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ُلو َعلَْيُكْم آيَ اتِنَ ا   "َكَما أَْرَسْلنَ ا ِفيُكْم رَُسوالً مِ نُكْم يَت ْ
ُكْم َوُيَعل ُِمُكُم اْلِكتَ اَب وَاْلِحْكَمَة َوُيَعل ُِمُكم مَّا  َوُيزَكِ ي

 َلْم َتُكوُنواْ َتْعَلُموَن"
 

ُ العظيم  صدق َّللاه

 (151) اآليةسورة البقرة : 
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 المقدمة
بووات موعوووع المخوواطرة موون المواعوويع الهامووة والعوورورية فووي كافووة 

ام الصووناعية وريرذووا  المؤسسووات والمنظمووات سووواء أكانووت التجاريووة ام الماليووة

من القطاعات المختلفة، ولخصوصية قطواع التشوييد وامعموار لموا لو  مون توأثير 

مباشر على المجتمع مون خو ل الممارسوات والمتعلقوة بالخودمات التوي تقودم الوى 

الموووواطنين )كالمجمعوووات السوووكنية ، وبنووواء الطرائوووق والجسوووور، والمستشوووفيات 

االخر  التي ترتبط بصورة مباشرة بحيواة والمدارس وكافة المؤسسات الخدمية 

 المواطنين( ، فكل خدمة مقدمة تعد مشروعاً من مشروعات التشييد . 

ويتعرض ذ ا القطاع كغيره من القطاعات الى العديد مون المخواطر التوي 

تهدد انجازذا لمشاريعها او توؤخر انجازذوا لتلول المشواريع وفوي بعوض االحيوان 

االسوتمرار بالمشوروع، الو ي ينفورد بدرجوة عاليوة  تكون العائق ال ي يحول دون

مووون المخووواطرة فوووي تقوووديرات كووول مووون التكلفوووة والوووزمن بالمقارنوووة موووع أنوووواع 

المشروعات امخر  ، اعف الوى  لول ، المخواطرة  التوي تورتبط بموقوع العمول 

مثوول ) عوودم جاذزيووة الموقووع ، والجهوول بأوعوواع مووا تحووت سووطح امرض ، و 

ما يرتبط  باخت ف الكميوات المنفو ة عون التقديريوة ،  تردي حالة الطقس( ومنها

وك لل المخاطرة المتعلقة  بالم كات العاملة مثول عودم  تووافر العواملين او عودم 

توووافر المووؤذ ت المطلوبووة او تعوورض العوواملين للحوووادم ، وذنووال المخوواطر 

ة، المتعلقووة بامخطوواء التصووميمية ومووا لهووا موون تووأثير علووى تجوواوز الوقووت والكلفوو

فعوو ً عوون المخوواطر الماليووة المرتبطووة بالتعووخم االقتصووادي والقصووور المووالي 

والتعورض إلووى التعثوور الموالي وعوودم ثبووات مصووادر التمويول وعوودم كفايووة المووواد 

والتجهيزات)المعدات( ذ ا من جانب ، ومون جانوب أخور ذنوال مخواطرة تورتبط 

بورة والكفواءة، وكو لل ( بسوبب نقوص الخين الثانويين )التعاقد مون البواطنبالمقاول

المخوواطرة التووي تظهوور أثنوواء تنفيوو  المشوواريع  مثوول الحووروب وإحوودام الشووغب ، 

، والوونظم المتعلقووة باموعوواع االجتماعيووة وريرذووا ، ذوو ه االسووباب  والتشووريعات

دراسوة تأثيرذوا علوى نجوا  برمتها ادت الى زيادة االذتمام بموعوع المخاطر و

 .المشاريع
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 الفصل األول

 : أسس ومفاهيمالمشاريع االحترافية
 إدارة المشاريع االحترافية:  المبحث االول

 

 مفهوم المشروع: اوالً: 
يواً ، اجتماعيواً ان الشروع بأي عمل سواء كان  لل العمول فرديواً أم جماع

، سوكنياً أم تجاريوواً ، يتطلوب موووارًد جموة ، منهووا المووارد الماديووة أم ذادفواً للووربح
يوووة والمووووارد البشوورية والمووووارد المعرفيوووة، لغوورض إتموووام  لووول والموووارد المال

المشووروع علووى أتووم وجوو  ووفووق متطلبووات كوول عموول ، وذوو ا بوودوره يعوود فرصووة 
ل ستفادة مون ذو ه المووارد لتلبيوة االحتياجوات المتزايودة ، مقابول الحصوول علوى 

مون منافع مادية ومكاسب مالية خ ل مدة معينة من الزمن . ولتحقيق  لول البود 
توووافر إدارة تهووتم بالمشووروع بوودأً موون عمليووة التخطوويط لوو  وحتووى االنتهوواء موون 

فالطلب المتزايد على المنتجات المتطورة والمعقدة، ونمو الشركات مون انجازه .
حيووم الحجووم والنشوواطات المعقوودة، وحاجووة الشووركات الكبيوورة للمنافسووة فووي بيئووة 

وبشوووكل مسوووتمر الوووى ا دارة ديناميكيوووة امعموووال العالميوووة، أد  الوووى االحتيوووا  
(Jeffrey and Dittman,2010 :12. ) 

وموون ثووم البوود موون االذتمووام بالمهووارات المطلوبووة لتنفيوو ه والمقوودرة علووى 
تنفي ه، ومتطلبات  الهيكلية عمن إطار المنظمة، والمخاطر التوي تحكمو ، فعو ً 

بنظوور  عوون تحقيووق النتووائو المتوقعووة موون القيووام بالعموول فووي المشووروع. مووع امخوو 
أي مووا ذووو  أوالً:النطااا االعتبووار المحووددات الووث م امسوواس للمشووروع وذووي 

العمل؟ ، وما ذو المنتو او الخدمة المتميوزة التوي سويتم تقوديمها، وبالشوكل الو ي 
يلبي المتطلبات المنصوص والمتفق عليها من قبل المستفيدين وفريوق التطووير؟ 

ويشوير  ثانيااً: الوقاتير الوظيفيوة ، أي تحديد المتطلبات الوظيفية والمتطلبات ر
إلى مقدار الوقت )ساعات، أيام، أسابيع، أشهر( المخصص النجواز المشوروع ، 
والوو ي يقوودر لكوول نشوواط فووي المشووروع موون أجوول اسووتكمال النشوواطات جميعهووا 
المجدولة والمحددة في أوامر تصدر من مدير المشروع، بمساعدة فريوق العمول 

مراقبووة الجوودول الزمنووي لعوومان أن كوول نشوواط   كمووال المشووروع بنجووا ، مووع
يجووري اسووتكمال  خوو ل الموودة الزمنيووة المخصصووة لوو  وبحلووول الموعوود المحوودد. 

وتشير الى اممووال التوي سوتنفق مون أجول تحويول االحتياجوات الوى  ثالثاً :الكلفة

منتجات فهي تشمل على تكاليف ثابتة )كرواتب العاملين في المشوروع ورواتوب 
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اليف امجهوووزة الكهربائيوووة وااللكترونيوووة المسوووتعملة فوووي المشوووروع ا دارة وتكووو
واآلالت والمعدات( وتكاليف ومتغيرة )مثل اجور العمل الوقتي والموواد اموليوة 
وقطع الغيار(، ووعع موازنة تبين في  التخصيصات المالية من بداية لمشوروع 

قبوة تلول الموازنوة وحتى انجازه القائمة على تقديرات الموارد المطلوبة، موع مرا
والمصوووروفات المرتبطووووة بهووووا موووون أجوووول أن اسووووتكمال المشووووروع فووووي حوووودود 
 التخصيصووووات المحووووددة فيهووووا، واتخووووا  إجووووراءات تصووووحيحية إ ا لووووزم امموووور

(Jeffrey & Dittman,2010:14-15). كموا ان لكول مشوروع عوامول أسواس

ي  نجاح ، وقد وردت عدة تعاريف لتوعيو مفهووم المشوروع وكموا موعوح فو
 -(:1الجدول )

 ( تعريف المشروع1جدول )

 ريفــــــــــالتع اسم المؤلف والسنة

Davies,2001:18 
مجهود مؤقت يتم القيام بو   نشواء خدموة او منوتو  بأن 

 او نتيجة فريدة.

Harkens ,2002:10 .مجهود مؤقت لتحقيق ذدف محدد 

.2004:3Pmboke 
او  زمنيووة محووددة لخلووق منووتو موودة محاولووة فووي وذووو

خدمة تختلف في بعض خصائصها المميزة عن جميع 
 المنتجات او الخدمات المماثلة.

,2006:18Beranek 
مؤقت  نشاء منتو أوخدمة فريدة من  سعي وجهد بان 

نوعهووووا موووون خوووو ل التعوووواون بووووين اممووووم والثقافووووات 
 أنحاء العالم جميعاً. المتنوعة في

MSI,2008:16 
ترابطة والمتداخلة التوي مجموعة من الفعاليات الم بأن 

تعمن عمل الفريق الجماعي باتجاه ذودف عوام خو ل 
 مدة من الزمن.

Pmboke,2008:1 

منوتو   نشواء عبارة عن نشاط مؤقت يتم البودء فيو  ذو
، خدمووة او نتيجووة فريوودة موون نوعهووا، وتشووير الطبيعووة 

،  المؤقتووة للمشووروع الووى وجووود بدايووة ونهايووة محووددة
 المشروع او عند أذداف د تحقيقويتم بلوغ النهاية عن

او عنوود  أذدافوو  المشووروع بسووبب تعوو ر تحقيووق إنهوواء
 ذ ا المشروع. إلى  انتفاء الحاجة

 24: 2009العلي ،
 حالة منفردة ويمثل فاعلية واحودة فوي الوحودة الزمنيوة

One-time activity والتووي ال يمكوون لهووا ان تتكوورر 
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 على ا ط ق. نفسها بالظروف والمتطلبات

Schwalbe,2007: 8 
 ،صويص واخرون

2010 :22 
Brewer &Dittman 
،2010 :14 

سلسولة مون المهوام تبودأ وتنتهوي بطريقوة واعوحة  بانهوا
منتو او خدموة فريودة مون نوعهوا إ   إيجاد و لل بهدف

 ورؤ  واعحة. أذداف البد ان يكون للمشروع

 30: 2009العلي، 

للمشوووروع التوووي فصووولها  العناصووور امسووواس وذوووي
ـ)عرورة اعوداد المواصوفات لكول مشوروع وخطوة بـــ

المشووووووروع والسووووووقف الزمنووووووي النجوووووواز المشووووووروع 
والموازنووة وخطووة تقووديرات الكلووف وتحديوود مؤشوورات 
الجودة المطلوبة وتحديد المساحة المتوقعة لحالوة عودم 

وتهيئة االستجابة  التأكد وتقييم حجم المخاطر المتوقعة
 الم ءمة ل .

: 2011خير الدين، 

26 

 النشواطات منظموة مؤقتوة لتنفيو  مجموعوة مون ذويو

 المنظمووة لتحقيووق ذوودف معووين فووي موودة زمنيووة معينووة

 موارد متنوعة. وبأستعمال
British 

Association of 
Project 

Management 
نقالً عن 

 21: 2012دودين،

المترابطة ريور الروتينيوة  النشاطات مجموعة من بانها
تم تنفيو ذا مون قبول لها بدايات ونهايات زمنية محوددة يو

 إطوار محوددة فوي أذوداف شوخص او منظموة لتحقيوق

 معايير الكلفة، الزمن، الجودة المخطط ل .

 20: 2013نجم ، 

تعهووداً  اروورض محوودد ومركووز يتسووم بالمرونووة  بأنوو 
التنظيميووة لتحقيووق نتيجووة ) منووتو او خدمووة( مووع حلووول 
جديووودة وفريووودة فوووي ظووول محوووددات التكلفوووة ، الوقوووت، 

 مموا يحود مون أخ قية نطاق، والعمل بطريقةالجودة،ال

المحتملة وفق مؤشرات كمية ونوعية تسواذم  المخاطر
 أذداف واستراتجيات الشركة. في تحقيق

 11: 2015الغريري،

مجهوود يوتم القيوام بو  بهودف تحقيوق " عبوارة عون وذوو
، و ا طبيعوة ال تتكورر بونفس  انجاز محدد لمرة واحودة

زمنيووة محووددة  موودة ، ويووتم انجووازه خوو ل الصووورة
وموووون ثووووم " وبحوووودود موازنووووة تقديريووووة موعوووووعة

الموووارد  إنفوواق نشوواط اقتصووادي يووتم موون خ لوو "فهووو
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الماليوووة بهووودف الحصوووول علوووى عوائووود او منوووافع فوووي 
 زمنية معينة.  مدة المستقبل وخ ل

علووى عوووء ماتقوودم يمكوون تعريووف المشووروع بأنوو  ه سلسوولة موون الجهووود 
نتو او خدمة فريدة من نوعهوا تختلوف فوي خصائصوها والمهام والمؤقتة النتا  م

 المميزة عن جميع المنتجات او الخدمات المماثلة خ ل مدة زمنية محددةه 
نحاادد مااا تشااترل بااي التعاااريف واسااتنادا الاات التعاااريف أعااالن يمكاان ان 

 -وهي تعد مضامين أساس لي وهي:
ديم خدموة لتقو (Focusedان المشروع يمثال تعهاداً  ا ضارح محادد ومركا ) -1

 .او منتو يتسم تنفي ه باحتماالت الفشل وعدم التمكن او النجا  
إ  انوو  يعموول خووار  التعقيوودات واالجووراءات التنظيميووة  :المرونااة التنظيميااة -2

المطولووة ودون توودخل موون امقسووام الوظيفيووة بووالررم موون أسووتعمال جووزء موون 
 مواردذا في المشروع.

او خدمووة او حلوووالً فريوودة، وذووو فهووو يقوودم منووتو  الساامة الفرياادة للمشااروع: -3
فريوود بمووا يتعوومن موون مشووك ت وعقبووات وتحووديات ومووا يتطلبوو  موون القيووام 
بووأمور مختلفوووة، فمووع بعوووض االسووتثناءات فوووأن المشووروع ذوووو نشوواط المووورة 

 ( ال ي لن يتكرر مرة أخر  بالطريقة نفسها.One-time projectالواحدة )
فيو  شوم موا فوي ظوروف النوودرة فالمشوروع تعهود بتن أبعااد األدا  للمشاروع : -4

فووي الموووارد والشووروط المفروعووة عليوو  موون أصووحاب المشووروع، وذوو ا مووا 
يجعوول المشووروع عمليووة مشووروطة بالتكلفووة والجوودول الزمنووي والجووودة  وان 

 .يكون عمن نطاق محدد لعمان تنفي ه بكفاءة 
بمووا إن المشووروع جديوود كمووا ذووو الحووال فووي تطوووير المنتجووات  المخاااطرة: -5

ات الجديوودة وفريوود اي لووم يسووبق للشووركة القيووام بنظيووره موون قبوول فأنوو  والعمليوو
محفوووف بالمخوواطر التووي قوود تووؤدي الووى فشوول  أو إلغائوو  او تووأخره ولهوو ا فووأن 

 إدارة المخاطر مكون أساس من مكونات إدارة المشاريع.
إ  إن المشروع يتم تخطيط  وتنفي ه ويتم تقيويم  المؤشرات الكمية والنوعية: -6

أم  Gantt Chart  بطريقة كمية سواء كان )بأستعمال مخطوط جانوت التقدم في
( فوالتقييم يوتم علوى أسوس نوعيوة تتعلوق Pertطريقة تقييم ومراجعة المشروع 

بتطوووير خبوورات امفووراد وتحسووين قوودرات الشووركة فووي التخطوويط والجدولووة 
 والرقابة عليها.

سوومة ذووي : وذوو ه التوافااق المشااروع مااع إسااتراتيجية األعمااال فااي الشااركة -7
االت عمول المعول عليها في الوقت الحاعر بأن تكوون المشوروعات مون مجو

 ا ستراتيجية في الشركة
 

 أهداف المشروع:ثانياً:
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ان لكل عمل مخطط ذدف يسعى الى تحقيقو  انجواز  لول العمول ، وحيوم 
ان المشووروع ذووو عموول الغايووة منوو  الوصووول الووى ذوودف محوودد فهووو ذووو نتيجووة 

مرروب.بعد أن يتم االنتهاء من المشوروع، او ذوي النتيجوة المنتو )أو الهدف( ال
المطلوب تحقيقها) مثل انتوا  قطعوة جديودة مون البرمجيوات، وإعوادة تنظيمهوا أو 
إنهوواء بنوواء جسوور( .وفووي بعووض امحيووان يكووون ذوودف المشووروع رامعوواً أو يووتم 
صيارت  بتفصيل اقل. ل ا مون العوروري تكييوف الهودف موع عائودات المشوروع 

((Baars,2006:14 ولغرض التوصل الى ذدف قابول للتحقيوق ينبغوي التأكيود .

علوى المعووايير الخمسووة التووي موون الواجووب ان تتسووم بهووا أذووداف المشووروع والتووي 

 ((Andler,2011: 177( SMARTتعوورف بامذووداف ال كيووة ومختصووورذا )
   -: (Tetteh,2014,31)والمقصود بها ان تكون أذداف المشروع تتسم بـ

   ةمحدددS-Specific)) و لووول بصووويارة الهووودف المطلووووب بقووودر مووون :

التفاصيل التي تعمل على تحديده مما يساعد علوى انجواز المشوروع بوقتو  
 ودون تأخير وبدون تكلفة إعافية.

 ( قابلة للقياسM-Measurable:)  ويكون تحديد امذوداف بطريقوة كميوة
 المكانية التحقق منها ومقارنتها.

 ( متفقاً عليهاA-Agreed-upon:)   ويقصد ب  أن يتم التوقيع وااللتزام بو

 من قبل امععاء المسؤولين عن المشروع جميعاً.
 ( واقعيةR-Realistic:)  اي ان يكون الهدف واقعيا ولويس مثاليوا ويورتبط

 بالقدرات وليس بالرربات.
 ( محااااددة بالوقااااتT-Time-bound) أي أن ينفوووو  المشووووروع بوقووووت أو :

 نهائي.تاريخ محدد أي تحديد موعد 
مطابقوة وم ءموة مواصوفات وخصوائص المشوروع  ويحدد أهداف المشاروع با 

وبالكلفة المناسبة وبالمكوان الم ئوم والوقوت المناسوب وامداء بالطريقوة المناسوبة 
   ب الخمسة السابقة.ومراعاة التحسين المستمر والم ئم للجوان

((Kerzene,2006:6. 

 

 خصائص المشروع:ثالث   اً: 
روف ان الخاصوووية ذوووي الصوووفة التوووي تميوووز الشوووم وتحووودده كموووا ذوووو معووو

 -(:14-13: 2001)فيولر ،فالخصائص امساس للمشروع ذي 



 بين النظرية والتطبيق   PMPإدارة مخاطر المشاريع االحترافية

12 

 

إ  -:Specific and Measurableان يكاون  ا هادف محادد وقابال للقيااس -1

يجوب ان يكووون ذنووال تعريوف واعووح للخدمووة او المنوتو النهووائي للمشووروع 
بوعووع امذووداف وموون ثووم  وإال أصووبح التخطوويط صووعبا. إ  يبوودأ المشووروع

الخطة ، وبعد  لول يبودأ تودريجيا بالحصوول علوى معلوموات جديودة للتعامول 
معها من اجول تقودم المشوروع ، موع اتخوا  القورارات التصوحيحية التوي مون 
شووأنها ان تبقوووي  المشوووروع علوووى مسوواره الصوووحيح ، وذووو ا يشوووير الوووى ان 

 المشروع يتصف بالتدر  في خطوات سيره.
(Greene & Stellman,2014:17)    

يجوب ان  :Deadlineان يكون مل ما بتواريخ نهائية لإلنجا  والتسليم  -2
يحدد تاريخ انتهاء المشروع باالتفاق بوين العميول ومودير المشوروع بعود 
وعع الخطوط العريعوة للخطوة.وبما انو  يكوون ملزمواً بتوواريخ انتهواء 

مشوروع لو   محددة معنوى  لول انو  ملوزم بتواريخ بودء محودد ، إ  ان كول
، ويبدأ عندما تقرر البودء، وينتهوي بتقوديم الخدموة بداية و نهاية محددتين

او المنتو بصورت  النهائية، وذ ا موا يعوفي عليو  صوفت  المؤقتوة أيعوا 

(Brewer and Dittman,2010: 13) 

:  يجوووب ان تحووودد موازنوووة A Budgetان يكااون لاااي موا ناااة محاااددة  -3
 موارد البشرية .المشروع المالية وايعا موازنة ال

إ  إن كوول مشووروع يكووون فريوود موون نوعوو  موون  :Uniquenessالتمياا   -4

 Greene &Stellman,2014:17) )المنتو أو الخدمة التي يقدمهاخ ل 
وتلوول الخاصووية جعلتوو   ا أذميووة لوويدارة العليووا ومبوورر كوواف   قامتوو  

(Brewer and Dittman,2010, 13 ). 

عوووادة مووون عووودد مووون النشووواطات  يتكوووون المشوووروع   -:Scopeالمجاااال  -5
المحوووددة بشوووكل جيووود للوصوووول الوووى النتيجوووة المطلوبوووة وتكوووون قابلوووة 
لتقسوويمها علوووى مهووام فرعيوووة بمووا يسووواعد علووى انجووواز ذوو ه النشووواطات 

 للوصول الى أذداف المشروع

 (Meredith&Mantel,Jr,2012 :11-13) 

كوول مشووروع لوو  ميزانيووة محووددة سووواء أكانووت  -:Resourcesالمااوارد  -6

لموووارد البشوورية أم ريرذووا ورالبووا موواتكون موووارد الموازنووة محوودودة ل
بالنسوووووبة الحتياجاتهوووووا وتسوووووعى المنظموووووة للحصوووووول علوووووى مووووووارد 

اي  Optimalityإعافية.وذ ا يشير الى ان المشروع يتصوف بالمثاليوة 
االسووووتفادة المثلووووى موووون الموووووارد موووون أجوووول التنميووووة الشوووواملة للموووووارد 

ا لندرة الموارد وصوعوبة الحصوول عليهوا، االقتصادية للمنظمة ، ونظر
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فأن االستثمار االمثل للموارد أمر ال بد من  مي مشروع كما ان العديد 
مون مفواذيم إدارة المشوروعات تطوورت بهودف تحقيوق االسوتفادة المثلووى 

 K. Nagarajan,2004 : 5) .)للموارد المتاحة 

يوة عمول بطيئوة فالمشوروع يبودأ بفكورة وبدا -: Life Cycleدورة الحيااة  -7
 (.25-24: 2012دودين ، ونمو ونعو ثم انهاء حياة المشروع )

إ  تتووداخل المشوواريع مووع بععووها  -: Interdependenciesالتااداخالت  -8

الووبعض وأيعووا مووع امقسووام الوظيفيووة امخوور  فووي المنظمووة.مما يولوود 
بعووووووض الصووووووراعات بسووووووبب الصوووووو حيات الممنوحووووووة او الموووووووارد 

ي المنظمة اممر ال ي يسهم في نشوء الصوراع وا مكانيات المحدودة ف
بين فورق العمول فوي المشواريع المختلفوة او صوراعات بوين  اي الع قوة 
موووووووووون )عموووووووووو ء، ممووووووووووولين، موووووووووووردين، االدارة العليووووووووووا....الخ( 

(Meredith&Mantel,Jr,2011:11-13).. 

 روع مجموعووووووة موووووون القيووووووودلكوووووول مشوووووو -: Constraintsلقيااااااود ا -9
ام تنفيوووو ه وتختلووووف ذوووو ه القيووووود بوووواخت ف (التي تقووووف أموووو)المحووووددات

 المشاريع.

 :خصائص اخر  للمشروع K.Nagarajanويعيف 

 (.(K. Nagarajan,2004 : 5 

ان التنبووؤ Customer Specific  :Natureالطبيعااة الخاصااة لل بااائن : -10

بالطلووب مي خدمووة او منووتو يشووكل جانبووا مهمووا  فووي المشووروع ، إ  يووتم 
توقعووات تعطووي مؤشوورات إيجابيووة ، وموون االخوو  بالمشووروع إ ا كووان ال

خ ل التوصل لمزيد من الدراسة ،وعلي  فأن  في المشاريع جميعها يوتم 
التنبووؤ بووالنظر إلووى امذميووة التووي توليهووا للتوقعووات فأنهووا يجووب أن تكووون 
دقيقة وتستند إلى أسس سليمة ، ل ا فوأن المشوروع محودد دائموا بالزبوائن 

مات التوي تركوز بالعورورة علوى خدموة و لل من  يقدم المنتجات والخد
الزبوووائن، فوووالزبون ذوووو الووو ي يقووورر علوووى أساسووو  تقووودم الخووودمات او 
المنتجات ،وبالتالي فأن من مسؤولية أي منظمة التوج  للمشواريع  التوي 

 تقدم الخدمات التي تناسب احتياجات الزبائن.

:عووادة مووا يتكووون المشووروع موون عوودد موون Team Workفريااق العماال  -11
والمنوووووواطق المختلفووووووة والمتنوعووووووة  إ  يوجوووووود موووووووظفين  المسوووووواحات

متخصصوين كوول فووي مجوال . وفووي أي مشووروع يتطلوب الحصووول علووى 
خدمات الخبراء والمختصين ، يتم  لل من خ ل التنسيق بوين المنواطق 



 بين النظرية والتطبيق   PMPإدارة مخاطر المشاريع االحترافية

14 

 

المختلفة والدعوة إلى العمول الجمواعي، وبنواًء عليو  فوأن اي مشوروع ال 
 يمكن تنفي ه إال مع العمل الجماعي.

: تتبووع ذوو ه الخاصووية نظووراً  Sub- Contractingالتعاقااد ماان الباااطن  -12
لتعقد مهام ونشاطات المشروع ، فيعهد ببعض النشاطات الى المقواولين 
من الباطن للحود مون تعقيود المشوروع ويصوبح التعاقود مون البواطن مفيوداً 
متوى موا توم تخفويض تعقيود المشوروع ويمكون لمودير المشوروع ان ينسوق 

تبقيووة موون المشووروع بشووكل أكثوور فاعليووة ، كمووا انوو  يكووون النشوواطات الم
مفيووداً إ ا تووم التعاقوود مووع المتعاقوودين موون البوواطن المختصووين فووي مجووال 

 نشاطهم وال ي  يؤدي إلى تحسين جودة المشروع.
:ان المخوواطر وعوودم Risk and Uncertaintyالمخااطر وعاادم اليقااين  -13

 يمكوون اعتبووار اي التأكوود يسوويران جنبووا إلووى جنووب مووع المشووروع ، ا  ال
مشروع خالي مون المخواطر حتوى إ ا كوان يبودو أنو  خوال  مون المخواطر 
فووأن ذوو ا ال يعنووي عوودم وجودذووا وإنمووا يعنووي فقووط عوودم ظهورذووا علووى 
السطح، وذنا يكون عامل المخاطرة مخفياً وتظهور علوى السوطح عنودما 

تصووبح الظووروف مواتيووة لوو لل ، وذنووال بعووض عواموول المخوواطرة التووي  
لتنبوووؤ بهوووا والتووي يمكووون ان تعوووزز قوودرة المشوووروع لمواجهتهوووا، يمكوون ا

والوبعض امخور ال يمكون التنبوؤ بو  ومون ثوم فوأن العمول علوى مواجهتهووا 
 (Harvett,2013:29تصبح واجبة.)

المشوواريع جميعهووا لهووا  ليووات  : Control Mechanism آليااة الرقابااة -14

الزمنوي الرقابة المصممة مسبقا لعمان انجاز المشاريع عومن الجودول 
وعووومن الكلفوووة التقديريوووة وتحقيوووق المسوووتو  المطلووووب مووون الجوووودة 

 واالعتمادية في الوقت نفس .
: ان قيووووام المشووووروعات يكووووون علووووى وفووووق ماتمليوووو  Changeالتغييااار  -15

متغيرات وظوروف البيئوة الخارجيوة كموا الحوال عنودما قوررت الحكوموة 
طواع العوام، فوي الهندية  بعود االسوتق ل القيوام بالمشواريع الكبور  فوي الق

قطاعوووات الحديوووود والصوووولب والفحووووم وتوليوووود الطاقووووة وتوووووفير معوووودات 
رجية.ذوو ا التصوونيع.... الووخ. موون خوو ل االسووتجابة لمتطلبووات البيئووة الخا

، ان المشروعات ال تتسم بالسوكون  فهنوال من جانب ، ومن جانب اخر
تغييرات تحودم طووال مودة حيواة عمور المشوروع، وذوي نتيجوة الطبيعوة 

يووورة للعديووود مووون العوامووول البيئيوووة ، وتختلوووف ذووو ه التغييووورات مووون المتغ
التغييوورات الطفيفووة التووي قوود يكووون تأثيرذووا صووغيراً جووداً إلووى التغييوورات 
المركبووة والخطيوورة والتووي قوود يكووون لهووا تووأثيراً كبيووراً فووي المشووروع أو 

 حتى يمكن أن تُغيٌر من طبيعة المشروع.
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بما ان المشروع ذوو عبوارة عون  :Rational Choiceاالختيار العقالني  -16

خطووة السووتثمار الموووارد وان اختيووار المشووروع يووتم بعوود إجووراء دراسووة 
كافوة السووبل المتاحووة السوتثمار الموووارد و يووتم االختيوار الرشوويد موون بووين 

 الخيارات المتاحة.

وبناءاً علي  فأن كل مشروع يتعمن مجموعوة مون الخصوائص التوي تميوزه عون 
تطلووب وعووو  االذووداف الموعوووعة ودقووة الجووداول المشوواريع االخوور  ممووا ي

الزمنية وتوافر الموارد الماديوة والبشورية العورورية النجواز المشوروع وتحديود 
تووواريخ بووودء وانتهووواء المشوووروع وتفصووويل النطووواق الوووى مهوووام فرعيوووة  لتحديووود 
المسووؤوليات والواجبووات المناطووة بكوول ععووو موون فريووق المشووروع وبمووا يسوواعد 

التي تنشأ عن عوامل عودم التأكود التوي تحويط بالمشوروع  على مواجهة المخاطر
 والصراعات التي قد تنشأ اثناء تنفي  المشروع.  

 

 دورة حياة المشروع:رابعاً: 
تعوورف دورة حيوواة المشووروع بأنهووا مراحوول تنفيوو  المشووروع جميعوواً ابتووداًء 

  (Pieplow,2012:36)موون بوودء المشووروع وحتووى انتهوواء او إروو ق المشووروع 
أنها مراحل تقودم المشوروع التوي توؤدي الوى فهوم  أوعوح وانجواز أفعول   بمعنى

    (.(Kerzener,2006:76للمشروع 

ومون الطبيعووي اخوت ف المشووروعات عوون بععوها الووبعض فمنهوا مووا يقوودم 

خدمة او منتو ومنها ما يكون صوناعي او تجواري او اجتمواعي ومنهوا موا يكوون 
او عبر شوركات مسواذمة او تعوامنية ، صغيراً او كبيراً ومنها ما يكون منفرداً 

كما وتختلف وفق التفعيل للمخواطر والعائود مون المشوروع ، وعلوى الوررم مون 
ذوو ا االخووت ف ان انهووا جميعوواً تموور بتسلسوول مرحلووي منطقووي بوودءاً موون تكوووين 
الفكوورة وحتووى االنتهوواء موون تنفيوو  المشووروع ، وكمووا يشووار بووالررم موون اخووت ف 

كوول صووناعة إال انوو  ذنووال اتفوواق عووام علووى أن دورات الحيوواة فووي مشووروعات 
المشووروعات لهووا بوودايات، تنفيوو ، ونهايووات. وبووالررم موون تشوواب  أسووماء مراحوول 
الكثيوور موون دورات حيوواة المشووروعات وتشوواب  تسووليماتها، إال انوو  ال يتطووابق موون 
دورات الحيوواة إال القليوول، فقوود تعووم بععووها أربووع مراحوول أو خمسوواً بينمووا تعووم 

 ً  :وكاالتي (.2007:27)الشمري ،أكثر أو  ريرذا تسعا

: المرحلوووة Concept and Initiation Phaseمرحلااة التعريااف والباااد  -1
امولوى يبوودأ المشووروع موون خوو ل ظهووور حاجووة أو فرصووة  نتووا  وتقووديم 
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السووولعة أو الخدموووة للتاكووود مووون تحقيوووق الجووودو  مووون المعوووي قووودما فوووي 
 ة التالية.المشروع، والموافقة على  االنتقال  إلى المرحل

Archibald el at,2012:3) ) 

: Design and Development Phaseمرحلااااة التصااااميم والتطااااوير  -2

المرحلووة الثانيووة تسووتعمل المبوواده التوجيهيووة التووي تووم تحديوودذا بدراسوووة 

الجدو  لتصميم المنتجات، والخطوط العريعوة مسواليب البنواء وتطووير 

نفيووووووو  المنوووووووتو الجوووووووداول الزمنيوووووووة والخطوووووووط المفصووووووولة لصووووووونع أو ت

(O’Brien,2015:2.) 

: Implementation or Construction Phaseمرحلة التنفي  أو البناا   -3

وذي المرحلة الثالثة وتشمل تنفي  المشوروع وفقوا للخوط امسواس الو ي توم 

 .((Heagney,2012:10 تطويره في المرحلة السابقة

 :Commissioning and Handover Phaseمرحلااة التكليااف والتسااليم   -4

المرحلة الرابعوة تؤكود علوى ان المشوروع قود توم تنفيو ه أو بنواؤه علوى وفوق 

   (Larson& Gray,2011:7) التصاميم وتم إنهاء المشروع .

 

 
 ( مراحل دورة حياة المشروع1الشكل )

Source: Westland,Jason,2007,"The Project Management Life 

Cycle,A book Review by R. Max Wideman,p2 
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إن المرحلوة امولوى مون " إ  مراحول دورة حيواة المشوروع ويبوين الشوكل

وخ ل ذو ه المرحلوة يوتم تحديود مشواكل العمول  .مرحلة البد  ذي حياة المشروع

أو الفوورص المتاحووة وتعوورف دراسووة الجوودو  مختلووف الحلووول البديلووة المتوووفرة 

لوول الح م ءموة دراسوة جودو  المشوروع مون مود  خو ل ومون ثوم التحقوق مون

لمعالجة المشاكل التي تواج  المشروع ثم يوتم وعوع حول للمعوي قودما.وبمجرد 

 الموافقوووووووة علوووووووى الحووووووول الموصوووووووى بووووووو ، يقووووووودم المشوووووووروع الحلوووووووول

مذووداف  الخطوووط العريعووة ويووتم االنتهوواء موون  (Jason,2007:3)ةالمعتموود

 يبودأ ويوتم تعيوين المشوروع الجديود، ومودير المشوروع المشوروع ونطواق وذيكول

للموافقوة علوى  يسوعى ويؤسوس بيئوة مكتوب المشوروع. ثوم المشوروع فريوق بتجنيد

بعوود اجووراء عمليووة مراجعووة المرحلووة وينطوووي  .مرحلااة التخطاايط إلووى االنتقوال

  :مرحلة التخطيط على خلق

 .خطة المشروع التي تحدد النشاطات والمهام والتبعيات وامطر الزمنية 
 واد المطلوبة.خطة الموارد اي ادار  العمالة والمعدات والم 
 تحديد الخطة المالية للعمالة والمعدات وتكاليف المواد 
 خطة الجودة تقديم أذداف الجودة وعمان وتدابير الرقابة 
  خطووة المخوواطر لتسووليط العوووء علووى المخوواطر المحتملووة وا جووراءات

 الواجب اتخا ذا للحد من المخاطر.
 أصووحاب  خطووة االتصوواالت لوصووف وبيووان المعلومووات ال زمووة  بوو غ

 المصلحة
  خطة المشتريات لتحديد المنتجات التي يوتم الحصوول عليهوامن المووردين

 الخارجيين.

عنوود ذوو ه النقطووة سوويكون قوود تووم التخطوويط لوو  بشووم موون التفصوويل وعلووى 
، وذوو ه المرحلووة تنطوووي علووى تنفيوو  الخطووط التووي تووم  لمرحلااة التنفياا اسووتعداد 

ة التنفي  ذي عوادة اطوول مرحلوة إنشاؤذا أثناء مرحلة التخطيط للمشروع. مرحل
فووي المشووروع موون إ  الموودة، وذووي المرحلووة التووي يووتم فيهووا بنوواء التسووليمات فعليووا 
وتقديمها للعميل لقبول . لعمان تلبية متطلبات العم ء، ويراقب مدير المشوروع 
ويتحكم بالنشاطات والموارد والنفقات المطلوبة لبناء كول تسوليم. وفوي كول خطوة 

يووتم إجووراء سلسوولة موون عمليووات إالدارة لرصوود ومراقبووة مخرجووات يووتم تنفيوو ذا 
التسوووليمات التووووي اجريووووت بوسوووواطة المشوووروع. ويشوووومل  لوووول تحديوووود التغييوووور 
والمخاطر والقعايا واستعراض جودة التسوليمات وقيواس كول منوتو مسولم  وفقوا 
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لمعايير القبول. كلها مرة واحدة وان المخرجات المنتجة تم قبولهوا مون  العمو ء 
 كمنتو نهائي وتهيئة المشروع لير ق. 

هإروو ق المشوووروع يتعووومن االفوورا  عووون التسوووليمات واخياارا مرحلاااة االضاااال 
النهائيوة للعميول، تسووليم المشوروع وتسووليم الوثوائق لرجوال امعمووال، إنهواء عقووود 
الموردين، وا فرا  عن موارد المشروع واالتصال بجميوع أصوحاب المصولحة 

روع. الخطوووة امخيوورة المتبقيووة ذووي  جراءاسووتعراض واب رهووم بووإر ق المشوو
التنفيو  بعود االنتهواء لقيواس مسووتو  نجوا  المشوروع وتحديود الودروس المسووتفادة 

 للمشاريع المستقبلية.

وخوو ل حيوواة المشووروع وفووي كوول مرحلووة موون مراحلوو  يووتم تقيوويم امعمووال 
المشوروع أو  المنجزة ومن ثم ويتم اتخا  قرار ما إ ا كان يجب المعي قدما في

التوقف عن العمل خ ل تلل المراحل بين بداية ونهاية المشوروع والتوي تختلوف 
كثيووووووووورا وفووووووووووق نووووووووووع امعمووووووووووال والمشووووووووووروع الووووووووو ي يووووووووووتم  القيووووووووووام 

.كما تشترل ارلوب دورات حيواة المشوروعات بعودد مون (Newell,2005:1)بها

 -: (24-23 :2012 ،)ال بيديلخصائص المشتركة وأذمها ا

إ  توونخفض عنود بوودء المشوروع وتصوول الووى  -يااف والكلاف:مساتويات التوظ -1

 ال روة عند التنفي  ويعاود االنخفاض عند االقتراب من إر ق المشروع.
إ  تكووون مرتفعووة  -تااأثير المخاااطر وحاااالت الالتاكااد المحيطااة بااالمنتفعين: -2

وفوي أعلوى درجاتهوا فووي بدايوة المشوروع ثوم تبوودأ باالنخفواض تودريجيا علووى 
 المشروع. مد  مراحل حياة

ا  يرتفووع تووأثير التغييوورات الووى  -تااأثيرات التغيياار وفقااا لوقاات المشااروع: -3
أقصووى درجووة فووي بدايووة المشووروع وتبوودأ باالنخفوواض مووع اقتووراب انتهوواء 
المشووروع مووع زيووادة كلفووة ذوو ه التغييوورات والتصووحيحات فووي ذوو ه المرحلووة 

Meredith& Mantel,2009 :14)). 
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 دورة حياة المشروع ة والتوظيف خ لمستويات الكلف يوعح (2شكل )
Source: Project Management Institute, (2008), "A Guide to the Project 
Source:Management Body of Knowledge", 4thed, Project 
Management Institute, Newtown Square, Pennsylvania: p16 

حياة المشروع وان توثيق  كما يؤكد على أذمية تصميم وتوثيق عمليات دورة
 (.Wideman,2004 :18ذ ه العمليات في  دورة الحياة سيحقق ما يلي:)

تمكووين المعنيووين جميعوواً لخلووق وتخطوويط وتنفيوو  المشوواريع لفهووم العمليووات  -1

 الواجب اتباعها خ ل عمر المشروع.

الحصوول علووى أفعول تجربووة داخوول المنظموة إ  أن عمليووات دورة الحيوواة  -2

 باستمرار وتكرارذا في المشاريع المستقبلية.يمكن تحسينها 

تمكوووين كووول امدوار والمسوووؤوليات فوووي المشوووروع وتخطووويط المشووواريع،  -3

والتقوودير، والجدولووة، والرصوود، وتحديوود أسوواليب وأدوات الووتحكم ليكووون 

  ات صلة بشكل مناسب بعمليات إدارة دورة حياة المشروع ككل.

ا، وبصورة مفهومة فوي عمليوة كما ان ذ ه العمليات ان لم تكن موثقة جيد -4

دورة الحيوواة لكوول مشووروع ، فأنوو  سوويكون موون المسووتحيل تحقيووق الفوائوود 

 الكاملة لمنهجية إدارة المشاريع الحديثة.
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 نظام إدارة المشروع االحترافي :المبحث الثاني

  مفهوم ادارة المشروع:
بشووكل عووام بتنظوويم  ( Project Management)توورتبط إدارة المشووروع 

ارة المووارد، مثوول الموووارد البشووريّة، والماليوة والماديووة بالطريقووة التووي تمّكوون وإد
إنجاز المشوروع موع االلتوزام بمحوددات الوقوت والكلفوة والجوودة ،ا  تعمول إدارة 
المشروع على القيام بدور كفوم وفاعول فوي التخطويط والرقابوة والمتابعوة وإدارة 

هوا توزود بمونهو توقوع امحودام الكثير من مظواذر العمول فوي المشوروع ، كموا إن
إثوووراء االتصووواالت الجيووودة وتبنوووي و يوووؤدي إلوووى انجووواز المهوووام وامدوار.مموووا 

امسوواليب المناسووبة الجديوودة لحوول المشووك ت والتووزود بمهووارات التحليوول ويبووين 
 الجدول مجموعة من التعاريف التي تناولها الباحثين لتعريف ادارة المشاريع.

  

 المشروع ( مفهوم أدارة2جدول )

اسم المؤلف 
 ريفـــــــــالتع والسنة

 11: 2001فيولر ،
مجموعووة موون المبوواده والطرائووق وامدوات وامسوواليب 

 من اجل إدارة فاعلة النجاز عمل ل  أذداف محددة.

Kenny,2003:43 
تطبيق المعرفة واالدوات والتقنيات والمهارات المحوددة 

 لخلق منتو او خدمة فريدة

Beranek,2006:2 
تطبيوووووق المعوووووارف والمهووووووارات والتقنيوووووات ال زمووووووة 

احتياجووات  لنشوواطات المشووروع التووي تلبووي أو تتجوواوز
 وتوقعات أصحاب المصلحة.

PMboke,2008:p6 

 لكي وامدوات وامساليب والمهارات أستعمال المعارف
 إدارة المشووروع بمتطلباتوو  ويووتم تنفيوو  نشوواطات تفووي

 لمناسوب الثنوينالمشوروع مون خو ل التطبيوق والودمو ا
التوي توم  عملية مون عمليوات ادارة المشوروعات وأربعين

والمكونوة مون خموس مجموعوات  تجميعها بشكل منطقوي
 عملياتية.

Williams,2008: 
190 

نحتاجو  لجعول المشووروع ينجوز فوي الوقووت  كوول موا ذوي
المحدد وعومن الميزانيوة للتسوليم وفوق النطواق والجوودة 

 ال زمة.

 13: 2015الغريري،
 امذووداف تحديوود تشومل التوي ا داريوة الوظيفوة ذوي

 والتوجيو  التقديريوة والموازنوات والجدولوة والتخطويط
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 الفنيووة امذوداف لتحقيووق ال زموة والرقابووة والتنظويم
 والزمنية للمشروع.

" المعاارف والمهاارات ووفق ما تقدم يمكن تعريف ادارة المشروع بأنو  
واالساالي  التاي تساتعمل لخلاق منات   والتقنيات والمبادئ والطرائق واالدوات

او خدمااة فرياادة بمااا يلبااي او يتجاااو  احتياجااات وتوقعااات اصااحا  المصاالحة 
وانجااا  المشااروع فااي الوقاات المحاادد والموا نااة المحااددة والنطااا  والجااودة 

 .هالال مة

وب لل فإدارة المشروع تتولى مهامها مون أول مرحلوة فوي دورة حيواة المشوروع 
انجوووازه أي إنهوووا تعمووول فوووي عووووء التكامووول بوووين العمليوووات  لحوووين االنتهووواء مووون

 عمليااات إدارةذوو ا يشووير إلووى ان وتفاع تهووا وامذووداف التووي تسووعى لتحقيقهووا 

 -(:(pmbok,2008:39 ذي المشروع

ويتم إجراء ذ ه العملية لتحديود مشوروع جديود  -:مجموعة عمليات الب د  -1

ى تصوواريح او مرحلووة جديوودة فووي مشووروع موجووود بالفعوول للحصووول علوو
 البدء في  لل المشروع او تلل المرحلة.

وفوووي ذووو ه المرحلوووة يوووتم تأسووويس نطووواق  -مجموعاااة عملياااات التخطااايط: -2

المشروع وتحدد امذداف وتحودد ا جوراءات المطلوبوة لتحقيوق امذوداف 
 التي أوكل بالمشروع تنفي ذا.

ويووتم إجووراء ذوو ه العمليووات  كمووال العموول  -مجموعااة عمليااات التنفياا : -3
دد في خطة إدارة المشروع لييفاء بمتطلبات ومواصوفات المشوروع  المح

( (Heldman,2007:24 

وفي ذ ه المرحلة يتم تتبع ومراجعوة  -:مجموعة عمليات الرصد والتحكم -4
وتنظوويم تقوودم العموول فووي المشووروع ومسووتو  امداء فيوو  وتحديوود الجوانووب 

بتغييرذووا  التووي تحتووا  الووى إدخووال التغييوورات العوورورية عليهووا والبوودء 

(Newell,2002:2). 

وفووي ذوو ه المرحلووة يووتم انجوواز النشوواطات   -مجموعااة عمليااات ا:ضااال : -5
كافة فوي المجموعوات العملياتيوة فوي المشوروع  تموام وإرو ق المشوروع 

 بشكل رسمي.

( إ  يبوين مسوتو  التفاعول بوين العمليوات علوى مود  3وكما موعح في الشوكل )

حظوة أن عمليوة الرصود والمراقبوة تبودأ مون مدة من الوقت حتى ا ر ق.مع م 
بداية المشروع إلوى نهايوة المشوروع.اثناء عمليوات التنفيو  ويكوون الحود امقصوى 
النفوواق امموووال والموووارد للقيووام المشووروع. وخوو ل ذوو ه المرحلووة يراقووب فريووق 
عمليووووات الرصوووود والسوووويطرة بانتظووووام لتحديوووود التقوووودم وقيوووواس الفروقووووات او 
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طووة إدارة المشووروع والتنفيووو  الفعلووي بمووا يمكوون موون اتخوووا  االنحرافووات بووين خ
ا جووراء التصووحيحي عندالحاجووة لتلبيووة وتحقيووق أذووداف المشووروع.ان عمليووات 
المشروع الموجهة تأخ  بنظر االعتبار وصف وتنظيم عمول المشوروع، وتركوز 
علووى اسووتكمال نطوواق المشووروع فووي حوودود الميزانيووة وفووي الوقووت المحوودد. مووع 

منتجوووات المشووروع وتلبيوووة مواصووفاتها ،ذنووال ث ثوووة انووواع مووون تحديوود وخلووق 

 -:((Pmboke,2008:21-22 الع قات امساس  بين مراحل المشروع وذي

وذنا اليمكن البدء فوي المرحلوة ال حقوة اال بعود االنتهواء مون  منطقية متسلسلة:
عوي المرحلة الحالية ،إ  تعمول الحالوة التدريجيوة علوى تقليول الشول ولكنهوا قود تق

 على خيارات تقليل الجدول الزمني.

وتبدأ ذنا بمرحلة جديدة قبل االنتهاء من المرحلة السوابقة ويفيود  عالقة متداخلة:

 لل احيانا في عغط وتقليص الجدول الزمني وذو موايعرف ب)التتبوع السوريع( 
وذ ه الع قات المتداخلة تؤدي الى زيوادة المخواطر وقود ينوتو عنو  اعوادة العمول 

ة التقدم الى المرحلة ال حقة قبل الحصول على المعلومات الدقيقوة بشوأن في حال
 المرحلة التي تسبقها.

وذنا يتم التخطيط لمرحلة واحودة فقوط ويوتم التخطويط للمرحلوة  عالقة تكرارية :
ال حقة عند تقدم العمل فوي المرحلوة الحاليوة وتحقوق النوواتو ،وتكمون فائودة ذو ه 

عوة او المتغيورة بشوكل سوريع مثول الوسوط البحثوي ، الطريقة في االوسواط الغام
ة علوووووووووووووى التخطووووووووووووويط علوووووووووووووى المووووووووووووود  ولكنهوووووووووووووا تقلووووووووووووول القووووووووووووودر

 (.Jainendrakumar,2015 :3)الطويل
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 مستو  التفاعل بين عمليات المشروع الخمسة (3الشكل )
Source: Jainendrakumar,T.D ,2015,"The Essence of the 
PMBOK(Project Management is the way of life)",PM World 
Journal Essense of the PMBOKVol.IV,Issue II–February:p3 

 

 Environmental Impacts Onالتااأثيرات البيئيااة علاات إدارة المشااروع -2

Project Management:   يخعع كل مشروع الوى توأثيرات البيئيوة الداخليوة
ان المنظموة تعووي  والخارجيوة كموا تخعوع المنظموة لهو ه التوأثيرات، فطالموا 

، فعليهوا ان تسوعى الوى مقاوموة ومجابهوة أي ثر ب في محتو  بيئي تؤثر وتتأ
تهديوودات خارجيووة وازالووة أي عووعف فيهووا موون خوو ل اسووتثمار نقوواط قوتهووا 
وفرصها المتاحة فوي عووء امكانياتهوا مون المووارد ، وممكون ان تكوون ذو ه 

 التوووووووأثيرات عامووووووول حسوووووووم النجوووووووا  المشوووووووروع مووووووون عدمووووووو 
Jainendrakumar,2015:9))  وتتحوووود ذوووو ه التووووأثيرات بـــووووـ: )الثقافووووة

التنظيميوووة والعمليوووات والبنيوووة التحتيوووة ومعوووايير المنتجوووات )يجوووب ان تكوووون 
واعووحة لموودير المشووروع(معايير الجووودة و معووايير الدولووة ومعووايير السوووق 
واموعاع ،قواعد السلول  والخطووط التوجيهيوة للتوظيوف و راء وسوج ت 

ونظم ترخيص العمول  واالعوطرابات السياسوية وقنووات االتصوال التدريب  
التنظيميووة وقواعوود بيانووات المخوواطر ونظووم لمعلومووات إدارة المشوواريع ونظووم 

 .وأدوات التشغيل اآللي مثل أداة الجدول الزمني
 .(http://www.simplilearn.com/ ) 

http://www.simplilearn.com/
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 Organizational Influencesالتاااأثيرات التنظيمياااة علااات إدارة المشاااروع -3
On Project Management:-  توؤثر الوـثقافة واالسولوب والهيكول التنظيموي

ا توؤثر درجوة نعوو موطريقة تنــــفي  المشوروعات ، ك الخاص بالمؤسسة في
 ،روععلوووووووووى المشووووووووو ادارة المشوووووووووروعات واالنظموووووووووة القائموووووووووة فيهوووووووووا

(Jainendrakumar,2015:9) المشروع بأكثر مون جهوة او  روأحياناً يتاث

من المشوروع مؤسسة إ  ان ذنال مشروعات تتعمن جهات خارجية كجزء 

-PMboke,2008:27) -:وكموووا موعوووح بووواالتي،او علوووى شوووراكة مشوووتركة
32):- 
 الثقافاة واألنمااط التنظيمياةOrganizational Culture and Styles : 

وتعووورف بووووـ هالمعوووايير الثقافيووووةه تشووووتمل ه المعووواييره علووووى المعرفووووة 
المشتركة المتعلقة بطريقة تنفي  العمل والوسوائل المقبوول أسوتعمالها فوي 
تنفيووو  العمووول وامفوووراد الموووؤثرين فوووي تنفيووو  العمووول.  ا  توووؤثر الثقافوووة 
وامنموووواط تووووأثيرا قويووووا علووووى تحقيووووق أذدافالمشووووروع، وتقوووووم معظووووم 

 -بوعع ثقافات فريدة تستوعح بطرائق عدة منها: المؤسسات
 امفكار والقيم والمعايير والفوائد والتوقعات المشتركة 
 السياسات والطرائق وا جراءات 
 رؤية والتعرف على ع قات السلطة 
  العمل امخ قي وعدد ساعات العمر 

  الهيكاال التنظيماايOrganizational Structure : وذووو احوود العواموول

المؤثرة فوي المشوروع وذوي الكيفيوة التوي يوتم بهوا ربوط الوحودات البيئية 
المكونووة للمشووروع مووع بععووها وتحديوود الصوو حيات كمووا انوو  يووؤثر فووي 
تووووافر المووووارد وكيفيوووة وطريقوووة تنفيووو  المشوووروع وتصووونيف امسووواليب 
التنظيميووة مووابين امسوواليب الوظيفيووة وامسوواليب القائمووة علووى المشوواريع 

 المختلفة من أساليب المصفوفة الموجودة بينهموافع ً عن المجموعات 
 (.19: 2015الغريري، )

  أصاول العملياة التنظيمياةOrganizational Process Assets وتشومل:
بعض او كل العمليوات المتعلقوة بوالموجودات الخاصوة بالمؤسسوة والتوي 
يمكن االستعانة بها للتوأثير فوي نجوا  المشوروع ، فبعود إنهواء المشوروع 

ف المعووارف التووي تووم اكتسووابها وكيفيووة معالجووة المعوقووات يصووعب وصوو
التي واجهها المشروع و لول لطوول مودة انجواز بعوض المشواريع والتوي 
تصوول الووى عوودة سوونوات أحيانوواً ولمواجهووة ذوو ه المشووكلة تووم إعووافة بنوود 
          موجووووووودات العمليووووووة التنظيميووووووة لعموووووول التحووووووديثات لكوووووول عمليووووووة
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Gasik, 2015 :8)  )لل العمليوات علوى الخطوط والسياسوات ، وتشمل ت
وا جووراءات وا رشووادات الرسوومية وريوور الرسوومية وقاعوودة المعووارف 
الخاصة بالمؤسسة مثول الودروس المسوتفادة والمعلوموات التاريخيوة وقود 
تشووومل أيعووواً علوووى الجوووداول الزمنيوووة التوووي توووم االنتهووواء منهوووا وبيانوووات 

ية التحوووووديثات المخووووواطر وبيانوووووات القيموووووة المكتسوووووبة، وتقوووووع مسوووووؤول
وا عووافات التووي يووتم إدخالهووا علووى موجووودات العمليووة التنظيميووة علووى 

 .(Jainendrakumar, 2015 :9)أععاء فريق المشروع 

 

– Management Professionalنظام إدارة المشروع االحترافي األميركاي  -4

(PMI)  والرائود القائود ععووية مهنيوة وذوو  ا وذوو مؤسسوة ريور ربحيوة 

والبوورامو  مجووال تقووديم خوودمات ا دارة االحترافيووة للمشوواريع فوويالعووالمي 
، وفي ذ ا الصودد البود مون التفرقوة بوين إدارة المشوروع وإدارة   والمحافظ

  (3) البرامو وإدارة المحافظ وكما موعح في الجدول
 مقارنة بين المشروع، البرنام ، المحفظة (3جدول )

 المحفظة البرنام  المشروع 

 المجال

 أهاداف لال المشاروعيمت

 ويحادد المجاال معروفاة

من خاالل  وبشكل تدريجي
 دورة حياة المشروع

مجاااالً  البرنااام  يمتلاال
مناااافع  ويحقاااق أوساااع
 بشكل اكبر ايجابية

 تمتلااال المحفظاااة مجااااالً 

 بتغياار يتغيااار لألعمااال

ا:سااااتراتيجية  األهاااداف
 للمنظمة

 التغيير

هناااااال توقعااااااات بشااااااأن 
التغيير ، مما يوجاي إدارة 

مشاااااااااااروع  بتنفيااااااااااا  ال
 العمليات التي من شاأنها

 إدارة  لل ان تحافظ علت

 والتحكم بي. التغيير

اساااااتعداد إدارة البرناااااام  
ألي تغياارات بيئيااة داخليااة 
او خارجيااة والقبااول بتلاال 

 التغييرات

 

المتابعااااة المسااااتمرة ماااان 
إدارة المحفظاااااااااااااااااااة ألي 
تغييرات ورصادها  ولكافاة 

 مشاريع المحفظة

 التخطيط

 ة المشااروعتسااعت إدار

الت وضاع مساتوع عاالي 
مااان المعلومااااات للخطااااط 
التفصاااايلية وماااان خااااالل 

مماا  دورة حياة المشروع
يفضاي صافة التادري  فاي 

 ضخ تلل المعلومات.

تسااعت إدارة البرنااام  الاات 
خطاااااة شاااااامة  تطاااااوير
 ات  تكاااون للبرناااام 

 وجعلهااا مسااتوع عااالي

للتخطاايط التفصاايلي  دلاايالً 
 المستويات الفرعية . في

 ارة المحفظااةإد تسااعت

 الضارورية للقيام بعمليات

 والمتعلقااة واالتصاااالت

 بإجمالي المحفظة.

 ا:دارة

تنااااااااط إدارة المشاااااااروع 
لمااادير المشاااروع والااا ي 

فاار   يعماال علاات  إدارة
أهاااداف  العمااال لتحقياااق

 المشروع.

تناط إدارة البرناام  لمادير 
البرنااااام  والاااا ي يكاااااون 
  مسؤول عن  إدارة مادير

والمااااااالل  المشااااااروع
 وظيفيال

تناط إدارة المحفظاة لمادير 
المحفظة وال ي يعمل علت 
إدارة و التنسااايق ماااا باااين 
ماادرا  المشاااريع المكونااة 
للمحفظة وبمعنت أخار هاو 
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المساااااؤول عااااان الماااااالل 
 ا:داري للمحفظة

 النجاح

 نجااح المشااروع يقااس

بجودة المنت  )المشروع( 
والمساااااااااار ال مناااااااااي و 
وااللتااااااا ام  بالموا نااااااااة 

 بون.ودرجة رضا ال 

 نجاااح البرنااام  يقاااس

بالدرجااة التااي فيهااا يكااون 
هنال رضا يقابال الحاجاات 
 والمنافع التي تم اتخا ها.

 نجاااح المحفظااة يقاااس

لمكوناات  ا:جماالي بااألدا 
 المحفظة.

 

 المراقبة

 ماادير المشااروع يعماال

 ويرصااد نتااائ  بمراقبااة

منت   إنتاج سوا  األعمال
او تقديم الخدمة او نتاائ  

 تي تم االلت امالمشروع ال

 علت تقديمها.

 ماادير البرناااام  يعماال

 نتااائ  وتتبااع بمراقبااة

مكونااات البرنااام  لضاامان 
األهااداف ،  تحقيااق جميااع

 وااللتااااا ام بالجدولاااااة

 وتخصيص الموا نة.

 مااادير المحفظااة يعماال

 األدا ا:جمااالي بمراقبااة

 ومؤشرات القيمة.

Recourse:Perrin,Richard,2014,"PMP Exam Prep Boot 
Camp",PMI Registered Education Provider, Evolutionten 
Skillware- TOC, P26 

 

بوإدارة  الخاصوة امدوات وامسواليب ذوو ان امسواس الو ي يسوتند إليو  المعهود 
والمنتشرة بدءاً من صوناعة البرامجيوات حتوى مجواالت ا نشواء ، وقود  المشاريع

مهنوة ادارة المشواريع ا   قدم المعهود الكثيور مون الخودمات مون اجول تطوور ونموو
بالكيان المعرفي  دارة المشواريع ، ففوي عوام  الخاصة وعع المعايير والمقاييس

اعترافواً مون منظموة التقيويس العالميوة والحصوول علوى  PMI تلقى المعهد 2001

  علووى برنامجوو  لموونح شووهادة موودير المشوواريع االحترافيووة ISO9000 شووهادة

(project management professional- PMP)  وذو ا يودل علوى انو  يحقوق ،
اعلووى معووايير الجووودة الدوليووة ، كمووا حصوول  علووى اعتووراف المعهوود االميركووي 

 (ANSI -American National Standards Institute) للمعوايير المحليوة

                              والخووووواص بالووووودليل المعرفوووووي الدارة المشووووواريع

PMboke)–(Project Management Body Of Knowledge  والو ي يعود

 مرشوداً وبمثابووة الوثيقووة القياسووية للكيووان المعرفووي ويتعوومن عوودداً موون امدوات

 ً ويعود (5: 2008الشدفعي   ))عفوي ادارة المشواري والتقنيات التي يحواط بهوا ُمسوبقا

( المعيوار العوروري  دارة PMbokeGuideالدليل المعرفي الدارة المشاريع )
وبشكل محترف في العديد من الصوناعات ويثمور أعتمواده علوى معظم المشاريع 

ويتم تقسويم أعموال او  (PMboke ,2008:13)نتائو ايجابية ملموسة للمشروع 

 -على النحو امتي : عمليات المشروع وفقاً للدليل
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وتتعمن مجال معرفة إدارة تكامول المشوروعات  إدارة  تكامل المشروع : -1

جميعهوا لتحديود، وتعيوين وتجميوع، وتوحيود،  العمليات والنشاطات المطلوبة
وتنسووويق العمليوووات المختلفوووة ونشووواطات إدارة المشوووروع فوووي سوووياق إدارة 
المشووروعات، يشووتمل التكاموول فووي خصووائص التوحيوود واالنوودما ، والووربط 
المفصوول، وا جووراءات التكامليووة الهامووة  كمووال المشووروع وإدارة توقعووات 

اء بمتطلبواتهم، وتسوتلزم ادارة تكامول أصحاب المصالح بشكل ناجح ،وا يفو

 (Qasem,2012:5 )-المشروع العمليات اآلتية : 

 :عمليووة وعووع الوثيقووة موون شووأنها ان  وضااع وثيقااة تأساايس المشااروع
ترخص بشكل رسومي محود المشوروعات او إحود  المراحول ، وتوثيوق 

 المتطلبات المبدئية التي تفي باحتياجات اصحاب المصالح وتوقعاتهم.
 عبووارة عوون عمليووة توثيووق االجووراءات  خطااة إدارة المشااروع: تطااوير

 ال زمة  لتحديد ، وتجهيز، ودمو، وتنسيق الخطط الثانوية جميعها.
 :عمليووة تنفيوو  العموول المحوودد فووي خطووة  توجيااي وإدارة تنفياا  المشااروع

 إدارة المشروع لتحقيق أذداف المشروع .
 ة ومتابعوة وعوبط : عملية مراقب رصد العمل في المشروع والتحكم فيي

. للوفواء  العمليات ال زموة لبودء المشوروع، وتخطيطو ، وتنفيو ه، وإنهائو ف
 بأذداف امداء المحددة في خطة إدارة المشروع .

 عملية مراجعة عمليات التغيير جميعهوا تنفي  الرقابة المتكاملة للتغيير :
 وقبول التغييرات وإدارة التغييرات التي تطورأ علوى التسوليمات وأصوول

 العملية التنظيمية ومستندات المشروع وخطة إدارة المشروع .
 تتعومن عمليوة االنتهوواء مون النشوواطات  إضاال  المشاروع او المرحلااة :

كافوووة الموجوووودة فوووي مجموعوووات عمليوووة إدارة المشوووروع ليوووتم إنهووواء 
 المشروع او المرحلة بصفة رسمية .

 
وع علووووى تشووووتمل عمليووووة  إدارة نطوووواق المشوووور -:إدارة نطااااا  المشااااروع -2

العمليووات ال زمووة جميعهووا للتأكوود موون ان  المشووروع يشووتمل علووى امعمووال 
المطلوبة جميعها،  كمال المشروع بنجا  وتتعمن إدارة مجال المشوروع 

 (Schwalbe,2014:188-189) -العمليات اآلتية:

 ذي عملية وعع خطة نطاق المشروع خطة ادارة النطا : اعداد 
 يوووة تحديووود وتوثيوووق جميوووع احتياجوووات وذوووي عمل :تجمياااع االحتياجاااات

 أصحاب المصالح حتى يتم تحقيق أذداف المشروع .
 : شر   تفصيلي للمشروع  او المنتووذي عملية وعع  تحديد النطا.   
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 ذي عبارة عن عملية تقسويم نوواتو وأعموال  إنشا  هيكل تج ئة العمل :

 المشروع على مكونات اصغر يمكن التحكم بها .
  عمليوة قبوول االنجوازات التوي انتهوى المشوروع مون :ذي  تحقيق النطا

 تحقيقها .
 :  ذووي عمليووة مراقبووة حالووة المشووروع ونطوواق المنتجووات  ضاابط النطااا

 والتحكم في التغييرات التي تطرأ على خط امساس للنطاق.

http://www.projectmanagementdocs.com/  

 

 المطلوبوة العمليوات المشوروع إدارة وقوت يتعومن -: المشاروع وقات إدارة -3

                      اوعوح وكموا المحودد الوقوت فوي ,المشوروع  كموال

(White & Fortune,2002:9)  ( بوأن عمليوات 2014مباارل ، نقو ً عون )

خل عند التنفي  وال توتم بشوكل تتوابعي، ريور ان االدوات ادارة الوقت قد تتدا
واالساليب التقنية تختلوف بواخت ف كول عمليوة ، فيموا تورتيط عمليوات ادارة 
الوقت بشكل وثيق بالمشاريع ، وقد تغدو عملية واحدة يمكن لفرد واحود ان 

 -: (Nepal,2014:5:9)يقوم بتنفي ذا ، وتشمل العمليات على اآلتي 

  وذي عمليوة وعوع خطوة الجدولوة الزمنيوة الجدول ال منياعداد خطة :
 للمشروع.

 :ذوي عمليووة تحديود إجوراءات معينوة يووتم تنفيو ذا كوي يووتم  تحدياد النشااط
 إنتا  مخرجات المشروع.

  ذووي عمليوووة تحديوود وتوثيوووق الع قووات بوووين نشووواطات  تسلساال النشااااط : 

   .المشروع
 امفوراد، أو المعودات، : تقدير نوع وكميوة  الموواد وتقدير موارد النشاط

 اوا مدادات ال زمة لتنفي  كل نشاط من نشاطات المشروع . 
 عمليوة تقودير مودد العمول ال زموة  كموال تقدير المدد ال منية  للنشاط :

 النشاطات المستقلة بأستعمال الموارد المتاحة .
 :ذي عملية تحليول تسلسو ت النشواطات وموددذا  وضع  الجدول ال مني

ال زمة وقيود الجدول الزمني كي يتم وعوع الجودول الزمنوي والموارد 
 الخاص بالمشروع . 

 ذووي عمليوة مراقبووة حالووة المشووروع لتحووديم مراقباة الجاادول ال منااي . :
تقوودم المشووروع والووتحكم فووي التغييوورات التووي تطوورأ علووى خطووة أسوواس 

 الجدول الزمني .

 

http://www.projectmanagementdocs.com/
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دير الكلووف تشووتمل ذوو ه العمليووة علووى عمليووات تقوو -إدارة كلااف المشااروع: -4

وعبطها ووعع الموازنات لها إ  يتم إكمال المشروع فوي نطواق الموازنوة 
: 2014مباااارل ،وكموووا اشوووار الووى  لووول )(.WALLO,2015:7) المعتموودة

فووأن حسوواب كلفووة المشووروع التتعلووق بحسووابات التكلفووة المباشوورة التووي  (12
ة تنووتو موون خوو ل تنفيوو  المشووروع فقووط بوول تتعووداذا لتشوومل المراحوول السووابق

لعمليووة تنفيوو  العقوود مووع صوواحب العموول، والتووي تشوومل إلووى جانبهووا التكلفووة 
ريرالمباشرة كالمصاريف ا داريوة وفوائود القروض،وذو ه الكلوف مرتبطوة 
 بووووزمن إنجوووواز المشروع.وتشوووومل عمليووووات إدارة كلووووف المشووووروع اآلتووووي

((Haplin,2005:249:- 

 روع: وذي عملية اعداد خطة تكاليف المشاعداد خطة التكاليف 
 وذووي عمليووة تقوودير الموووارد الماليووة ال زمووة  كمووال  :تقاادير التكاااليف

 نشاطات المشروع .
 وذوووي عمليوووة تجميوووع إجموووالي التكووواليف التقديريوووة تحدياااد الموا ناااة :

 للنشاطات الفرعية او برامو العمل لتحديد خطة أساس معتمد التكاليف.
 زنوة مشوروع : عملية مراقبة حالة المشوروع لتحوديم مواضبط التكاليف

 .والتحكم في التغييرات التي تطرأ على خطة أساس الكلفة

 . 
تشووووتمل إدارة جووووودة المشووووروع علووووى عمليووووات  :إدارة جااااودة المشااااروع -5

ونشواطات التنظوويم والتووي تحوودد سياسووة الجووودة، وأذوودافها، ومسووؤوليتها  إ  
يقوم المشروع بسد االحتياجات التي توم  أنشواؤه مون أجلهوا. وتقووم بتطبيوق 

ام إدارة الجودة من خ ل سياسة وإجراءات وعمليات التحسين المسوتمر نظ
التي يتم تنفي ذا طوال مدة المشروع إ ا كان  لول م ئمواً، وتشومل عمليوات 

 (:Newton,2015:21:29إدارة جودة المشروع اآلتي )

 ذووي عمليووة  بتحديوود او / او معووايير الجووودة الخاصووة تخطاايط الجااودة :
وتوثيووق الطريقووة التووي سوويتم بهووا إظهووار التووزام بالمشووروع والمنتجووات 

 المشروع ب لل .
 ذووي عمليووة مراجعووة متطلبووات الجووودة ونتووائو  تنفياا  توكيااد الجااودة :

إجووراءات مراقبووة الجووودة للتأكوود موون أسووتعمال معووايير الجووودة وحوودود 
 تشغيل مناسبة.

 :ذوي عمليوة رصود وتسوجيل نتوائو نشواطات الجوودة  أدا  رقابة الجاودة
 .م القيام بها لتقييم امداء والتوصيات بإدخال التغييرات المطلوبةالتي يت
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تشووومل إدارة الموووارد البشووورية للمشوووروع علوووى  -إدارة المااوارد البشااارية: -6

عمليوووات تنظووويم وإدارة فريوووق المشوووروع، ا  يتكوووون فريوووق المشوووروع مووون 
امفراد ال ين لديهم ادوار ومسؤوليات مخصصة من اجل إكموال المشوروع 

ان يتغيوور نوووع وعوودد أععوواء  فريووق المشووروع بشووكل متكوورر مووع  ويمكوون
تقدم العمل في المشروع  ويتم إشورال أععواء الفريوق جميعواً فوي عمليوات 
التخطيط واتخا  القرارات الخاصة بالمشروع، فاالشترال المبكر مععواء 
الفريوووق يعووومن الخبوووورة أثنووواء عمليوووة التخطوووويط ويعوووزز االلتوووزام إتجوووواه 

 -:إدارة الموارد البشرية العمليات اآلتية المشروع. وتشمل

(Mulcahy,2009: 318-324)  (CHUNG, DWARD,2015) 

 عمليوووووة تحديووووود وتوثيوووووق امدوار وضاااااع خطاااااة الماااااوارد البشااااارية :

ل زمةللمشوروع وتوعويح الع قوات ووعوع والمسؤوليات والمهوارات ا
 خطة إدارة شؤون امفراد. 

 ذوي عمليوة التأكود مون تووافر المووارد البشورية تكوين فرياق المشاروع :
 والحصول على الفريق ال زم  كمال المشروع.

 ذووي عمليوووة تحسووين كفوواءات أععووواء تطااوير فريااق عمااال المشااروع :

 في المشروع وتحسين .الفريق وتداخلهم و لل من أجل تعزيز امداء 
 تشووتمل إدارة فريووق المشووروع علووى تتووابع أداء إدارة فريااق المشااروع :

الفريووق و إدارة النزاعووات وحوول القعووايا وتقيوويم أداء أععوواء الفريووق، 
 وأداء المشروع تباعاً .

 
وتشووووتمل إدارة اتصوووواالت المشووووروع علووووى  -:إدارة اتصاااااالت المشااااروع -7

المشووروعات وجمعهووا وتوزيعهوووا العمليووات التووي تعوومن توليووود معلومووات 
 2007الشامري ، ) وتخزينها واسترجاعها ل ستفادة منها بالوقت المناسوب

إن عمليووات إدارة اتصوواالت المشووروع توووفر حلقووة الوصوول الحيويووة  (15:
بووين إدارة المشووروع وبووين أععوواء الفريووق وأصووحاب المصووالح .ويعوورف 

داخووول أو عوووة )بوووانهم أفوووراد أو مجمو Stakeholdersأصوووحاب المصوووالح 
خوار  المنظموة ( ، أو منظموات يوؤثرون بصوورة مباشورة أو ريور مباشورة 
فوووي أداء المشوووروع   وتشووومل إدارة اتصووواالت المشوووروع العمليوووات اآلتيوووة 

(Hand Book,2007:9-21 ):-   

 ذي عملية تحديود امفوراد والمنظموات جميعواً  تحديد أصحا  المصالح :
توثيوووق المعلوموووات المناسوووبة والتوووي تقوووع فوووي نطووواق توووأثير المشوووروع و

 المتعلقة باذتماماتهم واشتراكهم وتأثيرذم في نجا  المشروع.

http://edward-designer.com/web/author/edward-chung/
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 :ذووي عمليووة تحديوود المعلومووات التووي يحتووا  إليهووا  تخطاايط االتصاااالت

 أصحاب المصالح في المشروع وتحديد طريقة الوصول لها .
 :عمليوة إتاحوة المعلوموات المناسوبة فوي متنواول حواملي  نشر المعلوماات

 حاب أسهم المشروع كما ذو مخطط ل لل . أص

 عمليووووة التواصوووول مووووع أصووووحاب  إدارة توقعااااات أصااااحا  المصاااالحة:
المصوولحة والتعوواون معهووم لييفوواء باحتياجوواتهم ومواجهووة المشوواكل عنوود 

 وقوعها.
  تتعوومن عمليووة إعووداد تقووارير امداء جمووع بيانووات إعااداد تقااارير األدا :

داء مصوحاب المصوالح، بموا خطة المشروع كافة وتوزيوع معلوموات ام
 في  لل تقارير الحالة وجداول تقدم العمل في المشروع والتوقعات .

تشووووتمل إدارة مخوووواطر المشووووروع العمليووووات  -إدارة مخاااااطر المشااااروع: -8

المتعلقووووووووة بتخطوووووووويط المخوووووووواطر وتحديوووووووودذا وتحليلهووووووووا ومواجهتهووووووووا 
ورصدذاوالسووويطرة عليهوووا لمشوووروع موووا، وتتمثووول أذوووداف إدارة مخووواطر 

شوروع فووي زيووادة احتمواالت وتووأثير امحوودام االيجابيوة، مووع التقليوول موون الم
احتمووواالت وتوووأثير امحووودام السووولبية للمشوووروع. وتتعووومن إدارة مخووواطر 
المشووروع العمليووات اآلتيووة )وسوونأتي بالشوور  المفصوول عليهووا فووي المباحووم 

 (.Perrin,2014:282-295) -القادمة(:

 لتووي يووم موون خ لهووا تطبيووق تخطوويط إدارة المخوواطر: تحديوود الطريقووة ا
 نشاطات إدارة المخاطر في المشروع .

 عمليووة تحديوود المخوواطر التووي قوود تووؤثر فووي المشووروع تحديااد المخاااطر :
 وتوثيق خصائصها.

 عملية إخعاع المخاطر وفوق أذميتهوا لمزيود التحليل النوعي للمخاطر :
يهوا من التحليل وا جراءات عن طريق تقييم احتمالية حدوثها والتوأثير ف

 والجمع بينهما. 
 عمليووة القيووام بتحليوول عووددي لتووأثير المخوواطر التحلياال الكمااي للمخاااطر :

 التي تم الكشف عنها على أذداف المشروع .
 عمليووة وعووع الخيووارات وا جووراءات بهوودف خطااة مواجهااة المخاااطر :

 تحسين الفرص والتقليل من المخاطر التي تهدد المشروع.
 ذوي العمليوة إجوراء خطوط االسوتجابة مراقبة المخاطروالسيطرة عليها :

للمخاطر وتعقب المخاطر التي توم استكشوافهاومراقبة المخواطر المتبقيوة 
مخووواطر فوووي جوانوووب والتعووورف علوووى مخووواطر جديووودة وتقيووويم فاعليوووة ال

 المشروع جميعها. 
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وتشتمل إدارة المشتريات بالمشروع عمليوات الشوراء،أو  :إدارة المشتريات -9

أو الخودمات،أو النتوائو ال زموة مون خوار  فريوق الحصول على المنتجوات 
وحيووووم تكووووون فيوووو  (.(Mancosa,2013:138المشووووروع مداء العموووول 

المنظموووة إموووا مجهوووزاً )متعاقوووداً( أو مشوووترياً للمنوووتو أو الخدموووة أو النتيجوووة 
 -بمقتعى عقد ما. وتشمل إدارة المشتريات  بالمشروع العمليات اآلتية :

 ثيوق قورار الشووراء فوي المشوروع وتحديوود : عمليووة توتخطايط المشاتريات

 طريقة الشراء وتحديد المجهزين المحتملين .
 عملية الحصول على استجابة المجهز وتحديود احود  تسيير المشتريات :

 المجهزين وإبرام التعاقد.
 تقوووم عمليووة تخطوويط التعاقوودات بإعووداد المسووتندات تخطاايط التعاقاادات :

المجهوووزين وعمليوووة اختيوووار  ال زموووة لمسووواندة عمليوووة طلوووب اسوووتجابات
 المجهزين.

 عمليووووة إدارة مشووووتريات المشووووروع ورصوووود تنفيوووو   إدارة المشااااتريات:

 االتفاقيات وإدخال التغييرات والتصحيحيان ال زمة.
 عملية االنتهاء من كل مشتريات المشروع.  إقفال المشتريات : 

 

ويوة وتشمل العمليات ال زمة لتحديود ذ :إدارة أصحا  مصلحة المشاريع -10

امشووخاص أو المجموعووات أو المنظمووات التووي يمكوون أن تووؤثر أو تتووأثر 
بالمشروع، لتحليل توقعات أصحاب المصولحة وتأثيرذوا علوى المشوروع، 
ووعووع اسووتراتيجيات ا دارة الم ءمووة  شوورال أصووحاب المصوولحة فووي 
اتخووا  القوورارات وتنفيوو  المشوواريع علووى نحووو فعووال وتتعوومن العمليووات 

 (Migdadi,2016:24التالية:)
 وذووي عمليووة تحديوود جميووع امشووخاص أو  -:تحديااد أصااحا  المصاالحة

المنظموووات التوووي يمكووون أن توووؤثر أو تتوووأثر بقووورار، اونشووواط، أو نتيجوووة 
المشوووروع. وتحليووول وتوثيوووق المعلوموووات المتعلقوووة بمصوووالحهم وتووواثير 

 مشاركتهم ونفو ذم على نجا  المشروع.
 عوووع اسوووتراتيجيات وذوووي عمليوووة و -:خطاااة إدارة أصاااحا  المصااالحة

ا دارة الم ءمة  شرال أصحاب المصلحة علوى نحوو فعوال فوي جميوع 
 مراحل دورة حياة المشروع.

 :وذووي عمليووة التواصوول والعموول مووع  -إدارة اشاارال أصااحا  المصاالحة
 الجهات المعنية لتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم.
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 وذوووي عمليوووة الرصووود الشووواملة  -:مراقباااة مشااااركة أصاااحا  المصااالحة

قووووات أصووووحاب الشووووأن واسووووتراتيجيات وخطووووط التكيووووف  شوووورال لع 
 أصحاب المصلحة.

ومما تجدر ا شارة إلي   فأن جميوع العمليوات فوي المشوروع تتفاعول موع بععوها 
البعض )على مستو  كل عملية رئيسة ومابين العمليات الرئيسة( ،وقد تتعومن 

دة و لول وفوق كل عملية منها الجهود التي يب لها شخص واحد او مجموعوة واحو
متطلبات المشروع ، وتحدم كل عملية مرة واحدة على امقول فوي كول مشوروع 

في حال تقسيم المشوروع علوى  وتحدم في مرحلة او أكثر من مراحل المشروع
 .مراحل

وعلى وفق  لول فوأن تلول العمليوات توتم خو ل دورة حيواة المشوروع )مون 
 ا ان المجوواالت المعرفيووة لكوول البوودا ثووم التخطوويط ثووم التنفيوو  وموون ثووم ا نهوواء( ،ا

 (4عملية تختلف عن امخر  وكما موعح في الجدول )
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الرصد 
 والمراقبة

مجموعة 
 عمليات التنفي 

 مجموعة عمليات التخطيط
مجموعة 
عمليات 

 البدء

المجال 
 المعرفي

 / إنهوواء
ق إروووووووووووووو 
 المشروع

الرقابوووووووووووووووووووووة 
والسيطرة على 
 عمل المشروع

 ادارة والمباشرة
 بالعمووووووول 

 بالمشروع

إدارة  خطووووة إعووووداد
 المشروع

 إعووووداد
خوووووووووورائط 

 المشروع

تكامول  إدارة
 المشروع

التحقووووووق موووووون  
النطووووووووووووووووووووواق 
والسوووووووووووووويطرة 

 علي 

 خطة ادارة النطاق تحديود 
المتطلبوووووووووات وتعريوووووووووف 

ذيكووول  وإعوووداد النطوواق
 التجزئة

 
نطوواق  إدارة

 مشروعال

الرقابووووة علووووى  
 الجدولة

اعووووووداد خطوووووووة الجووووووودول  
 النشاطات تعريف الزمني

 وتسلسلها وتقدير المووارد
 وزمن كل نشاط للنشاطات

 وإعداد الجدولة

 

وقووت  إدارة
 المشروع

الرقابووووة علووووى  
 التكاليف

تقدير  اعداد خطة الموازنة 
 وإعداد الموازنة التكاليف

كلووف  إدارة 
 المشروع

الرقابووووة علووووى  
 ودة امداءج

توكيوووووود جووووووودة 
 امداء

جووودة  إدارة  خطة الجودة اعداد
 المشروع

 وإعوداد تحديود  
وادارة فريوووووووووق 
المشووووووووووووووووووروع 

 المطلوب

خطووووة الموووووارد  إعووووداد
 البشرية

 إدارة 
 الموووووارد

البشووووووووووووورية 
 للمشروع
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مراقبووووووووووووووووووووووة   
 االتصاالت

وإدارة أصحاب 
المصوووووووووووووووووووالح 

 وتوقعاتهم

 إدارة  إعداد خطة االتصاالت
اتصووووووووواالت 

 شروعالم

مراقبووووووووووووووووووووووة  
 المخاطر

إعوووووداد خطوووووة المخووووواطر  
 لمخوووووووووووواطر وتعريووووووووووووف

 والتحليل النوعي واالتحليل
لكموووووووووووووووي للمخووووووووووووووواطر 

 واالستجابة لها

 
 إدارة

مخوووووووووووووواطر 
 المشروع

إر ق 
 المشتريات

إدارة 
 المشتريات

تعاقووووووووووووووووووووووووووووود 
 المشتريات

 إعداد خطة المشتريات
 

 إدارة 
مشتريات 
 المشروع

مراقبة  
مشاركة 
اصحاب 
 المصلحة

رة اشرال ادا
اصحاب 
 المصلحة

خطة ادارة اصحاب 
 المصلحة

تحديد 
اصحاب 
 المصلحة

ادارة 
اصحاب 
 المصلحة

Source:A Guide to the Project Management Body of Knowledge 
– PMboke Guide , 5th edition . 2013, Project Management 
Institute Newtown Square , Pennsylvania , U.S.A, P60. 

 

ومما تجدر ا شوارة اليو  ان نظوام إدارة المشواريع االحترافوي يركوز علوى 
 WBS( )Work Breakdownمفهووم تجزئووة العموول وبموجووب ذيكليووة محووددة )

Structure)  وال ي يشير الى تقسيم  وتجزئة نطاق المشروع علوى شوكل تسلسول
ا  (. Williams,2008: 192ذرمي مصغر لينجوازات المتوخواة مون المشوروع )

بعوود ان يووتم تحديوود أذووداف المشووروع، فووأن الخطوووة التاليووة ذووي تحديوود مووا ذووي 
عناصوور العموول، أو النشوواطات،التي يجووب أن تنجووز لتحقيووق  لوول. وذوو ا يتطلووب 
وعووع قائمووة بالنشوواطات المحووددة جميعهووا. وذنووال طريقتووان  عووداد مثوول ذوو ه 

والنشوواطات  القائمووة. إحووداذما أن يقوووم فريووق المشووروع بطوور  قائمووة بامفكووار
؛ ومووع  لوول، للحصووول علووى مشوواريع  ةوذوو ا الوونهو مناسووب للمشوواريع الصووغير

أكبر،وأكثوور تعقيوودا، فموون البنووود الصووعبة لمثوول ذوو ه المشوواريع، ذووو خلووق لهيكوول 
 تجزئة العمل وذو النهو امفعل.

ان المبدأ ال ي يستند علي  ذيكل تجزئة العمل ذو ان يجزأ المشوروع إلوى 
فيها، أو عناصر للمساعدة في عمان وجود عناصور العمول  أجزاء يمكن التحكم

ال زمة جميعها الستكمال نطاق العمل في المشروع ، ويتم تعريفهوا علوى شوكل 
شجرة ذرمية من المهام النهائية التي سيتم إنجازذا أو المقورر انجازذوا مون قبول 
فريووووق المشووووروع خوووو ل موووودة المشووووروع . وبأنجوووواز أو إنتووووا  كوووول موووون ذوووو ه 

صر،يتم االنتهاء من نطاق عمل المشروع مثاال لهيكل تجزئة العمول والو ي العنا
يقسم المشروع على أجزاء أصغر تسمى عناصر العمول ، كموا لويس بالعورورة 
توزيع كل فوروع ذيكول تجزئوة العمول علوى المسوتو  نفسو  ، ويسومى ذو ا البنود 
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زم على مستو  أدنى في أي فرع من فروع مجموعة العمل، كما يجب عمل حو
في المستو  الثاني، ولكن يتم تقسيم أربعة مون عناصور العمول علوى المزيود فوي 
المسووووتو  الثالووووم ويكووووون أكثوووور تفصووووي  لعناصوووور العموووول واحوووودذا )الئحووووة 

عوادةً الوى  ((WBSالمتطوعين( رير موزعوة موا وراء المسوتو  امول، ويشوير 
المعوايير  المنظمة أو الفرد المسؤول عن كل عنصر من عناصر العمل، وتتحدد

الخاصة للبت في عدد المستويات الواجب وععها في ذيكل تجزئوة العمول علوى 

 -:(Gido,2006,107) Clements &وفق اآلتي 

المسوووتو  المخصوووص بالنسوووبة للفووورد أو المنظموووة بموووا يمكووون مووون اسوووناد  -1
 المسؤوليات والواجبات    نجاز حزمة ومهام العمل .

بووة الميزانيووة ورصوود وجمووع بيانووات المسووتو  المخصووص للسوويطرة ومراق -2

 التكلفة من خ ل المشروع

وليس ذنال ذيكل تجزئة عمل موحد يناسوب أي مشوروع ا  ان كول فريوق عمول 
 لنفس المشروع  . WBSيعع ذيكل تجزئة عمل مختلف 
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 الفصل الثاني

 pmpإدارة مخاطر المشروعات ونظام 
 

 ماهية مخاطر المشروعات  -المبحث االول
د من القرارات التي يتطلب مون الفورد اتخا ذوا فوي ظول العديود ذنال العدي

موون المتغيوورات سووواء كانووت ذوو ه القوورارات تتعلووق بحياتوو  الخاصووة أم العامووة أم  
فيموا يتعلووق بوظيفتوو  او عملوو  او ع قاتوو  ، واحوود اذووم ذوو ه المتغيوورات ذووو عوودم 

اتو  مسوبقاً، معرفة ا نسان بما قد يحدم في المستقبل وعودم معرفتو  لنتوائو قرار
يتعلوق  وبالررم من التقدم الهائل في ا مكانيوات المتاحوة لينسوان وال سويما فيموا

، والتنبووؤ العلمووي الوودقيق والتووي تسوواعده علووى اتخووا  بالتوقعووات الخاصووة والعامووة
القوورارات السووليمة ، اال انوو  لوون يزيوول القلووق الوو ي يوو زم الشووخص عنوود اتخووا  

وية معينة يوصف بالمخاطرة التي تو زم متخو  قرارات  مما يخلق لدي  حالة معن
.وبهوو ا فأنوو  البوود موون التفريووق بووين (25-24: 2011)موساات واخاارون،القوورار 

ذووي حادثووة محتملووة تولوود تووأثيراً فووي  (Risk)المخوواطرة وامزمووة ، فالمخوواطرة 
ذي) حادثوة رئيسوة  ات نتوائو محتملوة توؤثر فوي  (Crisisالشركة ، أما امزمة )

(                      ناعة فهوووووووووووووي جوووووووووووووزء مووووووووووووون إدارة المخووووووووووووواطرالشوووووووووووووركة او الصووووووووووووو

(Gilpin and Murphy,2008:13 )البود  ،، ومن جهة اخر ذ ا من جهة

موون معرفووة ان المخوواطر بشووكل عووام ومخوواطر المشووروع علووى وجوو  التحديوود، 
التاتي من فراغ وانما ذنوال العديود مون امسوباب منهوا موا يتعلوق بوجوود أحودام 

ات من الظروف تواج  بيئة المشروع ، والتي تؤدي إلى عودم محددة أو مجموع
التأكد. كالحاجة إلوى أسوتعمال التكنولوجيوا الجديودة التوي لوم تثبوت صوحتها، وقلوة 
عودد المووظفين الموواذرين ، أو حقيقوة أن المنظمووة لوم يسوبق لهووا إجوراء مشووروع 
 مماثوول فووي السووابق.ان المخوواطر وان حوودثت  موون شووأنها أن تووؤثر فووي أذووداف

(. كاحتمووال عوودم تحقووق او الفاارص( أو إيجابووا ))التهديااداتالمشووروع إمووا سوولبا 
إنجوواز امذوووداف المخططوووة، أوالفوورص قووود تتقلوووب، او أن المتطلبووات قووود يسووواء 
فهمها. مما يحتم التمكن من ذ ه المخاطر بشكل استباقي من خو ل عمليوة إدارة 

فوات عون المخطوط لهوا المخاطر. ويحدم ايعاَ ان  تنشأ المخاطر نتيجوة االخت 
موون أذووداف المشووروع، وتكووون إمووا إيجابيووة أو سوولبية،كالعمل بوقووت مبكوور موون 
االنتهاء، وتجاوز الميزانية المعتمدة، أو الفشل في تحقيق أذداف الجوودة المتفوق 

 .(Pieplow,2012:14-15)عليها 
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 -مفه           وم المخ      اطر: -1
وكموا مبوين فوي  مفهاوم المخااطر وذنال العديد من التعاريف التي تناولت

 (:1الجدول)

 ( مفهوم المخاطر1جدول )

 ريفـــــــــــالتع اسم المؤلف والسنة

Kartam, 2001: 325 
السولبية فقوط  باآلثار عملية التعرض للخسارة والتسبب

 للمشروع.

,2003:3. Vaughan  الشرط او الظرف الو ي يولود احتموال وجوود انحوراف
 متوقعة او المرجوة.سلبي عن النتيجة ال

Porthin, 2004,5 أمووا التغيور المحتموول فوي النتووائو. وقود يكووون التغييور 

 ً  أو سلبياً. ايجابيا

Cabano,2006:131 
او المظواذر السولبية علوى الوررم  التهديودات تشوير إلوى

أذووداف  ممووا تقدموو  موون مظوواذر ايجابيووة فووي تحقيووق
 المشروع.

Williams,2008: 191 
دام التوي مون شوأنها أن يكوون لهوا احتمال وقووع امحو

 في المشروع. تأثير سلبي

Cleden,2009:4 
تشوكل مخواطر  إ  بيان ما قد ينشوأ مون عودم المعرفوة ،

 الثغرات في المعرفة تهديداً للمشروع.

 قاموس أكسفورد
Wehmeier et 

al.,2009:1313 

انووو  احتموووال الخسوووارة أو ا صوووابة، أو ريرذوووا مووون 
 يور مررووب فيهوا.او الفورصالظوروف السولبية أو الغ

 او , إمكانيووة المخواطرة وذووي فرصوة او ,العوائعة

 العرر، او العواقب السلبية امخر . او ,الخسارة

الدوري وصالح ، 
2009 :339 

احتمالية اخت ف النتيجة الفعلية عن النتيجوة المتوقعوة 
وتحدم ذو ه الحالوة عنودما ال نكوون واثقوين مون نتوائو 

 معينة.نشاط معين او احدام 

Qatar,2010:1 
احتمال أن العائود الفعلوي علوى االسوتثمار سويكون أقول 

وذي اشياء قود تحودم او ال تحودم , من العائد المتوقع
 في المشروع. في المستقبل وربما يكون لها اثر

Hillson& 

Webster,2011:19 
( ومن ثوم مواذي النتوائو التوي من حدم ما عدم التأكد)

 ستتحقق من  لل الحدم.

Pieplow,2012: 4 أذووداف  فووي حالووة عوودم اليقووين الوو ي يمكوون أن يووؤثر
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، و تتميووز المخوواطر بانهووا  المشووروع سوولبا أو إيجابووا
 أذداف المشروع. في محتملة الوقوع ولها تأثير مؤكد

Gabel,2013: xii 
موووزيو مووون احتموووال وقووووع حووودم ريووور مؤكووود ولهوووا 
عواقووب سوولبية  منهووا اعوواعة الفوورص المتاحووة . ممووا 

 ل تهديدا  على المشروع.يشك

Fadun,2013:225 
العواموول الغيوور معروفووة فووي  التأكوود أو عواموول  عوودم

 دورة حياة المشروع.

Blake& Haig, 

2014:5 

 The challenge ليتجورأ تعنوي التحودي RISK ان كلمة

to dare,  ا نسوان مون قبول تنبوؤ وذوي بهو ا المعنوى 

للحوود المخواطر وعليو  ان يسوتعد  مواجهوة فيو  يتوقوع
 منها.

 3: 2015 رشيد،
 مخرجوات توقوع عدم خطير نتيجة شم حدوم إمكانية

 التأكود عودم حواالت بسوبب بتنفيو ذا نقووم التوي العمليوة

 قيد التنفي  بالعملية المحيط

 110 :2015 الغريري،

مووزيو مركووب موون احتماليووة تحقيووق الهوودف ونتائجوو  
 وذي احتمالية الخسارة او اال   الو ي يلحوق بواالفراد

 والممتلكات.

 

وعلى عوء ماتقدم يمكن تعريف المخاطر بأنهاه أحتمالية وقوع احدام ريور    
متوقعة نتيجة أخت ف النتائو الفعلية عن الخططة والتوي توؤثر بشوكل مؤكود فوي 
أذووداف المشووروع وذوو ا التووأثير قوود يكووون سوولبياً وتتمثوول بالتهديوودات أو ايجابيوواً 

 ويتمثل بالفرص المتاحةه.

 

 المشروع مخاطر خصائص -2
لقود تبوين مون تعريوف المخواطرة بأنهوا نتوا  نقوص معلوموات وعودم التأكود 

(Uncertainty) ومووون الع قوووة بوووين المخووواطر وعووودم التأكووود يمكووون ان نحووودد ،
الخصائص امساس التي تتسم بها المخاطر بشكل عام ومخاطر المشوروع علوى 

 -وكاالتي: (249-248: 2013)نجم ،وج  الخصوص 

وذووي عنوود  ( Eventالحادثووة ): طر تتعلااق بثالثااة عناصاار وهاايان المخااا -1

االرجحيوة او  (Probabilityواالحتماليوة )وقوعها يمكن حودوم المخواطر ، 
(Likelihood ، وذوووووو موووووا يووووورتبط بووووونمط الحووووودوم وتكوووووراره ) والنتوووووائو
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(Outcome)  او( العواقووووبConsequences وذووووي النتووووائو الناجمووووة عوووون )
 القيموة قيمة المخاطرة ) في نظرية القرار تسومى الحادثة عند وقوعها. وان

( والتووي تحتسووب EMV:Expected Monetary Valueالنقديووة المتوقعووة )
 بعرب النتائو باحتماالت حدوثها.

إالإن البيانوات التاريخيوة عون  ان المخاطر احتمالية في حادوثها ونتائجهاا، -2
م وتكراراذوا حوادثها تساعد على تحسين ذ ا التوقع بحدوثها ونمط الحودو

 بشكل كبير.
: عند ربط الحوادم بالنتوائو الناتجوة عنهوا يمكون ان المخاطر قابلة للقياس -3

 تحديد مستو  المخاطر.
إ  انها قابلوة للتوقوع والقيواس بقودر معوين وعليو   ان المخاطر قابلة لالدارة: -4

 (. Manageableفهي قابلة ليدارة )
ت الشووركات لوووديها إدارة ا ا مووا كانووو -: المخاااطر ليسااات فجائيااة ووخيماااة -5

متخصصووة للمخوواطر وبامت كهووا للبيانووات التاريخيووة عوون المخوواطر السووابقة 
 فهي تستطيع تحسين توقعاتها.

 Residual( والمخاااطر المتبقيااة )Inherent Riskالمخااطر المتال مااة ) -6

Risk):-  فالمخوواطر المت زمووة ذووي تلوول المخوواطر الموجووودة فووي البيئووة أو
، وتكوووون جوووزًءا منهوووا واليمكووون السووويطرة عليهوووا أو النشووواطات البشووورية 

(ذوي المخواطر Managed Riskتعوديلها. اموا المخواطر المتبقيوة أو المودارة )
 .التوووي يمكووون التوووأثير فيهوووا ووعوووع الخطوووط لتعوووديلها أو االسوووتجابة لهوووا

(AFB,2000:20). 

 

 -: (Pieplow,2012,p4) تصنيف مخاطر المشروع -3
تبعهووا موون تطووورات تكنولوجيووة أعووفت فووي عوووء البيئووة المتغيوورة ومووا ي

صووفة التغييوور علووى منظمووات امعمووال ومووا تمثلوو  تلوول المنظمووات موون وحوودات 
أعمال او مشاريع او خطوط إنتا  او شركات ومكاتب خدموة ، جعلهوا تتعورض 
الووى أنووواع شووتى موون المخوواطر منهووا مووا متعلووق ببيئووة العموول ومنهووا مووا متعلووق 

تماعيوة. ذو ا مون منها ما مورتبط بوالنواحي االجبالسياسات االقتصادية في البلد و
، قد تكون المخواطر  اتهوا متجوددة او ثابتوة وعليو  تعوددت جهة ومن جهة أخر 

تصووونيفات المخووواطر فوووي امدبيوووات كووو ً ووفوووق المجوووال المهنوووي او التخصوووص 
الووظيفي، وتتعورض المشواريع الوى مخواطر وخو ل دورة حيواة المشوروع وذوي 

 : (Pieplow,2012:4)كامتي 
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وذو حدم مستقبلي قد تحدم في أي وقت  طوال دورة حياة المشروع، -1

في دورة حياة المشوروع وتنطووي علوى احتموال مخواطر وقوعهوا  ريور 
 مؤكدة  التأثير عند وقوعها.

، عدم التأكود مون إجموالي تقودير التكلفوة، نظورا خالل التخطيط والتصميم -2
الحالوة فوأن احتموال  لعدم التأكد من وحدات الكميات وأمسوعار. فوي ذو ه

)لوجووود تقووديرات ريوور مؤكوودة(، وتأثيرذووا فووي  ٪100المخوواطرة ذووي 

 تكلفة المشروع.
 Notice of)(NOPCخااالل البنااا ، وإشااعارات المطالبااة المحتملااة ) -3

Potential Claim (insurance عنوود وجووود احتمووال أن يكووون ذنووال )
 CCO( )contractتغييوور فووي نظووام العقوود وا ا ماتمووت الموافقووة عليوو  )

change order فان  يؤثر على التكلفوة/الوقت .وتلغوى ذو ه االنوواع مون )
 .CCOالمخاطر من السجل إ ا تم رفض الدعو  

تعتبووور اوامووور التغييووور التوووي تحووودم فوووي العقووود مخووواطرة  خاااالل البناااا ، -4
االحتموووال( ، ولكووون قووود يكوووون توووأثير عومل)التكلفوووة /الوقوووت(  100٪)

ال تقووودير فوووي تغييووور طلبوووات العقووود الخاصوووة بووو  مؤكووودة إ ا كوووان ذنووو
للمشووروع، ويظهوور عوودم اليقووين عوون ترتيبووات حووول التقوودير. وتمحووى 

عنوود عوودم وجووود تغييوورات فووي اواموور )طلبووات(  المخوواطر موون السووجل
 العقد.  

وبشكل عام فأن انوواع المخواطر التوي تتعورض لهوا المشواريع موعوحة كموا فوي 
 (2الجدول )

 (2جدول )

 ي المشاريعأصناف مخاطر األعمال ف

 ت
أصناف 
 المخاطر

 ومـــــــــــهـالمف

 المالية 1
ذوووو موووا يتعلوووق بتووودفق النقووود ،متطلبوووات الميزانيوووة، و

 الحسوووابات الدائنوووة إدارة ,االلتزاموووات العوووريبية

 والمدينة، ....الخ.

 ةالتنظيمي 2
الداخليووة مثوول تحسووين  امعموال ويقصود بوو  متطلبووات

املين وربطهووا العوو امفووراد وشووؤون الهيكوول والثقافووة
 بالعمليات الفاعلة للعمل.

 القانونية 3
ويشوومل االلتووزام بالمتطلبووات القانونيووة مثوول التعليمووات 

 والتشووريعات والمعووايير ومتطلبووات التعاقوود ويتعوومن
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 قود التوي والتوقعوات وا جوراءات السياسوات أيعوا

 او البيئة االجتماعية. تحددذا العقود والزبائن

 العمليات 4
 المتعلقوووة بووالموارد الماديوووة شوواطاتالن وتتعوومن

ومتطلبات الدعم في عمليات المشاريع التي تؤدي الى 
 التطوير الناجح وتسليم المنتجات والخدمات.

 التجارية 5
والتنويع  امعمال السوق التي ترتبط بنمو أعمال وذي

نجووا  ونمووو الخوودمات  وإمكانيووة والتفوووق التجوواري
 ن.قاعدة الزبائ أساس والمنتجات على

 اممان 6
 لكول فورد امموان ويقصد ب  سو مة العواملين وتحقيوق

سو مة مكوان العمول والسو مة العاموة  و يرتبط بالعمول
 وس مة المنتجات والخدمات المقدمة

 ا ستراتيجية 7
وتوسويع  لتأسويس للمووارد المطلوبوة التخطيط ويعمن

 ونمو امعمال.

 عداتــالم 8
 ت كالصويانة الم ءموةويشمل العمليات العامة للمعودا

 االستفادة منها . وإمكانية واالندثار والتجديد

 نـــــــاالم 9
العووام للعموول ويشوومل الموجووودات  امموون ويقووص بوو 

والعوووووواملين واموووووون المعلومووووووات الحقوووووووق الفكريووووووة 
 والتكنولوجية لألفراد.

 السمعة 10

بسومعتها  التهديود للمنظموة ككول مون خو ل وذو تهديود
لمنظمة ككل ويرتبط بقابليوة المنتجوات ويتعلق بسلول ا

 وامفراداآلخوورين المسووتعملين والخوودمات وسوولول

 المرتبطين بالعمل.

11 

تسليم 

الخدمات 
 والمنتجات

ويتعوومن جووودة الخدمووة او السوولعة المقدمووة وطريقووة 

عرعووها وتقووديمها وردود الفعوول بعوود تقووديم الخوودمات 
 والمنتجات.

 ة وتحديم التكنولوجيا وتطبيقها.وصيان إدارة وتشمل التكنولوجيا 12

13 

 إدارة
أصحاب 
 المصالح

ويتعوومن تحديوود وتأسوويس والمحافظووة علووى ع قووات 
المصوووالح الوووداخليين  أصوووحاب جيووودة ومناسوووبة موووع
 والخارجيين جميعاً.

Source: Campbell , 2005," Risk management Gide for Small 
Business" ,Global Risk Alliance Pty Ltd Jointly with NSW 
Department of State and Regional Development:16 
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 مخاطر المشروع إدارة :المبحث الثاني

ان العموول فووي بيئووة  ات تقلبووات وتغييوورات كثيوورة وأحوودام ريوور متوقعوو  

عشوائية قابلة ل حتماالت يهيوم نظوام يعمول علوى ترقوب تلول المخواطر وتحليول 

ل  ثاراذووا او إزالتهووا بشووكل ة للحوود منهووا او تقليووأسووبابها وتوووافر اآلليووات ال زموو

، وال ي يتطلب أدارة تلل المخاطر، والتساؤل الموج  ذنا ذو كيوف يكوون نهائي

شكل ذ ه ا دارة ؟ ذل ذوي ادارة تقليديوةأي انهوا تصونف المخواطر سوواء كانوت 

؟ وذووول تهوووتم بالتهديوووودات دون كمخوووواطر منفصووولة مخووواطر أفوووراد أم شوووركات

 ؟الفرص

 وتعريف أدارة المخاطرمفهوم  -1
ط يسوعى الوى إلغوواء وتشوير امدبيوات بوان إدارة المخواطر ذوي) مجوال نشوا

كوالتي توأتي مون السو مة والحريوق وأخطوار اممون والمخواطر  ،المخاطر البحتة

البيئيوووة وتقليلهوووا ومراقبتهوووا بصوووورة عاموووة وتعزيوووز منافعهوووا وتجنوووب سووولبياتها( 

مشووروع ذووي )مجموعووة امسوواليب ( وادارة مخوواطر ال41وارناا  وجليناادون،:)

والوسائل المستعملة في المشوروع مون أجول إدارة المخواطر، ورصود حالوة عودم 

 (Toader, el et,2010:454)التأكد المؤثرة علوى أعموال وأذوداف المشوروع)

وبمووا يعنووي اعتموواد التخطوويط والرقابووة فووي إدارتهووا والوو ي يعووم عوومنياً تحديوود 

االسووووووتجابة لهوووووووا . واكوووووود علوووووووى وتحليوووووول المخووووووواطر وتوجيههووووووا وكيفيوووووووة 

الوووو ي يعرفهوووووا بأنهووووا )التطبيوووووق الموووونظم لسياسوووووات ( Campbell,2005 لوووول)

 وإجراءات وممارسات ا دارة ومهام تحليل وتقييم ومعالجة ومراقبوة المخواطر(

(Campbell,2005:7) وحيووووم ان المشووووروع ذووووو مجموعووووة عمليووووات منهووووا.

طر المشروع ذوي كوإدارة للثقافوة تنظيمية ومالية وقانونية ومن ثم فأن إدارة مخا

 دارة  –والعمليووات والهياكوول وتوجيههووا  نحووو إدارة فاعلووة للمخوواطر المحتملووة

 .(GabeL,2013: xiiالفرص والتهديدات التي يتعرض لها أذداف المشروع )

بمووا ان أدارة المخوواطر بالشووكل التقليوودي تنظوور الووى المخوواطر علووى شووكل و    

ر  ات صوولة، ويووتم تصوونيف المخوواطر الفرديووة سلسوولة مفووردة موون العناصوور ريوو

ومخاطر الشركات بانها تودار بشوكل منفصول ، مموا اد  الوى افوراز نقوص كبيور 

في إدارة المخواطر بسوبب التركيوز علوى التهديودات، بودال مون التركيوز علوى كول 

وبتسوووارع التطوووورات العلميوووة  Fadun,2013:227)) مووون الفووورص والتهديووودات
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رعت معها إدارة المخاطر كون ان االعموال اتجهوت نحوو والتغييرات البيئية تسا

المعرفة بدال من العمل الجسدي واخت ف وجهة نظور ادارة التنظويم عون وجهوة 

نظوور اصووحاب المصووالح والوودور المركووزي للتكنولوجيووا فووي اعمووال المنظمووات 

وتزايد العغوط التنافسية الختصار المدد الزمنية ال ي اد  الى قيوام المنظموات 

يات البدء والتخطيط والتنفي  لنشاطاتها مع معلوموات ريور متكاملوة وبالتوالي بعمل

زيادة االعطرابات في بيئة امعمال. كما ان الزيادة السريعة فوي درجوة التعقيود 

الوو ي يتجسوود فووي مشوواريع امعمووال واسووتمرار االتجوواه نحووو العولمووة، والتركيووز 

عباء المتزايدة ل نظموة اوجبوت على امعمال التجارية  ات النتائو الظاذرة واال

 الشركات على االلتزام بها.

بأنهووا  (Sehrawat el at)ان ادارة المخاطروكمووا أشووار اليهوواي نووذوو ا يعو   

عمليووة التحديوود والتحليوول للمخوواطر لغوورض الوقوووف علووى الفوورص والتهديوودات 

ات وإمكانيوة التعامول معهووا، ا  عوَرف إدارة المخوواطر بأنهوا )تقيوويم وتحديود أولويوو

المخوواطر التووي رصوودتها وتنسوويقها والتطبيووق االقتصووادي للحوود موون الموووارد ، 

ورصد، والسيطرة على االحتماالت/أو تأثير امحدام المؤسوفة مون أجول تعظويم 

 (Sehrawat el at.,2014:846) تحقيق الفرص(.

 مبادئ ادارة المخاطر: -2

المباادئ وهاي بمجموعاة مان ولكي تكون تلل ا دارة فاعلة ف  بد من ان تتسم 

(Purdy,2009:3:) 

: وبهو ا تكوون مسواذمة فوي تحقيوق  ان تقوم علات خلاق وحماياة القيماة -1

 امذداف وتحسين امداء من خ ل خفض التهديدات وتحسين الفرص.

:فهوووي ليسوووت نشووواطاً  ان تكاااون جااا  اً مااان العملياااات التنظيمياااة جميعهاااا -2

 منفص ً عن بقية نشاطات المنظمة.

: فهوي تسواعد علوى صونع القورارت لية صنع القاراران تكون ج   اًمن عم -3

 وتحديد الخيارات وأسبقيتها .

: فهوي تحوودد ذو ه العواموول وتحوودد تتعامال بوضااوح ماع عواماال عادم التأكااد -4

 كيفية التعامل معها .
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: مموا يعمول علوى مسواذمتها عملية هيكلية ونظامياة ومؤقتاة بشاكل مالئام  -5

 كن االعتماد عليها.في الحصول على نتائو كفم وبطريقة متسقة ويم

: موون خوو ل االسووتجابة للتغيوورات فووي  تتساام بالحيويااة واالسااتجابة للتغيياار -6

 (.ISO31000,2009:7-8المعرفة والعوامل الداخلية والخارجية )

: فهوي تقووم بتطووير مفاذيمهوا تعمل علت تسهيل عملية التحساين المساتمر -7

 واساليبها مما يجعلها تقوم على أساس التحسين المستمر.

: إ  انهوووا تعتمووود علوووى مصوووادر تعتماااد علااات أفضااال المعلوماااات المتاااوفرة -8

المعلومووووات ) البيانووووات التاريخيووووة، الخبوووورات، الم حظووووات والتنبووووؤات، 

 تقديرات وحكم الخبراء، ردود أفعال أصحاب المصالح(.

: من خ ل مشاركة أصوحاب المصوالح جميعواً  تتسم بالشمولية والشفافية -9

 يات المنظمة.وصناع القرار في كل مستو

: مووون خووو ل تمييوووز التصوووورات تراعاااي العوامااال البشااارية والثقافياااة -10

 والمفاذيم وقدرات امفراد ورربتهم في تحقيق أذداف الشركة.

: موون خوو ل االنسووجام مووع السووياقات الداخليووة مفصاالة وفااق االحتياجااات -11

 والخارجية للمنظمة ونمط المخاطر فيها.

 

 اه   داف ادارة المخاطر -3

وادارة االشووارة اليوو  ان اعتموواد ادارة  للمخوواطر بشووكل عووام وممووا تجوودر 

ا  تسووواعد ادارة   مخااااطر المشاااروع علااات وجاااي التحدياااد لاااي اهاااداف عديااادة

المخاطر في تحسوين المواقوف مون خو ل تقليول التكلفوة الوى الحود االدنوى وتقليول 

تكاليف التأمين وعبط الوقت وريرذا وتحسين فورص النجوا  الشوامل لألعموال 

  نتائو أفعل امعموال مون خو ل اتخوا  القورارات أالكثور اسوتنارة وذوي واخرا

Gabel,,2013: ix)) :-  

الغووووووووواء المخووووووووواطر النقيوووووووووة )اخطوووووووووار الحريوووووووووق، المجازفوووووووووات  -1

 الرئيسة،المجازفات البيئية( وتقليلها ومراقبتها.

كسب منفعة وفائدة معززة مون المخواطر التأمليوة )االسوتثمار الموالي،  -2

 البشرية،اعمال التجارة، تقنية المعلومات(. التسويق، الموارد
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توفير منهجية متسوقة مداء مخواطر المشوروع النشواطات ا داريوة. و  -3

 توفير التقنيات وامدوات  دارة مخاطر المشروع.

تحديوووود االحتياجووووات موووون البيانووووات لتحليوووول المخوووواطر الموووودخ ت   -4

 والمخرجات لـ)المتطلبات لكل ألف ظهور للبيانات(.

لمعلومووات حوول كيفيووة إدارة مخوواطر المشوروع ي ئووم العمليووة تووفير ا -5

 .WSDOTالشاملة  دارة المشاريع في 

  األتددددددددددددددددد  تحقددددددددددددددددد  سددددددددددددددددد   بأنهدددددددددددددددددف (Loader,2006) ويضددددددددددددددددد  
(Loader,2006:25:)- 

تحديوود انووواع المخوواطر التووي تواجههووا وتحديوود المجوواالت التووي تكووون  -6

 فيها  ات تأثير اكبر.

ة المخاطر وعمن المتطلبوات القانونيوة  دخال وسائل للرقابة   دار  -7

 وقدرات وسياسات امعمال.

التحسووين المسووتمر لنشوواطات إدارة المخوواطر فووي مسووتويات  ومجاالتوو   -8

 المختلفة.

 اسبا  تطور ادارة المخاطر -4

ان مبررات تطور وتزايد االذتمام بوادارة المخواطر بشوكل عوام ومخواطر 

 -(: Raz&Hillson,2005:53:  )المشروعات على وج  التحديد يتمثل باالتي

التحووول بعيوودا عووون العموول الجسوودي ) البووودني( الخطيوور باتجوواه اعموووال  -1

 المعرفة المكثفة.

توسوويع وجهووة نظوور التنظوويم فووي سووياق وجهووات نظوور مختلووف أصووحاب  -2

 المصلحة في .

بسووبب امذميووة المتزايوودة للمشوواريع كإطووار للتخطوويط وتنفيوو  العموول فووي  -3

 المنظمات.

 ركزي للتكنولوجيا، والشكول المتأصلةبسبب الدور الم -4

بسبب تزايد العغوط التنافسوية الختصوار المودد الزمنيوة، مموا اد  الوى  -5

قيوووام  المنظموووات بعمليوووات البووودء والتخطووويط والتنفيووو  لنشووواطاتها وفوووق 

 معلومات رير متكاملة.

 زيادة االعطرابات في بيئة امعمال. -6
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 في مشاريع امعمال . الزيادة السريعة في درجة التعقيد ال ي يتجسد -7

اسووتمرار االتجوواه نحووو العولمووة، والتركيووز علووى النتووائو الظاذريووة علووى  -8

 امعمال التجارية .

 تزايد اعباء االنظمة التي على الشركات االلتزام بها. -9

 

 ومخاطر المشروعات  PMPنظام ال  -5

لكووي تكووون ذنووال إدارة شوواملة للمخوواطر تسووعى الووى مواجهووة التغييوورات 

وقعة والتي ال يكون في صالح المشروع وتعرقل عملية تحقق امذوداف الغير مت

ف بد من اعتماد نظام شمولي يأخو  بنظور االعتبوار كول السويناريوذات المتاحوة. 

( احوود أذووم تلوول الوونظم التووي تعموول PMPويعوود نظووام إدارة المشوواريع االحترافيووة)

 آلتيااااة:وباعتماااااد العمليااااات اشووووامل علووووى ادارة المخوووواطر بشووووكل متكاموووول و

(Pmboke,2013:309) 

: تخطووويط إدارة المخووواطر ذوووي عمليوووة تحديووود تخطااايط إدارة المخااااطر -1

الطريقة التي يتم مون خ لهوا تطبيوق نشواطات إدارة مخواطر المشوروع. 

تتمثل اذمية عملية تخطيط إدارة المخاطر في عمان أن تتناسب درجوة 

لنسووبة ونوووع ورؤيووة إدارة المخوواطر مووع المخوواطر وأذميووة المشووروع با

للمنظمة، كما تتمثل اذمية التخطويط فوي تووفير المووارد والوقوت الكوافي  

لنشاطات إدارة المخواطر وتأسويس قواعود متفوق عليهوا لتقيويم المخواطر. 

وينبغوي ان تبودأ عمليوة تخطويط إدارة المخواطر عنود التوصول الوى فكورة 

 المشروع وينبغي ان تنتهي في وقت مبكر اثناء التخطيط للمشروع.

: ذي عملية تحديد المخاطر التي قد توؤثر فوي المشوروع يد المخاطرتحد -2

وتوثيووق خصائصووها المميووزة وامفووراد المشوواركون فووي نشوواطات تحديوود 
المخاطر قد يكون من بينهم :مدير المشوروع واععواء فريوق المشوروع 
وفريووق إدارة المخوواطر والعموو ء وخبووراء المووواد موون خووار  المشووروع 

وبوواقي مووديري المشووروع وأصووحاب المصوولحة  والمسووتعملين النهووائيين
وخبووراء إدارة المخوواطر .فعوو ً عوون ان عمليووة تحديوود المخوواطر ذوووي 
عمليووة متكووررة  الن المخوواطر الجديووودة تتطووور وتصووبح معروفووة موووع 

 (Zandhuis,2013:95 ). التقدم في المشروع خ ل دورة حيات 
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ميتهووا :ذووو عمليووة إخعوواع المخوواطر وفووق أذالتحلياال النااوعي للمخاااطر -3

لمزيوود مووون التحليوول وا جوووراءات عوون طريوووق تقيوويم احتماليوووة حووودوثها 

وتأثيرذوووا والجموووع بينهموووا، وتسوووتطيع المنظموووات ان تحسووون مووون أداء 

المشروع عن طريق التركيز على المخاطر  ات امولوية أي المخواطر 

العاليووة ، ويوووؤدي إجوووراء التحليوول النووووعي للمخووواطر الووى تقووويم أولويوووة 

ة عووون طريوووق االسوووتعانة باحتماليوووة حووودوثها النسوووبية المخووواطر المحووودد

والتأثير المتماثل على أذداف المشروع في حالة حدوم تلول  المخواطر 

فعوو َ عوون العواموول امخوور  مثوول ا طووار الزمنووي ل سووتجابة ودرجووة 

تحمول المنظمووة للمخوواطر المتعلقووة بقيووود المشووروع فووي الكلفووة، الجوودول 

ذوو ه التقييمووات توعووح اتجوواه فريووق  الزمنووي، النطوواق، والجووودة. ومثوول

المشروع وأصوحاب المصوالح نحوو المخواطر. ويمكون تحديود مسوتويات 

احتمال الحدوم والتوأثير، وعقود المقواب ت موع الخبوراء للمسواعدة علوى 

تصووحيح أوجوو  االنحيوواز التوووي رالبوواً مووا تكوووون موجووودة فووي البيانوووات 

القصوو  للوقوت،  المستعملة في ذ ه العملية، وقد يعظم عنصر امذميوة

بالنسبة ليجوراءات المتعلقوة بالمخواطر مون أذميوة مخواطرة موا. كموا أن 

تقييم جودة المعلومات المتاحة حوول مخواطر المشوروع يسواعد فوي فهوم 

 (.59:  2007)الشمري ، تقييم أذمية المخاطر على المشروع 

 ذو عملية القيوام بتحليول رقموي لتوأثير المخواطر:التحليل الكمي للمخاطر -4
التوي توم الكشوف عنهوا علوى أذوداف المشوروع الكلوي . ذو ا ويوتم إجوراء 
التحليل النوعي أوال للوقوف على تلل المخواطر التوي لهوا توأثير محتمول 
علووى احتياجووات المشووروع التنافسووية . وبوو لل فهووي توووفر طريقووة تنوواول 
كمية التخا  القرارات في حالة عدم التأكد. ومما تجدر إليو  ا شوارة قود 

كون من العروري فوي بعوض الحواالت إجوراء التحليول الكموي كوي ال ي
وان تم ذ ا التحليل فمن العوروري ان يوتم  للمخاطريتم وعع استجابة 

تكوووراره بعووود وعوووع خطوووة االسوووتجابة للمخووواطر، فعووو ً عووون مراقبوووة 
الكلية للمشروع المخاطر والسيطرة عليها لتحديد فيما إ ا كان المخاطر 

 : Porananond & Thawesaengskulthai,2013).قد انخفعت ام ال

948) 
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: وذو عمليوة وعوع الخيوارات وا جوراءات تخطيط االستجابة للمخاطر -5

بهوودف تحسوووين الفووورص والتقليوول مووون المخووواطر التووي تهووودد المشوووروع 

وتشتمل على تحديد وتعيين شوخص  واحود  أو أكثور يتوولى مسوؤولية كول 

جهووووووووووة اسووووووووووتجابة تووووووووووم االتفوووووووووواق عليهووووووووووا وتووووووووووم تمويلهووووووووووا لموا

، وتتم معالجة المخاطر وفوق أولويتهوا  (Raftery,2003:20)المخاطر

إ  يتم إدرا  الموارد والنشاطات في الموازنة والجودول الزمنوي وخطوة 

إدارة المشووووروع، وفووووق مووووا يقتعووووي امموووور. كمووووا ويجووووب أن تكووووون 

االستجابات المخططة للمخاطر مناسبة وفق أذمية المخاطر،وان تكوون 

وان تكون واقعية في حدود سياق المشروع وان يتفوق   ا كلفة اقتصادية

عليهووا امطووراف المشووتركون فووي المشووروع جميعوواً. ورالبوواً مووا يتطلووب 

 وتتمثاالامموور اختيووار أفعوول اسووتجابة للمخوواطر موون خيووارات متعووددة، 

 : استراتيجيات االستجابة باالتي

 ( استراتجيات المخاطر السلبية او التهديداتSimu,2006:25-26) 

 أي تسوووتلزم تفوووادي المخووواطر بتغييووور خطوووة إدارة المشوووروع  لتفااااديا :

للتخلص من التهديدات بشكل نهائي عن طريق تمديد الجدولة الزمنيوة 

 او تغيير ا ستراتيجية او تقليل المجال. 

 وتعنووي تحويوول المخوواطر أي نقوول بعووض او جميووع التووأثيرات  التحوياال :

ثالووم مسووؤولية ا دارة السوولبية الووى طوورف ثالووم أي تحميوول الطوورف ال

ولوويس الووتخلص موون المخوواطر وذوو ا يحصوول عنوود تهديوودات المخوواطر 

 المالية كاالستفادة من التأمين اوعمانات امداء والكفالة.

 وذووو ا يقعوووي بتخفيوووف احتماليوووة و/ او توووأثير فاعليوووة عووودة  التخفياااف :

مخاطر بحيم يكون عمن الحودود المقبولوة ويعود اتخوا  إجوراء مبكور 

ن يكون التخفيوف بعود ات احتمالية وفاعلية تأثير اكبر مما اللتخفيض  

، كإتبووواع عمليوووات أكثووور تعقيوووداَ او تنفيووو  مزيووود مووون وقووووع المخووواطر

 االختبارات او خيارات أكثر استقراراً.

 وذ ا يعني ان ادارة المشروع تبقوي علوى خطوة ادارة المخواطر لقبولا :

م القوودرة علووى بووالررم موون التهديوودات و لوول لعوورلة المخوواطر او عوود
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تحديوود اسووتراتيجية اسووتجابة مناسووبة اخر .والتعاموول مووع احتياطيووات 

 الطواره يشمل الزمن والمال والموارد ال زمة لمعالجة المخاطر.

 ( استراتيجيات المخاطر االيجابيةPMO,2016:18-19) 

 أي تحقيووووق الفرصووووة واالسووووتفادة منهووووا كتخفوووويض وقووووت  االسااااتغالل :

ارد البشورية  ات الكفواءة او تخفويض الكلفوة المشروعات و تعيين المو

 بسبب انخفاض أسعار السوق في  لل الوقت. 

 :أي إشووورال طووورف ثالوووم يكوووون ذوووو امفعووول فوووي ارتنوووام  المشااااركة

الفرصة وتحقيق أذداف المشوروع كالشوراكات فوي مشواركة المخواطر 

 او إدخال شركات  ات ررض محدد في استثمار الفرص.

  زيووادة احتماليووة تحقووق الفرصووة او/ وزيووادة : و لوول موون اجوول التحسااين

تأثيرذا إ  أن تحديد وتحسوين المحركوات امسواس لتلول المخواطر  ات 

التأثير االيجابي قد يؤديان الى زيادة احتمالية حودوثها كإعوافة المزيود 

 من الموارد محد النشاطات كي يتم إنهائها مبكراً.

 لة ظهورذا .:االستعداد ل ستفادة من الفرصة في حا القبول 

 ذنووا يووتم إعووداد بعووض االسووتجابات إ   اسااتراتيجية االسااتجابة الطارئااة :

 اليتم أستعمالها اال عند وقوع أحدام معينة يتم تحديدذا مسبقاً.

 

ذي العمليوة التوي يوتم بهوا تحديود المخواطر التوي  رقابة وضبط المخاطر: -6

تظهووور موووؤخراً وتحليلهوووا وتخطيطهوووا، موووع تتبوووع المخووواطر المعروفوووة 

والمخاطر المدرجة في قائمة الرقابة، مع إعادة تحليل المخواطر القائموة 

ومتابعة العوامل التوي تثيور خطوط الطوواره ومتابعوة المخواطر المتبقيوة 

 ومراجعة تنفي  االستجابات للمخاطر مع تقييم فاعليتها في الوقت نفس .
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 التحليل النوعي والكمي:الفصل الثالث
 لمخاطر المشروعات

 
 طبيعة تحليل مخاطر المشروعات: ث االولالمبح

يهوودف تحليوول مخوواطر المشووروعات الووى تبيووان نوووع الخسووائر والتهديوودات 

التووي يتعوورض لهووا المشووروع واالسووباب الكامنووة خلفهووا وموون ثووم معرفووة كيفيووة 
مواجهتها سواء بتخفيعها أم ازالتها أم صنع الفرصة ، واليمكن بوأي شوكل مون 

ان يتم تشخيص ما ا ا كان ذنال ثموة محوددات تعيوق  االشكال تبيان  لل اال بعد
الماديوة أم  اعمال المشروع وتقدم  سواء موا يتعلوق بوالنواحي الفنيوة أم الماليوة أم

وتتمثووول االدوات التوووي يمكووون اعتمادذوووا فوووي تحديووود  .البشووورية علوووى حووود سوووواء
 -وتشخيص المخاطر باالتي:

ء عملية مراجعوة : إ  يتم اجراAudit documentationتدقيق التوثيق  -1

منتظمة لتوثيق المشروع بما في  لل الخطط أو االفتراعوات او ملفوات 
المشوووروع السوووابقة او التعاقووودات او اي معلوموووات اخووور  مثووول جوووودة 
التخطوويط فعوو ً عوون االتسوواق بووين تلوول الخطووط ومتطلبووات المشووروع 
وافتراعات  التوي قود تصوبح مؤشورات للمخواطر التوي تحويط بالمشوروع 

 (.228: 2008،)الشافعي

: Information Gathering Techniquesاسااالي  تجميااع البيانااات -2

 وتتمثل باالتي :
  العصاف الا هنيBrainstorming ويتمثول ذودف العصوف الو ذني فوي :

الحصوول علوى قائموة شواملة بالمخواطر فوي المشوروع ، وعوادة موا يقوووم 
فريوووق المشوووروع بتطبيوووق العصوووف الووو ذني والووو ي يوووتم  لووول باعتمووواد 

وعة خبراء متعددي االختصاصات )وال يكونوا جزءاً مون الفريوق( مجم
إ  تتولووود االفكوووار المتعلقوووة بالمخووواطر فوووي المشوووروع تحوووت قيوووادة احووود 
المديرين او المؤسسين، ويوتم توليود تلول االفكوار اموا فوي جلسوة عصوف 
 ذنووي تقليوودي خووالي موون الصووور، عوون طريووق االسووتعانة بامفكووار التووي 

و يووتم الترتيووب لهووا بأسووتعمال اسوواليب المقوواب ت يقوودمها المشوواركون، ا
االع ميووووة كاسوووولوب المجموعووووة االسوووومية ، ويمكوووون أسووووتعمال فئووووات 
المخواطر )مثول ذيكول تجزئووة المخواطر( كاطوار للعموول ، ويوتم بعود  لوول 
تحديود وتصونيف المخواطر وفوق نوعهوا،ومن المهوم تفسوير الغورض موون 

(. وتعوود تقنيووة Newell,2002:135االجتموواع بشووكل واعووح للمشوواركين )
العصف ال ذني ذوي التقنيوة االكثور شويوعا لتحديود المخواطر النو  يعمول 
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علوووى توليووود االفكوووار مووون قبووول المشووواركين للتعووورف علوووى العديووود مووون 
المخوواطر موون خوو ل التنقيووب. وبينمووا يسوومع المشوواركون االفكووار التووي 

اطر اثيرت عن المخاطر فأنهم يبدأون بالتفكير بافكار اعافية عون المخو
المحتملووة وكوول فكوورة جديوودة سووتقود الووى فكوورة اخوور  موون شووخص اخوور 

 (.PMBOK: 2008:286وذك ا )
ذوو ه التقنيووة تشووب  التقنيووة السووابقة  :Delphi Techniqueأساالو  دلفااي  -

ولكنها تختلف معها في ان المشاركين ال يعرفون بععهم وتكون مفيودة 
وتعد تقنيوة  ات  عندما يكون ذنال مسافات كبيرة بين مواقع المشاركين

كفاءة عالية بسبب أستعمالها البريد االلكتروني كوسويلة الجوراء العمليوة 
وتتميوز ذوو ه التقنيووة فووي سووهولة طوور  االفكووار وعوودم منعهووا نظوورا لعوودم 
معرفووة المشوواركين لبععووهم كمووا يمنووع سوويطرة احوود المشوواركين علووى 

رين االجتموواع بسووبب موقعوو  الوووظيفي االعلووى ممووا يووؤثر فووي اراء االخوو
ل ع قتووووووووووووو  مووووووووووووون جهوووووووووووووة المووووووووووووودير بمحووووووووووووواولتهم اسوووووووووووووتغ 

كموا يوتم تفوادي العوغط مون قبول الزميول (،Newell,2002:136االعلى)
المجووواور وتفوووادي االحووورا  مووون طووور  افكوووار يمكووون ان يسوووخر منهوووا 
االخرون.تبوودأ العمليووة مووع المؤسووس او قائوود العمليووة بأسووتعمال أسووتبانة 

م يوووووتم تصووووونيف السوووووتط ع امفكوووووار حوووووول مخووووواطر المشوووووروع. ثووووو
ردودالمشوواركين فووي قائموووة موون قبوول مسوووير العمليووة ويمكوون الععووواء 
المجموعة تغيير ردودذم مع بيوان اسوباب  لول وبعودذا يمكون الحصوول 

.ويعوود (228: 2008الشاافعي ،)قائموة مفصولة بالمخوواطر باالجمواع علوى 
اسلوب دلفي طريقوة للحصوول علوى موا اتفوق عليو  الخبوراء باالجمواع ، 

اء المخوواطر فوي المشوروع فووي ذو ا االسولوب دون الكشووف يشوارل خبور
عووون ذوووويتهم ويسوووتعين الميسووور بأسوووتبانة للبحوووم عووون افكوووار متعلقوووة 
بالمخاطر الكبر  فوي المشوروع. ويوتم تلخويص االجابوات ثوم توتم اعوادة 
توجيهها الى الخبراء من اجل الحصوول علوى مزيود مون التعليقوات ويوتم 

جووالت قليلوة مون تلول العمليوة. التوصل الى اتفاق جماعي في رعوون 
يسواعد اسولوب دلفوي فووي تقليول االنحوراف فووي نتوائو البيانوات ويبعوود اي 
شووووووووخص عوووووووون الوقوووووووووع تحووووووووت تووووووووأثير العووووووووغط او االحوووووووورا  

(Schwable,2007:460.) 
وذو عمليوة تقصوي الحقوائق بتقنيوة  :Interviewingالمقابلة الشخصية  -

، او البريوووود الهوووواتف جموووع المعلومووووات وجهووواً لوجوووو ، او عوووون طريوووق
، والمناقشات، ويوتم  لول موع الخبوراء، اا لكتروني، أو الرسائل الفورية

واصوووحاب المصووولحة  ،المخووواطر، والمشووواركين فوووي المشوووروعوإدارة 
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،وخبووراء المووواد ، ا  ان الغوورض منهووا ذووو تحديوود المخوواطر والتعوورف 

 .(Marco& Thaheem,2014:76)عليها 

وذو اسولوب مخصوص :Rote Cause Analysisتحليل السب  االصلي  -
للتعوورف علووى احوود  المشوواكل ، وكشووف االسووباب امسوواس التووي تووؤدي 

 (.Clarizen Team,2013اليها، ووعع وتطوير اجراءات وقائية لها )

: و لل للتعرف علوى المخواطر Checklist Analysisتحليل قوائم الفحص  -3

موووون اعتموووادا علوووى المعلومووووات والمعرفوووة التاريخيووووة التوووي تووووم تجميعهوووا 
مشروعات مشابهة سابقة، ومون مصوادر معلوموات اخور  وذوي جوزء مون 
إجراءات وثائق عمان الجودة للمنظمة ويمكن أستعمال ادنوى مسوتو  مون 
ذيكل تجزئوة المخواطر كقائموة لفحوص المخواطر علوى الوررم مون ان قائموة 
الفحص قد تكون سريعة وبسيطة ولكن من رير الممكون ان يوتم بنواء قائموة 

ملة وينبغووي ان يتأكوود الفريووق موون استكشوواف العناصوور التووي ال متعمقووة وشووا
تظهوور فووي قائمووة الفحووص .كمووا ينبغووي ان تخعووع للمراجعووة والتنقوويح اثنوواء 
انهواء المشوروع كوي يوتم دموو الودروس المسوتفادة الجديودة وتحسوينها إ  يوتم 

 (.Cooper,el at.,2005:41)االستفادة منها في مشروعات مستقبلية.

: ووفووق ذو ه الطريقووة يووتم Assumption analysisضااات تحليال االفترا -4
توليووود وتطووووير كووول مشوووروع وكووول مخووواطرة توووم التعووورف عليهوووا فوووي 
المشوووروع اعتمووواداً علوووى مجموعوووة مووون الفرعووويات والسووويناريوذات 
واالفتراعات ، ا  يوتم اسوتعراض صو حية االفتراعوات وفوق تطبيقهوا 

بالمشووروع موون  علووى المشووروع ، فهووو يقوووم بتحديوود المخوواطر المحيطووة
حاالت عدم الدقة او عدم االستقرار او تعوارب او نقوص االفتراعوات 

(Heldman,2007:190  ان المبودأ الوو ي تقوووم عليوو  االفتراعووات بانوو، )

اليمكن ان نتمنى أن يكوون لودينا كول المووارد التوي نحتاجهوا للقيوام بهو ه 
لتوووي المهمووة، كموووا النسوووتطيع االنتظووار حتوووى يتووووفر لنووا كووول المووووارد ا

نحتاجهوووا للبووودء. ومووون ثوووم فيمكننوووا ادارتهوووا وتووودبيرذا بأسوووتعمال علوووم 
االفتراعوات والقيووود، وذو ا يعنووي ان االفتراعوات والقيووود التوي تشووكل 
امسووواس لتخطووويط المشووواريع،تعمل علوووى ملوووم الفجووووات بوووين الحقوووائق 
المعروفة والمؤكدة وإجموالي التخموين.ا  ان كول افتوراض ذووهتخمينه، 

او ظرف أو حدم معوين، يفتورض معرفتو  والتحقوق  وذو شرط محتمل
من  في رياب التأكد المطلق. ووعع حدود لعمليات المشوروع والنتوائو 
المتوقعة. وعندما يتم تحديد ذو ه االفتراعوات والقيوود يشوكل المشوروع 
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فاالفتراعوووات تووواتي  ،وجووو  الخصووووص ،ولكووون بطرائوووق متباينوووةعلووى 
 بالفرص والقيود تعع الحدود. 

فأن تحليل االفتراعات ذي عملية التحقق من صحة االفتراعوات التوي  وب لل  
توووم تحديووودذا وتوثيقهوووا خووو ل عمليوووات تخطووويط المشووواريع وينبغوووي أن تكوووون 
االفتراعوووات دقيقوووة وكاملوووة وباالتسووواق يجوووب فحوووص االفتراعوووات جميعهوووا 
للحصوول علووى ذو ه الخصووائص كموا يووتم أسوتعمال االفتراعووات كنقطوة انطوو ق 

زيووود مووون المخووواطر والنقطوووة المهموووة التوووي يجوووب م حظتهوووا حوووول لتحديووود الم
افتراعووات المشووروع ذووي اختبووار كوول االفتراعووات موون خوو ل عوواملين: االول 
:قوة أوصحة االفتراعات ، والثاني: العواقب التوي قود توؤثر فوي المشوروع فوإ ا 
تبين ان االفتراض كان خواطم عندئو  تتحوول االفتراعوات جميعهوا إلوى خاطئوة 

 ي تقييم وتسجيل االفتراعات كما المخاطر.وينبغ

وتشووتمل علووى اسوواليب  :Diagramming Techniquesرساام المخططااات  -5
رسووووووووووووووووم المخططووووووووووووووووات الخاصووووووووووووووووة بالمخوووووووووووووووواطر وكوووووووووووووووواالتي 

(Jainendrakumar,2015:4:) 

  مخطط الساب  واالثار Cause-and-effect diagrams:   وتعورف بأسوم

الستفادة منها في تحديود مخططات )ايشيكاوا( او) ذيكل السمكة( ،ويتم ا
اسباب المخاطر عن طريق تحديد االسباب الساسوية والفرعيوة للمشواكل 

 والقعايا.
  مخططاات التادفق فاي النظاام او العملياةSystem or process flow 

charts وتعموول ذوو ه المخططووات علووى توعوويح كيفيووة توورابط العناصوور :
 المتعددة داخل النظام الواحد و لية حدوم االسباب.

وذوي عبوارة عون عوروض  :Influence diagramsمخططاات التاأثير   -
توعوويحية رسووومية عوون كيفيووة توورابط المواقووف التووي توعووح التووأثيرات 
السببية والترتيوب الزمنوي للمشوروع والع قوات االخور  الموجوودة بوين 
المتغيووورات والنوووواتو.) يوووتم تمثيووول الع قوووات بوووين المتغيووورات المختلفوووة 

 ي ذ ا الرسم البياني(.للمشروع والنتائو ف

 :(SWOT Analysisتحليل نقااط القاوة والضاعف والفارص والتهديادات ) -6
وذو دراسوة نقواط العوعف والقووة الداخليوة للمنظموة والفورص المتاحوة لهوا 

 يئووووة الخارجيووووة التووووي تهوووودد بقائهووووا.للنمووووو والتحسوووون والتهديوووودات فووووي الب

(Gretzky,2010:92ا  تعمل ذ ه االداة بتفحص المشورو.) ع مون نوواحي

نقاط القوة ونقاط الععف جميعها التي تتعمنها بيئوة العمول الداخليوة سوواء 
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يتعلووق بووالموارد أم السياسووات أم االجووراءات ..الووخ ، وتفحووص الفوورص  مووا
والتهديدات التي تفرعها البيئة الخارجية للمشوروع كوالظروف االقتصوادية 

يوة او المنافسوين ...الوخ العامة او القوانين المنظمة للعمول او الظوروف االمن
، وذو ا التحليوول يسواعد علووى توسوويع منظوور أصووحاب المصولحة موون حيووم 

 (Thaheem,2014:41)البحم عن المخاطر وكيفية إدارتها . 

يبدأ ذ ا االسلوب بتحديد نقاط قوة وععف المشروع، ورالبا موا يوتم تحديود تلول 
 تم توعيحها سابقاً( ، العوامل بأستعمال طريقة العصف ال ذني والمقابلة )التي 

 
علوى تحديود اي فرصوة فوي المشوروع يوتم ايجادذوا مون  SWOTكما يقوم تحليل 

نقوواط القوووة التنظيميووة واي تهديوودات تثووار موون نقوواط  العووعف التنظيميووة ويتميووز 

 :(Tworek,2010: 6)بان   

 .يعمن التركيز على قدم المساواة لكل من التهديدات والفرص 

 التهديدات والفرص. يقدم نهو منظم لتحديد 

  يركوووز علوووى )نقوووواط القووووة التنظيميوووة والعووووعف( الداخليوووة و )الفوووورص

 والتهديدات( الخارجية.

 اما نقاط الععف فتتمثل بـ

  يركز على المخواطر الناتجة)الناشوئة(عن نقواط القووة والعوعف التنظيميوة

 داخليا باستثناء المخاطر الخارجية.

 عامة، وليس لمشاريع محددة.يميل  نتا  مستو  عال من المخاطر ال 

 
يمكن تحديد المخواطر مباشورة  -:Expert judgmentحكم)رأي( الخب  را   -7

بوسوواطة الخبووراء  وي الخبوورة المناسووبة بمشووروعات مشووابهة او بمجوواالت 
ادارة المخوواطر ، ويجووب ان يقوووم موودير المشووروع بتحديوود ذووؤالء الخبووراء 

المخواطر المحتملوة بنواًء  ودعوتهم لدراسة جوانب المشروع جميعها وتوقوع
على ما لديهم من خبرات وممارسات عملية سابقة قود تسوتعمل حكمهوم مون 

 (256، -.)المدلجي وداديخي،خ ل المقاب ت أو ور  تحديد المخاطر
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 ادوات التحليل النوعي للمخاطر:  :المبحث الثاني

 
 وذ ه العملية تتعمن االدوات والتقنيات المدرجة ادناه:

 Risk probability and impactتماليااة وتااأثير المخاااطرتقياايم اح -1

assessment : يبحوم تقيوويم احتماليووة المخواطر فووي االحتمووال القائوول هأن
كل المخاطر المحوددة سوتقع ه ، ويبحوم فوي التوأثير المحتمول علوى أحود 
أذداف المشروع والمتمثلة بالجدول الزمني ، او التكلفة ، او الجوودة او 

ل التووأثيرات السوولبية للتهديوودات والتووأثيرات االيجابيووة االداء بمووا فووي  لوو
للفرص. ويتم تقييم االحتمالية والتأثير لكول مخواطرة يوتم التعورف عليهوا 
وتحديدذا ، كما ويوتم تقيويم المخواطر فوي االجتماعوات او اللقواءات التوي 
يتم عقدذا مع المشاركين المختوارين لتعوريفهم ومحاولوة إدراكهوم لفئوات 

خطوة العمول ، ويمكون االسوتعانة فوي  لول بأععواء فريوق  المخاطر فوي
المشووروع واالشووخاص  وي الخبوورة موون خووار  المشووروع احيانوواً. ويووتم 

اثنووواء المقابلوووة او االجتمووواع تقيووويم مسوووتو  االحتماليوووة الخاصوووة بكووول 
مخاطرة وتأثيرذا في كول ذودف مون أذوداف المشوروع كموا يوتم تسوجيل 

فتراعوات التوي تبورر المسوتويات التفاصويل التوعويحية بموا فوي  لول اال
المحووددة ، ويووتم تقوودير احتموواالت وتووأثيرات المخوواطر وفووق الظووروف 
المحوووددة فوووي خطوووة ادارة المخووواطرويتم إدرا  المخووواطر  ات درجوووات 
االحتمالية والتأثيرات المنخفعة في قائمة المراقبة مون اجول اخعواعها 

ح بالجودول (.وكما موعوTeam FME,2014: 26للمراقبة في المستقبل)
(4) 

 (4جدول )
 الخاص بمستويات احتمالية و تأثير المخاطرعلى أذداف المشروع الرئيسية

 تأثير % 
 المخاطر   
 اهداف   

 المشروع

منخفح 
 جداً 

0.05 

 منخفح
0.1 

 معتدل
0.2 

 عالي
0.4 

 ً  عالي جدا
0.8 

 الكلفة
الزيادة 
بالكلفة 

 رير مهمة

زيادة 
بالكلفة أقل 

 %5من 

الزيادة في 
كلفة تتراو  ال

 %10-%5بين

الزيادة في 
 الكلفة

تتراو  بين 
10%-20% 

زيادة في 
الكلفة 

أكبر من 
20% 

 الجدولة
خلل بسيط 

 بالجدولة

نسبة الخلل 
في الجدولة 

أقل من 

نسبة الخلل 
بالجدولة الكلية 

 %10-%5بين 

سبة الخلل ن
بالجدولة 
 الكلية بين 

نسبة 
الخلل 

بالجدولة 
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5% 10%-
20% 

الكلية 
من أكثر 
20% 

 المجال

التغيير في 
مجال 

المشروع 
 بسيط جداً 

تأثر بعض 
جوانب 
المجال 

 بشكل بسيط

تتأثر امجزاء 
الرئيسة من 

 المجال

تغييرات 
رير مقبولة 
في مجال 
المشروع 
من الجهة 
 المستفيدة

ال يمكن 
ا ستفادة 
من الناتو 
النهائي 
 للمشروع

 الجودة
انخفاض 
بسيط جداً 

 بالجودة

جوانب  ات 
تو  أقل مس

في بعض 
مجاالت 
 المشروع

بعض الجوانب 
الرئيسة لمجال 
المشروع رير 

مطابقة 
 للمواصفات

مستو  
جودة رير 
مقبول من 

الجهة 
 المستفيدة

ال يمكن 
ا ستفادة 
من الناتو 
النهائي 
 للمشروع

Source:: Project Management Institute (PMI), (2013), A Guide to 
the Project Management Body of Knowledge, 5th ed., Project 
Management Institute, Newton Square, PA.: p. 318 

 

  :Probability and Impact Matrixمصافوفة االحتمالياة والتاأثير -2
ويمكوون تحديوود اولويووة المخوواطر كووي يووتم اخعوواعها لمزيوود موون التحليوول 

حديود قواعود درجتهوا وعوادة موا يوتم ت وفوق الكمي وتووفير االسوتجابة لهوا
، ويوتم  المنفو ة للمشوروع المنظموة بوسواطة مسوبقا المخواطر تقدير درجة

، ويمكون تفصويل وتخصويص  ادراجها عومن اصوول العمليوة التنظيميوة
المشوروع فوي عمليوة ه خطوة ادارة  وفوق المخواطر قواعود تقودير درجوة

، ومون  على حودة مخاطرة تنفي  تقييم اذمية كل ،وعادة ما يتم "المخاطر
جوودول بحثووي او مصووفوفة  باسووتعمال تقيوويم اولويتوو  فووي االنتبوواه اليوو ثوم 

االحتماليوووة والتوووأثير، وتقووووم ذووو ه المصوووفوفة بتعيوووين مجموعوووات مووون 
  ا علوى انو  المخواطر االحتمالية والتأثير والتي تؤدي الوى تقودير درجوة

 المخاطر ، ويساعد تقدير درجةلوية منخفعة او مرتفعة او متوسطةاو

التهديوودات( ، ففووي حالووة وقوووع المخوواطر )جهووة المخوواطرفووي ترشوويد موا
 االذداف، والتوي تقوع فوي منطقوة درجوات في التي يكون لها تأثير سلبي

يسوتلزم تنفيو  اجوراء االولويوة  ، مموا المرتفعوة فوي المصوفوفة المخواطر
،فوي حوين قود ال تسوتلزم المخواطر الموجوودة فوي  واالسوتجابة الهجوميوة

نخفعووة ، اتخووا  اجووراء اداري احتيوواطي الم المخوواطر منطقووة درجووات
يتعووود  االجوووراءات المحوووددة فوووي قائموووة المراقبوووة وال تسوووتلزم اعوووافة 

 . (Burke,2009:261) الطوارئاحتياطي 
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وعلووى نحووو مشوواب  يمكوون الحصووول علووى الفوورص الموجووودة فووي منطقووة 
درجات المخاطر المرتفعة. بأسهل موا يمكون وينبغوي ان يوتم ترتيبهوا واسوتهدافها 

ق الفائدة االكبر اوالً. ورصد الفرص الموجودة في منطقوة درجوات المخواطر وف
 (2-2( و)1-2وكما موعح في الشكلين ) (.PMBOK,2000:135المنخفعة )

 

 لمخاطرة معينة المخاطر مقياس

 االحتمالية االثر×  االحتمالية = المخاطر عوامل
0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 0.9 

0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 0.7 

0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 0.5 

0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 0.3 

0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 0.1 

ددددددراألثد 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80  
 
Source: Project Management Institute (PMI), (2013), A Guide to 
the Project Management Body of Knowledge, 5th ed., Project 
Management Institute, Newton Square, PA.: p. 331. 

 )1-2شكل )

 االثر –مصفوفة االحتمالية 
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 (2-2شكل )

 االثر –التاثيرات في مصفوفة االحتمالية 
SOURCE: Koblen,Ivan& SKŮRKOVÁ ,Katarína LESTYÁNSZKA,2015," 
SELECTED ASPECTS OF THE RISK IN THE SUPPLY CHAIN IN 
CONTEXT OF THE SUPPLIER QUALITY MANAGEMENT",Volume 23, 
Number 36, :169 

 

 Risk Data Qualityتقياااايم نوعيااااة بيانااااات المخاااااطر -3

Assessment: المخواطر حوول البيانوات مود  فائودة لتقيويم وذوأسولوب 

 مون لمزيود المخواطر أولويوات ترتيوب عمليوة مخاطر المشروع وذي  دارة

وتوأثير  حودوثها احتماليوة وتجميوع تقيويم خو ل نمو ا جوراءات أو التحليول
 أولويوات لتحديود التكلفوة حيوم مون فاعلوة وسويلة مواتكون عوادة وذي حدوثها

التحليول الكموي للمخواطر   جوراء امسواس ويعوع المخاطر خطة استجابات
 المخواطر وتحليول للمخواطر في خطوة االسوتجابة والمباشرة.رتطلب االم إ ا

 احتماالتهوا ومعرفوة المخواطر كول أولويوات تحديود النوعي وبما يساعد على

 .وتأثيراتها

 

إ  يسووتلزم التحليوول النوووعي للمخوواطر وجووود بيانووات دقيقووة وموعوووعية ا ا كووان 
 لوول ممكنووا ، وتحليوول نوعيووة المخوواطر ذووو اسوولوب لتقيوويم درجووة االسووتفادة موون 

تيعاب البيانات المتعلقة بالمخاطر في ادارة المخاطر، ويستلزم فحوص درجوة اسو
المخاطر ودقة وجودة ومصداقية وتكامل البيانات المتعلقة بالمخواطر وفوي حالوة 
رفووض نوعيووة البيانووات ، فقوود يكووون موون العووروري ان يووتم جمووع بيانووات  ات 
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الجووودة االعلووى اي تصوونيف كوول مخوواطرة وفووق احتماليووة وقوعهووا وتأثيرذووا فووي 
الحتمووواالت الهووودف إ ا ماحووودم. ويجوووب علوووى المنظموووة تحديووود مجموعوووة مووون ا

وتأثيراتهووا وموون ثووم تصوونيفها إلووى مخوواطر عاليووة ومخوواطر معتدلووة ،ومخوواطر 
منخفعة. في مصوفوفة بامسوود وامبيض،ويوتم الرموز بأسوتعمال ظو ل مختلفوة 

 ((PMBOK,2004:252 . من اللون الرمادي

يوووتم تعريوووف المخووواطر  :Risk categorizationتصااانيف المخااااطر  -4

من حيم المصدر امصولي لهوا. والتوي رالبوا بموجب ذ ه الوثيقة باستمرار 
ما يتم تحديدذا بشكل رير صحيح في بعض امحيان وفق المصدر وأحيانوا 
النتيجووة. علووى سووبيل المثووال، همخوواطر السوومعةه أو هالمخوواطر االئتمانيووةه 
ك ذمووا أمثلووة موون المخوواطر التووي تووم تعريفهووا بصووورة ريوور سووليمة وفووق 

ة للمخاطرا لتوي يمكون أن توؤدي كول ذو ه النتيجة. وذنا كعدة مصادر مستقل
النتائو، وعلي  يجب أن تكوون كول مصوادر المخواطر حوددت بشوكل واعوح 

 ومنفصل لتوفير الدعم ال زم لدراسة مختلف جوانب المخاطر.

بعوود أن تووم تحديوود مجموعووة موون المخوواطر اخوو ين بنظوور االعتبووار وعووع  
وعع سويناريوذات مخواطر االذداف المتفق عليها في تقييم المخاطر النوعية، و

قوية التي تعتورف بجميوع اآلثوار المترتبوة ، وتحديود الفورص المتاحوة للتخفيوف ، 
فأن تحديد المخاطر وفق المصدر امصلي لها ذو أمر حاسم لتصنيف مناسوب ، 
ويمكوون تصوونيف المخوواطر المحدقووة بالمشووروع وفووق مصووادرذا ) مثوول أسووتعمال 

ة التوي سويؤثر المخواطر فوي المشووروع ذيكول تجزئوة المخواطر( ،او وفوق المنطقو
من خ لها ، او اي تصونيف اخور مفيود ) مثول مراحول المشوروع( لتحديود نطواق 
المشروع االكثر تعرعواً لتوأثيرات عودم التاكود، وتجميوع المخواطر وفوق اسوبابها 
االصوولية الشووائعة قوود يووؤدي الووى صوويارة اسووتجابات فاعلووة لمواجهووة المخوواطر 

لتوي ينبغوي معالجتهوا أوال للمخواطر  فوالخطوة التاليوة وتحديد مجاالت المخاطر ا
ذوي التحديوود الكمووي الحتمووال )احتمووال( حودوم المخوواطر وتووأثيره أو نتيجتوو  فووي 

 (Burke,2009:261المشروع أو في تقدير مبلغ المخاطر )

قد ينظور الوى المخواطر  :Evaluate Priority Riskتقييم اولوية المخاطر  -5

قصويرة المود  علوى ان مواجهتهوا اكثور الحاحواً، التي تحتا  الى استجابات 
وقوود تشووتمل مؤشوورات االولويووة علووى الووزمن الوو زم للتووأثير فووي اسووتجابة 
المخوواطر واعراعوو  وع مووات التحوو ير ودرجووة تقييموو  ، كمووا يمكوون فووي 
بعووض اسوواليب التحليوول النوووعي ان يووتم الجمووع بووين تقيوويم اولويووة المخوواطر 
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مصفوفة االحتماليوة والتوأثير كوي يوتم  وتصنف درجة المخاطر المحددة من
 (.Heldman,2005:189تقدير شدة المخاطر )

موون العووروري الحصووول  : Expert judgmentرأي الخب اا را  -6

على راي الخبراء لتقييم احتمالية وتأثير كل مخاطرة على حدة كوي يوتم 
تحديد موعع  في المصفوفة ، وكلموة الخبوراء تشوير الوى االفوراد  وي 

مشوروعات مشوابهة حودثت فوي الماعوي القريوب فعو ً عون  الخبرة في
االفوووراد الووو ين يقوموووون بتخطووويط وادارة المشوووروع المحووودد والسووويما 
الملمووين بتفاصوويل المشووروع ، ويوووتم توووفير رأي الخبووراء عوون طريوووق 
                أسوووووووووووتعمال ور  عمووووووووووول تيسوووووووووووير المخووووووووووواطر او المقوووووووووووواب ت

(Team FME,2014:27.) 
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 دوات التحليل الكمي للمخاطر : أ :المبحث الثالث

وتتمثل في المقاييس الكميوة التوي توصول الوى نتوائو رقميوة يمكون التعويول 
 عليها بشكل اكثر دقة ، وذ ه العملية تتعمن االدوات والتقنيات المدرجة ادناه:

 ادوات جمع البيانات والعرح –أ 

 :  Interviewingالمقابلة   -1

منظمووة للسووؤال واالستفسووار موون عوودد موون وتسووتعمل ذوو ه التقنيووة موون قبوول ال
الخبوراء حوول امكانيوة وتوأثير المخواطر فوي أذوداف المشوروع ، وقود يعووع 
مدير المشروع قيماً متشائمة )مرتفعوة( حوول السويناريوذات او قويم متفائلوة 
)منخفعووة ( عوون السووويناريوذات وواقعيووة مرتبطوووة بكوول نووووع موون انوووواع 

 (256: )المدلجي وداديخي، المخاطر على حدة.

ويسووتعمل ذوو ا امسوولوب لتحديوود احتمووواالت و ثووار سوويناريوذات المخوواطر فوووي 

أذووداف المشووروع بالمقوواييس الكميووة. ويمكوون تنظوويم مقابلووة المخوواطر بووالرئيس 
الفاعوووول والخبووووراء بهوووودف االسووووتدالل بووووررائهم عوووون النتووووائو الكمية.وتسووووتعمل 

التالي يجب إب رها إلوى التوزيعات االحتمالية للتحليل وتأثير ذ ه المعلومات، وب
امشوخاص الوو ين يجورون المقوواب ت مقودماً. وذوو ا التوأثير يمكوون أن يتجسود مووث  

(، Thaheem,2014:47)بالتفووووووووواؤل )المووووووووونخفض(،او التشووووووووواؤم )العوووووووووالي( 

وسيناريوذات المخاطر امكثر احتماالً يمكننا الحصول عليو  فوي حالوة أسوتعمال 
نحراف المعياري فوي الحواالت الطبيعيوة ثوم التوزيعات الث ثية ،أو المتوسط واال

-60تسجيل التوزيوع الطبيعوي. ومون المتوقوع لمودير المشوروع الجيود أن يعورف 
موون مخوواطر المشووروع، ويرجووع  لوول إلووى علموو  بميثوواق المشووروع و/ أو  80٪

حالووة قطوواع امعمووال، واذوودافها والقيووود واالفتراعووات وفووي السووياق التنظيمووي 
( استنادا إلوى تجربوة ٪80-60. وتقدر ذ ه النسبة  بـ )الشامل لوظائف المشروع

 (Hillson, 2004: 47)ر. بعض الممارسين في مجال المخاط

 Probability distributionsتو يعات االحتمال  -2

يتم أستعمال التوزيعات االحتمالية المستمرة على نطاق واسوع فوي النم جوة 
موودد المهووام أو تكلفووة  والمحاكوواة لتمثيوول حالووة عوودم اليقووين فووي القوويم مثوول

مكونووات المشووروع، حووزم العموول. ذوو ه التوزيعووات قوود تسوواعدنا علووى أداء 
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التحليل الكمي. والتوزيعات المنفصلة يمكون أسوتعمالها لتمثيول أحودام ريور 
 مؤكدة )ونتيجة الختبار أو سيناريو محتمل في شجرة القرار(. 

مجموعوة مون ان أستعمال توزيعات االحتمال يجري على نشاط واحود، او
النشاطات، أو للمشروع بأكمل . اعتمادا علوى حزموة البورامو المسوتعملة، ويقودم 
مجموعة مختارة من التوزيعات االحتمالية.ويتم أسوتعمال التوزيعوات االحتماليوة 
المستمرة على نطاق واسع في النم جة والمحاكاة وتمثيل الشول فوي القويم ، مثول 

وع او حووزم العموول. ذوو ه التوزيعووات قوود موودد المهووام أو تكلفووة مكونووات المشوور
تسواعدنا علوى أداء التحليول الكموي. وتعورف التوزيعوات المنفصولة )بانهوا معرفوة 
كيفيوووة بنووواء قوووانون االحتمووواالت بووودءا مووون بعوووض االفتراعوووات الشوووائعة حوووول 

( .ويمكن أستعمالها لتمثيول Bertsekas& Tsitsiklis,2000: 10)امنمو  ( 

ة اختبوار أو سويناريو محتمول فوي شوجرة القورار( وال أحدام رير مؤكودة )ونتيجو
       يمكووون أسوووتعمال التوزيعوووات المتماثلوووة) اي ان مجتموووع العينوووة متماثووول وموحووود(

(Bertsekas&Tsitsiklis,2000:14)  اال في حالة عدم وجود قيموة واعوحة

تكون ذي المرجحة على ريرذا من القيم الموجودة بين الحدين العلوي والسوفلي 
 (.Clarizen Inc.,2015يحدم في مرحلة المفهوم المبكر للتصميم )كما 

 اسالي  النم جة والتحليل الكمي للمخاطر: - 

 : Sensitivity analysis تحليل الحساسية -1
وذووي أداة تسوواعد علووى تحديوود المخوواطر التووي لهووا أكبوور تووأثير محتموول فووي 

التوي توم تحديودذا.  المشروع. وتستعمل لتحليل ومقارنة اآلثار المحتملة للمخاطر
 وذو اداة لتحليل المخاطر الكمية وتقنية النم جة .

ان الفكووورة امسووواس الجوووراء تحليووول الحساسوووية تتمثووول فوووي جعووول جميوووع 
متغيرات المشروع ثابتوة والسوما  لمتغيور واحود بوان يتعومن قويم مختلفوة وذو ه 

ز فوي المتغيرات قد تكون )التأخر في التسليم، تغير اسوعار المواد،حصوول تجواو
، وان  (255: 2008)الشاافعي،الكلفة، نقص في خبرة فريق المشروع ...الوخ( 

المبدأ ال ي يعتمده ذو ا التحليول ذوو )موا ا  لوو( مموا يخلوق حالوة مون التفكيور فوي 
الردود من قبل النظام كلما تتغير أوعاع المشوروع، إ  يوتم إنشواء خوط امسواس 

و( وثووم يووتم الت عووب بأوعوواع لمقوواييس المشووروع يعووده مقدمووة لتحليوول )مووا ا لوو
المشروع لتحديد تأثيرذا على مقاييس المشروع ، وذ ا يؤدي إلوى فهوم اسوتجابة 
النظام لتغيير اموعاع في المشروع.كما يساعد فوي تحديود المخواطر التوي تزيود 
من احتمالية تأثيرذا في المشروع ويحقق في مد  تأثير الشل )عدم التأكود( فوي 

لمشروع على االذداف الجواري بحثهوا عنود ثبوات جميوع كل مكون من مكونات ا
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عناصوور الشوول)عدم التأكوود( االخوور  عوون قوويم خووط االسوواس واحوود  الطرائووق 
التقليدية لعرض تحليل الحساسية ذي مخطوط الحساسوية والو ي يعتبور مفيوداَ فوي 
مقارنة االذمية والتأثير النسبي للمتغيرات التي ترتفع بهوا درجوة الشول بامذميوة 

 (.Ahmed el at., 2007:29ثير ال ي يتسم بمزيد من الثبات. )والتأ

 Expected Monetary Value: تحلياال القيمااة النقديااة المتوقعااة -2

analysis (EMV) 

وذو مفهوم احصوائي يقووم بحسواب متوسوط النواتو عنودما يشوتمل المسوتقبل 
على سيناريوذات قد تحودم وقود ال تحودم ) مثول التحليول فوي وجوود الشول( 

ل علووى النتووائو االيجابيووة المرجوووة موون انجوواز اي مشووروع يتطلووب للحصووو
فحووص واختبووار جميووع المسووارات التووي يسووير بهووا المشووروع والتعوورف علووى 
مد  نجاحها  للتوصل الى قرار اما بأكمال المشوروع او التوقوف عون تنفيو ه 
وموون ذوو ه القوورارات معرفووة كلفووة كوول قوورار يووتم اتخووا ه والقيووام بالحسووابات 

( ولو لل يجوب تحليال القيماة النقدياة المتوقعاةب  وذ ا ما يسمى بـ ) المتعلقة
ان نكووون اكثوور تحديوودا وتاكوودا عنوود اتخووا  اي قوورار لتخفوويض تووأثير اتخووا  
القرارات الخاطئة مثل )مال ي يجوب عملو  ، كيوف يجوب عملو  ،متوى ينبغوي 

ة القيام ب  ( إ  ان المخاطر المالية تتطلوب االسوتجابة بصوورة مبكورة وسوريع
ولغورض احتسواب القيموة النقديوة المتوقعوة للمشوروع فأننوا نحتوا  الوى تحديوود 
عنصووورين رئيسووويين وذموووا ) أحتماليوووة حووودوم المخووواطر، كلفوووة المخووواطر(. 

(Solutions,2014:258) 

ة للفورص فووي صوورة القوويم ويوتم عوادة التعبيوور عون القيمووة الماليوة المتوقعوو
المخوواطر يووتم التعبيوور عنهووا فووي صووورة ، بينمووا القوويم الماليووة المتوقعووة بااليجابيووة

القيم السولبية ، حيوم بعود إجوراء التحليول النووعي للمخواطر، سويكون لودينا قائموة 
بالمخاطر مع أولويات الحاالت العاجلةالموكلة. وبأستعمال تحليول القيموة النقديوة 
المتوقعووة ،.يمكوون التحديوود الكمووي لكوول المخوواطر ، ممووا يشووير الووى دعووم التحليوول 

يوتم احتسواب القيموة المتوقعوة  ،(Sharma, 2015:1من خو ل امرقوام. )النوعي 
لكوول بووديل ريوور مؤكوود بعوورب كوول النتووائو المحتملووة للبووديل الغيوور مؤكوود منوو  
باحتماالت ، ومن ثم تلخيص النتائو.ان قرار القيمة المتوقعوة يختوار البوديل الو ي 

قيموة المتوقعووة  لديو  أفعول قيمووة متوقعوة وأفعول بووديل ذوو هالبوديل وفقووا معلوى
،والحوواالت التووي تنطوووي علووى اقوول التكوواليف، ذووو أفعوول، هفالبووديل بأقوول قيمووة 

 متوقعة ذو امفعل.
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ومما تجدر االشارة الي  ان القيمة النقدية المتوقعة تستلزم افتراض محايد 
،ويوتم حسوواب القيموة الماليووة المتوقعوة عوون طريووق عورب قيمووة كول نوواتو ممكوون 

   (PMboke,2013:339)معها على المنتجات معا على احتمالية حدوث  وج

. 

 :Decision Trees Analysis تحليل شجرة القرارت -3

وذووي تقنيووة مخططووات حسوواب لتقيوويم اآلثووار المترتبووة علووى سلسوولة موون 
كمووا انهووا  (PMI,2015 :3)الخيووارات المتعووددة مووع وجووود حوواالت عوودم التأكوود.
أفعول مسوار للعمول عنودما  مخططات التحليل التي تستعمل للمساعدة في اختيار

عب تكون النتائو المسوتقبلية ريور مؤكودة ، ففوي الحواالت امكثور تعقيودا مون الصو
، وفي ذو ه الحواالت المعقودة جوداً  يوتم أسوتعمال حساب القيمة المتوقعة للمشروع

تقنية تسمى تحليل شجرة القرارات ومن ثم  يمكن الحصول على العديد من مون 
قيوراط.  6ان لدينا قطعة الماس رير مصقولة واسوعة توزن النتائو الفردية. فلو ك

ويقووول قوواطع الموواس أنوو  إ ا تووم قطووع الموواس الووى احجووار صووغيرة، فووأن القيمووة 
( دوالر. بينموووا ا ا توووم االحتفووواظ 250000ا جماليوووة لتلووول االحجوووار سوووتكون )

( دوالر. 100000بالماسة كقطعة واحدة كبيورة  فوأن القيموة االجماليوة سوتكون )
% مون 20ا يشير الى ان تقطيع الماس الى احجار صغيرة سيؤدي الوى فقود وذ 

الماسة االصلية وا ا ماتحطم الماس اثنواء التقطيوع فوأن القيموة االجماليوة سوتكون 
، يمكون أسوتعمال تحليول خا  القورار بتقطيوع الماسوة ام ال( دوالر . والت10000)

 (.Schwalbe,2012:462, 476) القيمة المتوقعة

تخطيطووي  –فووق مووا سووبق فووأن شووجرة القوورار ذووي تمثيوول بيووانيوعلووى و
للبوودائل المتاحووة والحوواالت الطبيعيووة واحتماالتهووا ونتائجهووا المتوقعووة ، إ  توونظم 

تخطيطوووي بموووا يشوووب  الشووووجرة  -البووودائل والنتوووائو واالحتمووواالت بشوووكل بيوووواني
   (.304: 2013)نجم، وتفرعاتها ومنها جاءت التسمية

شوووجرة القووورار فوووي امكانيوووة أسوووتعمالها فوووي حووواالت وتكمووون االذميوووة امسووواس ل
(  اي فووي المشوواكل التووي تتطلووب Sequential Decisionsالقوورارات المتعاقبووة )

تعاقب القرارات وفق الحاالت، فا ا كان جودول النتوائو اداة فوي المشوك ت التوي 
تتطلب قراراً واحداً فأن شجرة القرار يمكن اعتمادذا في مشواكل القورار الواحود 

مشاكل القورارات المتعوددة، فهوي تمثيول بيواني لمشواكل القورارات، وتتوألف مون و
 العناصر اآلتية: 

وذي تمثل النقطة التوي يجوب عنودذا  -(:Decision Nodeعقدة القرار ) -1
 اتخا  القرار باختيار احد البدائل المتاحة.
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وتمثوول النقطووة التووي تظهوور فيهووا  -(:Chance Nodeعقاادة الفرصااة ) -2

 االت الطبيعية التي توج  كل بديل من البدائل المتاحة.الفرص او الح

ويرموز لو  بخوط متميوز ينبثوق مون  -:(Decision Branchف رع القرار ) -3
 عقدة القرار ويدون علي  البديل ال ي يمثل .

ويرمووز لوو  بخووط اعتيووادي ينبثووق  -:(Chance Branchفاارع الفرصااة ) -4

ي يمثلهوا واحتمالهوا من عقدة الفرصة ويدون علي  الحاالت الطبيعيوة التو
. 

والفروع التي تنتهي بها شجرة القرار تدعى الفوروع الطرفيوة او المنتهيوة 
(Terminal Branches ويوودون عنوود نهايووة كوول فوورع النتيجووة المتوقعووة للبووديل )

 ال ي ينتهي عند نهاية ذ ا الفرع.
 

 
 ( شجرة القرارات3-2شكل )

Source: Heldman,Kim,2007,"Project Management 
Professional Exam(PMP)", Study Guide, Deluxe Edition, 
Second Edition, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, 
Indiana., P206  

 

 -:Simulation النم جة والمحاكاة -4
النم جووة ذووي عمليووة وصووف مجموعووة موون االفكووار وتقووويم نشوواط معووين 

ر الوقت والجهد والتكلفوة ويسواعد والتنبؤ بسلول نظام معين وبما يمكن من توفي
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على الوصول الى التصميم االمثل بدون حاجة الى بناء الواقوع بحجمو  الطبيعوي 
مون اكثور التقنيوات  (.71: 2010) الطيطاي،وتحسين االداء في مختلف االنظمة 

المتطورة للتحليول الكموي ذوو المحاكواة والو ي يسوتعمل التمثيول أو أنموو   نظوام 
ادائها المتوقع. معظم تحاليل المحاكاة تستند الى تحليل موونتي  لتحليل سلوكها او

كوووارلو. يحووواكي تحليووول مونوووت كوووارلو النتوووائو لعووودة مووورات  لتووووفير التوزيوووع 
ا حتمالي الحتساب النتائو . على سبيل المثوال، يمكون تحليول مونوت كوارلو مون 

وقوت %( مون ال10تحديد ماا ا كان المشروع سينتهي قبول تواريخ معوين خو ل )
( مون الوقوت. وبعبوارة ٪50فقط ، وتحديد موعد  خر للمشروع او االنتهاء من )

أخر ، يُمكننوا تحليول مونوت كوارلو مون التنبوؤ مون احتماليوة االنتهواء قبول تواريخ 
 معوووووين أو احتموووووال أن التكلفوووووة سوووووتكون مسووووواوية أو أقووووول مووووون قيموووووة معينوووووة

(Thaheem,2014:50) 

 (:Schwalbe,2012: 463)ولو كما يلي:يسة لتحليل مونتي كاروالخطوات الرئ

تقيويم نطوواق )موود ( للمتغيوورات التووي تؤخوو  بنظوور االعتبووار وبعبووارة أخوور   -1
جمع التقديرات امكثر ترجيحا)المتفائلة والمتشائمة( وتأشوير التقوديرات فوي 

 امنمو  .
تحديد التوزيع االحتموالي لكول متغيور. موا ذوي احتماليوة وقووع ذو ا المتغيور  -2

ات المتفائلووة وامكثوور ترجيحووا علووى سووبيل المثووال، إ ا خصووص بووين التقوودير
أسابيع ذنوا التقودير  10الخبير لمهمة معينة يوفر التقدير امكثر ترجيحا من 

( اسووبوعاً ثووم يووتم 15( أسووابيع، والتقوودير المتشووائم ذووو خوو ل )8المتفائوول )
ون ( أسوابيع. وقود يكو10 -8االستفسار عن احتمالية إتمام ذ ه المهمة بوين )

-8%( ان يوتم اتموام المهموة خو ل )20رد فعل الخبير  أن ذنوال احتموال )
 ( اسابيع.10

يوتم تحديوود قيموة عشوووائية علووى أسواس التوزيووع االحتموالي لحوودوم المتغيوور  -3
لكوول متغيوور مثوول تقوودير الوقووت لهوو ه المهمووة، علووى سووبيل المثووال بأسووتعمال 

% وقيمووة 20ابيع ( أسوو10-8السوويناريو السووابق، اختوور عشوووائيا قيمووة بووين )
 %(.80( اسبوع )20-10ل حتمال ما بين )

تشغيل برنامو التحليل القطعية أو مرر احداذا من خ ل أنمو   بأسوتعمال  -4
مووزيو موون القوويم المحووددة لكوول موون المتغيوورات. علووى سووبيل المثووال، مهمووة 

فووي الجولووة  12واحوودة وصووفها فووي السوويناريو السووابق قوود يكووون لهووا قيمووة 

ذووو ه المهوووام امخووور  لهوووا أيعوووا قيموووة عشووووائية واحووودة   امولوووى. وجميوووع
والمخصصووة لهووا فووي الجولووة امولووى، بنوواء علووى تقووديراتهم والتوزيعووات 

 االحتمالية.
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عدة مورات للحصوول علوى التوزيوع االحتموالي  4و  3يتم تكرار الخطوات  -5

لنتائو امنمو  . يعتمود عودد التكورارات علوى عودد مون المتغيورات ودرجوة 
مطلوبة في النتائو ثم ستظهر نتائو المحاكاة الحتمالية االنتهواء مون التأكد ال

 المشروع بأكمل  في رعون مدة زمنية معينة.

تستعين محاكاة المشروع بوأنمو   يقووم بترجموة حواالت الشول التفصويلية 
وتقوم بترجمة المخاطر المحتملة إلى  ثارذا في نقواط محوددة فوي المشوروع الوى 

فووي اذووداف المشووروع والمتمثلووة بووااللتزام بالجدولووة الزمنيووة تأثيراتهووا المحتملووة 
والكلفوووة المقووودرة ونطووواق العمووول وجودتووو ،وعادة يوووتم تنفيووو  المحاكووواة المتوووواترة 
بأستعمال اسلوب مونت كوارلو والو ي يحواكي تقنيوة تتكورر لعودة مورات أنموو   

ل يحوواكي نتووائو لتوووفير التوزيووع ا حصووائي لحسوواب النتووائو. علووى سووبيل المثووا
،يمكن تحليل مونت كارلو مون تحديود موا ا ا كوان المشوروع سوينتهي قبول تواريخ 

% من الوقوت وتحديود موعود خر للمشوروع كوأن يكوون االنتهواء 10معين بنسبة 
من الوقت. وبعبارة أخور ، يُمكون تحليول مونوت كوارلو مون التنبوؤ  ٪50سيكون 

كلفوة سوتكون مسواوية االنتهاء قبول تاريخوا معينوأ واحتمواالت أن الت من احتماالت
أو اقل من قيموة معينوة .)مثول تقوديرات التكلفوة او المودد الزمنيوة للنشواط( بشوكل 
عشوائي في كل مرة يوتم فيهوا التكورار مون التوزيعوات االحتماليوة الخاصوة بتلول 
المتغيرات إ  يتم حساب توزيع االحتموال )مثول الكلفوة الكليوة او تواريخ االنجواز( 

مل المحاكاة تقوديرات التكلفوة مون اجول تحليول المخواطر من حاالت التكرار تستع
في الكلفة ويتم أستعمال مخطوط شوبكة الجودول الزمنوي وتقوديرات المودة الزمنيوة 

 ((Schwalbe,2012,463 في تحليل المخاطر للجدول الزمني

: يتعومن التحليول االحتموالي للمشوروع قابليوة التحقوق تحليل احتمالية المشاروع

اء والتكلفة جنبا إلى جنب مع مستويات التأكود او الثقوة. وتو كر من تواريخ االنته
عادة على انها التوزيوع التراكموي ويسوتعمل موع اسوترتيجية تحمول المخواطر مون 
الجهات الفاعلة الرئيسة في المشروع لحساب تكلفة احتياطي الطوواره والوقوت 

وع الطوواره للمخووازن المؤقتووة. وتسووتعمل عنوودما يصووعب تحقيووق اذووداف المشوور
)من حيم الوقت والتكلفة( في الظروف العادية تبورز اذميتهوا ودورذوا فوي مثول 

 ذ ه الحاالت الطارئة.
 The) ( اوعظام السامكةCause-Effect Diagramمخطط السب  التاأثير) -5

(FishboneAnalysis: 

ويعرف ذيكل السمكة ) ذيكول  إيشويكاوا( برسوم بيواني يمثول أساسواً اأنمو جوا    
عون االرتباطوات بوين االحودام )تأثيرذوا( وامسوباب المتعوددة  للعرض ا يحوائي

 (4-2. كما موعح في الشكل )(Bose,2012:18) لحدوم  لل
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تعد ذ ه االداة اداةً للتحليل الكمي كما ذي في التحليول النووعي، و التوي تووفر 

طريقووة منهجيووة للنظوور فووي امسووباب التووي تنشووأ او تسوواذم فووي ابووراز قعوويةً او 

يووتم تمثيلهووا بالرسووم التخطيطووي لهيكوول السوومكة، وكمووا تشووير اليوو  مشووكلة مووا. و

االدبيات بان   مخطط السوبب والنتيجوة، ا  توعوع المشوكلة الرئيسوة التوي يتعوين 

علينووا حلهووا فووي رأس ذيكوول الرسووم البيوواني ، وتوعووع امسووباب كمووا فووي العظووام 

وتتفوووورع العظووووام الووووى أصووووغر وصوووووال الووووى امسووووباب الفرعيووووة فووووي نهايووووة 

طاف.بمعنى اخر ان ذيكل السمكة يستعمل لتحديد السبب المحتمول أو الفعلوي الم

للمشكلة ، ويوعح بيانيوا الع قوة بوين نتيجوة معينوة وجميوع العوامول التوي توؤثر. 

ومن ثوم فأنو  يسواعدعلى إظهوار الع قوة بوين امجوزاء والتفرعوات علوى القعوية 

 -:(Varsha el at.,2015:639)ككل من خ ل 
 لعوامل التي تتسبب في حدوم نتائو إيجابية أوسلبية . تحديد ا1

 . تحديدامسباب الج رية لتأثير معين2

 . بالتركيز على مسألة محددة دون اللجوء للشكاو  رير  ات صلة3

 . تحديد المناطق التي يوجد فيها نقص في البيانات.4

يظهر مواطن الععف التي سوبق وتوم التعورض لهوا ويمكون تصوحيح  قبول  .5
 يتسبب في صعوبات أكثر استدامة. أن

 يشجع مشاركة المجموعة ويشير إلى  امسباب المحتملة للتغيير. .6

 تعزيز المعرفة العملية ويحدد مناطق لجمع البيانات. .7

وب لل فأن مقدمة الهيكول مون الرسوم البيواني تسواعد أععواء فريوق العمول 
مسوووباب الج ريوووة علوووى التفكيووور بطريقوووة منهجيوووة جووودا، ويسووواعد علوووى تحديووود ا

للمشكلة أو خصائص الجودة بأستعمال نهو منظم  ، كما يشوجع علوى المشواركة 
الجماعية بأستعمال مجموعة من المعوارف فوي العمليوة، ويحودد مجواالت تجميوع 

 ..(ILIe&Ciocoiu, 2010:1)البيانات  جراء مزيد من الدراسة 
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 ( مخطط ذيكل عظم السمكة4-2الشكل )
Sourse: Hubbard, Larry D. ,2014," Reporting Audit Issues 
and Root Cause Analysis (RCA)", Reporting Audit issues and 
RCA, The Institute of Internal Auditors Nashville Chapter p56 

 
ومما تجدر االشارة الي  ان ذنال ست فئوات ك سويكية فوي مخطوط  رسوم 

لى أنهوا مون امسوباب الرئيسوة مي مشوكلة فوي ذيكل السمكة التي يتم تصنيفها ع
مجووال االعمووال وذي:)االفووراد، المعدات،المواد،البيئووة، إالدارة ،العمليووة( ، وان 
تحليل ذ ه المتغيرات الستة يكشف عن أسباب المشكلة بغوض النظور عون نوعو  

 أو شدت  في ذ ا البحم .
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الش
 (5-2كل )

 مخطط ذيكل السمكة –مفردات مخطط ايشكاوا 
Sourse: Hubbard, Larry D. ,2014," Reporting Audit Issues and 

Root Cause Analysis (RCA)", Reporting Audit issues and RCA, 

The Institute of Internal Auditors Nashville Chapter p58      

 

ويكون من العروري الحصوول علوى راي الخبوراء ) يوتم  : رأي الخبرا  -6

  اي خبووورة مناسوووبة وحديثوووة( لتحديووود توووأثيرات الكلفوووة بوووراءاالسوووتعانة بخ
والجدولووة الزمنيووة المحتملووة كووي يووتم تقيوويم االحتماليووة ولتحديوود الموودخ ت 
)مثل توزيعات االحتمالية( فوي تلول االدوات.وكموا يودخل رأي الخبوراء فوي 
تفسير البيانات ويجب ان يكونوا قادرين علوى تحديود نقواط عوعف االدوات 

ط قوتها ويقومون بتحديود متوى قود تصوبح او التصوبح اداة بعينهوا وك لل نقا
 . (Team FME,2014:33).وثقافة المنظمة  مكانية مناسبة

وعلى وفق ما تقدم فأن المخرجات الرئيسة للتحليول الكموي للمخواطر ذوي 

التحووديثات علووى سووجل المخوواطر، وتصوونيفات المخوواطر الموونقح والحصووول علووى  
قدم التحليول الكموي أيعوا معلوموات عاليوة المسوتو  مون معلومات مفصلة. كما ي

حيم احتماالت تحقيق أذداف المشروع المحددة. والتي قد تدفع مدير المشوروع 
إلووى اجووراء التغيوورات فووي احتياطيووات الطووواره. وفووي بعووض الحوواالت، قوود يووتم 
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إلغاء أو إعادة توجي  المشاريع على أساس التحليل الكمي، أو أنها قد تساعد فوي 
 بدء مشاريع جديدة. 
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 الرابع الفصل
المبحث االول:مناقشة نتائ  التحليل الوصفي والكمي  لمشروع 

 كلية القانون

مناقشة نتائ  تحليل جمع المعلومات وقائمة الفحص لتحديد  -1
 المخاطر

بعد االط ع على الوثائق الخاصة بمشروع كليوة القوانون )عقود المقاولوة، 
ل تقدم العمل، جداول الكميوات،اوامر التغييور، المودد عقد التأمين،التصاميم،جداو

االعوووافية،تعليمات تنفيووو  العقوووود الحكوميوووة،متطلبات الجوووودة لكووول قسوووم،الهيكل 
التنظيمي( مع استعمال اسلوب العصف ال ذني لعينوة المسوتجيبين الو ين يمثلوون 
الشووركة ويمثلووون خبووراء فووي اختصاصووهم)من خوو ل زيووارة موقووع المشوووروع 

ار موون فريووق المشووروع حوول المعوقووات والمخوواطر وموود تأثيرذا علووى واالستفسو
 -المشروع( تم تحديد المعلومات االتية :

 : بناية كلية القانون/ بغداد/ وزارة التعليم العالي              روعم المش    اس

    : المكتب االستشاري الهندسي في رئاسة جامعة                المهندس المقيم

 بغداد                                   
 : م. نسرين عبد العزيز                 مدير المش روع

 %100:          نسبة التنفي  المباشر

 الف دينار)سبعة مليارات وثمنمائة 7865009:                كلفة المشــروع

ً  وخمسة                                   دينار(وتسعة االف  وستون مليونا

 يوم 540:   قدم  دة المشروع وفق الع

  2011/ 16/10:      تاريخ المباشرة التعاقدي

ً 540ولمدة ) 22/7/2012:       يخ المباشرة الفعليةتار  ( يوما

   2013/ 8/4:      تاريخ االنجا  التعاقدي

موون االذميووة بمكووان ان عمليووة تحديوود المشوواريع المزمووع تنفيوو ذا يووتم علووى 

تووافر واالسوتفادة مون )موقوع المشوروع ، مود  تووافر فوروع للشوركة وفق مد  
 -موون خوو ل وجووود فووي موقووع المشووروع ،درجووة مسوواذمت  فووي تخفوويض الكلفووة 

االيجووار ... الووخ، الخباطووات ،والووتخلص موون تكوواليف النقوول و ،الموو ل، االليووات
ت . اما تنفي  المشروع فيتم مون خو ل طريقتوان وذموا : الودعواوسياسة الشركة(

المباشوورة والمناقصووات العامووة، بعوود تسووعير فقوورات المشووروع موون خوو ل القسووم 
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والتي داول الكميوات الوى  شوعبة التسوعير)الفني ا  تناط مهمة التسعير واعوداد جو
تتعوومن موو ل وظيفووي بكافووة االختصاصووات الهندسووية(، وشووعبة المسووح الكمووي 

ويوتم  (،...الوخ ات واالنهواءات ،الكونكريوت)ال ي يخوتص بتسوعير اعموال الخودم
توودقيق موود  جديووة وصووحة تسووعير الجهووة المصووممة قبوول طوور  العطوواء لتقليوول 
االخطار واالخطاء في جداول الكميات ، إ  يكون ذنال مغاالة فوي التسوعير فوي 
بعوض االحيووان ، فيمووا تكووون ذنووال جهوات بووالعكس موون  لوول، ا  تقوووم بتخفوويض 

لتسووعير.ومما تجوودر التسووعير عوون واقووع الحووال مووع وجووود جهووات عادلووة فووي ا
االشارة الي ، يتم تثبيت الجزء االكبر من كلفة المشروع في الفقرات االولى مون 
جداول الكميات، و لل للحصوول علوى الجوزء االكبور مون الكلفوة فوي بدايوة حيواة 
المشروع مع انخفاض نسب التنفي  الفعلية. وذ ا االجراء يوحي مسوبقاً بتعورض 

 المشروع الى مخاطر.

ر االشارة الي  بوجود شركات متخصصة النجاز فقورات معينوة ومما تجد
مثل المصاعد، او تنصيب بعض االجهزة المتخصصة وفق متطلبوات المشوروع 
يووتم التعووواون معهووا علوووى انجووواز تلوول الفقووورات فقوووط بحكووم االختصووواص والتوووي 
التمتلكهووا الشووركة( ، كمووا ان الشووركة تحوواول الحوود موون التعاموول مووع المقوواولين 

مثل )المصواعد، المولودات ويتم التعامل معهم في الحاالت االستثنائية  الخارجين
( مووون الجهوووات المتخصصوووة .وذووو ا ينطبوووق علوووى كافوووة المشووواريع قيووود .... الوووخ

 الدراسة .

، تمد اي تقنيات علمية في للتسوعيرمما تقدم يتعح  ان القسم المعني ال يع

مون االموور الواجوب ودراسة السوق والمنافسين ومد  تووافر المووردين وريوره 
اخ ذا بنظر االعتبار عنود التسوعير مموا يعورض المشوروع لمخواطر الخطوأ )فوي 
ثبيووت اسووعار وكميووات فقوورات جووداول الكميووات( والتووي تووؤثر علووى صووحة الكلفووة 
التقديريووة للمشووروع والتووي تعتموود عنوود تقووديم العطوواء تباعوواً عنوود تسووعير فقوورات 

نفيو  المشوروع ونتيجوة لهو ه االخطواء جداول الكميات والتوي يوتم اكتشوافها عنود ت
 يتم ترويو معام ت المدد االعافية واوامر التغيير . 

ان إختيوار المشوروع يوتم وفووق توجيهوات وسياسوة السوويد المودير العوام فووي 
الشركة والتي كانت تختلف من مدير عوام مخور، فهنوال مودراء عوامين توجهووا  

هوودف توووفير فوورص عموول للحصووول علووى اكبوور عوودد موون ممكوون موون المشوواريع ب
للشوركة، وبغووض النظوور عون الجانووب االقتصووادي او الوربح ، إ  تووم قبووول جميووع 
المشاريع التوي تزيود كلفتهوا عون المليوار دينوار، فيموا كوان ذنوال  مودراء عواميين 
كووانوا حريصووين للحصووول علووى المشوواريع التووي تحقووق الووربح للشووركة. ذوو ا موون 

ار واالسكان قود كلفوت الشوركة بتنفيو  جهة ، ومن جهة  اخر   فأن وزارة االعم
بعوض المشواريع  والتوي كوان الوبعض منهوا منهكواً لمووارد لشوركة مون النوواحيتين 
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المادية والبشرية) مثال  لول عقوود مشواريع المودارس ، ا  توم تكليوف الشوركة بوـ 
( عقد مدرسوة والتوي اسوتنزفت الكثيور مون امكانياتهوا وجهودذوا ) كفورض 102)

لكفووءة علوى المشووروع ومون ثوم تووأخر تنفيو  وقوت انجازذووا  بعوض العمالوة ريوور ا
وزيادة تكاليفها بشكل كبير تباعاً ، مموا اد  الوى تحمول الشوركة خسوائر كبيورة ، 
وكانت اذم المخاطر التي واجهت ذ ه المشاريع ذو سوء االوعواع االمنيوة فوي 

فوي  العديد من مواقع المشاريع ) ومنها تعرض موظفي المشروع لتهديد الس  
بعض المناطق مثل الموصل، الحويجوة فوي الوقوت الحوالي ( ، االمور الو ي أد  
الووى توقووف المشوواريع لموودد طويلووة ، وفووي احيانوواً اخوور  تعووطر الشووركة الووى 
تحويل العمل الى مقاولين مون  ات المنواطق  نجواز المشوروع علوى الوررم مون 

الكفووواءة عووودم تووووفر الشوووروط والمواصوووفات المطلوبوووة فووويهم ونقوووص الخبووورة و
 المطلوبة للعمل.

وممووا تجوودر االشووارة اليوو  ، إجووراء الكثيوور موون  التغييوورات فووي التصوواميم 
بالشكل ال ي يؤثر على الوقت والكلفة وبالتالي تأخر االنجاز وزيوادة الكلفوة ، ا  
لوحظ عدم تطابق التصاميم مع جداول الكميات ، فع َ عون عودم مطابقتهوا موع 

كهربوواء والميكانيوول ممووا يووؤدي الووى اربووال العموول خوورائط المهنوودس الموودني وال
وتووأخيره. ناذيووول عووون قعوووايا الغووو  والت عووب مووون قبووول المقووواولين المتقووودمين 
للمقاولة من حيم امكانياتهم المادية والفنيوة وعوعف البنوود القانونيوة فوي التعاقود 
بما يحافظ علوى حقووق المتعاقودين ، وعودم وعوو  بعوض الفقورات االمور الو ي 

ى اللجوء الى النزاع فوي المحواكم والو ي يأخو  بودوره وقتوا طووي  حتوى يؤدي ال
يووتم الحكووم فيوو  وموون ثووم تووأخر انجوواز المشووروع وزيووادة التكوواليف المترتبووة عليوو  

 تباعاً.

كما ان ذنال ععف في نوعية الدورات المقامة لمشواركة العواملين فيو  ، 
ا ،عودم ادخوال العواملين وعدم تطبيق ارلبها فوي الواقوع العملوي بعود االنتهواء منهو

في الدورات الحديثة بما يت ءم والتطورات الحاصلة فوي مجوال ادارة المشواريع 
وبما يرفع من كفاءة المو ل العامول ويفوي بمتطلبوات ادارة المشواريع المعاصورة 
ومتطلباتهووا. والتووزال معظووم المشوواريع تنفوو  وفووق انظمووة قديمووة وريوور محدثووة ، 

-MS) ركة فووي متابعووة المشوواريع ذووو نظووام الووـوأحوودم نظووام تعموول عليوو  الشوو

PROJECT)  (بينمووا ذنووال برنووامو احوودم ذوووPrimavera)   والهوودف موون كوو

البرنوووامجين ذوووو موووا وعوووع يسووومى بخطوووة المشوووروع المبدئيوووة ومتابعوووة التنفيووو  
وبالتووالي معرفووة اسووباب التووأخير واتخووا  القوورارات المناسووبة لحوول االزمووات أي 

 ير المشروع  دارة الزمن والموارد.ببساطة شديدة ذو س   مد

بدقووووة المعلومووووات التووووي ينووووتو عنهووووا  Primaveraويتميووووز برنووووامو الووووـ 
كمووا  MS-PROJECTوخصوصوا بالمشوروعات العم قووة ذوي اعلوى بكثيوور مون



 بين النظرية والتطبيق   PMPإدارة مخاطر المشاريع االحترافية

75 

 

يقودم ذيكليووة رائعوة لنشوواطات المشووروع ،ترتيوب ذرمووي ،افقوي وعووامودي لكافووة 
ذو ا االمور الو ي ال  Activity Codesاو  WBSالمراحل والنشاطات مون خو ل 

مع كل التطويرات التي حدثت. كموا  MS PROJECTيمكن الحصول علي  في 
التكامل المطلوب بين بورامو المقواولين المشوتركين بالمشوروع  Primaveraيوفر 

كافووة للوصووول إلووى صووويغة مشووتركة للعموول والتقوووارير ويفعوول ويسووتخدم فوووي 
ة كل تفاصويل المشوروع  علوى الوررم المشاريع المتعددة، وما يحتاج  من حوسب

من ظهور العديد مون البورامو الحديثوة والتوي توؤدي الوى متابعوة االعموال بشوكل 
وريرذوا مون االنظموة الحديثوة ، ورأي  (PREMEVERAافعل مثل نظام الـ )

الخبووراء علووى تلوول المعلومووات بوجووود قصووور فووي التخطوويط للمشوواريع التووي يووتم 
الكفوواءة فوي المو ل الوووظيفي ، وكو لل مون حيووم التقوديم عليهوا موون حيوم تووافر 

موون حيووم تجهيووز  -التقنيووات المطلوبووة لوود  الموووظفين النجوواز بعووض المشوواريع 
المواد والمتطلبات االخر  والتسعير في جداول الكميوات إ  لووحظ المغواالة فوي 

 تسعير بعض الفقرات والتخفيض في فقرات اخر .

لمعلومووووات والم حظووووة وباعتموووواد قائمووووة الفحووووص كأسوووولوب فووووي جمووووع ا
 حديد مخاطر المشروع تبين االتي :الشخصية لت

 

 مخاطر حجم المشروع  -1 -3-1-1
(  لحجوم المشوروع علوى انو  1-3بينت نتائو قائمة الفحوص فوي الجودول )

مون  (2.6ينطوي على درجة عالية مون المخواطر و لول لحصوول  علوى درجوة )

( ، ويعوود %11) ،وتحقيوق فجووة مقودارذا(%88.6(  وبنسبة مئويوة )3اصل )
سووبب  لوول الووى كبوور حجووم المشووروع ، ومتطلبووات االعمووال النجوواز المشووروع ، 

حجوم الفريوق العاموول  وعوخامةوالتوداخل بوين االعموال ، وطوول الموودة الزمنيوة، 
في المشروع )الم ل العامل في المشروع( وما ينشأ عن  مون صوراعات داخول 

ات واالحتياطووات ال زموووة العموول ممووا يتطلوووب التخطوويط بدقوووة التخووا  االجوووراء
 ل ستجابة له ه المخاطر التي يواجهها.
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 (1-3جدول )

 نتائو قائمة الفحص لحجم المشروع/ كلية القانون

 عامل المخاطرة
مستوع المخاطرة: 

 منخفح
مستوع المخاطرة:  

 متوسط
مستوع  

 المخاطرة: ع  الي
 

 ساعـات العمل عدد
 / االجمالية للمشروع

او اقل 5000  - 
5001- 20000 

 ساعة
- 

اكثر من 
ساعة20000  * 

تقويم المدة الزمنية 
 المقدرة

 أشهر او اقل 
 12الى  5من  -

 اشهر
 12اكثر من  -

 شهر
* 

عدد اععاءالفريق في 
 وقت ال روة

 اعداد او اقل  4
 15الى  5من  -

 ععو
 15اكثر من  -

 ععو
* 

فتح موقع واحد وتجهيز 
مواد ام فتح اكثر من 

 موقع
 موقع 1

- 
 موقع 2-3

- 
 3اكثر من 
 مواقع

* 

عدد الجهات المتأثرة من 
 مواقع العمل المفتوحة

0 
- 

1-3 
* 

 3اكثر من 
- 

عدد العاملين والجهات 
 المتأثرة بالمواقع المفتوحة

1 
- 

2-4 
* 

 5اكثر من 
- 

 3 2 1 االوزان

 4 2 0 التكرارات

 12 4 0 النتيجة

 2,6 الوسط الحسابي المرجح

لمد   النسبة المؤية
 المطابقة

88,6% 

 %11,4 حجم الفجوة

 مخاطر تعريف المشروع -3-1-1-2
( تعريووووف المشووووروع موووون حيم)النطوووواق 2-1-3بينوووت قائمووووة الفحووووص )

ونواتجووو  ووعوووو  الهووودف منووو  ومعرفوووة البيئوووة المحيطوووة ومسوووتو  المعرفوووة 
والخبوورة التووي يمتلكهووا العوواملين فيوو  وتوووافر التوثيووق لكوول عمليووة والمشووروعات 

ي تستجد في حالة تنفي ه واسهام المشروع في التوسع بمشواريع اخور  فعو ً الت
عون مقودار الكلووف التقديريوة ( بوجووود نسوبة مخواطر متوسووطة ، ا  بلغوت درجووة 

،  %(63( ، أي بنسوووبة )3( مووون اصووول )1.9المخووواطر وفوووق قائموووة الفحوووص )
 ( وذوو ا يعووود الووى عوودم اعتموواد اسوواليب علميووة%37) وتحقيووق فجوووة مقوودارذا

حديثة عند تقودير موازنوة المشوروع ، وتعودد الجهوات واالفوراد المتواثرين داخول 
المنظمة ، مع اعتدال نسبة المتغيرات االخور  المتعلقوة بتعريوف المشوروع مون 
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حيووم اطوو ع الفريووق علووى االعمووال االداريووة ونظووم المعلومووات والتعوورف علووى 
 (.2-3لجدول )احتياجات الجهات المستفيدة من المشروع وكما موعح في ا

 (2-3جدول )

 نتائو قائمة الفحص لتعريف المشروع

 عامل المخاطرة
مستو  المخاطرة: 

 منخفض
 

 مستو  المخاطرة
 متوسط :

 
مستو  المخاطرة: 

 عــالي
 

نطاق المشروع)جداول 
 الخ(،المخططات .الكميات

مفصل   - محدد جيدا
 بمستو  عالي

 - رامض *

نواتو  المشروع في 
 كل مرحلة

محدد باالسم  * ا جيداً محدد
وليس 

 بالمعمون

 - رير معرف 

ايجابيات او اذداف 
 المشروع

يعرف بصورة   يعرف بالتفاصيل
 عامة

 رير معرف او *

 رير واعح
- 

معرفة احتياجات 
 /المستفيدين من المشروع

 البيئة المحيطة

معرف ولكن   * محددة بوعو 
 معقد

رامض او معقد  -
 جدا

- 

 مستو  معرفة

 ملين باالنترنيتالمستع

 عارفا بمجاالت
&  IT استعمال

 االنترنيت

 المستخدم فقط -

على معرفة 
 باستعمال النت

الى  يفتقرون *
المعرفة الكافية عن 

 الحاسوب والنت

- 

عدد االععاء ال ين 
يمتلكون خبرة عالية في 

 اعمال المشروع
 الكـــل

- 
 النصف

* 
 ال توجد

- 

 حالة الوثائق المتاحة
من  مكثر كامل - ثةكاملة وحدي

 % ومتاحة75
 االكمال معدوم او *

% او 75اقل من 
 خرو  عن الموعد

- 

عدد المشاريع التنموية 
االخر  التي يعتمد 
 عليها النظام/توسع

0 
* 

1 
- 

 فأكثر 2
- 

عدد المشاريع التي 
على انجاز  تستجد بناءً 

 المشروع

0 
- 

1 
- 

 فأكثر 2
* 

 الكلفة التقديرية
 وثقت بالكامل

ممارسات  استعمالب
 تم اثباتها

مستخدمة بشكل  -
 تقريبي

التقديرات رير  -
 رير مستندة وموثقة أ

 مسلوب ناجح

* 

 3 2 1 االوزان

 2 5 3 التكرارات

 6 10 3 النتيجة
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 1,9 الوسط الحسابي المرجح

 %63 النسبة المؤية لمد  المطابقة

 %37 حجم الفجوة

 مخاطر  أصحا  القرار -1-1-3 -2
نتائو تحليل قائموة الفحوص مصوحاب القرار)راعوي المشوروع( اوعحت 

( درجة التزام كول مون الجهوة المنفو ة للمشوروع  و 3-1-3والمبينة في الجدول )

الجهوة المسووتفيدة منوو  ، وموديري االقسووام  ، وصووحة تعومين المشووروع بالخطووة 
االستراتيجية  بتعرض المشروع الى  درجوة مخواطر متوسوطة ، ا  بلوغ الوسوط 

وتحقيووق فجوووة ( %53( وبنسووبة مئويووة )3موون اصوول )(1.6 )حسووابي الموورجحال
( موون خوو ل توووفر الجهووة الراعيووة للمشووروع وتوووفر مسووتو  %47مقوودارذا )

 مقبول من تعاون المديرين.
 (3-3جدول)

 نتائو تحليل قائمة الفحص مصحاب القرار

 ل المخاطرةماع
مستو  المخاطرة: 

 منخفض
:  مستو  المخاطرة 

 متوسط
ستو  المخاطرة: م 

 عــالي
 

مسؤول )راعي( 
 المشروع

ولكن   محدد الممول - محدد ومتحمس
 سلبي

 - رير محدد *

درجة التزام رب 
 العمل

يفهم قيمة 
 المشروع ويدعم 

 شكول جدا * متردد إلى حد ما -
 ومعارض دائما

- 

درجة التزام ادارة 
 الجهة المستفيدة

يفهم قيمة 
 المشروع ويدعم 

 شكول جدا - ى حد مامتردد إل *
 ومعارض دائما

- 

ع قة المشروع 
بالخطط 

 االستراتيجية

عمنت بالخطة 
 واعتمدت

اعيفت للخطة ولم  *
 تعتمد  حتى اآلن

ليس جزء من  -
 الخطة

- 

مستو  التزام 
 المديرين وتعاون

 )اقسام الشركة(

الغالبية يفهمون 
قيمة المشروع 

 ويدعمون 

البعض يفهمون  -
قيمة المشروع 

 يدعمون و

القليل يفهمون  *
قيمة المشروع 

 ويدعمون 

- 

 3 2 1 االوزان

 0 3 2 التكرارات

 0 6 2 النتيجة

الوسط الحسابي 
 المرجح

1,6 

النسبة المؤية لمد  
 المطابقة

53% 

 %47 حجم الفجوة
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 مخاطر العوامل المؤثرة علت المنظمة  -3-1-1-4

داخليوة والخارجيوة بينت قائمة الفحص والخاصة بمجمل عوامل التغييور ال
والمتعلقة بأعمال الشركة بشكل عام ، والمشروع على وج  التحديد الى ارتفواع 

المشوروع مموا يوؤدي الوى ارتفواع  في درجة تأثير التقنيات والتطبيقات المستعملة
 (3) مون اصول (2.2) درجة المخاطرة في المشروع و لل بحصول  علوى درجوة

 (4-3 )وكموا موعوح فوي الجودول (%27) وتحقيق فجوة مقودارذا (%73) ونسبة

ويعوود سووبب  لوول بالمرتبوة االولووى الحتيووا  الشووركة الوى تغييوورات كبيوورة لنظووام 
الحاسووب ووجووود متطلبووات لتغييور ذيكوول المنظمووة بموا يووت ءم وحجووم المخوواطر 
التي تواججها في المشاريع التي تنفو ذا ومون اذوم ذو ه التغييورات ذوو اسوتحدام 

ارة ذ ه المخاطر وتكوون متخصصوة وعلوى قودر عوالي قسم او جهة مختصة الد
 .من التأذيل والخبرة في ذ ا المجال

 (4-3جدول )

 نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر العوامل المؤثرة على المشروع
مستو  المخاطرة:  عامل المخاطرة

 منخفض
 مستو  المخاطرة 

 : متوسط
 مستو  المخاطرة:  

 عــالي
 

التحديثات على 
 ي  المشاريعنظام تنف

 - نظام جديد
 استبدال القديم او

فرعي  لنظام
 بشكل جزئي

* 
التحول الكامل من 

النظام القديم إلى 
 النظام الجديد

- 

متطلبات التغيير 
لنظام العمل في 

 المشاريع
 - تغييرات طفيفة

تغييرات 
 متوسطة )معتدلة(

 تغييرات ج رية *
- 

عدد التغيرات 
المقترحة على نظام 

 شاريعتنفي  الم
 - تغييرات طفيفة

تغييرات 
 متوسطة)معتدلة(

 تغييرات ج رية 
* 

مقترحات التغيير 
 في ذيكل الشركة

 النظام االداري()
 - تغييرات طفيفة

تغييرات 
 متوسطة )معتدلة(

 تغييرات ج رية *
- 

سياسة التغييرات 
 المطلوبة

 - بدون تغييرات
تغييرات 

 متوسطة )معتدلة(
* 

تغييرات واسعة 
 النطاق

- 

 3 2 1 االوزان

 1 4 0 التكرارات

 3 8 0 النتيجة
 2,2الوسط الحسابي 
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 المرجح
النسبة المؤية لمد  

 %73 المطابقة

 %27 حجم الفجوة

 مخاطر فريق المشروع -3-1-1-5
بينت نتائو التحليل الى تعرض المشروع للمخاطر المتعلقوة بفريوق العمول 

( وبنسووبة 3ماان اصاال  1.7وبدرجوة متوسووطة ا  بلووغ الوسووط الحسووابي الموورجح )
( وذو ا 5-3( وكما موعح في الجودول )%43وتحقيق فجوة مقدارذا ) %(57)

يعووود لتعوورض المشووروع لنسووب متقاربووة موون المخوواطر المنخفعووة والمرتفعووة ، 
فوووامولى انخفعوووت  بسوووبب تووووافر الخبووورة الطويلوووة وال زموووة مووون قبووول مووودير 

انيوة فارتفعوت  بسوبب عودم المشروع و تواجده المستمر لمتابعة المشروع اموا الث
تواجوود فريووق المشووروع بوونفس الموقووع الجغرافووي لتبووادل المعلومووات والخبوورات 
بيوونهم حووول المشووروع وعوودم توووافر الخبوورة الكافيووة للووبعض وعوودم المشوواركة 
بالشكل المطلوب من قبل الجهوات المسوتفيدة مون المشوروع مموا يوؤدي الوى عودم 

 اداء العمل بشكل افعل . التقارب بين وجهات النظر ، ليساعد على
 (5-3جدول )

 نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر فريق العمل
مستو  المخاطرة:  عامل المخاطرة

 منخفض
مستو   

 المخاطرة: متوسط
مستو  المخاطرة:  

 عالي
 

مستو  خبرة مدير 
 المشروع

 اكثر مشاريع او 3
 مشروع 2-1 * بالمجال نفس 

 وال مشروع - بالمجال نفس 
 - ال نفس بالمج

مد  تواجد مدير 
 المشروع

بالكامل على  بدوام
 * المشروع

 بدوام كامل مع
واجبات طفيفية 
 في اماكن اخر 

- 
مشاريع  يعمل على

 - اخر 

مد  تواجد فريق 
 المشروع

نصف الفريق  * الكل بدوام كامل
اقل من النصف  - بدوام كامل

 - يدوام بالكامل

مد  تبادل 
المعلومات والخبرات 

 ن فريق المشروعبي

كل الفريق سبق 
 - ان عملوا سويا

البعض منهم 
 * عمل سويا مسبقا

والاي واحد عمل 
 - مع االخر مسبقا

خبرة فريق المشروع 
في ذك ا مشاريع او 

 تطبيقات

 نف ت لمرة واحدة - نف ت اكثر من مرة
* 

 لم تنف  والمرة
- 

الموقع الجغرافي 
 للفريق

 متواجدين مع
 كل الوقت بععهم

 متواجدين مع -
معظم  بععهم

 الوقت
- 

الفريق يتنقل بين 
 * عدة مواقع

مستو  مشاركة 
المستفيدين مع فريق 

 المشروع

 المستعملين
متفررين بالكامل 
 لفريق المشروع

 المستعملين -
متفررين جزئياً 
 لفريق المشروع

* 
ال توجدمشاركة 

 المستعملين من
 لفريق المشروع

- 

 3 2  1 االوزان



 بين النظرية والتطبيق   PMPإدارة مخاطر المشاريع االحترافية

81 

 

 1 3 3 تالتكرارا

 3 6 3 النتيجة
الوسط الحسابي 

 1,7 المرجح

النسبة المؤية لمد  
 %57 المطابقة

 %43 حجم الفجوة

 

 مخاطر ادارة المشروع  -3-1-1-6
بينوت نتووائو تحليوول قائمووة الفحوص ارتفوواع مخوواطر ادارة المشووروع ا  بلووغ 

%  وتحقيووق فجوووة 83( وبنسووبة ))3موون اصوول  2.5الوسووط الحسووابي الموورجح )
( ، وذووو ا يشووير الوووى عووودم 6-3%( وكموووا موعوووح فووي الجووودول )17مقوودارذا )

اذتموووام االدارة وقصوووور دورذوووا ودعمهوووا لمشووواريع الشوووركة بسوووبب عوووعف او 
انعووودام متطلبوووات اجوووراءات الجوووودة فوووي تنفيووو  المشووواريع، وعووودم الموووام ادارة 
المشووروع والعوواملين عليوو  بالتقنيووات الحديثووة فووي مجووال ادارة المشوواريع االموور 

م في ععف تطوير التقنيات المستعملة في ادارة المشروع بما يواكوب ال ي ساذ
التطووورات الحاصوولة فيوو  مووع اسووتمرار الشووركة علووى التقنيووات السووابقة بمووا ال 
يتناسب مع التغييرات البيئية الحاصلة في التكنولوجيا واستعماالتها فوي االعموال 

ظهووور االنعكووواس الهندسوووية واعموووال المقووواوالت فعووو ً عووون ادارة المشووواريع. وي
السوولبي لوو لل جليوواً فووي تعظوويم تكوواليف المشووروع نتيجووة اسووتقدام او االسووتعانة 
بجهوووات خارجيوووة تمتلووول المهوووارات الحديثوووة فوووي ادارة المشوووروع فعووو ً عووون 

 التكنولوجيا الحديثة وكيفية توظيفها بما يتناسب مع المشروع.
 (6-3جدول )

 عنتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر ادارة المشرو
مستو  المخاطرة:  عامــل المخاطرة

 منخفض
:  مستو  المخاطرة 

 متوسط
مستو   

 المخاطرة:عالي
 

 منهجية التطوير
في ادارة  المستعملة

 المشاريع

منهجية تطوير 
النظام مألوفة 

 للفريق

المنهجية جديدة  -
 * للفريق

 ال توجد منهجية
- 

مقترحات اجراءات 
التغيير في  ادارة 

 المشاريع

بشكل  معرفة
 واعح

مؤسسة ولكن رير      -
 * واعحة

 رير موجودة
- 

محددة جيدا  اجراءات ادارة الجودة
 ومقبولة

مؤسسة ولكن رير  -
 واعحة

- 
 رير موجودة

* 

التقنيات الموظفة الدارة 
 المشاريع

اثناء االستعمال، 
 قبلت، وثبتت

التقنيات في المكان  -
 ولكن لم يثبت

- 
تقنيات محددة 

 ال تعمل
* 

 3 2 1 الوزانا
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 2 2 0 التكرارات

 6 4 0 النتيجة

الوسط الحسابي 
 المرجح

2,5 

النسبة المئوية لمد  
 %83 المطابقة

 %17 حجم الفجوة

 
 مخاطر برمجيات المشروع/ وثائق المشروع  -3-1-1-7

بينوووت نتوووائو تحليووول قائموووة الفحوووص بتووووافر مخووواطر متوسوووطة متعلقوووة 
درجوة مون  2الحسوابي المورجح ) ببرامجيات ووثوائق المشوروع ، ا  بلوغ الوسوط

%( وكموا موعوح 33%( وتحقيق فجوة مقدارذا )67( وبنسبة )3اصل  درجة 
( وذ ا يشير الى توافر الوثائق ولكن  بشكل رير مونظم وعودم 7-3في الجدول )

سهولة الوصول الي ، اي انها ليست بالدرجوة الكاملوة والمطلوبوة ولكنهوا متووفرة 
للقيام بالعمل ، مع وجود الونقص فوي دقوة التفاصويل  وبما يوفر المتطلبات العامة

لهو ه الوثووائق ، والقصووور فووي اسووتعمال البوورامو والتقنيووات الحديثووة والتووي تعموول 
علووى توووفير الدقووة والسوورعة فووي انجوواز العموول موون خوو ل مواكبووة التطووورات 

 الحاصلة في ادارة المشاريع. 
 (7-3جدول )

 ات ووثائق المشروعنتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر برمجي

مستو  المخاطرة:  عامل المخاطرة
 منخفض

مستو  المخاطرة:  
 متوسط

مستو   
 المخاطرة: عالي

 

 المتطلبات الستعمال

برامو حديثة في ادارة 
 المشاريع

 ال توجد
- 

 تحديم الكل * متطلبات متوسطة
- 

مد  جاذزية امجهزة 
الرراض التطوير 

 واالختبار
 ممكنة ومعمونة

- 
 * متوسطة عمانة

عدم توافر اي 
 عمان

- 

 3 2 1 االوزان

 0 2 0 التكرارات

 0 4 0 النتيجة

الوسط الحسابي 
 المرجح

2 

النسبة المؤية لمد  
 المطابقة

67% 
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 %33 حجم الفجوة

 
 مخاطر منهجية تطوير المشاريع  -3-1-1-8

بينوووت نتوووائو التحليووول لقائموووة الفحوووص يتووووافر مخووواطر متوسوووطة تتعلوووق 
موون  2 شوواريع وتطويرذووا ا  بلووغ المتوسووط الموورجح ) درجووةبمنهجيووة ادارة الم

، كما ذو واعوح  (%33 )وتحقيق فجوة مقدارذا%67) ) درجة( وبنسبة 3 اصل

وذو ا يعوود الوى اعتمواد الشوركة علوى التقنيوات التقليديوة  (8-3) في  الجودول رقوم
لة فوي رالباً ، لعدم المام واط ع جميع اععاء الفريق بالتقنيات الحديثة المستعم

ادارة المشووروع ، مووع توووافر بوورامو وتقنيووات حديثووة تووم تثبيتهووا وتنصوويبها، ولووم 
  .تطبق بشكل كامل

 (8-3جدول )

 نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر منهجية ادارة المشاريع
مستو  المخاطرة:  عامل المخاطرة

 منخفض
مستو  المخاطرة:  

 متوسط
مستو  المخاطرة:  

 عــالي
 

 ادوات وتقنيات
في تطوير  المستعملة

 المشروع
 مألوفة جدا للفريق

مألوفة إلى حد ما  -
 إلى   فريق

مول مرة  تستعمل -
 من قبل فريق

* 

لغات البرمجة 
 المستعملة الهندسية

 الدارة المشاريع

ال توجد لغات 
 جديدة

لغة جديدة إلى حد  -
 ما

لغة جديدة،  -
مول  وتستعمل
 مرة

- 

أساساًت نظام ادارة 
 عالمشاري

راسخة وواعحة 
لد  العاملين في 

 الشركة

موجودة ولكن  -
بصورة رير 

 واعحة

جديدة على  *
 العاملين

- 

 3 2 1 االوزان

 1 1 1 التكرارات

 3 2 1 النتيجة
الوسط الحسابي 

 2 المرجح

النسبة المؤية لمد  
 %67 المطابقة

 %33 حجم الفجوة

 
 مستوع ودرجة تعقد نظام ادارة المشاريع  -3-1-1-9

يود نظوام ادارة المشوروع بشوكل نتائو تحليل قائموة الفحوص بعودم تعقبينت 
درجووة(  3درجووة( موون اصوول )  1.88، ا  بلووغ الوسووط الحسووابي الموورجح )كبيوور

وكموا ذوو واعوح فوي الجودول  %(39)وتحقيق فجووة مقودارذا  (%61وبنسبة )
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( وذ ا يدل على ان النظام المعمول ب  ذوو نظوام بسويط وال يتطلوب الكثيور 3-9)

التعقيدات ، كما ان نوعية البيانات التي تتعلق بتنفي  المشوروع مثول )جوداول  من
الكميووات، الخووراط، التصوواميم ، جووداول تقوودم العموول ...الووخ( بسوويطة وخاليووة موون 
التعقيد و ات جودة معتدلة ومقبولة ،ا  ان الشركة كموا سوبق وتوم ايعواح  تقووم 

ريع ، موع وجوود توأخر فوي مواكبوة باتباع الطرائق التقليدية في تنفي  ارلب المشا
 التقنيات واالساليب والطرائق الحديثة في ادارة المشاريع .

 

 (9-3جدول )

 نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر تعقد النظام
مستو  المخاطرة:  عامل المخاطرة

 منخفض
مستو   

 المخاطرة: متوسط
مستو   

 المخاطرة: عالي
 

نوع الص حيات  
 والعمـليات

بسيطة  ص حيات
تجهيز الدفعات 

 فقط
- 

ص حيات 
متوسطة 

والتحديم عبر 
 النت

* 
ص حيات 

 معقدة وواسعة

- 

زمن استجابة النظام 
 على شبكة ا نترنت

 المتطلبات الحرجة وفق

 ٪90ثواني  7 <
من الوقت 

 )سريع(
- 

 ٪90ثواني  3-7
من الوقت   

 )متوسط(
* 

 ٪90ثواني  2≥

 من )بطيم(

- 

احتياجات االتصال 
 لنتبا

عند  95٪
 المعيف   سريع

* 
عند  98٪

 المعيف متوسط
- 

 ٪99أكثر من 
عند المعيف 

 بطم

- 

عدد المتطلبات لتحديم 
 نظام ادارة المشاريع

 فأكثر 4 * 3 - 2او  1
- 

 قنوات االتصال بين

واقسم  مديري المشاريع
 الشركة

 معقدة جداً  - متوسطة التعقيد * ليست معقدة
- 

جودة المعلومات 
لة من موقع المرس

 العمل الى الشركة

سهلة التحويل  أو 
  ات نوعية جيدة

- 
متوسط التعقيد 
أو من   نوعية 

 متوسطة
* 

معقدة جداً أو 
 من نوعية رديئة

- 

 3 2 1 االوزان

 1 3 2 التكرارات

 3 6 2 النتيجة

الوسط الحسابي 
 المرجح

1,88 

لمد   النسبة المئوية
 المطابقة

61% 
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 %39 حجم الفجوة

 
 مخاطر ح مة البرام   -3-1-1-10

 تسووواعد علوووى متابعوووة تنفيووو  المشوووروع مثووول وذوووي تلووول البووورامو التوووي
(AUTOGAD, MS-PROJECT, EXCEL بالفع ً عن بورامو الطباعوة وايوة )

بوورامو عوورورية لتنفيوو  او متابعووة تنفيوو  المشووروع ،وبينووت نتووائو تحليوول قائمووة 
ل لحصووول  علووى الفحووص بتوووافر مخوواطر تتعلووق بحزمووة البوورامو  وبنسووبة و الوو

درجوة( مون  2.25، ا  بلوغ الوسوط الحسوابي المورجح ) (% 75درجة  وبنسبة )
، وكما ذو واعح في الجودول  %(25)درجة( وتحقيق فجوة مقدارذا  3اصل )

( ، ممووا يوودل الووى ان حزمووة البوورامو المسووتعملة فووي المشووروع ال توووافر 3-10)

البوورامو  فقووط ذووي التووي المتطلبووات الحديثووة  دارة المشووروع ،  كمووا ان بعووض 
والوو ي يسووتخدم لمتابعووة  Eexcelو MS-Projectتطبووق فووي الشووركة مثوول برنووامو 

تقوودم العموول فووي المشووروع ، و ان فريووق العموول  ال يقوووم باختيووار البوورامو التووي 
يكووون بحاجووة لهووا وانمووا يعموول وفووق البوورامو المتوووافرة لوود  الشووركة ، ويتوورل 

باعووة التقوووارير اليوميووة والشوووهرية وفوووق للفريووق اسوووتعمال شووبكة االنترنيوووت وط
 رربت .

 (10-3جدول )

 نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر حزمة البرامو
مستو  المخاطرة:  عــامــل المخاطرة

 منخفض
مستو   

 المخاطرة:متوسط
مستو   

 المخاطرة: عالي
 

مد  اط ع الفريق على 
في  المستعملة البرامو

 المشروع

الفريق على 
 مةمعرفة بالحز

- 
 معرفة متوسطة

- 
 معرفة عامة

* 

عدد التجارب السابقة مع 
المجهزين او المقاولين 

 الثانويين
 مرات أو أكثر 3

* 
 مرة او مرتين

- 
 ال توجد

- 

البرامو   م ءمة مد 
المنف ة لمتطلبات اادارة 

 المشاريع

متكيف لمتطلبات 
 الحد االدنى

تكيف معتدل  -
 للمتطلبات

التكيف  *
للمتطلبات 

 رئيسةال

- 

مد  مشاركة الفريق في 
 اختيار البرامو

مشاركة عالية في 
 االختيار

يساعد في  -
 االختيار

- 
 لم يشارل

* 

 3 2 1 االوزان

 2 1 1 التكرارات

 6 2 1 النتيجة

 2,25 الوسط الحسابي المرجح

 %75النسبة المؤية لمد  
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 المطابقة

 %25 حجم الفجوة

العام لقائمة الفحص وكما ذو واعح في  وعلى وفق ما تقدم ،فأن التحليل
( ال ان يشيران الى االرتفواع النسوبي فوي الوسوط 1-3( والشكل )11-3الجدول )

الحسووابي ومتوسووط النسووبة المئويووة لموود  التوافووق وانخفوواض حجووم الفجوووة بووين 
ار المخوواطر، وبووين مووا المتطلبووات امسوواس الدارة مشووروع ياخوو  بعووين االعتبوو

 ً  .  مطبق فعليا
 (11-3)جدول 

 ملخص نتائو قائمة الفحص لتحديد مخاطر المشروع

الوسط  فقرات قائمة الفحــص ت

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

حجم 

 الفجوة

 %11,4 %88,6 2,6 حجم المشروع 1

 %37 %63 1,9 تعريف المشروع 2

 %47 %53 1,6 أصحاب القرار 3

 %27 %73 2,2 المأثرون على المنظمـــة 4

 %43 %57 1,7 ع كات المشروم 5

 %17 %83 2,5 روعشأدارة الم 6

 %33 %67 2 برمجيات المشروع/ وثائق المشروع 7

 %33 %67 2 منهجية تطـوير المشاريع 8

 %39 %61 1,88 درجة تعقد النظام 9

 %25 %75 2,25 راموة البحزم 10
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  (1-3شكل )

اطر مشروع الوسط الحسابي والنسبة المئوية وحجم الفجوة لقائمة فحص مخ
 كلية القانون

 

( حجوم الفجووة لجميووع المتطلبوات امسواس لنظووام 2-3وفيموا يبوين الشووكل )
% 50خفوواض حجووم الفجوووة عوون ادارة المشوواريع االحترافيووة، والوو ي يكشووف بان

، لكوون ذوو ا التشووخيص االولووي للمشووروع ال يمكوون ان يعووول عليوو  ، بشووكل عووام
ين على المشوروع ، ومود  تووافر كونها تعكس اراء الخبراء في الشركة والعامل

 التوثيق من ادارة المشروع لكل ما ذو متعلق بفقرات قائمة الفحص . 

كمووا ي حووظ موون الشووكل ان اكبوور فجوووة تحققووت ذووي تلوول المتعلقووة  بوودور 
اصووحاب القوورار فووي المشووروع يليوو  فريووق عموول المشووروع ، وكووان ذوو ا واعووح 

لمشوروع فوي تعقوب المشوروع بشكل جلي في عودم التوزام الجهوة المسوتفيدة مون ا
وعوودم وعووي مووديري االقسووام بأذميووة المشووروع ومنافعوو  ويزيوود علووى  لوول عوودم 

 تعمين المشروع في الخطة االستراتيجية للشركة .
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 (2-3شكل )

 نتائو قائمة الفحص لحجم الفجوة لمشروع كلية القانون
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 األثر  -مناقشة نتائ  تحليل اداة السب  -3-1-2
امثور علوى تحديود كافوة المشواكل التوي تواجو  المشوروع  –سوبب يشتمل تحليل ال

والمتعلقة باالخفاق في تحقيق كافة اذداف المشروع والمتمثلة بالكلفوة ، والوقوت 
 ، والجودة ، والنطاق . وذ ا يتم عبر مجموعة من الخطوات وكاالتي :

 مناقشة نتائ  تحليل مخاطر كلفة المشروع :  -3-1-2-1
ه في الفقورات السوابقة بأرتفواع كلفوة المشوروع عموا مثبوت ا  كما تم تحديد

في الكلفة التعاقدية ، وذ ا ناتو عن مجموعة من االسباب الرئيسة وتتمثول بـــوـ: 
المواد، والتمويل )النقد والسلف( ، والبيئة المحيطوة،   واالليوات وقوو  العمول ، 

ديوود االسووباب وطرائووق واسوواليب  العموول ، والمقوواييس ، التوثيووق ، وموون ثووم تح
( 3-3ا موعوووح فوووي الشوووكل )الفرعيوووة لكووول سوووبب مووون االسوووباب الرئيسوووة وكمووو

 وكاالتي :

يتعح من خ ل مخطط السبب وامثر عدم م ءموة بعوض الفقورات  المواد : -

الم كورة في جداول الكميات اثناء التنفي  مما ينتو عن  خلل في االعمال المنفو ة 
تنفوق مون اجول معالجوة الخلول نتيجوة عودم  يرافق  زيادة فوي الكلوف والوقوت التوي

الم ءمووة تلوول، وكوو لل شووراء مووواد اعووافية للكونكريووت لتقويتوو  علموواً ان ذوو ه 
المواد رير م كورة في جداول الكميات مع وجود اخطاء في تقدير قيموة وكميوة 
المواد المطلوبة في جداول الكميات عن الفعلي اثناء التنفي  ، مما يدل على عودم 

قووة فووي اعووداد الكشوووفات وتحديوود الكميووات اثنوواء دراسووة المشووروع ، توووخي الد

وريوواب الرقابووة والمتابعوووة ومحاسووبة المتسووبب فوووي  لوول،االمر الوو ي اد  الوووى 
عرقلة العمل . ومما تجدر االشارة الي  ان ذ ا  الدور يُرمى على عواتق االدارة 

يوة بشوكل مباشور موع والقيادات العليا)والمتمثلة بمدير عام الشركة واالقسام المعن
المشروع مثل القسم الفني وقسم التخطيط وقسم المشواريع وشوعبة الجوودة( التوي 
موون واجبهووا الوقوووف علووى مكووامن االخطووار والتصوودي لهووا ومعالجتهووا . وكمووا 

 (.3-3موعح في الشكل  )

يتعح من خ ل مخطط السبب وامثر امسباب الفرعيوة  االليات والمكائن : -

استعمال االليات والمكائن الى عدم توافر كافة االليوات المطلوبوة  المتعلقة بكفاءة
في العمل ، االمر ال ي اد  الى استئجار ذ ه المكوائن  وتحمول تكواليف اعوافية 
، وترجع مسؤولية  لل الى اكثور مون جهوة اداريوة بودءأً مون لجوان االحالوة التوي 

توووافر االمكانووات يجووب عليهووا ان تتأكوود موون المركووز المووالي لمنفوو  للمشووروع ، و
المادية ل ،  ومسؤولية لجان االشراف والمتابعة ودائرة المهندس المقويم والجهوة 
المسووتفيدة وكوول اصووحاب االرتبوواط بالمشووروع ومووع المنفوو  ، اعووف الووى  لوول ، 
تقووادم بعووض االجهووزة وأثووره علووى كفوواءة وسوورعة العموول اثنوواء التنفيوو  ، وتووأخر 
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يف اعوووافية عووون مووودة االسوووتئجار انجووواز بعوووض فقووورات العمووول و تحمووول تكوووال
 ( يوعح  لل.3-3االعافية والشكل  )

( 3-3يتعح من خ ل مخطوط السوبب وامثور فوي الشوكل  ) : القوع العاملة -

قلة خبورة المو ل الووظيفي فوي تنفيو  بعوض التقنيوات الحديثوة التوي يتطلبهوا تنفيو  
يهودد انجواز  المشروع وذ ا ما يجعل نسوبة المخواطر الناتجوة مون قلوة الخبورة ان

المشروع ، وتهديد حياة المشروع بالكامل وذ ا يرجع الوى القصوور فوي تودريب 
وتطوير وتنمية قدرات فرق العمل ا  ي حظ اشرال بعض الموظفين فوي ور  
ودورات تدريبية لم تعمول علوى تطووير مهواراتهم ولوم تقودم خودمات تكشوف عون 

ت ذم ليسوا من التنفيو ين ، نتائو التدريب ، والبعض االخر المشارل في الدورا
وانمووا موون القيووادات االداريووة البعيوودة عوون المجووال التنفيوو ي التووي تعوويع فرصووة 

 التعلم على الم ل الوظيفي  المتخصص .

( عدم وجود تحديثات فوي اسواليب العمول 3-3يتعح من الشكل ) المقاييس : -

يوم  ليوات العمول المستعملة سواء في) التسعير او التنفيو ( وارتفواع الكلفوة مون ح
او من خ ل زياد الموارد المطلوبة او زيوادة الوقوت لينجواز، لو ا يتوجوب علوى 
المتخصصين اتباع االساليب الحديثوة مون خو ل التبوادل المعلومواتي او التعواي  

 او تدريب الموظفين لنقل الخبرات الى داخل البلد .

وانووب المدنيووة كمووا تشووير نتووائو التحليوول الووى ظهووور مشوواكل فووي تنفيوو  الج 
والميكانيكية  والكهربائية ، بسب عدم تطابق التصاميم ، التي مون المفتورض ان 
تكون من امساساًت التي تبنى عليها كافة المراحل التالية وذوي الحجور االسواس 

 االول والتي تنجز قبل بداء المشروع بنسبة كبيرة .

مبووالغ المصووروفة دة ال( ان احوود اسووباب زيووا3-3يتعووح موون الشووكل) : النقااود -

ذو اخت ف الكميات واالسوعار المثبتوة فوي جوداول الكميوات عون  على المشروع
الواقع الفعلي اثناء التنفيو  مموا اد  الوى اصودار اوامور ريوار بالكميوات المعوافة 
والحصووول علووى موودد اعوووافية نتيجووة عوودم تطوووابق التصوواميم مووع المخططوووات 

تكواليف االيجووار واسوتئجار المكووائن الميكانيكوة والكهربائيوة والمدنيووة فعو  عوون 
خ ل مدة التاخير. وأعافة ابنية جديدة وشراء اجهزة مختبريوة لوت ئم متطلبوات 
كلية الزراعة نظرا لتغيور نطواق المشوروع مون كليوة القوانون الوى كليوة الزراعوة 

 وال ي يمثل سبب من اسباب التاخير وزيادة الكلفة .

( 3-3ط السوبب وامثور فوي الشوكل )يتعوح مون خو ل مخطو :اسالي  التعاقد -

عوعف الجانووب القوانوني فووي التعاقوودات وعودم وعووو  بعوض فقوورات المشووروع 
مما يؤدي اللجوء الى القعاء للحسم  وذنا يكون للدائرة القانونيوة الودور االبورز 
فووووي ادارة التعاقوووود وتتحموووول االخفاقووووات القانونيووووة المتسووووببة بالعوووورر للشووووركة 
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لتعاقود ومون قبيول  لول الشوكو  المرفوعوة مون قبول وللمشروع بسب الخلل فوي ا
الشركة على جامعة بغداد بخصوص عدم است م المشروع)كلية القانون( وعودم 

 اط ق المستحقات المتبقية للشركة .

-3يتعووح موون خوو ل مخطووط السووبب وامثوور فووي الشووكل ) البيئااة المحيطااة: -
قووانون الووى كليوووة (عوودم جاذزيووة الموقووع، ا  توووم تغييوور المشووروع موون كليوووة ال3

الزراعة ،بسبب سوء االوعواع االمنيوة فوي موقوع كليوة الزراعوة ) ابوو رريوب( 
االمور الو ي اد  الووى توأخر البوودء بالمشوروع والوو ي ترتوب عليوو  بنواء مختبوورات 
متخصصوة وشووراء اجهوزة مختبريووة بموا يلبووي احتياجوات كليووة الزراعوة ، وبنوواًء 

ن تخصصيصووات كليووة الزراعووة،  عليوو  تووم زيووادة التكوواليف المخصصووة للكليووة موو
عووعف تعوواون اصووحاب المصوولحة )الجهووة المسووتفيدة( مووع فريووق المشووروع لقلووة 
الخبرة  مموا اد  الوى حودوم توأخير اعوافي اخور نجوم عنو   زيواد فوي التكواليف 
بالشكل ال ي يلحوق العورر بالشوركة مون جانوب،  والجهوة المسوتفيدة مون جانوب 

 اخر. 

ثنائية التي يعيشوها البلود وموا يترتوب عليهوا مون فع  عن الظروف االمنية االست
مخوواطر أمنيووة و بيئيووة، ا  تووم اكتشوواف وجووود صووارو  ريوور منفلووق فووي موقووع 

حوتم توأخر البودء بالمشوروع لمودة المشروع )عدم جاذزية الموقع ( ،االمر الو ي 
 اشهر( وما ترتب علي  من زيادة في التكاليف نتيجة تأخر التنفي . 6)

ح مووون خووو ل مخطوووط السوووبب وامثووور عووودم اعتمووواد النظوووام يتعووو التوثياااق : -

واالسلوب الصحيح في توثيق معام ت واوليوات المشوروع إ  يصوعب الرجووع  
اليو  عنوود الحاجووة وعوودم توووافر التغ يوة العكسووية للمشووروع نتيجووة النعوودام توثيووق 
الخبرات والمعلومات السوابقة المكتسوبة عون كيفيوة مواجهوة المخواطر والمشواكل 

واجهووت المشووروع ، وذوو ا دليوول علووى قلووة الوووعي باذميتوو  علمووا ان عمليووة التووي 
الحفظ والتوثيق السليم يجنوب الشوركة الوقووع بالمخواطر المماثلوة التوي واجهتهوا 
في المشاريع المنجزة والتوي كلفتهوا امووال طائلوة نتيجوة عودم اتخا االسوتراتيجية 

  االجوراءات ال زموة المناسبة ل  إ  ان وجود سجل للمخواطر يسواعد علوى اتخوا
لمواجهووة المشوواكل التووي تظهوور فووي المشوواريع المسووتقبلية وبمووا يجنبهووا الخسووائر 
الناجموة عوون ريواب التخطوويط لتلول المخوواطر، كو لل لوووحظ مون خوو ل االوليووات 
تووأخر بوودء العموول فووي المشووروع الكثوور موون موورة بسووبب عوودم جاذزيووة الموقووع 

قلبات اسعار السوق وزيوادة التكواليف ومايترتب علي  من زيادة التكاليف نتيجة لت
 الثابتة  .

فيتعووووح بصووووورة عامووووة موووون خوووو ل عووووعف اذتمووووام االدارة فووووي  : االدارة -

االسوتجابة للمخواطر التوي تواجو  المشواريع وبالتوالي تحمول تكواليف كبيورة نتيجوة 
حوودوم ذوو ه المخوواطر اثنوواء تنفيوو  المشووروع فكووان علووى االدارة وعووع الخطووط 
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وفي حالوة حودوم  ه المخواطر.من  بدء المشوروع ل حتيواط لهووالحلول المناسبة 
تغير في االدارة يمكون ان يتسوبب بتغيورات كبيورة تجواه المشوروع باتجواه السولب 
او االيجوواب وفووق الظووروف والتوجوو  الوو ي تتبنوواه االدارة الجديوودة ، فعوو ً عوون 

ب تووأثير السياسووة العامووة للدولووة علووى أولويووة تنفيوو  بعووض المشوواريع علووى حسووا
انجوواز المشوواريع القائمووة الذووداف سياسووية وذوو ا ايعووا يتسووبب فووي تلكووؤ انجوواز 

-3)مخواطر المشوروع وكموا مبوين بالشوكلالمشاريع وعدم وجود خطوط الدارة  
3. ) 

ويتعوووح مموووا  كووور اعووو ه وتووواثيره علوووى زيوووادة الكلفوووة إ  ان توووأخر بووودء 
ناجموة عون المشروع بسبب عدم جاذزية الموقع اد  الى تحمل تكاليف اعوافية 

اجور االليات والعامالين في المشوروع فعو  عون التكواليف الثابتوة مون ) اجوور 
الحراسة ، الكهرباء، رواتب فريق المشروع ... الخ(، كما ان عودم دقوة جوداول 
الكميات ومانتو عن  مون زيوادة فوي الكميوات وزيوادة فوي العمول لوبعض الفقورات 

طووط لوو  كمووا ان تقووادم المقوواييس ايعووا اد  الووى ارتفوواع كلفووة المشووروع عمووا مخ
والطرائووق المسووتعملة فووي التنفيوو  لهووا اثرذووا الواعووح فووي عوودم صووحة جووداول 
الكميات فع  عن عودم تناسوبها موع التطوورات الحاصولة فوي مجوال االنشواءات 
والتووي تووؤدي بصووورة ريوور مباشوورة الووى تحموول تكوواليف ريوور عوورورية نتيجووة 

لتوي تختصور الكثيور مون الموال والوقوت الجهل عدم استعمال االساليب الحديثة وا
والجهد وتعمل على معالجة المشاكل والمخاطر التي يمكون ان تواجو  المشوروع 

. 
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 ( مخطط السب  واالثر لهدف الكلفة / مشروع كلية القانون3-3شكل )

 
 مناقشة نتائ  تحليل مخاطر وقت المشروع  -2-2 -1 -3

( ان 4-3بب وامثر)فووي الشووكل )يتعووح موون خوو ل مخطووط السوو :المقاااييس  -

طوول وقوت المشوروع وموا يترتووب عليو  مون مخواطر كووان نواجم عون عودم القيووام 
بوو لل يفقوود الجووداول الزمنوووي بالتحووديثات علووى الجووداول الزمنيووة للمشوووروع ، و

، مووع ريواب المعلومووة اآلنيوة التووي يمكون موون خ لهوا التقيوويم والمحاسووبة ، اذميتو 
عدمها. ك لل افتقار الجودول الزمنوي الوى التكامول ومعرفة المراحل المنجزة من 

من  حيم )المدة ، العمال، االليات، االجوور( وريواب الدقوة فوي حسواب المــوـدد 
الزمنيوووة مووون معووود البرنوووامو الزمنوووي ، وكووو لل عوووعف التوثيوووق للمووودد الفعليوووة 
للمشووروع بطريقووة يسووهل الوصووول اليهووا ل سووتفادة منهووا فووي مشوواريع مسووتقبلية 

لتغ يووة العكسووية فووي مراجعووة الفقوورات المنجووزة مووع المخططووة التخووا  واذميووة ا
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مايلزم بالوقت المناسب مما يعكس عدم الجدية  في اداء المهام ،واذمال واعوح 
به ا الجانب ، فعو ً  عون ان اعوداد الجدولوة مون قبول أشوخاص ريور مختصوين 

ربوال فووي يونجم عنهوا عودم الدقوة ، لوويس  لول فقوط وانموا االعتموواد عليهوا يسوبب ا
 االداء وعدم انتظام العمل.

( 4-3يتعوح مون خو ل مخطوط السوبب وامثر)فوي الشوكل ) : القوع العاملة -

ان السووبب الوورئيس االخوور لعوودم االلتووزام بالوقووت المحوودد للمشووروع نوواتو موون ان 
البوورامو التدريبيووة للعوواملين فووي المشووروع ريوور محدثووة، او ان ارلبهووا تخووتص 

يصوعب تطبيقو  عمليوا نظوراً  للصوعوبات التوي تواجههوا بالجوانب النظرية وبموا 
اثنوواء التنفيوو ، ممووا يووؤدي الووى صووعوبة تنفيوو  االعمووال  ات التقنيووات الحديثووة ، 
واعتماد االسواليب البدائيوة سوواًء فوي االعموال امسواس او حتوى اعموال الصويانة 

مون اثناء العمل ومن ثم تأخر العمل، االمور الو ي يجعول حجوم المخواطر الناتجوة 
 عدم تنفي  الجدولة بالوقت المحدد وبشكل صحيح  يهدد انجاز المشروع.

-3يتعح من خو ل مخطوط السوبب وامثور فوي الشوكل ) اآلليات والمكائن : -
( وبسووبب تووأخر فووي انجوواز بعووض الفقوورات فووي مرحلووة سووابقة او حاليووة ، ممووا 4

 يساذم في زيادة  مدة  تأخر العمل . 

( وجووود 4-3خطووط السووبب وامثور فووي الشووكل )يتعووح موون خو ل م الماوارد: -

مخوواطر توورويو طلبووات التجهيووز للمراحوول ال حقووة ا  ان تووأخر توقيتووات توووفير 
المووادة سووواء كانووت محليووة او مسووتوردة ينووتو عنوو  خلوول فووي االعمووال المنفوو ة ، 

 وزيادة الوقت حتى يتم االنتهاء من معالجة الخلل الناتو عن  .

-3ح من خ ل مخطط السبب وامثرفي الشوكل )يتع الطرائق واالسالي  : -

( اسوووتعمال الطرائوووق التقليديوووة فوووي تنفيووو  المشوووروع و القصوووور فوووي مواكبوووة 4
الطرائووق واالسوواليب الحديثووة لتطوووير العموول فووي المشووروع ا  لوووحظ اسووتعمال 

لمتابعووة المشوواريع ومووع حداثووة البرنووامو ، اال ان وجووود  MS-Projectبرنووامو 
وبما يحقوق  الهودف بطريقوة افعول ويقلول مودد  Premveraبرامو احدم مثل ال 

 تأخير المشروع. 

يتعوووح مووون خووو ل مخطوووط السوووبب وامثووور فوووي  : التمويل/السااالف المالياااة -

( تووأخر تووافر التخصيصووات الماليووة المطلوبوة وموون ثوم تووأخر انجوواز 4-3الشوكل)
نوي بعض الفقرات ، وتوأخر انجواز المشوروع  تباعواً وعودم مطابقوة الجودول الزم

للموازنة وعدم دقتها)ا  عند اعداد الجودول الزمنوي يجوب االخو  بنظور االعتبوار 
كلف الموواد واجوور العمالوة واسوتئجار االليوات خو ل مودة تنفيو  المشوروع لبنواء 
موازنووة واقعيووة ومرنووة عنوود التنفيوو  ومت ئمووة مووع تغييوورات االسووعار خوو ل موودة 
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لي التعورض الحتموال نقوص التمويول التنفي ( وذ ا ما يفتقر اليو  المشوروع وبالتوا
 ومن ثم تأخر انجاز المشروع .        

يتعح من خ ل مخطط السبب وامثر وجوود تبواين لمقودار  البيئة المحيطة: -

استجابة سكان المنطقة المجاورة مع فريق المشروع ، وسووء االوعواع االمنيوة 
عطوول الرسوومية  وتأثيرذوا الكبيوور علووى توأخر المشووروع مووع توقووف العمول خوو ل ال

الوطنية او العطل لرسمية بسبب الظروف المناخية وبما يوؤدي الوى زيوادة وقوت 
 انجاز المشروع خ فاً لما ذو مجدول .

يتعووح موون خوو ل مخطووط السووبب وامثوور امسووباب الرئيسووة لمشووكلة  :االدارة -

عدم االلتزام بالجدولة الزمنية المخطط لها مما ينجم عن  التعورض الوى مخواطر 
خير انجاز المشروع وتبيان االسباب الفرعية لكل سبب رئيسي ، بوان لويدارة تأ

الدور الكبيور فوي حودوم  لول ، ا  يتعوح وجوود عوعف كبيور فوي ادارة الوقوت 
ونقووص التوجيهووات بصوودد العموول ، عوودم معرفووة الكيفيووة التووي يووتم بهووا اسووتثمار 

االسوتجابة  الوقت مع انعدام الخطوط الزمنيوة لمواجهوة مخواطر المشوروع ووقوت
لمعالجتها ، فع ً عن الخلول الو ي تتعومن  بنوود التعاقود موع الجهوات المسوتفيدة 
وكوو لل المقوواولين الثانويين.وعووعف فووي التنظوويم وتوزيووع المهووام وفقوواً للجووداول 

 ( .4-3الزمنية كما في الشكل ) 
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 ( مخطط السب  واالثر لهدف الوقت / مشروع كلية القانون4-3شكل )

 
 مناقشة نتائ  تحليل مخاطر نطا  المشروع  -3-1-2-3
( عودم 5-3يتعح مون خو ل مخطوط السوبب وامثور فوي الشوكل ) : المقاييس -

دقووة المقوواييس المسووتعملة فووي تحديوود مجووال المشووروع لخطووأ فووي تثبيووت نطوواق 
 المشروع ووفق التفصيل.

يتعووح موون خوو ل مخطووط السووبب وامثوور انخفوواض مهووارة  القااوع العاملااة : -
ق المشووروع فووي تنفيوو  تفاصوويل النطوواق وعوودم وجووود التعليمووات لتوعوويح فريوو

المهووارات والكفوواءة والمسووتو  التعليمووي والتقنيووات ال زمووة لكوول مشووروع وفووق 
 التخصص بشكل مفصل وانما فقط بشكل عام.   

( عووودم وجووود مخططوووات او 5-3يتعوووح موون الشووكل ) االليااات والمكااائن : -
الليوات المطلوبوة لتنفيو  كول مشوروع وريواب جداول توعوح تفاصويل المكوائن وا

تفاصووويل المكوووائن واالليوووات التوووي يحتاجهوووا المشوووروع لكووول مرحلوووة وامكانيوووة  
 توفيرذا ومد  تقادمها .
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( زيووادة تقوودير بعووض المووواد المطلوبووة فووي 5-3يتعووح موون الشووكل) : المااواد -

بعض فقرات المشروع ، وانخفاض تقدير موواد اخور  ، ممايودل عون عودم دقوة 
فصوويل النطوواق. وكوو لل عوودم تطووابق المووواد المسووتعملة مووع تلوول المحووددة فووي ت

 جداول الكميات بسبب تع ر الحصول عليها من المناشم  المطلوبة.

يتعووح موون خوو ل مخطووط السووبب وامثوور عوودم توووفر  : الوثااائق والسااجالت -

سج ت لتوثيق المشاكل والصعوبات التي واجهت المشروع  عند تغيور المجوال 
ية القانون الوى  كليوة الزراعوة ، و  عودم وجوود سوج ت ال سويما لتسوجيل من كل

                                                                       بيانات وعناوين جميع اصحاب المصالح ال ين تتعامل  معهم الشركة                                                                  

يتعوح موون خوو ل مخطووط السووبب وامثوور فووي الشووكل  : الطرائااق واالسااالي  -

( عدم قيام الشركة باتبواع الطرائوق الحديثوة  فوي تنفيو  المشواريع  وريرذوا 3-5)

من التقنيات الحديثة )التقنيات المختصة بلتفصيل نطواق المشوروع كول فقورة مون 
وم بتجزئووة وتحديوود فقوورات العموول وموون امثلتهووا ذيكوول تجزئووة العموول الوو ي يقوو

الشخص المسوؤول بشوكل مباشور عون كول عمليوة بموا يجعول العمول اكثور تحديودا 
 ووعوحاً (.                                 

( بوان سووء 5-3كشوف مخطوط السوبب واالثور فوي الشوكل ) البيئاة المحيطاة: -

 االوعاع االمنية وما ترتب عليهوا مون تغييور نطواق المشوروع مون كليوة القوانون
الوى كليوة الزراعووة ، فعو  عون عوودم م ءموة بعوض التصوواميم موع المخططووات 

 المدنية والميكانيكية والكهربائية اد  الى تاخير انجاز المشروع 

الوى بنواء مختبورات خوار  كشف مخطط السبب االثر الوى الحاجوة  : التمويل -

بوات كليوة الى تقسيم القاعات الكبيرة الى عودة صوفوف بموا يوت ءم ومتطلالبناية و
الزراعووة ، وكوو لل صوورف مبووالغ اعووافية لتعووديل التأسيسووات المائيووة والمجوواري 
وتصوريف الميواه ونقواط  الكهربواء ووفوق متطلبوات المختبورات، وصورف مبووالغ 

 عن شراء اجهزة مختبرية نظراً لتغير النطاق من كلية انسانية الى علمية . 

( عون عودم وعوي 5-3) كشف مخطط السبب واالثور كموا فوي الشوكل :االدارة -

االدارة باذميووة ادارة المخوواطر ودوره فووي حمايووة المشووروع موون المخوواطر كمووا 
لووووحظ عوووعف قنووووات االتصوووال بوووين االقسوووام موووع بععوووها وبالتوووالي صوووعوبة 

 الحصول على مصادر المعلومات .
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 ( مخطط السب  واالثر لنطا  مشروع كلية القانون5-3شكل )

 

 جودة المشروع  -3-1-2-4

يتعح من خ ل مخطط السبب واالثر عودم االسوتيفاء بمتطلبوات  : المقاييس -

الجودة في اعداد جداول الكميات )تنفي  انجاز المشروع بالمواعيد المحوددة لهوا( 
ومطابقتهووا مووع المخططووات الميدانيووة والكهربائيووة والميكانيكيووة وكوو لل تجوواوز 

 ت الجودة  .  المدة التعاقدية لتنفي  المشروع وبما يخالف متطلبا

( انخفاض درجة التزام فريق 6-3يتعح من خ ل الشكل ) القوع العاملة : -

المشووروع بمسووتلزمات السوو مة المهنيووة وافتقووار ارلووب الوودورات التدريبووة الووى 
الجانب العملي واقتصوارذا علوى الجانوب النظوري وبموا يصوعب تطبيقو  عمليواً ، 

 ي .نظراً للتحديات التي يواجهها اثناء التنف

يتعوح مون خو ل مخطوط السوبب واالثور كموا فوي الشوكل  اآلليات والمكائن: -

( انخفاض كفاءة وانتاجية بعض اآلليات والمعودات وانعكاسوها علوى جوودة 3-6)
وسوووورعة االنجاز،نتيجووووة عوووودم خعوووووع اآلليووووات والمكووووائن لعميووووات الصوووويانة 

الووى  والفحوصووات الدوريووة، والوو ي موون الممكوون ان يعوورض االليووات والمعوودات
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سوورعة االسووته ل والعطوول ممووا يسووبب توقووف او تووأخر التنفيوو  وزيوواد الوقووت 
 والكلفة تباعاً.

يتعووح موون خوو ل الخطووط عوودم توووافر أموواكن لخووزن المووواد ممووا  : المااوارد -

يعرعها للتلف نتيجة الظروف المناخية المتغيرة وتباين امكانية وتجهيوز الموواد 
 المطلوبة في اوقاتها المجدولة. 

يتعح من خ ل مخطط السبب واالثر كما في الشوكل  وثائق والسجالت :ال -

(  عووووعف االذتمووووام بووووالتوثيق خ فوووواً لمتطلبووووات الجووووودة، ممووووا يصووووعب 3-6)
الحصووول علووى بيانووات للمشووروع لموودة زمنيووة سووابقة وكوو لل عوودم تطبيووق نظووام 
الحوكمة ال ي نص علي  نظام الجوودة حتوى تاريخو  ا  ان مون متطلبوات الجوودة 

وكمة البيانات والوثائق الخاصة بالشركة وال ي يعتمود بالدرجوة االسواس علوى ح
 عملية التوثيق.

يتعح من خ ل المخطط اسوتعمال الطرائوق التقليديوة  الطرائق واالسالي  : -

في تنفي  المشروع، وعدم مواكبة الطرائق الحديثة لتطوير العمول فوي المشوروع 
ها وبموا يوؤدي الوى وزيوادة تكاليفهوا على الوررم مون توأخر انجواز بعوض مشواريع

وبما يتعارض موع متطلبوات الجوودة التوي تونص علوى )عورورة تنفيو  المشواريع 
بالمواعيد المحددة لها وتحقيوق ذوام  ربوح للشوركة ( والو ي لوم يوتم تحقيقو  فوي 

 مشاريعها .

( فقود تبوين ان ذنوال نقوص 6-3يتعوح مون خو ل الشوكل ) البيئة المحيطة : -

عوووض العاملين)الخلفوووات( وتووواثيره علوووى جوووودة انجووواز المشوووروع الخبووورة لووود  ب
وال ين يتم فرعهم على المشروع بسبب طبيعة سكان المنطقة وسوء االوعواع 

 االمنية وك لل عدم تطابق التصاميم مع المخططات الميدانية  والمكانيكية.

( عوودم توووافر الجووودة فووي الجوانووب 6-3يتعووح موون خوو ل الشووكل) التموياال: -

ة والمتعلقة بصورف المسوتحقات للجهوات  ات الع قوة، وطوول االجوراءات المالي
 الروتينية في ترويو  معام ت تعزيز السلف.

( ومموا 6-3يتعح من خ ل مخطط السبب واالثر كما في الشوكل )  االدارة: -

تقدم اع ه عدم المتابعة من قبل االدارة لمد  تطبيقمتطلبوات جوودة العمول الفنوي 
بمووا يؤشوور عووعف اعتموواد الجووودة فووي ادارة المشوواريع وبمووا يموورر او االداري و

الكثيوور موون المخالفووات الهندسووية واالداريووة والقانونيووة والماليووة وكمووا اوعووحت  
المعلومات التي توم الحصوول عليهوا عون طريوق المقابلوة والم حظوة فعو  عون 
اقتصار عقوود التوأمين عود مخواطر المشوروع  لوبعض انوواع المخواطر وارفوال 

 المخاطر االخر 
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 (6-3شكل)

 مخطط السب  واالثر لجودة مشروع كلية القانون

 

 مناقشة نتائ   أداة تحديد االحتمالية واالثر -3-1-3
كشفت اوليات المشروع )مشروع كلية القانون( والو ي توم انشواؤه بكلفوة تعاقديوة 

 ( يووم  وكموا موعوح540( الف دينار وبمدة عقود محودد ب )7865009بمبلغ )
 (، تبين االتي :12-3في الجدول)

( يومواً  بعود اعوافة 895بلغت مدة المشروع أي مدة انجواز المشوروع ) -1
( يومووووواً 355أوامووووور المووووودد االعوووووافية،ا  بلغوووووت المووووودد االعوووووافية)

( يوماً،عن اعمال مستحدثة وعليو  فوأن التوأخير فوي انجواز 199عمنها)
علقوة بالمشووروع ( يوموواَ. وعليو  نسوبة المخوواطر المت156المشوروع بلوغ )

%( اي تقع عمن فئة المخاطر العاليوة 21من حيم المدة  بلغت نسبة )
 12-3جدا وكما موعح في الجدول ))

الوووف دينوووار( بعووود  8936776توووم انهووواء المشوووروع بكلفوووة فعليوووة بلغوووت) -2

اعافة اوامر التغيير والتكواليف االداريوة الخاصوة بالمشوروع اي بنسوبة 
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%( ، وعليوو  فووأن الزيووادة تقووع 14بة )زيووادة عوون الكلفووة التعاقديووة بنسوو

 عمن درجة المخاطر العالية .

بعد االط ع ودراسة اوامور الغيوار الخاصوة بالمشوروع والتعورف علوى  -3
 -االسباب الموجبة لها تبين االتي :

تم استحدام فقرات جديدة موجودة فوي المخططوات وريور موجوودة فوي  -4
 ( الف دينار.139815جداول الكميات بمبلغ )

تحدام فقرات بناًء على طلب االستشواريين وبموجوب المخططوات تم اس -5
، مموا اد  الووى زيووادة فوي  رعووة واقووع الحووال عون الكميووات فووي جووداول 

 ( الف دينار .164549الكميات وبمبلغ )

تم استحدام فقرة الدفن بالتراب النظيف بسبب ارتفاع منسووب االرض  -6
( )الحصوى Sub Baseالطبيعوة وللوصوول الوى مسوتو  الودفن بالسوبيس)

الخوووابط( ، وزيوووادة  رعوووة واقوووع الحوووال عووون الكشوووف االصووولي وبمبلوووغ 
 ( الف دينار.116800)

اسوووتحدام بعوووض الفقووورات بنووواًء علوووى طلوووب االستشووواريين وبموجوووب  -7
 ( الف دينار.88411المخططات والمحاعر وبمبلغ )

اسوووتحدام بعوووض الفقووورات بنووواًء علوووى طلوووب االستشووواريين وبموجوووب  -8
 ( الف دينار.206996بمبلغ )المخططات والمحاعر و

ان اسباب صدور اوامر الغيار بزيوادة الكلفوة والمودد االعوافية ذوو نتيجوةً 
لعدم توافر التفاصيل الدقيقة عند تحديد نطاق المشروع وعدم وعوو  متطلبوات 
كوول فقوورة وبمووا يوونعكس علووى جووودة تنفيوو  االعمووال موون حيووم االلتووزام بالكلفووة 

باالوقوات المحوددة والو ي يعتبور مون اذوم متطلبوات التقديريوة والمخمنوة والتسوليم 
 تطبيق الجودة.
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 (12-3جدول )

 نتائو تحديد االحتمالية وامثر لكلية القانون / جامعة بغداد

 
 مناقشة نتائ  تحليل مصفوفة االحتمالية واألثر -3-1-4

(  ذنووال 7-3ويتعووح موون مصووفوفة المخوواطر كمووا موعووح فووي الشووكل )

لمشوووروع تتمثووول بتووووافر الطرائوووق لوصوووول االليوووات والعمالوووة فووورص متاحوووة ا
والموووظفين وتوووافر شووبكات الكهربوواء وشووبكات تصووفية الميوواه فعوو  عوون بنوواء 
الكلية وسط مجمع للكليات وتوافر العوامل المساعدة النجاز المشوروع وامكانيوة 
 استعمال المساحات الواسعة المتوفرة في المجمع العوافة ملحقوات او مختبورات

اعافية  وك لل حجم التهديدات التي واجهوت المشوروع والمتمثلوة بشوكل رئويس 
لعودم دقوة التصواميم وجوداول الكميوات المسوعرة إ  لووحظ عودم تطوابق التصوواميم 
المعووودة مووون قبووول المكتوووب االستشووواري لجامعوووة بغوووداد موووع المخططوووات المدنيوووة 

التكواليف والمودد  والكهربائية والميكانيكية والصحية وما نتو عنو  مون زيوادة فوي
االعافية نتيجة استحدام فقرات ريور مو كورة فوي جوداول الكميوات فعو  عون 
عوودم دقووة الكميووات الووورادة فووي فقوورات جووداول الكميووات مووع الواقووع الفعلووي عنوود 
التنفيوو  إ  تووم تقوودير بعووض الكميووات بأقوول موون الواقووع الفعلووي اثنوواء التنفيوو  وتقوودير 

عون ظهوور مشواكل اثنواء تنفيو  السوقوف  كميات اخور  بواكثر مون الفعلوي فعو 
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الثانوية وعدم تناسب حجوم االبوواب موع ارتفواع السوقف وامواكن وعوع الودنكات 
والعديوود موون المشوواكل التووي ظهوورت نتيجووة اخطوواء تصووميمة وأثرذووا الكبيوور فووي 
توأخر انجواز المشوروع وتحملو  تكواليف اعوافية نتيجوة ذو ه االخطواء وعودم دقووة 

عدم جاذزية الموقع لوجود عوائق تتمثل بوـ )وجوود جداول الكميات. فع  عن 
المشوروع بعود تواخير منفلق في الموقع( مما اد  الى تغيير موقوع  صارو  رير

( فعوو ً عوون مووا ترتووب علووى تغيوور نطوواق المشووروع موون )كليووة دام )سووتة اشووهر
القانون الى كلية الزراعة( نتيجة تدذور الوعع االمني في موقوع كليوة الزراعوة 

علي  كلوف اعوافية  متمثلوة ببنواء مختبورات متخصصوة لكليوة الزراعوة إ  ترتب 
وشوووراء اجهوووزة مختصوووة الروووراض الدراسوووة وكووو لل اجوووراء التعووودي ت علوووى 
تصوووريف الميووواه ووفوووق متطلبوووات المختبووورات والتوووي توووم االنفووواق عليهوووا مووون 
تخصيصوات كليووة الزراعووة ل سووتيفاء بمتطلبووات الحود االدنووى للدراسووة فووي كليووة 

 .الزراعة 

 
 مصفوفة االحتمالية واالثر (7-3شكل )

ومما تبين اع ه فأن استراتيجية التحسين ذي االسوتراتيجية المناسوبة مون 
خ ل زيادة موارد المشروع واستراتيجية التحويل من خ ل نقول ذو ه المخواطر 
الووى الجهووة المسووتفيدة موون خوو ل عووبط التعاقوود وتعوومني  فقوورات تعوومن حقوووق 

إ  ان ارلب المخاطر والمعوقوات التوي واجهوت المشوروع  الشركة في المشروع
تقع علوى عواتق الجهوة المسوتفيدة مون حيوم التصواميم وجوداول الكميوات المقدموة 
من قبلها واي تغييرات تطرأ او تستجد في الواقع العملوي يجوب ان تتحملهوا تلول 
الجهووة فعوو  عوون التكوواليف الناجمووة عوون التووأخر ببوودء المشووروع بسووبب عوودم 

ة الموقووع فعوو ً عوون التووأمين علووى المشووروع موون المخوواطر عوون طريووق جاذزيوو
 شركات التأمين.
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 مناقشة نتائ   أداة شجرة القرارات  -3-1-5
 الف دينار 7865000شجرة القرارات لكلية القانون بكلفة 

 ( الووف دينووار مووع 800000زيووادة موازنووة المشووروع بمبلووغ ) االحتماال االول:

حتماليوة تحقيوق فرصوة لتخفويض التكواليف بمبلوغ تخفيض المدة ، وذ ا يوفر ا
(الوف دينوار كموا انو  ينطوووي علوى خطوورة ارتفواع تكواليف تنفيوو   520000)

 وب لل يكون صافي الوفر:( الف دينار 175000المشروع بمبلغ )

 الف دينار345000(  =  175000-520000)

( يوووم 100: تمديوود وزيووادة موودة انجوواز المشووروع باعووافة ) االحتمااال الثاااني

لمودة االنجوواز مووع تخفويض الكلفووة و افتووراض ان كوول يووم اعووافي فووي انجوواز 
( الووف دينووار ، وذوو ا يوووفر احتماليووة تحقيووق فرصووة 5000المشووروع يكلووف )

( الف دينار كما ان  ينطوي علوى مخواطر 325000تخفيض التكاليف بمبلغ )
ون وباا لل يكاا( الووف دينووار 280000ارتفوواع تكوواليف تنفيوو  المشووروع بمبلووغ )

 صافي الوفر:

 الف دينار 45000( = 325000 -280000)

 وعليي فأن االحتمال االول هو االفضل نظراً الني يحقق وفاراً بمبلاا اكبار وكماا
 (.8-3مبين بالشكل)

 

 
 نتائ  شجرة القرارات لمشروع كلية القانون (8-3شكل )
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مناقشة نتائ  التحليل لمشروع كلية العلوم : المبحث الثاني

 ميةاالسال

مناقشاااة نتاااائ  تحليااال جماااع المعلوماااات وقائماااة الفحاااص  -3-2-1
 لتحديد المخاطر 

بعد االط ع على الوثائق الخاصة بمشروع كلية العلوم االسو مية موع اسوتعمال 

اسلوب العصف ال ذني لعينة المستجيبين ال ين يمثلون الشوركة ويمثلوون خبوراء 
 صهم تم تحديد المعلومات االتية:في اختصا

  : بناية كلية العلوم االس مية/ بغداد/ وزارة التعليم                 روعالمش اسم

 العالي                                           

  : المكتب االستشاري الهندسي في رئاسة جامعة               مالمقي المهندس

 بغداد                                  
 : م. نسرين عبد العزيز                مدير المش روع

 %100:         نسبة التنفي  المباشر

 الف دينار)سبعة مليارات وثمنمائة  7865009:               كلفة المشــروع

 وخمسة وستون مليوناً وتسعة االف دينار(                                       

 يوم 540:    دة المشروع وفق العقدم

   2011/ 16/10:      المباشرة التعاقديتاريخ 

ً 540ولمدة ) 22/7/2012:       تاريخ المباشرة الفعلية  ( يوما

   2013/ 8/4:      تاريخ االنجا  التعاقدي

 

 حجم المشروع -3-2-1-1
( 13-3بينوووت نتوووائو تحليووول قائموووة الفحوووص وكموووا موعوووح فوووي الجووودول)

ية انوو  ينطوووي علووى والخوواص بحجووم المشووروع الخوواص بكليووة العلوووم االسوو م
(  3( موون اصوول )2.6درجووة عاليووة موون المخوواطر و لوول لحصووول  علووى درجووة )

ويعووود سووبب  لوول الووى كبوور حجوودم المشووروع إ  كانووت  %(88وبنسووبة مؤيووة )
( سوواعة وحجووم االعموال التووي يتطلبهووا انجوواز 20000سواعات العموول اكثوور مون )

د اععوواء الفريووق المشوروع  والتووداخل بووين االعمووال وطووول الموودة الزمنيووة وعوود
( ععو يعمل فوي المشوروع وموا ينشوأ عنو  مون صوراعات 15العامل اكثر من )

داخوول العموول ممووا يتطلووب التخطوويط بدقووة التخووا  االجووراءات واالسووتراتيجيات 
 ال زمة ل ستجابة له ه المخاطر التي يواجهها.
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 (13-3جدول)

 نتائو تحليل حجم المشروع/ العلوم االس مية

 طرةعــامــل المخا
مستو  المخاطرة: 

 منخفض
:  مستو  المخاطرة

 متوسط
 مستو  المخاطرة 

 : عــالي
 

سوواعات العموول االجماليووة 
 للمشروع

 او اقل 5000
 5001- 

 ساعة20000
اكثر من  

 ساعة20000
* 

تقووووووويم الموووووودة الزمنيوووووووة 
 المقدرة

 أشهر او اقل 4
 12الى  5من  

 اشهر
 12اكثر من  

 شهر
* 

حجوووم الفريوووق فوووي وقوووت 
  روةال

اعداد او  4  

 اقل
 15الى  5من  

 ععو
 15اكثر من  

 ععو
* 

فووتح موقووع واحوود وتجهيووز 
مووووواد ام فووووتح اكثوووور موووون 

 موقع
 موقع 1

 
 3اكثر من   موقع 2-3

 * مواقع

عدد الجهات المتوأثرة مون 
  0 مواقع العمل المفتوحة

  3اكثر من  * 1-3

عووودد العووواملين والجهوووات 
  5اكثر من  * 4-2  1 المتأثرة بالمواقع المفتوحة

 3 2 1 االوزان

 4 2 0 التكرارات

 12 4 0 النتيجة
 2.6 الوسط الحسابي المرجح

النسبة المؤية لمد  
 %88,8 المطابقة

 11.2 حجم الفجوة

 تعريف المشروع -3-2-1-2
( 14-3بينوووت نتوووائو تحليووول قائموووة الفحوووص وكموووا موعوووح فوووي الجووودول)

عو  نطاق المشروع ودقوة تفاصويل  والخاص بتعريف المشروع من إ  مد  و
وموود  توووفر الوثووائق والمسووتلزمات وتلبيووة احتياجووات المسووتفيدين وموود  توووافر 
الموازنوووة المطلوبوووة النجووواز المشوووروع نسوووبة خطوووورة عاليوووة إ  كانوووت درجوووة 

ويعوود سوبب  لول عودم اعتمواد  %(77( وبنسبة )3( من اصل )2.3المخاطرة )
ازنة المشروع فع ً عون عودم تووفر التوثيوق اساليب علمية حديثة عند تقدير مو

المناسووووب والوووودقيق للبيانووووات والمشوووواكل والمعوقووووات والمخوووواطر التووووي تواجوووو  
المشروع اثناء التنفي  ،فعو  عون عودم وعوو  ودقوة تفاصويل نطواق المشوروع 
مووع اعتوودال نسووبة المتغيوورات االخوور  المتعلقووة بتعريووف المشووروع موون حيووم 

االداريوووة ونظوووم المعلوموووات والتعووورف علووووى اطووو ع الفريوووق علوووى االعموووال 
 احتياجات الجهات المستفيدة من المشروع.
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 (14-3جدول )

 نتائ  قائمة الفحص لتعريف المشروع/ العلوم االسالمية

 عـامــل المخاطرة
 مستو  المخاطرة:

 منخفض

  مستو  المخاطرة 

 متوسط:
 مستو  المخاطرة

 : عــالي
 

 نطووووووووووواق المشوووووووووووروع
جووووووووداول الكميووووووووات ، )

 المخططات ..الخ(
مفصل    محدد جيدا

 * رامض  بمستو  عالي

نوووووووووواتو )تسوووووووووليمات( 
المشوووووووروع فوووووووي كووووووول 

 مرحلة
  محدداجيداً 

محدد باالسم 
وليس 

 بالمعمون
 - رير معرف *

ايجابيووووووات او اذوووووووداف 
يعرف بصورة   يعرف بالتفاصيل المشروع

رير معرف  * عامة
 - اوريرواعح

معرفوووووووووة احتياجوووووووووات 
المسوووووووووووووتفيدين مووووووووووووون 

شووووووووووووووووووووووووروع/البيئة الم
 المحيطة

معرف ولكن    محددة بوعو 
رامض او معقد  * معقد

 - جدا

 مسوووووتو  معرفوووووة
 المستعملين باالنترنيت

 عارفا بمجاالت
على معرفة   IT استعمال

 * بدرجة متوسطة
يفتقرون الى 

المعرفة الكافية 
 IT عن

- 

الوو ين  االععوواء عوودد
فوي  يمتلكون خبرة عالية

 اعمال المشروع
 - ال توجد * النصف  الكـــل

كامل الكثر من   كاملة وحديثة الوثائق المتاحة حالة
  % حاليا75

االكمال معدوم 
او  %75اواقل من 

 خرو  عن الموعد
* 

عودد المشوواريع التنمويووة 
االخووووور  التوووووي يعتمووووود 

 عليها النظام/توسع
 - فأكثر 2  1 * 0

عووووودد المشووووواريع التوووووي 
علوى انجواز  بنواءً  تسوتجد

 المشروع
 * فأكثر 2  1  0

 الكلفة التقديرية
 بالكامل وثقت
ممارسات  باستعمال

 تم اثباتها
مستخدمة بشكل  

  تقريبي

 رير التقديرات
 أورير موثقة
مسلوب  مستندة

 ناجح

* 

 3 2 1 االوزان

 4 5 1 التكرارات

 12 10 1 النتيجة

 2,3 الوسط الحسابي المرجح

النسبة المؤية لمد  
 المطابقة

77% 

 %23 وةحجم الفج
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 /جهة التمويل )اصحا  القرار(:-ر  العمل -3-2-1-3
( تووأثير رب 15-3بينووت نتووائو تحليوول قائمووة الفحووص وكمووا موعووح فووي )

العموول/ جهووة التمويوول )اصووحاب القوورار( فووي زيووادة او تخفوويض المخوواطر وكمووا 
مبين بالجدول فأن نسبة المخاطر المتعلقوة بأصوحاب المصولحة ذوي متوسوطة إ  

إ  لوم  %(60( وبنسوبة مؤيوة )3من اصل ) (1.8)الحسابي المرجح كان الوسط 
تكن عمن مشاريع الخطة كما ان رب العمل لم يكن متعواون بالشوكل المطلووب 
النجوواز المشووروع اال ان الجهووة الراعيووة للمشووروع محووددة ومعوورف مووع توووفر 

 مستو  مقبول من تعاون المديرين. 

 

 (15-3جدول )

 القرار)ر  العمل(/ العلوم االسالميةنتائ  قائمة الفحص ألصحا  

 عــامــل المخاطرة
مستو  المخاطرة: 

 منخفض
:  مستو  المخاطرة 

 متوسط
 مستو  المخاطرة

 : عــالي
 

مسؤول )راعي( 
 المشروع

 محدد ومتحمس
 

محدد ولكن 
 سلبي

* 
 رير محدد

- 

درجة التزام رب 
 العمل

 المشروع قيمة يفهم

 * ويدعم 
 حد ما إلى متردد

 
 لشكو

جدا/ومعارض 
 دائما

- 

درجة التزام ادارة 
 الجهة المستفيدة

 المشروع قيمة يفهم

 * ويدعم 
 حد ما إلى متردد

 
 شكول

جدا/ومعارض 
 دائما

- 

ع قة المشروع 
 بالخطط االستراتيجية

عمنت بالخطة 
  واعتمدت

 للخطة اعيفت

حتى   ولم تعتمد
 اآلن

 
ليس جزء من 

 * الخطة

 مستو  التزام وتعاون

)اقسام  ديرينالم
 الشركة(

يفهمون  الغالبية
 المشروع قيمة

 ويدعمون 

يفهمون  البعض 
المشروع  قيمة

 ويدعمون 
* 

يفهمون  القليل
المشروع  قيمة

 ويدعمون 
- 

 3 2 1 االوزان

 1 2 2 التكرارات

 3 4 2 النتيجة
الوسط الحسابي 

 المرجح
1,8 

النسبة المؤية لمد  
 المطابقة

60% 

 %40 حجم الفجوة
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 تأثير المشروع علت الشركة: -3-2-1-4
(  16-3بينت نتائو تحليل قائمة الفحوص وكموا موعوح فوي الجودول رقوم )

والخووواص بتوووأثير المشوووروع علوووى الشوووركة الوووى ارتفووواع درجوووة توووأثير التقنيوووات 
والتطبيقات المستعملةعلى المشروع مما يؤدي الى ارتفاع درجة المخواطرة فوي 

%( ويعوود 80( ونسبة )3من اصل  2.4رجة )المشروع و لل بحصول  على د

سبب  لل بالمرتبة االولى الحتيا  الشركة المشروع الوى تغييورات كبيورة لنظوام 
ادارة المشووواريع ووجوووود متطلبوووات لتغييووور ذيكووول المنظموووة بموووا يوووت ءم وحجوووم 
المخاطر التي تواججها فوي المشواريع التوي تنفو ذا ومون اذوم ذو ه التغييورات ذوو 

ختصة الدارة ذ ه المخاطر وتكون على قدر عالي مون التأذيول استحدام جهة م
 والخبرة في ذ ا المجال. 

 

 (16-3جدول )

 نتائو تحليل قائمة الفحص تأثير المشروع على الشركة/ العلوم االس مية
مستو   عــامــل المخاطرة

 المخاطرة:منخفض
مستو  المخاطرة 

 :متوسط
مستو  المخاطرة  

 : عــالي
 

على نظام التحديثات 
 تنفي  المشاريع

استبدال القديم  - نظام جديد
اولنظام   فرعي 

 بشكل جزئي
* 

 من الكامل التحول
 إلى القديم النظام

 النظام الجديد

- 

متطلبات التغيير 
لنظام العمل في 

 المشاريع

تغييرات  - تغييرات طفيفة
 * متوسطة)معتدلة(

 - تغييرات ج رية

عدد التغيرات 
ام المقترحة على نظ
 تنفي  المشاريع

تغييرات  - تغييرات طفيفة
  متوسطة)معتدلة(

 * تغييرات ج رية

مقترحات التغيير في 
ذيكل الشركة) النظام 

 االداري(

تغييرات  - تغييرات طفيفة
 * متوسطة)معتدلة(

 - تغييرات ج رية

سياسة التغييرات 
 المطلوبة

تغييرات  - بدون تغييرات
 متوسطة)معتدلة(

 
عة تغييرات واس

 النطاق
* 

 3 2 1 االوزان

 2 3 0 التكرارات

 6 6 0 النتيجة
الوسط الحسابي 

 2,4 المرجح

النسبة المؤية لمد  
 %80 المطابقة

 %20 حجم الفجوة
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 فريق )كادر( المشروع:  -3-2-1-5
( 17-3بينووت نتووائو تحليووول قائمووة الفحووص وكموووا موعووح فووي الجووودول )

رة متوسووطة بمووا يتعلووق المتعلووق بفريووق المشووروع) الموو ل( الووى درجووة خطووو
موون  (1.6بمسووتو  الموو ل العاموول فووي المشووروع و لوول لحصووول  علووى درجووة )

وظهوووورت ذوووو ه النتيجووووة لسووووببين : السووووبب االول  %(52( ونسووووبة )3 )اصوووول
النخفاض مستو  المخاطرة ذو توافر الخبورة الطويلوة وال زموة مون قبول مودير 

امووا السوووبب الثووواني  المشووروع فعووو ً عوون تواجوووده المسوووتمر لمتابعووة المشوووروع
:الرتفواع نسووبة المخواطر فيعووود الووى عودم تواجوود فريووق المشوروع بوونفس الموقووع 
الجغرافي لتبوادل المعلوموات والخبورات بيونهم حوول المشوروع مموا يسواعد علوى 
اداء العمل بشكل افعل وك لل عدم توافر الخبرة الكافية لباقي فريوق المشوروع 

كل المطلووب مون قبول الجهوات المسوتفيدة في ذك ا مشاريع وعدم المشاركة بالشو
 من المشروع مما يؤدي الى عدم التقارب بين وجهات النظر.

 

 نتائو قائمة الفحص لفريق المشروع/ العلوم االس مية (17-3جدول )
مستو  المخاطرة:  عــامــل المخاطرة

 منخفض
:  مستو  المخاطرة

 متوسط
:  مستو  المخاطرة

 عــالي
مستو  خبرة مدير 

 لمشروعا
مشاريع  3

 مشروع 2-1 * اواكثربالمجال نفس 
 بالمجال نفس 

 وال مشروع 
 بالمجال نفس 

- 

مد  تواجد مدير 
 المشروع

مدوام بالكامل 
 * على المشروع

بدوام كامل مع 
واجبات طفيفية 
 في اماكن اخر 

لمرة مع ادارة  
 مشاريع اعافية

- 

مد  تواجد فريق 
 المشروع

نصف الفريق   الكل بدوام كامل
اقل من النصف  * بدوام كامل

 يدوام بالكامل
- 

مد  تبادل المعلومات 
والخبرات بين فريق 

 المشروع

كل الفريق سبق 
  ان عملوا سويا

البعض منهم عمل 
 * سويا مسبقا

والاي واحد عمل 
 مع االخر مسبقا

- 

مد  خبرة فريق 
المشروع في منهجية 

 تنفي  االعمال

نف ت اكثر من 
 * مرة

 ف ت لمرة واحدةن
 

 - لم تنف  والمرة

الموقع الجغرافي 
 للفريق

 متواجدين مع
  كل الوقت بععهم

 متواجدين مع
معظم  بععهم

 الوقت
* 

الفريق يتنقل بين 
 عدة مواقع

- 

الجهة مستو  مشاركة 
المهندس المستفيدة )

مع فريق  المقيم(
 المشروع

المستفيدين 
متفررين بالكامل 
 لفريق المشروع

يدين المستف 
متفررين جزئياً 
 * لفريق المشروع

ال توجدمشاركة 
من المستفيدين 
 لفريق المشروع

- 

 3 2 1 االوزان

 0 4 3 التكرارات

 0 8 3 النتيجة
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 1,6 الوسط الحسابي المرجح
النسبة المؤية لمد  

 %52 المطابقة

 %48 حجم الفجوة

 ادارة المشروع: -3-2-1-6
( 18-4فوي الجودول رقوم ) بينت نتائو تحليل قائمة الفحوص وكموا موعوح

مون اصول  2.25والخاص بأدارة المشروع الى ارتفاع نسبة المخاطرة وبدرجوة)
%( مما يدل على عودم اذتموام االدارة وقصوور دورذوا ودعمهوا 75( وبنسبة )3

لمشاريع الشركة وال ي توعح من خو ل عوعف او انعودام متطلبوات اجوراءات 
بالتقنيووات الحديثووة فووي مجووال ادارة الجووودة فووي تنفيوو  المشوواريع وعوودم االلمووام 

المشاريع وبالتوالي عوعف تطووير التقنيوات المسوتعملة فوي ادارة والمشوروع بموا 
يواكب التطوورات الحاصولة فوي مجوال ادارة المشواريع واسوتمرار الشوركة علوى 
التقنيوووات السوووابقة بموووا اليتناسوووب موووع التغييووورات الحاصووولة فوووي مجوووال االعموووال 

الوى مخواطر كبيورة اليمكون للشوركة مواجهتهوا بسوبب  وبالتالي تعرض المشاريع
ععف خبرة الم ل العامل بالتقنيات الحديثة ومنهوا حالوة فعليوة ادت الوى تحمول 
الشووركة كلووف اعووافية لتنفيوو  مشووروع إ  كووان يتطلووب تنفيوو  تقنيووة معينووة ولوووم 
تتوفرالخبرة لد  الشركة لتنفي  ذ ه التقنية مما اعوطرذا الوى االسوتعانة بجهوات 

 ارجية ودفع تكاليف باذعة لتنفي  وانجاز العمل.خ
 (نتائ  قائمة الفحص :دارة المشروع/ العلوم االسالمية18-3جدول )

مستو  المخاطرة:  عــامــل المخاطرة
 منخفض

:  مستو  المخاطرة
 متوسط

 مستو  المخاطرة

 : عــالي

 المستعملة منهجية التطوير
 في ادارة المشاريع

 تطوير منهجية

 ة للفريقمألوف
* 

 جديدة المنهجية

 للفريق
 

ال توجد 
 منهجية

- 

مقترحات اجراءات التغيير 
 في  ادارة المشاريع

معرفة بشكل 
 واعح

 
رير      ولكن مؤسسة

 واعحة
* 

 رير موجودة
- 

جيدا  محددة اجراءات ادارة الجودة
 ومنف ة

رير  ولكن مؤسسة 
 منف ة

 موجودة رير 
* 

التقنيات الموظفة الدارة 
 شاريعالم

 اثناء نف ت

 االستعمال وثبتت
 موجودة التقنيات 

 لم تنف  ولكن
 محددة تقنيات 

 تعمل ال
* 

 3 2 1 االوزان

 2 1 1 التكرارات

 6 2 1 النتيجة

 2,25 الوسط الحسابي المرجح

 %75 النسبة المؤية لمد  المطابقة

 %25 حجم الفجوة
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 برامجيات المشروع/ وثائق المشروع: -3-1-2-7
ت نتائو تحليول قائموة الفحوص وكموا موعوح فوي الجودول الجودول رقوم بين

( والخاص بوثائق وبرامو المشوروع الوى وجوود المخواطر بدرجوة عاليوة 3-19)
%( مموا يشوير الوى 83( ونسوبة )3مون اصول  2.5و لل لحصول  علوى درجوة )

ان توافر الوثائق بشكل رير منظم واليسهل الوصول اليو  مموا يعرعوها لدرجوة 
طر العالية وبما يعيع فرص االستفادة من التجوارب السوابقة والمشواكل او المخا

المعوقات التي واجهت المشواريع واسواليب معالجتهوا نظوراً لعوعف التوثيوق فوي 
الشووركة مووع وجووود الوونقص فووي دقووة التفاصوويل لهوو ه الوثووائق فعوو  عوون عوودم 

ي التوأخر فوي جاذزية االجهزة الرراض التطوير إ  الزالت قيد االختبار وبالتوال
 مواكبة التطورات الحاصلة في ادارة المشاريع.

 (19-3) جدول

 نتائو تحليل قائمة الفحص لبرمجيات وأجهزة المشروع/ العلوم االس مية
مستو  المخاطرة:  عامل المخاطرة

 منخفض
 مستو  المخاطرة 

 : متوسط
 مستو  المخاطرة 

 : عــالي
 

 المتطلبات الستعمال

حديثة في  برامو
 ارة المشاريعاد

 ال توجد
 

 متطلبات متوسطة   
* 

 تحديم الكل
- 

 مد  جاذزية

الرراض  امجهزة
 التطوير واالختبار

 ممكنة ومعمونة
 

 عمانة متوسطة  
 

عدم توافر اي 
 عمان

* 

 3 2 1 االوزان

 1 1 0 التكرارات

 3 2 0 النتيجة

الوسط الحسابي 
 المرجح

2,5 

النسبة المؤية لمد  
 المطابقة

83% 

 %17 حجم الفجوة

 
 منهجية تطوير المشاريع: -3-1-2-8

( 20-3بينت نتائو تحليل قائمة الفحوص وكموا موعوح فوي الجودول رقوم )
والمتعلووق بمنهجيووة تطوووير المشوواريع الووى وجووود المخوواطر بشووكل عووالي و لوول 

ويعود السوبب فوي  لول  %(89( ونسبة )3من اصل  2.7) لحصول  على درجة

الرلب على التقنيوات التقليديوة  ولعودم الموام واطو ع جميوع العتماد الشركة في ا
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اععاء الفريق بالتقنيات المستعملة في ادارة المشروع فع ً عن وجوود بورامو 
وتقنيووات تووم تاسسوويها ولكنهووا جديوودة ولووم تطبووق بشووكل كاموول فعوو ً عوون عووعف 
 مواكبووة ومعرفووة العوواملين بأساسوويات ادارة المشوواريع والتطووورات الحاصوولة فيوو 

 ومتطلبات تطبيق . 
 (20-3جدول )

 نتائو تحليل قائمة الفحص لمنهجية تطوير المشاريع/ العلوم االس مية
مستو  المخاطرة:  عامل المخاطرة

 منخفض

:  مستو  المخاطرة
 متوسط

:  مستو  المخاطرة
 عــالي

 المستعملة ادوات وتقنيات

 في تطوير المشروع
جدا  مألوفة

 للفريق
 ام حد إلى مألوفة -

 إلى   فريق
 مرة مول تستعمل -

 * قبل فريق من

 لغات البرمجة الهندسية

 الدارة المشاريع المستعملة
ال توجد لغات 

 جديدة
حد  إلى جديدة لغة -

 ما
 جديدة، لغة *

 - مول مرة تستعمل

أساساًت نظام ادارة 
 المشاريع

راسخة وواعحة 
لد  العاملين في 

 الشركة

موجودة ولكن  -
بصورة رير 

 اعحةو

جديدة على  -
 * العاملين

 3 2 1 االوزان

 2 1 0 التكرارات

 6 2 0 النتيجة

 2,7 الوسط الحسابي المرجح

 %89 النسبة المؤية لمد  المطابقة

 %11 حجم الفجوة

 

 نظام االدارة العاملة في المشروع: -3-2-1-9
( 21-3بينووت نتووائو تحليووول قائمووة الفحووص وكموووا موعووح فووي الجووودول )

لق نظام االدارة العامل فوي المشوروع الوى وجوود خطور بدرجوة منخفعوة والمتع
%( 44( ونسووبة )3( موون اصوول )1.3الووى معتدلووة و لوول لحصووول  علووى درجووة )

ممووا يشووير الووى ان النظووام المعمووول بوو  ذووو نظووام بسوويط واليتطلووب الكثيوور موون 
ودة التعقيدات ونوعية البيانات التي تتطلبهوا بسويطة وخاليوة مون التعقيود و ات جو

معتدلووة ومقبولووة إ  ان الشووركة كمووا سووبق وتووم ايعوواح  تقوووم باتبوواع الطرائووق 
التقليدية في تنفي  ارلب المشاريع وذنال ععف في مواكبوة التقنيوات واالسواليب 
والطرائووق الحديثووة فوووي ادارة المشوواريع كموووا ان الصوو حيات الممنوحوووة الدارة 

ة المشوووروع بالحووود المشووواريع ذوووي صووو حيات متوسوووطة تفوووي بمسوووتلزمات ادار
 االدنى.
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 (21-3جدول )

 نتائو تحليل قائمة الفحص لنظام االدارة العامل في المشروع/ العلوم االس مية
مستو  المخاطرة:  عــامــل المخاطرة

 منخفض
مستو  المخاطرة 

 :متوسط
مستو  المخاطرة: 

 عــالي

الص حيات   نــــــــوع
 والعمـليـــــــات

ص حيات بسيطة 
 الدفعات زتجهي

 فقط   
 

ص حيات 
 متوسطة والتحديم

 عبر النت
ص حيات معقدة  *

 وواسعة

- 

 على استجابة النظام زمن
 وفووق ا نترنووت شووبكة

 المتطلبات الحرجة

٪ 90 ثواني 7 <
الوقت  من

 )سريع(
 

٪ 90 ثواني 3-7
الوقت  من

 متوسط(      )
٪ 90 ثواني  2≥ *

 من )بطيم(

- 

احتياجوووووووات االتصوووووووال 
 بالنت

 ٪ عند95
 ٪ عند98 * المعيف   سريع

  المعيف متوسط
٪ 99 من أكثر
المعيف  عند

 بطم

- 

عدد المتطلبات لتحوديم 
 - فأكثر 4 *                       3  2و  1ا  نظام ادارة المشاريع

 قنوووات االتصووال بووين
واقسم  مديري المشاريع

 الشركة
 داً معقدة ج  متوسطة التعقيد * ليست معقدة            

- 

المعلوموووووات  جوووووودة
المرسووووولة مووووون موقوووووع 

 العمل الى الشركة

 أو  سهلة التحويل
  نوعية جيدة  ات

 أو التعقيد متوسط
نوعية    من

 متوسطة
 من أو جداً  معقدة *

 نوعية رديئة

- 

 3 2 1 االوزان

 0 4 2 التكرارات

 0 6 2 النتيجة
 1,3 الوسط الحسابي المرجح
النسبة المؤية لمد  

 %44 ةالمطابق

 %56 حجم الفجوة

 

 ح مة البرام : -3-2-1-10

( 22-3ينووت نتووائو تحليووول قائمووة الفحووص وكموووا موعووح فووي الجووودول )ب
 ةوالمتعلق بحزمة البرامو الى وجود خطر بدرجة تميل الى المخواطر المتوسوط

%( مما يودل الوى 58( ونسبة )3( من اصل )1.75و لل لحصول  على درجة )
عملة فووي المشووروع ال توووفر المتطلبووات الحديثووة الدارة ان حزمووة البوورامو المسووت

المشوواريع فعوو  عوون ان بعووض البوورامو التووي تسووتعمل لمتابعووة تقوودم العموول فووي 
المشروع ال يتم اختيارذا من الفريوق والتوي يكوون بحاجوة لهوا وانموا يعمول وفوق 
البرامو المتووفرة لود  الشوركة ويتورل للفريوق حريوة اسوتعمال شوبكة االنترنيوت 

ربتو  كموا ان تعامول فريوق المشوروع رالتقارير اليومية والشوهرية وفوق  باعةوط
مووع المجهووزين الكثوور موون موورة يخفووض موون درجووة المخوواطر التووي يتعوورض لهووا 

 المشروع.
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 نتائو تحليل قائمة الفحص لحزمة البرامو/ العلوم االس مية (22-3جدول)
مستو  المخاطرة:  عــامــل المخاطرة

 منخفض
 طرةمستو  المخا 

 : متوسط
مستو   

 المخاطرة: عــالي
 

مد  اط ع الفريق على 
في  المستعملة البرامو

 المشروع

الفريق على 
 معرفة عامة * معرفة متوسطة  معرفة بالحزمة

- 

 عدد التجارب السابقة مع
المجهزين او المقاولين 

 الثانويين
 ال توجد  مرة او مرتين * أو أكثر مرات 3

- 

مو  البرا م ءمة مد 
ادارة  لمتطلبات المنف ة

 المشاريع

متكيف لمتطلبات 
تكيف معتدل   الحد االدنى

 * للمتطلبات
التكيف 

للمتطلبات 
 الرئيسة

- 

 في الفريق مد  مشاركة
 اختيار البرامو

في  عالية مشاركة
 اختيار

 في يساعد 
 - لم يشارل * االختيار 

 3 2 1 االوزان

 0 3 1 التكرارات

 0 6 1 النتيجة

 1,75 لوسط الحسابي المرجحا
النسبة المؤية لمد  

 %58 المطابقة

 %42 حجم الفجوة

 (23-3جدول ) 

 ملخص نتائو قائمة الفحص لتحديد مخاطر المشروع لكلية العلوم االس مية

الوسط  ائمة الفحصرات قفق ت
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

حجم 
 الفجوة

 %11 %88 2,6 حجم المشروع 1

 %23 %77 2.3 وعتعريف المشر 2

 %40 %60 1.8 رب العمل/جهة التمويل 3

 %20 %80 2.4 تأثير المشرع على الشركة 4

 %48 %52 1.6 روعشريق( المكادر )ف 5

 %25 %75 2.25 أدارة المشروع 6

 %17 %83 2.5 برامجيات المشروع/ أجهزة المشروع 7

 %11 %89 2.7 منهجية تطوير المشاريع 8

 %56 %44 1.3 لعامل في المشروعنطام االدارة ا 9

 %42 %58 1.75 حزمة البرامو 10
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وعلى وفق ما تقودم ،فوأن التحليول العوام لقائموة الفحوص وكموا ذوو واعوح فوي    
الوى االرتفواع النسوبي فوي الوسوط  يشويران الو ان (9-3) والشوكل (23-3) الجودول

وة بووين حجووم الفجوو الحسووابي ومتوسووط النسووبة المئويووة لموود  التوافووق ومتوسووط
وبين ما مطبق , المتطلبات امساس الدارة مشروع ياخ  بعين االعتبار المخاطر

 ً   فعليا

 (9-3شكل )

الوسط الحسابي والنسبة المئوية وحجم الفجوة لقائمة فحص مخاطر مشروع 
 كلية العلوم االس مية

 

( حجووم الفجوووة لجميووع المتطلبووات امسوواس لنظووام ادارة 10-3ويبووين الشووكل )    
% بشوكل عوام ، 56شاريع االحترافية، وال ي يكشف الى ان اكبر فجووة ذوي الم

لكن ذ ا التشخيص االولي للمشروع ال يمكن ان يعول علي ، كونها تعكوس اراء 
الخبراء في الشركة والعاملين على المشوروع ، ومود  تووافر التوثيوق مون ادارة 

 المشروع لكل ما ذو متعلق بفقرات قائمة الفحص . 

ي حظ من الشكل ان اكبر فجوة تحققت ذوي التوي  متعلقوة بنظوام االدارة  كما    

العامل في المشروع يلي  فريق عمل المشروع ، وكوان ذو ا واعوح بشوكل جلوي 
موون خوو ل انخفوواض جووودة المعلومووات المقدمووة وكوو لل قلووة التعوواون بووين اقسووام 

ت فعو  الوى الشركة وادارة المشروع ومابين االقسام  اتهوا فوي تبوادل المعلوموا
 الحاجة التى تغييرات كبيرة في نظام ادارة المشاريع.
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 (10-3شكل )

 حجم الفجوة لمشروع كلية العلوم االسالمية

 

 مناقشة نتائ  تحليل االحتمالية واالثر: -3-2-2
والتوي توم انشواؤذا  كلية العلوم االسو مية الوثائق الخاصة بمشروع كشفت

 يوم (540) وبمدة عقد محدد بـــــــ الف دينار،( 7865009بكلفة تعاقدية بمبلغ )

 :  االتي

( يوماَ،بعوود اعووافة 1028تووم انجوواز المشووروع وانهوواءه بعوود ان اسووتنف  ) -1
( يوماً و من عومنها مودد اعوافية 488المدد االعافية والتي استنف ت )

( يوموواً،  وعليوو  فووأن التووأخير فووي 311عوون فقوورات مسووتحدثة اسووتنف ت )
 ( يوما.177) انجاز المشروع بلغ

( الووف دينار،بعوود 8384304تووم انهوواء المشووروع وبكلفووة فعليووة بلغووت ) -2

اعووافة اواموور التغييوور والمصوواريف االداريووة الخاصووة بالمشووروع، اي 
 %(.7بنسبة زيادة عن الكلفة التعاقدية بلغت )

%( 33بلغت المخاطر المتعلقة بالمشروع من حيوم المودة موا نسوبت  )   -3
 (  .24-3العالية وكما موعح في الجدول)  ،وتقع عمن فئة المخاطر

 ر الغيار الخاصة بالمشروع االتي:كما بينت نتائو دراسة وتحليل اوام

لكميوة المثبتوة فوي الكشوف االصولي زيادة  رعة عمول واقوع الحوال عون ا -4
( فوووووووي 31334جوووووووداول الكميوووووووات( والمثبتوووووووة بووووووواممر االداري  ))

 ( الف دينار.128017بمبلغ )  19/9/2012
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ة فووي  رعووة عموول واقووع الحووال عوون الكميووات المحووددة  فووي جووداول زيوواد -5
وبمبلوووووووغ  27/5/2013( فوووووووي 17629الكميوووووووات وبووووووواممر االداري )

 ( الف دينار.40918)

زيادة  رعة واقع الحال عن الكمية في  الكشف االصولي ، واسوتحدام   -6
فقوورات جديوودة وجوودت فووي المخططووات ولووم توو كر فووي جووداول الكميووات 

( وبمبلووووووغ 3/12/2013( فووووووي )36202داري )وبموجووووووب االموووووور اال
 ( الف دينار.139834)

زيادة  رعة واقع الحال عن الكمية المثبتة فوي جوداول الكميوات ، وعون  -7
الفقووورات المسوووتحدثة وفووورق االسوووعار بنووواًء علوووى طلوووب االستشووواريين 
)مهندسوين  وي خبورة يعملوون بصووفة عقوود استشوارية لود  الشووركة( ، 

 7858حاعوور وبموجووب االموور االداري )علووى اسوواس المخططووات والم

 ( الف دينار.152378( وبمبلغ )24/3/2014في )

اسووتحدام بعووض الفقووورات بنوواًء علووى طلوووب االستشوواريين ، وبموجوووب  -8
المخططات والمحاعر وزيادة  رعة واقع الحال عن الكمية المثبتة فوي 

( وبمبلووغ 29/5/2014فووي  13646جووداول الكميووات وبوواممر االداري )
 ( الف دينار165674)

اسووتحدام بعووض الفقوورات بنوواًء علووى طلووب االستشوواريين وعلووى اسوواس  -9
المخططات والمحاعر، وزيوادة  رعوة واقوع الحوال عون الكميوة المثبتوة 

( 21/12/2014فووي  40568فووي جووداول الكميووات، وبوواممر االداري )
 ( الف دينار.368310وبمبلغ )

ة وعودم احتسوابها فوي جوداول ومما تقدم يتبين إرفال لبعض الفقرات التصوميمي  
الكميات، وإذمال في عرعها على االستشاريين اثناء التصميم االمر الو ي نجوم 
عنووو  اصووودار اوامووور الغيوووار لغووورض االعوووافات،او التعووودي ت فوووي مخططوووات 

التصووميم ، وموون ثووم زيووادة كلفووة المشووروع صوواحب ُ ارتفوواع فووي اسووعار بعووض 
سوووء التخطوويط المسووبق ، وعوودم اتبوواع  الفقوورات اثنوواء التنفيوو  . وذوو ا مووردهُ الووى

متطلبووات الجووودة موون حيووم التووزام الشووركة بمقوواييس الجووودة، ال سوويما وذنووال 
سلسوولة موون االجووراءات يووتم اتخا ذووا عنوود تصووميم المشووروع يتبعهووا سلسوولة موون 
االوامر االدارية لغرض الموافقات من المستويات االدراية قبل صدور الموافقوة 

 لمشروع النهائية على تصميم ا
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 ( 24-3جدول)

 نتائو تحديد االحتمالية واالثر على اذداف مشروع كلية العلوم االس مية

 ) المبلغ باالف دينار(

 جامعة بغداد الجهة المستفيدة

 1 العدد

 كلية العلوم االس مية المشروع

 نسب المخاطر
 اذداف المشروع

 %10 -%5بين 
 متوسط

 الكلـفة

 8384304 الكلفة الفعلية

 7865009 الكلفة التعاقدية

 519295 النتيجة ) الفرق(

 % متوسط7 نسبة المخاطر ونوعها

 المدة

 717 المدة الفعلية
 540 المدة التعاقدية

 177 النتيجة ) الفرق(

 %33 نسبة المخاطر ونوعها
 )عالية جدا(

 النطاق
اخت ف التصاميم عن 

الواقع واخت ف الفقرات 
 مياتفي جداول الك

 تأثر المجال
 بشكل متوسط

 الجودة
 انجاز المشروع تأخر

تأخر تسديد بعض 
 المستحقات

ععف تطبيق الجودة بسبب تغير 
 تأخر المشروع النطاق و

 المصدر: من اعداد الباحم    
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 مناقشة نتائ  تحليل مخطط السب  واالثر  -3-2-3
اب عودة مون شوأنها كشفت نتائو التحليول عون اسوب :كلفة المشروع -3-2-3-1

 وه ن االسبا  تتحدد باالتي:ة ، زيادة الكلفة وتعرض المشروع لمخاطر مالي

بينووت نتووائو التحليوول لمخطووط السووبب واالثوور وكمووا موعووح فووي  :المقاااييس -
( بعدم اعتماد المقاييس الفنية في تسعير جداول الكميوات للمشواريع  11-3الشكل)

فوي جوداول الكميوات المسوعر واالسوعار ومن ثم تحمل كلفة الفرق بين ما مسوعر 
 الفعلية عند التنفي  .

( بتحمل المشروع كلف االجوور اليوميوة 11-3يشير الشكل ) :القوع العاملة -

للعاملين في المشروع خ ل مدد التوقف، وك لل قلة االذتموام بتودريب العواملين 
بهوم فعو  وتطوير مهارتهم مما يؤثر في كفاءة وجودة انجاز االعموال الموكلوة 

عوون التووأخر بانجوواز العموول نتيجووة نقووص المهووارة ممووا يكلووف المشووروع تكوواليف 
 اعافية عن التأخر واعادة تنفي  االعمال  ات الجودة المتدنية.   

( الوى زيوادة 11-3بينت نتائو تحليل المخطط في الشوكل ) :اآلليات والمكائن -

فاءة بعض المعودات نفقات استئجار بعض االليات للمشروع ، وك لل انخفاض ك
واالليوات االمور الو ي يوؤدي الوى زيووادة تكوااليف المشوروع نتيجوة توأخر االنجوواز 

 بسبب انخفاض انتاجية االليات.  

تشير نتائو تحليل مخطط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي الشوكل  الموارد : -

( الووى شوووراء موووواد اعووافية عنووود التنفيووو  نتيجووة االخوووت ف بوووين جوووداول 3-11)

والواقع الفعلي ، وك لل اخت ف بعض المواد المستعملة فوي المشوروع  الكميات
والتوي توم شوراءذا مون االسوواق باسوعار مرتفعوة مموا اد  ات )عن جداول الكميو

 الى زيادة تكاليف المشروع( .

( قلووة االذتمووام بتوثيووق اوليوووات 11-3يبووين الشوووكل ) : الوثااائق والسااجالت -

علي  عند الحاجة ، وعدم تووافر سوج ت  المشروع الياً لعمان سهولة الحصول
باسووماء وعنوواوين اصووحاب المصوولحة او المقوواولين الثوواويين الوو ين تتعاموول معهووم 

 ولتوثيق المشاكل والمخاطر والمعوقات التي واجهت المشروع.

( اسووتعمال الطرائووق التقليديووة فووي 11-3يبووين الشووكل) :الطرائااق واالسااالي  -

مواكبوة التطوورات فوي ادارة المشواريع وماتحققو  تنفي  المشروع وقلوة االذتموام ب
 من دقة وسرعة االنجاز وتخفيض التكاليف.
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بينت نتائو تحليل مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي الشوكل  التمويل : -
( طووول االجووراءات والووروتين لتوورويو الوو رعات المنجووزة، والتووأخر فووي 3-11)

 تسديد االستحقاقات المالية.

( بوان المشوروع تحمول تكواليف 11-3بينوت نتوائو الشوكل ) :البيئة المحيطاة  -

اعووافية عوون عوودم جاذزيووة الموقووع بسووبب وجووود االسوو ل الكهربائيووة المغ يووة 
للجامعوة موون جهوة ، وتووأخر نتووائو الفحوص المختبووري معموال االسووس وعووعف 

 التعاون من قبل اصحاب الجهات المستفيدة بسبب نقص الخبرة.

( عووودم اذتموووام االدارة بأذميوووة ادارة مخووواطر 11-3يبوووين الشوووكل ) االدارة : -

المشروع ، ووعع الخطط لمواجهة تاثيرذا وك لل ارتفاع اسعار بعوض الموواد 
عمووا مثبووت فووي جووداول الكميووات فعوو ً عوون توورويو عوودد موون معووام ت اواموور 
الغيار نتيجة اعموال مسوتحدثة و صودور اوامور ريوار الخوت ف جودول الكميوات 

 نفي .عن الواقع عند الت
 

 
 (11-3شكل )

 مخطط السبب واالثر للكلفة / كلية العلوم االس مية
 
 المشروع ت   وق -3-2-3-2
بينت نتائو تحليل مخطط السبب واالثر وكما موعح فوي الشوكل  : المقاييس -
( عوودم اسووتعمال المقوواييس الدقيقووة فووي تحديوود الجوودول الزمنووي للمشووروع 3-12)
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دة للمشروع عن الواقوع الفعلوي عنود التنفيو  إ  ان واخت ف الجداول الزمنية المع
البرامو والمقاييس الحديثة تقوم بتحديد تفاصيل كاملة عن المشروع وبموا يجنبو  

 الكثير من االخطاء الناجمة عن رياب التفاصيل في الجداول الزمنية .
( قلة خبرة بعض العاملين في المشوروع 12-3يبين الشكل ) : القوع العاملة -

نفي  تفاصيل الجدول الزمني، والو ي يتطلوب الوقوت الكتسواب الخبورة ودقوة في ت
 تنفي  الجدولة  نجاز المشروع.

( الى تقادم بعوض االليوات وانخفواض 12-3يبين الشكل ) : اآلليات والمكائن -
طاقتها االنتاجية في العمل االمر ال ي يؤدي الى تأخر االنجاز .فع  عون عودم 

على اوقات الحاجة لكل ألية في كول مرحلوة مون مراحول  احتواء الجدول الزمني
 المشروع.                                                                              

بينوت نتوائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي الشوكل  :الموارد -
موووال ( توووأخر انجووواز بعوووض الفحووووص المختبريوووة للخلطوووة الخاصوووة بأع3-12)

االسس و ظهور مخاطر توأخر تورويو طلبوات التجهيوز لموواد للمشوروع ، ومون 
 ثم تأخر توافر المواد في موقع المشروع في الوقت المجدول ل .

( عوودم وجووود سووج ت لتوثيووق 12-3يبووين الشووكل ) الوثااائق والسااجالت : -
 مخاطرالوقت لكل مشروع ل ستفادة منها وت فيها مستقب ، ووجود اخوت ف موا

بين الجوداول الزمنيوة المعودة موع جوداول تقودم العمول المخططوة مسوبقا ، كموا ان 
 اعداد الجداول الزمنية ال يتم وفق دراسات علمية ومتخصصة .

( االعتماد علوى الطرائوق التقليديوة 12-3يبين الشكل ) الطرائق واالسالي  : -
حديثوة  عوداد في اعوداد الجوداول الزمنيوة وكو لل قلوة االذتموام بتطووير اسواليب 

جول زمني دقيق وماينتو عن  من اخطواء فوي تقودير فقراتو  وبالتوالي الوى زيوادة 
 الكلفة والوقت. 

بينت نتائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي  البيئة المحيطة: -

( ان طوول وقوت انجواز المشوروع نجوم عون عودم جاذزيوة الموقوع 12-3الشوكل )
الموقووع ، وتعطيوول الوودوام نتيجووة الظووروف بسووبب وجووود اسوو ل كهربائيووة فووي 

 المناخية والمناسبات الدينية وتع ر الوصول لموقع المشروع .                                                            

( الحاجوة الوى زيوادة مبوالغ التمويول الناتجوة عون 12-3يبين الشوكل ) التمويل: -

عوائووق التووي وجوودت فووي موقووع المشووروع التووأخر فووي البوودء بالمشووروع بسووبب ال
)عوودم جاذزيووة الموقع(وتحموول تكوواليف اعووافية عوون اجووور العوواملينن واالليووات 

 اشهر(.  6وفريق العمل اثناء مدة التوقف التي دامت )

( عووودم وجوووود خطوووط  دارة مخووواطر المشوووروع 12-3بوووين الشوووكل ) :االدارة -

مووام االدارة بووادارة الوقووت واوقووات واسووتراتيجيات االسووتجابة للمخوواطر وقلووة اذت
 واذميت  في انجاز المشروع .
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 (12-3شكل )

 مخطط السبب واالثر للوقت / كلية العلوم االس مية

 

 نطا  المشروع -3-2-2-3

كشفت نتائو تحليل مخطط السبب واالثر وكما موعح في الشوكل  :المقاييس -
المقوواييس  ( ريوواب التفاصوويل فووي تحديوود )مجووال( المشووروع  وعوودم دقووة3-13)

                                 المستعملة في تحديد نطاق المشروع.                                                                                             

بينوت نتوائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي  :القوع العاملاة -
ل المهوارات والخبورات والتأذيول العلموي المطلووب ( ريواب لتفاصوي13-3الشكل)

في  فريق المشروع وك لل ععف في وصف تفاصيل التقنيات ال زمة  نجواز 
 كل مشروع.                                  

بينوت نتوائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح   آلليات والمكائن:ا -
المعودات المطلوبوة لكول مرحلوة مون ( رياب تفاصيل االليوات و13-3في الشكل )

مراحول المشوروع ، و دم احتوواء المخططووات او الجوداول علوى تفاصويل نوعيووة 
 االليات والمعدات المطلوبة للمشروع .            

بينت نتائو تحليل مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي الشوكل   الموارد: -

زة عن جداول الكميوات ، ( اخت ف مناشم بعض المواد المنف ة او المجه3-13)
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كما لوحظ تقدير بعض فقرات العمل بشكل مرتفوع وتقودير فقورات اخور  بشوكل  
 اقل مما يشير الى عدم دقة النطاق.                

بينووت نتووائو تحليوول مخطووط السووبب واالثوور وكمووا فووي  : الوثااائق والسااجالت -
)المقواولين  (عدم وجود سج ت لتثبيوت اسوماء  وعنواوين الجهوات13-4الشكل )

الثوووانويين( الووو ين تتعامووول معهوووم ، وعووودم وجوووود سوووج ت لتسوووجيل المخووواطر 
 والمشاكل التي تواج  المشرع وكيفية مواجهة تلل المخاطر ل ستفادة منها.

بينت نتائو تحليل مخطط السبب واالثر وكما موعوح  : الطرائق واالسالي  -

الفعلي عند التنفيو  نتيجوة  ( عدم مطابقة نطاق المشروع للواقع13-3في الشكل )
 عدم اتباع طرائق او اساليب حديثة في تحديد النطاق. 

بينت نتائو تحليل مخطط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي  : البيئة المحيطة -

( تغيير موقع تنفي  المشروع نتيجة وجوود كيوب ت كهربواء لتغ يوة 13-3الشكل )
المخططوووات  الكهربائيوووة  الجامعوووة فوووي الموقوووع ، وعووودم مطابقوووة التصووواميم موووع

 والمدنية والميكانيكية.  

بينت نتائو تحليل مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي الشوكل  التمويل : -

( فقووود لووووحظ تحمووول تفقوووات فقووورات مسوووتحدثة ريووور  مثبتوووة فوووي جوووداول 3-13)

الكميات وكو لل تحمول نفقوات زيوادة كميوات تنفيو  بعوض الفقورات واخت فو  عون 
 جداول الكميات.

بينوت نتوائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي الشووكل  : االدارة -
( فيتعووح عوودم مواكبووة التطووورات فووي ادارة المشوواريع وكوو لل عووعف 3-13)

الوووعي باذميووة ادارة النطوواق والوو ي يعتبوور احوود اذووم عناصوور نجووا  المشووروع 
وكووو لل صوووعوبة الحصوووول علوووى معلوموووات دقيقوووة لعوووعف قنووووات االتصوووال 

بووين االقسووام إ  يعموول النطوواق علووى تحديوود تفاصوويل العموول موون مووواد االتصووال 
وعمووال ونفقووات بشووكل دقيووق وبمووا يعموول علووى سووهولة تنفيوو  العموول واالنجوواز 

 بالمواعيد المحددة.
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 (13-3شكل )

 مخطط السبب واالثر للنطاق / كلية العلوم االس مية
 
 جودة المشروع : -3-2-3-4
ل مخطط السبب واالثر وكموا موعوح فوي الشوكل بينت نتائو تحلي المقاييس: -
( عدم االستيفاء بمتطلبات الجوودة فوي اعوداد جوداول الكميوات ومطابقتهوا 3-14)

مع المخططات الميدانية والكهربائية والميكانيكية، وتجاوز المدة التعاقديوة لتنفيو  
 المشروع وبما يخالف متطلبات الجودة.

مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي بينوت نتوائو تحليول  القوع العاملة: -
( تووودني التوووزام فريوووق المشوووروع بمتطلبوووات السووو مة المهنيوووة ، 14-3الشوووكل )

 وافتقار ارلب الدورات التدريبة الى الجانب العملي  .                                           
ي بينت نتائو تحليل مخطط السبب واالثر وكما موعوح فو :اآلليات والمكائن -

( الى انخفاض كفاءة وانتاجيوة بعوض االليوات والمعودات وتأثيرذوا 14-3الشكل )
علووى الجووودة وسوورعة االنجوواز ، و توودني مسووتو  اخعوواع االليووات والمكوووائن  

 لعميات الصيانة والفحوصات الدورية.                               
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فوي الشوكل بينت نتوائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح  الموارد: -
( عوودم توووافر أموواكن لخووزن المووواد لمنووع تعرعووها للتلووف نتيجووة ارتفوواع 3-14)

درجووات الحوورارة او ذطوووول االمطووار وصووعوبة تووووفير المووواد المطلوبووة  فوووي 
 مواعيدذا المجدولة.        

بينت نتائو تحليل مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح  الوثائق والسجالت: -
االذتمام بالتوثيق خ فا لمتطلبوات الجوودة مموا  ( فيتبين ععف14-3في الشكل )

تسبب فوي صوعوبة الحصوول علوى بيانوات المشواريع لعودد مون السونوات السوابقة 
                   فع ً عن عدم تطبيق نظام الحوكمة ال ي نص علي  نظام الجودة حتى تاريخ                       

مخطط السوبب واالثور وكموا موعوح بينت نتائو تحليل  :الطرائق واالسالي  -

 تنفي  ال( استمرار الشركة باعتماد الطرائق التقليدية في 14-3في الشكل )

بينوت نتوائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا فوي الشوكل  :البيئة المحيطاة -
( نقص الخبرة لد  بعض العاملين  )الخلفات( وتاثيره على جوودة انجواز 3-14)

 التصاميم مع المخططات الميدانية والمكانيكية. المشروع  ك لل عدم تطابق

( 14-3فوي الشوكل )بينوت نتوائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا :التمويال -

بعض الجهوات المسوتحقة لوحقات المشوروع تين وجود توأخر فوي تسوديد مسوبفقد ت
 طول االجراءات الروتينية عند ترويو معام ت الصرف وتعزيز السلف.و

تووائو تحليوول مخطووط السووبب واالثوور وكمووا موعووح فووي الشووكل بينووت ن االدارة: -
( ععف متابعة االدارة لعمان تطبيق متطلبات الجوودة، واقتصوار بنوود 3-14)

 التأمين على المشروع  لبعض المخاطر وارفال العديد منها. 
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 (مخطط السبب واالثر للجودة / كلية العلوم االس مية14-3شكل )

 

 ل مصفوفة االحتمالية واالثرمناقشة نتائ  تحلي -3-2-3
الفورص  (15-3مخواطر وكموا موعوح فوي الشوكل )يتعح من مصفوفة ال

التي كانت من جانب المشروع من توافر الطرائق لوصوول االليوات والمووظفين 
وتوووافر شووبكات الكهربوواء وشووبكات تصووفية الميوواه فعوو  عوون بنوواء الكليووة وسووط 

از المشووروع وامكانيووة اسووتعمال مجمووع للكليووات وتوووافر العواموول المسوواعدة النجوو
المساحات الواسوعة المتووفرة فوي المجموع وكو لل حجوم التهديودات التوي واجهوت 

 لتصاميم وجداول الكميات المسعرة المشروع والمتمثلة بشكل رئيس عدم دقة ا

إ  لووووحظ عووودم تطوووابق التصووواميم المعووودة مووون قبووول المكتوووب االستشووواري 
اكهربائية والميكانيكية والصحية وما نوتو لجامعة بغداد مع المخططات المدنية و

عنوو  موون زيووادة فووي التكوواليف والموودد االعووافية نتيجووة اسووتحدام فقوورات ريوور 
موو كورة فووي جووداول الكميووات وعوودم تطووابق الكميووات فووي جووداول الكميووات مووع 
الواقع الفعلي عند التنفي  إ  تم تقدير بعض الكميات بأقل من الواقوع الفعلوي اثنواء 

قوودير كميووات اخوور  بوواكثر موون الفعلووي والعديوود موون المشوواكل التووي التنفيوو  ووت
ظهرت نتيجة اخطاء تصميمة وأثرذا الكبيور فوي توأخر انجواز المشوروع وزيوادة 
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التكاليف، فع  عون عودم جاذزيوة الموقوع لوجوود عوائوق تتمثول )وجوود الكيبول 
د الورئيس المغو ي للجامعوة فوي الموقوع( مموا اد  الوى تغييور موقوع المشوروع بعوو

توواخير دام )سووتة اشووهر ( وارتفوواع اسووعار المووواد بعوود موورور موودة توقووف طويلووة 
وماترتب علي  من تكاليف اعافية ولم يتم است م المشوروع وصورف مسوتحقات 
الشووركة حتووى االن موون قبوول الجهووة المسووتفيدة )الجهووة المنفوو ة( وبمووا يؤكوود عوودم 

 تعاون الجهة الممولة .

 رثاال(مصفوفة االحتمالية و15-3شكل )

ومما تبين اع ه فأن استراتيجية التحويول ذوي االسوتراتيجية المناسوبة مون 
خ ل نقل ذ ه المخاطر الى الجهة المستفيدة مون خو ل عوبط التعاقود وتعومني  
فقرات تعمن حقوق الشركة في المشوروع إ  ان ارلوب المخواطر التوي واجهوت 

م وجووداول الكميووات المشووروع تقووع علووى عوواتق الجهووة المسووتفيدة إ  ان التصووامي
مقدمووة موون قبلهووا واي تغييوورات تطوورأ او تسووتجد فووي الواقووع العملووي يجووب ان 
تتحملها تلل الجهة فع  عن التكاليف الناجمة عن التأخر ببدء المشروع بسوبب 
عوودم جاذزيووة الموقووع بالفعوو ً عوون التووأمين علووى المشووروع موون المخوواطر عوون 

 طريق شركات التأمين.
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 نتائ  تحليل شجرة القراراتمناقشة  -3-2-5
   7865000شجرة القرارت لكلية العلوم االسالمية بكلفة 

( الووف دينووار مووع 400000: زيووادة موازنووة المشووروع بمبلووغ ) االحتمااال االول -

تخفويض المودة ، وذوو ا  يووافر احتماليووة تحقيوق فرصوة لتخفوويض التكواليف بمبلووغ 

ارتفوواع تكوواليف تنفيوو  (الووف دينووار كمووا انوو  ينطوووي علووى خطووورة  260000)

 ( الف دينار وب لل يكون:210000المشروع بمبلغ )

 .الف دينار50000(  = 260000-210000صافي الوفر: ) 

( يووم لمودة 120تمديد وزيادة مدة انجاز المشروع باعافة ) االحتمال الثاني : -

االنجاز مع تخفيض الكلفة مع افتراض ان كل يوم اعافي فوي انجواز المشوروع 

( الوووف دينوووار، وذووو ا يووووافر احتماليوووة تحقيوووق فرصوووة تخفووويض 5000ف )يكلووو

( الووف دينووار كمووا انوو  ينطوووي علووى مخوواطر ارتفوواع 390000التكوواليف بمبلووغ )

 ( الف ديناروب لل يكون: 140000تكاليف تنفي  المشروع بمبلغ )

 الف دينار 250000( = 390000 -140000صافي الوفر: )         

الثاني ذو االفعل نظراً الن  يحقوق وفوراً بمبلوغ اكبور وكموا  وعلي  فأن االحتمال

 (.16-3موعح بالشكل)

 (16-3شكل )
 نتائ  تحليل شجرة القرارات لمشروع /كلية العلوم االسالمية
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 مناقشة نتائ  التحليل لمعهد الهندسة الوراثية :المبحث الثالث
 مناقشة نتائ  تحليل قائمة الفحص -3-3-1

الوثائق الخاصوة بمشوروع معهود الهندسوة الوراثيوة موع  بعد االط ع على
اسوووتعمال اسووولوب العصوووف الووو ذني لعينوووة المسوووتجيبين الووو ين يمثلوووون الشوووركة 

 مات االتية :ويمثلون خبراء في اختصاصهم تم تحديد المعلو

 : بناية معهد الهندسة الوراثية/ بغداد/ وزارة                روع اسم المش

 التعليم العالي                                                     

: المكتوب االستشواري الهندسوي فوي رئاسوة جامعوة                مالمهندس المقيـ
 بغداد

 : م. نسرين عبد العزيز                مدير المشـروع 

 %100:              نسبة التنفي  المباشر

          الف دينار)سبعة مليارات وثمنمائة  7865009:                كلفة المشــروع

وخمسوووووة وسوووووتون مليونووووواً وتسوووووعة االف                                          
 دينار(

 يوم 540:      مــدة المشروع وفق العقد

   2011/ 16/10:      تاريخ المباشرة التعاقدية

ً ( ي540ولمدة ) 22/7/2012:      تاريخ المباشرة الفعلية   وما

   2013/ 8/4:      تاريخ االنجاز التعاقدي

 
 حجم المشروع: -3-3-1-1

( والخوواص بحجووم 25-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الجوودول)

المشووروع الخوواص بمعهوود الهندسووة الوراثيووة انوو  ينطوووي علووى درجووة عاليووة موون 
(  وبنسوووبة مؤيوووة 3( مووون اصووول )2.6)المخووواطر و لووول لحصوووول  علوووى درجوووة 

ويعووود سووبب  لوول الووى كبوور حجوودم المشووروع إ  كانووت سوواعات العموول  %(88)
( سووواعة وحجوووم االعموووال التوووي يتطلبهوووا انجووواز المشوووروع  20000اكثووور مووون )

والتداخل بين االعمال وطول المدة الزمنية  وعودد اععواء الفريوق العامول اكثور 
( ععو يعمل في المشروع وما ينشوأ عنو  مون صوراعات داخول العمول 15من )

طلووووب التخطوووويط بدقووووة التخووووا  االجووووراءات واالسووووتراتيجيات ال زمووووة ممووووا يت
 ل ستجابة له ه المخاطر التي يواجهها.
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 (25-3جدول)

 نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر حجم المشروع/ الهندسة الوراثية

 عــامــل المخاطرة
مستو  المخاطرة: 

 منخفض
:  مستو  المخاطرة

 متوسط
 مستو  المخاطرة

 : عــالي

االجمالية  سـاعـات العمـل
 للمشروع

 او اقل 5000
 5001- 

 ساعة20000
اكثر من  

 ساعة20000
* 

 تقويم المدة الزمنية المقدرة
أشهر او   4

 اقل
 12الى  5من  

 اشهر
 12اكثر من  

 شهر
* 

 حجم الفريق في وقت ال روة
اعداد او   4 

 اقل
 15الى  5من  

 ععو
 15اكثر من  

 ععو
* 

 موقع 1 لمفتوحة والمتأثرةعدد المواقع ا
 

 موقع 2-3
 3اكثر من  

 مواقع
* 

عدد الواجهات القائمة على 
 النظم المتعررة

0 
 

1-3 
* 

 3اكثر من 
 

  5اكثر من  * 4-2  1 عدد العاملين المتأثرين بها

 3 2 1 االوزان

 4 2 0 التكرارات

 12 4 0 النتيجة

 2,6 الوسط الحسابي المرجح

 88,8 المطابقة النسبة المؤية لمد 

 11,2 حجم الفجوة

 

 تعريف المشروع: -3-3-1-2
( والخوواص 26-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الجوودول رقووم )

بتعريوف المشوروع مون إ  مود  وعووو  نطواق المشوروع ودقوة تفاصويل  وموود  
توفر الوثائق والمستلزمات وتلبيوة احتياجوات المسوتفيدين ومود  تووافر الموازنوة 

( 2.3النجاز المشروع نسبة خطورة عالية إ  كانت درجة المخواطرة ) المطلوبة
( ويعووود سووبب  لوول عوودم اعتموواد اسوواليب علميووة %77( وبنسووبة )3موون اصوول )

حديثووة عنوود تقوودير موازنووة المشووروع بالفعوو ً عوون عوودم توووفر توووفر التوثيووق 
المناسووووب والوووودقيق للبيانووووات والمشوووواكل والمعوقووووات والمخوووواطر التووووي تواجوووو  

روع اثناء التنفي  فع  عن عدم وعو  ودقة تفاصيل نطاق المشروع موع المش
اعتوودال نسووبة المتغيوورات االخوور  المتعلقووة بتعريووف المشووروع موون إ  اطوو ع 
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الفريووق علوووى االعموووال االداريوووة ونظوووم المعلوموووات والتعووورف علوووى احتياجوووات 
 الجهات المستفيدة من المشروع.

 (26-3جدول )

 لتعريف المشروع/ الهندسة الوراثية نتائو تحليل قائمة الفحص

 عــامــل المخاطرة
مستو  المخاطرة: 

 منخفض
:  مستو  المخاطرة

 متوسط
:  مستو  المخاطرة

 عــالي

)جداول  نطاق المشروع
  .. الخالمخططات،الكميات

مفصل    محدد جيدا
 بمستو  عالي

 
 رامض

* 

نواتو )تسليمات( 
 المشروع في كل مرحلة

 محدداجيداً 
 

باالسم  محدد
 * وليس بالمعمون

 رير معرف
 

ايجابيات او اذداف 
 المشروع

يعرف 
 بالتفاصيل

 
يعرف بصورة 

 عامة
* 

رير معرف 
 اوريرواعح

 

معرفة احتياجات 
من  المستفيدين

 المشروع/البيئة المحيطة

 محددة بوعو 
 

معرف ولكن  
 * معقد

رامض او معقد 
  جدا

 مستو  معرفة
 المستعملين باالنترنيت

 ا بمجاالتعارف
  & IT استعمال

على معرفة 
 * بدرجة متوسطة

يفتقرون الى 
المعرفة الكافية 

 ITعن 
 

عدد االععاء ال ين 
يمتلكون خبرة عالية في 

 اعمال المشروع
  ال توجد * النصف  الكـــل

 حالة الوثائق المتاحة
 كاملة وحديثة

 
كامل الكثر من 

  % حاليا75
االكمال معدوم 

% او 75اواقل من 
 خرو  عن الموعد

* 

عدد المشاريع التنموية 
االخر  التي يعتمد عليها 

 النظام/توسع
  فأكثر 2  1 * 0

عدد المشاريع التي 
على انجاز  بناءً  تستجد

 المشروع
0 

 
 * فأكثر 2  1

 الكلفة التقديرية

وثقت بالكامل 
 باستعمال

ممارسات تم 
 اثباتها

مستخدمة بشكل  
 تقريبي

التقديرات رير  
ة أورير موثق

مستندة مسلوب 
 ناجح

* 

 3 2 1 االوزان

 4 5 1 التكرارات

 12 10 1 النتيجة

 2,3 الوسط الحسابي المرجح
 %77النسبة المؤية لمد  
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 المطابقة

 %33 حجم الفجوة

 اصحا  القرار: -ر  العمل -3-3-1-3
( تووأثير رب 27-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الجوودول رقووم )

اب القرار( في زيادة او تخفيض المخاطر وكما مبين بالجدول فوأن العمل )اصح
نسوووبة المخووواطر المتعلقوووة بأصوووحاب المصووولحة ذوووي متوسوووطة إ  كوووان الوسوووط 

%( إ  لوم تكون عومن 60( وبنسبة مؤيوة )3(( من اصل )1.8الحسابي المرجح 
مشوواريع الخطووة كمووا ان رب العموول لووم يكوون متعوواون بالشووكل المطلوووب النجوواز 

اال ان الجهووة الراعيووة للمشووروع محووددة ومعوورف مووع توووفر مسووتو  المشووروع 
 مقبول من تعاون المديرين.

 (27-3جدول )

 نتائو قائمة الفحص لمخاطر )رب العمل( أصحاب القرار/ الهندسة الوراثية

 عــامــل المخاطرة
مستو  المخاطرة: 

 منخفض
 مستو  المخاطرة

 : متوسط
:  مستو  المخاطرة

 عــالي

عي( مسؤول )را
 المشروع

 محدد ومتحمس
* 

محدد ولكن 
 سلبي         

  رير محدد 

 درجة التزام رب العمل
 قيمة يفهم

 ويدعم   المشروع
 

حد  إلى متردد
 ما

* 
 جدا/ شكول

 ومعارض دائما
 

درجة التزام ادارة 
 الجهة المستفيدة

 قيمة يفهم
 ويدعم   المشروع

* 
حد  إلى متردد

 ما
 

 جدا/ شكول
 ومعارض دائما

 

ع قة المشروع 
 بالخطط االستراتيجية 

عمنت بالخطة 
 واعتمدت   

 للخطة اعيفت 
حتى   ولم تعتمد
 اآلن

 
ليس جزء من 

 * الخطة

 مستو  التزام وتعاون
)اقسام  المديرين

 الشركة(

يفهمون  الغالبية
 المشروع قيمة

 ويدعمون                    

يفهمون  البعض 
المشروع  قيمة

 ويدعمون 
* 

يفهمون  يلالقل
المشروع  قيمة

 ويدعمون 

 

 3 2 1 االوزان

 1 2 2 التكرارات

 3 4 2 النتيجة

 1,8 الوسط الحسابي المرجح
النسبة المؤية لمد  

 المطابقة
60% 

 %40 حجم الفجوة

 تأثير المشروع علت الشركة : -3-3-1-4
(  والخوواص 28-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الجوودول رقووم )

المشووروع علووى الشووركة الووى ارتفوواع مسووتو  التغييوورات المطلوبووة فووي  بتووأثير
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السياسات التي تتطلبها ادارة المشواريع مموا يوؤدي الوى ارتفواع درجوة المخواطرة 
 %(80( ونسووبة )3مون اصوول  2.4فوي المشووروع و لول بحصووول  علوى درجووة )

م ويعوود سووبب  لوول بالمرتبوة االولووى الحتيووا  الشووركة الوى تغييوورات كبيوورة لنظووا
ادارة المشووواريع ووجوووود متطلبوووات لتغييووور ذيكووول المنظموووة بموووا يوووت ءم وحجوووم 
المخاطر التي تواججها فوي المشواريع التوي تنفو ذا ومون اذوم ذو ه التغييورات ذوو 
اسووتحدام قسووم او جهووة مختصووة الدارة ذوو ه المخوواطر وتكووون جهووة متخصصووة 

 على قدر عالي من التأذيل والخبرة في ذ ا المجال.
 (28-3جدول )

 نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر تاثير المشروع/ الهندسة الوراثية
مستو  المخاطرة:  عــامــل المخاطرة

 منخفض
 مستو  المخاطرة

 : متوسط
 مستو  المخاطرة 

 : عــالي
 

التحديثات على نظام 
 تنفي  المشاريع

استبدال القديم  - نظام جديد
اولنظام   فرعي 

 بشكل جزئي
* 

التحول الكامل 
من النظام القديم 
 إلى النظام الجديد

 

متطلبات التغيير لنظام 
 العمل في المشاريع

تغييرات 
 طفيفة

تغييرات  -
 * متوسطة)معتدلة(

 تغييرات ج رية
 

عدد التغيرات المقترحة 
على نظام تنفي  

 المشاريع

تغييرات 
 طفيفة

تغييرات  -
  متوسطة)معتدلة(

 تغييرات ج رية
* 

مقترحات التغيير في 
النظام ) ذيكل الشركة

 االداري(

تغييرات 
 طفيفة

تغييرات  -
 * متوسطة)معتدلة(

 تغييرات ج رية
 

سياسة التغييرات 
 المطلوبة

بدون 
 تغييرات

تغييرات  -
 متوسطة)معتدلة(

تغييرات واسعة  
 النطاق

* 

 3 2 1 االوزان

 2 3 0 التكرارات

 6 6 0 النتيجة
 2,4 الوسط الحسابي المرجح

مؤية لمد  النسبة ال
 %80 المطابقة

 %20 حجم الفجوة

 

 مالكات المشروع: -3-3-1-5
( المتعلووق بفريووق 29-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الجوودول )

المشووروع) الموو ل( الووى درجووة خطووورة متوسووطة بمووا يتعلووق بمسووتو  الموو ل 
( ونسووبة 3موون اصوول  1.6العاموول فووي المشووروع و لوول لحصووول  علووى درجووة )

ظهوووورت ذوووو ه النتيجووووة لسووووببين : السووووبب االول النخفوووواض مسووووتو  %( و52)
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المخاطرة ذو توافر الخبرة الطويلة وال زمة مون قبول مودير المشوروع بالفعو ً 
عن تواجده المستمر لمتابعة المشروع اما السبب الثاني :الرتفاع نسبة المخواطر 

المعلوموات  فيعود الى عدم تواجد فريق المشروع بنفس الموقع الجغرافي لتبادل
والخبوورات بيوونهم حووول المشووروع ممووا يسوواعد علووى اداء العموول بشووكل افعوول 
وك لل عدم توافر الخبرة الكافية لباقي فريق المشروع فوي ذكو ا مشواريع وعودم 
المشاركة بالشكل المطلوب من قبل الجهات المسوتفيدة مون المشوروع مموا يوؤدي 

 الى عدم التقارب بين وجهات النظر.
 (29-3جدول )

 نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر فريق المشروع/ الهندسة الوراثية
مستو  المخاطرة:  عــامــل المخاطرة

 منخفض
:  مستو  المخاطرة

 متوسط
:  مستو  المخاطرة

 عــالي

مستو  خبرة مدير 
 المشروع

مشاريع  3
اواكثربالمجال 

 نفس 
* 

 مشروع 1-2
 بالمجال نفس 

 وال مشروع 
 بالمجال نفس 

 

تواجد مدير  مد 
 المشروع

مدوام بالكامل 
 * على المشروع

بدوام كامل مو 
واجبات طفيفية 
 في اماكن اخر 

 
لمرة مع ادارة 
 مشاريع اعافية

 

مد  تواجد فريق 
 المشروع

 الكل بدوام كامل
 

نصف الفريق 
 بدوام كامل

* 
اقل من النصف 

 يدوام بالكامل
 

مد  تبادل 
المعلومات والخبرات 

 روعبين فريق المش

كل الفريق سبق 
  ان عملوا سويا

البعض منهم 
 * عمل سويا مسبقا

والاي واحد عمل 
 مع االخر مسبقا

 

خبرة فريق المشروع 
في ذك ا مشاريع او 

 تطبيقات

نف ت اكثر من 
 * مرة

نف ت لمرة 
  واحدة

  لم تنف  والمرة

الموقع الجغرافي 
 للفريق

متواجدين مع 
 بععهم كل الوقت

 متواجدين مع 
معظم  همبعع

 الوقت
* 

الفريق يتنقل بين 
 عدة مواقع

 

مستو  مشاركة 
المستفيدين مع فريق 

 المشروع

 المستعملين
متفررين بالكامل 
 لفريق المشروع

 المستعملين 
متفررين جزئياً 
 لفريق المشروع

* 
 ال توجدمشاركة من

لفريق  المستعملين
 المشروع

 

 3 2 1 االوزان

 0 4 3 التكرارات

 0 8 3 النتيجة

الوسط الحسابي 
 المرجح

1,6 

 %52النسبة المؤية لمد  
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 المطابقة

 %48 حجم الفجوة

 ادارة المشروع: -3-3-1-6
( 30-3بينووت نتوووائو التحليووول وكموووا موعوووح فوووي الجووودول الجووودول رقوووم )

( 3مون اصول  2والخاص بأدارة المشروع الى ارتفاع نسبة المخاطرة وبدرجة )
اذتمووام االدارة وقصووور دورذووا ودعمهووا %( ممووا يوودل علووى عوودم 67وبنسووبة )

لمشاريع الشركة وال ي توعح من خو ل عوعف او انعودام متطلبوات اجوراءات 
الجووودة فووي تنفيوو  المشوواريع وعوودم االلمووام بالتقنيووات الحديثووة فووي مجووال ادارة 
المشاريع وبالتوالي عوعف تطووير التقنيوات المسوتعملة فوي ادارة والمشوروع بموا 

صولة فوي مجوال ادارة المشواريع واسوتمرار الشوركة علوى يواكب التطوورات الحا
التقنيوووات السوووابقة بموووا اليتناسوووب موووع التغييووورات الحاصووولة فوووي مجوووال االعموووال 
وبالتالي تعرض المشاريع الوى مخواطر كبيورة اليكمون للشوركة مواجهتهوا بسوبب 

 ععف خبرة الم ل العامل بالتقنيات الحديثة.

 
(30-3جدول )  

 دارة المشروع/ الهندسة الوراثيةنتائو قائمة الفحص ال
مستو  المخاطرة:  عــامــل المخاطرة

 منخفض
:  مستو  المخاطرة

 متوسط
 مستو  المخاطرة

 : عــالي

 المستعملة منهجية التطوير
 في ادارة المشاريع

 تطوير منهجية
 مألوفة للفريق

* 
 جديدة المنهجية

 للفريق  
 

ال توجد 
 منهجية

 

 مقترحات اجراءات التغيير
 في  ادارة المشاريع

معرفة بشكل 
 واعح

 
رير      ولكن مؤسسة

 واعحة
* 

 رير موجودة
 

جيدا  محددة اجراءات ادارة الجودة
 ومنف ة

 
رير  ولكن مؤسسة

 منف ة
* 

 موجودة          رير
 

التقنيات الموظفة الدارة 
 المشاريع

 اثناء نف ت  
 االستعمال وثبتت

 
 موجودة التقنيات
 لم تنف  ولكن

 
 محددة قنياتت

 تعمل    ال
* 

 3 2 1 االوزان

 1 2 1 التكرارات

 3 4 1 النتيجة

 2 الوسط الحسابي المرجح

النسبة المؤية لمد  
 المطابقة

67% 

 %33 حجم الفجوة
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 المشروع: برامجيات المشروع/ اجه ة -3-3-1-7
( والخوواص 31-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الجوودول رقووم )

ت واجهزة المشوروع الوى وجوود المخواطر بدرجوة متوسوطة الوى عاليوة ببرامجيا
%( مما يشير الوى عودم 67( ونسبة )3من اصل  2و لل لحصول  على درجة )

اسووتعمال البوورامو الحديثووة فووي تنفيوو  ومتابعووة انجوواز المشوواريع علووى الووررم موون 
وجووود المتطلبووات السووتعمال البوورامو الحديثووة فووي ذوو ا المجووال فعوو  عوون عوودم 

فاية االليوات واالجهوزة  المتووفرة حاليوا الروراض التطووير إ  الزالوت الشوركة ك
تعتموود علووى االليووات القديمووة المتوووفرة لووديها مووع اسووتئجار االليووات االخوور  موون 

 القطاع الخاص عند الحاجة اليها في تنفي  المشروع.
 (31-3جدول )

 ثيةنتائو قائمة الفحص لمخاطر برامجيات المشروع/ الهندسة الورا
مستو  المخاطرة:  عــامــل المخاطرة

 منخفض
مستو  المخاطرة: 

 متوسط
 مستو  المخاطرة

 : عــالي

 برامو المتطلبات الستعمال
 حديثة في ادارة المشاريع

 ال توجد
متطلبات   

 متوسطة  
 تحديم الكل *

 

 امجهزة مد  جاذزية
 الرراض التطوير واالختبار

ممكنة 
 ومعمونة

عمانة  
 متوسطة  

* 
عدم توافر اي 

 عمان
 

 3 2 1 االوزان

 0 2 0 التكرارات

 0 4 0 النتيجة

 2 الوسط الحسابي المرجح

 %67 النسبة المؤية لمد  المطابقة

 %33 حجم الفجوة

 

 منهجية تطوير المشاريع: -3-3-1-8
( والمتعلووق 32-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الجوودول رقووم )

الى وجود المخاطر بشكل عالي و لول لحصوول  علوى  بمنهجية تطوير المشاريع
%( ويعوووود السوووبب فوووي  لووول العتمووواد 78( ونسوووبة )3مووون اصووول  2.3درجوووة )

الشركة على التقنيات التقليديوة نظوراً لعودم الموام واطو ع جميوع اععواء الفريوق 
بالتقنيات المستعملة في ادارة المشوروع بالفعو ً عون وجوود بورامو وتقنيوات توم 
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كنها جديدة ولم تطبق بشكل كامل فع ً عن ععف مواكبوة ومعرفوة تأسسيها ول
 العاملين بأساساًت ادارة المشاريع والتطورات الحاصلة في  ومتطلبات تطبيق . 

 
 (32-3جدول )

 نتائو قائمة الفحص لمخاطر منهجية تطوير المشاريع/ الهندسة الوراثية
مستو  المخاطرة:  عــامــل المخاطرة

 منخفض
:  مخاطرةمستو  ال

 متوسط
 مستو  المخاطرة

 : عــالي
 

 ادوات وتقنيات
في تطوير  المستعملة

 المشروع
 جدا للفريق مألوفة

 
 حد إلى مألوفة

 إلى   فريق ما

 مرة مول تستعمل *
 قبل فريق من

 

 لغات البرمجة الهندسية
الدارة  المستعملة

 المشاريع

ال توجد لغات 
 جديدة  

 
 إلى جديدة لغة

 حد ما

 جديدة، لغة *
مول  وتستعمل
 مرة

 

أساساًت نظام ادارة 
 المشاريع 

راسخة وواعحة 
لد  العاملين في 

 الشركة   

موجودة ولكن  
بصورة رير 

 واعحة

جديدة على  
 العاملين

* 

 3  2 1 االوزان

 1 2 0 التكرارات

 3 4 0 النتيجة

الوسط الحسابي 
 المرجح

2,3 

النسبة المؤية لمد  
 المطابقة

78% 

 %22 م الفجوةحج

 

 نظام االدارة العاملة في المشروع: -3-3-1-9
( والمتعلووق نظووام 33-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الجوودول )

االدارة العامل في المشروع الوى وجوود خطور بدرجوة متوسوطة و لول لحصوول  
%( ممووا يشووير الووى ان النظووام 50( ونسووبة )3( موون اصوول )1.5علووى درجووة )

نظووام بسوويط واليتطلووب الكثيوور موون التعقيوودات ونوعيووة البيانووات المعمووول بوو  ذووو 
التي تتطلبها بسيطة وخاليوة مون التعقيود و ات جوودة معتدلوة ومقبولوة موع وجوود 
متطلبات الى تحديم نظام ادارة المشاريع  بدال من اتنباع الطرائق التقليديوة فوي 

اليب والطرائوق تنفي  ارلب المشاريعإ  ذنوال قصوور فوي مواكبوة التقنيوات واالسو
الحديثة في ادارة المشاريع كموا ان الصو حيات الممنوحوة الدارة المشواريع ذوي 

 ص حيات متوسطة تفي بمستلزمات ادارة المشروع بالحد االدنى.
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 (33-3جدول )

 نتائو قائمة الفحص لمخاطر نظام االدارة في المشروع/ الهندسة الوراثية
ة: مستو  المخاطر عــامــل المخاطرة

 منخفض
مستو  المخاطرة: 

 متوسط
مستو  المخاطرة: 

 عالي

الص حيات   نــــــــوع
 والعمـليـــــــات

ص حيات بسيطة 
 الدفعات تجهيز

 فقط   

ص حيات  
متوسطة والتحديم 

 عبر النت
* 

ص حيات 
 معقدة وواسعة

 

 استجابة النظام زمن
 ا نترنت شبكة على
 المتطلبات الحرجة وفق

٪ 90 ثواني 7 <
 الوقت )سريع( من

* 
٪ 90 ثواني 3-7

الوقت    من
 )متوسط(      

 
٪ 90 ثواني 2≥

 من )بطيم(

 

احتياجات االتصال 
 بالنت

 ٪ عند95
 المعيف   سريع

* 
 ٪ عند98

 المعيف متوسط
 

٪ 99 من أكثر
المعيف  عند

 بطم

 

عدد المتطلبات لتحديم 
 نظام ادارة المشاريع

 فأكثر 4 *                       3  2او  1 
 

 قنوات االتصال بين
 مديري المشاريع
 واقسام الشركة

 معقدة جداً   متوسطة التعقيد * ليست معقدة            
 

المعلومات  جودة
المرسلة من موقع 
 العمل الى الشركة

 أو  سهلة التحويل
 نوعية جيدة  ات

 أو التعقيد متوسط 
نوعية    من

 متوسطة
* 

 أو جداً  معقدة
 رديئة نوعية من

 

 3 2 1 االوزان

 0 3 3 التكرارات

 0 6 3 النتيجة

 1,5 الوسط الحسابي المرجح
النسبة المؤية لمد  

 %50 المطابقة

 %5 حجم الفجوة

 

 ح مة البرام : -3-3-1-10
( والمتعلوق بحزموة 34-3بينت نتائو التحليول وكموا موعوح فوي الجودول )

اطر المتوسوط و لول لحصوول  البرامو الوى وجوود خطور بدرجوة تميول الوى المخو
( ممووا يوودل الووى ان حزمووة %58( ونسووبة )3( موون اصوول )1.75علووى درجووة )

البوورامو المسووتعملة فووي المشووروع ال توووفر المتطلبووات الحديثووة الدارة المشوواريع 
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فع  عن ان بعض البرامو التي تستعمل لمتابعة تقدم العمل في المشوروع فوأن 
التووي يكووون بحاجووة لهووا وانمووا يعموول وفووق  الفريووق اليقوووم باختيووار ذوو ه البوورامو

البرامو المتووفرة لود  الشوركة ويتورل للفريوق حريوة اسوتعمال شوبكة االنترنيوت 
وطباعة التقارير اليومية والشوهرية وفوق رربتو  كموا ان تعامول فريوق المشوروع 
مووع المجووزين الكثوور موون موورة يخفووض موون درجووة المخوواطر التووي يتعوورض لهووا 

 المشروع.

 ( 34-3)  جدول

 نتائو قائمة الفحص لمخاطر حزمة البرامو لمشروع /معهد الهندسة الوراثية
مستو  المخاطرة:  عــامــل المخاطرة

 منخفض
:  مستو  المخاطرة

 متوسط
مستو  المخاطرة: 

 عــالي

مد  اط ع الفريق على 
في  المستعملة البرامو

 المشروع

الفريق على 
 معرفة بالحزمة

 
 معرفة متوسطة

* 
 ةمعرفة عام

 

عدد التجارب السابقة 
المجهزين او  مع

 المقاولين الثانويين
 أو أكثر مرات 3

* 
 مرة او مرتين

 
 ال توجد

 

البرامو   م ءمة مد 
اادارة  لمتطلبات المنف ة

 المشاريع

متكيف لمتطلبات 
 الحد االدنى

 
تكيف معتدل 

 للمتطلبات

التكيف  *
للمتطلبات 

 الرئيسة

 

 في الفريق مد  مشاركة
 ار البرامواختي

في  عالية مشاركة
 اختيار

 في يساعد 
 االختيار 

* 
 لم يشارل

 

 3 2 1 االوزان

 0 3 1 التكرارات

 0 6 1 النتيجة

 1,75 الوسط الحسابي المرجح

النسبة المؤية لمد  
 المطابقة

58% 

 %42 حجم الفجوة

وعلى وفق ما تقدم ،فأن التحليل العام لقائمة الفحص وكما ذو واعح في 
( الووو ان يشووويران الوووى االرتفووواع النسوووبي فوووي 17-3( والشوووكل )35-3لجووودول )ا

الوسط الحسابي ومتوسط النسبة المئويوة لمود  التوافوق وانخفواض حجوم الفجووة 
بين المتطلبات امساس الدارة مشروع ياخ  بعين االعتبار المخواطر ، وبوين موا 

 مطبق فعلياً . 
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 (35-3جدول  )

 لتحديد مخاطر المشروع/ لمعهد الهندسة الوراثية ملخص نتائو قائمة الفحص

 فقرات قائمة الفح ص ت
الوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

حجم 
 الفجوة

 %11 %88 2,6 حجم المشروع 1

 %23 %77 2.3 تعريف المشروع 2

 %40 %60 1.8 رب العمل/جهة التمويل 3

 %20 %80 2.4 تأثير المشرع على الشركة 4

 %48 %52 1.6 شروعكادر )فريق( الم 5

 %33 %67 2 أدارة المشروع 6

 %33 %67 2 برامجيـات المشروع/ أجهزة المشروع 7

 %22 %78 2.3 ر المشاريعيية تطومنهج 8

 %50 %50 1.5 نطام االدارة العامل في المشروع 9

 %42 %58 1.75 ومرابحزمة ال 10

 

 
 (17-3شكل )

جوة لقائمة فحص مخاطر مشروع الوسط الحسابي والنسبة المئوية وحجم الف
 معهد الهندسة الوراثية
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( حجم الفجووة لجميوع المتطلبوات امسواس لنظوام ادارة 18-3يبين الشكل )
% بشووكل 50المشواريع االحترافيووة، والو ي يكشووف بانخفواض حجووم الفجووة عوون 

عووام ، لكوون ذوو ا التشووخيص االولووي للمشووروع ال يمكوون ان يعووول عليوو  ، كونهووا 
بوووراء فوووي الشوووركة والعووواملين علوووى المشوووروع ، ومووود  تووووافر تعكوووس اراء الخ

 التوثيق من ادارة المشروع لكل ما ذو متعلق بفقرات قائمة الفحص . 

كمووا ي حووظ موون الشووكل ان اكبوور فجوووة تحققووت ذووي التووي  متعلقووة  بجهووة 
التمويل في المشروع يلي  فريق عمل المشروع ، وكان ذ ا واعوح بشوكل جلوي 

هوة المسوتفيدة )الممولوة( مون المشوروع وعوعف التعواون موع في عودم التوزام الج
فريق المشوروع بموا يوؤدي الوى اعاقوة وتوأخر تنفيو  االمشوروع ويزيود علوى  لول 

 عدم تعمين المشروع في الخطة االستراتيجية للشركة .

 

 
 

 ( 18-3شكل )

 نتائو الفجوة لقائمة الفحص لمشروع/ لمعهد الهندسة الوراثية
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قشااة نتاااائ  تحليااال االحتماليااة واالثااار لمعهاااد الهندساااة منا -3-3-2
 الوراثية

أوليات مشروع معهد الهندسوة الوراثيوة والتوي  كشفت نتائو االط ع على
( الوف دينوار ، وبمودة عقود محودد ب 7865009تم انشاؤذا بكلفة تعاقدية بمبلغ )

 : ( يوم االتي540)

مر المدد االعوافية، ( يوما بعد اعافة اوا1028تم انجاز المشروع بمدة ) -1
( يوما من عمنها مدد اعافية عون فقورات 623ا  بلغت المدد االعافية )

( يوما وعلي  فوأن التوأخير فوي انجواز المشوروع بلوغ 311مستحدثة بلغت )
 ( يوما.312)

المودة نسوبة  حيومذ ا يشير الى ان نسبة المخاطر المتعلقة بالمشروع من 
عاليووة ، وكمووا موعووح فووي %( ، اي تصوونف عوومن فئووة المخوواطر ال58)

 (36-3الجدول )

( الووف دينووار 8346928تووم انهوواء المشووروع بالكلفووة الفعليووة ، ا  بلغووت )  -2

بعد اعافة اوامر التغييور والمصواريف االداريوة الخاصوة بالمشوروع ،اي 
%( وذ ا يشوير الوى ان  الزيوادة 6بنسبة زيادة عن الكلفة التعاقدية بلغت )

 مخاطر المتوسطة .في الكلفة يصنف عمن درجة ال

 : االتي كشفت نتائو  دراسة اوامر الغيار الخاصة بالمشروع  -3

لكميوة المثبتوة فوي الكشوف االصولي زيادة  رعة عمول واقوع الحوال عون ا -
بمبلووووووغ   19/9/2012( فووووووي 31335جووووووداول الكميووووووات( بوووووواالمر ))
 ( الف دينار.123517)

ي جوداول زيادة في  رعة عمول  واقوع الحوال عون الكميوات المحوددة  فو  -
( الوووف 40918وبمبلووغ ) 27/5/2013( فوووي 17626الكميووات بوواممر )

 دينار .
زيوادة  رعوة واقوع الحوال عوون الكميوة فوي  الكشوف االصولي واسووتحدام  -

فقوورات جديوودة وجوودت فووي المخططووات ولووم توجوود فووي جووداول الكميووات 
( الووف 139834( وبمبلووغ )4/12/2013فووي  36396بموجووب االموور )

 دينار.
اقوع الحوال عون الكميوة المثبتوة فوي جوداول الكميوات وعون زيادة  رعة و -

الفقوورات المسووتحدثة وفووورق االسووعار بنوواًء علوووى طلووب االستشووواريين ، 
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فووي  7857وبموجووب المخططووات والمحاعوور ووفووق االموور االداري )
 ( الف دينار.152378( وبمبلغ )24/3/2014

اسوووتحدام بعوووض الفقووورات بنووواًء علوووى طلوووب االستشووواريين وبموجوووب  -
ططات والمحاعر وزيادة  رعة واقع الحال عن الكمية المثبتة فوي المخ

( وبمبلووغ 29/5/2014فووي  13647جووداول الكميووات وبوواممر االداري )
 ( الف دينار. 165674)

اسووتحدام بعووض الفقووورات بنوواًء علووى طلوووب االستشوواريين ، وبموجوووب  -
المخططات والمحاعر وزيادة  رعة واقع الحال عن الكمية المثبتة فوي 

( 21/12/2014فوووي  40570اول الكميوووات ووفوووق االمووور االداري)جووود
 ( الف دينار.368690وبمبلغ )

 

 (36-3جدول)

 /مشروع معهد الهندسة الوراثية نتائ  تحليل االحتمالية  واالثر علت اهداف

 المبلغ باالف دينار()

 جامعة بغداد الجهة المستفيدة

 معهد الهندسة الوراثية المشروع

 نسب المخاطر                                     

 اذداف المشروع

 %20% الى 10بين 

 عالي

 

 الكلفة

 8346928 الكلفة الفعلية

 7895009 الكلفة التعاقدية

 451919 النتيجة ) الفرق(

 % متوسط6 نسبة المخاطر ونوعها

 المدة

 852 المدة الفعلية

 540 المدة التعاقدية

 312 النتيجة ) الفرق(

 %58 نسبة المخاطر ونوعها

 )عالية جدا(

 النطاق
اخت ف التصاميم عن الواقع واخت ف 

 الفقرات في جداول الكميات
 تأثر المجال

 بشكل متوسط

 الجودة
 انجاز المشروع تأخر

 تأخر تسديد بعض المستحقات

ععف تطبيق الجودة 

بسبب تغير النطاق 
 وتأخر المشروع
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 مالمصدر: من اعداد الباح    
 
مناقشة نتائ  تحليل مخطاط الساب  واالثار لمشاروع معهاد  -3-3-3

 الهندسة الوراثية
 كلفة المشروع -3-3-3-1
بينت نتائو تحليل مخطط السبب واالثر وكما موعح فوي الشوكل  المقاييس : -
تسووعير جووداول الكميووات للمشوواريع، ( عوودم اعتموواد المقوواييس الفنيووة فووي 3-19)
                                                                                                              .سعر والواقع الفعلي عند التنفي داول الكميات المتحمل كلف االخت ف بين جو
بينوت نتوائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي  :القوع العاملاة -

للعوواملين فووي المشووروع خوو ل موودد  ( زيووادة كلووف الجووور اليوميووة19-3الشووكل )
 التوقف بسبب الظروف المناخية والمناسبات الدينية وتعطيل الدوام.                                      

:بينوت نتوائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح  :اآلليات والمكاائن -
، ( الوووى زيوووادة نفقوووات اسوووتئجار بعوووض االليوووات للمشوووروع 19-3فوووي الشوووكل )

 وانخفاض كفاءة بعض المعدات واالليات.                      
بينوووت نتوووائو تحليووول مخطوووط السوووبب واالثووور وكموووا موعوووح فوووي  الماااوارد: -

( شووراء مووواد اعووافية عنوود التنفيوو  نتيجووة االخووت ف بووين جووداول 19-3الشووكل)
 الكميات والواقع الفعلي .  

لسبب واالثور وكموا موعوح بينت نتائو تحليل مخطط ا : الوثائق والسجالت -
( قلووة االذتمووام بتوثيووق اوليووات المشووروع اليوواً لعوومان سووهولة 19-3فوي الشووكل )

الحصوول عليهوا عنود الحاجوة، وعودم تووافر سوج ت بأسوماء وعنواوين اصووحاب 
المصلحة او المقاولين الثاويين الو ين تتعامول معهوم الشوركة المنفو ة ،فعو ً عون 

والمخووواطر والمعوقوووات التوووي واجهوووت  عووودم وجوووود سوووج ت لتوثيوووق المشووواكل
المشووروع والتووي يمكوون االسووتفادة منهووا للتخطوويط لمواجهووة المخوواطر بوودال موون 

 ارتفاع تكاليف معالجتها. 
بينت نتائو تحليل مخطط السوبب واالثور وكموا موعوح  الطرائق واالسالي : -

 ( بووان اسووتعمال الطرائووق التقليديووة فووي تنفيوو  المشووروع و قلووة19-3فووي الشووكل )
االذتمام بمواكبة التطورات في ادارة المشواريع  االمور الو ي يونعكس سولباً علوى 

 كلفة المشروع نتيجة عدم دقة المخططات وجداول الكميات. 

بينت نتائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي  البيئة المحيطة: -

 يوة ( عدم جاذزيوة الموقوع بسوبب وجوود االسو ل الكهربائيوة المغ19-3الشكل )
للجامعة ،وتحمول تكواليف التوقوف الناجموة عون  توأخر نتوائو الفحوص المختبوري 
معمووال االسووس ،وعووعف التعوواون موون قبوول اصووحاب  المسووتفيدة بسووبب نقووص 

 الخبرة.
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بينوت نتوائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي الشوكل  التمويل: -
ت المنجووزة نتيجووة ( التووأخر فووي تسووديد االسووتحقاقات الماليووة.عن الوو رعا3-19)

 طول االجراءات الروتينية.

بينووت نتووائو تحليوول مخطووط السووبب واالثوور وكمووا موعووح فووي الشووكل  االدارة: -
( عوودم اذتمووام االدارة بأذميووة ادارة مخوواطر المشووروع، ووعووع الخطووط 3-19)

لمواجهة تأثيرذا، وارتفاع اسعار بعوض الموواد عموا مثبوت فوي جوداول الكميوات 

ام ت اوامر الغيار نتيجوة اعموال مسوتحدثة وصودور اوامور فع ً عن زيادة مع
 ريار الخت ف جدول الكميات عن الواقع عند التنفي .

 
 (19-3شكل )

 االثر لكلفة المشروع / معهد الهندسة الوراثية –مخطط السبب 

 وقت المشروع -3-3-3-2
بينووت نتووائو تحليوول مخطووط السووبب واالثوور وكمووا موعووح فوووي  : المقاااييس -

(  عووودم اسوووتعمال المقووواييس الدقيقوووة فوووي تحديووود الجووودول الزمنوووي 20-3ل)الشوووك

للمشروع واخوت ف الجوداول الزمنيوة المعودة للمشوروع عون الواقوع العملوي عنود 
                 التنفي .                                                                                                                     

 بينت نتائ  تحليل مخطط الساب  واالثار وكماا موضاح فاي القوع العاملة: - 

( قلووة خبوورة بعووض العووواملين وتوودني كفوواءتهم فووي تنفيوو  تفاصووويل 20-3الشووكل)
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الجدول الزمني والحفاظ على المدد المحددة  نجاز المشروع، االمر ال ي يحوتم 
نجاز ، ذ ا من جهة ، ومون جهوة استغراق وقت اطول من الوقت المحدد في اال

اخوور  فووأن تطوووير العوواملين موون خوو ل الوودورات التدريبيووة وخوو ل وقووت تنفيوو  
 المشروع يتطلب وقتاً اعافياً ينجم عن  زيادة في الكلفة تباعاً .

بينت نتائو تحليل مخطط السبب واالثر وكما موعوح فوي  :اآلليات والمكائن -
انخفوواض طاقتهووا االنتاجيووة فووي العمووول ( تقووادم بعووض االليووات و20-3الشووكل )

 مماساذم في تأخر انجاز المشروع.

بينوت نتوائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي الشوكل  :الموارد -
( تووأخر انجوواز بعووض الفحوووص المختبريووة الخاصووة بأعمووال االسووس ، 3-20)

فعوو ً عوون ظهووور مخوواطر تووأخر تجهيووز بعووض مووواد المشووروع وبالتووالي تووأخر 
 ذا في موقع المشروع. توفر

بينت نتائو تحليل مخطط السبب واالثر وكموا موعوح  الوثائق والسجالت : -

( عوودم وجووود سووج ت لتوثيووق المشووروع كأسووباب موونح الموودد 20-3فووي الشووكل )
ي تلووول الحووواالت وت فيهوووا االعوووافية لكووول مشوووروع ، لوووتمكن االدارة مووون تفووواد

ية عن جوداول  تقودم العمول ة االفعلك لل وجود اخت ف الجداول الزمني ،مستقب ً 
 .المخططة

بينت نتائو تحليل مخطط السوبب واالثور وكموا موعوح  :الطرائق واالسالي  -

( اعتماد الطرائق التقليدية في اعداد الجداول الزمنية بودالً مون 20-3في الشكل )
 اعتماد االساليب الحديثة وماتوفره من دقة في التنفي .  

نت نتائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي بي البيئة المحيطة: -

( تأخر انجاز المشروع بسبب سووء االوعواع االمنيوة والتوي ادت 20-3الشكل )
الى توقف المشروع الكثر من مرة ولمدد طويلة وبالتالي تأخر انجاز المشوروع  

 في موعده المحدد. 

عوح فوي الشوكل بينت نتائو تحليل مخطوط السوبب واالثور وكموا مو التمويل : -
( وجود كلف اعافية عن زيادة كميوات بعوض الموواد عون الواقوع الفعلوي 3-20)

عووون جوووداول الكميوووات واخت فووو  وبموووا يوووؤدي الوووى تجووواوز الميزانيوووة المحوووددة 
للمشووروع ،تووأخر صوورف المسووتحقات )السوولف( وبمووا يووؤدي الووى تووأخر انجوواز 

 المشروع نتيجة نقص التمويل.  

حليول مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي الشووكل بينوت نتوائو ت : االدارة -
( عوووعف دور االدارة فوووي وعوووع الخطوووط الزمنيوووة لمواجهوووة المخووواطر 3-20)

 و ليات االستجابة باالوقات المناسبة لها.
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 (20-3شكل )

 االثر للوقت / مشروع معهد الهندسة الوراثية -مخطط السببب

 نطا  المشروع -3-3-3-3
ئو تحليوول مخطووط السووبب واالثوور وكمووا موعووح فووي بينووت نتووا المقاااييس : -

( عدم اتباع االساليب الحديثوة فوي تحديود نطواق )مجوال( المشوروع  21-3الشكل)
                                                                     فع ً عن افتقار المقاييس المستعملة في تحديد نطاق المشروع الى الدقة.                                                          

بينت نتائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي  : القوع العاملة -

( رياب لتفاصيل المهارات والخبورات والتأذيول العلموي المطلووب 21-3الشكل )
في  فريق المشروع وك لل ععف في وصف تفاصيل التقنيات ال زمة النجواز 

                                                                                                                                                                   كل مشروع. 

بينت نتائو تحليل مخطط السبب واالثر وكما موعوح فوي  :اآلليات والمكائن -

الليووات والمعوودات المطلوبووة لكوول مرحلووة موون ( ريوواب تفاصوويل ا21-3الشووكل )
مراحل المشوروع و عودم احتوواء المخططوات او الجوداول علوى تفاصويل نوعيوة 

 االليات والمعدات المطلوبة للمشروع .
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بينت نتائو تحليل مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي الشوكل  : الموارد -
منفوو ة او المجهووزة (  فتشووير النتووائو الووى اخووت ف مناشووم بعووض المووواد ال3-21)

عن جداول الكميات كما لوحظ تقدير بعض فقورات العمول بشوكل مرتفوع وتقودير 
 فقرات اخر  بشكل  اقل مما يشير الى عدم دقة النطاق.              

بينت نتائو تحليل مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح  :الوثائق والسجالت -
اسوماء وعنواوين الجهوات  ( فيتبين عدم وجوود سوج ت لتثبيوت21-3في الشكل )

)المقواولين الثووانويين( الوو ين تتعاموول معهووم وكوو لل عوودم وجووود سووج ت لتسووجيل 
هوووة تلووول  المخووواطر المخووواطر والمشووواكل التوووي تواجووو  المشووورع وكيفيوووة مواج

                                                         .                                                                                        لل ستفادة منها

بينت نتائو تحليل مخطط السبب واالثر وكما موعوح  الطرائق واالسالي  : -

( عدم مطابقة نطاق المشروع للواقع الفعلي عند التنفيو  نتيجوة 21-3في الشكل )
 عدم اتباع طرائق او اساليب حديثة في تحديد النطاق .

بينت نتائو تحليل مخطط السبب واالثور وكموا موعوح فوي  لمحيطة :البيئة ا -
( فقوود تبووين تغييوور موقووع تنفيوو  المشووروع نتيجووة وجووود كيووب ت 21-3الشووكل )

كهرباء لتغ ية الجامعة في الموقع وك لل عدم مطابقة التصاميم مع المخططوات  
 الكهربائية والمدنية والميكانيكية  .       

ئو تحليل مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي الشوكل بينت نتا التمويل : -

( تحموووول تفقووووات عوووون عوووودم مطابقووووة بعووووض المووووواد المسووووتعملة اثنوووواء 3-21)
التنفي اللمثبتوة فوي جوداول الكميوات امووا بسوبب عودم م ئمتهوا او لتعو ر الحصووول 
عليهووا وكوو لل طووول اجووراءات صوورف المسووتحقات الخاصووة بالمشووروع بسووبب 

 لمعقدة . االجراءات الروتينية ا

بينت نتوائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي الشوكل  االدارة : -

( عوودم مواكبوووة التطووورات فوووي ادارة المشووواريع وكوو لل عوووعف الووووعي 3-21)

بأذميووة ادارة النطوواق والوو ي يعتبوور احوود اذووم عناصوور نجووا  المشووروع وكوو لل 
 االقسام.صعوبة الحصول على معلومات دقيقة لععف قنوات االتصال بين 
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 (21-3شكل )

 االثر للنطاق / معهد الهندسة الوراثية –مخطط السبب 

 

 جودة المشروع -3-3-3-4
بينوووت نتوووائو تحليووول مخطوووط السوووبب واالثووور وكموووا موعوووح فوووي  المقااااييس: -

( ععف اجراءات متابعة جودة تنفي  المشاريع وفوق موا محودد مون 22-3الشكل)
 روع المخططة.الكلفة والوقت وبما يحقق اذداف المش

بينت نتائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي  القوع العاملة : -

( تووودني االلتوووزام بمسووولتزمات السووو مة المهنيوووة مووون قبووول فريوووق 22-3الشوووكل )
 المشروع ك لل افتقار ارلب الدورات التدريبة الى الجانب العملي.                                             

بينت نتائو تحليل مخطط السبب واالثر وكما موعوح فوي  :يات والمكائناآلل -

( انخفاض كفاءة وانتاجية بعض االليات والمعودات نتيجوة تقادمهوا 22-3الشكل )
وتاثيرذووا علووى جوووودة وسوورعة االنجووواز ، فعوو ً عوون تووودني مسووتو  اخعووواع 

              االليات والمكائن  لعميات الصيانة والفحوصات الدورية.             
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بينت نتوائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي الشوكل  الموارد: -
( عوودم توووافر أموواكن لخووزن المووواد ومنووع تعرعووها للتلووف نتيجووة تقلبووات 3-22)

 الظروف المناخية  وصعوبة توافر المواد المطلوبة  في مواعيدذا المجدولة . 

ط السوبب واالثور وكموا موعوح بينت نتائو تحليل مخطو الوثائق والسجالت: -

(  فيتبوين عوعف االذتموام بوالتوثيق خ فواً لمتطلبوات الجوودة، 22-3في الشوكل )

ممووا تسووبب فووي صووعوبة الحصووول علووى بيانووات المشووروع لعوودد موون السوونوات 
 السابقة وعدم تطبيق نظام الحوكمة ال ي نص علي  نظام الجودة حتى تاريخ  .

و تحليل مخطط السبب واالثر وكما موعوح بينت نتائ الطرائق واالسالي  : -

(إسوووتمرار الشوووركة باعتمووواد الطرائوووق التقليديوووة فوووي تنفيووو  22-3فوووي الشوووكل )

 المشروع ررم تأخر انجاز بعض مشاريعها.         

بينت نتائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي  البيئة المحيطة: -

الخلفووات( وتوواثيره علووى ( نقووص الخبوورة لوود  بعووض العوواملين ) 22-3الشووكل )

جوووودة انجووواز المشوووروع ، وعووودم تطوووابق التصووواميم موووع المخططوووات الميدانيوووة  
 والميكانيكية.

بينوت نتوائو تحليول مخطوط السوبب واالثور وكموا موعوح فوي الشوكل  التمويل: -
( وجود تأخر في تسديد مسوتحقات المشوروع لوبعض الجهوات المسوتحقة، 3-22)

توورويو معوام ت الصوورف وتعزيوز السوولف ،  وطوول االجوراءات الروتينيووة عنود

مع عدم تمكن المشروع من تحقيوق متطلبوات الجوودة مون خو ل تغطيوة تكاليفهوا 
 والمصاريف االدارية وتحقيق ذام  ربح .

بينووت نتووائو تحليوول مخطووط السووبب واالثوور وكمووا موعووح فووي الشووكل  :االدارة -

ة، وك لل اقتصوار ( ععف متابعة االدارة لعمان تطبيق متطلبات الجود3-22)

 بنود التأمين على المشاريع  لبعض انواع المخاطر وارفال العديد منها.
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 (22-3شكل )

 مخطط السب  واالثر للجودة / معهد الهندسة الوراثية

 

 مناقشة نتائ  تحليل مصفوفة االحتمالية واالثر  -3-3-4
( الفورص 23-3ويتعح من مصفوفة المخاطر وكما موعح في الشوكل )

لتوي كانوت مون جانوب المشوروع مون تووافر الطرائوق لوصوول االليوات والعمالوة ا
والموووظفين وتوووافر شووبكات الكهربوواء وشووبكات تصووفية الميوواه ،فعوو  عوون بنوواء 
الكلية وسط مجموع للكليوات وامكانيوة اسوتعمال المسواحات الواسوعة المتووفرة فوي 

لة بشوكل رئويس المجمع ، وك لل حجم التهديدات التي واجهت المشروع والمتمث
بعدم دقوة التصواميم وجوداول الكميوات المسوعرة إ  لووحظ عودم تطوابق التصواميم 
المعووودة مووون قبووول المكتوووب االستشووواري لجامعوووة بغوووداد موووع المخططوووات المدنيوووة 
والكهربائية والميكانيكية والصحية وما نتو عنو  مون زيوادة فوي التكواليف والمودد 

ل الكميووات، عوودم دقووة الكميووات نتيجووة اسووتحدام فقوورات ريوور موو كورة فووي جووداو
الووورادة فووي فقوورات جووداول الكميووات مووع الواقووع الفعلووي عنوود التنفيوو  إ  تووم تقوودير 
بعض الكميات بأقل من الواقع الفعلي اثناء التنفي  ووتقودير كميوات اخور  بواكثر 
موون الفعلووي والعديوود موون المشوواكل التووي ظهوورت نتيجووة اخطوواء تصووميمة وأثرذووا 
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ز المشوروع وتحملوو  تكواليف اعوافية نتيجوة ذو ه االخطوواء الكبيور فوي توأخر انجوا
وعدم دقة جداول الكميات، فع  عن عدم جاذزية الموقع لوجود عوائق تتمثول 
)وجود الكيبول الورئيس المغو ي للجامعوة فوي الموقوع( مموا اد  الوى تغييور موقوع 
المشوروع بعوود تواخير دام )سووتة اشووهر ( وارتفواع اسووعار المووواد بعود موورور موودة 

 وقف طويلة وماترتب علي  من تكاليف اعافية .ت

 (23-3شكل)

 مصفوفة االحتمالية واالثر/ معهد الهندسة الوراثية
 

ومما تبين اع ه فأن استراتيجية التحويول ذوي االسوتراتيجية المناسوبة مون خو ل 
نقل ذ ه المخاطر الى الجهة المستفيدة من خ ل عبط التعاقود وتعومني  فقورات 

ركة فووي المشووروع إ  ان ارلووي المخوواطر والمعوقووات التووي تعوومن حقوووق الشوو
واجهووت المشووروع تقووع علووى عوواتق الجهووة المسووتفيدة إ  ان التصوواميم وجووداول 
الكميات مقدمة من قبلها واي تغييرات تطرا او تسوتجد فوي الواقوع العملوي يجوب 
ان تتحملها تلل الجهوة فعو  عون التكواليف الناجموة عون التوأخر ببودء المشوروع 

ب عدم جاذزية الموقع فع ً عن التأمين على المشوروع مون المخواطر عون بسب
طريووق شووركات التووأمين، وقوود تووم رفووع شووكو  موون قبوول شووركة المنصووور علووى 

نفيووو  مقووواوالت االبنيوووة الجامعيوووة جامعوووة بغوووداد ) الجهوووة الممولوووة( بخصووووص ت
ي عوودم القووانون، العلوووم االسوو مية، الهندسووة الوراثيووة( لعوودم اسووت مها وبالتووال)

صرف مستحقات الشركة المتبقية عن تنفي  المشروع. علما ان  تم تنفيو  تصوميم 
 موحد للكليات الث م.
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مناقشاااة نتاااائ  تحليااال شاااجرة القااارارات لمشاااروع معهاااد  -3-3-5
 الهندسة الوراثية

( الووف دينووار مووع 500000زيووادة موازنووة المشووروع بمبلووغ ) :االحتمااال االول  -

وافر احتماليووة تحقيووق فرصووة لتخفوويض التكوواليف بمبلووغ تخفوويض الموودة ، وذوو ا يوو

(الووف دينووار كمووا انوو  ينطوووي علووى خطووورة ارتفوواع تكوواليف تنفيوو   325000)

 ( الف دينار وب لل يكون 262500المشروع بمبلغ )

 الف دينار62500(  = 325000-262500صافي الوفر:   )

( يووم لمودة 150عافة )تمديد وزيادة مدة انجاز المشروع با االحتمال الثاني : -

االنجاز مع تخفيض الكلفة مع افتراض ان كل يوم اعافي فوي انجواز المشوروع 

( الوف دينوار وذو ا يووافر ، ارتفواع تكواليف تنفيو  المشوروع بمبلووغ 5000يكلوف )

 ( الف ديناروب لل يكون487500)

 الف دينار 312500( = 487500 -175000صافي الوفر: ) 

ثاني ذو االفعل نظراً الن  يحقوق وفوراً بمبلوغ اكبور وكموا وعلي  فأن االحتمال ال

 (.24-3مبين بالشكل )
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 (24-3شكل )
 تحليل شجرة القرارات / معهد الهندسة الوراثية



 بين النظرية والتطبيق   PMPإدارة مخاطر المشاريع االحترافية

157 

 

مناقشة نتائ  التحليل لمشروع مبنت محافظة  :المبحث الرابع

 بغداد

مناقشااة نتااائ  تحلياال جمااع المعلومااات وقائمااة الفحااص لتحديااد 3-4-1
  المخاطر

بعود االطو ع علوى الوثووائق الخاصوة بمشوروع مبنووى محافظوة بغوداد ومووع 

اسوووتعمال اسووولوب العصوووف الووو ذني لعينوووة المسوووتجيبين الووو ين يمثلوووون الشوووركة 
 -ويمثلون خبراء في اختصاصهم تم تحديد المعلومات االتية :

 : مشروع مبنى محافظة بغداد/ بغداد/ مجلس المحافظة      م المشروع      اس

 : المكتب االستشاري الهندسي/ فاعل عجينة         مندس المقيالمه

 : ر.مهندسين أقدم نبيل ذاشم          مدير المش روع

 %100:   نسبة التنفي  المباشر

                  ومثتانستة عشر ملياراً الف دينار) 16214588:       ة المشروع    كلف

 شر مليوناً وخمسمائة وثمانية وثمانون الف دينار(واربعة ع                             

 يوم 700:  دة المشروع وفق العقدم

   2007/ 3/2:  تاريخ المباشرة التعاقدية

 22/4/2007:    تاريخ المباشرة الفعلية

   2014/ 31/7:    تاريخ االنجا  التعاقدي

 
 حجم المشروع: -3-4-1-1

( والخوواص بحجووم 37-3)بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الجوودول 

المشووروع الخوواص بمبنووى محافظووة بغووداد انوو  ينطوووي علووى درجووة عاليووة موون 
(  وبنسوووبة مؤيوووة 3( مووون اصووول )2.6المخووواطر و لووول لحصوووول  علوووى درجوووة )

ويعود سبب  لل الى فتح اكثر من مواقع عمل وموا يتطلبو  مون متابعوة  %(88)

د فعوو  عوون  كبوور ومراقبووة مسووتمرة لتفيوو  فقوورات العموول بوواكثر موون موقووع واحوو
( سوواعة وحجووم 20000حجوودم المشووروع إ  كانووت سوواعات العموول اكثوور موون )

االعمووال التووي يتطلبهووا انجوواز المشووروع  والتووداخل بووين االعمووال وطووول الموودة 
( ععو يعمل في المشوروع 15الزمنية  وعدد اععاء الفريق العامل اكثر من )

خطوويط بدقووة التخووا  ومووا ينشووأ عنوو  موون صووراعات داخوول العموول ممووا يتطلووب الت
 االجراءات واالستراتيجيات ال زمة ل ستجابة له ه المخاطر التي يواجهها.
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نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر حجم المشروع/ لمشروع  (37-3جدول )

 مبنى محافظة بغداد

 عــامــل المخاطرة
مستو  المخاطرة 

 منخفض
مستو  المخاطرة   

 متوسط
مستو  المخاطرة  

 عــالي

ساعات العمل االجمالية 
 للمشروع

 او اقل 5000
 5001- 

 ساعة20000
 

اكثر من 
 ساعة20000

* 

 تقويم المدة الزمنية المقدرة
أشهر او  4

 اقل
 12الى  5من  

 اشهر
 

 12اكثر من 
 شهر

* 

حجم الفريق في وقت 
 ال روة

اعداد او  4

 اقل
 15الى  5من  

 ععو
 

 15اكثر من 

 ععو
* 

 فتح موقع واحد وتجهيز
 مواد ام فتح اكثر من موقع

 موقع 1
 

  موقع 2-3
 3اكثر من 
 مواقع

* 

عدد الجهات المتأثرة من 
 مواقع العمل المفتوحة

0 
 

 - 3اكثر من  * 1-3

عدد العاملين والجهات 
 المتأثرة بالمواقع المفتوحة

1 
 

 - 5اكثر من  * 2-4

 3  2  1  االوزان

 4  2  0  التكرارات

 12  4  0  النتيجة

 2.6 الوسط الحسابي المرجح
النسبة المئوية لمد  

 88.8 المطابقة

 11.2 حجم الفجوة

 

 تعريف المشروع.  -3-4-1-2
( والخووواص بتعريوووف 38-3بينوووت نتوووائو التحليووول وكموووا موعوووح فوووي الجووودول )

المشروع مون حيوم مود  وعوو  نطواق المشوروع ودقوة تفاصويل  ومود  تووفر 
جوووات المسوووتفيدين ومووود  تووووافر الموازنوووة الوثوووائق والمسوووتلزمات وتلبيوووة احتيا

( 2.5المطلوبة النجاز المشروع نسبة خطورة عالية إ  كانت درجة المخواطرة )
%( ويعود سبب  لل الى عدم اعتماد اسواليب علميوة 83( وبنسبة )3من اصل )

حديثة عند تقدير موازنة المشروع على الررم من اذميت  وتعدد المشواريع التوي 
لووى عوووء انجوواز المشووروع فعوو ً عوون عوودم توووفر التوثيووق يمكوون ان تسووتجد ع

المناسووووب والوووودقيق للبيانووووات والمشوووواكل والمعوقووووات والمخوووواطر التووووي تواجوووو  
المشروع اثناء التنفي  وعدم وعو  ودقوة تفاصويل نطواق المشوروع موع اعتودال 
نسوبة المتغيورات االخور  المتعلقوة بتعريوف المشوروع مون حيوم اطو ع الفريوق 
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االداريووة ونظووم المعلومووات والتعوورف علووى احتياجووات الجهووات علووى االعمووال 
 المستفيدة من المشروع.

  (38 -3) جدول

 نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر تعريف المشروع / مبنى محافظة بغداد

 عــامــل المخاطرة
 مستو  المخاطرة

 :منخفض
:  مستو  المخاطرة

 متوسط
:  مستو  المخاطرة

 عــالي

داول ج) نطاق المشروع
  ..الخالمخططات ،الكميات

مفصل  بمستو    محدد جيدا
 عالي

 
 رامض

* 

نواتو )تسليمات( 
 المشروع في كل مرحلة

 و محدد باالسم  محدداجيداً 
 بالمعمون ليس

* 
- رير معرف

- 

ايجابيات او اذداف 
 المشروع

يعرف 
 بالتفاصيل

يعرف بصورة  
 عامة

* 
رير معرف 
 اوريرواعح

- 

معرفة احتياجات 
 مستفيدين من المشروع/ال

 البيئة المحيطة

محددة 
 بوعو 

معرف ولكن   
 * معقد

 رامض او معقد جدا
- 

 مستو  معرفة
 المستعملين باالنترنيت

 عارفا بمجاالت
 & IT استعمال

على معرفة  
  بدرجة متوسطة

يفتقرون الى 
المعرفة الكافية عن 

IT 
* 

ال ين  االععاء عدد
في  يمتلكون خبرة عالية

 المشروعاعمال 
 الكـــل

 
 - ال توجد * النصف

 الوثائق المتاحة حالة
كامل الكثر من   كاملة وحديثة

  % حاليا75
االكمال معدوم 

او  %75اواقل من 
 خرو  عن الموعد

* 

عدد المشاريع التنموية 
االخر  التي يعتمد عليها 

 توسع النظام/
0 

 
 - فأكثر 2 * 1

 عدد المشاريع التي تستجد
  0 نجاز المشروععلى ا بناءً 

 * فأكثر 2  1

 الكلفة التقديرية
 بالكامل وثقت

 باستعمال
 امثبتةممارسات 

مستخدمة بشكل  
  تقريبي

 رير التقديرات
 مستندة أورير موثقة

 مسلوب ناجح
* 

 3 2 1 االوزان

 5 5 0 التكرارات

 15 10 0 النتيجة

 2,5 الوسط الحسابي المرجح

النسبة المؤية لمد  
 المطابقة

83% 

 %17 حجم الفجوة
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 ر  العمل/ جه ة التمويل -3-4-1-3
( تووأثير رب العموول 39-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الجوودول )    

)اصوحاب المصولحة( فوي زيووادة او تخفويض المخواطر وكمووا مبوين بالجودول فووأن 
نسبة المخاطر المتعلقة بأصوحاب المصولحة ذوي عاليوة إ  كوان الوسوط الحسوابي 

إ  لوم تكون عومن مشواريع  %(73وبنسوبة مؤيوة ) (3( من اصل )2.2) المرجح

الخطة كما ان رب العمل لم يكن متعاون بالشكل المطلوب النجاز المشوروع اال 
ان الجهة الراعية للمشروع محددة ومعرفة مع توفر مسوتو  مقبوول مون تعواون 

 المديرين.
 (39-3جدول )

جهة التمويل/ مبنى محافظة  نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطررب العمل /
 بغداد

 عــامــل المخاطرة
مستو  المخاطرة 

 منخفض
:  مستو  المخاطرة

 متوسط
:  مستو  المخاطرة

 عــالي

مسؤول )راعي( 
 المشروع

 محدد ولكن سلبي           محدد ومتحمس
* 

 رير محدد
- 

 درجة التزام رب العمل
 قيمة يفهم

 ويدعم   المشروع
 حد ما إلى متردد 

* 
 جدا شكول

 /ومعارض دائما
- 

درجة التزام ادارة 
 الجهة المستفيدة

 قيمة يفهم

 ويدعم   المشروع
 حد ما إلى متردد 

* 
 جدا شكول

 /ومعارض دائما
- 

ع قة المشروع 
 بالخطط االستراتيجية 

عمنت بالخطة 
 واعتمدت   

ولم  للخطة اعيفت 
  تى اآلنح تعتمد

ليس جزء من 
 الخطة

* 

 وتعواونمسوتو  التوزام 

)اقسووووووام  المووووووديرين
 الشركة(

يفهمون  الغالبية
 المشروع قيمة

 ويدعمون                    

يفهمون  البعض 
المشروع  قيمة

 ويدعمون 
* 

يفهمون  القليل
المشروع  قيمة

 ويدعمون 
- 

 3 2 1 االوزان

 1 4 0 التكرارات

 3 8 0 النتيجة

 2,2 الوسط الحسابي المرجح
 النسبة المؤية لمد 

 المطابقة
73% 

 %27 حجم الفجوة
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 تاثير المشروع علت الشركة : -3-4-1-4
(  الوى ارتفواع درجوة 40-3بينت نتائو التحليل وكما موعح في الجدول )

تأثير درجة ومستو  التغييرات والتحدثيات التوي يحتاجهوا نظوام ادارة المشواريع 
روع و لل بحصوول  في الشركة مما يؤدي الى ارتفاع درجة المخاطرة في المش

( ويعووود سووبب  لوول بالمرتبووة %80( ونسووبة )3موون اصوول  2.4علووى درجووة )
االولووى الحتيووا  الشووركة الووى تغييووورات كبيوورة لنظووام ادارة المشوواريع ووجوووود 
متطلبوات لتغييور ذيكوول المنظموة بموا يووت ءم وحجوم المخواطر التووي تواججهوا فووي 

اسووتحدام جهووة مختصووة المشوواريع التووي تنفوو ذا وموون اذووم ذوو ه التغييوورات ذووو 
الدارة ذوو ه المخوواطر وتكووون علووى قوودر عووالي موون التأذيوول والخبوورة فووي ذوو ا 

 المجال.
 (40-3جدول )

نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر تأثير المشروع على الشركة/مبنى محافظة 
 بغداد

المخاطرة: مستو   عــامــل المخاطرة
 منخفض

:  مستو  المخاطرة
 متوسط

:  مستو  المخاطرة
 عــالي

التحديثات على نظام تنفي  
 المشاريع

 نظام جديد
استبدال القديم  

اولنظام   فرعي 
 بشكل جزئي     
* 

 من الكامل التحول

 إلى القديم النظام

 النظام الجديد
 

متطلبات التغيير لنظام 
 العمل في المشاريع

 تغييرات   تغييرات طفيفة
 متوسطة)معتدلة(

* 
 تغييرات ج رية

 

يرات المقترحة عدد التغ
 على نظام تنفي  المشاريع

تغييرات   تغييرات طفيفة
 * متوسطة)معتدلة( 

 تغييرات ج رية
 

مقترحات التغيير في 
ذيكل الشركة) النظام 

 االداري(

تغييرات   تغييرات طفيفة          
  متوسطة)معتدلة(

 تغييرات ج رية
* 

سياسة التغييرات 
 المطلوبة

تغييرات   بدون تغييرات
 متوسطة)معتدلة( 

تغييرات واسعة  
 النطاق

* 

 3 2 1 االوزان

 2 3 0 التكرارات

 6 6 0 النتيجة

 2,4 الوسط الحسابي المرجح
النسبة المؤية لمد  

 %80 المطابقة

 %20 حجم الفجوة
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 ريق )مالل( المشروع:   ف -3-4-1-5
 ( المتعلووق بفريووق41-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الجوودول )

الم ل العاموول فووي المشووروع بووالمشووروع الووى درجووة خطووورة عاليووة بمووا يتعلووق 
( وظهوورت ذوو ه %67نسووبة )ب( و3موون اصوول  2و لوول لحصووول  علووى درجووة )

لعوودم انجوواز مشوواريع مماثلووة مسووبقا موون حيووم  :السااب  االولالنتيجووة لسووببين : 
بول فريوق التصاميم ومتطلباتها الدقيقة فع  عن عدم توافر الخبرة الكافيوة مون ق

الرتفووواع نسوووبة المخووواطر لعووودم : الساااب  الثاااانيالمشوووروع بهكووو ا مشووواريع اموووا 
المشاركة بالشكل المطلوب من قبل الجهات المسوتفيدة مون المشوروع مموا يوؤدي 
الووى عووودم التقوووارب بوووين وجهوووات النظووور وتووواخير انجووواز المشوووروع فوووي بعوووض 

 االحيان.

 نى محافظة بغدادنتائو تحليل مخاطر فريق المشروع/ مب (41-3جدول )

مستو  المخاطرة  عــامــل المخاطرة
 منخفض

مستو  المخاطرة 
 متوسط

مستو  المخاطرة 
 عــالي

مستو  خبرة مدير 
 المشروع

 مشاريع اواكثر 3
 بالمجال نفس 

 مشروع 1-2 -
 بالمجال نفس 

 وال مشروع -
 بالمجال نفس 

* 

مد  تواجد مدير 
 المشروع

مدوام بالكامل على 
 * المشروع

 بدوام كامل مع
واجبات طفيفية في 

 اماكن اخر 
- 

لمرة مع ادارة 
 - مشاريع اعافية

مد  تواجد فريق 
 المشروع

نصف الفريق  * الكل بدوام كامل
اقل من النصف  - بدوام كامل

 - يدوام بالكامل

المعلومات مد  تبادل 
بين فريق  والخبرات

 المشروع

كل الفريق سبق ان 
 - عملوا سويا

عمل  البعض منهم
 * سويا مسبقا

اي واحد  وال
عمل مع االخر 

 مسبقا
- 

خبرة فريق 
المشروع في ذك ا 
 مشاريع او تطبيقات

 نف ت اكثر من مرة
- 

 نف ت لمرة واحدة
- 

 لم تنف  وال مرة
* 

الموقع الجغرافي 
 للفريق

 متواجدين مع
 - كل الوقت بععهم

 متواجدين مع
معظم  بععهم

 الوقت
* 

الفريق يتنقل بين 
 - مواقععدة 

مستو  مشاركة 
المستفيدين مع فريق 

 المشروع

 المستعملين
متفررين بالكامل 
 لفريق المشروع

- 
 المستعملين

متفررين جزئياً 
 لفريق المشروع

* 
مشاركة  ال توجد

 المستعملين من
 لفريق المشروع

- 

 3 2 1 االوزان

 2 3 2 التكرارات

 6 6 2 النتيجة
الوسط الحسابي 

 2 المرجح

ة المؤية لمدع النسب
 %67 المطابقة

 %33 حجم الفجوة
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 ادارة المشروع -3-4-1-6
( والخواص بووأدارة 42-3بينوت نتوائو التحليوول وكموا موعووح فوي الجوودول )

( وبنسووبة 3موون اصوول  2.25المشووروع الووى ارتفوواع نسووبة المخوواطرة وبدرجووة )
ممووا يوودل علووى عوودم اذتمووام االدارة وقصووور دورذووا ودعمهووا لمشوواريع  %(75)
شركة وال ي توعح من خو ل عوعف فوي تطبيوق متطلبوات اجوراءات الجوودة ال

فووي تنفيوو  المشوواريع وعوودم االلمووام بالتقنيووات الحديثووة فووي مجووال ادارة المشوواريع 
وبالتووالي عووعف تطوووير التقنيووات المسووتعملة فووي ادارة والمشووروع بمووا يواكووب 

ى التقنيوات التطورات الحاصلة في مجال ادارة المشواريع واسوتمرار الشوركة علو
السوووابقة بموووا اليتناسوووب موووع التغييووورات الحاصووولة فوووي مجوووال االعموووال وبالتوووالي 
تعورض المشواريع الوى مخواطر كبيورة اليمكون للشوركة مواجهتهوا بسوبب عوعف 

 خبرة الم ل العامل بالتقنيات الحديثة .
 (42-3جدول )

 تحليل نتائو قائمة الفحص لمخاطر أدارة المشروع/ لمبنى محافظة بغداد
مستو  المخاطرة  عــامــل المخاطرة

 منخفض
مستو  المخاطرة 

 متوسط
مستو  المخاطرة 

 عــالي

 منهجية التطويرالمستعملة

 في ادارة المشاريع
 تطوير منهجية

 للفريق مألوفة النظام
 جديدة المنهجية 

 للفريق  
ال توجد  *

 منهجية
 

مقترحوووووووووات اجوووووووووراءات 
التغييوووووووووووور فووووووووووووي  ادارة 

 المشاريع

 ولكن مؤسسة  واعح معرفة بشكل

 رير واعحة
  رير موجودة *

 ولكن مؤسسة  جيدا ومقبولة محددة اجراءات ادارة الجودة

 رير واعحة
  موجودة          رير *

التقنيوووات الموظفوووة الدارة 
 المشاريع

 اثناء نف ت  

 االستعمال وثبتت
 موجودة التقنيات 

 لم تنف  ولكن
 محددة تقنيات 

 تعمل    ال
* 

 3 2 1 االوزان

 1 3 0 التكرارات

 3 6 0 النتيجة

 2,25 الوسط الحسابي المرجح

النسبة المؤية لمد  
 المطابقة

75% 

 %25 حجم الفجوة
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 برمجيات المشروع/ اجه ة المشروع: -3-4-1-7
( والخوووواص 43-3بينووووت نتووووائو التحليوووول وكمووووا موعووووح فووووي الجوووودول )

درجوة متوسوطة الوى عاليوة ببرامجيات واجهزة المشوروع الوى وجوود المخواطر ب
مما يشير الوى عودم  %(67( ونسبة )3من اصل  2و لل لحصول  على درجة )

اسووتعمال البوورامو الحديثووة فووي تنفيوو  ومتابعووة انجوواز المشوواريع علووى الووررم موون 
وجووود المتطلبووات السووتعمال البوورامو الحديثووة فووي ذوو ا المجووال فعوو  عوون عوودم 

يوا الروراض التطووير إ  الزالوت الشوركة كفاية االليوات واالجهوزة  المتووفرة حال
تعتموود علووى االليووات القديمووة المتوووفرة لووديها مووع اسووتئجار االليووات االخوور  موون 

 القطاع الخاص عند الحاجة اليها في تنفي  المشروع.
 (43-3جدول )

 نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر برامجيات المشروع/مبنى محافظة بغداد
لمخاطرة: مستو  ا عــامــل المخاطرة

 منخفض
مستو  المخاطرة 

 متوسط
مستو  المخاطرة 

 عــالي
 برامو المتطلبات الستعمال

متطلبات    ال توجد حديثة في ادارة المشاريع
 - تحديم الكل  * متوسطة  

 امجهزة مد  جاذزية
 الرراض التطوير واالختبار

ممكنة 
 ومعمونة

عدم توافر اي  * عمانة متوسطة   
 عمان

- 

 3 2 1 االوزان

 0 2 0 التكرارات

 0 4 0 النتيجة

 2 الوسط الحسابي المرجح
النسبة المؤية لمد  

 %67 المطابقة

 %33 حجم الفجوة

 

 منهجية تطوير المشاريع: -3-4-1-8
( والمتعلوق بمنهجيوة 44-3بينت نتائو التحليل وكما موعح فوي الجودول )

عوالي و لول لحصوول  تطوير المشاريع الى وجود المخواطر بشوكل متوسوط الوى 
ويعود السبب فوي  لول الوى اعتمواد  %(67( ونسبة )3من اصل  2على درجة )

بعووض التقنيووات الحديثووة فووي تنفيوو  المشووروع  ونظووراً لعوودم المووام واطوو ع جميووع 
اععوواء الفريووق بالتقنيووات المسووتعملة فووي ادارة المشووروع بالفعوو ً عوون وجووود 

لووم تطبووق بشووكل كاموول فعوو ً عوون بوورامو وتقنيووات تووم تأسسوويها ولكنهووا جديوودة و
ععف مواكبة ومعرفة العاملين بأساساًت ادارة المشاريع والتطوورات الحاصولة 

 في  ومتطلبات تطبيق . 
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 (44-3جدول )

نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر منهجية تطوير المشاريع / مبنى محافظة 
 بغداد

مستو  المخاطرة  عــامــل المخاطرة
 منخفض

  مستو  المخاطرة
 متوسط

مستو  المخاطرة 
 عــالي

 المستعملة ادوات وتقنيات

 في تطوير المشروع
 جدا للفريق مألوفة

 
 حد إلى مألوفة

 إلى   فريق ما

 مول تستعمل 

قبل  من مرة
 فريق

* 

 لغات البرمجة الهندسية

الدارة  المستعملة
 المشاريع

ال توجد لغات 
 جديدة  

* 
 إلى جديدة لغة

 حد ما

 جديدة 

 وتستعمل

 مول مرة

- 

أساساًت نظام ادارة 
 المشاريع 

راسخة وواعحة 
لد  العاملين في 

 الشركة   

موجودة ولكن  
بصورة رير 

 واعحة

جديدة على  *
 المنظمة

- 

 3 2 1 االوزان

 1 1 1 التكرارات

 3 2 1 النتيجة

 2 الوسط الحسابي المرجح
النسبة المؤية لمد  

 %67 المطابقة

 %33 حجم الفجوة

 

 عنظام االدارة العاملة في المشرو -3-4-1-9

( والمتعلووق نظووام 45-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الجوودول )

االدارة العامل في المشروع الوى وجوود خطور بدرجوة متوسوطة و لول لحصوول  
%( ممووا يشووير الووى ان النظووام 56( ونسووبة )3( موون اصوول )1.7علووى درجووة )

الكثيوور موون التعقيوودات ونوعيووة البيانووات  المعمووول بوو  ذووو نظووام بسوويط واليتطلووب
التووي تتطلبهوووا بسووويطة وخاليوووة مووون التعقيووود و ات جوووودة معتدلوووة ومقبولوووة إ  ان 
الشووركة كمووا سووبق وتووم ايعوواح  تقوووم باتبوواع الطرائووق التقليديووة فووي تنفيوو  ارلووب 
المشاريع وذنال ععف فوي مواكبوة التقنيوات واالسواليب والطرائوق الحديثوة فوي 

ع كموا ان الصو حيات الممنوحوة الدارة المشواريع ذوي صو حيات ادارة المشاري
 متوسطة تفي بمستلزمات ادارة المشروع بالحد االدنى.
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 (45-3جدول )

 نتائو قائمة الفحص لمخاطر نظام االدارة في المشروع / مبنى محافظة بغداد
مستو  المخاطرة  عــامــل المخاطرة

 منخفض
مستو  المخاطرة  

 متوسط
خاطرة  مستو  الم

 عــالي

الص حيات   نــــــــوع
 والعمـليـــــــات

ص حيات بسيطة 
 فقط    الدفعات تجهيز

ص حيات  
متوسطة 

  بالنتوالتحديم 
ص حيات  *

 معقدة وواسعة

- 

 على استجابة النظام زمن
 وفق ا نترنت شبكة

 المتطلبات الحرجة

٪ 90 ثواني 7 <
الوقت  من

 )سريع(
 

٪ 90 ثواني 3-7
لوقت   ا من

 )متوسط(      
* 

 ثواني 2≥
٪ من 90

 )بطيم(

- 

 ٪ عند95 احتياجات االتصال بالنت
 * المعيف   سريع

 ٪ عند98
  المعيف متوسط

٪ 99 من أكثر
المعيف  عند

 بطم

- 

عدد المتطلبات لتحديم 
 - فأكثر 4 *                   3      2او  1 نظام ادارة المشاريع

ي مدير قنوات االتصال بين
 - معقدة جداً   متوسطة التعقيد * ليست معقدة             واقسام الشركة المشاريع

المعلومات المرسلة  جودة
 من موقع العمل الى الشركة

 أو  سهلة التحويل
 نوعية جيدة  ات

 أو التعقيد متوسط 
نوعية    من

 متوسطة
* 

 أو جداً  معقدة
نوعية  من

 رديئة

- 

 3 2 1 االوزان

 0 4 2 التكرارات

 0 8 2 النتيجة

 1,7 الوسط الحسابي المرجح

النسبة المؤية لمد  
 المطابقة

56% 

 %44 حجم الفجوة

 

 ح مة البرام  -3-4-1-10

( والمتعلوق بحزموة 46-3بينت نتائو التحليول وكموا موعوح فوي الجودول )
( مون 2.5البرامو الى وجوود خطور بدرجوة عاليوة و لول لحصوول  علوى درجوة )

( مموووا يووودل الوووى ان حزموووة البووورامو المسوووتعملة فوووي %83ة )ونسوووب (3اصووول )

المشووروع ال توووفر المتطلبووات الحديثووة الدارة المشوواريع فعوو  عوون ان بعووض 
البوورامو التووي تسووتعمل لمتابعووة تقوودم العموول فووي المشووروع تحتووا  الووى تحووديثات 
مستمرة كما ان الفريق اليقوم باختيار ذ ه البرامو التي يكوون بحاجوة لهوا وانموا 
يعمل وفق البرامو المتووفرة لود  الشوركة ويتورل للفريوق حريوة اسوتعمال شوبكة 

 االنترنيت وطباعة التقارير اليومية والشهرية وفق رربت  .
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 (46-3جدول ) 

 نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر حزمة البرامو / مبنى محافظة بغداد
مستو  المخاطرة  عــامــل المخاطرة

 منخفض
مستو  المخاطرة 

 وسطمت
:  مستو  المخاطرة

 عــالي
مد  اط ع الفريق على 

في  المستعملة البرامو
 المشروع

الفريق على 
 معرفة بالحزمة

 
 تجربة سابقة

االستيعاب  
 * المفاذيمي

 عدد التجارب السابقة مع
المجهزين او المقاولين 

 الثانويين

أو  مرات 3
 أكثر

 
 - ال توجد * مرة او مرتين

  البرامو م ءمة مد 
اادارة  لمتطلبات المنف ة

 المشاريع

متكيف 
لمتطلبات الحد 

 االدنى

تكيف معتدل  
 * للمتطلبات

التكيف 
للمتطلبات 

 الرئيسة
- 

 في الفريق مد  مشاركة
 اختيار البرامو

 عالية مشاركة
 في اختيار

 االختيار في يساعد 
القائمة  من

 المختصرة

 
 * لم يشارل

 3 2 1 االوزان

 2 2 0 التكرارات

 6 4 0 النتيجة

 2,5 الوسط الحسابي المرجح
النسبة المؤية لمد  

 %83 المطابقة

 %17 حجم الفجوة

 

وعلى وفق ما تقدم ، فوأن التحليول العوام لقائموة الفحوص وكموا ذوو واعوح 
( الوو ان يشويران الووى االرتفوواع النسووبي فووي 25-3( والشووكل )47-3فوي الجوودول )

ة لمود  التوافوق وانخفواض حجوم الفجووة الوسط الحسابي ومتوسط النسبة المئويو
ار المخواطر، وبوين موا بين المتطلبات امساس الدارة مشروع ياخو  بعوين االعتبو

 ً  .  مطبق فعليا
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 (47-3جدول )

 ملخص نتائو قائمة الفحص لتحديد مخاطر المشروع مبنى محافظة بغداد

الوسط  فقرات قائمة الفحص ت
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

حجم 
 وةالفج

 %11 %88 2,6 حجم المشروع 1

 %17 %83 2.5 تعريف المشروع 2

 %27 %73 2,2 رب العمل/جهة التمويل  3

 %20 %80 2.4 تأثير المشرع على الشركة 4

 %33 %67 2 كادر )فريق( المشروع 5

 %25 %75 2.25 أدارة المشروع 6

 %33 %67 2 برامجيـات المشروع/ أجهزة المشروع 7

 %33 %67 2 اريعشوير الممنهجية تط 8

 %44 %56 1.7 نطام االدارة العامل في المشروع 9

 %17 %83 2.5 ة البرامومحز 10

 

 
 (25-3شكل )

الوسط الحسابي والنسبة المئوية وحجم الفجوة لقائمة فحص مخاطر مشروع 
 مبنى محافظة بغداد
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نظوام ( حجم الفجووة لجميوع المتطلبوات امسواس ل26-3وفيما يبين الشكل )
 (%44)ادارة المشاريع االحترافية، وال ي يكشوف بانخفواض حجوم الفجووة عون 

بشووكل عووام ، لكوون ذوو ا التشووخيص االولووي للمشووروع ال يمكوون ان يعووول عليوو ، 
كونها تعكس اراء الخبراء في الشركة والعاملين على المشوروع ، ومود  تووافر 

ة الفحووص. كمووا التوثيووق موون ادارة المشووروع لكوول مووا ذووو متعلووق بفقوورات قائموو
ي حووظ موون الشووكل ان اكبوور فجوووة تحققووت ذووي تلوول المتعلقووة بجهووة التمويوول فووي 
المشوووروع يليووو  فريوووق عمووول المشوووروع وحجوووم المشوووروع ونظوووام االدارة فوووي 
المشروع، والو ي يتعوح بشوكل جلوي فوي عودم التوزام الجهوة الممولوة للمشوروع 

بأذميوووة وعوووعف تعاونهوووا موووع فريوووق المشوووروع وعووودم وعوووي موووديري االقسوووام 
المشوووروع ومنافعووو  ويزيووود علوووى  لووول عووودم تعووومين المشوووروع فوووي الخطوووة 

 االستراتيجية للشركة .

 

 

 
 

 (26-3شكل )

 نتائو قائمة الفحص لحجم الفجوة لمشروع كلية القانون
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 مناقشة نتائ  تحليل االحتمالية واالثر  -3-4-2
ة تعاقديوة بلغوت كشفت نتائو تحليل مستندات المشوروع  والتوي توم انشواؤه بكلفو  
 ( يوم االتي: 700( الف دينار وبمدة عقد محدد ب )16214588)

( يوماً، وبعود إعوافة  المودد االعوافية 1750انجز المشروع بمدة اجمالية ) -1
( يوماً)من عمنها مدد اعافية عن فقرات مسوتحدثة( 1050والتي عدت بـ)

ا يشوير نسوبة % ، وذ 150، وعلي  فأن التأخير في انجاز المشروع بلغت 

المخوواطر المتعلقووة بالمشووروع تقووع عوومن فئووة المخوواطر العاليووة جووداً وكمووا 
 موعح في الجدول الخاص بالمخاطر .

( الوف دينوار )بعود اعوافة 24826147تم انهواء المشوروع بالكلفوة الفعليوة ) -2

كلووف التغييوور والمصوواريف االداريووة الخاصووة بالمشووروع( اي بنسووبة زيووادة 
%( وذو ا يشوير الوى ان الزيوادة فوي الكلوف 53يوة بلغوت )عون الكلفوة التعاقد

 يصنف مخاطر الكلف عمن درجة المخاطر العالية جدا.
بعوود دراسووة اواموور الغيووار الخاصووة بالمشووروع والتعوورف علووى االسوووباب  -3

 الموجبة لها تبين االتي:

عن عدم جاذزية الموقع)ارض رخوة ، ظهور مياه جوفيوة عميقوة( فوي  -

عليهووا اعمووال اعووافية )بنوواء جوودار طووابوقي مووع مرحلووة االسووس ترتووب 
لبخووو  مووون الخوووار  السوووتعمال  كقالوووب لصوووب موووادة القيووور بوووين الجووودار 

 واالساس)لم ي كر في جداول الكميات(
تغليف قاعة االجتماعات بمادة الخشب ولم تو كر فوي المخططوات ، موع  -

سوم لعومان توزيوع االحموال ، 36سوم الوى 24تغيير سمل الجدران مون 
 أثره إعافة مدد ، واوامر ريار. وتم على 

اسوووتحدام فقووورة تغليوووف الواجهوووات بوووالمرمر ياخووو  شوووكل دنووول دائريوووة  -
للموداخل ، موع تغليووف البنايوة موون الخوار  بموادة ) الووي كوبوون( للحفوواظ 

 على البناية من التقلبات المناخية الجوية .
( فوي جوداول الكميوات 2م2000اخت ف كميات الكاشي الموزاييل من ) -

( فع ً عون فروقوات فوي تنفيو  االعموال 2م7000واقع الفعلي بـ )عن ال
 الصحية بزيادة واقع الحال عن المثبت في جداول الكميات.

استحدام بعض الفقرات بناًء علوى طلوب االستشواريين كتغليوف جودران  -
( مصواعد، موع تغليوف 5المصاعد المطلوة علوى البهوو بوالمرمر )وبعودد/

 ر وما ترتب عليها من زيادة في الكميات.الطابق الثالم والرابع بالمرم
زيووادة عوودد النقوواط الكهربائيووة المنفوو ة فووي واقووع الحووال عمووا مثبووت فووي  -

(، 2جوووداول الكميوووات، موووع اعوووافة عووودد الشناشووويل البغداديوووة بواقوووع) 
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واعافة كميات مكعبات الشتايكر لسطو  البناية عما مثبوت فوي جوداول 
 الكميات. 

السوقوف الثانويوة )نقوص فوي كميوات  ظهور مشاكل في التصوميم مون إ  -
(، واسوووتحدام فقووورة الب سوووتيل للحماموووات موووع اعوووافة عووودد Hyribالوووـ 

 كميات شبابيل االلمنيوم اثناء التنفي  عن ما منف  في جداول الكميات.
عدم كفاية مساحة االرض لتسقيط البناء عليو ،ا  توم تعوديل موقوع البنواء  -

صووعوبة فووي تنفيوو  العموول ، االمرالوو ي ترتووب عليوو  تووأخر فووي الوقووت، و
واعووافة كميووات موون حجوور الجفقوويم الوو زم لواجهووة البنايووة النوواجم عوون 

 استحدام رسم )نخلة(على الواجهة رير مثبت في جداول الكميات.
( الوف دينوار بسوبب 528000تحمل المشروع ررامات تأخيري  بلغوت ) -

 ( يوم.88تأخر االنجاز لمدة )

 (48-3جدول)

 لية واالثر لمشروع محافظة بغداد )المبلغ باالف دينار(نتائو تحليل االحتما

 المصدر: من اعداد الباحث
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  مناقشة نتائ  تحليل مخطط السب  واالثر -3-4-3
 مناقشة نتائ  تحليل اسبا  مخاطر الكلفة -3-4-3-1

( اتبووواع 27-3بينوووت نتوووائو التحليووول وكموووا موعوووح فوووي الشوووكل ) المقااااييس: -

حدثة في تسعير جداول الكميات عند تقوديم العطواءات االساليب القديمة ورير الم
 وال توجد تحديثات على اساليب العمل المتبعة ررم تكرر االخطاء .                                   

( قلووة 27-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الشووكل ) :القااوع العاملااة -

م م ءمووة الوودورات خبوورة كووادر المشووروع  فووي ذوو ه التصوواميم وتنفيوو ذا وعوود
 التدريبية في تطوير قدرات الم ل العامل.                   

( 27-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الشووكل ) :اآلليااات والمكااائن -

استئجار بعض االليات للعمل في اتمام وتنفي  المشروع، كو لل توأخر فوي انجواز 

                           العمل ومن ثم تحمل نفقات اعافية عن االستئجار. 

( استبدال بعوض 27-3بينت نتائو التحليل وكما موعح في الشكل ) :الموارد -

الموووواد الخاصوووة بالمشوووروع بغيرذوووا لعووودم م ئمتهوووا اثنووواء التنفيووو  فعووو ً عووون 
 استحدام فقرات اعافية رير م كورة في جداول الكميات.  

( 27-3موا موعوح فوي الشوكل )بينت نتائو التحليول وك الوثائق والسجالت : -

ععف في توثيوق اوليوات ومعوام ت المشوروع او حفظهوا بشوكل ريور منوتظم ، 
فعوو ً عوون عوودم توووافر التغ يووة العكسووية للمشووروع نتيجووة عوودم توووافر السووج ت 
والوثوائق لتوودوين مواتعرض لوو  المشوروع موون معوقوات ومشوواكل ، كموا ال توجوود 

تسوبها مودير المشوروع فوي مواجهوة  سج ت لتوثيق الخبرات والمعوارف التوي أك
 المخاطر.                                                         

-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الشووكل ) :الطرائااق واالسااالي  -
(عوودم اسووتعمال طرائووق جديوودة فووي تنفيوو  المشووروع ،وقلووة خبوورة الموو ل فووي 27

                                         لمتبعة في العمل لعدم مواكبة التطورات.                                                                                        ذك ا مشاريع ك لل تقادم االساليب ا

( عودم 27-3بينت نتائو التحليل وكما موعوح فوي الشوكل ) :البيئة المحيطة  -

جوم التصوميم )صوغر القطعوة( و تودوير البنايوة عون م ءمة قطعة االرض موع ح
التصووميم ااالولوووي لصووعوبة التنفيووو ، وادخوووال االليووات  وعووودم جاذزيوووة االرض 

 وظهور مياه  جوفية  االمر ال ي يتطلب شراء مواد لمعالجتها.     

( أعوووافة 27-3بينوووت نتوووائو التحليووول وكموووا موعوووح فوووي الشوووكل ) التمويااال: -

الوى تحمول تكواليف وليوة )المصوادق عليهوا( مموا اد  تعدي ت على التصواميم اال
، فعوووو ً عوووون عوووودم مطابقووووة التصووووميم مووووع المخططووووات الكهربائيووووة اعووووافية

والميكانيكية والمدنية وتحمل المشوروع نفقوات اعوافية عون الغراموات التاخيريوة 
 ( يوم عن تاريخ االنجاز. 88لمدة )
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( قلووة ادرال 27-3ل )بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الشووك :االدارة -

االدارة بتأثير المخاطر على كلف المشروع  وك لل ععف االجراءات المتخو ة 
موون قبوول االدارة عوون زيووادة تكوواليف المشووروع وعوودم دقووة اعووداد الخطووط الدارة 

 المخاطر او عدم وجود خطة الدارة المخاطر.
 

 
 (27-3شكل )

 مخطط السبب واالثر للكلفة/ مبنى محافظة بغداد

 

 مناقشة نتائ  تحليل مخاطر الوقت  -3-4-3-2

( تجوواوز 28-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الشووكل ) :المقاااييس -
% موون الموودة 50المشووروع للجوودول الزمنووي المعوود بنسووبة كبيوورة تجوواوزت الووـ 

الفعلية وك لل عدم احتوواء الجودول الزمنوي علوى التفاصويل مون حيوم )العمالوة، 
                    االليات، االجور( .    

( قلووة 28-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الشووكل ) القااوع العاملااة: -

معرفة الم ل بتقنيات وبرامو الحاسوب واالعتمواد علوى عنصور واحود اواثنوين 
 وك لل قلة خبرة الم ل بهك ا تصاميم والوقت المستغرق الكتساب الخبرة .        
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( 28-3تووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الشووكل )بينووت ن :اآلليااات والمكااائن -

تقووادم بعووض االليووات المسووتعملة وتأثيرذووا علووى سوورعة انجوواز العموول  وايعوواً 
صووعوبة دخووول بعووض االليووات للعموول فووي الموقووع نتيجووة عوورلة مسوواحة االرض 

 واتباع طرائق بديلة الستعمالها .                              

( اسووتحدام 28-3يوول وكمووا موعووح فووي الشووكل )بينووت نتووائو التحل :المااوارد -

فقوورات كثيوورة للمووواد وبالتووالي اسووتغراق الوقووت لتجهيووزه ونقووص الخبوورة لوود  
بعض العاملين في  استعمال بعض الموواد فوي مراحول معينوة وموا يسوتغرق  مون 

 وقت.                   

( 28-3بينوت نتوائو التحليول وكموا موعوح فوي الشوكل ) :الوثائق والسجالت -

ععف متابعة الجدول الزمني التخا  االجراء ال زم عنود توأخر انجواز اي فقورة 
ورياب التوثيق المنظم مسباب تأخر االنجاز لألخ  بها بنظر االعتبار فوي تنفيو  

                                                                                                                        المشاريع الجديدة مستقب ً.                                                                                    

( 28-3بينت نتوائو التحليول وكموا موعوح فوي الشوكل ) الطرائق واالسالي : -

عدم االخ  بنظر االعتبار تأثر الجدول الزمني باخت ف التصميم عون التصواميم 
 التقليدية وبالتالي تاخر االنجاز.                          

( توأخر 28-3بينت نتائو التحليل وكما موعح في الشوكل ) البيئة المحيطة : -

االنجاز بسبب قرب موقوع قطعوة االرض مون مقور وزارة ووقوعو  علوى شوارع 
حيووي وموزدحم مموا صووعب عمليوة التنفيو  وكو لل كثوورة العطول الرسومية بسووبب 

 مطار والمناسبات الدينية وارتفاع  درجات الحرارة .             اال

(  انعكوواس 28-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الشووكل ) التموياال: -

تاخير التمويل على سرعة انجواز وتنفيو  المشوروع  وعودم دقوة الجودول الزمنوي 
م ومطابقتهووا مووع الموازنووة المخصصووة لهووا. سووبب تووأخر انجوواز المشووروع وعوود

 م ءمة تصميم البناء مع مساحة  االرض مما الى تأخر المشروع  

( فيتعوح عوودم 28-3بينوت نتوائو التحليوول وكموا موعوح فووي الشوكل ) :االدارة -

وجود خطط زمنية لمواجهة مخاطر المشروع ونقص التوجيهوات بصودد العمول 
 و لية استثمار الوقت.
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 (28-3شكل )

 محافظة بغدادمخطط السبب واالثر للوقت / مبنى 

 

 مناقشة نتائ  تحليل اسبا  مخاطر النطا  -3-4-3-3
(عدم اسوتعمال 29-3بينت نتائو التحليل وكما موعح في الشكل ) :المقاييس -

المقوواييس الدقيقووة لتحديوود تفاصوويل نطوواق المشووروع ممووا اد  الووى ارتفوواع عوودد 
ت وبحووم اوامر الغيار وك لل عودم تووافر منواذو او مقواييس  حديثوة او دراسوا

 به ا المجال.                              
( قلووة 29-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الشووكل ) :القااوع العاملااة -

خبرة العاملين فوي تحديود تفاصويل النطواق بشوكل دقيوق وافتقوار نطواق المشوروع 
الوى التفاصويل المتعلقووة بالكفواءات والمهوارات والمسووتو  العلموي والتخصصووات 

 رفية المطلوبة.                                       الح
( عودم 29-3بينت نتائو التحليل وكما موعح في الشكل ) :اآلليات والمكائن -

شمول النطاق لتفاصيل  المكائن واالليات المطلوبة فوي كول مرحلوة مون مراحول  
ريع المشرع ، فع ً عن عدم تووافر خطوط توزيوع المكوائن واالليوات بوين المشوا

 المختلفة ووفق مدد الحاجة اليها.          
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( وجوود اخطواء 29-3بينت نتائو التحليل وكموا موعوح فوي الشوكل  الموارد: -
في تقدير كمية ونوع المواد في جداول الكميات سوواء بالزيوادة او النقصوان كموا 
لووحظ ظهوور مشوواكل فوي نووع السووقوف الثانويوة ونوعيوة االصووباغ مموا تتطلووب 

 اد واستبدال اخر  .                                        اعافة مو
-3بينوووت نتووائو التحليووول وكمووا موعوووح فووي الشوووكل ) :الوثااائق والسااجالت -

(عوودم توووافر سووج ت لتوثيووق المخوواطر والمشوواكل والمعوقووات التووي تواجوو  29
المشوواريع وكوو لل عوودم وجووود سووج ت للمقوواولين الثووانويين الوو ين تتعاموول معهووم 

                                   كة.                                                                                                                          الشر
( 29-3بينت نتوائو التحليول وكموا موعوح فوي الشوكل ) الطرائق واالسالي : -

 ق واالساليب الحديثة  في تحديده.     افتقار نطاق المشروع الى الطرائ
( سووء 29-3بينت نتائو التحليل وكموا موعوح فوي الشوكل ) :البيئة المحيطة -

االوعوواع االمنيووة وانعكاسوو  علووى صووعوبة توووافر بعووض المووواد المحووددة فووي 
جووداول الكميووات وايعووا تبووين عوودم تطووابق التصوواميم مووع المخططووات  المدنيووة 

 . والكهربائية والميكانيكية
( اسووتحدام 29-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الشووكل ) التموياال: -

بعض الفقرات اثناء مرحلة التنفي  االمور الو ي ترتوب عليو  زيوادة  فوي التكواليف 
كما تبين وجوود تعودي ت علوى بعوض فقورات التصوميم وزيوادة النفقوات المترتبوة 

 بناًء علي .           

( قلووة وعووي 29-3حليوول وكمووا موعووح فووي الشووكل )بينووت نتووائو الت االدارة : -

االدارة في اذميوة النطواق وانعكاسو  علوى نجوا  المشوروع ، وكو لل قلوة اذتموام 
االدارة بمخووواطر تغيووور تفاصووويل النطووواق، وعووودم تووووافر خطوووط واسوووتراتيجيات 

 لمواجهة مخاطر تغير النطاق . 
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 (29-3شكل )

 دمخطط السبب واالثر للنطاق/ مبنى محافظة بغدا

 

 مناقشة نتائ  تحليل مخاطر الجودة -3-4-3-4
( عووعف 30-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الشووكل ) المقاااييس: -

جووودة البيانووات المتوووفرة  لوود  الشووركة والحاجووة الووى مقوواييس مسووتحدثة وكوو لل 
ععف االتصاالت بوين اقسوام الشوركة  وبالتوالي صوعوبة تبوادل المعلوموات فيموا 

                                                                                                                        بينها.         

( عودم 30-3بينوت نتوائو التحليول وكموا موعوح فوي الشوكل ) :عاملاةالقوع ال -

وعو  اجوراءات وتعليميوات تنفيو  العمول داخول المشوروع لود  جميوع العواملين 
وتودني مسوتو  تطبيوق تبين عدم م ءمة عودد العواملين موع حجوم المشوروع كما 

 الس مة المهنية ،المؤذ ت( لد  العاملين.                                                        مستلزمات )
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(عودم 30-3بينت نتائو التحليل وكما موعح فوي الشوكل ) اآلليات والمكائن: -

ات الشركة بما يوت ءم موع التطوورات واحتياجوات المشواريع  االذتمام بتحديم  لي
 ك لل قلة خعوع االليات والمكائن لفحوص منح شهادة الص حية .     

( عودم االلتوزام 30-3بينت نتوائو التحليول وكموا موعوح فوي الشوكل) الموارد: -

بتوافر المواد المطلوبة في مواعيدذا المحددة  ك لل عودم م ءموة بعوض الموواد 
 لم كورة في جداول الكميات مع الواقع العملي اثناء التنفي .ا

( 30-3بينوت نتوائو التحليول وكموا موعوح فوي الشوكل ) الوثائق والسجالت: -

تأخر تطبيق برنامو الحوكمة في الشركة خ فا لما نوص عليو  متطلبوات الجوودة 
وايعوواً عووعف فووي عمليووة الترميووز لتسووهيل الحصووول علووى المعلومووات بسوورعة 

 ولة وك لل عدم وجود سج ت لتوثيق المخاطر التي تواج  المشاريع.                                                                وسه

( 30-3بينت نتائو التحليل وكموا موعوح فوي الشوكل ) :الطرائق واالسالي   -

طر التركيز على خبرة مدير المشروع في مواجهوة المعوقوات والمشواكل والمخوا
التي تواج  المشروع وك لل االفتقار الى اتباع االسواليب والطرائوق الحديثوة فوي 

 اعداد جداول الكميات.                                               

( 30-3بينووت نتوووائو التحليوول وكموووا موعووح فوووي الشوووكل ) البيئااة المحيطاااة: -

وقوودراتها البشوورية عووعف الجانووب االع مووي للشووركة للتعريووف بوواذم انجازتهووا 
والخبوورة التووي تمتلكهووا، وسوووء االوعوواع االمنيووة وانعكاسووها فووي فوورض بعووض 

 المقاولين والعمالة دون توافر الكفاءة المطلوبة للعمل.

( فقد تنوين توأخر 30-3بينت نتائو التحليل وكما موعح في الشكل ) :ويلالتم -

 تسديد بعض المستحقات المالية  للجهات المستحقة . 

بينووت نتووائو التحليوول  : ا بخصااوص المعلومااات الخاصااة بفقاارة االدارةاماا -

(اقتصووار بنووود التووأمين فووي المشوواريع لووبعض 30-3وكمووا موعووح فووي الشووكل )
 انواع المخاطر التي يمكن التي يمكن ان تواج  المشروع  .
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 (30-3شكل )

 مخطط السبب واالثر للجودة/ مبنى محافظة بغداد

 

 حليل مصفوفة االحتمالية واالثر مناقشة نتائ  ت -3-4-4

ويتعح من مصفوفة المخواطر الفورص التوي كانوت مون جانوب المشوروع 

من توافر الحماية المطلوبة للموقع نظراً لتنفيو ه مون القورب مون وزارة االعموار 

فعوو  عوون ان قربوو  موون موقووع الشووركة المنفوو ة وامكانيووة توووفير كافووة امكانيووات 

لة تنقوول الموووظفين موون والووى الموقووع  وتوووافر الشووركة عنوود الحاجووة اليهووا وسووهو

 الطرائق لوصول االليات والعمالة والموظفين وتوافر شبكات الكهرباء 

امووا حجوووم التهديوودات التوووي واجهووت المشوووروع والمتمثلووة بشوووكل رئيسوووي 

بوواخت ف التصوواميم الخاصووة بالمشووروع عوون  التصوواميم المألوفووة لوود  الشووركة 

في البناء من إ  الطراز والمواد المسوتعملة  و لل لخصوصية التصميم المطلوب

في  وطريقة التنفي  التي تتطلب الدقة الكبيرة فعو  عون عودم كفايوة خبورة فريوق 

المشووروع فووي تنفيوو  مشوواريع مماثلووة وعوودم تناسووب مسوواحة االرض المخصصووة 

للمشووروع لتسووقيط البنوواء عليوو  واالعووطرار الووى تعووديل التصووميم وبالتووالي تووم 
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اسووتعمال ودخووول االليووات واالعووطرار الووى  االلتفوواف حووول مواجهووة مشووكلة 

الموقووع للتنفيوو  وبمووا اد  الووى تووأخر االنجوواز بشووكل كبيوور فعوو  عوون اسووتحدام 

العديوود موون الفقوورات اثنوواء التنفيوو   ومووا ترتووب عليوو  موون زيووادة كبيوورة فووي الكلفووة 

% من كلفة المشروع .نتيجوة عودم تطوابق التصواميم المعودة مون 50تجاوزت الـ 

قبوول المكتووب االستشاري)فاعوول عجينووة( مووع المخططووات المدنيووة والكهربائيووة 

 والميكانيكية .

 (31-3شكل )
 مصفوفة االحتمالية واالثر

 

وافعووول اسوووتراتيجية ذوووي التحسوووين مووون خووو ل اعوووافة مووووارد اعوووافية 

للمشوووروع وكووو لل اسوووتراتيجية التحويووول مووون خووو ل تعووومين ذووو ه المخووواطر 

بان يتحملها اصحاب المصلحة بما ان التصواميم  والمشاكل عمن عقد المشروع

وجداول الكميات تقدم من قبول الجهوة المسوتفيدة فتتحمول كافوة التبعوات عون عودم 

 مطابقة التصاميم والواقع العملي واية فقرات رير م كورة في جداول الكميات.
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 مناقشة نتائ  تحليل شجرة القرارات لمبنت محافظة بغداد -3-4-4
مووع الووف دينووار ، 16214500غووداد بكلفووة ارات لمبنووى محافظووة بشووجرة القوور  

 ( الف دينار6000افتراض ان كل يوم اعافي في انجاز المشروع يكلف )

( الوف دينوار مووع 4000000زيوادة موازنوة المشووروع بمبلوغ ) االحتماال االول: -

تخفوويض الموودة ، وذوو ا يظهوور )تخفوويض الموازنووة مووع تمديوود )زيووادة( موودة العقوود 

( الوووف دينوووار وزيوووادة بالكلفوووة بمبلوووغ 2400000  يحقوووق وفوووراً بمقووودار )التنفيووو

 ( الف دينار وب لل يكون صافي الوفر :1200000)

 الف  دينار 1200000(= 1200000-2400000)

( يووم لمودة 500تمديد وزيادة مدة انجواز المشوروع باعوافة ) :االحتمال الثاني -

االحتموال الثاني:)زيوادة الموازنوة  االنجاز مع تخفيض الكلفة ، وذ ا يظهر نتوائو

( الوووف دينوووار وزيوووادة فوووي 1800000موووع تخفووويض مووودة التنفيووو ( وفوووراً بمبلوووغ )

 ( الف دينار وب لل يكون صافي الوفر:   1600000التكاليف بمبلغ )

 الف دينار. 200000( = 1800000 -1600000)

بلوغ اكبور وكموا وعلي  فأن االحتمال االول ذو االفعل نظراً الن  يحقوق وفوراً بم

 (.32-3مبين في الشكل )
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 نتائ  تحليل شجرة القرارات /مبنت محافظة بغداد (32-3شكل )

مناقشاااة نتاااائ  التحليااال لمشاااروع مجماااع هيااات :المبحاااث الخاااامس
 السكني

 مناقشة نتائ  تحليل جمع المعلومات وقائمة الفحص لتحديد المخاطر  -3-5-1

وع مجموع ذيوت السوكني موع اسوتعمال بعد االط ع على الوثوائق الخاصوة بمشور

اسلوب العصف ال ذني لعينة المستجيبين ال ين يمثلون الشوركة ويمثلوون خبوراء 
 صهم تم تحديد المعلومات االتية :في اختصا

 االنبــار/ : مشروع مجمع ذيت السكني/  م المشروع     اس

 الهيأة العامة ل سكان                                 

   : المكتب االستشاري الهندسي في الهيأة العامة           المقيم المهندس

 ل سكان                              

 : ر.مهندسين أقدم نبيل ذاشم     ر المش روع      مدي

 %100:     نسبة التنفي  المباشر

 ر      الف دينار)تسعة وخمسون مليا 59525341:      روع      لفة المش  ك

  وخمسمائة وخمسة وعشرون مليوناً وث ثمائة                                 

 الف دينار(                              

 شهر 30:  مدة المشروع وفق العقد

   2012/ 31/1: تاريخ المباشرة التعاقدية
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 2/2012/ 7:   تاريخ المباشرة الفعلية

   2014/ 31/7:  تاريخ االنجا  التعاقدي

 حجم المشروع: -3-5-1-1
( والخووواص بحجوووم 49-3بينوووت نتوووائو التحليووول وكموووا موعوووح فوووي الجووودول)  

المشروع الخاص بمشروع مجموع ذيوت السوكني انو  ينطووي علوى درجوة عاليوة 
(  وبنسوبة مؤيووة 3( مون اصول )2.6مون المخواطر و لول لحصوول  علوى درجوة )

العووخمة والتووي ( إ  ان مشوواريع المجمعووات السووكنية ذووي موون المشوواريع 88%)

تتطلب فتح اكثر من مواقع عمل وما يتطلب  من متابعوة ومراقبوة مسوتمرة لتنفيو  
فقرات العمول بواكثر مون موقوع واحود فعو  عون  كبور حجوم المشوروع إ  كانوت 

( سوواعة وحجووم االعموال التووي يتطلبهووا انجوواز 20000سواعات العموول اكثوور مون )

زمنيوة  وعودد اععواء الفريوق المشروع  والتداخل بوين االعموال وطوول المودة ال
( ععو يعمل فوي المشوروع وموا ينشوأ عنو  مون صوراعات 15العامل اكثر من )

داخوول العموول ممووا يتطلووب التخطوويط بدقووة التخووا  االجووراءات واالسووتراتيجيات 
 ال زمة ل ستجابة له ه المخاطر التي يواجهها.

 (49-3جدول )

 ت السكنينتائو قائمة الفحص لمخاطر حجم المشروع/ مجمع ذي

 عــامــل المخاطرة
مستو  المخاطرة 

 منخفض
مستو  المخاطرة  

 متوسط
مستو  المخاطرة  

 عــالي
سـاعات العمل االجمالية 

 للمشروع
 او اقل 5000

- 5001- 
 ساعة20000

اكثر من  -
 ساعة 20000

* 

 تقويم المدة الزمنية المقدرة
أشهر او  4

 اقل
 12الى  5من  -

 اشهر
- 

 12اكثر من 
 شهر

* 

حجم الفريق في وقت 
 ال روة

اعداد او   4
 اقل

 15الى  5من  -
 ععو

- 
 15اكثر من 
 ععو

* 

فتح موقع واحد وتجهيز 
 مواد ام فتح اكثر من موقع

 موقع 1
- 

  موقع 2-3
 3اكثر من 
 مواقع

* 

عدد الجهات المتأثرة من 
 مواقع العمل المفتوحة

0 
- 

 - 3اكثر من  * 1-3

عدد العاملين والجهات 
 لمتأثرة بالمواقع المفتوحةا

1 
- 

 - 5اكثر من  * 2-4

 - 3  2 - 1 االوزان

 4 2 0 التكرارات

 12 4 0 النتيجة

 2.6 الوسط الحسابي المرجح
النسبة المؤية لمد  

 88.8 المطابقة
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 11.2 حجم الفجوة

 
   تعريف المشروع -3-5-1-2
خوواص بتعريووف ( وال50-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الجوودول )  

المشووروع موون إ  موود  وعووو  نطوواق المشووروع ودقووة تفاصوويل  وموود  توووفر 
الوثوووائق والمسوووتلزمات وتلبيوووة احتياجوووات المسوووتفيدين ومووود  تووووافر الموازنوووة 
المطلوبووة النجوواز المشووروع نسووبة خطووورة متوسووطة الووى عاليووة إ  كانووت درجووة 

عووودم  ( ويعوووود سوووبب  لووول الوووى%67( وبنسوووبة )3( مووون اصووول )2المخووواطرة )
اعتماد اساليب علمية حديثة عند تقدير موازنة المشروع على الررم من اذميتو  
وتعدد المشاريع التي يمكن ان تستجد على عوء انجاز المشوروع بالفعو ً عون 

عدم تووفر التوثيوق المناسوب والودقيق للبيانوات والمشواكل والمعوقوات والمخواطر 
دم وعوو  ودقوة تفاصويل نطواق التي تواج  المشروع اثناء التنفي  فع  عون عو

المشروع مع م حظة اط ع الفريق ومعرفت  باحتياجات الجهات المستفيدة مون 
 المشروع كون  من المشاريع التقليدية التي تنف ذا الشركة.

 ( 50-3جدول )

 نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر تعريف المشروع /مجمع ذيت السكني

 عــامــل المخاطرة
 مستو  المخاطرة

 منخفض
مستو  المخاطرة  

 متوسط
مستو  المخاطرة 

 عــالي
 نطاق المشروع

جداول الكميات ، )
 المخططات ..الخ(

 محدد جيدا         
 

مفصل  
 * بمستو  عالي

 رامض

- 
نواتو )تسليمات( 
المشروع في كل 

 مرحلة

 محدداجيداً          
* 

محدد باالسم 
وليس 

 بالمعمون
 

 رير معرف

- 
اذداف ايجابيات او 

 المشروع
يعرف بصورة  * يعرف بالتفاصيل   

رير معرف   عامة
 - اوريرواعح

معرفة احتياجات 
المستفيدين من 
المشروع/البيئة 

 المحيطة

 محددة بوعو      

* 

معرف ولكن  
  معقد

رامض او معقد 
 جدا

- 

 مستو  معرفة
 المستعملين باالنترنيت

 عارفا بمجاالت
  &              IT استعمال

على معرفة 
  بدرجة متوسطة

يفتقرون الى 
المعرفة الكافية عن 

IT * 
ال ين  االععاء عدد

في  يمتلكون خبرة عالية
 اعمال المشروع

 ال توجد * النصف  الكل
- 

 الوثائق المتاحة حالة
 كاملة وحديثة          
 

كامل الكثر من 
 * % حاليا75

االكمال معدوم 
او  %75اواقل من 

 - خرو  عن الموعد
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عدد المشاريع التنموية 
االخر  التي يعتمد 
 عليها النظام/توسع

 فأكثر 2 * 1                        0
- 

عدد المشاريع التي 
على انجاز  بناءً  تستجد

 المشروع
 فأكثر          2  1  0

* 

 الكلفة التقديرية 
 بالكامل وثقت

 باستعمال
      مثبتةممارسات 

 
مستخدمة بشكل 

  تقريبي
 رير التقديرات

 مستندة ورير موثقة
 * مسلوب ناجح

 3 2 1 االوزان

 3 4 3 التكرارات

 9 8 3 النتيجة

 2 الوسط الحسابي المرجح
النسبة المؤية لمد  

 المطابقة
67% 

 %33 حجم الفجوة

 
 ر  العمل/جهة التمويل: -3-5-1-3

عمول ( توأثير رب ال51-3بينت نتوائو التحليول وكموا موعوح فوي الجودول )
)اصوووحاب المصووولحة( فوووي زيوووادة او تخفووويض المخووواطر ا  ان نسوووبة المخووواطر 
المتعلقووووة بأصووووحاب المصوووولحة ذووووي منخفعووووة ، إ  كووووان الوسووووط الحسوووووابي 

( إ  ان الجهوووة المسوووتفيدة %47( وبنسوووبة مؤيوووة )3مووون اصووول ) (1.4)المووورجح

كانووت متعاونووة بشووكل كبيوور مووع فريووق العموول ومتفهمووة لمتطلبووات تنفيوو  العموول 
ت بشكل كبير على سرعة تنفي  المشروع فع ً عن ان الجهة المسوتفيدة وساعد

والراعية للمشروع ذي محددة ومعرفة بشكل واعح مع تعاون معتودل مون قبول 
 مديري االقسام في الشركة وبينهم وبين مدير المشروع.

 (51-3جدول )

 نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر رب العمل/ مجمع ذيت السكني

 المخاطرةعــامــل 
مستو  المخاطرة: 

 منخفض
مستو  المخاطرة 

 متوسط
:  مستو  المخاطرة

 عــالي

مسؤول )راعي( 
 المشروع

 محدد ومتحمس
* 

محدد ولكن 
 سلبي         

 - رير محدد 

 درجة التزام رب العمل
يفهم قيمة 

 المشروع ويدعم  
* 

متردد إلى حد 
 ما

 
 شكول جدا/

 ومعارض دائما
- 

رة الجهة درجة التزام ادا
 المستفيدة

يفهم قيمة 
 المشروع ويدعم  

* 
متردد إلى حد 

 ما
 

 شكول جدا/
 ومعارض دائما

- 

 -ليس جزء من  *اعيفت للخطة  عمنت بالخطة ع قة المشروع بالخطط 
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 الخطة ولم تعتمد   واعتمدت    االستراتيجية 

 مستو  التزام وتعاون

 )اقسام الشركة( المديرين

الغالبية يفهمون 
يمة المشروع ق

 ويدعمون                    

البعض يفهمون  
قيمة المشروع 

 ويدعمون 
* 

القليل يفهمون 
قيمة المشروع 

 ويدعمون 

- 

 3 2 1 االوزان

 0 2 3 التكرارات

 0 4 3 النتيجة

 1,4 الوسط الحسابي المرجح
النسبة المؤية لمد  

 المطابقة
47% 

 %53 حجم الفجوة

 مشروع علت الشركةتأثير ال -3-5-1-4
(  الوى ارتفواع درجوة 52-3بينت نتائو التحليل وكما موعح في الجدول )

تأثير درجة ومستو  التغييرات والتحدثيات التوي يحتاجهوا نظوام ادارة المشواريع 
في الشركة مما يؤدي الى ارتفاع درجة المخاطرة في المشروع و لل بحصوول  

يعووود سووبب  لوول بالمرتبووة و %(73( ونسووبة )3موون اصوول  2.2علووى درجووة )

االولووى الحتيووا  الشووركة الووى تغييووورات كبيوورة لنظووام ادارة المشوواريع ووجوووود 
متطلبوات لتغييور ذيكوول المنظموة بموا يووت ءم وحجوم المخواطر التووي تواججهوا فووي 
المشوواريع التووي تنفوو ذا وموون اذووم ذوو ه التغييوورات ذووو اسووتحدام قسووم او جهووة 

ون علوووى قووودر عوووالي مووون التأذيووول مختصوووة الدارة ذووو ه المخووواطر علوووى ان تكووو
 والخبرة في ذ ا المجال. 

 (52-3جدول )

 نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر المشروع على الشركة/ مجمع ذيت السكني
مستو  المخاطرة  عــامــل المخاطرة

 منخفض
مستو  المخاطرة   

 متوسط
:  مستو  المخاطرة

 عــالي

التحديثات على نظام 
 الحاسوب

 - نظام جديد
استبدال القديم 

اولنظام   فرعي 
 بشكل جزئي

* 
التحول الكامل 

من النظام القديم 
 إلى النظام الجديد

- 

العوامل المؤثرة على 
 تشغيل نظام الحاسوب

 - تغييرات طفيفة
تغييرات 

 متوسطة)معتدلة(
 تغييرات ج رية *

- 

عدد التغيرات المقترحة 
 على نظام الحاسوب

 - تغييرات طفيفة
تغييرات 

 وسطة)معتدلة(مت
 تغييرات ج رية -

* 

متطلبات التغيير في 
 ذيكل المنظمة

 - تغييرات طفيفة
تغييرات 

 متوسطة)معتدلة(
 تغييرات ج رية -

* 

 *تغييرات واسعة  -تغييرات  - بدون تغييراتسياسة التغييرات 
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 النطاق متوسطة)معتدلة( المطلوبة

 3 2 1 االوزان

 3 2 0 التكرارات

 9 4 0 النتيجة

 2,2 الوسط الحسابي المرجح
النسبة المئوية لمد  

 %73 المطابقة

 %29 حجم الفجوة

 مالكات )فريق( المشروع -3-5-1-5
( المتعلووق بفريووق 53-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الجوودول )

المشووروع) الموو ل( الووى درجووة خطووورة منخفعووة بمووا يتعلووق بمسووتو  الموو ل 
( ونسووبة 3موون اصوول  1.4حصووول  علووى درجووة )العاموول فووي المشووروع و لوول ل

وظهرت ذو ه النتيجوة لسوببين : السوبب االول كوون ذو ا المشوروع ذوي  %(48)
من المشاريع التقليدية التي تنف ذا الشركة بشكل مستمر  فع  عون خبورة مودير 
المشروع العالية إ  قام باكمال أنمو   شقة واحدة متكاملة توم فيهوا معالجوة كافوة 

لمعوقووات التووي يمكوون ان تظهوور اثنوواء التنفيوو  ، وموون ثووم وجوو  فريووق المشوواكل وا
المشووروع والمتعهوودين بالعموول وفووق ذوو ا امنمووو   وبوو لل اختصوور الكثيوور موون 
الجهد والوقت ال ي كان من اللمكن ان يعيع في االستفسار ومعالجة المعوقوات 

ن قبول رب بشكل منفصل اما السبب الثاني : فيعود للمشاركة البنواءة والكبيورة مو
العمل والجهوات المسوتفيدة مون المشوروع والو ي اد  بالنتيجوة الوى التقوارب بوين 

 وجهات النظر والعمل على انجاز المشروع.
 (53-3جدول )

 نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر فريق المشروع
مستو  المخاطرة  عــامــل المخاطرة

 منخفض
 مستو  المخاطرة

 متوسط 
 مستو  المخاطرة

 عالي  
مستو  خبرة مدير 

 المشروع
 اكثر مشاريع او 3

 مشروع 2-1 * بالمجال نفس 
 وال مشروع - بالمجال نفس 

 بالمجال نفس 
- 

مد  تواجد مدير 
 المشروع

مدوام بالكامل 
 * على المشروع

بدوام كامل مو 
في  طفيفة واجبات

 اماكن اخر 
- 

لمرة مع ادارة 
 مشاريع اعافية

- 

مد  تواجد فريق 
 المشروع

نصف الفريق  - الكل بدوام كامل
اقل من النصف  * بدوام كامل

 يدوام بالكامل
- 

مد  تبادل 
المعلومات والخبرات 

 بين فريق المشروع

كل الفريق سبق 
 - ان عملوا سويا

البعض منهم عمل 
 * سويا مسبقا

اي واحد عمل  وال
 مع االخر مسبقا

- 

فريق في ذك ا الخبرة 
 مشاريع او تطبيقات

ر من نف ت اكث
 - لم تنف  و المرة - نف ت لمرة واحدة * مرة
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الموقع الجغرافي 
 للفريق

 متواجدين مع
 - كل الوقت بععهم

 متواجدين مع
 * معظم الوقت بععهم

الفريق يتنقل بين 
 عدة مواقع

- 

مستو  مشاركة 
المستفيدين مع فريق 

 المشروع

 المستعملين
متفررين بالكامل 
 لفريق المشروع

* 
 المستعملين

تفررين جزئياً م
 لفريق المشروع

مشاركة  ال توجد -
 المستعملين من

 لفريق المشروع

- 

 3 2 1 االوزان

 0 3 4 التكرارات

 0 6 4 النتيجة
 1.4 الوسط الحسابي 

النسبة المؤية لمد  
 %48 المطابقة

 %52 حجم الفجوة

 

 ادارة المشروع -3-5-1-6
( والخواص بووأدارة 54-3بينوت نتوائو التحليوول وكموا موعووح فوي الجوودول )

( وبنسوووبة 3موون اصوول  2.5المشووروع الووى ارتفوواع نسووبة المخووواطرة وبدرجووة )
%( ممووا يوودل علووى عوودم اذتمووام االدارة وقصووور دورذووا ودعمهووا لمشوواريع 83)

الشركة وال ي يتعح مون خو ل عوعف تطبيوق متطلبوات اجوراءات الجوودة فوي 
مجوووال ادارة المشووواريع  تنفيووو  المشووواريع وعووودم االلموووام بالتقنيوووات الحديثوووة فوووي

وبالتووالي عووعف تطوووير التقنيووات المسووتعملة فووي ادارة والمشووروع بمووا يواكووب 
التطورات الحاصلة في مجال ادارة المشواريع واسوتمرار الشوركة علوى التقنيوات 
السوووابقة بموووا اليتناسوووب موووع التغييووورات الحاصووولة فوووي مجوووال االعموووال وبالتوووالي 

مكون للشوركة مواجهتهوا بسوبب عوعف تعورض المشواريع الوى مخواطر كبيورة الي
 خبرة الم ل العامل بالتقنيات الحديثة .
 (54-3جدول)

 نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر ادارة المشروع/ مجمع ذيت السكني
 مستو  المخاطرة عــامــل المخاطرة

 منخفض 
مستو  المخاطرة  

 متوسط
مستو   

 المخاطرة عــالي
 

 منهجية التطوير
ادارة في  المستعملة

 المشاريع

 تطوير منهجية
 مألوفة للفريق

 جديدة المنهجية 
 للفريق  

 - ال توجد منهجية *

مقترحات اجراءات 
التغيير في  ادارة 

 المشاريع

معرفة بشكل 
 واعح

رير      ولكن مؤسسة 
 واعحة

 - رير موجودة *

اجراءات ادارة 
 الجودة

رير  ولكن مؤسسة  جيدا ومنف ة محددة
 منف ة

 * جودة         مو رير 

 * ال محددة تقنيات  موجودة التقنيات  اثناء نف ت  التقنيات الموظفة 
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 تعمل    لم تنف  ولكن االستعمال وثبتت الدارة المشاريع

 3 2 1 االوزان

 2 2 0 التكرارات

 6 4 0 النتيجة

الوسط الحسابي 
 المرجح

2,5 

النسبة المؤية لمد  
 المطابقة

83% 

 %17 حجم الفجوة

 
 برامجيات المشروع/أجه ة المشروع: -3-5-1-7

( والخوووواص 55-3بينووووت نتووووائو التحليوووول وكمووووا موعووووح فووووي الجوووودول )

ببرامجيات واجهزة المشوروع الوى وجوود المخواطر بدرجوة متوسوطة الوى عاليوة 
مما يشير الوى عودم  %(67( ونسبة )3من اصل  2و لل لحصول  على درجة )

يوو  ومتابعووة انجوواز المشوواريع علووى الووررم موون اسووتعمال البوورامو الحديثووة فووي تنف
وجووود المتطلبووات السووتعمال البوورامو الحديثووة فووي ذوو ا المجووال فعوو  عوون عوودم 
كفاية االليوات واالجهوزة  المتووفرة حاليوا الروراض التطووير إ  الزالوت الشوركة 
تعتموود علووى االليووات القديمووة المتوووفرة لووديها مووع اسووتئجار االليووات االخوور  موون 

 اص عند الحاجة اليها في تنفي  المشروع.القطاع الخ
 (55-3جدول )

نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر برامجيات واجهزة الحاسوب/ مجمع ذيت 
 السكني

مستو  المخاطرة  عــامــل المخاطرة
 منخفض

مستو  المخاطرة   
 متوسط

مستو   
 عالي  المخاطرة

 

 المتطلبات الستعمال

حديثة في ادارة  برامو
 المشاريع

 ال توجد
 

 متطلبات متوسطة   
* 

 كل  جديد
- 

 امجهزة مد  جاذزية

الرراض التطوير 
 واالختبار

 ممكنة ومعمونة
 

 عمانة متوسطة  
* 

عدم توافر اي 
 عمان

- 

  3 2 1 االوزان

 0 2 0 التكرارات

 0 4 0 النتيجة

الوسط الحسابي 
 المرجح

2 
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النسبة المئوية لمد  
 المطابقة

67% 

 %33 حجم الفجوة

 
 منهجية تطوير المشاريع: -3-5-1-8

( والمتعلوق بمنهجيوة 56-3بينت نتائو التحليل وكما موعح فوي الجودول )

تطوير المشاريع الى وجود المخواطر بشوكل متوسوط الوى عوالي و لول لحصوول  
ويعود السبب فوي  لول الوى اعتمواد  %(67( ونسبة )3من اصل  2على درجة )

يوو  المشووروع  ونظووراً لعوودم المووام واطوو ع جميووع بعووض التقنيووات الحديثووة فووي تنف
اععوواء الفريووق بالتقنيووات المسووتعملة فووي ادارة المشووروع بالفعوو ً عوون وجووود 

بوورامو وتقنيووات تووم تأسسوويها ولكنهووا جديوودة ولووم تطبووق بشووكل كاموول فعوو ً عوون 
ععف مواكبة ومعرفة العاملين بأساساًت ادارة المشاريع والتطوورات الحاصولة 

 تطبيق .  في  ومتطلبات

 
 (56-3جدول )

نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر منهجية تطوير المشروع/ مجمع ذيت 
 السكني

مستو  المخاطرة  عــامــل المخاطرة
 منخفض

مستو  المخاطرة  
 متوسط

مستو  المخاطرة 
 عــالي

 ادوات وتقنيات

في تطوير  المستعملة
 المشروع

جدا  مألوفة
 للفريق

 
 ما حد إلى مألوفة

 فريق   إلى

 مول تستعمل 

قبل  من مرة
 فريق

* 

لغات البرمجة 
 المستعملة الهندسية

 الدارة المشاريع

ال توجد لغات 
 جديدة  

* 
حد  إلى جديدة لغة

 ما

 جديدة، لغة 

مول  وتستعمل
 مرة

- 

أساساًت نظام ادارة 
 المشاريع 

راسخة وواعحة 
لد  العاملين في 

 الشركة   

موجودة ولكن  
بصورة رير 

 عحةوا

جديدة على  *
 المنظمة

- 

 3 2 1 االوزان

 1 1 1 التكرارات

 3 2 1 النتيجة

الوسط الحسابي 
 المرجح

2 

 %67النسبة المؤية لمد  
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 المطابقة

 %33 حجم الفجوة

 
 نظام االدارة العاملة في المشروع: -3-5-1-9

( والمتعلووق نظووام 57-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الجوودول )

ة العامل في المشروع الى وجوود خطور بدرجوة منخفعوة و لول لحصوول  االدار
( ، ممووا يشووير الووى ان النظووام %44( ونسووبة )3( موون اصوول )1.3علووى درجووة )

المعمووول بوو  ذووو نظووام بسوويط واليتطلووب الكثيوور موون التعقيوودات ونوعيووة البيانووات 
عون  التي تتطلبها بسيطة وخالية من التعقيود و ات جوودة معتدلوة ومقبولوة فعو 

سهولة االتصال بوين فريوق المشوروع والجهوات المسوتفيدة ولورب العمول كموا ان 
الصووووو حيات الممنوحوووووة الدارة المشووووواريع ذوووووي صووووو حيات متوسوووووطة تفوووووي 

 بمستلزمات ادارة المشروع بالحد االدنى.
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 (57-3جدول )

 نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر نظام ادارة المشروع/مجمع ذيت السكني
مستو  المخاطرة  لمخاطرةعــامــل ا

 منخفض
مستو  المخاطرة  

 متوسط
مستو  المخاطرة  

 عــالي

الص حيات   نــــــــوع
 والعمـليـــــــات

ص حيات بسيطة 
 الدفعات تجهيز

 فقط   

ص حيات  
متوسطة 

 النتبوالتحديم 
* 

ص حيات 
 معقدة وواسعة

- 

 على استجابة النظام زمن

 وفق ا نترنت شبكة

 ات الحرجةالمتطلب

٪ 90 ثواني 7 <
الوقت  من

 )سريع(
 

٪ 90 ثواني 3-7
الوقت    من

 )متوسط(      
* 

 ثواني 2≥

٪ من 90

 )بطيم(

- 

 احتياجات االتصال بالنت
 ٪ عند95

 المعيف   سريع
* 

 ٪ عند98

 المعيف متوسط
 

٪ 99 من أكثر

المعيف  عند
 بطم

- 

عدد المتطلبات لتحديم 
 نظام ادارة المشاريع

 فأكثر 4 *                       3  2او   1
- 

 قنوات االتصال بين

 م اواقس مديري المشاريع
 معقدة جداً   متوسطة التعقيد * ليست معقدة            

- 

المعلومات المرسلة  جودة
من موقع العمل الى 

 الشركة

 أو  سهلة التحويل

 نوعية جيدة  ات

 أو التعقيد متوسط 

نوعية    من
 متوسطة

* 
 أو جداً  ةمعقد

نوعية  من
 رديئة

- 

 3 2 1 االوزان

 0 4 2 التكرارات

 0 6 2 النتيجة

 1.3 الوسط الحسابي المرجح
النسبة المؤية لمد  

 %44 المطابقة

 %56 حجم الفجوة

 

 ح مة البرام  -3-5-1-10
( والمتعلوق بحزموة 58-3بينت نتائو التحليول وكموا موعوح فوي الجودول )

مون ( 2.25بدرجة عالية و لل لحصوول  علوى درجوة )البرامو الى وجود خطر 
مموووا يووودل الوووى ان حزموووة البووورامو المسوووتعملة فوووي  %(75( ونسوووبة )3اصووول )

المشووروع ال توووفر المتطلبووات الحديثووة الدارة المشوواريع فعوو  عوون ان بعووض 
البوورامو التووي تسووتعمل لمتابعووة تقوودم العموول فووي المشووروع تحتووا  الووى تحووديثات 
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ق اليقوم باختيار ذ ه البرامو التي يكوون بحاجوة لهوا وانموا مستمرة كما ان الفري
يعمل وفق البرامو المتووفرة لود  الشوركة ويتورل للفريوق حريوة اسوتعمال شوبكة 

 االنترنيت وطباعة التقارير اليومية والشهرية وفق رربت  .

 
 (58-3جدول )

 نتائو تحليل قائمة الفحص لمخاطر حزمة البرامو / مجمع ذيت السكني
مستو  المخاطرة  امــل المخاطرةعــ

 منخفض
 مستو  المخاطرة

 متوسط 
مستو  المخاطرة  

 عــالي

مد  اط ع الفريق على 
في  المستعملة البرامو

 المشروع

الفريق على 
 معرفة بالحزمة

 
 معرفة متوسطة

 
 معرفة عامة

* 

 عدد التجارب السابقة مع

المجهزين او المقاولين 
 الثانويين

 أو أكثر مرات 3
* 

 مرة او مرتين
 

 ال توجد
- 

البرامو   م ءمة مد 
اادارة  لمتطلبات المنف ة

 المشاريع

متكيف 
لمتطلبات الحد 

 االدنى

 
تكيف معتدل 

 للمتطلبات

التكيف  *
للمتطلبات 

 الرئيسة

- 

 في الفريق مد  مشاركة

 اختيار البرامو
 عالية مشاركة

 في اختيار
 في يساعد 

 االختيار 
 

 لم يشارل
* 

 3 2 1 اناالوز

 2 1 1 التكرارات

 6 2 1 النتيجة

 2.25 الوسط الحسابي المرجح

النسبة المؤية لمد  
 المطابقة

75% 

 %25 حجم الفجوة

 

وعلى وفق ما تقدم ،فأن التحليل العام لقائمة الفحص وكما ذو واعح في 

( الووو ان يشووويران الوووى االرتفووواع النسوووبي فوووي 33-3( والشوووكل )59-3الجووودول )

حسابي ومتوسط النسبة المئويوة لمود  التوافوق وانخفواض حجوم الفجووة الوسط ال

بين المتطلبات امساس الدارة مشروع ياخ  بعين االعتبار المخواطر ، وبوين موا 

 مطبق فعلياً . 
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 (59-3جدول )

 ملخص نتائو قائمة الفحص لتحديد مخاطر المشروع مجمع ذيت السكني

 فقرات قائمة الفحص ت
الوسط 
 الحسابي

نسبة ال
 المئوية

حجم 
 الفجوة

 %11 %88 2,6 حجم المشروع 1

 %33 %67 2 تعريف المشروع 2

 %53 %47 1.4 رب العمل/جهة التمويل  3

 %27 %73 2.2 تأثير المشرع على الشركة 4

 %52 %48 1.4 كادر )فريق( المشروع 5

 %17 %83 2.5 أدارة المشروع 6

 %33 %67 2 برامجيـات المشروع/ أجهزة المشروع 7

 %33 %67 2 منهجـية تطوير المشـــاريع 8

 %56 %44 1.3 نطام االدارة العامل في المشروع 9

 %25 %75 2.25 حزمة البرامو 10

 

 
 (33-3شكل )

الوسط الحسابي والنسبة المئوية وحجم الفجوة لقائمة فحص مخاطر مجمع 

 ذيت السكني
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المتطلبوات امسواس لنظوام ( حجم الفجووة لجميوع 34-3وفيما يبين الشكل )

% 56ادارة المشوواريع االحترافيووة، والوو ي يكشووف بانخفوواض حجووم الفجوووة عوون 

بشووكل عووام ، لكوون ذوو ا التشووخيص االولووي للمشووروع ال يمكوون ان يعووول عليوو  ، 

كونهوووا تعكوووس اراء نظوووام ادارة الشوووركة وجهوووة التمويووول ومووود  تعووواون الجهوووة 

ز المشوروع وفوق المواصوفات وفوي المستفيدة مع فريق العمل وتاثيره علوى انجوا

مواعيوودذا المحووددة ،كمووا ي حووظ موون الشووكل ان اكبوور فجوووة تحققووت ذووي تلوول 

المتعلقوة بنظووام االدارة فوي المشووروع يليو  جهووة التمويول فووي المشوروع ، والوو ي 

يتعوح بشوكل جلوي فوي تعواون الجهوة الممولوة للمشوروع ودرورذوا فوي مسوواعدة 

 فريق المشروع.

 

 
 

 (34-3شكل )

 ئو قائمة الفحص لحجم الفجوة لمشروع مجمع ذيت السكنينتا
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 مناقشة نتائ  تحليل االحتمالية واالثر -3-5-2
كشفت نتائو دراسة مستندات المشروع )مشروع مجمع ذيت السوكني( والو ي   

 ـ( الف دينار ، وبمدة عقود محودد بو59525341تم انشاؤذا بكلفة تعاقدية بلغت )
 تي :( يوم اال900شهر( أي )30)

( يومووواً ،بعووود اعوووافة اوامووور المووودد 981توووم انجووواز المشوووروع بعووودد ) -1
( يوماً. وذ ا يؤشر نسبة المخاطر المتعلقوة 81االعافية  والتي بلغت  )

%( ، وصنفت  عمن فئة المخواطر 21بالمشروع من إ  المدة سجلت )
 (.60-3العالية جداً ،  وكما موعح في الجدول )

( الف دينار ، و لل بعود 53246646فعلي )تم انهاء المشروع بالكلفة ال -2

اعوووافة كلوووف التغيير)بموجوووب االوامووور االداريوووة ( والمبوووالغ الواجوووب 
سوودادذا لمسووتحقيها والمصوواريف االداريووة الخاصووة بالمشووروع وبنسووبة 

%( وذو ا 1% ،  اي بنسبة زيادة عون الكلفوة التعاقديوة بلغوت )90انجاز
درجوووة المخووواطر يشوووير الوووى ان  الزيوووادة فوووي الكلوووف تصووونف عووومن 

 المنخفعة.

بعوود دراسووة وتحليوول اواموور الغيووار الخاصووة بالمشووروع والتعوورف علووى  -3
 -االسباب الموجبة لها تبين االتي :

( الاف ديناار عان عادم جاه ياة الموقع)اعماال 1911228امر ضيار بمبلا ) -
 ( .4/12/2012في  14848قطع التلة في الموقع( وبموج  االمر )

( الف ديناار عان اعماال الادفن باالترا  النظياف 686185امر ضيار بملبا ) -
لموقااع المجمااع مااع الاار  والحاادل لرفااع الموقااع بمااا يااتال م ومتطلبااات 

فاي  6251المجمع ولمنع تراكم ميان االمطار فياي وبموجا  االمار االداري )
14/4/2013  .) 

( الف دينار عن اعماال حماياة الساياج الخاارجي 66072امر ضيار بمبلا )  -
 (  25/5/2013في  404ج  االمراالداري المرقم )للمجمع وبمو

( الاف ديناار عان اعماال ا الاة التلاة الصااخرية 489109امار ضياار بمبلاا ) -
المحا يااة للموقااع ورفااع الصااخور الم يجيااة والقيريااة الاات خااارج الموقااع 

فااااي  13870و 3/9/2013فااااي  13643وبموجاااا  االماااارين االداريااااين )
9/9/2013. ) 
( الاف ديناار عان  ياادة اعماال الادفن بالحصات 215441امر ضياار بمبلاا ) -

الخااابط تحاات االرضاايات لالبنيااة السااكنية عمااا مثباات فااي جااداول الكميااات 
 (.18/11/2013في  17558وبموج  االمر )
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( الااف دينااار عاان اسااتحداث بعااح الفقاارات 121825اماار ضيااار بمبلااا ) -
والخاااص بتجهياا  كاااونتر ساانل مطاابخ  للبنايااات السااكنية وبموجاا  االماار 

 (.18/5/2014في  8513االداري )
( الاف ديناار عان اساتحداث فقارة تجهيا  وتنفيا  42300امر ضياار بمبلاا ) -

كتائااا  حديدياااة للشااابابيل وبالكوناااات للطاااابق االرضاااي لالبنياااة الساااكنية 
 (.10/6/2014في  9808وبموج  االمر) 

( الف دينار عن  يادة  رعة واقع العمل الفعلاي 498976أمر ضيار بمبلا ) -
جاداول الكمياات فاي اعماال اللابخ الاداخلي والخاارجي لالبنياة الساكنية عان 

 (.29/6/2014في  10755وبموج  االمر االداري )
( الف دينار عن  يادة  رعة واقع العمل الفعلاي 498976أمر ضيار بمبلا ) -

عن جداول الكميات في اعمال انشا  المنهوالت الخرساانية لشابكة مجااري 
فااااي  12970ة السااااكنية وبموجااا  االمااار االداري )المياااان الثقيلاااة لالبنيااا

17/8/2014.) 
( الف دينار عن  ياادة  رعاة واقاع العمال الفعلاي 88053أمر ضيار بمبلا ) -

عن جداول الكميات في اعمال  االبوا  الخشبية  لالبنية السكنية وبموجا  
 (.27/1/2015في  1317االمر االداري )
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 االثر) المبالغ بااللف دينار(نتائو تحليل االحتمالية و (60-3جدول)

 المصدر: من اعداد الباحث

 مناقشة نتائ  تحليل مخطط السب  واالثر -3-5-3

  مناقشة نتائ  تحليل مخاطر الكلفة -3-5-3-1

( اسووتعمال 35-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الشووكل ) :المقاااييس -

شوووروع ، وعووودم الشوووركة االسووواليب التقليديوووة فوووي تسوووعير جوووداول الكميوووات للم
                                                                    االذتمام بمواكبة التطورات ، واتباع االساليب الحديثة في التسعير.                                                              

(عوودم 35-3شووكل )بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي ال القااوع العاملااة: -

تناسب عدد الم ل مع حجم المشروع ، وافتقوار الودورات التدريبوة الوى الجانوب 
                                      التطبيقي واقتصار ارلبها على الجانب النظري.                                                                                   

(عودم 35-3بينت نتائو التحليل وكما موعح في الشكل ) : والمكائن اآلليات -

توافر اية اليات مملوكة للمشروع في موقع العمل لعدم وجوود فورع للشوركة فوي 
محافظوة االنبوار، وتحمول تكواليف اسوتئجار كافوة االليوات لتنفيو  المشوروع خو ل 

يف تعطيوول ايووام العموول اليوميووة وخوو ل ايووام العطوول الرسوومية فعوو ً عوون تكووال
 الدروام بسبب الظروف المناخية المتقلبة .  

( ظهوور اخطواء 35-3بينت نتائو التحليل وكما موعح في الشكل ) :الموارد -

في تقدير قيمة وكمية المواد المثبتة في جداول الكميات عون الواقوع الفعلوي اثنواء 
ء التنفي  ، فع ً عن صعوبة وصول بعوض الموواد الوى موقوع العمول بسوبب سوو

 االوعاع االمنية .                              

( 35-3بينوت نتوائو التحليول وكموا موعوح فوي الشوكل ) :الوثائق والسجالت -

عوعف التوثيوق فوي حفوظ وثوائق المشووروع عنود الحاجوة اليهوا بالسورعة والوقووت 
المطلووووب، وعووودم وجوووود سوووج ت لتوثيوووق المشووواكل والمخووواطر التوووي واجهوووت 

 المعالجة ل ستفادة من .                                                                   المشروع واساليب 

( 35-3بينت نتوائو التحليول وكموا موعوح فوي الشوكل ) :الطرائق واالسالي  -

اسووتعمال الطرائووق التقليديووة فووي تنفيوو  المشووروع وبالتووالي زيووادة الجهوود والوقووت 
 المب ول في تنفي  العمل .    

( عودم 35-3بينت نتوائو التحليول وكموا موعوح فوي الشوكل ) :البيئة المحيطة -

جاذزيووة الموقووع بسووبب وجووود توو ل عوومن مسوواحة الموقووع ، وكمووا ان موقوووع 
المشووروع يقووع فووي منطقووة بعيوودة عوون مركووز محافظووة االنبووار ومتطلبووات توووفر 

 الخدمات ومن ثم ارتفاع تكاليف المشروع.

( اصودار اوامور 35-3حليل وكما موعح في الشوكل )بينت نتائو الت :التمويل -

ريووار وارتفوواع تكوواليف المشووروع بسووبب عمليووة حفوور الووت ل وتجهيووز الموقووع 
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وتكاليف استئجار العمالة واالليات نظراً لعدم وجود فرع للشركة فوي المحافظوة 
وقلة عدد العاملين قياساً بحجم المشروع ، وبالتالي تحمل تكاليف اداريوة اخور  

 ل في استئجار شقق طيلة مدة تنفي  المشروع فع ً عن المدد االعافية.تتمث

( عوودم وجووود 35-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الشووكل ) االدارة: -

خطووط الدارة مخوواطر المشووروع ورصوود المبووالغ ال زمووة لهووا وكوو لل قلووة وعووي 
ا االدارة باذميوووة رصووود مبوووالغ لمواجهوووة المخووواطر التوووي يمكووون ان يتعووورض لهووو

 المشروع.

 

 
 (35-3شكل )

 مخطط السبب واالثر للكلفة/ مجمع ذيت السكني

 

 مناقشة نتائ  تحليل اسبا  مخاطر الوقت  -3-5-3-2

( االفتقوار الوى 36-3بينت نتائو التحليل وكما موعح في الشوكل ) المقاييس: -

نوي الدقة في اعداد الجداول الزمنية  لتنفي   المشروع، وعدم تكامل الجدول الزم
من حيم ) المدة ،العمال، االليات، االجور(، واالعتماد فوي اعوداد الجدولوة الوى 

 معلومات تفتقر الى الدقة .                                           
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( قلوة 36-3بينوت نتوائو التحليول وكموا موعوح فوي الشوكل ) القوع العاملاة : -

، ا  توووم االعتمووواد علوووى عوودد العووواملين فوووي المشوووروع  قياسوووا بحجووم المشوووروع 
المقوواولين الثووانويين موون البوواطن واالجووور اليوميووة لتنفيوو  المشووروع بشووكل كبيوور 

                             وبالتالي استغراق المزيد من الوقت.                                                                                            

( االعتمواد 36-3بينوت النتوائو وكموا موعوح فوي الشوكل ) :والمكائناآلليات  -

على االليات والمعدات المستأجرة وما يستغرق  من وقت لتوفير االليات في كول 

مرحلووة موون مراحوول موون التنفيوو ، كوو لل موود  توووفر الكفوواءة فووي اسووتعمال وادارة 

 االليات في القطاع الخاص وفق متطلبات المشروع.           

( تووم تنفيوو  36-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الشووكل ) : مااواردال -

المشووروع فووي منطقووة بعيوودة عوون مركووز المدنيووة وبالتووالي اسووتغراق وقووت اطووول 

لوصول الموواد الوى  الموقوع، فعو َ عون  تفواوت كفواءة ومودد  اسوتعمال الموواد 

 وفقاً لخبرة المقاول الثانوي وكفاءت .

( 36-3نت نتائو التحليول وكموا موعوح فوي الشوكل )بي الوثائق والسجالت : -

ريوواب االذتمووام بأذميووة التوثيووق  وتسووجيل الوقووت الوو ي تسووتغرق  كوول  فقوورة او 

عملية فعليا اثناء التنفي  وك لل عدم وجود سج ت او بيانات محدثة عون الوقوت 

 الفعلي لكل عملية في مشاريع المنف ة  ل ستفادة منها في المشروع. 

( 36-3بينت نتوائو التحليول وكموا موعوح فوي الشوكل ) واالسالي : الطرائق -

االعتمووواد علوووى الطرائوووق التقليديوووة فوووي اعوووداد الجووودول الزمنوووي دون مواكبوووة 

 التطورات في ادارة المشاريع .         

( فقود 36-3بينوت نتوائو التحليول وكموا موعوح فوي الشوكل ) :البيئة المحيطاة -

ة ودورذووا  الكبيوور فووي تووأخر انجوواز المشووروع تبووين تووأثير سوووء االوعوواع االمنيوو

 .  ئية نتيجة دخول الجماعات المسلحةوال ي اد  الى توقف  في مراحل  النها

( تحمول تكواليف 36-4بينت نتائو التحليل وكما موعح في الشوكل ) التمويل: -

التوقفووات بسووبب عوودم  جاذزيووة الموقووع بسووبب الووت ل  وكوو لل تحموول تكوواليف 

ر  االليووات واجووور العمووال اثنوواء موودد  التوقووف فووي لعطوول اعووافية عوون اسووتئجا

 الرسمية .

( فقود ظهور قلوة 36-3بينت نتائو التحليل وكما موعح فوي الشوكل ) االدارة : -

اذتمام االدارة بأدارة الوقت وتاثيره على نجا  المشروع فع ً عن عودم وجوود 



 بين النظرية والتطبيق   PMPإدارة مخاطر المشاريع االحترافية

201 

 

ابة فعو ً عون خطط الدارة مخاطر تأخر انجاز الجدولة  الزمنية ووقت االسوتج

 ععف التنظيم  لتوزيع المهام وفقا للجداول الزمنية . 
 

 
 (36-3شكل)

 مخطط السبب واالثر للوقت/ مجمع ذيت السكني

 
 مناقشة نتائ  تحليل مخاطر النطا  -3-5-3-3

( اسووتعمال 37-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الشووكل ) :المقاااييس -

المشروع  وبالتالي رياب الدقة والتفصويل فوي  الطرائق التقليدية في تحديد نطاق

 تحديدالمهام الواجب القيام بها من قبل كل ععو من اععاء فريق المشروع.

(عوودم 37-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الشووكل ) :القااوع العاملااة -

توووافر جووداول تحوودد عوودد الموو ل المطلوووب فووي كوول مرحلووة موون مراحوول تنفيوو  

 الخبرات المطلوبة في فريق المشروع                                        المشروع والمؤذ ت و

( عودم 37-3بينت نتائو التحليل وكما موعح في الشكل ) اآلليات والمكائن: -

وجود جداول اومخططات عن عدد او نوعية االليوات المطلوبوة فوي كول مرحلوة 

سوية  لعمول كول  ليوة فوي من مراحل العمل وايعاً عدم تحديد ساعات العمل القيا

 المشروع بما  يعمن كفاءة ودقة العمل .                               
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( ظهوووور 37-3بينوووت نتوووائو التحليووول وكموووا موعوووح فوووي الشوووكل ) :الماااوارد -

اخت ف بعض المواد المثبتة في جداول الكميات عن الواقع العملوي اثنواء التنفيو  

ية   المثبتة في جوداول الكميوات عون الواقوع ك لل اخت ف ارتفاع االبواب الخشب

 اثناء التنفي  مما يدل على عدم دقة تفاصيل جداول الكميات.

( 37-3بينوت نتوائو التحليول وكموا موعوح فوي الشوكل ) :الوثائق والسجالت -

عوودم تكاموول جووداول المشووروع موون حيووم )الموودة ،العمالووة ،االليووات( كوو لل عوودم 

اب المصوولحة والمتعهوودين الوو ين تتعاموول وجوود سووج ت بأسووماء وعنوواوين اصوح

                                            معهم الشركة ووفق قدراتهم وكفاءتهم                                                                                            

( 37-3الشوكل ) بينت نتوائو التحليول وكموا موعوح فوي :الطرائق واالسالي  -

افتقار الشركة الى التحديم على اساليب العمل المستعملة في التعامول موع نطواق 

 المشروع بما يتناسب مع التطورات الحاصلة في مجال ادارة المشاريع.                                                        

( سووء 37-3لشوكل )بينت نتائو التحليل وكموا موعوح فوي ا :البيئة المحيطة -

االوعاع االمنية وصعوبة  وانعكواس  لول سولباً وبشوكل مباشور علوى المشوروع  

وعوودم جاذزيووة الموقووع بسووبب وجووود الووت ل علووى المسوواحة المخصصووة لبنوواء 

 المجمع السكني.                               

( عوودم دقووة 37-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الشووكل ) :التموياال -

فاصوويل نطوواق المشووروع ومووا ترتووب عليوو  زيووادة فووي كميووات بعووض الفقوورات ت

وبالتووالي زيووادة النفقووات كوو لل مبووالغ عوون اعووافة فقوورات مسووتحدثة اثنوواء  التنفيوو  

 متمثلة باعمال قطع التربة الصخرية  ورفع الصخور.

(عوعف قنووات 37-3بينت نتائو التحليل وكما موعح فوي الشوكل ) االدارة : -

اقسووام الشوركة وموون ثوم صووعوبة الحصوول علووى معلوموات دقيقووة،  االتصوال بوين

فع ً عن ععف التوجيهات والتعليمات الخاصة بالية معالجوة االنحرافوات بوين 

 المخطط والواقع العملي.



 بين النظرية والتطبيق   PMPإدارة مخاطر المشاريع االحترافية

203 

 

 
 (37-3شكل )

 مخطط السبب واالثر للنطاق/ مجمع ذيت السكني

 
 مناقشة نتائ  تحليل مخاطر الجودة -3-5-3-4

( عووودم 38-3نوووت نتوووائو التحليووول وكموووا موعوووح فوووي الشوووكل )بي :المقااااييس -

االستيفاء بمتطلبات الجودة في اعداد جداول الكميات ومطابقتها مع المخططوات 

الميدانية والكهربائية والميكانيكية وك لل تجاوز المودة التعاقديوة لتنفيو  المشوروع 

 وبما يخالف متطلبات الجودة.

(عودم 38-3ليول وكموا موعوح فوي الشوكل )بينوت نتوائو التح القوع العاملة : -

تناسوووب حجوووم المووو ل )فريوووق المشوووروع موووع حجوووم المشوووروع( تووودني االلتوووزام 

بمسوولتزمات السوو مة المهنيووة موون قبوول فريووق المشووروع .فعوودد الفريووق اقوول موون 

 متطلبات حجم المشروع .

-3بينوووت نتوووائو التحليووول وكموووا موعوووح فوووي الشوووكل ) :اآللياااات والمكاااائن -

لكلووي علووى تووأجير االليووات والمعوودات نظووراً لعوودم وجووود فووروع (االعتموواد ا38

للشركة في محافظوة االنبوار ومون ثوم تحمول نفقوات اعوافية عون ايوام التوأخر فوي 



 بين النظرية والتطبيق   PMPإدارة مخاطر المشاريع االحترافية

204 

 

تنفيوو  المشووروع، فعوو ً عوون توودني مسووتو  متابعووة اخعوواع االليووات والمكووائن  

 لعميات الصيانة والفحوصات الدورية.

( عوودم توووافر 38-3موعوح فووي الشووكل )بينووت نتووائو التحليوول وكمووا  الماوارد: -

اموواكن لخووزن المووواد لمنووع تعرعووها للتلووف نتيجووة ارتفوواع درجووات الحوورارة او 

 ذطول االمطار فع ً عن صعوبة توفير المواد المطلوبة  في مواعيدذا .       

( 38-3بينوت نتوائو التحليول وكموا موعوح فوي الشوكل ) :الوثائق والساجالت -

خ فوووا لمتطلبوووات الجوووودة مموووا تسوووبب فوووي صوووعوبة عوووعف االذتموووام بوووالتوثيق 

الحصووول علووى بيانووات المشوواريع لعوودد موون السوونوات السووابقة فعوو ً عوون عوودم 

            تطبيق نظام الحوكمة ال ي نص علي  نظام الجودة حتى تاريخ .                                                                      

-3بينووت نتووائو التحليوول وكمووا موعووح فووي الشووكل ) الي  :الطرائااق واالساا -

(اسووتمرار الشووركة باعتموواد الطرائووق التقليديووة بأسوواليب تنفيوو  المشوواريع ررووم 38

 تأخر انجاز بعض مشاريعها .        

( نقوص 38-3بينت نتائو التحليل وكما موعح في الشكل ) البيئة المحيطة : -

وانعكواس  لوول سولباً علووى جوودة انجوواز الخبورة لود  بعووض العواملين  )الخلفووات( 

 المشروع ك لل عدم تطابق التصاميم مع المخططات الميدانية والمكانيكية.

( وجوود توأخر 38-3بينت نتوائو التحليول وكموا موعوح فوي الشوكل ) التمويل: -

فووي تسووديد مسووتحقات المشووروع بعووض الجهووات المسووتحقة  كمووا لوووحظ طووول 

 عام ت الصرف وتعزيز السلف.              االجراءات الروتينية عند ترويو م

( فيتعوووح 38-3بينوووت نتوووائو التحليووول وكموووا موعوووح فوووي الشوووكل ) االدارة : -

عووعف متابعووة االدارة لعوومان تطيووق متطلبووات الجووودة وكوو لل اقتصووار بنووود 

 التأمين على المشاريع  لبعض المخاطر وارفال العديد منها  .
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 (38-3شكل )

 للجودة/ مجمع ذيت السكنيمخطط السبب واالثر 

 

 مناقشة نتائ  تحليل مصفوفة االحتمالية واالثر  -3-5-4

(  39-3بينووت نتووائو التحليوول لمصووفوفة المخوواطر وكمووا موعووح فووي الشووكل )    
بان الفرص التي كانت لصالح المشروع ذوو تعواون اصوحاب المصولحة )الجهوة 

العمالة المواذرة لتنفيو  الممولة بشكل كبير مع فريق المشروع ،فع  عن توافر 
العمل نظراً لما يتمتع ب  )الخلفات( في تلل المناطق من خبرة وكفاءة كبيورة فوي 

لمشووروع فووي تنفيو  مشوواريع مماثلووة اعموال البنوواء وكو لل الخبوورة الكبيوورة لمودير ا
تنفي  المجمعات السكنية( والتي ادت الوى تو ليل العديود مون المشواكل والمخواطر )

صار الوقت في التنفيو  مون خو ل بنواء أنموو   شوقة واحودة فوي اثناء العمل واخت
المجمووووع ومعالجووووة كافووووة المشوووواكل والمخوووواطر التووووي واجهووووتهم اثنوووواء التنفيوووو  
ووبمشاركة جميع اععاء الفريق ومون ثوم توم االعتمواد علوى ذو ا امنموو   فوي 
تنفيوو  الشووقق االخوور  فووي المجمووع نظوورا الكتسووابهم الخبوورة فووي كيفيووة معالجووة 

اكل التووي يمكوون ان تووواجههم اثنوواء العموول. علووى الووررم موون صووغر حجووم المشوو
 الفريق مقارنةً بحجم المشروع. 
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 ( مصفوفة االثر واالحتمالية لمشروع مجمع ذيت السكني39-4شكل )

 

امووا بالنسووبة التهديوودات التووي واجهووت المشووروع تمثلووت بالدرجووة االسوواس 
المشووروع إ  تعتبوور منطقووة  بالوعووع االمنووي والوو ي اثوور بشووكل كبيوور علووى تنفيوو 

ذيت من المنواطق السواخنة والتوي اد  الوى تخووف العديود مون المووظفين للعمول 
في المشروع ومن ثم دخول جماعات داعو  واالسوتي ء عليهوا والتوي ادت الوى 
توقووف المشووروع فووي مراحلوو  النهائيووة ، فعوو  عوون عوودم جاذزيووة الموقووع عنوود 

ت ل( وبناء المجموع بمنطقوة منخفعوة  التنفي  بسبب وقوع الموقع )عمن منطقة
يؤدي الى تعرعها لمخاطر الفيعانات، وبناًء علي  تأخر البدء بتنفيو  المشوروع 

م بموا اد  الوى توأخر 1,5لغرض تقطيع الت ل الصخرية ورفع الموقع بمسوتو  
التنفيوو  وزيووادة التكوواليف، فعوو ً عوون عوودم امووت ل الشووركة لفوورع فووي محافظووة 

 2الفريق الى استئجار االليات والعمالة واسوتئجار شوقة عودد/ االنبار مما اعطر

لفريووق المشووروع وبالتووالي رفووع تكوواليف التنفي .االسووتراتيجية المناسووبة لمثوول ذوو ه 
المخاطر ذو المشاركة والقبول عن طريق اشرال  بعض المهندسوين او العمالوة 

لمشوروع من عمن المنطقة بما يعومن تواجودذم فوي المشوروع وامكانيوة تنفيو  ا
بسهولة اكثر إ  ان تشغيلهم يعمن ايجواد فورص عمول لهوم وبموا يحقوق مصولحة 
الطرفين وبنفس الوقت يساعد على انجاز المشروع بدون مشاكل بسبب الوعوع 

 االمني.
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 مناقشة نتائ  تحليل شجرة القرارات لمجمع هيت السكني -3-5-5
 ( الف دينار7000مع افتراض ان كل يوم اعافي في انجاز المشروع يكلف )

( الوف دينوار مووع 5000000زيوادة موازنوة المشووروع بمبلوغ ) :االحتماال االول -

تخفوويض الموودة ، وذوو ا  يظهوور )تخفوويض الموازنووة مووع تمديوود )زيووادة( موودة العقوود 
( الوووف دينوووار وزيوووادة بالكلفوووة بمبلوووغ 3000000التنفيووو  يحقوووق وفوووراً بمقووودار )

 فر:( الف دينار وب لل يكون صافي الو1680000)

 الف  دينار 1320000(= 1680000-3000000)

( يووم لمودة 600تمديد وزيادة مدة انجواز المشوروع باعوافة ) :االحتمال الثاني -

االنجوواز مووع تخفوويض الكلفووة ، وذوو ا يظهر)زيووادة الموازنووة مووع تخفوويض موودة 
( الوووف دينوووار وزيوووادة فوووي التكووواليف بمبلوووغ 2000000التنفيووو ( وفوووراً بمبلوووغ )

 ف دينار وب لل يكون صافي الوفر:( ال2520000)

 الف دينار. 520000( = 2520000 -2000000)

وعلي  فأن االحتمال االول ذو االفعل نظراً النو  يحقوق وفوراً بمبلوغ اكبر.وكموا 
 (40-3موعح في الشكل)
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 (40-3شكل )

 نتائو تحليل شجرة القرارات / مجمع ذيت السكني

ادرصقائمة الم  

 كريملالقر ن ا 
 لعربيةالمصادر ا 

 اوالً:التشريعات
 العوودد: ،2014الوقووائع العراقية،الجريوودة الرسوومية لجمهوريووة العووراق،  -4

4325 :56 

،العوودد 2015جمهوريووة العووراق، الوقووائع العراقيووة، الجريوودة الرسوومية ل  -5

( وصووودر بيوووان التصوووحيح للخطوووأ المطبعوووي )بالعووودد 41-58) :4388
4399 ،2016 :8) 

 2014لسنة/ تعليمات تنفي  العقود الحكومية -6

 بتثانياً: الك
،ه ادارة المشووواريع المعاصووورةهمنهو 2012خيووور الووودين، موسوووى احمووود، -1

 متكامل في دراسة ادارة المشاريع،الطبعة االولى ،عمان، االردن.
، ه أدارة المشواريعه ،الطبعوة العربيوة،عمان 2012دودين،احمود يوسوف،  -2

 ، االردن.
ليووووول، صوووووويص،رالب جليل،عباسوووووي،رالب يوسف،صوووووويص،راتب ج -3

،ه أساسوووووواًت ادارة المشوووووواريعه،الطبعة االولووووووى، أثووووووراء للنشوووووور 2010
 والتوزيع،عمان، االردن.

، أساسووواًت البحوووم العلمي،الطبعوووة 2009العوووامن، منووو ر عبووود الحميووود،  -4
 الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان.

،ه أسوووس ومبووواده أدارة المشوووروعات 2008الشوووافعي، شوووريف فتحوووي،  -5

سويةه، الطبعوة االولوى، دار الكتووب العلميوة للنشور والتوزيوع، القوواذرة الهند
 ،مصر.

،هأساسووويات ادارة المشووواريع 2010الطيطوووي، خعرمصوووبا  إسوووماعيل،  -6
وتكنولوجيووا المعلوموواته، الطبعووة االولووى، دار الحاموود للنشوور والتوزيووع، 

 عمان، االردن.
ه ، الطبعوة ، هادارة المشوروعات العاموة2009العلي، عبد الستار محمود،  -7

 االولى، دار الميسرة للنشر والتوزيع ،عمان ، االردن
، هادارة المشوووووروعات الصوووووغيرةه، الطبعوووووة 2014العطيوووووة ، ماجووووودة،  -8

 الخامسة ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، االردن 
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، ه ادارة المشووووروع  2015الغريووووري، سووووامي  يوووواب عبوووود الوووورزاق ،  -9
 تبة زين الحقوفية واالدبية  .م.م.ودراسة جدواهه، الطبعة االولى ،مك

،هأدارة الجوووودة مبووواده 2012النجار،صوووبا  مجيووود وجوووواد مهوووا كامووول، -10
 وتطبيقاته، الطبعة الثانية، مركز دار الدكتور للطباعة، بغداد.، العراق.

، ه ادارة 2001فيووووولر، جوووويم ،ترجمووووة عبوووود الحكووووم احموووود الخزامووووي، -11
الفجور للنشور والتوزيوع، مشروعات تحسين االداءه ،الطبعوة االولوى، دار 

 القاذرة ، مصر.
،ه البحوووم العلموووي واسوووتخدام مصوووادر 2008قنووودلجي، عوووامر ابوووراذيم ، -12

المعلومووووات التقليديووووة وااللكترونيووووةه ، دار الميسوووورة  للنشوووور والتوزيووووع 
 ،عمان، االردن.

موسى،شوقيري نوووري ،محمووود، ابووراذيم نووور، وسوويم ،محموود الحووداد،  -13
دارة المخوووواطره ،الطبعووووة االولووووى، ، ه ا2012سووووزان ،سوووومير  يووووب ، 

 عمان، االردن .
،ه القيادة وأدارة االبتكاره، الطبعة االولوى، دار 2012نجم،عبود نجم، -14

 الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، االردن.
،ه مووودخل الوووى ادارة المشوووروعاته، الطبعوووة 2013نجوووم، عبوووود نجوووم،  -15

 االولى،عمان ، االردن.
دارة المخاطر: االمور الحرجوة للنجوا  وارنو وجليندون ،االن،ايان، ،ه ا -16

والبقووواء علوووى قيووود الحيووواة فوووي القووورن الحوووادي والعشووورينه ، الريووواض، 
 السعودية .
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 ثالث اً:البحوث والدراسات
،هالفكور االسوتراتيجي 2009الدوري وصوالح ، زكريوا، احمود علوي صوالح، -1

 وانعكاسات  على نجا  منظمات االعمال: قراءات وبحوم،عمان االردن .
، ه تحليوول وإدارة المخوواطر التووي 2008لشوواعري ،فوووزي احموود حسووين، ا -2

تواجهها مشروعات البناء والتشييده بحوم مقودم مون كليوة الهندسوة، جامعوة 
 عمر المختار،ليبيا.

،هأنموووو   نعوووو إدارة المشوووروع :تصوووميم 2007الشووومري، عبووود محمووود ، -3
وحوسووبة وتطبيووق: دراسووة حالووة فووي عينووة موون شووركات وزارة االعمووار 

 االسكان في العراق ، بغداد، العراق.و

ات عوائض القرنوي فوي مقامو ديعات،ه البو2011المؤمن، عثمان الشيخ، عبد -4
اآلداب،  ، كليووةبيةة ليليووة ه بحووم مقوودم لقسووم اللغووة العوورالسووعودي دراسووة تح

 جامعة إلورن

 رابعاً:المجالت العريبة
نظووام ، ه تطوووير 2008الشوويخلي ،باسوول قاسووم و نوواجي ،حووافظ ابووراذيم ، -1

الدارة المخوواطر  فووي المشوواريع االنشووائية باسووتعمال اسوولوب المحاكووواةه ، 
 المجلة العراقية الهندسية ، العدد العاشر،  ار، العراق  .

 خامساً: االطاريح والرسائل
،ه تقويم إدارة المخاطر في  المشوروع 2012الزبيدي ،حسنين حميد شاكر، -1

فووي عينووة موون مشوواريع ( ISO31000:2009علووى وفووق المواصووفة الدوليووة 
شركة المنصور العاموة للمقواوالت ا نشوائيةه رسوالة ماجسوتير لنيول درجوة 

 الماجستير في علوم ا دارة الصناعية ،بغداد،العراق.
، ه دراسوة التوأخيرات فوي المشواريع 2011بوسنينة، محمد علي بوعجيلة،  -2

م العوووالي االنشوووائية بسوووبب المالوووله، االكاديميوووة العربيوووة البريطانيوووة للتعلوووي
 ،اطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في ادارة االعمال.

،ه إدارة 2012حمووووووادة ، منووووووى، عووووووامودي، عموووووور ، نايفووووووة، محموووووود،  -3

مخاطرمرحلة التشييد لمشاريع التشييد فوي سوورياه،بحم مقودم لنيول شوهادة 
الماجستير في الهندسوة المدنيوة، جامعوة دمشوق، مجلةجامعوة دمشوق للعلووم 

 العددامول. -امن والعشرونالهندسية المجلدالث
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، ه دورومكانوووووووووووووة إدارة المخووووووووووووواطرفي 2012لطيفوووووووووووووة ،عبووووووووووووودلي،  -4

 SCISدراسوووة حالوووة مؤسسوووة االسووومنت ومشووووتقات   -المؤسسةاالقتصوووادية
 سعيدةه، رسالة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية ، الجزائر.

ي ، هادارة المخووواطر المسوووببة للمطالبوووات فووو2013مهووودي ،عووو ء محسووون،  -5

المشوواريع االنشووائية الحكوميووةه، رسووالة لنيوول شووهادة الماجسووتير فووي علوووم 
 الهندسة المدنية، جامعة بغداد ، العراق.

 Qatar, National project،  2010أرشادات اعوداد خطوة ادارة المخواطر، -6

management ,http://www.mdps.gov.qa/ 
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