set of risk that could occur 
in the projects of school buildings. Distributed form on 64 people with competence, and then 
analyzed these risks qualitatively by the degree of importance and probability of occurrence 
According to recur in the projects of school buildings and then work matrix probability and 
impact hazard for the development of treatments have by the nature of the threat mentioned in 
the list with the stated some proposal to circulate a list and the results showed the lack of quality 
risk management plan projects in school buildings in advance at the stage of planning and 
design, and thus the absence of a record of risk you get to benefit from them in the future with 
the knowledge of the most important risks that occur during the execution of projects, school 
buildings, the researcher said some proposals for the dissemination of the list of risks on all 
building projects are to work out since the beginning of planning for the establishment of a 
school building and the importance of the audit at the design stage. 

 
  المخاطر المؤثرة على تنفيذ مشاريع االبنية المدرسية أدارة

                                               
  الخالصة

وتزداد المخاطر في طبيعة خاصة ويتخلل مراحلھا مخاطر محتملة الحدوث أن المشاريع االبنية المدرسية ذات        
بشرية قانونية ,مالية ,لوجستية , فيزيائية او  مرحلة التنفيذ ومنھا مخاطر تصميمية وتخطيطية واخرى تنفيذية ,

ومخاطر طبيعية او بيئية . رغم تشابه مشاريع االبنية المدرسية بصورة عامة لكن مجرد تغيير المكان او التقنية 
المستخدمة مثال يؤدي الى أمكانية حدوث مخاطر وبالتالي سينعكس ھذا على كلفه المشروع .وھذه المخاطر تؤرق 

لضوء على بعض من أھم المخاطر التي تھدد تنفيذ مشاريع حث تسليط المشاريع الھندسية لذلك يحاول البادارة ا
حيث تم اعداد استمارة استبيان بعد اجراء المقابالت الشخصية  ومراجعة ة . نية المدرسية وتكبدھا خسائر مالياالب

البحوث والدراسات السابقة واخذ رأي الخبراء لتحديد مجموعة المخاطر التي من الممكن أن تحدث في مشاريع 
شخص من ذوي االختصاص , وبعد ذلك تم تحليل ھذه المخاطر  64بنية المدرسية .وزعت االستمارة  على اال
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ً حسب درجة اھميتھا وأحتمالية حدوثھا  وحسب تكرار حدوثھا في مشاريع االبنية المدرسية و ثم عمل  نوعيا
طبيعة الخطر المذكور في القائمة  مصفوفة االحتمالية والتأثير الخاصة بالمخاطر  من أجل وضع معالجات لھا حسب

لمسح الميداني الن المخاطر ذات مؤشر الخطر العالي بيانات االستبيان  ل مطابقة لبياناتومن النتائج التي ظھرت 
و المخاطر التنفيذية والتصميمية شكلت الجزء االكبر  تكرار حدوثھا عالي في مواقع تنفيذ مشاريع االبنية المدرسية

خطر عدم وجود تطابق في جدول الكميات وقصور ؤثرة على أھداف المشروع وھذه المخاطر ھي (من المخاطر الم
) ،أضافة الى ماورد أعاله ظھر اول الثانوي وتحريات التربة التصاميم واالعمال االضافية وضعف مؤھالت المق

اطر المھمه منھا قصور خطر االعمال االضافية وخطر الفقرات المستحدثة كنوع من المعالجة لتخفيف بعض المخ
عدم وجودة خطة ادارة ا البحث والتصاميم وعدم الدقة لجدول الكميات وغيرھا من المخاطر المذكورة  في ھذ

المخاطر في مشاريع االبنية المدرسية بصورة مسبقه في مرحلة التخطيط والتصميم وبالتالي عدم وجود سجل 
معرفه اھم المخاطر التي تحدث اثناء تنفيذ مشاريع االبنية المدرسية  معللمخاطر التي تحصل لالستفاده منھا مستقبالً 

ة التخطيط النشاء لتعميم قائمة المخاطر على جميع مشاريع االبنية للعمل بھا منذ بداي اتبعض مقترحالباحث ذكر 
   وأھمية التدقيق في مرحلة التصميم .  اي بناية مدرسية

  
  المقدمة 

تعاني مشاريع االبنية المدرسية بصورة خاصة في قطرنا تزايد مستمر للمخاطر التي تواجھة مرحلة       
التنفيذ بسبب زيادة الحاجه في البالد لالبنية المدرسية وزيادة تفاصيل ھذه االبنية من تطور في التصميم 

الكلفة للمشروع على حفاظ واالحتياجات لذلك تظھر الحاجة الى ادارة ھذه المخاطر ومحاولة معالجتھا لل
  . تشييد االبنية المدرسية االنشائي للوصول الى المعايير الدوليه في مجال

حصلت عند التنفيذ  اوايجاد معالجات لھا اذ ,وبذلك أصبح من الضروري فھم طبيعة المخاطر و تحليلھا    
د ھي إجراء لتحقيق قطاع التشييفي  فإدارة المخاطر. [1]ابھدف وضع إستراتيجية إلدارتھا والتعامل معھ

تساعد إدارة المخاطر مديري المشاريع في جدولة أولوياتھم وتخصيص الموارد . [13]أھداف المشروع 
 ً ً في عملية صنع القرار بشكل أكثر وثوقا مما يسھم في إنجاح المشروع وتحقيق , وتساعدھم أيضا

      .[7,8]إلى الطرف األقدر على تحملھا وادارتھالمخاطر ا لوتساعد إدارة المخاطر أيضاً في تحوي.أھدافه
وضع معالجات لمخاطر تحدث في مرحلة التنفيذ لمشاريع االبنية المدرسية بھدف جعلھا  ونأراد الباحث    

ً  َمرجع للمشاريع المستقبلية لمنع او  ةلفـــوالتقليل من خسائر الك توخي الحذر من حدوثھا او تالفيھا مسبقا
خطوات عمل االستبيان ونتائجة ومن ثم وضع  سيذكر الباحثبشكل مختصر . والوقت والتي تثقل كاھل الدولة

  االبنية المدرسية المستقبلية.وأعطاء مقترح للمشاريع معالجات الھم المخاطر ووضع اسباب ھذه المخاطر 
 

  أھداف البحث 
  تتمثل أھداف البحث باآلتي:

ھذا البحث  ھو اليجاد طريقة لتفادي المخاطر التي تحدث في مرحلة  الكتابة من الھدف الرئيسي .1
 تنفيذ مشاريع االبنية المدرسية  للتقليل من النزاعات بين اطراف المقاوله .

لتطوير اداء شريحة كبيرة من المھندسين ذوي الخبرة البسيطة في ادارة المشاريع االنشائية   .2
  لمواجھة االخطار في مرحلة تنفيذ المشروع

 معرفة االسباب التي تكمن ورائھا ظھور المخاطر في مرحلة التنفيذ .3
تساھم في اختيار العقود المناسبة لمشاريع مستقبلية مشابھة للمشاريع سابقة من خالل مالحظة سجل  .4

 المخاطر لھا ومراجعة مخاطر بنود العقد في مرحلة التنفيذ.
 

  ) (riskمفھوم  الخطر 
 المھتمين إلى تعريف الخطر، واختلفت تعاريفھم طبقا للبيئة التي ينتمي إليھا كل باحثتعرض الكثير من       

والھدف الذي يسعى إلى تحقيقه، وللزاوية التي ينظر منھا إلى الظاھرة محل الدراسة، وعلى الرغم من اختالف 
  :[5]بعض ھذه التعاريف كما يلي سنستعرضاآلراء الرامية لتحديد مفھوم المخاطرة فإننا 

 شيء حدوث أنه على إليه اإلشارة ويمكن اإلنجليزية باللغة  Risk ويقابلھا أن الخطر وذكر    
بأنه حدث أو ظرف غامض   الخطر) PMBOK GUIDS 2008وعرف ( [3]فيه مرغوب مفاجيء(إحتمالي)غير

أحتمال وقوع حدث سيوثر على عرف الخطر بأنه  . [2]من شأنه إذ وقع أن يؤثر سلباً أو أيجاباً على أھداف المشروع
: حالة في الخطر ومما سبق يتضح ان . [4]عملية تحقيق االھداف ويتم قياس المخاطر من خالل اثرھا واحتماليتھا

ھي حالة عدم التأكد التي تؤدي الى  خطرمكن القول أن الوي الحياة الواقعية وھو مركب من عوامل ويقاس باالحتمال
عندما تتحقق حالة الخطر  حدوث تأثير سلبي أو ايجابي على اھداف المشروع أو احدھا ويمكن قياسھا باالحتمال أي
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ال تتوافر المعلومات التامة عن المشكلة المراد اتخاذ قرار لحلھا، ومن ثم يتم تقدير احتماالت حدوث كل حالة من 
في ھذا البحث سنلقي الضوء على المخاطر التي من شأنھا اذا  لتى يتوقع أن تسود فى المستقبل.حاالت الطبيعة ا

  .وقعت تؤدي الى انحرافات سلبية على خط سير تنفيذ اھداف المشروع االساسية  ونقيسھا باالحتمال
 

  أھداف المشروع
أن التعرف على اھمية كل ھدف من االھداف االساسية للمشروع يسھل عملية تحديد المخاطر التي احتمالية         

من خالل عملية ادارة المخاطر  وبالتالي ايجاد المعالجات المناسبة للتخفيف من اثر  مرتفعةحدوثھا ودرجة  تأثيرھا 
  وع . المخاطر على اھداف المشروع للوصول الى نجاح المشر

حيث دائماً ما يكون أمام مدير المشروع ثالثة قيود يتطلب منه السيطرة عليھا منذ بدء المشروع وحتى آخر نشاط     
أي جودة «لتنفيذ المشروع وفق وثائق المشروع التعاقدية، ھذه العناصر الثالثة ھي التكلفة والوقت ونطاق المشروع 

أحد ھذه العناصر سيؤثر على العنصرين اآلخرين وبالتالي على ، فأي تغيير سلبي على »ومجال عمل المشروع
سير المشروع، فمثالً أي تعديل في الوقت سيؤثر على التكلفة أو جودة المشروع أوكليھما معاً وأي تقليل على التكلفة 

لد مخاطر. سوف يؤثر على نطاق المشروع إما بتدني الجودة أو تقليل مجال العمل أو إطالة الوقت وھذه االمور تو
» الوقت، والتكلفة، والنطاق«لذا من األھمية أن يتعامل مدير المشروع والفريق المساند له بتوازن مع تلك العوامل 

وفق وثائق المشروع والمخاطر المتوقعة وتوجيھات القيادة العليا واإلمكانات المتاحة. وألھمية عالقـــات المثلث فقد 
ومخرجات » الوقت، والتكلفة، والنطاق«لشامل؛ لشموله جميع معطيات المشروع أطلق عليه اســم: مثلث التوازن ا

نطاق المشروع: وھو جودة ومجال العمل الذي ». الجودة، والسرعة، والتوفير«المشروع التي ھي أھداف المشروع 
يحقق  من عقد المشروع لضمان أن يكون المشروع» المتطلبات الخاصة«يجب إنجازه محل العقد وھو موضح في 

ويرى الباحث أن المخاطر أذا حدثت ستأثر على احد االھداف االساسية  ة المستفيدة مع جودة التنفيذ .متطلبات الجھ
  الثالثة التي يقوم عليھا  المشروع االنشائي وسيركز على المخاطر التي تؤثر على الكلفة بصورة خاصة.

 
  تصنيف المخاطر 

المخاطر التي درجة  وتحديد ستراتيجية الختيار ومعالجةتصنيف المخاطر عملية تحديد المخاطر وترتيبھا  يسھل    
ھيكلة المخاطر  . لذلك تصنيف المخاطر يعد خطوة ھامة في عملية إدارة المخاطر، كما أنه يحاولتأثيرھا عالية

 وقد اقترحت العديد من المناھج في .[5]فعال المتنوعة التي تؤثر على مشروع البناء. من أجل إدارة المخاطر بشكل
) المخاطر حسب مرحلة حدوثھا أثناء المشروع وحسب الطرف Zou et alحيث صنف ( مخاطرلللتصنيف أدب ا

 AL-Bah and Crandall, Myrna and). وصنفت على اساس نوع تأثيرھا وصنفھا كالً من ( [11]المسبب لھا
AL-Thane  باستقراء الكتابات العلمية فيما يتعلق بالمخاطر التي . [9,10]اية او طبيعتھعلى اساس مصادرھا االول

على شكل مستويات وفي كل مستوى نوع يمكن أن تواجه المشاريع قام الباحث بتصنيف تلك المخاطر في بحثنا ھذا 
 .من التصنيف وكما مبين في الشكل أدناه 
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 )1تصنيف المخاطر شكل رقم (مستويات 

 
ً عن المخاطر التي تحدث في مرحلة التنفيذ حسب مصادر حدوثھا         وسنتطرق  في ھذا البحث كما ذكرنا سابقا

 .ما عدا السياسية منھا واالدارية 
 

  Risk Managementمفھوم أدارة المخاطر 
أثيرات ھي وظيفة مستقلة مسئولة عن تخطيط ، توجية و تنظيم مقياس لتخفيض و تسكين و السيطرة على الت      

خاطر على مالمحتملة على المنظمة من المخاطر التي تنشأ جراء عملياتھا ، وبشكل أكثر دقة يمكن أن نعرف إدارة ال
أنھا التطبيق المنظم لسياسات و إجراءات و ممارسات اإلدارة ومھمة تحديد و تحليل و تقييم و معالجة و رقابة 

  .[12]الخطر
وتطوير إستراتيجيات إلدارتھا. تتضمن ھذه اإلستراتيجيات نقل المخاطر  للمخاطروذكر أنھا عملية قياس وتقييم     

ا النشاط اإلداري كما يمكن تعريفھا بأنھ .إلى جھة أخرى وتجنبھا وتقليل آثارھا السلبية وقبول بعض أو كل تبعاتھا
وحسب ما ذكر سابقا يرى الباحث أنھا ھي  .[14]الذي يھدف إلى التحكم بالمخاطر وتخفيضھا إلى مستويات مقبولة

التقنية  للتعامل مع األخطار التي تواجھه المشروع. لذلك معظم مشاريع التشييد  في البالد المتقدمة لديھا قسم كامل 
إلدارة األخطار بالمنشأة يعمل بھا أفراد علي مستوى عالي من التدريب. ويطلق علي األفراد المسئولين عن برنامج 

, وھذا ما نعمل جاھدين للوصول اليه في مشاريع االبنية  Risk Managersالخطر اسم مديري الخطر  إدارة
  المدرسية بصورة خاصة والمشاريع االخرى بصورة عامة في بلدنا .

 
 خطوات أدارة المخاطر 

ويرى والبعض االخر اربعة مراحل  مراحل ستة أنھاعلى المخاطر  أدارة مراحل الباحثين من صنف العديد       
 (2) رقم الشكل في مبينة كما المخاطر الدارة أساسية مراحل أربعة الباحث أنھا

مخاطر المشروع 
االنشائي 

مخاطر مرحلة التنفيذ

مخاطر مصدر حدوثها 
التصميم والتخطيط

مصدر حدوثها التنفيذ 

مصدر حدوثها مالي

مخاطر مصدر حدوثها 
قانوني 

مصدر حدوثها فيزيائي أو 
بشري

مصدر حدوثها لوجستي 

مصدر حدوثها بيئي
مصدر حدوثها سياسي
مصدر حدوثها أداري 

مخاطر مرحلة التصميم

مخاطر مصدر حدوثها 
فيزيائي أو بشرية

مصدر حدوثها 
مالي

مصدر حدوثها قانوني 

مصدر حدوثها لوجستي 

مصدر حدوثها أداري 

مخاطر مرحلة التخطيط

مخاطر مصدر حدوثها فيزيائي 
أو بشرية

مصدر حدوثها مالي

مصدر حدوثها قانوني 

مصدر حدوثها لوجستي 

مصدر حدوثها  أداري 

مخاطر مرحلة الفكرة 
مخاطر مصدر حدوثها 
فيزيائي أو بشرية

مصدر حدوثها قانوني 

مصدر حدوثها سياسي
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  )باحث(ال )2(المخاطر أدارة مراحل

 
  مراحل أختيار أھم المخاطر المؤثرة على الكلفة 

المقابالت الشخصية لذوي االختصاص تم تنظيم استمارة استبيان مكونة من ثالثة أجزاء بعد أجراء العديد من       
أخرى حتى وصلت  حيث تم حذف بعض من المخاطر وأضيفتللمخاطر لعدد من المحكمين  تمارة اوليةوعرض اس

 )66(استمارة وكان عدد االستمارات التي اعيدت )80 (تم توزيع ) حيث1رقم ( الملحق للشكل النھائي كما في 
االحصائي   spssاستمارة بسبب عدم أكتمال االجابات فيھا وبعد تفريع المعلومات في برنامج ال )2(واھملت 

 النسبوھي وتكرار المخاطر  للوصول لدرجة االھمية وأحتمالية الحدوثيب االحصائية وأجراء عدد من االسال
 ) .1وفق المعادلة ( االستبانة عبارات على ألجاباتھم النسب المئوية وتحديد الدراسة أفراد لوصف المئوية

%
∑

																																																																																																					…… . 1 	[15]   

  حيث أن :
P النسبة المئوية للفئات حيث تعبر عن نسب االجابات لكل خطر وفق مقياس لكرت بالنسبة لمستوى االھمية :%

  واحتمالية الحدوث .
Xi :  . قيمة المتغير  
 i .رقم قيمة المتغير :  
ً  درجة حسب االستبانة لعبارات الدراسة أفراد إجابات لترتيب الحسابي المتوسطو  ) .2للمعادلة ( الموافقه وفقا

X=	
∑ 	

∑
																																																																																																														… . 2 	[15]          

  حيث أن :
  : الوسط الحسابي للبيانات المرتبة بتوزيع تكراري . 
K  . عدد االصناف :  
 n:  الكلي لقراءات البيانات .العدد  
fi  :. تكرار الصنف  

 .)3موافقتھم بأستخدام المعادلة رقم ( متوسطات حول الدراسة أفراد استجابات تجانس لقياس المعياري االنحراف

∑ ̅ ∑ 																																																								… 3 	[15] 

S : . االنحراف المعياري للبيانات حول وسطھا الحسابي  
  ) 4ولحساب مؤشر الخطر تم االعتماد على المعادلة رقم (

 [17] ]16(4)  [ معادلة .....  )Iشدة تأثيره ( * )P(االحتمالية للخطر = درجة (مؤشر) الخطر            
واألھمية ستكون ھناك ثالثة فترات ،  الحدوث لدرجة اإلحصائية االستمارة في الثالثي المقياس وألستخدام       
  كما في )المجال (الفترة طول فيكون (1) قيمه ھي واقل (3) ھي عليھا نحصل قيمة أعلى لذلك

  (5)  المعادلة

التخطيط ألدارة المخاطر

) مراقبة المخاطر والسيطرة عليها(و

تحديد الخطر

تحليل المخاطر

تحليل كمي /تحليل نوعي 

خطة مواجهة المخاطر

  استراتيجيات المخاطر المنفعلة
استراتيجيات المخاطر الفاعلة /
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L=	 																																																																																																														 …..(5)[19][18] 

  - حيث أن :
L طول الفترة :.  

R  طول المدى بين اكبر قيمة واصغر قيمة :.  
N عدد الفترات :. 

 رقم الخطر مؤشر معادلة اساس على الفترات فيھا ووضعت والتأثير االحتمالية مصفوفة بترتيب الباحث قام         
 الجدول في كما الخطر لمؤشر الفتراتوكانت النتائج   مؤشر خطر معادلة حسب الفترات ضربعملية ب ، وذلك (4)
(1). 

 )باحثالفترات (ال بتعويض والتأثير االحتمالية مصفوفة (1) جدول

 الدرجة
 الفترة الحدوث نادر

 (1.66-1) من
 من الفترة يحدث

(1.67-2.33) 
 الحدوث شائع
 (3-2.34) من الفترة

 التأثير قليل
 (1.66_1) من الفترة

 4.97 - 2.34 الفترة 3.85 - 1.67 الفترة  2.74 -1 الفترة

 من الفترة يؤثر
(1.67_2.33) 

  6.98 - 3.86 الفترة 5.42 - 2.75 الفترة 3.85 - 1.67 الفترة

 بشدة يؤثر
 (3_2.34) من الفترة

  9 - 5.43  الفترة  6.98 - 3.86 الفترة 4.97 - 2.34 الفترة

 الجدول في للفقرات الخطر مؤشر (درجة)أھمية  مستوى على تدل التي الفترات ستترتب (1) جدولال أعتماداً على  
)  (2. 
 

  )باحثالخطر (ال لمؤشر االھمية مستوى (2) رقم جدول

 االھمية مستوى الفترة ت

 االھمية منخفض (2.74 -1) 1

 االھمية متوسط (5.42 -2.75) 2

 االھمية عالي (9 -5.43) 3

        
  
االھمية فقط  لكل ومتوسط المرتفع  مؤشر الخطر حسب الكلفة على المؤثرة بالمخاطر الخاصة الجداول لذلك رتبت 

    . )3كما في الشكل رقم (الخطر  حدوث مصادر مجموعة من
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  (الباحث)حسب أھميتھا  تظھر بالترتيب مؤشر الخطر )3رقم(جدول 
تكرار حدوث  مصدر الخطر التصميمي

  الخطر
المعدل لدرجة 

  التأثير
المعدل لدرجة 

  الحدوث
مؤشر 
 الخطر

عدم وجود تطابق بين جدول الكميات 
 (المواصفه والكمية)والمخططات

50  
2.4  2.7  6.47 

 5.58  2.35  2.46  60 قصور في التصميم
 4.95  2.5  2.2  50 التربة لموقع المشروع غير الكافية تحريات

تكرار حدوث  مخاطر لھا عالقة مباشرة بالتنفيذ
  الخطر

المعدل لدرجة 
  التأثير

المعدل لدرجة 
  الحدوث

مؤشر 
 الخطر

االعمال  االضافية (الفقرات المستحدثة 
)الضرورية أو بسبب رغبة صاحب العمل 

 واجراء تحويرات في االعمال

64  
2.38  2.51  5.75 

أنقاص كمية االعمال اافقرة الواحدة بنسبة 
 كبيرة من ما موجود في جدول الكميات

40  
2.4  2.11  5.06  

الخطر الناتج عن المقاول الثانوي(مؤھالته 
,االستقرار المادي )والتأخيرات والمشكالت 
الفنية مع المقاولين الثانويين(تؤثر على ادائه 

 للعمل الموكل به )

55  

2  2.49  4.98 

تكرار حدوث  مخاطر مصدرھا مالي
  الخطر

المعدل لدرجة 
  التأثير

المعدل لدرجة 
  الحدوث

مؤشر 
 الخطر

أنقطاع التمويل بشكل غير متوقع للمشروع 
 من قبل المقاول

40  2.41  1.79  4.31 

خطر االختالف على المبالغ الممنوحة على 
 اوامر التغيير

37  1.98  1.76  3.48  

تكرار حدوث  مصدرھا قانونيمخاطر 
  الخطر

المعدل لدرجة 
  التأثير

المعدل لدرجة 
  الحدوث

مؤشر 
 الخطر

عدم وضوح بنود العقد في مرحلة التنفيذ مثالً
تؤدي الى خالفات بين المقاول وصاحب 

 العمل في تفسير بنود العقد

54  
2.49  1.77  4.41  

صعوبة الحصول على التصاريح للعمل(مثل 
او تأخر صاحب العمل في أجازات البناء 

 تسليم الموقع للمقاول للمباشرة بالعمل )

59  
1.7  2  3.4  

تكرار حدوث  مخاطر مصدرھا فيزيائية اوبشرية
  الخطر

المعدل لدرجة 
  التأثير

المعدل لدرجة 
  الحدوث

مؤشر 
 الخطر

ً  3.76  1.9  1.98  25 عماله غير مؤھلة فنيا
مخاطر االخطاء البشرية في الموقع (مثال 
حوادث العاملين في الموقع او العمل الغير 

 صحيح من قبلھم)

46 
 
  

1.9  1.7  3.23 

تكرار حدوث  مخاطر مصدرھا بيئية او طبيعية
  الخطر

المعدل لدرجة 
  التأثير

المعدل لدرجة 
  الحدوث

مؤشر 
 الخطر

صعوبة الوصول الى الموقع (بعد الموقع عن 
 أماكن توريد الخدمات والمواد االولية والعماله

 واالليات .. الخ

31 
2 1.6 3.28 

  
 
 

  مناقشة النتائج
) 3النسب المئوية للمخاطر حسب مصادر حدوث المخاطر المؤثرة على الكلفة كما في الشكل ( تظھر             

المخاطر التي سبب حدوثھا  ولى وظھر بأعلى نسبة وجاءت بالمرتبة اال يحيث أن المخاطر التي سببھا التنفيذ
  . بالمرتبة الثانية  تصميمي او تخطيطي
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   ) النسب المئوية للمخاطر حسب مصادر حدوثھا و المؤثرة على الكلفة  بمؤشر خطر (مرتفع ومتوسط)3شكل ( 

 
  :  ر التي أظھرتھا النتائج  وكمايليوسنناقش أھم المخاط

 مخاطر لھا عالقة مباشرة بالتنفيذ
 االعمال  االضافية (الفقرات المستحدثة )الضرورية أو بسبب رغبة صاحب العمل واجراء تحويرات في االعمال. 1

ممايدل على كثرة حدوثه واحتمالھا وبالتالي  64عالي االھمية وبتكرار  5.75بمؤشر خطر  ظھرت بالمرتبة االولى 
المقاول ويظھر خطر أخر ھو امكانية حدوث  يشكل خطر على الكلفه للفقرات وبالتالي مطالبات مادية من قبل

خالف على مبالغ الفقرات المضافة بين طرفي العقد وأوامر التغيير ھو العالج في ھذه الحالة وحسب حسب ما جاء 
[20]) 52في شروط المقاولة إلعمال الھندسة المدنية في المادة الثانية والخمسون(

. حيث  التغييرات وأوامر التغيير 
ذكر يحق للمھندس إجراء اي تغيير في الشكل ونوعية وكمية االعمال أو في اي جزء منھا أذا رأى ذلك ضرورياً أو 
مرغوب فيه ويحق لة أن يأمر المقاول القيام بأي من االعمال التالية وعلى المقاول ان يقوم بالتنفيذ . زيادة او أنقاص 

اي جزء منھا , تبديل صفة أونوعية أو صنف اي من االعمال , تبديل الكمية الي عمل تضمنتة المقاولة , حذف 
المناسيب واال ستقامات والموضع واالبعاد ألاي جزء ,تنفيذ عمل اضافي من اي نوع ضروري الكمال االعمال . 

وتؤخذ  علما أن ھذه العمال التبطل او معطلة لنفاذ المقاولة ولكن يجب احتساب قيمة جميع تلك التغييرات ان وجدت
  بنظر االعتبار في تحديد مقدار مبلغ المقاولة ومدته 

أنقاص كمية االعمال لفقرة الواحدة بنسبة كبيرة عن ما موجود في جدول الكميات ظھر مؤشر الخطر له  .2
واسباب ھذا الخطر ممكن ان يكون السباب ضرورية في التنفيذ او اخطاء  40ومستوى االھمية عالي وبتكرار 5.06
حيث تنص ( أذا   [20]) 53ين الكمية والمعالجة لھذا الخطر ھو التخفيف منھا حسب المادة الثالثة والخمسون (في تخم

% من الكميات الواردة أزائھا في جدول 20طرأ تخفيض على كميات فقرات جدول الكميات المسعر بنسبة تتجاوز 
الكميات المسعر فينبغي عندئذ تعويض المقاول عما فاته من ربح متوقع عن التخفيض الذي تتجاوز نسبتة المذكورة 

  مراعاة نفس المبدأ لصاحب العمل )ي المقاول خسارة متوقعة فيجب وفي الحالة التي يؤدي فيھا التخفيض الى تفاد
الخطر الناتج عن المقاول الثانوي(مؤھالته ,االستقرار المادي ) والتأخيرات والمشكالت الفنية مع المقاولين  .3

ثرة وھذا يدل على ك  55وبتكرار 4.98الثانويين(تؤثر على ادائه للعمل الموكل به ) ,حيث ظھر بمؤشر خطر 
حدوثه في مشاريع االبنية المدرسية نظراً لغياب الرقابة على مثل ھذه االمور ولجوء اغلب المقاولين لببع المقاوالت 
بالباطن لعدة اسباب منھا بسبب الوضع الراھن للبلد وفي بعض االحيان الحصول على مكاسب بصورة سريعه 

(اليحق للمقاول التعاقد من  [20]ل حيث تنص المادة الرابعةوغيرھا من االمور وكل تبعات ھذا الخطر يتحملھا المقاو
الباطن على االعمال بأجمعھا واليحق للمقاول فيما عدا االحوال المنصوص بھا بخالفة في المقاولة أن يتعاقد من 
الباطن على أي جزء من االعمال بدون موافقه تحريرية مسبقة من المھندس التي يجب أن التحجب بدون سبب 

فقة فأنھا التعفي المقاول من أيه مسؤولية أو ألتزام بموجب المقاولة ويبقى معقول ومتى ما اعطيت مثل ھذه الموا
المقاول مسؤوال عن أي عمل أو امتناع عن القيام بعمل أو أي تقصير صادر عن أي مقاول ثانوي أو وكالئه أو 

سبب تصميمي أو 
تخطيطي

سبب فيزيائي او سبب لوجستيسبب قانوني سبب مالي سبب تنفيذي
بشري

سبب طبيعي او 
بيئي 

25.93%

33.33%

14.81%

7.41%7.41%
11.11%

3.70%

النسب المئوية للمخاطر حسب مصدر حدوثها
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المقاول أو وكالئه أو مستخدميه أو عماله كما لو كان ھذا العمل أو االمتناع عن القيام بعمل أو التقصير صادراً عن 
 مستخدميه أو عماله ).

 
  مصدر الخطر التصميمي

تظھر النتايج خطر عدم وجود تطابق بين جدول الكميات(المواصفه و الكمية) والمخططات بالمرتبة  .1
مما يؤكد حدوثة بكثرة في مشاريع االبنية المدرسية ومن أسبابه  50وبتكرار حدوث 6.47االولى بموشر خطر 

يقوم بأعداد الجدول وضعف خبرته او نقص في عدد من الفقرات او أن تكون المخططات قديمة  مما  الشخص الذي
يؤثر على كلفة فقرات المشروع وخالف بين طرفي المقاولة من حيث التنفيذ على أي من المواصفه ام المخططات . 

وتنص في  )6, المادة السادسة ( [20]المعالجة له ھو تخفيف الخطر وحسب شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية
) (إذا تعارضت الخرائط مع المواصفات أو جداول الكميات المسعر او أي منھا مع بعض فيعرض على 3النقطة (

ً بموجب شروط المقاولة عل انه اذا ترتبت على تنفيذ  المھندس إلبداء رأيه في ھذا التعارض ويكون قراره ملزما
ألمر لم يكن لمقاول ذي خبرة أن يتوقعھا فعلى صاحب العمل تعويض المقاول تعويضاً قرار المھندس نفقات أضافية 

معقوال عن تلك النفقات ) وفي ألغلب العقود يتم االخذ بالمواصفه في حال عدم التطابق مع المخططات و المادة 
لمدونه في جدول ) من نفس شروط المقاولة تنص (الكميات واالسعار ,تعد الكميات ا56السادسة والخمسون (

الكميات كميات تقديرية للعمل وال تعتبر الكميات الحقيقية والصحيحة لالعمال الواجب تنفيذھا من المقاول للوفاء 
  بالتزاماته بموجب شروط المقاولة ألعمال الھندسة المدنية).

لتصميم)حيث تظھر نتائج االستبيان الذي أجراه الباحث قصور التصميم (أخطاء في التصميم ,نقص في ا  .2
وبذلك يكون بمستوى عالي االھمية ممايدل على كثرة  6.47مرة وبمؤشر خطر  60بتكرار  الثانيةظھرت بالمرتبة 

حدوثة ودرجة خطورته على الكلفة وھناك نوعين من أخطاء التصميم  ,أخطاء تصميم أنشائي وأخر معماري , ومن 
الالزمة للمقاول والتي تؤثر على الكلفة  أو نقص المعلومات أبرز أسبابه ھو فشل االستشاري في تقديم المعلومات 

في مرحلة التخطيط والفكرة أو عدم وضوح متطلبات المالك في مرحلة الفكرة تعطي فكرة خاطئه للمصمم وكذلك 
توسع عملية التشييد للمباني المدرسية وتركيز العمل على فئة قليله من المصممين واالعتماد على مخططات قديمة 

ضيق وقت التحضير للمخططات ألعالن المناقصه ھي أسباب لقصور التصاميم  المؤثر على الكلفة ألنه سيؤدي و
الى أوامر تغيير او حذف وأستحداث نتيجة نقص في التصميم  والتي تعتبر معالجة للتخفيف من ھذا الخطر عند 

[20]) 52لمادة الثانية والخمسون(حدوثه , حسب ما جاء في شروط المقاولة إلعمال الھندسة المدنية في ا
التغييرات  

. حيث ذكر يحق للمھندس إجراء اي تغيير في الشكل ونوعية وكمية االعمال أو في اي جزء منھا أذا  وأوامر التغيير
ً أو مرغوب فيه ويحق لة أن يأمر المقاول القيام بأي من االعمال التالية وعلى المقاول ان يقوم  رأى ذلك ضروريا

يذ . زيادة او أنقاص الكمية الي عمل تضمنتة المقاولة , حذف اي جزء منھا , تبديل صفة أونوعية أو صنف بالتنف
اي من االعمال , تبديل المناسيب واال ستقامات والموضع واالبعاد ألاي جزء ,تنفيذ عمل اضافي من اي نوع 

المقاولة ولكن يجب احتساب قيمة جميع  ضروري الكمال االعمال . علما أن ھذه العمال التبطل او معطلة لنفاذ
تللك التغيييرات ان وجدت وتؤخذ بنظر االعتبار في تحديد مقدار مبلغ المقاولة ومدته. وھذه االمور المذكورة تشمل 
كما مبينة كل أخطاء التصمييم . ويرى الباحث ھذا الشرط من اھم االمور لتالفي الكثير من االخطاء التصميمية في 

  فيذ رغم المشاكل التي تسببھا من مطالبات المقاول بتعويض مادي في اغلب االحيان .مرحلة التن
وھذه االمور المذكورة تشمل كما مبينة كل أخطاء التصمييم .ومن الممكن مستقبالً تالفي مثل ھذه االخطاء بعدة 

  أمور منھا.
  أختيار مصمميم ذوي خبرة كبيرة في مجال التصميم المعماري واالنشائي حتى وأن استخدمت الوزارة

  مكاتب استشارية الن كلفة التصمييم التضاھي مقدار الخسائر المادية التي تتكبدھا الوزارة بسبب اوامر التغيير 
 يق المخططات المعمارية للتخلص من السھو واالخطاء البشرية المحتملة الحدوث زيادة عملية تدق

  .واالنشائية من قبل المعنيين بھذا المجال 
  .تحتاج مرحلة الفكرة الى ذوي خبرة في مجال تنفييذ متطلبات المالك بصورة صحيح بعد التأكد من

  متطلبات المالك ومطالبته بتوضيحھا بالتفصيل .  
 

 مخاطر مصدرھا مالي
وبتكرار  4.31ويُظھر ھذا الخطر أكبر مؤشر خطر  من قبل المقاول أنقطاع التمويل بشكل غير متوقع للمشروع. 1

حيث أنقطاع التمويل يؤدي الى توقف العمل في الموقع وبالتالي يسبب تأخير وخسائر مالية حسب سبب  40حدوث 
ً في  [20]) 65التوقف, أذا كان سببه المقاول المعالجة كما تنص المادة الخامسة والستون ( (إذا أيد المھندس تحريريا

أي حالة من الحاالت االتية أن من رأيه ,إن المقاول قد عجز بدون عذر مشروع عن االستمرار ب العمال أو توقف 
ً بلزوم االستمرار بـ االعمال سيتم سحب العمل  تقدم العمل لمدة ثالثين يوم بعد تسلمة من المھندس أشعاراً تحريريا
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انقطاع التمويل لمدة طويلة من قبل المقاول, مما يترتب عليھا سحب العمل وتسوية الحساب  وھذه من أخطر نتائج
حيث تنص نفس المادة (إذا قام صاحب العمل بوضع اليد على الوقع واالعمال ,أخراج المقاول بموجب ھذة المادة 

صيانه والغرامات التأخيرية أن وجدت ) فال يدفع الى المقاول أي مبلغ على حساب المقاولة إال بعد أنتھاء مدة ال65(
 . [20]وجميع المصروفات التي تكبدھا صاحب العمل...)

ويحدث ھذا  37وبتكرار  3.48. خطر االختالف على المبالغ الممنوحة على اوامر التغيير ظھر بمؤشر خطر 2
دم االتفاق على مبالغ ھذه الخطر بنسبة كبيرة في المشاريع بسبب كثرة أوامر التغيير كمعالجة لمخاطر أخرى , وع
حسب المادة الثالثه  [20]التغييرات والمعالجة لھذا النوع من الخطر حسب شروط المقاولة العمال الھندسة المدنية

) منھا التي تنص على احتساب قيمة التغييرات حسب عدة أمور مذكورة في نص المادة وفي حال 53والخمسين (
عار تنص ھذه الفقرة (في حاله عدم اتفاق المھندس والمقاول على أي من االسعار عدم االتفاق بين الطرفين على االس
) من ھذه المادة فعلى المقاول االستمرار بتنفيذ االعمال باالسعار التي يحددھا 1,2على النحو المذكور في الفقرتين (

ه على المطالبة بزيادة االسعار المھندس وله أن يثبت أعتراضه بأشعار تحريري يوجھه الى المھندس مبيناً فيه عزم
على أن اليؤثر ذلك في سير العمل )ھذه المادة تضمن استمرار العمل رغم الخالف ولحل النزاع يتم اللجوء الى 

  .) والتي تتضمن اللجوء الى محكمين بشأن النزاع بين طرفي العقد69المادة التاسعة والستون (
 

 مخاطر مصدرھا قانوني 
عدم وضوح بنود العقد في مرحلة التنفيذ مثالً تؤدي الى خالفات بين المقاول وصاحب العمل في تفسير  .1

شروط العقد في معظم الحاالت ينص على أن المھندس له حق تفسير أي بند من بنود  4.41بنود العقد بمؤشر خطر 
تنص أيًضا على أن قرار المھندس في مثل  العقد أو مواصفاته في حالة اختالف المالك والمقاول على تفسيره ، كما

ھذه الحاالت يكون نھائيًا ويمكن تقليل مثل ھذه الخالفات من خالل العناية التامة والدقة عند إعداد وثائق العقد 
ومواصفاته وخرائطه ، ومع ذلك ال يمكن صياغة عقد متكامل ، وبالتالي فإن حدوث نزاع أو خالف ھو أمر واقع ، 

  ع صيغة محددة لحل مثل تلك الخالفات .وعليه يجب وض
صعوبة الحصول على التصاريح للعمل(مثل أجازات البناء او تأخر صاحب العمل في تسليم الموقع للمقاول  .2

وھذا دليل على مدى اھميته وخطورة حدوثه بسبب  3.4مؤشر الخطر له ب, يظھر ھذا الخطر للمباشرة بالعمل
لى تصاريح واي سبب أداري في تصاريح او اجازات يقع في الغالب على التأخيرات او الصعوبات في الحصول ع

 ً  صاحب العمل في الكلف والمدد ايضا
 

 فيزيائية اوبشريةمخاطر مصدرھا 
1.  ً وفي حالة حدوث ھذا الخطر يمكن تجنبه  3.76ظھرت بالمرتبة االولى بمؤشر خطر  عماله غير مؤھلة فنيا

حيث تتضمن الفقرة الثانية من ھذه المادة على حق   [20]الشروط نفس) من 35دة الخامسة والثالثون (حسب الما
واستبداله بأخر تتوفر فيه  المھندس في االعتراض على استخدام أي شخص غير كفوء ويطلب من المقاول أستبعاده

 المھارة الطلوبة بأسرع وقت ممكن .
ظھرت  او العمل الغير صحيح من قبلھم) مخاطر االخطاء البشرية في الموقع (مثال حوادث العاملين في الموقع .2

مھمه في واقع مشاريعنا  بسبب عدم وجود تطبيق لشروط السالمه المھنية في 3.32بالمرتبة الثانية بمؤشر خطر 
 موقع العمل .

 
 مخاطر مصدرھا بيئية او طبيعية

والعماله واالليات .. صعوبة الوصول الى الموقع (بعد الموقع عن أماكن توريد الخدمات والمواد االولية  .1
خسائر مادية خالل التنفيذ في بعض وھذه المخاطرة تسبب  3.28ظھرت بالمرتبة االولى ومؤشر الخطر له  )الخ

ً تكون في ھناك  الحيان تكون غير محسوبة بسبب عدم وجود معلومات كافية عن الموقع واليمكن تفاديھا واحيانا
 الخطر . فقرة احتياطية في جدول الكميات لمثل ھذا 

 
  المعالجات للمخاطر

يرى الباحث أن أغلبية المعالجات التي تُتخذ في مرحلة التنفيذ تكون من نوع معالجة تخفيف من الخطر أي       
تقليل من الخسائر التي تنتج عنه النه لم يتم وضع مصفوفه مخاطر متوقعة الحدوث في مرحلة التخطيط لكي يكون 

  في مشاريعنا بصورة عامة .من الممكن تفاديھا أو تجنبھا وذلك ألھمال خطة أدارة المخاطر 
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    االستنتاجات 
  -توصل الباحث الى عدد من االستنتاجات وكمايلي :     

وقصور  )6.47) مرة وبمؤشر (50والذي تكرر ( ظھر أن خطر عدم وجود تطابق في جدول الكميات  .1
) 5.75) مرة وبمؤشر (64والذي تكرر (واالعمال االضافية  ) 5.58) مرة وبمؤشر (60والذي تكرر ( التصاميم

 وضعف مؤھالت المقاول الثانوي وتحريات التربة ھي المخاطر االكثر تأثيراً على الكلفة لمشاريع االبنية المدرسية
 وھذا يدل على ضعف في عملية التخطيط والتصميم وھي المراحل االساسية الي مشروع أنشائي .

اوامر تغيير او منح مدد أضافية وھذه المعالجة ھي نوع من  دمن خالل أعداأغلبية المعالجات كانت  .2
 الخطر بحد ذاته مؤثرة على كلفة وتسبب نزاعات بين اطراف المقاولة .

عدم وجود خطة إدارة للمخاطر محتملة الحدوث في مرحلة التنفيذ عدم وجود سجل ألھم المخاطر الممكن  .3
 الى عدم وضع خطط مسبقة وبالتالي صعوبة مواجھة المخاطر. حدوثھا في جميع مشاريع االبنية المدرسية ، يؤدي

االعتماد على مؤشر الخطر في القياس لمستوى االھمية للخطر المتوقع حدوثة وبالتالي معالجة الخطر  .4
 يكون على اساس مدى االھمية لمؤشر الخطر .

ظھور عدة مخاطر في  عدم وجود دراسات جدوى دقيقة ومفصلة لمشاريع االبنية المدرسية مما يؤدي الى .5
 مرحلة التنفيذ . 

 
  التوصيات 

ومعرفة مدى أھميتھا بالنسبة  والعمل بھا أھم التطورات في أدارة خطة المخاطر ضرورة مواكبة .1
  . لمشاريعنا التي أغلب فشلھا بسبب عدم وجود خطط واضحة

اي نوع منھا وذلك ضرورة تحديد انواع المخاطر وتبوبھا حسب نوع الخطر وتخمين مدى احتمالية وقع  .2
 المكانية التعامل معھا.

يعتبر ترتيب المخاطر حسب اھميتھا، احتمالية الحدوث، من االمور المھمة جداً وذلك العارة االھمية  .3
القصوى لمعالجة المخاطر التي تؤثر بشكل كبير على وقت وكلفة تنفيذ المشروع االنشائي وعدم ھدر وقت االدارة 

  قليل على المشروع االنشائيبالمخاطر ذات التأثير ال
  .جميع اداراة لمشاريع االبنية أھمية وجود سجل لمخاطر مشابھة سابقة لألستفادة منه  ضرورة إدراك .4
يمكن تالفي الكثير من المخاطر في مرحلة التصميم وھي صاحبة الجزء االكبر من مخاطر التغيييرات .5

 والمطالبات في مرحلة التنفيذ.
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