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 السيطرة على العوامل المؤثرة في زيادة نسبة الهدر والتلف للمواد اإلنشائية

Control of effective factors in lost and damage ratio of construction 
materials 
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  ABSTRACT 
       Construction materials are very important in industrial construction. The 
factors which affect the lost and damage ratio on were studied by classification the 
lost and damage in the materials. In addition the following factors : 
1-Estimation and design. 
2-Storege and delivery. 
3-Effisincy of management. 
4-Applied guard and security on materials storage. 
5-Approsh of material transport.   
        Were also studied determination of the effect ratio for every factors was 
tabulated in order to use by the management for control the lost and damage.  
       Simple equations were presented to help the constructional management to 
find the modified ratio of lost in according to the effect factors. 
       It was found some conclusion and recommendation which can direct the 
construction managements to use the suggested tables and equations to reduce the 
damage ratio of construction materials. 

 الخالصة

تعتبر المواد من الموارد المهمة في الصناعة اإلنشائية لذا تم دراسة العوامل المؤثرة على نسبة الهدر      
والتلف من خالل إستعراض بعض انواع المواد اإلنشائية إعتماداً على موقعها في العنصر اإلنشائي او مكان 

لف في المواد اإلنشائية اضافة الى دراسة تأثيرت استخدامها وذلك بتصنيف نواع الهدر والتلف الهدر والت
التصاميم والتخمين والخزن والتجهيز وكفاءة اإلدارة وتأثير مستوى االمن والحراسات واسلوب نقل المواد 

 .داخل الموقع اإلنشائي في الحد من زيادة نسبة الهدر والتلف 

 لكل عامل من العوامل المؤثرة على الهدر      تم من خالل االستبيان الحقلي دراسة وتحديد نسبة تأثير
والتلف ، وتم جدولتها لتحديد معدالتها واوزانها المؤثرة لغرض استخدامها من قبل إدارة المشاريع في 
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السيطرة على الهدر والتلف للمواد اإلنشائية ، وتم تعزيز هذه الجداول بمعادالت مقترحة تساعد في إيجاد 
 . بموجب العوامل المؤثرة نسبة الهدر والتلف المعدلة 

توصل البحث الى عدد من االستنتاجات والتوصيات التي توجه إدارات المشاريع الى كيفية استخدام 
 .الجداول والمعادالت المقترحة لغرض تقليل نسبة الهدر والتلف في المواد اإلنشائية 

  
 المقدمة -1

في الظروف الحالية حيث تحتم على تواجه صناعة التشييد في العراق تحديات كثيرة وخاصة      
 .العاملين فيها التفكير الجدي من اجل دفع عملية التقدم في مجال التشييد 

تعتبر المواد االنشائية من الموارد الرئيسية التي يعتمد عليها المشروع االنشائي الى جانب العمال 
 والنقل والى الهدر بسبب ضعف والمعدات ورأس المال وتتعرض هذه المواد الى التلف بسبب سوء الخزن

مهارة التنفيذ واإلدارة ، ولغرض دراسة هذا الجانب من إدارة المواد لتقليل نسبة الهدر والتلف المقدرة قام 
الباحثون بدراسة العوامل المؤثرة على الهدر والتلف من ناحية نظرية إضافة الى إجراء استبيان حقلي 

دراسة وتحديد نسبة التأثير لكل عامل من العوامل المؤثرة على لعدد من المشاريع تحت التنفيذ لغرض 
الهدر والتلف للمواد اإلنشائية ، وتم ذلك بعمل جداول تربط هذه العوامل مع بعضها بعالقة جدلية تجعل 

 .كل فقرة تعتمد على الفقرة االخرى 
إعتماداً على نسبة تأثير العوامل      تم التوصل الى بناء معادلة بسيطة لحساب نسبة الهدر والتلف المعدلة 

 . المؤثرة ودورها في خفض نسبة الهدر او رفع تلك النسبة 
كما تم التوصل الى عدد من االستنتاجات والتوصيات التي توجه مستخدم الجداول والمعادالت المقترحة 

  .كل عامل الى كيفية التعامل مع العوامل المؤثرة على نسبة الهدر والتلف وكيفية تذليل تأثير 
 

 أهداف البحث -2

 :يهدف البحث الى ما يأتي   

 .تحديد نسبة تقديرية للتلف والهدر للمواد اإلنشائية  -1
وضع نسب تقديرية لتأثير العوامل قيد الدراسة على الهدر والتلف لغرض االستفادة منها أما في تقليل  -2

 نسبة الهدر والتلف في حالة عدم نسبة الهدر والتلف في حالة تقليص هذه العوامل او تؤدي الى زيادة
 .تطبيقها من قبل إدارة المشروع 

بناء معادلة بسيطة لحساب نسبة الهدر والتلف المعدلة على ضوء تطبيق مجموعة من المتطلبات  -3
 .والشروط التي لها تأثير في تقليل نسبة الهدر والتلف 

 : اسلوب البحث -3
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غيرات التي ترافق الصناعة اإلنشائية تم إتباع اسلوب االستبيان لعدم توفر بيانات ومؤشرات قياسية للمت     
بإجراء مسح ميداني لعدد من المشاريع التي تحت االنجاز او المنجزة وذلك بانتخاب عينة من كادر التنفيذ لهذه 

 وذلك لغرض التوصل الى معدل تقريبي) . 1(المشاريع لالجابة على االسئلة في استمارة االستبيان  ملحق 
لنسبة الهدر والتلف الحاصلة في المواد اإلنشائية وحسب المؤثرات المسببة للهدر والتلف والمقترحة في 

 .استمارة االستبيان 

     تم التمكن من تحديد اهم المؤثرات والمسببات التي تجعل المواد اإلنشائية معرضة الى التلف والهدر من 
 :ل المواضيع التالية خالل مراجعة المصادر والمقاالت التي تتناو

 .العوامل المؤثرة في تخمين كلفة فقرات العمل  -
 .العوامل التي تؤدي الى زيادة كلفة فقرات البناء بعد تنفيذها  -
  .كيفية السيطرة واالعتناء باستخدام المواد اإلنشائية  -

   الهدر والتلف في المواد االنشائية حسب مواقع إستخدامها-4

 :آتي وكما ي االنشائية حسب مواقع إستخدامها يتم تصنيف المواد     
 أعمال البناء بالطابوق 4-1

عندما يكون اسلوب وضع الطابوق غير مطابق للمواصفات الفنية من ناحية االستقامة واوضاع الحل      
 والشد سوف يؤدي بالمهندس المشرف الى إعطاء اوامره بالهدم وإعادة التنفيذ مما يؤدي الى ازدياد التلف

 . والهدر في هذه المادة اإلنشائية 

 : تصنف اعمال البناء بالطابوق الى ما يأتي 

  البناء حتى مانع الرطوبة-أ
يجب ان يكون الطابوق سالم وغير مكسر واالسمنت يكون مقاوم لالمالح ، وبذلك يجب اهمال الطابوق      

 . االنشائية  وهذا يعتبر هدر للمواد ) نصف طابوقة او ربع طابوقة ( المكسر 
  الجدران الحاملة لالثقال-ب

في هذا النوع من الجدران يزداد نسبة التلف والهدر مع زيادة ارتفاع الجدار بسبب الصعوبة في ايصال       
 )  .1(الى عامل البناء ) طابوق، مونة االسمنت ( المواد 

 المواد الرابطة 4-2

 :، وهي على انواع ) القيمة(و ا) المونة(تسمى المواد الرابطة محلياً       

 . رمل وتعرف محلياً باسم مونة السمنت فقط –  مونة السمنت -
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 . رمل – نورة – مونة السمنت -

 ) .  2( مونة الجص -

  مونة السمنت 4-2-1

تتعرض هذه المادة الى هدر بسبب سوء النقل من موضع خلطها الى موقعها النهائي اعتماداً على اسلوب      
 .  واسلوب الوضع النقل

  مونة الجص4-2-2

تكون معرضة للتلف دائماً بسبب الظروف الجوية والرطوبة وطول فترة خزنها بسبب سوء االدارة في      
 .إستخدام المواد 

 أعمال اإلنهاء 4-3

 هناك أنواع مختلفة من مواد االنهاء التي تستعمل إلنهاء االرضيات الداخلية والخارجية والجدران من       
 ) .2(الداخل والخارج كالً حسب إستعماالته 

  اللبخ4-3-1

تتعرض المواد المستخدمة في اللبخ الى الهدر بسبب النقل من موضع خلطها الى موضع تنفيذها وتزداد       
نسبة الهدر مع زيادة ارتفاع العنصر االنشائي ورداءة التنفيذ ، لذلك يعد استخدام السقاالت والمصاعد من 

 .  المهمة المساعدة على تقليل الهدر بمونة السمنت العوامل

  النثر4-3-2

نالحظ من خالل متابعة اسلوب النثر ان المهارة في تنفيذ هذه الفقرة االنشائية لها دور كبير في نسبة      
 . صحيح الهدر بالمواد علماً إذا كان عامل البناء ماهر في توزيع ونثر المواد كانت نسبة الهدر قليلة والعكس 

  البياض 4-3-3 

     يؤثر اسلوب البناء للجدران واستقامتها على كمية المواد المستعملة في البياض حيث يلجأ العامل الى زيادة 
 .سمك طبقة الجص للتخلص من عدم شاقولية الجدار ، كذلك يؤثر اسلوب طلس المواد على نسبة الهدر فيها 

  مرمر والمزاييك وال الكاشي الفرفوري4-3-4

     تحتاج هذه المواد الى العناية في النقل لتقليل نسبة الكسر ، كذلك تحتاج الى العناية في التثبيت لتجنب 
التساقط والكسر فضالَ عن وجوب توفر المهارة المطلوبة لتنفيذ هذه الفقرة لئال يعاد العمل فيها في حالة عدم 
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هدر على مهارة العامل المنفذ للفقرة ومدى اهتمامه في اسلوب تعتمد نسبة ال. تنفيذها وفق المواصفات المحددة 
 .التثبيت او الفرش 

 

 األعمال الخرسانية 4-4
تتنوع استخدامات الخرسانة في اعمال البناء والتشييد فتختلف االعمال الخرسانية حسب موقعها في      

يكية او من مجمع مركزي المنشأ وحسب نسبة الخلط وحسب اسلوب الخلط اذا كان يدوي او خالطة ميكان
وتنقل بشاحنات قالبة او رجاجة او خالطة ، في كل نوع من االنواع يوجد هدر في المواد يعود الى االسباب 

 ) : 3(التالية 
 .او عدم وجود مواصفات دقيقة لمكونات الخلطة ،  سوء خلط الخرسانة لقلة الخبرة  -1
 . في محلها النهائي وبالتالي تصلبها  بقاء الخرسانة لفترة طويلة في الشاحنة قبل وضعها -2
عدم رج الخرسانة المنقولة بالشاحنات ويؤدي ذلك الى حدوث ظاهرة العزل ويجب في هذه الحالة رفض  -3

 .الخرسانة 
 متر وسقوطها على جوانب القالب على االرض وبالتالي 1.5وضع الخرسانة من ارتفاعات اكثر من  -4

 .الهدر في المواد 
 .سطة االوعية الصغيرة داخل الموقع وكثرة المتساقط منها  نقل الخرسانة بوا -5
 إستعمال آليات خلط غير كفوءة بسبب تقادمها الزمني بحيث أصبحت بحال ال تجدي معها عملية الصيانة  -6

 .وتكون سبباَ في زيادة نسبة الهدر للمواد اإلنشائية 
 : عدم معاملة ونقل الخرسانة بشكل يؤمن االمور التالية  -7

 .اد في الكلفة االقتص - أ
 . منع حدوث العزل  - ب
 . وضع الخرسانة في محلها النهائي قبل التصلب االبتدائي لها  - ت

يمكن ان تنقل الخرسانة بعدة طرائق مثل العربات ، قواديس ترفع برافعات و ابراج رفع ، قنوات ، وحزام 
 . ناقل وشاحنات وخالطات ناقلة ومضخات وانابيب وغيرها 

الداخلة في تصنيع الخرسانة وذلك ) المكيس والفل(صة لخزن مادة االسمنت بكلتا حالتيه يجب إعطاء اهمية خا
لتقليل نسبة الهدر الناتجة عن سوء عملية الخزن ، وعند خلط الخرسانة يفضل اضافة الركام الخشن اوالً ثم 

 . السمنت ثم الركام الناعم وأخيراً الماء أثناء دوران الخالطة 

  القوالب4-5

 ) :3(يتطلب ان تتوفر في القوالب المتطلبات التالية      
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 الحديثة مضافاً اليه اي قوة مة الضغط الناتج من وزن الخرسانةان تكون القوالب ذات قوة كافية لمقاو -1
 .خارجية 

 .ان تكون متينة لالحتفاظ بشكلها المطلوب ودون اي تغيير ملحوظ  -2
 .ال الخرسانة ان تكون اقتصادية بالنسبة للكلفة الكلية العم -3

  حديد التسليح4-6
التحمل على في زيادة نسبة إذا كانت عملية التسليح تتم اعتماداً على متطلبات صاحب العمل ورغبته         

حساب كمية التسليح يؤدي ذلك الى وضع حديد تسليح زيادة عن تحديدات التصميم وبالتالي حدوث هدر بكمية 
خرسانة الموضوعة لعدم وجود فتحات كافية لنفاذ الخرسانة بين قضبان حديد التسليحاضافة الى هدر في ال

 .التسليح 

  والتلف في المواد اإلنشائية   تصنيف الهدر-5

الهدر من وجهة نظر البحث هو كل كمية مادة يتم استعمالها في تنفيذ أي عمل من الممكن تنفيذه بنفس      
 .المواصفات اذا لم يتم صرف هذه الكمية 

 ) :5 ، 4( الهدر في المواد االنشائية في المشاريع الى ما يأتي يصنف
 . فضالت الموقع التي تعزى الى التصميم كنتيجة الى مستلزمات التصنيع الغير قياسية 5-1

 .يحدث هذا نتيجة إستعمال آليات او أشكال تصميمية ال تتوافق مع متطلبات العمل المقرر إنجازه      
 تي تعزى الى اسباب فنية  فضالت الموقع ال5-2

خطأ في المواصفات ، خطأ في التصنيع ، الجهل بتوجيهات       وهي الفضالت التي تكون نتيجة الى
 .المصنع

  فضالت في الموقع التي تعزى الى معالجة غير كفوءة  5-3
 :وهي الفضالت التي تحدث بسبب     

 غل غير ماهر ، قيادة مهملة المعالجة الميكانيكية كنتيجة الى استخدام المصنع لمش - أ
 . المعالجة اليدوية كنتيجة الى مهارة عملية رديئة و معالجة مهملة  - ب

  فضالت الموقع التي تعزى الى الخزن الغير مالئم 5-4
الخزن على ارضية غير  ، فرط تكديس المواد ، من مسببات الخزن غير المالئم هي الظروف الجوية     

 .مهيئة 
  والتي تعزى الى تنفيذ العمل  فضالت الموقع5-5

تكون المهارات الخاطئة ، سوء تفسير الرسومات ، فرط تقدير الكميات من المسببات المهمة لحدوث هذا       
 .النوع من الهدر

  فضالت الموقع التي تعزى الى االستخدام االعتيادي للمواد 5-6
 : يحدث هذا النوع من الهدر بسسب      
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 . وضع الطابوق انضغاط المواد عند -
 .فضالت ال يمكن تجنبها خالل الدهان ، وضع طبقة الجص ، منع تسرب المياه  -

 
 
 

  فضالت الموقع التي تعزى الى امان الموقع الرديء 5-7
وهذه تحدث بسبب السرقة واالختالس ، اضرار التخريب المتعمد ، تدمير المواد المتسبب بواسطة  

  .منتهكين خارجيين وباالخص االطفال
 : فضالت الموقع التي تعزى السباب اخرى 5-8

يعزى هذا النوع من فضالت الموقع الى المزج ، القطع والتي تعزى الى نواقص التسليم ، فترة      
االسترخاء ، والتي تعزى الى ادارة غير كفوءة والمتسبب بواسطة اشراف غير مالئم ، موقف مهمل ، الدافع 

 .الصلي في وضع الشيء في غير وضعه ا

  تأثير التخمين على نسبة الهدر -6

ان تصميم اي منشأ وطريقة إنشائه ، وموقع انشائه ، والغرض الذي انشأ من اجله يختلف من منشأ آلخر      
 ) .6(كما يمكن ان يتفق اكثر من منشأ في عمل واحد او النجاز عمل ذات غرض واحد 

 على األنظمة والقوانين وطرائق الفحص المقبولة على تحتوي الرسومات والمواصفات الفنية التي تشتمل
 ).4(اما التنفيذ الحقلي لهذه المتطلبات يكون من مسؤولية السيطرة النوعية في الموقع ، متطلبات تأمين الجودة 

ان جدول الكميات والمواصفات يعد كل منهما مكمل لآلخر ولذلك يجب ان ال يحصل اي تناقض او تداخل 
ضروري جداً ألغراض السيطرة والمراقبة على المواد كما ويساهم في إعداد البرمجة الجيدة وهو ، بينهما 

لتهيئة وشراء المواد ، وهذا يعني ان عملية صرف المواد سوف تكون بشكل مدروس ومسيطر عليها في 
تالي اي وكتحصيل حاصل فأن غياب هذه الجداول يعني ضعف عملية السيطرة على المواد وبال، المشاريع 

 ) . 7(التسبب في حصول الضائعات في المواد للمشاريع 

 تأثير مرحلة التجهيز  - 7
ان التجهيز هي المرحلة التي تبرز الى واقع التطبيق مباشرة بعد إنجاز مرحلة التصاميم والمواصفات 

 قد يتم تحقيقها هذه العملية. وإعداد جداول الكميات للمواد المطلوب استعمالها في تنفيذ األعمال والمشاريع 
بواحدة او اكثر من الطرائق المعروفة وهي اما بالتجهيز عن طريق مخازن الشركة او التجهيز عن طريق 

 ) .6(الشراء من االسواق المحلية او استيرادها من الخارج 
 

  تأثير مرحلة النقل 8
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بب بحصول الضياع في المواد ان مهمة نقل المواد المطلوبة من والى المشاريع  من خالل آلية العمل تتس     
)8. ( 

  ان الجانب االداري والمقصود به السياسة االدارية التي تتبعها ادارات المشاريع في إدارة عملية النقل في 
المشاريع واالجراءات التي تتخذها بصدد ذلك ، لغرض تحقيق المثالية في آلية عمل جهاز نقل المواد والذي 

سي والرئيسي فيه ، فقد تم تصنيع اآلليات طبقاً لخصوصية المادة المنقولة وطبيعتها يعتبر اآلليات العنصر االسا
، مثال على ذلك مادة الكونكريت الجاهز يتم نقلها من موقع الخباطة المركزية الى موقع االعمال بواسطة 

 السايلوات، وهكذا الخباطات المحمولة ، وكذلك مادة السمنت الفل يتم نقله من المعامل الى المشاريع بواسطة
 بالنسبة لبقية المواد  

 تأثير مرحلة الخزن -9 

من االمور المهمة والواجب االنتباه اليها ، هي تجميع وتكديس المواد في المخزن  وذلك الن مواضع      
المواد يجب ان ترتب وتنظم بحسب تسلسل استعمالها في تنفيذ االعمال ، فالمواد المطلوب استعمالها في 

راحل النهائية من العمل تخزن في مواقع بعيدة بحيث ال تعرقل نقل بقية المواد وكذلك تخزن المواد نسبة الم
الى الحجم والوزن ، فالمواد التي يصعب تحريكها لثقلها توضع في محالت غير المحالت التي توضع فيها 

حسن ان توضع المواد وترتب المواد الخفيفة او تلك المعرضة الى التلف بسرعة ، بصورة عامة من المست
 ) .9(وتنسق حسب اصنافها وانواعها وبشكل يسهل عدها وفحصها وتدقيقها 

 .ولذلك يجب ترتيب المواد المتشابهة مثل السمنت على قاعدة ما يدخل اوالَ يخرج اوالَ 

 تأثير الكادر التنفيذي -10

 المهمة في المشروع وذلك من خالل مساهمته      ان للفني دور مهم في انجاز عملية التنفيذ وهو من العناصر
الجادة في التقليل من الهدر في المواد والعمل على ضمان تطبيق السالمة ، كما انه يساعد المهندس واالدارة 

 ) .10(في وضع الخطط والبرامج والتعليمات الخاصة باستخدام المواد 

  تأثير التخطيط في المشاريع-11

البرنامج (طيط في المشروع هو اعداد المناهج وبالتحديد مناهج تقدم االعمال من اهم مجاالت التخ     
ان برنامج تقدم االعمال ما هو اال دليل يسترشد به المسؤولون عن عملية التنفيذ في ساحة العمل ، ) . الزمني

د المطلوب ومن االمور التي يترشدون بها هي عوامل السيطرة على تسوية الموارد ومن هذه الموارد الموا
 .) 7(استخدامها في تنفيذ كافة االعمال 

  التغييرات-12
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     تحرص إدارات المشاريع على تنفيذ اوامر التغيير  ولكن االجراءات التي تتخذ بشكل عام من اجل أوامر 
ليين التغيير لها الدور الرئيسي والمباشر على الضائعات في تلك المشاريع وذلك من خالل غياب االجرائين التا

)12 : ( 

من اجل التوصل الى االسلوب االمثل ) كأن يكون رفع عمل معين(مناقشة اسلوب تنفيذ امر التغيير  -1
 .للتنفيذ وبأقل نسبة تلف او هدر 

عملية توثيق أساليب تنفيذ اوامر التغيير ولكل نوع على حدة ، هذه البيانات التي يمكن االستفادة منها  -2
 .في المشاريع المستقبلية للتقليل من نسب التلف والهدر من قبل بقية مدراء المشاريع 

  تأثير الحراسة واألمن-13

ان مسؤولية عملية الحراسة واالمن تقع على عاتق افراد من خارج التخصص في قطاع التشييد لذا نرى      
 ) . 6(بها ان هذه العملية تتفاوت من حيث تنظيماتها من مشروع الى اخر وحسب خبرة االفراد القائمين 

  حالة دراسية لتأثيرات الهدر بالمواد على كلف المشاريع اإلنشائية-14

من خالل االطالع على التقرير المقدم من قبل الهيئة      تم اختيار بعض مشاريع الري كحالة دراسية و
على نشاط المتخصصة بالشؤون الزراعية و االروائية الذي يبين نتائج اعمال الرقابة والتدقيق التخصصي 

 ) :13(تبين ما يأتي ) 2006، 2005، 2004(لالعوام ) شركة الرافدين العامة إلنشاء السدود(
 

)% 6-4(تتراوح نسبة الضائعات في المواد اإلنشائية المتحققة في عدد من مواقع الشركة ما بين  - أ
) 1(دول رقم بالنسبة لمادتي الحصى والرمل وكما موضح في الج) %30-7(بالنسبة لمادة االسمنت و

: 

  يبين نسب الضائعات في المواد اإلنشائية )1(جدول 

 اسم الموقع نسب الضائعات

 رمل حصى كونكريت

 - - %6 المجمع السكني

 %30 - %5 السويب
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 - %16 %4 العمارة

 %7 %7 %5 الناصرية

 

ت السمنت هناك تباين في كميات السمنت المستلمة من قبل ادارات بعض مواقع الشركة مع كميا - ب
 مما 2006و2005المثبتة في سجالت الشركة والمجهزة من قبل معمل سمنت المثنى خالل عامي 

يوضح تلك ) 2(يتطلب اجراء مطابقات دورية لحصر الفروقات والتحري عن أسبابها والجدول رقم 
 .الفروقات وحسب المواقع المثبتة إزائها 

 
 لمجهزة والمثبتة في السجالت يببن الفروقات بين كميات السمنت ا )2(دول ج

الكمية المستلمة في  الموقع السنة
 طن/ المشروع 

الكمية المجهزة من 
 طن/ المعمل 

 الفرق

2005 

2006 

2005 

2006 

)2004-2006( 

 

 الناصرية

 الناصرية

 البصرة

 البصرة

 المجمع السكني

 في العامرية

750,3732 

1,546 

9,1124 

55,924 

2016 

800,3682 

900,573 

1,1109 

962 

2134 

95,49 

)8,27( 

8,15 

)45,37( 

)118( 

لم تعتمد ادارات هذه المشاريع المواصفات القياسية في تحديد كميات السمنت الالزم استخدامها النتاج  - ت
 واعتمادهم على الخلطات التجريبية لعدم توفر C25 وC20المتر المكعب الواحد من الخرسانة صنف 

 مما 3م/ كغم 450-335ى تباين كميات السمنت المستخدمة ما بين مواصفات محلية معتمدة مما أدى ال
 ) :3(يؤشر الهدر في استخدام هذه المادة وكما موضح في الجدول رقم 

 باين كميات السمنت المستخدمةتيبين ) 3(جدول 
 )3م/كغم  (كمية السمنت المستخدمة اسم المشروع



2008 
 

35 
 

 المجمع السكني

 الناصرية

 العمارة

 السويب

420 
450 
350 

335-375 

المبرم مع المديرية العامة لتنفيذ ) احياء مزرعة السويب في البصرة(تبين من خالل مشروع    - ث
مشاريع الري واالستصالح  الفشل الحاصل في الخرسانة المستخدمة في صب جدران محطتي ضخ الري 

 ة الفحوصات المختبريةوالبزل حيث اوصت دائرة المهندس المقيم بقلع وازالة تلك الجدران بعد اجراء كاف
 .والتي اثبتت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية مما ادى الى تحمل الشركة لقاء ذلك الفشل مبالغ اضافية 

عدم معالجة مفاصل التمدد ألعمال التكسيه ) باالعمال التكميلية لسدة العمارة( يبين العقد الخاص  - ج
سبة للبالطات الخرسانية المنفذة للتساريح الجانبية الكونكريتية وحددت بعض السلبيات كذلك الحال بالن

للجسر حيث يؤشر عدم دقة االداء وتحمل الشركة كلفاً اضافية نتيجة اجراء المعالجة المطلوبة لتالفي ذلك 
  .الخلل 

 : عينة البحث -15

ائر المشاريع في تم انتخاب عينة من المهندسين ومدراء المشاريع لستة شركات للمقاوالت االنشائية ودو      
استمارة استبيان ولم ) 30(حيث تم توزيع )  4(جامعة بغداد والجامعة التكنولوجية وكما مبين في الجدول رقم 

 .  شخص من عينة االستبيان ) 25(ترد االجابة سوى من قبل 

 مواصفات عينة البحث المشاركة في االستبيان) 4(جدول 

 دد سنوات الخبرةع الدائرة او الشركة الشهادة االختصاص

 * سنة 20 شركة الطفاف للمقاولة العامة بكلوريوس هندسة مدنية

 * سنة 27 الجامعة التكنولوجية دكتوراه هندسة مدنية

 هندسة مدنية

 ادارة مشاريع
  سنوات10 الجامعة التكنولوجية ماجستير
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 * سنة 26 الجامعة التكنولوجية دكتوراه هندسة مدنية

 يوسبكلور هندسة مدنية
 الشركة العامة لصناعة

 السمنت العراقية
 ال يوجد

  سنوات7 = بكلوريوس هندسة معمارية

  سنوات8 = = هندسة مدنية

 = هندسة ميكانيكية
 الشركة العامة لتنفيذ مشاريع

 الماء
 * سنة 22

 * سنة 45 الجامعة التكنولوجية دكتوراه هندسة مدنية

 بكلوريوس =
الشركة العامة للسمنت 

 راقيةالع
  سنوات5

= = 
 الشركة العامة لتنفيذ مشاريع

 الماء
  سنوات8

= = 
الشركة العامة للسمنت 

 العراقية
 * سنة 18

هندسة إنتاج 
 ومعادن

= 
 الشركة العامة لتنفيذ مشاريع

 الماء
  سنوات3

  سنوات7 الجامعة التكنولوجية دبلوم عالي هندسة مدنية

 * سنة 30 لوجيةالجامعة التكنو دكتوراه هندسة مدنية

 * سنة 20 الشركة العامة لتنفيذ مشاريع بكلوريوس هندسة ميكانيكية
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 الماء

 * سنة 21 الجامعة التكنولوجية = هندسة مدنية

 * سنة 20 الجامعة التكنولوجية = هندسة مدنية

 

 )4(تابع لجدول 

 عدد سنوات الخبرة الدائرة او الشركة الشهادة االختصاص

  سنة1 الجامعة التكنولوجية بكلوريوس يةهندسة ميكانيك

الشركة العامة  = =
 للسمنت العراقية

  سنوات3

  سنوات3 الجامعة التكنولوجية = =

  سنوات3 = = =

شركة االبنية الذهبية  = =
 للمقاوالت

  سنة11

شركة االدريسي  = =
 للمقاوالت

  سنوات4

شركة قيصر  = =
 للمقاوالت

 *سنة  30

 

سنة مفيدة قي تديد نسبة تأثير العوامل ) 15(شخاص الذين لديهم خبرة اكثر من كانت اجابات اال
 .امام كل منهم (*) المؤثرة على التلف والهدر للمواد ، لذلك تم وضع غالمة 
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  مناقشة نتائج االستبيان 15-1

  العوامل المؤثرة على نسبة الهدر والتلف للمواد اإلنشائية  - أ
لى نسبة الهدر والتلف للمواد االنشائية الى ثالثة عوامل وكما في تم تصنيف العوامل المؤثرة ع

وذلك اعتماداً على اجابات عينة البحث على استمارة االستبيان لغرض ) 7، 6، 5(الجداول 
 .تحديدها بدقة وسهولة السيطرة عليها من خالل تقليل او زيادة نسبة تأثيرها 

 
 

 ايؤدي الى زيادة الهدر والتلفعوامل مؤثرة في حالة عدم تطبيقه) 5(جدول 
نسبة التأثير  العوامل التسلسل

% 

 16 اآلليات المستخدمة في نقل المواد مالئمة لطبيعة المادة  1

الكادر المسؤول عن إدارة المخازن في المشاريع متخصص في إدارة  2
 المخازن

28 

عند اختيار موقع المخازن يؤخذ بنظر االعتبار عملية التفريغ  3
 تحميل ومالئمته لموقع تنفيذ االعمالوال

40 

 32 اختيار االيدي العاملة يكون على اساس الخبرة 4

تمتلك االيدي العاملة في المشاريع الدراية الكافية بطبيعة مواصفات  5
 المواد المستخدمة

20 

 24 يتم تصنيف االعمال وفق ما مخطط لها 6

 
 

 ادة الهدر والتلف   عوامل مؤثرة يؤدي وجودها الى زي)6(جدول 
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نسبة التأثير  العوامل التسلسل
% 

حصول فرق كبير بين كميات المواد المخطط استعمالها وكميات المواد  1
 المستعملة فعلياً بسبب قلة خبرة كادر التخمين 

68 

 

 

 

تبيان العوامل الؤثرة في تقليل نسبة الهدر والتلف وهي مطبقة من قبل العينة المشمولة باالس) 7(جدول 
  %44وبنسبة تزيد عن 

 %نسبة التأثير  العوامل التسلسل

 48 تحديد مواصفات المواد المطلوب استعمالها يكون اعتماداً على المواصفات القياسية  1

المواد التي يكون تجهيزها بعبوات معروفة الحجم او القياس حسب طبيعة المادة  2
 يكون الهدر فيها قليل

52 

وصات الخاصة على عينات من المواد المزمع تجهيزها الى يتم اجراء الفح 3
 المشروع لبيان مطابقتها للمواصفات

44 

 56 يتم تشكيل لجان الستالم المواد المجهزة الى المشروع  4

 52 ادخال المواد الى المخازن يكون باالعتماد على قوائم التجهيز 5

 80 مخازنتوجد سجالت لتوثيق كميات المواد الداخلة الى ال 6

تجري عملية مقارنة للكميات الخارجة من المخازن مع الكميات المستعملة فعلياً في  7
 عملية التنفيذ خالل فترات محددة

44 

 52 الجرد المخزني يتم في فترات 8
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 44 توجد عالقة مباشرة بين مستوى التنفيذ ونسبة الهدر في المواد 9

 60  االعمال ثؤثر في كمية المواد المستخدمةالعدد واالدوات المستخدمة في تنفيذ 10

 64 عملية تقييم المشاريع تكون اثناء مرحلة التنفيذ 11

 65 يتم وضع برنامج زمني لتنفيذ االعمال 12

تجري عملية شراء المواد الالزمة لتنفيذ االعمال اثناء مرحلة التنفيذ وكلما تتطلب  13
 الحالة

60 

 نسبة الضائعات التقريبية  - ب

م من خالل آراء وترشيحات عينة االستبيان تحديد نسبة الضائعات المتوقعة لمواد بعض الفقرات ت
 ) .8(االنشائية وكما مبين في الجدول رقم 

 نسبة الضائعات المتوقعة من قبل عينة البحث) 8(جدول 

نسبة الضائعات  المادة
 %المتوقعة 

نسبة الضائعات  المادة
 %المتوقعة 

 الخرسانة

 الرمل*

 الحصى*

 االسمنت*

9 

12 

11 

12 

 12 السيراميك*

 10 الكاشي الموزاييك* 8 الحصى الخابط

 10 الثرمستون 15 الطابوق* 

 3 حديد التسليح قبل الربط

 

 10 االسمنت االبيض
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 3 وحدات جاهزة للصب 9 القوالب وملحقاتها

 5 شتايكر ملون 15 الجص والبورك*

 الطبقات العازلة

 )   زجاجيقير، لباد، صوف*(

 15 الحجر* 13

B . R .C 6 *9 المرمر 

   5 حديد زاوية

لقد تم انتخاب المواد االنشائية المهمة والتي تستخدم دائماً في تشييد االبنية لغرض استخراج معدل نسبة الهدر 
(*)  بوضع وذلك) 7 ، 6 ، 5(والتلف المتوقعة واستخدامها في دراسة تأثير العوامل المشار اليها في الجداول 

 .امام كل مادة إنشائية منتخبة 

وهو %) 13(وكان مقداره ) 8(تم استخراج معدل نسبة الضائعات المتوقع للمواد المنتخبة من الجدول رقم 
 .نسبة الضائعات المقدرة التي سيتم االعتماد عليها في البحث 

  تصنيف العوامل المؤثرة على نسبة الهدر والتلف15-2

لعوامل المؤثرة على نسبة الهدر والتلف الى خمسة مجموعات  تمتاز كل مجموعة بوجود      تم تصنيف ا
 :عالقة فنية وإدارية وثيقة بين عناصر المجموعة وتم ذلك اعتماداًعلى المتطلبات التالية 

 متطلبات الخزن -1
  متطلبات التخمين والمواصفات واالدارة -2
  متطلبات المهارة في التنفيذ -3
  متطلبات حركة المواد داخل الموقع-5ت                    اآلليات والمعدا -4

المجاميع الخمس التي تم انتخابها في البحث مع االشارة الى ) 13، 12، 11، 10، 9( وتبين الجداول 
 ) 7، 6، 5(المصدر الذي تم انتخاب العامل المؤثر عن طريقه وذلك من الجداول 

 مجموعة متطلبات الخزن) 9(جدول 

 المصدر من جدول العوامل المؤثرة %نسبة التأثير  لالعوام ت
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 )5(جدول رقم ) 2(تسلسل  28 إدارة المخازن -1

 )5(جدول رقم ) 3(تسلسل  40 موقع المخازن -2

 )7(جدول رقم ) 5(تسلسل  52 قوائم التجهيز -3

 )7(جدول رقم ) 6(تسلسل  80 سجالت التوثيق -4

 )7(ول رقم جد) 8(تسلسل  52 الجرد المخزني -5

 

 

 مجموعة متطلبات التخمين والمواصفات واإلدارة) 10(جدول 

 المصدر من جداول العوامل المؤثرة %نسبة التأتير  العوامل ت

 )6(جدول رقم ) 1(تسلسل  68 كادر التخمين -1

 )7(جدول رقم ) 1(تسلسل  48 نوع المواصفات -2

 )7(جدول رقم ) 3(تسلسل  44 الفحوصات -3

 )7(جدول رقم ) 11(تسلسل  64 لوب تقييم المشروعاس -4

 )7(جدول رقم ) 12(تسلسل  56 برنامج تقدم العمل -5

 )5(جدول رقم ) 6(تسلسل  24 تنفيذ االعمال بموجب ما مخطط لها -6

 مجموعة متطلبات المهارة بالتنفيذ) 11(جدول 

 المصدر من جداول العوامل المؤثرة %نسبة التأثير  العوامل ت

 )5(جدول رقم ) 4(تسلسل  32 مهارة االيدي العاملة -1
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 )5(جدول رقم ) 5(تسلسل  20 دراية العمال بالمواصفات -2

 )7(جدول رقم ) 4(تسلسل  44 مستوى التنفيذ -3

 مجموعة متطلبات اآلليات والمعدات) 12(جدول 

 المصدر من جداول العوامل المؤثرة %نسبة التأثير  العوامل ت

 )5(جدول رقم ) 1(تسلسل  16 ليات المستخدمة في نقل المواداآل -1

 )7(جدول رقم ) 10(تسلسل  60 العدد المستخدمة في التنفيذ -2

 )7(جدول رقم ) 2(تسلسل  52 اسلوب التعبئة للمواد -3

 

 مجموعة متطلبات حركة المواد داخل الموقع) 13(جدول 

نسبة التأثير  العوامل ت
% 

 العوامل المؤثرةالمصدر من جداول 

 )7(جدول رقم ) 4(تسلسل  56 لجان استالم المواد -1

 )7(جدول رقم ) 7(تسلسل  44 السيطرة على صرف المواد -2

 )7(جدول رقم ) 13(تسلسل  60 اسلوب ووقت شراء المواد -3

 

سبة الهدر دور كبير في خفض او زيادة ن) 13، 12، 11، 10، 9(تلعب المواد المشار اليها في الجداول 
والتلف في المواد اإلنشائية ، اضافة الى وجود عالقة جدلية بين كل مجموعة واخرى  فإذا تم تطبيق احدى 
العوامل مع تجاهل العامل اآلخر فأن نسبة التأثير تزداد وبالتالي تزداد نسبة الهدر والتلف ، لذلك تم اعداد 

 .ليها اعاله جداول توضح العالقة الجدلية بين المجاميع المشار إ

  بناء عالقة بين العوامل المؤثرة على نسبة الهدر والتلف15-3
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لغرض السيطرة على نسبة الهدر والتلف في المواد اإلنشائية تم بناء عالقة بين مجاميع المتطلبات المشار      
ول على لغرض بيان دور نسب التأثير المشار اليهافي كل جد) 13، 12، 11، 10، 9(اليها في الجداول 

 ) .17، 16، 15، 14(التلف والهدر وكما مبين في الجداول 

يتم عند بناء عالقة تربط بين كل فقرة واخرى اختيار نسبة التأثير االكبر كأسوأ احتمال والحصول على نسب 
 .واقعية للتأثير 

 

 

 

 

 

 

 عالقة متطلبات الخزن مع متطلبات حركة المواد داخل الموقع) 14(جدول 

نسبة  الخزنمتطلبات  ت
 %التأثير

متطلبات 
حركة المواد 
 داخل الموقع

لجان إستالم 
 المواد

السيطرة 
على صرف 

 المواد

اسلوب و 
وقت شراء 

 المواد

نسبة    
 %التأثير

56 44 60 

 60 44 56 28 ادارة المخازن 1

 60 44 56 40 موقع المخازن 2

 60 52 56 52 قوائم التجهيز 3

 80 80 80 80 سجالت التوثيق 4

 52 الجرد المخزني 5

العالقة بين 
متطلبات 
الخزن 
وحركة 

المواد داخل 
 الموقع

56 52 60 
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 64 54 61 لكل عامل% معدل نسبة التأثير 

 0,36 0,30 0,34 وزن العامل المؤثر 

 60% = المعدل الكلي لجميع العوامل  

 

 

 

 

 

 

 

 المواصفات واالدارةعالقة متطلبات الخزن مع متطلبات التخمين و) 15(جدول 

متطلبات  ت
 الخزن

نسبة 
 التأثير

% 

متطلبات 
التخمين و 
 المواصفات

كادر 
 التخمين

اسلوب  الفحوصات المواصفات
تقييم 
 المشروع

برامج 
تقدم 
 العمل

التنفيذ 
بموجب 
 المخطط

نسبة التأثير    
% 

68 48 44 64 56 24 

إدارة  1
 المخازن

28 68 48 44 64 56 28 

موقع  2
 المخازن

40 68 48 44 64 56 40 

 52قوائم  3

العالقة بين 
متطلبات 
 الخزن 

لبات ومتط
 التخمين 

 52 56 64 52 52 68والمواصفات 



2008 
 

46 
 

 التجهيز

سجالت  4
 التوثيق

80 80 80 80 80 80 80 

الجرد  5
 المخزني

52 

 واالدارة

68 52 52 64 56 52 

 50 61 67 54 56 70 لكل عامل% معدل نسبة التأثير

 0,14 0,17 0,19 0,15 0,16 0,20 وزن العامل المؤثر

 

 60% = المعدل الكلي لجميع العوامل 

 

 

 

 العالقة بين مجموعة متطلبات اآلليات والمعدات ومجموعة متطلبات المهارة في التنفيذ ) 16(جدول 

متطلبات اآلليات  ت
 والعدد والتعبئة

نسبة 
 %التأثير

متطلبات 
المهارة في 

 التنفيذ

ارة االيدي مه
 العاملة

دراية العمال 
 بالمواصفات

مستوى 
 التنفيذ

نسبة    
 %التأثير

32 20 44 

 44 20 32 16 نوع اآلليات 1

 60 60 60 60 العدد المستخدمة 2

 52 اسلوب تعبئة المواد 3

العالقة بين 
متطلبات 
اآلليات و 
العدد و 
متطلبات 
المهاة في 

52 52 52 
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 التنفيذ

 52 44 48 لكل عامل% تأثيرمعدل نسبة ال 

 0,36 0,31 0,34 وزن العامل المؤثر 

 48% = المعدل الكلي لجميع العوامل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 العالقة بين متطلبات التخمين والمواصفات واالدارة و متطلبات المهارة في التنفيذ) 17(جدول 

متطلبات التخمين  ت
 والمواصفات

نسبة 
 %التأثير

متطلبات 
المهارة في 

 تنفيذال

مهارة االيدي 
 العاملة

دراية العمال 
 بالمواصفات

مستوى 
 التنفيذ

نسبة    
 %التأثير

32 20 44 

 68 68 68 68 كادر التخمين 1

 48 المواصفات 2

العالقة بين 
متطلبات 
التخمين 

48 48 48 
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 44 44 44 44 الفحوصات 3

اسلوب تقييم  4
 شاريعالم

64 64 64 64 

 56 56 56 56 برامج تقدم العمل 5

التنفيذ بموجب  6
 المخطط

24 

والمواصفات 
ومتطلبات 
المهارة في 

 التنفيذ

32 24 44 

 54 51 52 لكل عامل% معدل نسبة التأثير 

 0,34 0,32 0,33 وزن العامل المؤثر 

 52% = المعدل الكلي لجميع العوامل  

 

القيام %) 56( تأثير لجان استالم المواد وعند مقارنة تأثير متطلبات الخزن مع) 14(نالحظ من الجدول 
 :باالجراءات التالية 

واختيار %)  56(مع نسبة تأثير لجان استالم المواد %) 28( مقارنة نسبة تأثير إدارة المخازن  -1
 %) .56(النسبة االعلى 

نسبة واختيار ال%) 56(مع نسبة تأثير لجان استالم المواد %) 40( مقارنة نسبة تأثير مواقع المخازن -2
 %) .56(االعلى 

واختيار النسبة %) 56(مع نسبة تأثير لجان استالم المواد %) 52( مقارنة نسبة تأثير قوائم التجهيز  -3
 %) .56(االعلى 

واختيار %) 56(مع نسبة تأثير لجان استالم المواد %)  80( مقارنة نسبة تأثير سجالت التوثيق  -4
 %) .80(النسبة االعلى 

بنفس االسلوب ، اي مقارنة نسبة تأثير اي فقرة مؤثرة في ) 16 ،15، 14( الجداول وهكذا يتم بناء هيكل
 .من الجدول واختيار النسبة المؤثرة االعلى ) س(مع نسبة تأثير فقرة مؤثرة في محور ) ص(محور 

يثبت في اسفل الجدول ثالث معاليم يستفيد منها الباحث في بناء تصور عن مقدار تأثير كل عامل من 
 :وامل المؤثرة وكما يلي الع
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 . معدل نسبة التأثير لكل عامل وذاك بجمع النسبة المؤثرة في كل عمود والقسمة على عددها  -1
 وزن العامل المؤثر وذلك بقسمة معدل نسبة التأثير لكل عامل على مجموع معدالت نسب التأثير لكل  -2

 .العوامل 
 المعدل الكلي لجميع العوامل  -3

سمة جميع معدالت نسبة التأثير للعوامل والقسمة على عددها وهو المعدل العام يستخرج هذا المعدل بق
 ) .3، 2، 1(الذي يستخدم في المعادالت 

  كيفية استخدام نسب التأثير على الهدر والتلف15-4

تحديد مدى توفر المتطلبات الواردة في )  17، 16، 15، 14(يتم من خالل إستخدام الجداول         
عاله من قبل إدارة المشروع في حالة اهتمامها بنسب الهدر والتلف في المواد اإلنشائية ، فمن خالل الجداول ا

، نالحظ اذا كانت متطلبات الخزن متوفرة او متحققة فعلياً في موقع العمل وكذلك ) 14(دراسة الجدول 
 الهدر والتلف المستخدمة من متطلبات حركة المواد داخل الموقع فيما اذا كانت متحققة هي االخرى فأن نسبة

وتلك النسبة مأخوذة من المعدل الكلي لجميع %) 60(ستنخفض بنسبة %)  13(والبالغة ) 8(الجداول رقم 
، اما في حالة عدم تطبيق تلك ) 1(وكما في المعادلة المقترحة رقم ) 14(العوامل المؤثرة من الجدول رقم 

 ) .2(وكما في المعادلة المقترحة رقم %) 60(سبة المتطلبات فأن نسبة الهدر والتلف تزداد بن

 )1(---)  المعدل الكلي لجميع العوامل-1(نسبة الهدر والتلف المقدرة  = نسبة الهدر والتلف المعدلة

 )2(---) المعدل الكلي لجميع العوامل+ 1( نسبة الهدر والتلف المقدرة =نسبة الهدر والتلف المعدلة 

 ) 8(من الجدول رقم % 13= ة نسبة الهدر والتلف المقدر -
 )14(من الجدول رقم % 60= المعدل الكلي لجميع العوامل  -

 ) 0,6 -1 ( 0,13= نسبة الهدر والتلف المعدلة 

 تقريباً% 5 أي 0,052                            = 

                          )0,6 +1 ( 0,13= نسبة الهدر والتلف المعدلة 

 تقريباً% 20 أي 0,208             =                

فأن المعادالت المقترحة اعاله يتم تطبيقها بنفس الصيغة مع تغيير ) 17، 16، 15(وهكذا بالنسبة للجداول  
النسبة الواردة في كل جدول بإعتماد المعدل الكلي لجميع العوامل ، اما اذا كانت جميع العوامل الواردة في 

 %) .60(مطبقة من قبل إدارة المشروع فيتم اختيار اكبر نسبة مؤثرة وهي ) 17، 16، 15، 14(الجداول 
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وكان وزن ) عدم وجود لجان إلستالم المواد(قد يحدث عدم تطبيق احدى المتطلبات في احد الجداول ، مثل 
دلة ، يؤدي ذلك الى حساب نسبة الهدر والتلف بموجب المعا) 14(كما في الجدول رقم %) 34(هذه الفقرة هو 
 ) :3(المقترحة رقم 

  وزن         -1(المعدل الكلي لجميع العوامل[ -1[نسبة الهدر والتلف المقدرة =نسبة الهدر والتلف المعدلة 

 )3(------- ] ]  )الفقرة الناقصة                                                          

                         =0,13 ] 1- ] 0,6 )1- 0,34 ([ [ 

 تقريباً%)  8( أي 0,078=                         

وذلك %) 8(انخفضت الى %) 5(نالحظ من الحسابات اعاله ان نسبة الهدر والتلف بدالً من انخفاضها الى 
غير موجود ضمن نظام المؤسسة او المنظمة ، اي عدم وجود %) 34(ألن أحد المتطلبات الذي وزنه المؤثر 

 .ستالم المواد لجان ال

والمعادالت المقترحة ان يدرس ويقارن ما مطبق ) 17، 16، 15، 14(يتطلب من مستخدم الجداول المقترحة 
المتطلبات التي حددها الباحث وذلك لغرض إستخدام المعادالت بصورة صحيحة فعلياً من قبل المنظمة لكل من 

وايجاد نسبة الهدر ) 3(دخاله في المعادلة رقم ومالحظة الفقرات الغير مطبقة واستخراج وزنها المؤثر ال
 .والتلف المعدلة 

  االستنتاجات-16

 :تم التوصل ومن خالل دراسة الجانب النظري والعملي للبحث لالستنتاجات التالية       
 االدارة الجيدة والسيطرة على حركة المواد داخل الموقع إضافة الى توثيق المخزون والمصروف من  -1

 . ساعد في خفض نسبة الهدر للمواد اإلنشائية المواد ت
في السيطرة على نسبة الهدر والتلف وذلك ) 17، 16، 15، 14( تستطيع إدارة المشروع إعتماد الجداول  -2

 .من خالل تطبيق محتوياتها من متطلبات وضوابط 
والتلف المعدلة  تم التوصل الى معادالت بسيطة مقترحة من قبل الباحثين تساعد في حساب نسبة الهدر  -3

 .بموجب تطبيق المتطلبات 
في حساب نسبة الهدر والتلف المعدلة او المخفضة إعتماداً على تطبيق ) 1( تستخدم المعادلة المقترحة رقم  -4

 .المتطلبات 
في حساب نسبة الهدر والتلف المعدلة او التي تزداد بسبب عدم تطبيق ) 2( تستخدم المعادلة المقترحة رقم  -5

 .المتطلبات 
في حساب نسبة الهدر والتلف المعدلة او المخفضة بسبب تطبيق ) 3( تستخدم المعادلة المقترحة رقم  -6

 .المتطلبات مع وجود فقرة واحدة او عدة فقرات غير مطبقة من قبل المنظمة 
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  التوصيات -17

 :يوصي البحث لمستخدمي المتطلبات والمعادالت المقترحة ما يلي      
وتأشير اي فقرة غير منفذة من ) 17، 16، 15، 14(ع المتطلبات الواردة في الجداول  متابعة تطبيق جمي -1

 .قبل منتسبي المنظمة ، عمال وموظفين ومسؤولي المخازن 
 توضيح وشرح أهمية المتطلبات المشار اليها في الجداول أعاله ولجميع منتسبي المنظمة لغرض االهتمام  -2

 .قها في إدامتها وتأشير اي نواقص في تطبي
 االستمرار في دراسة نسبة التأثير لكل عامل مؤثر او لكل من المتطلبات كونها قابلة للتغيير إعتماداً على  -3

نوع التقنيات المستخدمة في مناقلة المواد ، واعتماداً على مهارة التنفيذ ونوع االيدي العاملة ومدى تقدم 
العلمي والحضاري واالخالقي للمنظمة والمنطقة المواصفات للمواد ويرتبط ذلك بصورة وثيقة مع التقدم 

 .والبلد 
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 2008فرع ادارة المشاريع       

 ))السيطرة على العوامل المؤثرة في زيادة نسبة الهدر والتلف في المواد اإلنشائية((:موضوع البحث 

 عزيزي المهندس

 :نهديك أجمل تحياتنا 

ة راجين التفضل بتقديم        يود الباحث دراسة امكانية السيطرة على الهدر في المواد اإلنشائي
 .مساعدتكم بوضع االجابات الدقيقة لألسئلة المرفقة شاكرين تعاونكم معنا 

 ...                                                                 مع التقدير 

 : محور عام  -1
 :الدائرة او الشركة 

 :الشهادة 
 :االختصاص 

 :المنصب االداري 
  :الدرجة الوظيفية

 :عدد سنوات الخبرة في المشاريع 
 :محور العوامل المؤثرة  -2

تعتير المحاور الواردة في االستبيان كعوامل مؤثرة على نسبة الهدر والتلف وهي عوامل مقترحة من 
 .قبل الباحثين إعتماداً على االدبيات وواقع حال تنفيذ المشاريع اإلنشائية 

  .يرجى تحديد مدى االهتمام بها 
 

 : المواصفات  محور 2-1

حسب خبرتك العملية في تنفيذ المشاريع ، اختار الجواب الذي تراه مناسباً لألسئلة المدرجة ادناه 
 .امام االختيار ) ×(بوضع عالمة 

 : حصول الفرق بين كميات المواد المخطط استعمالها وكميات المواد المستعملة فعلياً يعود الى  -
 عدم اتباع المواصفات الفنية المطلوبة وفق المقاولة              ضعف خبرة كادر التخمين         

 
 اخرى تذكر                                               
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 :عتماداً على  اتحديد مواصفات المواد المطلوب استعمالها في المشاريع يكون -
                اخرى        المواد في االسواق المحلية توفر                       المواصفات القياسية لالعمال       

 تذكر
 

 :النقل محور   2-2
ية في تنفيذ المشاريع ، اختار الجواب الذي تراه مناسباً لألسئلة المدرجة عملحسب خبرتك ال

 .امام االختيار ) ×(ادناه بوضع عالمة 
 .منقولة  تكون مالئمة لطبيعة المادة الاالليات المستخدمة في نقل المواد -

    غالباً            احياناً            كال               دائماً            
 

يكون للعمر النافع لالليات المستخدمة في نقل ومناقلة المواد تأثير مباشر على مستوى  -
 .الضائعات في المواد 

      كال         دائماً             غالباً             احياناً      
 
 

الهدر في كميات المواد الواصلة الى المشروع عن طريق اليات شركتكم اقل منه عند  -
 .استخدام اليات النقل الخارجي 

          دائماً             غالباً            احياناً           كال
 : التجهيز محور  2-3

لذي تراه مناسباً لألسئلة         المدرجة ادناه حسب خبرتك العملية في تنفيذ المشاريع ، اختار الجواب ا
 .امام االختيار ) ×(بوضع عالمة 

 .المواد التي يتم تجهيزها بعبوات معروفة وحسب طبيعة المادة يكون الهدر فيها قليل  -
        دائماً             غالباً            احياناً             كال

لى عينات من المواد المزمع تجهيزها الى المشروع في يتم اجراء الفحوصات الخاصة ع -
 .بيان مطابقتها للمواصفات 

        دائماً             غالباً            احياناً             كال
 .يتم تشكيل لجان الستالم المواد المجهزة الى المشروع  -

 اناً             كال       دائماً             غالباً            احي
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وجود فرق بين كميات المواد الواصلة الى المشروع عن الكميات المطلوبة في امر  -
 .التجهيز 

        دائماً             غالباً             احياناً            كال
 .هل هناك تعدد لمصادر التجهيز للمواد المستعملة في اعمال المشاريع  -

          غالباً             احياناً            كال       دائماً    
 

 :محور التخزين   2-4
ية في تنفيذ المشاريع ، اختار الجواب الذي تراه مناسباً لألسئلة المدرجة ملسب خبرتك العح

 .امام االختيار ) ×(ادناه بوضع عالمة 
 .ادخال المواد الى المخازن يكون باالعتماد على قوائم التجهيز فقط  -

 كال     غالباً            احيانا                        دائماً           
إدارة المخازن في المشاريع يكون كادر متخصص في إدارة المخازن الكادر المسؤول عن  -

 )فرع إدارة المخازن/من خريجي الكليات او المعاهد (
              كال        دائماً            غالباً            احياناً

 
عند اختيار موقع المخازن في المشاريع يؤخذ بنظر االعتبار عملية التفريغ والتحميل  -

 .ومالئمته لمواقع تنفيذ االعمال 
         دائماً            غالباً            احياناً             كال

 
 ) .تمارات إدخال مخزنياس(توجد سجالت لتوثيق كميات المواد الداخلة الى المخازن  -

         دائماً             غالباً              احياناً              كال
تجري عملية مقارنة الكميات الخارجة من المخازن مع الكميات المستعملة فعلياً في عملية  -

 .التنفيذ خالل فترات محددة 
   احياناً              كال        دائماً             غالباً            

 
 .الجرد المخزني في فترات  -

         دائما             غالباً              احيانا              كال
         

 : محور تنفيذ االعمال  2-5
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ية في تنفيذ المشاريع ، اختار الجواب الذي تراه مناسباً لألسئلة المدرجة ملسب خبرتك العح
 .امام االختيار ) ×(مة ادناه بوضع عال

 .توجد عالقة مباشرة بين مستوى التنفيذ ونسبة الهدر في المواد  -
             دائماً              غالباً             احيانا              كال

 .العدد المستخدمة في تنفيذ االعمال تؤثر على كمية المواد المستخدمة  -
         غالباً             احيانا              كال        دائماً      

 .العدد المستخدمة في تنفيذ االعمال يتم تهيئتها من قبل الكادر  -
         دائماً              غالباً             احيانا              كال

ل الهيكل هل يتم استهالك كميات مواد في تنفيذ أعمال االنهاء أكثر نتيجة عدم دقة أعما -
 ) .كاالستقامات او المناسيب مثالً(

         دائماً              غالباً             احيانا              كال
 :عملية تقييم المشاريع تكون  -

                بعد إنجاز المشروع               اخرى تذكراثناء مرحلة التنفيذ         
 .نيف االيدي العاملة على مستوى الضائعات في المواد يكون تأثير تص -

          دائماً             غالباً             احيانا              كال 
 :اختيار االيدي العاملة في المشاريع يكون على اساس  -

          دائماً             غالباً             احيانا              كال
 

دي العاملة في المشاريع دراية كافية عن طبيعة ومواصفات المواد المستخدمة تمتلك االي -
 .وخصوصاً المواد التخصصية منها 

           دائماً              غالباً             احيانا            كال
 

 :محور االجراءات االدارية   2-6
 تراه مناسباً لألسئلة المدرجة ية في تنفيذ المشاريع ، اختار الجواب الذيملسب خبرتك العح

 .امام االختيار ) ×(ادناه بوضع عالمة 
 .في المشاريع ) برنامج تقدم العمل(يتم وضع برنامج زمني لتنفيذ االعمال  -

 احيانا            كال             غالباً              دائماً          
 .االعمال وفق ما مخطط لها يتم تنفيذ  -

         دائماً              غالباً             احيانا            كال  
 .ونسبة الهدر في المواد ) المدة(توجد عالقة مباشرة بين سرعة التنفيذ  -
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           دائماً              غالباً             احيانا            كال
 

 .تجري عملية شراء المواد الالزمة لتنفيذ االعمال  -
           قبل البدء بالتنفيذ 

           اثناء مرحلة التنفيذ وكلما تطلبت الحالة
             يقوم رب العمل بتجهيزها   
 اخرى تذكر              
 
يؤدي الى ارتفاع مستوى الضائعات في المواد ) عمل+مواد(عقد مقاولة الكلفة الذي يشمل  -

. 
            غالباً             احيانا            كال           دائماً  

تبني المقاول وحسب شروط العقد عملية توفير المواد فأن ذلك يؤدي الى مستوى صرف  -
 :المواد 

               كبير                  متوسط                 قليل
التنفيذ المباشر اكثر منها في تكون كميات المواد المستخدمة في تنفيذ االعمال في مشاريع  -

 .مشاريع التنفيذ بالمقاوالت 
            دائماً            غالباً            احيانا             كال

 
 .تكون كميات التغييرات في المشاريع  -

          كبير جداً             كبير           متوسط             كال
 

 .التغيير في المشاريع وبكافة تفاصيلها يتم توثيق اوامر  -
          دائماً             غالباً             احياناً            كال

 نسبة الضائعات التقريبية -
حسب رأيكم ما هي نسبة الضائعات المتوقعة وحسب الخبرة المتراكمة لديكم من المشاريع 

 لجدول ادناه ؟السابقة ولبعض المواد اإلنشائية والمدرجة في ا
نسبة الضائعات  المادة

 المتوقعة
نسبة الضائعات  المادة

 المتوقعة
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  B.R.C  الكونكريت

  سيراميك  الرمل

  كاشي موزاييك  الحصى

  ثرمستون  االسمنت الفل

  الصب الموقعي  الحصى الخابط

  االسمنت االبيض  الطابوق

وحدات جاهزة   حديد التسليح
 الصب

 

  شتايكر ملون  تيل الربط

  الحجر  القوالب وملحقاتها

  المرمر  الجص والبورك

الطبقات العازلة 
قير، لباد، صوف (

 )زجاج

 حديد الزاوية 

 او

 الساقية
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