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 تطويرنظام الدارة المخاطر في المشاريع االنشائية باستخدام اسلوب المحاكاة
DEVELOPMENT OF RISK MANAGEMENT SYSTEM IN 

CONSTRUCTION PROJECTS USING SIMULATION
 حافظ ابراهيم ناجي.                                     دباسل قاسم الشيخلي       . د           

                                   مدرس            أستاذ مساعد                         

 كلية الهندسة/  جامعة ديالى                        قسم البناء واالنشاءات  / الجامعة التكنولوجية 


اطر في تقديم األسلوب األساسي لقرارات الدخول إلى يهدف هذا البحث إلى إبراز دور إدارة المخ

أسواق االنشاء من خالل تبني تقنيات التدرج التحليلي والمحاكاة ومخطط التأثير كتقنية الختيار ردود 
 .الخطر المحددة

ولغرض تحقيق هدف البحث، فقد تم جمع البيانات الخاصة به من األدبيات التي تناولت موضوع إدارة 
قنياتها ومن المقابالت الشخصية مع ذوي االختصاص من المصممين والمنفذين للمشاريع المخاطر وت

ولقد أظهرت نتائج . اإلنشائية وأخيراً من البيانات التي تم جمعها عن كلف تنفيذ المشاريع اإلنشائية
يدي تحليل البيانات إلفراد العينة ان اخطار تذبذب الطلب والعرض على المواد أو المعدات أو األ

العاملة و التغييرات في سياسة الحكومة هي أكثر االخطار بروزاً من ناحية التقييم النوعي واخطار 
التغييرات في سياسة الحكومة وتذبذب العرض على المواد والعوامل الداخلية هي أكثر االخطار بروزاً 

ة في العقد تخص وان ردود الخطر المتمثل بالطواريء وتخصيص فقر. من ناحية األهمية النسبية
 .   الظروف المتغيرة قد حصلت على النصيب األكبر من األهمية بالمقارنة مع البدائل األخرى

وعلى ضوء ما تم التوصل اليه من االخطار المحيطة بالمشروع اإلنشائي فقد تم بناء نظام اداري 
م تقنية  يمكن اعتمادها للتقييم يمكن اعتماده في التقييم النوعي لإلخطار وفي محاكاة هذا التقييم باستخدا

ولغرض االستفادة من مميزات . الكمي لإلخطار من خالل قياس تأثير االخطار على كلفة المشروع 
 . الحاسوب اآللي فقد تم تصميم برنامج حاسوبي يعتمد أسس النظام اإلداري المقترح 

ABSTRACT 
    This research aims to highlight the role of risks management in presenting a formal 
approach to entry decisions to the markets of construction through the adoption of the 
analytical hierarchy techniques, and simulation, as a technique in selecting particular 
risk responses. 
To attain the aim of the research, special data which deal with the topic of risks 
management, and their techniques, were collected from personal interviews of 
specialists of designers and executives of construction projects.  
    The results of data analysis of samples have shown that risks of fluctuation of supply 
and demand on materials, equipment or labor and changes in government policy are the 
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most emerged risks with respect to qualitative assessment and the most highlight risks 
of relative importance are risks of changes in government policy and the fluctuation of 
supply and demand on materials and internal factors. And risk responses which are 
represented by contingency and specifying a clause in the contract which is concerned 
with the changeable circumstances have gained the largest share of importance as 
compared with other alternatives. 
In the light of what have been reached by the surrounded risks of the construction 
project, a management system has been constructed which can be adopted in qualitative 
assessment of risks and in simulating this assessment ,so that can be depended on in 
quantitative assessment of risks through quantifying the influence of risks on project 
cost by using simulation technique. To gain from the advantages of computer, a 
computer program has been designed that depends on the bases of the management 
systems which have been suggested to be constructed. 



1- Introduction  

تعترض مدير المشروع اإلنشائي ومهندسي الكلفة مشكلة بناء المشروع المعـرض لإلخطـار ضـمن      
. الحاجة الكبيرة للتحسينات في مساحة ضبط الكلفـة       ويدرك محترفو هندسة الكلفة واإلنشاء       .الميزانية

وبناء على ما تقدم أصبحت الحاجة ضرورية إليجاد طرق علمية وعملية تهدف إلى ضبط الكلفـة ألي      
 . عملية صناعية وإنشائية معرضة لإلخطار

ـ               ة يقدم هذا البحث البديل للطرق المعتمدة في ضبط كلفة المشروع المعرض لإلخطار باستعمال منهجي
تمكن مدراء المشروع من القدرة على توقع القلق وعدم التأكد المحيط بالكلفة والناتج عـن االخطـار                 

 بصورة مسبقة وبنشاط تباينـات       الخطر المحيطة بالمشروع ومن ثم توقع تكاليف اإلكمال وبالتالي منع        
 .عرف بـإدارة المخاطري  هذا ما و،الكلفة باختيار ردود االخطار المثلى

المـالكون  فوبيئة العمل المتغيرة بصـورة سـريعة،        سع الفائدة من تقييم الخطر بازدياد التعقيد        تتوكما  
لذلك فالمسؤولية يجب ان    . ومقاولوهم مطالبون بإدارة الخطر مع محافظتهم على ضبط وتحسين األداء         

 ليس فـي    لخطراتقع على عاتق الصناعة اإلنشائية لغرض تسويق مفاهيم تقييم الخطر لبيان ان تحليل              
 عند استخدام المصادر بكفاءة اكبـر وتجنـب نتـائج تـأخير      أوالجدولة فقط بل في الكلفة واالستثمار   

 .المشروع وزيادة الكلفة
 Research Objectives أهداف البحث-2

 : كاألتي البحث أهداف يمكن تحديد أهم
 .شروع بصورة كبيرةتحديد االخطار السائدة في حقل االنشاء التي تقود إلى نمو كلفة الم. 1
تحديد واستخراج التطبيقات األكثر مالئمة والطرق الفعالة إلدارة خطر المشروع من خالل تطوير             . 2

 بدقة بكلفة انشاء المشروع بالقياس الموثـوق والـدقيق للخطـر المـالزم              ؤوسيلة أكثر موثوقية للتنب   



            2008 

 3

بط األبعد للخطر المالزم للمشاريع     للمشاريع اإلنشائية من خالل جمع ودمج تقنيات الخطر كوسيلة للض         
 .اإلنشائية

استعمال نماذج تقييم الخطر النوعية والكمية كأدوات في عملية اتخاذ القرار المتعلقـة باالخطـار               . 3
 .المحيطة بكلفة المشروع

 :اعتماد تقنيات إدارة الخطر النوعية في اقتراح النظام اإلداري الذي يعنى باألمور اآلتية. 4
 .لنوعي لالخطارالتقييم ا -أ 
 .تحديد األهمية النسبية لالخطار -ب  
 .التقييم النوعي الموزون لالخطار -ج 
 .محاكاة التقييم النوعي الموزون لالخطار -د 

قياس مقدار الخطـر     يعتمد على    اعتماد تقنيات إدارة الخطر الكمية في اقتراح النظام اإلداري الذي         . 5
 .باستخدام المحاكاة

  :evious Researches ReviewPrالبحوث السابقة مراجعة  -3
بمناقشة األساليب المتعلقة بقرارات الدخول في أسـواق االنشـاء الدوليـة التـي      )Seung ) 1فقد قام

تتضمن جميع حاالت القلق وعدم التأكد في مشاريع االنشاء المحلية باإلضافة إلى االخطـار المحـددة               
ل التخاذ قرارات الذهاب أو عدم الذهاب النظامية         األسلوب الشام  بالتعامالت الدولية، ثم بعد ذلك طوراً     

المصـممة  ) Cross – Impact Analysis( التقاطع -للمشاريع الدولية باستخدام طريقة تحليل تأثير 
 )William ) 2 موقـد كما.للتنبأ باإلحداث المستقبلية من خالل انتزاع التفـاعالت بـين المتغيـرات    

ومهندسي الكلفة على توقع قلق الكلفة المحتمل، توقـع تكـاليف           منهجية التي تساعد مدراء المشروع      ال
وهذا يتم تأديته مع تقنيات تقييم الخطر النوعية،         .مسبق وبنشاط تباينات الكلفة   الاإلكمال وبالتالي المنع      

حيث تُطبق هذه المنهجية المبتكرة من مرحلة التخطـيط مـروراً         ). المحاكاة والقيمة المكتسبة  (والكمية  
وأخيراً تم التأكيد على تشخيص وتقييم ومقبولية ومراقبة        .  االنشاء حتى أكمال وإنهاء المشروع     بمرحلة

 . الخطر، ومن ثم على تحليل القرار والضبط والسيطرة على الخطر
 تحليل الخطر في تخمين وتحديد طوارئ المشروع اإلنشائي من خـالل  )Stephen )3  قد استخدملو

هي المنهجية التـي   و)Estimating using Risk analysis(ليل الخطر  طريقة التخمين باستخدام تح
 امـا  .يمكن استخدامها لتجسيد الطوارئ بواسطة تشخيص القلق وعدم التأكد وتخمين تأثيراته الماليـة 

Rajkumar Roy   )4(بتحليل الكلفة البارامترية ضمن بيئة الهندسة المتالقية، بهدف التنبأ م  فقد قا 
  على )Massound Jarid ) 5  ركزفي حين . التأكد خالل التخمين للمشاريع المستقبليةعدم بمقدار

مصادر خطر االستثمار في تطوير البنية التحتية لموقف السيارات في المطـارات، وناقشـا تطبيـق                
كمـا  . محاكاة مونتي كارلو في تخمين وفهم تأثيرات عدم التأكد المقترنة بالتدفق على جدوى المشروع             

  NPV – atية بطريقة القيمة الحالية الصـافية  ت استثمار مشروع البنى التح)Sudong Ye  )6يموق
risk  من خالل التصنيف المنظم لطرق تقييم االستثمار الموجودة، وتحديد الطرق التي تأخذ االخطار  

مج طريقتي  في الخطر من خالل د NPVبنظر االعتبار، ومن ثم تطوير طريقة القيمة الحالية الصافية
ـ   قد قـدم ف )Makarand) 7 أما .الكلفة المعدلة الموزونة لراس المال وعائد الخطر الثنائي  انموذج
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 الدولية، ويساعد هذا النموذج في عمليات التوسع في السـوق        االنشاء  في مشاريع  المحتملتقييم الخطر ل
خدم  كأداة لقياس الخطـر      الدولية بواسطة تحليل الخطر في مستويات القطر والسوق والمشروع، ويست         

 .المتضمن في استثمار االنشاء الدولي كواحد من المراحل األولية في تقييم المشروع
 بتحليل خطر االستثمار في تخمين البنية التحتية لميناء مقترح، يتم )Ryuji Kakimoto )8   كما قام

ض الفوائد و القيود من خالل       الثنائي في هذا التحليل، ومن ثم عر       –فيه وصف التطبيق لطريقة العزم      
تطبيق هذه الطريقة عندما تكون تكاليف وعوائد المشروع دوال لمتغيرات عشوائية، واختبار حساسـية          
الخطر لدوال الكلفة والعائد تحت سيناريوات مختلفة واستخدام النتائج المستحصلة في اتخـاذ قـرارات     

 .اإلدارة حول الدراسات المستقبلية
ببناء نموذج محاكـاة إليجـاد الكلـف المتوقعـة       )Willenbrock )9  قام قدفاكاة  أما في مجال المح   

 لغة خاصـة  )10 (Halpin حين وضعفي ). Earthmoving  Operations(لعمليات إزاحة التربة 
أي المخطط الشبكي للعمليـات التكراريـة ومـن         ) CYCLONE(ألغراض المحاكاة تم تسميتها بـ      

   كمـا واسـتخدم   . بنظر االعتبار طبيعة العمليات اإلنشائية عنـد تحليلهـا         مميزات هذه اللغة انها تأخذ    
Greenwald) 11(       المحاكاة في تقييم تأثير تغير عوامل الجو المختلفة علـى المشـاريع اإلنشـائية  

 . والتبوء بالمدة الكلية لهذه المشاريع من جراء تأثير ذلك
عديد من المشاكل المتعلقـة بالمسـار الحـرج          هذا األسلوب في حل ال     )Feiler) 12 استخدم   كذلكو  

 Evans  أمـا .ودراسة تأثير المخاطرة الناجمة عن تجاوز الكلفة الحقيقية عن الكلفة المتعاقـد عليهـا          
عمل نموذج محاكاة لتمثيل مشاريع الطرق وتم استخدامه على شكل لعبة للتـدريب، حيـث               فقد   )13(

لفعاليات ومن ثم يبين تأثير ذلك على الكلفة وهـذا ممـا            يتخذ الالعب القرارات بشان توزيع الموارد ل      
ـ  )Borcherding)  14 اسـتخدم    اخيرا فقد و. يؤدي إلى تطوير المهارات اإلدارية لالعب       ا برنامج

وذلك لدراسة وتحليل األوضاع الماليـة للمشـاريع اإلنشـائية    ) Cost Control Simulation(يدعى 
لعـدد  ) Competitive Biding(دراسة العروض التنافسـية  باإلضافة إلى استخدام هذا األسلوب في 

 . كبير من المشاريع اإلنشائية في مرحلة ما قبل اإلحالة
 حادثة محتملة تؤثر بشكل سلبي في تحقيق أهـداف   ةأي( عرف الباحثون الخطر على أنه          وأخيرا فقد 

لتحليـل واإلدارة لالخطـار     العملية التي تمكن من ا    ( أما تعريف ادارة المخاطر فهي       .)15()المشروع
المقترنة بالمشروع، وتهدف إلى إزالة وإنقاص االخطار التي تهدد اإلنجاز ألهداف المشروع، وبالتالي             

 .)16()تأخذ على عاتقها زيادة اإلمكانية لإلكمال الناجح للمشروع ضمن أهداف الكلفة، الوقت واألداء
خطط عمل إدارة المخاطر هو المفتاح لنجاح إدارة        ان األسلوب المنظم لم    : منهجية إدارة المخاطر   -4

المخاطر والذي يجب ان يوظف إلنجاز أفضل النتائج ، فمخطط عمل إدارة المخاطر يتضمن خطوات               
جادة تساعد المستخدم في تطبيقاته وفي تحسين عمليات اتخاذ القرار ويتكون المخطـط مـن مراحـل          

  -:عديدة هي 
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 مرحلة تقييم الخطر وتقسم إلـى التقيـيم         -3شخيص االخطار        مرحلة ت  -2 مرحلة التخطيط        -1
 مرحلة مراقبة وضـبط الخطـر       -5 مرحلة رد الخطر       -4النوعي لإلخطار والتقييم الكمي لإلخطار      

  مرحلة الدراسة والتعلم بعد العملية-6
ا ، والـذي    وسوف يتم التركيز في هذا البحث على بناء نظام اداري للتقويم النوعي لإلخطار ومحاكاته             

يعتمد على رأي الخبراء لتقييم احتمالية حدوث االخطار وتأثيرها على المشروع وتحديد أسبقياتها وفقا              
 . إلى التأثير على المشروع إذا تحققت 

لغرض بناء النظام اإلداري ينبغي الوقوف على عناصـر ذلـك النظـام     :  صياغة النظام اإلداري -5
لورة االخطار التي تؤدي إلى تغير الكلفة في المشاريع اإلنشـائية            حيث تم ب   )أحداث الخطر (والمتضمن

باالعتماد على المراجعة النظرية للبحوث التي تناولت االخطار وادارتها ، بعدها تم اختصـار ودمـج                
هذه االخطار من خالل المقابالت الشخصية مع مهندسين ذوي خبرة جيدة في مجال تصـميم وتنفيـذ                 

 حيث يتضـمن    )2(و)1( الجداول   -الملحق عامال ، وكما مبين في       49بلغ عددها   المشاريع اإلنشائية لي  
 لتقييم تاثير حدوث الخطـر  - :ومصفوفة التاثير لتقييم احتمالية حدوث الخطر     - :مصفوفة االحتمالية 

. 
 

 لحساب االهمية النسبية لمصادر وعوامل الخطر :مصفوفة المقارنة الزوجية لمصادر وعوامل الخطر
يرجى تقييم األهمية النسبية لكل مساحة من مساحات الخطر باالعتماد : مبين في المثال التالي ، وكما 

 :على
 :مقياس األهمية النسبية المبين في الجدول األتي. 1

 مقياس األهمية النسبية لإلخطار من المقارنة الزوجية) 3(جدول
 مقدار الشدة التعريف التفسير

 1 أهمية متساوية  الهدفمساهمة الفعالتين بالتساوي في
تفضيل احد الفعالتين على األخرى بشكل      

 طفيف
 3 أهمية متوسطة

تفضيل احد الفعالتين على األخرى بشكل      
 قوي

 5 أهمية جوهرية

هيمنة ألهميـة أحـدى الفعـالتين علـى         
 األخرى

أهمية ظاهرة 
 بوضوح

7 

بيان تفضيل أحدى الفعالتين على األخرى      
 مـن اإلثبـات أو      بالمقدار األعلى الممكن  

 9 أهمية شديدة وبالغة
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 التوكيد

 8,6,4,2 قيم وسطية تستخدم عند الحاجة لها في المقارنة

 
األهمية النسبية لكل مساحة من مساحات الخطر باستخدام طريقة المقارنـة الزوجيـة بـين هـذه                 . 2

أي خطـر   : التالي أسفل األهمية المناسبة، وكما موضح في المثال      ) √(المساحات، وذلك بوضع عالمة     
 يكون أكثر أهمية؟ والى إي درجة يكون مقدار األهمية؟

 خطر خطر مقدار األهمية النسبية
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 تقني                  مالي
ـ         بعد ذلك توضع عالمـة     ، مرات في زيادة الكلفة   ) 9(فإذا كان الخطر التقني أكثر من الخطر المالي ب

 :كما يأتيو) √(
 

 خطر خطر مقدار األهمية النسبية
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 تقني √                 مالي
 √(بعد ذلك توضع عالمـة  ، مرات أكثر من الخطر التقني في زيادة الكلفة) 9(وإذا كان الخطر المالي  

 :كما يأتي)  
 خطر خطر مقدار األهمية النسبية

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
 تقني                 √ مالي

 
 ) .2(ومن مجموع هذه المعلومات تمكن من بناء هيكل النظام اإلداري المقترح والموضحة في الشكل 

6 Definition of the System 

 إلـى  )1(ألمبين في الشكل   تناولت الخطوة األولى من تصميم النظام اإلداري التعريف بالنظام المقترح         
 :المستخدم مع بيان الهدف والغرض من استخدامه والذي يتحدد باألمور آالتية

 :التقييم النوعي الموزون لإلخطار والذي يتضمن. 1
التقييم الموزون النسبي   -ج.   تحديد األهمية النسبية لإلخطار   -ب.      التقييم النوعي لإلخطار   . أ 

 .لإلخطار
 : النوعي الموزون لإلخطار وتتضمنمحاكاة التقييم. 2
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محاكاة األهمية النسـبية    -ج.            محاكاة تأثير الحدوث  -ب.     محاكاة احتمالية الحدوث   . أ 
 .لكل خطر

 
7- Weighted Qualitative Assessment of Risks       

  :اء األتيلغرض التقييم النوعي الموزون لإلخطار البد من أجر
 :لغرض التقييم النوعي لإلخطار البد من أجراء األتي

 .تشخيص اإلخطار وتصفيتها  .1

 .تقييم احتمالية حدوث اإلخطار .2

 .تقييم شدة حدوث اإلخطار .3
.  االحتمالية يتم تقييم اإلخطـار بشـكل نـوعي         -وباستخدام مصفوفة التأثير   ،)3(و) 2(ومن النقطتين   

 .ي ترتيب اإلخطار حسب تأثيرها واحتمالية حدوثهاوبالتال
8-  

 :من اجل تحديد األهمية النسبية لإلخطار البد من أجراء األتي
 .تحديد األهمية النسبية لمصادر الخطر من خالل المقارنة الزوجية بين هذه المصادر . 1

 .ر من المصادر المذكورة أعاله تحديد األهمية النسبية لعوامل الخطر لكل مصد . 2

تحديد األهمية النسبية لعوامل الخطر بالنسبة إلى جميع أخطار المشروع والتي تم حسابها مـن                . 3
 - :ة اآلتيالمعادلة

---- األهمية النسبية لعوامل الخطر      *     األهمية النسبية    =   األهمية النسبية لعوامل الخطر   
---)1( 

 لكل مصدر من المصادر        لمصادر الخطر     روع   بالنسبة لجميع أخطار المش

 . ترتيب اإلخطار حسب أهميتها النسبية . 4
9-  

 :لغرض التقييم الموزون النسبي لإلخطار البد من أجراء آالتي
 .السابقةالتقييم النوعي لإلخطار وكما مشار إليه في الفقرة  . 1

 .نستخرج األهمية النسبية لإلخطاربالتوازي لهذا التقييم،  . 2

 : النتيجتين لتوليد النتيجة النهائية ووفق المعادلة آالتيةبعد ذلك، تضرب كالً . 3

)2(------- األهمية النسبية لتلك اإلخطـار * التقييم النوعي لإلخطار = التقييم الموزون للخطر    
  

 :نستخرج التقييم الموزون النسبي لإلخطار من المعادلة آالتية . 4

 100 * التقييم الموزون لألخطار                                    
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)3(---------- ______________________________________________ =التقييم المـوزون النسـبي      
   

  مجموع قيم التقييم الموزون لجميع اإلخطار       لإلخطار                 
 
 .زون النسبيترتيب اإلخطار حسب تقييمها المو . 5

10-  
 :لغرض محاكاة التقييم النوعي الموزون لإلخطار البد من أجراء األتي

  1-10 
 محاكاة احتمالية حدوث اإلخطار الرئيسية : أوالً

 :من اجل محاكاة احتمالية حدوث الخطر البد من أجراء األتي
 .يير احتمالية حدوث الخطر لكل خطر من اإلخطار وبنسب مختلفةتغ . 1

مالحظة تأثير تغير احتمالية حدوث الخطر على اإلخطار األخرى الموجـودة فـي مصـفوفة                . 2
 الشكل التالي الخطر من خالل جدول مقياس التأثير والتفاعل وجدول تأثير التقاطع المبينين في 

 
 مقياس التأثير والتفاعل) 4(جدول

ة معامل قيم
 التأثير

 ت التأثير التعريف

تأثير عامل الخطر يكون بشكل  1
مهم بشدة في نفس اتجاه الفعالية 

 على األخطار األخرى

+++SIG 1 

تأثير عامل الخطر يكون بشكل  0.9
مهم جدا في نفس اتجاه الفعالية 

 على األخطار األخرى

++SIG 2 

تأثير عامل الخطر يكون بشكل  0.8
تجاه الفعالية على مهم في نفس ا
 األخطار األخرى

+SIG 3 

تأثير عامل الخطر يكون بشكل  0.7
معتدل إلى مهم في نفس اتجاه 

 الفعالية على األخطار األخرى

+SIG---- 
+MOD 

4 
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تأثير عامل الخطر يكون بشكل  0.6
معتدل  في نفس اتجاه الفعالية 

 على األخطار األخرى

+MOD 5 

 بشكل تأثير عامل الخطر يكون 0.5
طفيف إلى معتدل في نفس اتجاه 

 الفعالية على األخطار األخرى

+MOD----+ 
LIG 

6 

تأثير عامل الخطر يكون بشكل  0.4
طفيف في نفس اتجاه الفعالية 

 على األخطار األخرى

+++ LIG 7 

تأثير عامل الخطر يكون بشكل  0.3
طفيف جدا في نفس اتجاه الفعالية 

 على األخطار األخرى

++LIG 8 

تأثير عامل الخطر يكون بشكل  0.2
طفيف بشدة في نفس اتجاه 

 الفعالية على األخطار األخرى

+LIG 9 

تأثير عامل الخطر يكون بشكل  0.1
طفيف بشدة إلى عدم وجود تأثير 

 في نفس اتجاه الفعالية 

+LIG -----NO 10 

 NO 11 ال يوجد هنالك تأثير وتفاعل صفر

 

، فتخذ نفس المصطلحات والقيم للتأثير ومعامل )الكلفة( عكس اتجاه الفعالية  إذا كان التأثير فيويالحظ
وكمثال يوضح اإلجابة فإذا  كان خطر التضخم يؤثر بشكل (+). بدال من ) -(التأثير ولكن بإشارة 

 :وكما يلي) SIG+++(مهم بشدة على خطر تغير كلفة المواد األولية فتوضع عالمة 

 األخطار
تغير أسعار 

د الموا
 األولية

   

تقلب نسبة 
 التضخم

+++SIG    
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 ) 2( الجدول -وهكذا بالنسبة إلى بقية األخطارالمبينة في الملحق
 :وحسب المعادالت آالتية

----- معامل التأثير والتفاعل   * التغير في احتمالية حدوث       =مقدار التغير في احتمالية حدوث      
-)4( 

  اإلخطار المؤثرة كنسبة مئوية    مئوية      الخطر كنسبة       
)5(-------- مقدار التغيـر   * احتمالية حدوث  + احتمالية حدوث      =احتمالية حدوث الخطر  

ــدة                                                                                           الجديـــــــــ
 بة مئويةالخطر المؤثر    كنسالخطر          

وقد تم تحديد معامالت التأثير والتفاعل من خالل المقابالت الشخصية مع مهندسين ذوي خبرة جيـدة                
 .في مجال التصميم والتنفيذ 

 .تقييم احتمالية حدوث الخطر لكل حالة من حاالت التغيير . 3

 .تقييم شدة حدوث الخطر من مصفوفة التأثير . 4

 السـابقة  االحتمالية المذكورة في الفقـرة     – التأثير   وباستخدام مصفوفة ) 4(و) 3(ومن النقطتين    . 5
 .يتم تقييم اإلخطار بشكل نوعي

حساب األهمية النسبية لعوامل الخطر من خالل مصفوفة المقارنة الزوجية في مستوى عوامـل      . 6
 .الخطر ولكل مصدر من المصادر

 .غييرحساب التقييم النوعي الموزون لكل خطر من اإلخطار ولكل حالة من حاالت الت . 7

 .ترتيب اإلخطار حسب التقييم النوعي الموزون لكل خطر . 8
 محاكاة احتمالية حدوث اإلخطار الفرعية الموجودة ضمن اإلخطار الرئيسية: ثانياً

في حالة كون اإلخطار الرئيسية تحوي على أخطار فرعية ، فان عملية محاكاة احتمالية حدوث الخطر               
 :تتضمن الخطوات آالتية

 .لية حدوث اإلخطار الفرعية لكل خطر من اإلخطار الرئيسية وبنسب مختلفةتغيير احتما. 1
مالحظة تأثير تغير احتمالية حدوث اإلخطار الفرعية ضمن اإلخطار الرئيسـية علـى اإلخطـار               . 2

األخرى الموجودة في مصفوفة الخطر من خالل جدول مقياس التأثير والتفاعل وجدول تأثير التقـاطع               
 : وكما يلي السابقالشكلالمبينين في 

 :بالنسبة إلى الخطر الرئيسي الذي يتضمن الخطر الفرعي نطبق المعادالت آالتية. أ
 احتمالية حدوث الخطر الرئيسي                            
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 )6(---------- __________________________________________________  =معدل التعديل 
    

 )أوزان هذه اإلخطار* احتماليات حدوث (ع                  مجمو
                           اإلخطار الفرعية            الفرعية

وعلى فرض تساوي أوزان اإلخطار الفرعية في أهميتها بالنسبة إلـى الخطـر الرئيسـي الموجـودة               
 :ضمنه، تصبح المعادلة

 ي   احتمالية حدوث الخطر الرئيس                          
   )7(--------  ______________________________________________________ =معدل التعديل 

 وزن الخطر الواحد ) * احتماليات حدوث(                  مجموع 
 اإلخطار الفرعية                                  

 :فتصبح المعادلة
+             احتماليـة حـدوث اإلخطـار الفرعيـة         * ( الواحد   وزن الخطر * معدل التعديل = احتمالية حدوث   

عـدا الخطـر                                                                          الخطر الرئيسـي  
 الذي سيتغير

     ))مقدار تغيره + 1(احتمالية حدوث الخطر (                         
 )8(-----------------          الفرعي الذي سيتغير                                   

 :بالنسبة إلى بقية اإلخطار نطبق المعادالت آالتية. ب
------ معامل التأثير والتفاعل    *  التغير في احتمالية حدوث   =مقدار التغير في احتمالية حدوث    

-)9( 
 كنسبة مئويةاإلخطار المؤثرة   الخطر كنسبة مئوية          

 :فتصبح المعادلة
 )10(------   مقدار التغير* احتمالية حدوث + احتمالية حدوث =احتمالية حدوث الخطر 

  
 كنسبة مئوية الخطر المؤثر    الجديدة              الخطر                 

 .تقييم احتمالية حدوث الخطر لكل حالة من حاالت التغيير. 3
 .لخطر من مصفوفة التأثيرتقييم شدة حدوث ا. 4
  االحتماليـة المـذكورة فـي الفقـرة         –وباسـتخدام مصـفوفة التـأثير       ) 4(و) 3(ومن النقطتين   . 5

 . يتم تقييم اإلخطار بشكل نوعيالسابقة
حساب األهمية النسبية لعوامل الخطر من خالل مصفوفة المقارنة الزوجية في مسـتوى عوامـل               . 6

 .الخطر ولكل مصدر من المصادر



            2008 

 12

 .حساب التقييم النوعي الموزون لكل خطر من اإلخطار ولكل حالة من حاالت التغيير. 7
 .ترتيب اإلخطار حسب التقييم النوعي الموزون لكل خطر. 8

2-10  
  والفرعيةمحاكاة تأثير حدوث اإلخطار الرئيسية: أوالً

نفس الخطوات المتبعة في محاكاة االحتمالية ، مع        راء  من اجل محاكاة تأثير حدوث الخطر البد من أج        
                           .استعاظة كلمة االحتمالية بالتأثير 

   :ثانيا
 :من اجل محاكاة األهمية النسبية لكل خطر من اإلخطار البد من أجراء األتي

 .مصادر الخطر األخرى وبنسب مختلفةتغيير وزن مصدر الخطر مقابل . 1
حساب األهمية النسبية لمصادر الخطر من خالل مصفوفة المقارنة الزوجية في مستوى مصـادر              . 2

 .الخطر ولكل حالة من حاالت التغيير
 .تغيير وزن عامل الخطر مقابل عوامل الخطر األخرى ولكل مصدر خطر وبنسب مختلفة. 3
مل الخطر من خالل مصفوفة المقارنة الزوجية في مسـتوى عوامـل            حساب األهمية النسبية لعوا   . 4

 .الخطر ولكل حالة من حاالت التغيير
 .تقييم احتمالية حدوث الخطر من مصفوفة االحتمالية. 5
 .تقييم شدة حدوث الخطر من مصفوفة التأثير. 6
ـ           ) 6(و) 5(ومن النقطتـين    . 7  ي الفقـرة   وباسـتخدام مصـفوفة التـأثير واالحتماليـة المـذكورة ف

 . يتم تقييم اإلخطار بشكل نوعيالسابقة
 .حساب التقييم النوعي الموزون لكل خطر من األخطار ولكل حالة من حاالت التغيير. 8
 .ترتيب األخطار حسب التقييم النوعي الموزون لكل خطر. 9

11-  
بلية وكفاءة النظام اإلداري المقترح وذلك عن طريق االسـتفادة مـن صـفات           من اجل زيادة قدرة وقا    

ومميزات استخدام الحاسوب وتوظيفه ومن اجل تحقيق السرعة والدقة في نتائج تطبيق النظام فقد قـام               
الباحث ببناء وتصميم برنامج حاسوبي متفاعل يمكن اعتماده في التقويم النوعي الموزون لألخطار من              

 من خالل التقويم الموزون للخطـر،       ويم النوعي لألخطار وتحديد األهمية النسبية لها وأخيراً       خالل التق 
وفي محاكاة التقويم النوعي الموزون لألخطار وذلك من خالل محاكاة احتمالية حدوث الخطر ومحاكاة              

 .تأثير حدوث الخطر وأخيرا محاكاة األهمية النسبية لكل خطر
 1-11 Program Specification 

 :تميز البرنامج المصمم بالمواصفات التالية
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في كتابة وتصميم البرنامج، علمـا بـان متطلبـات تشـغيل     ) Visual Basic(تم اعتماد لغة  . أ 
 .البرنامج بسيطة وال تحتاج إلى جهاز حاسوب بمواصفات خاصة

 بحيث يتجاوب مع ابسط مسـتويات  كانت السهولة والبساطة لمستخدم البرنامج عنوانا في العمل     . ب 
 .فهم واستخدام الحاسوب

الصفة المميزة هي السرعة والدقة والنظام في إيصال المعلومات وإبـراز النتـائج فـي بنـاء                  .ج 
 .البرنامج

ومن المواصفات األخرى الدقة في إعطاء نتائج التقييم والدقة في إعطاء التقارير المتولدة عـن                .د 
 .هذا التقييم خالل البرنامج

كانت لغة الضاد هي اللغة المستعملة في إظهار المعلومات مما يتيح فهم هذه المعلومـات مـن                  . ه 
 .قبل جميع مستخدمي البرنامج

  2-11   Program Approach 

 :يتضمن عمل واستخدام وتشغيل البرنامج المراحل التالية
ى الشاشة المعلومات الخاصة بالبرنامج وكيفية      عند تشغيل البرنامج تظهر عل     :الدخول إلى البرنامج  . 1

 .تشغيله ثم يتنقل البرنامج إلى المراحل الالحقة
يعطي البرنامج خاللها قائمة باالختيـارات للمسـتخدم مشـتملة علـى             :قائمة اختيارات البرنامج  . 2

 :الخيارات آالتية
الخـروج  -ج.     زون للخطـر  محاكاة التقييم النوعي المو   .ب.    التقييم النوعي الموزون للخطر   -أ

 .من البرنامج
يبدأ البرنامج بإظهار مصادر الخطر بشكل تعاقبي، وعندها يطلب من          ) أ(عند اختيار المستخدم للخيار     

المستخدم تحديد أهمية المصدر مقارنة بالمصادر األخرى من خالل المقارنة الثنائيـة بـين مصـادر                
بيـان تفضـيل     -9 أهمية متساوية إلى     -1( يتراوح من الخطر وعلى مقياس المقارنة الزوجية والذي       

وبعـد إدخـال جميـع       ).أحدى الفعاليتين على األخرى بالمقدار األعلى الممكن من اإلثبات أو التوكيد          
المعلومات المطلوبة، يقوم البرنامج باستخراج درجة اإلجابة لكل مصدر من العمليات الحسابية التـي              

 .تجري داخل البرنامج 
در خطر يتضمن مجموعة من األخطار يتوجب على المستخدم إن يستخرج األهمية النسبية             إن كل مص  

لها، حيث يبدأ البرنامج بإظهار عوامل الخطر لكل مصدر، وعندها يطلب من المستخدم تحديد أهميـة                
عامل الخطر مقارنة بالعوامل األخرى من خالل المقارنة الثنائية بين عوامل الخطـر ولكـل مصـدر       

 وبعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يقـوم البرنـامج         . المبين أعاله  قياس المقارنة الزوجية  وعلى م 
باستخراج درجة لكل عامل من عوامل الخطر ولكل مصدر من العمليات الحسابية التي تجري داخـل                

 .البرنامج 
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لى المقيـاس  وفي نفس الوقت يتوجب على المستخدم أن يقيم شدة حدوث الخطر من مصفوفة التأثير ع             
  وتقييم احتمالية حدوث الخطر من مصفوفة االحتمالية علـى           10 =  إلى عالي جداً   1 = جداً ئمن واط 
ـ ( وبعد اختيار واحد من اختيارات مقياس مصفوفة االحتمالية ومصفوفة التـأثير       . نفسه المقياس  ئواط

 إلى مصفوفة احتماليـة     ر وفقاً ، يقوم البرنامج بالتقييم النوعي لألخطا     )10 =إلى عالي جداً   ... 1=  جداً
 . التأثير والمحددة من مصفوفة التأثير ومصفوفة االحتمالية–

ومن ثـم ترتيـب     ).3) (2( إلى المعادالت    بعد ذلك يحدد البرنامج التقييم الموزون النسبي للخطر وفقاً        
 . إلى التقييم الموزون النسبي للخطراألخطار وفقاً

 يبدأ البرنامج بإظهار مصادر الخطر بشكل تعاقبي، وبعـد اختيـار         )ب(وعند اختيار المستخدم الخيار     
واحد من مصادر الخطر نبدأ بمحاكاة أهميته النسبية من خالل أجراء مقارنة ثنائية بين مصدر الخطر                

إلـى  ) 1( مختلفة مع بقية مصادر الخطر األخرى باستخدام مقياس مـن            المحدد الذي يعطى له أوزاناً    
 .مصدر مقارنة بالمصادر األخرىليمثل أهمية ال) 9(

وبعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يقوم البرنامج الحاسوبي باستخراج درجة اإلجابة لكل مصـدر         
بعد ذلك يحدد البرنامج ترتيب مصـادر األخطـار         .من العمليات الحسابية التي تجري داخل البرنامج        

 . إلى أهميتها النسبيةوفقاً
جموعة من األخطار، وعندها يطلب من المستخدم بمحاكاة هذه العوامل          إن كل مصدر خطر يتضمن م     

من خالل تغيير أهمية عامل الخطر مقارنة بالعوامل األخرى عند أجراء المقارنة الثنائية بين عوامـل                
 9أهمية متساوية إلـى      ... 1(الخطر ولكل مصدر وعلى مقياس المقارنة الزوجية والذي يتراوح من           

، )أحدى الفعاليتين على األخرى بالمقدار األعلى الممكـن مـن اإلثبـات أو التوكيـد              بيان تفضيل   ... 
ومالحظة تأثير تغيير األهمية النسبية لهذا العامل على عوامل الخطر  األخرى التي يـؤثر ويتفاعـل                 

 .  التقاطع–معها هذا الخطر من خالل مصفوفة تأثير 
رنامج باستخراج درجة اإلجابة لكل عامل من عوامـل       وبعد إدخال جميع المعلومات المطلوبة، يقوم الب      

 .الخطر ولكل مصدر من العمليات الحسابية التي تجري داخل البرنامج
بعدها يطلب من المستخدم بمحاكاة التقييم النوعي لإلخطار من خالل محاكاة احتمالية حدوث الخطـر               

تعاقبي ولكل مصـدر وعنـدها      حيث يبدأ البرنامج بإظهار عوامل الخطر بشكل        . وشدة حدوث الخطر  
 1 = جداً ئيطلب من المستخدم إما تقييم شدة حدوث الخطر من مصفوفة التأثير على المقياس من واط              

أو يطلب منه تقييم احتمالية حدوث الخطر مـن          . وتغيير احتمالية حدوث الخطر    10  =إلى عالي جداً  
.  وتغيير شدة حدوث الخطر    10 = داً إلى عالي ج   1 = جداً ئمصفوفة االحتمالية على المقياس من واط     

مع مالحظة تأثير تغيير كل من االحتمالية والشدة لهذا العامل على عوامل الخطر األخرى التي يـؤثر                 
 .  التقاطع-ويتفاعل معها هذا الخطر من خالل مصفوفة تأثير 
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طـر الفرعيـة   وعند احتواء الخطر الرئيسي على أخطار فرعية، فان البرنامج يبدأ بإظهار عوامل الخ          
لكل خطر رئيسي بشكل تعاقبي، وعندها يطلب من المستخدم إما تقيـيم شـدة حـدوث الخطـر مـن          

 . وتغيير احتمالية حدوث الخطر10 =  إلى عالي جدا1ً = جداًئمصفوفة التأثير على المقياس من واط
 طـئ  او يطلب منه تقييم احتمالية حدوث الخطر من مصـفوفة االحتماليـة علـى المقيـاس مـن وا                  

مع مالحظة تأثير تغيير كل من االحتماليـة  .  وتغيير شدة حدوث الخطر  10 =  إلى عالي جداً   1 = جداً
والشدة لهذا العامل على عوامل الخطر األخرى التي يؤثر ويتفاعل معها هـذا الخطـر مـن خـالل                   

  .مصفوفة تأثير التقاطع
 التقـاطع والمحـددة مـن       –صفوفة التأثير    إلى م  ومن ثم يقوم البرنامج بالتقييم النوعي لألخطار وفقاً       

 إلـى  بعد ذلك يحدد البرنامج التقييم الموزون النسبي للخطر وفقاً    . مصفوفة التأثير ومصفوفة االحتمالية   
ومن ثم تحديد ترتيب األخطار وفقـا إلـى التقيـيم           . ولكل حالة من حاالت التغيير    )  3 ()2(المعادلة  

 .  الموزون النسبي للخطر
  3-11 Final Assessment Reports 

 :يقوم البرنامج بإعطاء التقرير الختامي على ضوء اإلجابات المستخلصة من المستخدم والذي يتضمن
 .تحديد ناتج التقييم النوعي لإلخطار على ضوء احتمالية حدوثها وتأثيرها على الكلفة. 1
طار على ضوء التقييم النوعي لإلخطار واألهمية النسـبية         تحديد ناتج التقييم النوعي الموزون لإلخ     . 2
 .لها

 .الحاسوبيمراحل عمل البرنامج ) 2(ويوضح الشكل 
  Conclusions  االستنتاجات-12

 : البحث هيل االستنتاجات التي تم التوصل اليها  من خاليمكن تلخيص
على ولية التخطيط إلدارة االخطار عم على القيام ب عدم قدرة الصناعة اإلنشائية المحليةالبحثن  بي-1

تمييز وقبول تقنيات إدارة الخطر، ذلك الخطر الذي ينبغي ان يعنون بصورة أساسية ويعطى انتباها 
 .أكثر جدية

 نتائج البحث ان عملية تشخيص االخطار باستخدام قاعدة البيانات هي من الطرق األكثر تبين -2
 . قود إلى تمييز الفرضيات المختلفة وتعدم الثقة والتي يمكن ان تقلل شيوعاً

االحتمالية إلى حصول اخطار تذبذب / بينت عملية التقييم النوعي لإلخطار باستخدام تقنية التأثير  -3
الطلب والعرض على المواد أو المعدات أو األيدي العاملة، والتغييرات في سياسة الحكومة على 

ر المالي على األهمية النسبية األعلى مقارنة مع التقييم األعلى، في حين حصل مصدر الخطمستوى 
 .مصادر الخطر األخرى

بينت عملية التقييم النوعي الموزون لإلخطار إلى حصول اخطار  تذبذب العرض على المواد و  -4
 .التغييرات في سياسة الحكومة على التقييم األعلى
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هومة بشكل سهل والمرنة لتحليل اخطار  النوعية  المفةهي التقني االحتمالية/  التأثير ةان تقني -5
المشروع من خالل منهجية اتخاذ القرار المتعددة المعايير التي تسمح للعوامل الذاتية باإلضافة إلى 

 .العوامل الموضوعية ان تأخذ بنظر االعتبار في تحليل خطر المشروع

لتركيز عليها وكيف  عن االخطار المهمة التي يجب ايعطي أسلوب المحاكاة النوعية تصوراً -6
 .تتداخل تأثيراتها وهذا يتفق مع ما توصل اليه الباحثون السابقون

وجود خلل كبير في االستخدام االمثل ألجهزة الحاسوب وإهمال الطاقات الكبيرة التي يمتلكها هذا  -7
 .الجهاز في تسهيل عملية المحاكاة النوعية لإلخطار

يم الكمي لإلخطار بين المحترفين في الصناعة اإلنشائية هنالك نقص في الطرق المقبولة للتقي -8
ان االخطار السائدة في  كما .المحلية مقارنة مع المحترفين في الصناعة اإلنشائية في الدول الغربية

 إلى نمو كلفة المشروع بصورة كبيرة، وحتى هذه الفترة فان مقدرة موظفي حقل االنشاء تقود غالباً
 . دار هذا النمو محددة بمقأالمشروع في التنب

الحاجة لتطبيق التقييم الكمي لإلخطار لمساعدة مدراء المشروع على ضبط الكلفة، حيث تمتلك  -9
جميع تخمينات الكلفة الدرجة من عدم التأكد المقترنة بها، وان الهدف من تحليل خطر الكلفة يكون 

 .يع المستقبليةللتنبا بالكمية من عدم التأكد المتضمنة خالل التخمين للمشار

االستخدام للنظام المعتمد على المعرفة الالكترونية يسلط التركيز واإلدراك والفهم الخطار  -10
المشروع ونتائجها الكامنة من خالل المحاكاة الكمية لإلخطار وقياس تأثيرها على كلفة المشروع 

 . باستخدام مخطط التأثير
    Recommendations التوصيات -13
 البحث عن العمليات التي يتم اتباعها والتقنيات التي يتم استخدامها عند تأدية وظيفة إدارة ضرورة -1

تطوير ثقافة إدارة المشروع الصحيحة واستخدام تقنيات إدارة  والخطر في المشاريع اإلنشائية
 .المشروع الكافية، وهذا يتضمن كذلك وظائف إدارة خطر المشروع

دارة الخطر والذي يكون ذا فائدة فضلى للمالك هي بان يأخذ االخطار األسلوب األكثر فعالية إل -2
ضرورة استخدام األسلوب  اضافة الى .بنظر االعتبار في وقت مبكر من دورة حياة المشروع

الخطر في اجراءت تخمين الكلفة القياسية لتحديد  األساسي إلدارة المخاطر لتشخيص وتصنيف حاالت
 .عة قبل البدء بالمشروعخطر نمو الكلفة بصورة واس

ضرورة تطوير أسلوب تحليل الخطر الذي يشخص المصادر والعوامل الرئيسية لإلخطار  -3
 .هامع السهل والمرن عاملدمج تقنيات تشخيص االخطار للت ووتأثيراتها الناتجة على الكلفة المحتملة

 المشاريع من وجهة نظر يم جدوى وصالبةيقت المشروع و فيتطوير أدوات تحليل الخطر النوعية -4
 . االحتمالية، كتقنيات نوعية لتقييم الخطر–مقيم الخطر، من خالل استخدام تقنيات التأثير
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نوصي بجمع ودمج تقنيات إدارة الخطر النوعية كوسيلة للضبط األبعد للخطر المالزم للمشاريع  -5
نوعية لبيان تأثير االخطار على الكلفة  االحتمالية والمحاكاة ال–اإلنشائية من خالل دمج تقنيات التأثير 

 .الكلية

ضرورة استخدام األسلوب الكمي إلدارة المخاطر لتطوير المنهجية التي تتنبأ بدقة بكلفة انشاء  -6
 .المشروع وفي نفس الوقت، التعريف والتمييز بالتعقيد والتغير المالزم ضمن جميع عمليات االنشاء

ندس الموقع أو مراقب العمال ضمن جداول تسجيل الكلف تسجيل عناصر الكلفة من قبل مه -7
بصورة مستمرة لغرض االستفادة منها في قياس تأثير االخطار على الكلفة وبالتالي السيطرة على كلفة 

 .تنفيذ الفقرة

ضرورة اعداد دورات تطويرية في مقرات الشركات المنفذة حول كيفية تنظيم جداول حسابات  -8
فير كافة المستلزمات المطلوبة الستعمال الحاسب اآللي في حفظ البيانات والجداول تو والكلفة للفقرات

 .للسيطرة على الكلفة الموقعية
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 األدبياتتشخيص االخطار من خالل 

 تصفية االخطار من خالل المقابالت الشخصية

 مصدر خطر التصميم
  عدم وضوح متطلبات المالك-
  نقص أو أخطاء في التصميم-
  تاخيرات أو تغييرات في التصميم-
 ات عدم وضوح الشروط والمواصف-
  أخطاء في تخمين الكميات-

 مصدر خطر التنفيذ
  التخطيط ألسلوب ومسار التنفيذ-
  ظروف الموقع او العمل-
  إدارة التجهيز والخزن-

 مصدر خطر السوق
 تذبذب الطلب على المواد او -

 المعدات او األيدي العاملة او الخدمات
 تذبذب العرض على المواد او -
 عدات او األيدي العاملة او الخدماتالم

 مصدر الخطر السياسي
  التغييرات في سياسة الحكومة-
 عوامل داخلية مثل اإلرهاب ، نسبة -

  ، التخريب ، الثوراتالجريمة

 مصدر الخطر المالي
  نسبة التغير في الدخل-
  الخسارة المتحققة عن الفساد اإلداري-
  التغيير في كلفة المقاول الثانوي-
  المتغيرات المتحققة عن الروتين الحكومي-
  النقدي للمالك التدفق-
  تذبذب معدل التبادل التجاري-
  تعديل التعريفة الكمركية-
  تقلب نسبة التضخم-
  التخمين الخاطيء-
  تقلب سعر الفائدة-
  تقلب سعر الصرف-

  التقييم النوعي لالخطار-1
  تحديد األهمية النسبية لالخطار-2
 ييم الموزون النسبي لالخطار  التق-3

 الغرض من استخدام النظام اإلداري 
  لإلخطارن التقييم النوعي الموزو-1
  محاكاة التقييم النوعي الموزون لإلخطار-2
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 هيكلية عمل النظام اإلداري المقترح) 1(شكل 
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 تشخيص االخطار من خالل األدبيات

 تصفية االخطار من خالل المقابالت الشخصية

 مصدر خطر التصميم
  عدم وضوح متطلبات المالك-
  نقص أو أخطاء في التصميم-
  تاخيرات أو تغييرات في التصميم-
  عدم وضوح الشروط والمواصفات-
 لكميات أخطاء في تخمين ا-

 مصدر خطر التنفيذ
  التخطيط ألسلوب ومسار التنفيذ-
  ظروف الموقع او العمل-
  إدارة التجهيز والخزن-
  تأخر صرف السلف-
  إدارة المشروع من قبل رب العمل-
  إدارة المشروع من قبل المقاول-
  إدارة العقد-
  التنسيق بين االطراف-
  طرق وتقنيات االنشاء الممكنة-
 الكوارث الطبيعية واالصطناعية -
  الظروف القسرية والسالمة المهنية-
 إدامة وسائل العمل وصيانتها -

 والحفاظ عليها 

 مصدر خطر السوق
 تذبــذب الطلــب علــى المــواد او -

 المعدات او األيدي العاملة او الخدمات
 تذبذب العـرض علـى المـواد او         -

 ة او الخدماتالمعدات او األيدي العامل

 مصدر الخطر السياسي
  التغييرات في سياسة الحكومة-
 اإلرهاب ، نسبة  عوامل داخلية مثل-

 ، الثوراتالجريمة، التخريب
 العوامل الخارجية مثل النزاعات -

 السياسية والمسلحة بين البلد وجيرانه
 المتغيرات الناتجة عن االتفاقيات -

 الثنائية بين الدول  

 مصدر الخطر القانوني
  التغييرات في قوانين البلد-
  النزاعات التعاقدية-
  األنظمة والقوانين البيئية-
 التغييرات في التعليمات الرسمية -

 لتنفيذ االعمال 

 مصدر الخطر المالي
  نسبة التغير في الدخل-
  الخسارة المتحققة عن الفساد اإلداري-
  التغيير في كلفة المقاول الثانوي-
  المتغيرات المتحققة عن الروتين الحكومي-
  التدفق النقدي للمالك-
 بذب معدل التبادل التجاري تذ-
  تعديل التعريفة الكمركية-
  تقلب نسبة التضخم-
  التخمين الخاطيء-
  تقلب سعر الفائدة-
  تقلب سعر الصرف-
  التغير في تكاليف التامين على المشاريع اإلنشائية-
  التغير في أسعار المواد األولية-
  التغير في أجور األيدي العاملة-
  المشروع  التأخر في أكمال-
  التغييرات في تكاليف النقل-
  التغييرات في تكاليف الصيانة-
 التغييرات في تكاليف شراء او تأجير التجهيزات -

 والمعدات واآلالت
  التغييرات في تكاليف الطاقة والوقود والخزن-
  تغيير كلفة الفحوصات والسيطرة النوعية-
  تغيير كلفة تصريف المخلفات والتخلص منها -

 ية النسبية لمصادر الخطرحساب االهم
 من خالل مصفوفة المقارنة الزوجية في مستوى مصدر الخطر

 حساب االهمية النسبية لعوامل الخطر
 من خالل مصفوفة المقارنة الزوجية في مستوى عوامل الخطر ولكل مصدر خطر

 ترتيب االخطار حسب اهميتها النسبية

 تغير االهمية النسبية في حالة دخول او خروج خطر منها او في حالة(ترتيب قاعدة بيانات الخطر 
 )لخطر معين

  التقييم النوعي لالخطار-1
  تحديد األهمية النسبية لالخطار-2
 الخطار  التقييم الموزون النسبي ل-3

 الغرض من استخدام النظام اإلداري 
  لإلخطارن التقييم النوعي الموزو-1
  محاكاة التقييم النوعي الموزون لإلخطار-2
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 تشخيص االخطار من خالل األدبيات

 ر من خالل المقابالت الشخصيةتصفية االخطا

 مصدر خطر التصميم
  عدم وضوح متطلبات المالك-
  نقص أو أخطاء في التصميم-
  تاخيرات أو تغييرات في التصميم-
  عدم وضوح الشروط والمواصفات-
  أخطاء في تخمين الكميات-

 طر التنفيذمصدر خ
  التخطيط ألسلوب ومسار التنفيذ-
  ظروف الموقع او العمل-
  إدارة التجهيز والخزن-
  تأخر صرف السلف-
  إدارة المشروع من قبل رب العمل-
  إدارة المشروع من قبل المقاول-
  إدارة العقد-
  التنسيق بين االطراف-
  طرق وتقنيات االنشاء الممكنة-
 صطناعية الكوارث الطبيعية واال-
  الظروف القسرية والسالمة المهنية-
 إدامـة وســائل العمــل وصــيانتها  -

 والحفاظ عليها 

 مصدر خطر السوق
 تذبــذب الطلــب علــى المــواد او -

 المعدات او األيدي العاملة او الخدمات
 تذبذب العـرض علـى المـواد او         -

 المعدات او األيدي العاملة او الخدمات

 مصدر الخطر السياسي
  التغييرات في سياسة الحكومة-
 عوامل داخلية مثل اإلرهاب ، نسـبة   -

 الجريمة ، التخريب ، الثورات
ثـل النزاعـات     العوامل الخارجية م   -

 السياسية والمسلحة بين البلد وجيرانه
 المتغيرات الناتجة عـن االتفاقيـات       -

 الثنائية بين الدول  

 مصدر الخطر القانوني
  التغييرات في قوانين البلد-
  النزاعات التعاقدية-
  األنظمة والقوانين البيئية-
 التغييرات في التعليمـات الرسـمية       -

 لتنفيذ االعمال 

 مصدر الخطر المالي
  نسبة التغير في الدخل-
  الخسارة المتحققة عن الفساد اإلداري-
  التغيير في كلفة المقاول الثانوي-
  المتغيرات المتحققة عن الروتين الحكومي-
  التدفق النقدي للمالك-
 ري تذبذب معدل التبادل التجا-
  تعديل التعريفة الكمركية-
  تقلب نسبة التضخم-
  التخمين الخاطيء-
  تقلب سعر الفائدة-
  تقلب سعر الصرف-
  التغير في تكاليف التامين على المشاريع اإلنشائية-
  التغير في أسعار المواد األولية-
  التغير في أجور األيدي العاملة-
  التأخر في أكمال المشروع -
 في تكاليف النقل التغييرات -
  التغييرات في تكاليف الصيانة-
 التغييرات في تكاليف شـراء او تـأجير التجهيـزات           -

 والمعدات واآلالت
  التغييرات في تكاليف الطاقة والوقود والخزن-
  تغيير كلفة الفحوصات والسيطرة النوعية-
  تغيير كلفة تصريف المخلفات والتخلص منها -

تقييم احتمالية حدوث الخطر من 
 مصفوفة االحتمالية

تقييم شدة حدوث الخطر من 
 تأثيرمصفوفة ال

ير التقييم الموزون في حالة دخول او خروج خطر منها او في حالة تغ(تحديث قاعدة بيانات الخطر 
 )النسبي للخطر

  التقييم النوعي لالخطار-1
  تحديد األهمية النسبية لالخطار-2
  التقييم الموزون النسبي لالخطار -3

حساب االهمية النسبية لمصادر الخطر من خالل مصفوفة 
 جية في مستوى مصدر الخطرالمقارنة الزو

 

حساب االهمية النسبية لعوامل الخطر من خالل مصفوفة   االحتمالية-التقييم النوعي لالخطار من مصفوفة التاثير 
 المقارنة الزوجية في مستوى عوامل الخطر ولكل مصدر خطر

 التقييم الموزون النسبي لالخطار

 هاترتيب االخطار حسب التقييم الموزون النسبي ل

 الغرض من استخدام النظام اإلداري 
  لإلخطارن التقييم النوعي الموزو-1
  محاكاة التقييم النوعي الموزون لإلخطار-2



            2008 

 23

 
 
 
 
 

 يتبع) 1(الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محاكاة احتمالية حدوث الخطر الرئيسي بتغيير االحتمالية لكل 
 خطر من االخطار التالية

 مصدر خطر التصميم
  عدم وضوح متطلبات المالك-
  نقص أو أخطاء في التصميم-
  تاخيرات أو تغييرات في التصميم-
  عدم وضوح الشروط والمواصفات-
  أخطاء في تخمين الكميات-

 مصدر خطر التنفيذ
  التخطيط ألسلوب ومسار التنفيذ-
  ظروف الموقع او العمل-
 التجهيز والخزن إدارة -
  تأخر صرف السلف-
  إدارة المشروع من قبل رب العمل-
  إدارة المشروع من قبل المقاول-
  إدارة العقد-
  التنسيق بين االطراف-
  طرق وتقنيات االنشاء الممكنة-
  الكوارث الطبيعية واالصطناعية-
  الظروف القسرية والسالمة المهنية-
 إدامة وسائل العمل وصيانتها -
 الحفاظ عليها و

 مصدر خطر السوق
 تذبذب الطلب على المواد او -

 المعدات او األيدي العاملة او الخدمات
 تذبذب العرض على المواد او -

 المعدات او األيدي العاملة او الخدمات

 مصدر الخطر السياسي
  التغييرات في سياسة الحكومة-
 اإلرهاب ، نسبة  عوامل داخلية مثل-

 ، الثوراتالجريمة، التخريب
 العوامل الخارجية مثل النزاعات -

 السياسية والمسلحة بين البلد وجيرانه
تفاقيات  المتغيرات الناتجة عن اال-

 الثنائية بين الدول  

 مصدر الخطر القانوني
  التغييرات في قوانين البلد-
  النزاعات التعاقدية-
 يئية األنظمة والقوانين الب-
 التغييرات في التعليمات الرسمية -

 لتنفيذ االعمال 

 يمصدر الخطر المال
  نسبة التغير في الدخل-
  الخسارة المتحققة عن الفساد اإلداري-
  التغيير في كلفة المقاول الثانوي-
  المتغيرات المتحققة عن الروتين الحكومي-
  التدفق النقدي للمالك-
  تذبذب معدل التبادل التجاري-
  تعديل التعريفة الكمركية-
  تقلب نسبة التضخم-
  التخمين الخاطيء-
 ب سعر الفائدة تقل-
  تقلب سعر الصرف-
  التغير في تكاليف التامين على المشاريع اإلنشائية-
  التغير في أسعار المواد األولية-
  التغير في أجور األيدي العاملة-
  التأخر في أكمال المشروع -
  التغييرات في تكاليف النقل-
  التغييرات في تكاليف الصيانة-
ء او تأجير التجهيزات  التغييرات في تكاليف شرا-

 والمعدات واآلالت
  التغييرات في تكاليف الطاقة والوقود والخزن-
  تغيير كلفة الفحوصات والسيطرة النوعية-
  تغيير كلفة تصريف المخلفات والتخلص منها -

 تقييم شدة حدوث الخطر من مصفوفة التأثير تقييم احتمالية حدوث الخطر الرئيسي لكل حالة من حاالت التغيير

 االحتمالية ولكل حالة من حاالت –تقييم االخطار من مصفوفة التأثير 
 يرالتغي

حساب األهمية النسبية لعوامل الخطر من خالل مصفوفة المقارنة الزوجية في مستوى عوامل 
 الخطر ولكل مصدر من المصادر

  محاكاة احتمالية حدوث الخطر-1
  محاكاة تأثير حدوث الخطر-2
   محاكاة األهمية النسبية لكل خطر-3

  محاكاة احتمالية حدوث االخطار الرئيسية-1
 محاكاة احتمالية حدوث االخطار الفرعية -2

 ضمن االخطار الرئيسية

حدوث الخطر الرئيسي على االخطار تحديد تأثير تغير احتمالية 
 األخرى من مصفوفة تأثير التقاطع

 الغرض من استخدام النظام اإلداري 
  لإلخطارن التقييم النوعي الموزو-1
  محاكاة التقييم النوعي الموزون لإلخطار-2
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مالية حدوث اخلطر الرئيسي بتغيري االحتمالية لكل خطر من حماكاة احت
 االخطار التالية

 مصدر خطر التصميم
  عدم وضوح متطلبات املالك-
  نقص أو أخطاء يف التصميم-
  تاخريات أو تغيريات يف التصميم-
  عدم وضوح الشروط واملواصفات-
  أخطاء يف ختمني الكميات-

  خطر التنفيذمصدر
  التخطيط ألسلوب ومسار التنفيذ-
  ظروف املوقع او العمل-
  إدارة التجهيز واخلزن-
  تأخر صرف السلف-
  إدارة املشروع من قبل رب العمل-
  إدارة املشروع من قبل املقاول-
  إدارة العقد-
  التنسيق بني االطراف-
  طرق وتقنيات االنشاء املمكنة-
 االصطناعية الكوارث الطبيعية و-
  الظروف القسرية والسالمة املهنية-
 إدامة وسائل العمل وصيانتها واحلفاظ -

 عليها 

 مصدر خطر السوق
 تذبذب الطلب على املواد او املعدات او -

 األيدي العاملة او اخلدمات
 تذبذب العرض على املواد او املعدات او -

 األيدي العاملة او اخلدمات

 مصدر اخلطر السياسي
  التغيريات يف سياسة احلكومة-
 عوامل داخلية مثل اإلرهاب ، نسبة -

 اجلرمية ، التخريب ، الثورات
 مثل الرتاعات السياسية  العوامل اخلارجية-

 واملسلحة بني البلد وجريانه
 املتغريات الناجتة عن االتفاقيات الثنائية -

 مصدر اخلطر القانوين
  التغيريات يف قوانني البلد-
  الرتاعات التعاقدية-
  األنظمة والقوانني البيئية-
 التغيريات يف التعليمات الرمسية لتنفيذ -

 مصدر اخلطر املايل
  نسبة التغري يف الدخل-
  اخلسارة املتحققة عن الفساد اإلداري-
  التغيري يف كلفة املقاول الثانوي-
  املتغريات املتحققة عن الروتني احلكومي-
  التدفق النقدي للمالك-
 جاري تذبذب معدل التبادل الت-
  تعديل التعريفة الكمركية-
  تقلب نسبة التضخم-
  التخمني اخلاطيء-
  تقلب سعر الفائدة-
  تقلب سعر الصرف-
  التغري يف تكاليف التامني على املشاريع اإلنشائية-
  التغري يف أسعار املواد األولية-
  التغري يف أجور األيدي العاملة-
  التأخر يف أكمال املشروع -
 ت يف تكاليف النقل التغيريا-
  التغيريات يف تكاليف الصيانة-
 التغيريات يف تكاليف شراء او تأجري التجهيزات -

 واملعدات واآلالت
  التغيريات يف تكاليف الطاقة والوقود واخلزن-

 أثري من مصفوفة التيتقييم شدة حدوث اخلطر الرئيس م احتمالية حدوث اخلطر الرئيسي لكل حالة من حاالت التغيريتقيي

  االحتمالية ولكل حالة من حاالت التغيري–تقييم االخطار من مصفوفة التأثري 

حساب األمهية النسبية لعوامل اخلطر من خالل مصفوفة املقارنة الزوجية يف مستوى عوامل اخلطر ولكل مصدر من 
 املصادر 

 ار ولكل حالة من حاالت التغيريحساب التقييم النوعي املوزون لكل خطر من االخط

  حماكاة احتمالية حدوث اخلطر-1
  حماكاة تأثري حدوث اخلطر-2
  حماكاة األمهية النسبية لكل خطر -3

 حماكاة احتمالية حدوث االخطار -1
 الرئيسية

 حماكاة احتمالية حدوث االخطار -2
 الفرعية ضمن االخطار الرئيسية

حتديد تأثري تغري احتمالية حدوث اخلطر الفرعي على االخطار األخرى من 
 تأثري التقاطع مصفوفة 

 ترتيب االخطار حسب التقييم النوعي املوزون لكل خطر 

 الغرض من استخدام النظام اإلداري
 
  لإلخطارن التقييم النوعي املوزو- 1
  حماكاة التقييم النوعي املوزون لإلخطار-2
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ر من االخطار حماكاة تأثري حدوث االخطار الرئيسية بتغيري التأثري لكل خط
 التالية

 مصدر خطر التصميم
  عدم وضوح متطلبات املالك-
  نقص أو أخطاء يف التصميم-
  تاخريات أو تغيريات يف التصميم-
  عدم وضوح الشروط واملواصفات-
  أخطاء يف ختمني الكميات-

 مصدر خطر التنفيذ
  التخطيط ألسلوب ومسار التنفيذ-
 ظروف املوقع او العمل -
  إدارة التجهيز واخلزن-
  تأخر صرف السلف-
  إدارة املشروع من قبل رب العمل-
  إدارة املشروع من قبل املقاول-
  إدارة العقد-
  التنسيق بني االطراف-
  طرق وتقنيات االنشاء املمكنة-
  الكوارث الطبيعية واالصطناعية-
  الظروف القسرية والسالمة املهنية-
 إدامة وسائل العمل وصيانتها واحلفاظ -

 عليها 

 مصدر خطر السوق
 تذبذب الطلب على املواد او املعدات او -

 األيدي العاملة او اخلدمات
 تذبذب العرض على املواد او املعدات او -

 األيدي العاملة او اخلدمات

 مصدر اخلطر السياسي
  التغيريات يف سياسة احلكومة-
 عوامل داخلية مثل اإلرهاب ، نسبة -

 اجلرمية ، التخريب ، الثورات
 العوامل اخلارجية مثل الرتاعات السياسية -

 انهواملسلحة بني البلد وجري
 املتغريات الناجتة عن االتفاقيات الثنائية -

 مصدر اخلطر القانوين
  التغيريات يف قوانني البلد-
 دية الرتاعات التعاق-
  األنظمة والقوانني البيئية-
 التغيريات يف التعليمات الرمسية لتنفيذ -

 مصدر اخلطر املايل
  نسبة التغري يف الدخل-
  اخلسارة املتحققة عن الفساد اإلداري-
  التغيري يف كلفة املقاول الثانوي-
  املتغريات املتحققة عن الروتني احلكومي-
  التدفق النقدي للمالك-
  تذبذب معدل التبادل التجاري-
  تعديل التعريفة الكمركية-
 ضخم تقلب نسبة الت-
  التخمني اخلاطيء-
  تقلب سعر الفائدة-
  تقلب سعر الصرف-
  التغري يف تكاليف التامني على املشاريع اإلنشائية-
  التغري يف أسعار املواد األولية-
  التغري يف أجور األيدي العاملة-
  التأخر يف أكمال املشروع -
  التغيريات يف تكاليف النقل-
 ة التغيريات يف تكاليف الصيان-
 التغيريات يف تكاليف شراء او تأجري التجهيزات -

 واملعدات واآلالت
  التغيريات يف تكاليف الطاقة والوقود واخلزن-

  من مصفوفة االحتماليةيتقييم احتمالية حدوث اخلطر الرئيس ت التغيريتقييم تأثري حدوث اخلطر الرئيسي لكل حالة من حاال

  االحتمالية ولكل حالة من حاالت التغيري–تقييم االخطار من مصفوفة التأثري 

خلطر من خالل مصفوفة املقارنة الزوجية يف مستوى عوامل اخلطر ولكل مصدر من حساب األمهية النسبية لعوامل ا
 املصادر

 حساب التقييم النوعي املوزون لكل خطر من االخطار ولكل حالة من حاالت التغيري

  حماكاة احتمالية حدوث اخلطر-1
  حماكاة تأثري حدوث اخلطر-2
  حماكاة األمهية النسبية لكل خطر -3

  حماكاة تاثريحدوث االخطار الرئيسية-1
 حماكاة تأثري حدوث االخطار الفرعية -2

 ضمن االخطار الرئيسية

حتديد تأثري تغري تأثري حدوث اخلطر الرئيسي على االخطار األخرى من 
 مصفوفة تأثري التقاطع

 ترتيب االخطار حسب التقييم النوعي املوزون لكل خطر

 داريالغرض من استخدام النظام اإل
 
  لإلخطارن التقييم النوعي املوزو- 1
  حماكاة التقييم النوعي املوزون لإلخطار-2
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حماكاة تأثري حدوث اخلطر الفرعي بتغيري التأثري للخطر الفرعي ضمن 
 -:االخطار الرئيسية التالية 

 مصدر خطر التصميم
 عدم وضوح متطلبات املالك -
  نقص أو أخطاء يف التصميم-
  تاخريات أو تغيريات يف التصميم-
  عدم وضوح الشروط واملواصفات-
  أخطاء يف ختمني الكميات-

 مصدر خطر التنفيذ
  التخطيط ألسلوب ومسار التنفيذ-
  ظروف املوقع او العمل-
  إدارة التجهيز واخلزن-
  تأخر صرف السلف-
 إدارة املشروع من قبل رب العمل -
  إدارة املشروع من قبل املقاول-
  إدارة العقد-
  التنسيق بني االطراف-
  طرق وتقنيات االنشاء املمكنة-
  الكوارث الطبيعية واالصطناعية-
  الظروف القسرية والسالمة املهنية-
 إدامة وسائل العمل وصيانتها واحلفاظ -

 عليها 

 ر خطر السوقمصد
 تذبذب الطلب على املواد او املعدات او -

 األيدي العاملة او اخلدمات
 تذبذب العرض على املواد او املعدات او -

 األيدي العاملة او اخلدمات

 مصدر اخلطر السياسي
  التغيريات يف سياسة احلكومة-
 عوامل داخلية مثل اإلرهاب ، نسبة -

 اجلرمية ، التخريب ، الثورات
 العوامل اخلارجية مثل الرتاعات السياسية -

 واملسلحة بني البلد وجريانه
 املتغريات الناجتة عن االتفاقيات الثنائية -

 مصدر اخلطر القانوين
  التغيريات يف قوانني البلد-
  الرتاعات التعاقدية-
  األنظمة والقوانني البيئية-
 التغيريات يف التعليمات الرمسية لتنفيذ -

 مصدر اخلطر املايل
  نسبة التغري يف الدخل-
 اري اخلسارة املتحققة عن الفساد اإلد-
  التغيري يف كلفة املقاول الثانوي-
  املتغريات املتحققة عن الروتني احلكومي-
  التدفق النقدي للمالك-
  تذبذب معدل التبادل التجاري-
  تعديل التعريفة الكمركية-
  تقلب نسبة التضخم-
  التخمني اخلاطيء-
  تقلب سعر الفائدة-
  تقلب سعر الصرف-
 على املشاريع اإلنشائية التغري يف تكاليف التامني -
  التغري يف أسعار املواد األولية-
  التغري يف أجور األيدي العاملة-
  التأخر يف أكمال املشروع -
  التغيريات يف تكاليف النقل-
  التغيريات يف تكاليف الصيانة-
 التغيريات يف تكاليف شراء او تأجري التجهيزات -

 واملعدات واآلالت
 ف الطاقة والوقود واخلزن التغيريات يف تكالي-

  من مصفوفة االحتماليةيتقييم احتمالية حدوث اخلطر الرئيس تقييم تأثري حدوث اخلطر الرئيسي لكل حالة من حاالت تغيري اخلطر الفرعي

  االحتمالية ولكل حالة من حاالت التغيري– مصفوفة التأثري تقييم االخطار من

حساب األمهية النسبية لعوامل اخلطر من خالل مصفوفة املقارنة الزوجية يف مستوى عوامل اخلطر ولكل مصدر من 
 املصادر

 حساب التقييم النوعي املوزون لكل خطر من االخطار ولكل حالة من حاالت التغيري

  حماكاة احتمالية حدوث اخلطر-1
 اة تأثري حدوث اخلطر حماك-2
  حماكاة األمهية النسبية لكل خطر -3

  حماكاة تأثري حدوث االخطار الرئيسية-1
 حماكاة تأثري حدوث االخطار الفرعية -2

 ضمن االخطار الرئيسية

حتديد تأثري تغري احتمالية حدوث اخلطر الفرعي على االخطار األخرى من 
 مصفوفة تأثري التقاطع

 ب التقييم النوعي املوزون لكل خطرترتيب االخطار حس

 الغرض من استخدام النظام اإلداري
 
  لإلخطارن التقييم النوعي املوزو- 1
  حماكاة التقييم النوعي املوزون لإلخطار-2
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 يتبع) 1(ل شك

 
 

 مصدر خطر التصميم
  عدم وضوح متطلبات املالك-
  نقص أو أخطاء يف التصميم-
  تاخريات أو تغيريات يف التصميم-
  عدم وضوح الشروط واملواصفات-
  أخطاء يف ختمني الكميات-

 مصدر خطر التنفيذ
  التخطيط ألسلوب ومسار التنفيذ-
  ظروف املوقع او العمل-
  إدارة التجهيز واخلزن-
  تأخر صرف السلف-
  إدارة املشروع من قبل رب العمل-
  إدارة املشروع من قبل املقاول-
  إدارة العقد-
  التنسيق بني االطراف-
  طرق وتقنيات االنشاء املمكنة-
  الكوارث الطبيعية واالصطناعية-
  الظروف القسرية والسالمة املهنية-
 إدامة وسائل العمل وصيانتها واحلفاظ -

 عليها 

 مصدر خطر السوق
 او  تذبذب الطلب على املواد او املعدات-

 األيدي العاملة او اخلدمات
 تذبذب العرض على املواد او املعدات او -

 األيدي العاملة او اخلدمات

 مصدر اخلطر السياسي
  التغيريات يف سياسة احلكومة-
 عوامل داخلية مثل اإلرهاب ، نسبة -

 اجلرمية ، التخريب ، الثورات
 العوامل اخلارجية مثل الرتاعات السياسية -

 بني البلد وجريانهواملسلحة 
 املتغريات الناجتة عن االتفاقيات الثنائية -

 مصدر اخلطر القانوين
  التغيريات يف قوانني البلد-
  الرتاعات التعاقدية-
  األنظمة والقوانني البيئية-
 التغيريات يف التعليمات الرمسية لتنفيذ -

 مصدر اخلطر املايل
 الدخل نسبة التغري يف -
  اخلسارة املتحققة عن الفساد اإلداري-
  التغيري يف كلفة املقاول الثانوي-
  املتغريات املتحققة عن الروتني احلكومي-
  التدفق النقدي للمالك-
  تذبذب معدل التبادل التجاري-
  تعديل التعريفة الكمركية-
  تقلب نسبة التضخم-
  التخمني اخلاطيء-
  تقلب سعر الفائدة-
 ب سعر الصرف تقل-
  التغري يف تكاليف التامني على املشاريع اإلنشائية-
  التغري يف أسعار املواد األولية-
  التغري يف أجور األيدي العاملة-
  التأخر يف أكمال املشروع -
  التغيريات يف تكاليف النقل-
  التغيريات يف تكاليف الصيانة-
ت  التغيريات يف تكاليف شراء او تأجري التجهيزا-

 واملعدات واآلالت
  التغيريات يف تكاليف الطاقة والوقود واخلزن-

 تقييم شدة حدوث اخلطر من مصفوفة التأثري تقييم احتمالية حدوث اخلطر من مصفوفة االحتمالية

  االحتمالية ولكل حالة من حاالت التغيري– التأثري تقييم االخطار من مصفوفة

حساب األمهية النسبية لعوامل اخلطر من خالل مصفوفة املقارنة الزوجية يف مستوى عوامل اخلطر ولكل حالة من 
 حاالت التغيري

 حساب التقييم النوعي املوزون لكل خطر من االخطار ولكل حالة من حاالت التغيري

 ية حدوث اخلطر حماكاة احتمال-1
  حماكاة تأثري حدوث اخلطر-2
  حماكاة األمهية النسبية لكل خطر -3

حماكاة األمهية النسبية لكل خطر من 
االخطار بتغيري وزن اخلطر مقابل االخطار 

 األخرى ، الخطار

 ترتيب االخطار حسب التقييم النوعي املوزون لكل خطر

  على االخطار األخرى من مصفوفة تأثري التقاطعحتديد تأثري تغيري األمهية النسبية للخطر

 الغرض من استخدام النظام اإلداري 
 
  لإلخطارن التقييم النوعي املوزو-1
  حماكاة التقييم النوعي املوزون لإلخطار-2
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 هيكلية عمل البرنامج الحاسوبي)2(الشكل 
 
 

 التعريف بالبرنامج

 قائمة اختيارات البرنامج
  التقييم الموزون النسبي للخطر-1
 لموزون للخطر محاكاة التقييم النوعي ا-2
  الخروج-3

       عرض مصادر الخطر بشكل تعاقبي

 إدخال اإلجابات وتحليلها
يتم عرض مصادر الخطر بشكل تعاقبي ويقوم المستخدم باجراء مقارنة ثنائية بين مصدر الخطر المحدد مع بقية 

 صادر األخرىليمثل أهمية المصدر مقارنة بالم) 9(إلى ) 1(المصادر األخرى باستخدام مقياس من 

   من خالل تقنية التدرج التحليليحساب األهمية النسبية لمصدر الخطر

 عرض عوامل الخطر بشكل تعاقبي لمصدر الخطر المختار

 دخال اإلجابات وتحليلهاإ
يتم عرض عوامل الخطر لذلك المصدر بشكل تعاقبي ويقـوم المسـتخدم            

بقية عوامـل الخطـر     باجراء مقارنة ثنائية بين عامل الخطر المحدد مع         
 األخرى

 دخال اإلجابات وتحليلهاإ
يتم عرض عوامل الخطر بشكل تعاقبي ويقوم المستخدم بتقييم شدة حدوث           
الخطر من مصفوفة التأثير وتقييم احتمالية حدوث الخطر مـن مصـفوفة        

 االحتمالية  

تقييم كل عامل من عوامل الخطر المدخلة بشكل تعاقبي باستخدام 
  االحتمالية-ثيرمصفوفة التأ

حساب األهمية النسبية لعامل الخطر بالنسبة ألهميته لمصدر 
 الخطر التابع له

باالعتماد ) 100(التقييم النوعي لكل عامل من عوامل الخطر كدرجة من 
  االحتمالية-على تقييمه باستخدام مصفوفة التأثير 

 =األهمية النسبية لعامل الخطر بالنسبة إلى جميع االخطار 
األهمية * األهمية النسبية لعامل الخطر بالنسبة لمصدر الخطر التابع له 

 النسبية لذلك المصدر

األهمية النسبية لعامل الخطر بالنسبة لمصدر = التقييم الموزون للخطر 
 التقييم النوعي لهذا العامل* الخطر التابع له 

 موزون للخطر التقييم ال                                           
 %  100 * _______________________________________________= التقييم الموزون النسبي للخطر 

 مجموع التقييم الموزون لجميع االخطار        

 ترتيب االخطار حسب التقييم الموزون النسبي للخطر

الترتيب النهائي لإلخطار حسب التقييم 
 الموزون النسبي لها

 اعدة بيانات الخطرتحديث ق
دخول أو خروج (هل هنالك حدث مهم 

أو تغير األهمية النسبية أو ) عامل خطر
 احتمالية أو تأثير حدوث الخطر

 قائمة اختيارات البرنامج
  التقييم الموزون النسبي للخطر-1
 ييم النوعي الموزون للخطر محاكاة التق-2
  الخروج-3

 التعريف بالبرنامج
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 يتبع) 2(شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ

هل يؤثر هذا الخطر على 
 أخطار أخرى

، ويحدد تأثير تغير احتمالية أو شدة حدوث الخطر تذكر تلك االخطار
  التقاطع-على تلك االخطار من مصفوفة تأثير 

االت  االحتمالية ولكل حالة من ح–تقييم االخطار من مصفوفة التأثير 
 ) 5) (4(التغيير وحسب المعادالت 

حساب التقييم النوعي الموزون لكل خطر من االخطار ولكل حالة من 
 حاالت التغيير

هل هنالك تغير في احتمالية 
 أو شدة حدوث الخطر ؟

، ومن ثم ترتيب االخطار نوعي الموزون لكل خطر من االخطارحساب التقييم ال
 حسب هذا التقييم

غير في أهمية هل هنالك ت
 عامل الخطر ؟

 

 ، ومن ثم ترتيب االخطار حسب هذا التقييمنوعي الموزون لكل خطر من االخطارحساب التقييم ال

هل هنالك تغير في أهمية 
 مصدر الخطر؟

 

 حساب التقييم النوعي الموزون لكل خطر من االخار ولكل حالة من حاالت التغيير
 

 ي الموزون لكل خطرترتيب االخطار حسب التقييم انوع

 منعم

 كال

 منعم

 ممنع

 كال

 كال

 منعم

 كال
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 عرض مصادر الخطر بشكل تعاقبي

 محاكاة األهمية النسبية لمصادر الخطر

 إدخال اإلجابات وتحليلها
يتم عرض مصادر الخطر بشكل تعاقبي ويقوم المستخدم بأجراء مقارنة ثنائية بين مصدر الخطر المحـدد الـذي يعطـى لـه        

 ليمثل أهمية المصدر مقارنة بالمصادر األخرى ) 9(إلى ) 1(أوزان مختلفة مع بقية المصادر األخرى باستخدام مقياس من 

  خالل تقنية التدرج التحليلي      حساب األهمية النسبية لمصدر الخطر من 

 عرض عوامل الخطر بشكل تعاقبي

 محاكاة األهمية النسبية لعوامل الخطر

 جابات وتحليلهاإدخال اإل
يتم عرض عوامل الخطر بشكل تعاقبي ويقوم المستخدم بأجراء مقارنة ثنائية بين عامل الخطر الذي يعطى له أوزان 

 ليمثل أهمية العامل مقارنة بالعوامل األخرى) 9(إلى ) 1(مختلفة مع بقية عوامل الخطر األخرى باستخدام مقياس من 

 من خالل تقنية التدرج التحليلي بالنسبة ألهميته لمصدر الخطر التابع له  حساب األهمية النسبية لعامل الخطر

األهمية النسبية لعامل الخطر بالنسبة لمصدر = األهمية النسبية لعامل الخطر بالنسبة إلى جميع االخطار 
 األهمية النسبية لذلك المصدر* الخطر التابع له 

 خطرمحاكاة احتمالية حدوث الخطر أو شدة حدوث ال

محاكاة احتمالية حدوث االخطار الفرعية ضمن االخطار  محاكاة شدة حدوث االخطار الفرعية ضمن األخطار الرئيسية
 الرئيسية

 إدخال اإلجابات وتحليلها
يتم عرض عوامل الخطر بشكل تعاقبي ويقوم المسـتخدم بتقيـيم          
شدة حدوث الخطر من مصفوفة التأثير وتغيير احتمالية حـدوث          

 لكل حالة من حاالت التغييرالخطر 

 إدخال اإلجابات وتحليلها
يتم عرض عوامل الخطر بشكل تعاقبي ويقوم المستخدم بتقيـيم     
احتمالية  حدوث الخطر من مصفوفة االحتمالية وتغييـر شـدة      

 حدوث الخطر لكل حالة من حاالت التغيير
 

 

 أ

 قائمة اختيارات البرنامج
  التقييم الموزون النسبي للخطر-1
  محاكاة التقييم النوعي الموزون للخطر-2
  محاكاة التقييم النوعي الموزون لإلخطار الفرعية-3
  الخروج-4

 التعريف بالبرنامج
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 أ

هل يؤثر هذا الخطر 
 على أخطار أخرى

، ويحدد تأثير تغير احتمالية أو شدة حدوث الخطر تذكر تلك االخطار
 قاطع الت-على تلك االخطار من مصفوفة تأثير 

 االحتمالية ولكل حالة من حاالت التغيير وحسب المعادالت –تقييم االخطار من مصفوفة التأثير 
)6) (7) (8) (9) (10 ( 

 حساب التقييم النوعي الموزون لكل خطر من االخطار ولكل حالة من حاالت التغيير

هل هنالك تغير في احتمالية 
 أو شدة حدوث الخطر ؟

 ، ومن ثم ترتيب االخطار حسب هذا التقييمي الموزون لكل خطر من االخطارنوعحساب التقييم ال

هل هنالك تغير في أهمية 
 عامل الخطر ؟

 

 ، ومن ثم ترتيب االخطار حسب هذا التقييمنوعي الموزون لكل خطر من االخطارحساب التقييم ال

هل هنالك تغير في أهمية 
 مصدر الخطر ؟

 

 ن لكل خطر من االخطار ولكل حالة من حاالت التغييرحساب التقييم النوعي الموزو
 

 ترتيب االخطار حسب التقييم النوعي الموزون لكل خطر

 نعم

 كال

 منعم

 نعم

 نعم

 كال

 كال

 كال
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 يتبع) 2(لك

 
 امللحق

 مصفوفة االحتمالية والتأثري لالخطار) 1(جدول

  الخطرثاحتمالية أو تاثير حدو

 عالي جداً عالي متوسط قليل قليل جدا

 م
)1

( 

 ع
)2

( 

 م
)3

( 

 ع
)4

( 

 م
)5

( 

 ع

)6

( 

 م
)7

( 

 ع

)8

( 

 م
)9

( 

 ع

)
10

( 

 ت عامل الخطر

عدم وضوح           
 متطلبات المالك

1 

نقص أو أخطاء في           
 التصميم

2 

تاخيرات أو           
تغييرات في 

 التصميم

3 

عدم وضوح           
الشروط 

 والمواصفات

4 

أخطاء في تخمين           
 الكميات

5 

التخطيط ألسلوب           
 ومسار التنفيذ

6 

ظروف الموقع او           
 العمل

7 

إدارة التجهيز           
 والخزن

8 

 9 تأخر صرف السلف          
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إدارة المشروع من           
 قبل رب العمل

1
0 

إدارة اللمشروع من           
 قبل المقاول

1
1 

1 إدارة العقد          
2 

التنسيق بين           
 االطراف

1
3 

طرق وتقنيات           
 ةاالنشاء الممكن

1
4 

الكوارث الطبيعية           
 االصطناعيةو

1
5 

الظروف القسرية           
 والسالمة المهنية

1
6 

إدامة وسائل العمل           
وصيانتها والحفاظ 

 عليها

1
7 

تذبذب الطلب على           
المواد او المعدات 

او االيدي العاملة او 
 الخدمات

1
8 

تذبذب العرض على           
المواد او المعدات 
و او االيدي العاملة ا

 الخدمات

1
9 

التغييرات في سياسة           
 الحكومة

2
0 

عوامل داخلية مثل           
نسبة ، االرهاب 
التخريب ،الجريمة 

2
1 
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 الثورات،
العوامل الخارجية           

مثل النزاعات 
السياسية و المسلحة 

 وجيرانه بين البلد

2
2 

المتغيرات الناتجة           
عن االتفاقيات 

 ية بين الدولالثنائ

2
3 

نسبة التغير في           
 الدخل

2
4 

الخسارة المتحققة           
 عن الفساد االداري

2
5 

التغيير في كلفة           
 المقاول الثانوي

2
6 

المتغيرات المتحققة           
عن الروتين 

 الحكومي

2
7 

التدفق النقدي للمالك           
 )التمويل(

2
8 

بذب معدل التبادل تذ          
 التجاري

2
9 

تعديل التعريفة           
 الكمركية

3
0 

3 تقلب نسبة التضخم          
1 

3 التخمين الخاطىء          
2 

3 تقلب سعر الفائدة          
3 

3 تقلب سعر الصرف          
4 

التغير في تكاليف            3
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التامين على 
 المشاريع االنشائية

5 

التغير في           
 اسعارالمواد االولية

3
6 

تغير أجور األيدي           
 العاملة

3
7 

التأخر في أكمال           
 المشروع

3
8 

تغييرات في تكاليف           
 النقل

3
9 

التغييرات في           
 تكاليف الصيانة

4
0 

التغييرات في           
تكاليف شراء أو 

تاجيرالتجهيزات و 
 ت واالالتالمعدا

4
1 

التغييرات في كلفة           
االرض التي يقام 
عليها المشروع 

 وتهيئتها

4
2 

التغييرات في           
تكاليف الطاقة 

والوقود والخزن          

4
3 

تغيير كلفة           
الفحوصات 

 والسيطرة النوعية

4
4 

تغيير كلفة تصريف           
المخلفات والتخلص 

 منها

4
5 
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التغييرات في           
 قوانين البلد

4
6 

4 النزاعات التعاقدية          
7 

األنظمة والقوانين           
 البيئية

4
8 

التغييرات في           
التعليمات الرسمية 

 لتنفيذ االعمال

4
9 

 
 مصفوفة تأثير حدوث الخطر)2(الجدول رقم 

X عوامل الخطر
1 

X
2 

X
3 

X
4 

X
5 

X
6 

X
7 

X
8 

X
9 

X
1
0 

دم وضوح متطلبات المالك ع
)x1( 

          

نقص أو أخطاء في التصميم 
)x2( 

          

تاخيرات أو تغييرات في 
 )x3(التصميم 

          

عدم وضوح الشروط 
 )x4(والمواصفات 

          

أخطاء في تخمين الكميات 
)x5( 

          

التخطيط ألسلوب ومسار 
 )x6(التنفيذ 

          

           )x7( الموقع أو العمل ظروف
           )x8(إدارة التجهيز والخزن 

           )x9(تأخر صرف السلف 
إدارةالمشروع من قبل رب 

 )x10(العمل 
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إدارةألمشروع من قبل المقاول 
)x11( 

          

           )x12(إدارة العقد 
           )x13(التنسيق بين اإلطراف 

طرق وتقنيات اإلنشاء الممكنة 
)x14 ( 

          

الكوارث الطبيعية 
 )x15(واالصطناعية 

          

الظروف القسرية والسالمة 
 )x16(المهنية 

          

إدامة وسائل العمل وصيانتها 
 )x17(والحفاظ عليها 

          

تذبذب الطلب على المواد أو 
المعدات أو األيدي العاملة أو 

 )x18(الخدمات 

          

تذبذب العرض على المواد أو 
المعدات أو األيدي العاملة أو 

 )x19(الخدمات 

          

التغييرات في سياسة الحكومة 
)x20( 

          

، عوامل داخلية مثل اإلرهاب 
التخريب ،نسبة الجريمة 

 ) x21(الثورات ،

          

العوامل الخارجية مثل 
لسياسية و المسلحة النزاعات ا
 ) x22(وجيرانه  بين البلد

          

المتغيرات الناتجة عن 
االتفاقيات الثنائية بين 

 ) x23(الدول
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           ) x24(نسبة التغير في الدخل 
الخسارة المتحققة عن الفساد 

 )x25(اإلداري 
          

التغيير في كلفة المقاول 
 ) x26(الثانوي 

          

المتغيرات المتحققة عن 
 ) x27(الروتين الحكومي 

          

) التمويل( التدفق النقدي للمالك
)x28( 

          

تذبذب معدل التبادل التجاري 
)x29( 

          

تعديل التعريفة الكمركية 
)x30 ( 

          

           )x31(تقلب نسبة التضخم 
           )x32(التخمين الخاطيء 
           )x33(تقلب سعر الفائدة 

           ) x34(تقلب سعر الصرف 
التغير في تكاليف التامين على 

 )x35(المشاريع اإلنشائية 
          

التغير في أسعار المواد األولية 
)x36( 

          

تغير أجور األيدي العاملة 
)x37( 

          

التأخر في أكمال المشروع 
)x38( 

          

تغييرات في تكاليف النقل 
)x39( 

          

التغييرات في تكاليف الصيانة 
)x40( 

          



            2008 

 40

التغييرات في تكاليف شراء أو 
تأجير التجهيزات و المعدات 

 )x41(واآلالت 

          

التغييرات في كلفة األرض 
التي يقام عليها المشروع 

 )x42(وتهيئتها 

          

لتغييرات في تكاليف الطاقة ا
)         x43(والوقود والخزن  

          

تغيير كلفة الفحوصات 
 ) x44(والسيطرة النوعية 

          

تغيير كلفة تصريف المخلفات 
 )x45(والتخلص منها 

          

التغييرات في قوانين البلد 
)x46 ( 

          

           ) x47(النزاعات التعاقدية 
األنظمة والقوانين البيئية 

)x48 ( 
          

التغييرات في التعليمات 
 )x49(الرسمية لتنفيذ األعمال 

          

 


