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 ملخص ...

م مالمحها طول المدد  التدق  دد تدإلي تلدق تاييدر المدروج ممدا   علهدا تعد مشروعات البناء والتشييد ذات طبيعة خاصة ومن أه

تحتوي علق مخاطر متعددل  وذلدن يتي دة  ل دول  تدر  التنتيدد وتعددل المراددءً انتدداءة مدن مردلدة نددء المشدرون مدروراة نالتنتيدد 

ول ددال  اتدتماليددة لو ددون  (uncertainty)ودتددا التيددليم النهددامق، اذمددر الدددي  ددإلظ تلددا ل ددال  لددروج ودالددة عددد  الت كددد 

(ً نمدا  دنع س سدلباة علدق ا تادال ات م داوتت البنداء والتشدييدً  حتدا تذا تشدانه  المشدار م انيشدامية مدن ياديدة riskالمخداطر 

طبيعة ت و نها والارض منها  إن م درل تايدر الم دان كداج ذن   عدء هددا المشدار م تختلده عدن نعادها ونالتدالق  دد تتعدرض 

 دا المخاطر  م ن أن تتتاعء مم نعاها البعض نما  د  إثر سلباة علا ت لتة ولمن تنتيد المشرون.  للمخاطر وه

 

تم تعدال استمار  استبيان لتحد د والتعرج علا المخاطر التق  د تواجد  مشدروعات البنداء والتشدييد وتدم تول عهدا علدا عددل مدن 

لتشييد نليبياً ونعد أن تم تحد د المخاطر التق  د تواجههدا هددا المشدروعات الشركات المحلية واذجنبية العاملة  ق   ان البناء وا

عدن طر ددس اسدتمار  اتسددتبيان والم دانالت الشخاددية مددم المهندسدين ومددد ري انلارات العداملين نالشددركات عيندة الدراسددة، تددم 

اطر التدق  دد تواجد  مشدروعات البنداء نالمخد  Check Listتحليء هدا المخداطر تحلديالة يوعيداًة ومدن ثدم تدم تعددال  اممدة  حد  

تدددظ أهدم  حد تبوالتشييد نش ء عا  و ق ليبيا نش ء خاص والتق من المم ن أن  يتتيد منها كالة من الم اول أو المالن. الور دة 

ا وجول شركات  دالر  علدا تنتيدد هددا المشدروعات و دصعونة المخاطر التق تواجهها مشروعات البناء والتشييد  ق ليبيا وها 

معر دة تم ايياتهدا لهدا الادل تم عمء لراسة لت ييم هدا الشركات  بء أن  دتم التعا دد معهدا وا تدراو يمدوذي لت يديم تلدن الشدركات 

 و دراتها المالية والتنية وانلار ة  بء أن تت د  للمنا اة ومن ثم تلا المشرون المرال تنتيدا.

 

 

 مقدمة -1

 

 ـون من م ـموعة يـشاطات ترتبط ن عمال المبايق وانيشاءات الهندسية ن يواعها نانضا ة تلا ن   ـان الـبناء والـتشييـد  تنما أ

حركدة أعمال الاياية، وتميز هدا ال  ان نعال ة وثي ة ن ميم ال  اعات ات تاال ة اذخدرظ، ممدا جعلد  مإشدراة مهمدا وموثو داة ل

تواجهدـها مشدار م الـبندـاء والتشدييد وهددا المخداطر  دد تدإثر التدق اطر مخدلهناك ال ثير من ااي   تت، ات تاال الوطنق وات اهات 

دكر علا سير المشرون والتق تإلي نالنتي ة تلا ت خير التيليم ول ال  الت لتة وأديايا تدإلي تلدا جدول  سديفة و دا هددا اليديا  يد

تاييدر ، اليديولة مدن صدادل العمدء ك دة عوامدء مالالتنتيد،  قلار  والمر بين ومهندسنعض من هدا المخاطر كمهارات طا م ان

جددول  اتتادداتت نددين أطددراج المشددرون ، المركز ددة  ددق اتخددـاذ ال ددـرارات، التاددميم مددن و دد   خددر مددن  بددء صددادل العمددء

، مخداطر طبيعدة اذرض والم دان، مخاطر عيوب التاميم التدق ت تشده أثنداء التنتيدد، مخاطر تايير د م المشرون، اذساسيين

 عوامء المناخ، الخ .  ، ر والنت ات والن ءمخاطر اذسعا

 

ت نبهدا  اعل وأهــم ما   ل أخدا  ق اتعتبار أن صناعة التشييد ن بيعتها محـتـو ة نالمخاطر التق  تعرض لها الم اول والتق 

الع دد ن اذخيدر ن أو التنبإ نها أو نت ثيرها علا المشرون و د لعا ذلن تلا اتهتما  نموضون المخاطر  دق صدناعة التشدييد  دق 

علا المـيـتوظ الدولـق واتتس الخبراء علدا ايد  مدن مادلحة صدادل العمدء ات تادال ة أن  دتم تول دم أو ت ليدء المخداطر وايد  

مادد تا     ددل التخلددق عددن الت ددر  الع يمددة ندد ن  تحمددء الم دداول وددددا كددء المخدداطر، وذلددن لماددلحة المشددرون ات تاددال ة

لبناء والتشييد تلا العد د من أيوان المخداطر المداهر  أو ال امندة يمدراة ل بيعتهدا الخاصدة ً تتعرض مشروعات ا .(1991،شيحة

وهدا المخاطر  م ن أن تتتاعء نعاها مدم الدبعض اذخدر نشد ء مع دد نمدا  دد  دإثر سدلباة علدا ت لتدة ولمدن التنتيدد نالمشدار م ً 

هددا المخداطر   م دن ت ليدءيد يمراة ل ول  تدر  التنتيدد تت ايد  وعلا الرغم من كون المخاطر سمة ملتا ة نمشار م البناء والتشي

   وت لتة المشرون.لمن علا سلبق   ون لها اثر ت نحي  

 

 

   مفهوم المخاطر -2

 ارتباطهدا الدراسات  متـاهيم المخـاطر  وأكـدتوتعر ه  ق م ــال تلار  المشروعــات تناول العد د من المنممات والبادثين 

 الـاناعية ومـا يتـــج عنــها من كبـر د ــم المشروعات. دي   رظ وطبيعة المشروعات ولهور الثور فة نبي المخاطر

تن المخاطر  هق تم ايية ددوث ايحراج معاكس عن النتي ة المرغونة المتو عة أو الم مولة ،وان  (3002، طار  دمال 

ن المخاطر أ (Samuel, 1996)ا بتها والتح م  يهـا ، و  دكر الهدج الرمييق نلار   المخاطر  هو  ياس المخاطر من أجء مر
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المخاطر  ن يها  (Rodger and Jason, 1999) دتمية ت م ن ت نبها  ق مشروعات البناء والتشييد، نينما  عرج ضرور 

 (. uncertaintyادتماتت الخيار  أو الرنح المترتبة عن دالة عد  الت كد أو عد  التي ن  

يددتخد  العد ددد مددن التددروض  مشددروعات البندداء والتشددييد لندد ن الت يدديم ات تاددالي  ((Raftery,1994 دكر دديا  و ددا هدددا اليدد

وذكددر ، الميددت بلية مثددء مددا هددو متعلددس نالمددد  المتترضددة لتنتيددد المشددرون   تددق هدددا الحالددة تتخددد ال ددرارات محتملددة نالمخدداطر

(Hulettvice,2001) ا أهملنا هدا المخاطر  د تعو  استمرارا ً و وضح ادد ت دار ر كء مشرون  تعرض للمخاطر وتذا م ن ن

أن المخاطر جزء من الحيا  الشخادية واتجتماعيدة ً وتشدمء اليدالمة الشخادية والادحة  (UN-ECE,1998)اذمم المتحد  

 والحوالث وتهالك اذصول وانيتاي والتاخم وسعر العملة ....... وغيرها.

 

تلدا أن المخداطر تحددث  ارعمال  مم كء  درار  تخدد  دق م دال اذعمدال تمهدر المخدـاطر و شدوالمخاطر عنار رمييق  ق اذ

ن أ Samuel) (1996, عندما   ون الم لوب المتاضلة ندين ندد لين أو أكثدر   دون يداتج أي مدنهم  تيدم نعدد  الت كدد ً ديد  ذكدر

ن المخداطر لدروج أو وضـدـم  دق أً (3002 ،طار  دمدال المخاطر  م ن اعتبارها جزء م مـء ذي  رار استثماري ً و رظ 

تيحراج معاكس عدن النتي دة  ددوثالعالم الوا عق  وجد  ي  تعرض لمرج معاكس و   اد نالمخاطر  دالة   ون  يها تم ايية 

ياصددر   لمخدداطر  علددا أيهددا عددد  الت كددد المتعلددـس نحدددوث خيددار  مددال أخددر المرغونددة المحتملددة أو الميددتهد ة ً و ددا تعر دده

 .(3002، جوري ر   دا و ،3002،ياال يخ

 

 

 Project Risk Management عملية إدارة المخاطرة-3

 

 تمثددء الهدددج مددن تلار  المخدداطر   ددق المشددروعات انيشددامية  ددق أن تنتيددد هدددا المشددروعات   ددل أن   ددون ديددل الميزاييددة 

تحد ددد لمحاولددة ن يهددا تلار  المخدداطر   (McNamara (2008, عددرج  المعتمددد  و ددا الو دد  المحدددل ونالمواصددتات الم لونددة.

التهد دات المحتملة علا المنممة وادتمال و وعها و ن وي ذلن علا اتخاذ انجراءات المناسبة لمعال ة هدا التهد دات والتح س 

 .لراسدة هددا اتدتمداتت تدإلي تلدا اتخداذ انجدراءات الاللمدة للحدد مدن دددوث هددا المخداطر أندي  داولها من ادتماتت 

متانعدة ومرا بدة تل يده أو ت ليدء المخداطر،  : تعر ه وتحد د المخاطر، تحليء المخاطر،عملية تلار  المخاطر    ل أن تتامن

 .(Hossen, 2006  (1، كما مبين نالش ء  المخاطر

 

 

 Risk Identification تحديد المخاطر 3-1
 

ة التق  د  تعرض لها المشرون والتق  م ن أن تهدل أهدداج تهدج هدا المردلة تلا اكتشاج والتعرج علا كء المخاطر المحتمل

المشددرون وهدددا  ت لددل اذلوات لتحد ددد المخدداطر مثددء اتسددتبيان، الم ددانالت الشخاددية مددم مددد ري المشددرون او  ر ددس عمددء 

  Delphi Techniqueأسلوب للتدق أو،  Brainstorming، أسلوب العاه الت ريCheck List المشرون ،  وامم التح 

(Ward, 1999). تلدا خ در  المشدرون تحد د المخاطر  م ن أن   ون اعتمالا علا اذهداج،   ي ددث  عرض تح يس أهدداج

سواء جزمياة أو كلياة  عتبر مخاطر . تحد د المخداطر   دون أ ادا نمراجعدة المخداطر الشدامعة،  العد دد مدن المإسيدات  وجدد نهدا 

  ث  تم مراجعتها للتعرج علا المخاطر المشانهة لها. وامم نالمخاطر الشامعة أو المحتملة الحدو
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  Qualitative risk analysis التحليل النوعي للمخاطر 3-2
 

د  التحليدء الندوعق لتحد دد التحليء النوعق للمخاطر غالباة ما   ون هو ال زء اذكثدر شديوعاة  دق عمليدة تحليدء المخداطرً و يدتخ

أولو ددات المخدداطر التددق تددإثر علددا أهددداج المشددرون وذلددن نت ددد ر ادتمددال و وعهددا واذثددر الندداتج عنهددا ً و ددا هدددا اليدديا  

اي    ل عمدء التحليدء الندوعق للمخداطر خدالل ندا دة المشدرون و مراجعتد  خدالل تنتيدد   (Rodger and Jason,1999)دكر 

 ات  ق ميتوظ المخاطر.المشرون ليواكل التاير

 
 risk rankingترتيل المخاطر 

 

تن كددء مشددرون لدد  مخدداطر مختلتددة و ددا الح ي ددة ميددتو ات مختلتددة مددن المخدداطر  ددد تددرتبط هدددا المخدداطر نعمليددات التشددايء أو 

مدن  ند ن ترتيدل المخداطر ميدتمد( (Gillett,1997 دكر دولامه العمدء ونالتدالق جميعهدا تدإثر علدا يشداطات المشدرون ديد  

ترتيدل  ومدن جهدة أخدرظ  دإن الت ر  الحدسية ن ن المخاطر التق   ون لها أسوء يتامج   دل أن   دون لهدا أ دء  رصدة للحددوث.

انم ايية أو  رصة دددوث المخداطر نينمدا أثدر هددا المخداطر   دل  المخاطر ميتند علا اتدتمال وشد  اذثر و اه اتدتمال

( وهناك ت نية ميتعملة  ق ترتيل المخاطر وهدا لم لونةً الو  ً ال ول    المواصتات اأن   اس طب اة لثالث عوامء هق الت لتة

أو  10ً1ً1كدء مخداطر  ناذر دا   ولنعبدر عدن وهدق ت (1نال ددول   موضدح كما (Ward, 1999  اتدتمال و اذثرماتو ة 

علدا  (ً عدالق ً متوسدط مدنختضطر لإلشدار  تلدا ترتيدـل المخداطر ديد  تعبدر عدن أهميدة المخدا 2ً3ً1أخدرظ مثدء  أر ا أي 

 .اذثر( x ترتيل المخاطر = اتدتمال    طوهدا الت د رات ت تمثء الم دار التعلق للمخاطر وتيما تعبر عن أهميتها  التوالق

 

 

 (Ward, 1999)التحليء النوعق  ق ماتو ة اتدتمال واذثر  1جدول 

 اتدتــــمال

Probability اذثر 

Impact             
 عالق 

10 

 متوسط 

1 

 منختض

 1 

10 1 1 
 منختض

 1 

10 31 1 
 متوسط 

1 

100 10 10 
 عالق

 10 

 

 

  Risk mitigation تلطيف أو تقليل المخاطرة 3-3
 

ت ليدء ادتمداتت وآثدر ن   دونالمخداطر تل يده  ،وذلن لتختيض آثار المخاطر ناتخاذ انجراءات الاللمة ل عء المخداطر م بولدة

 ق المرادء اذولا لت ليء المخاطر وت ثيراتهدا علدا المشدرون   دون أكثدر  عاليدة مدن دي  أن اتخاذ انجراءات طر و ون المخا

 نعد ددوثها. هدا المخاطر محاولة تصالو آثار

 

 

 Risk monitoring and follow up المخاطرةمراقبة ومتابعة  3-4
 

التدق  م دن أن تحددث. وت ددر انشدار  تلدا تن عمليدة تلار    ات أخدرظمرا بة ومتانعة  عالية انجراءات التق أخدت وأي ايحرا

وهدا ندا دة المشدرون ، أثنداء الدراسدات اذوليدة للمشدرون ، و  دل أن  المخاطر    ل أن تبندا أثنداء مردلدة تعر ده المشدرون

 ت ون ميتمر  أثناء تنتيدا.

 

 

 Check list  قوائم الفحص والمراجعة -4
 

د تواجد  مشدروعات البنداء والتشدييد  دق ليبيدا وتجدراء التحليدء الندوعق لهددا المخداطر تدم تعددال اسدتمار  لتحد د المخاطر التدق  د

سإاتة دول ال وايل المختلتة للتعرج علا المخاطر التق تتعرض لها مشروعات البناء والتشييد  30استبيان تامن  اتستمار  

سدفلة المال دة والمتتوددة وتدم تعددالها نشد ء  يدمح نيدهولة اسدتيتا هاً و دد وآثارها المالية وات تاال ة وتنوع  اذسفلة نين اذ
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تدم . روعق  ق تعدالها ا تادارها علدا البيايدات الم لوندة لادرض الدراسدة واسدتيتاءها مدن  بدء الشدركات المنتدد  للمشدروعات

للتعدرج علدا  طبدر  وذلدن ةمحا مدتول م استمار  اتستبيان علا تددظ عشدر  شدركة متخاادة  دق أعمدال البنداء والتشدييد ن

 المخاطر التق تواج  المشار م مم ت د ر ادتمال ددوثها واذثر الناتج عنها.

 

ند ن ادتمدال دددوثها عدالق واذثدر  (3  المبيندة نال ددول 2تلدا  1من ر دم % من الشركات عينة الدراسة أن المخاطر 95أ الت 

واجد  مشدروعات تعددال  اممدة مدن المخداطر التدق مدن المم دن أن تتم  من خالل هدا الدراسة (.3 ايمر ش ء  عالق،الناتج عنها 

هق تددظ ألوات تحد د المخاطر وها عبار  عن مدكرات  ق ش ء  وامم تيتخد   Check Listو وامم التح   .البناء والتشييد

  اثلة التق تم تنتيدها.المشار م المممن لتحد د والتعرج علا المخاطرً وها عال  ما ت ون ميتخلا  من الت ارب اليان ة 

 

في مشروعات البناء  ل( بالمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها المالك أو المقاو(Check Listقائمة فحص يبين  3جدول 
هدا المخاطر التق من المم ن أن تتعرض لها مشروعات البناء والتشييد تم وضعها  ق  اممة  ح  ومراجعة لت ون  والتشييد،

هدا ال اممة من المخاطر والتق تم  ،ال ة أو جهة منتد   خدها  ق اتعتبار عند التعا د أو تنتيد أي مشرونمرجم ذي جهة م

 علا محدلات المشرون الثالثة  الو  ، الت لتة، ال ول (.اليلبق ثر اذتحد دها من الشركات عينة الدراسة تبين اي  كان لها 

 

 المخاطر  ر م

  الر . وتشاركياتعد  وجول شركات  1

 الت خير الناتج عن المالن  ق اذمور المالية  ل م الميتح ات المالية(. 3

 عد  ال در  علا تتما  المشرون  ق و ت  المحدل. 2

 ت اول كلتة المشرون. 2

 ارتتان أسعار موال الخا . 1

  لة الخبر  لدظ م اولق الباطن. 2

 عد  الم در  المالية لم اولق الباطن. 7

  در  التنية لم اولق الباطن.الم 8
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 % من الشركات عينة الدراسة أ الت ن ن المخاطر التالية ادتمال ددوثها عالق واذثر الناتج عنها عالق والمخاطر هق:95

ارتتدان أسدعار مدوال  -3؛ات الم لوندةعد  وجول شركات وتشاركيات  الر  علق تنتيد المشار م  ق و تها المحدل ونالمواصدت -1

 لدة  -1؛  ت داول كلتدة المشدرون -2؛ الت خير الناتج عن المالن  ق اذمور الماليدة  ل دم الميدتح ات الماليدة  دق و تهدا( -2؛ الخا 

 (.3جميم هدا المخاطر موضحة نالش ء  ؛عد  ال در  علا تتما  المشرون  ق و ت  المحدل -2؛  الخبر  لدظ م اولق الباطن

 

 -1عد  وجول شركات وتشاركيات  الر   ق الاالل  عول لثالثة أسباب   ل مراعاتها عند التعا د معها وهدا اذسباب هق:

ال در  المالية : وهق رأس المال ً المعدات وا ليات الخاصة  -3ال در  التنميمية :وهق وجول هي ء تلاري مت امء نالشركة. 

 .والخبر   ق هدا الم ال ال در  التنية -2ننشاط الشركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المخاطر ذات اتدتمال واذثر العالق 3ش ء 

 

 -1ا تية:  تناتخاذ انجراءا م ن ت ليء هدا المخاطر  الت خير الناتج عن المالن  ق اذمور المالية  ل م الميتح ات المالية(

تصدار  وايين تا ا الن   وتيد الثارات  -3المال ة وال هة المنتد .تتعيء ال وايين واللوامح انلار ة التق تامن د و  ال هة 

مهمت  أن  –لعدل لولار  ااستحداث هيفة أو جهال تبعيت   -2التق من خاللها تتهرب ال هة المال ة من تنتيد التزاماتها المالية.

تجاوز كلفة المشروع

التاخير الناتج عن المالك في 

االمور المالية

ارتفاع اسعار مواد الخام

عدم القدرة علي اتمام المشروع 

في وقته المحدد

قلة الخبرة لدى مقاولي الباطن عدم وجود شركات وتشاركيات 

قادرة
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وع ونة وت  اج أي من ال هتين  ق دال عد    ون د م نين ال هة المنتد  وال هة المال ة وت ون ل  كا ة الاالديات  ق ترغا  

التزامها نتنتيد ما عليها من التزامات مناوص عليها  ق الع ول المبرمة نين ال ر ين ً و  ل أن   ون لهدا الهيفة أو ال هال 

  حدث  ق المحاكم ا ن.كما عمء أساسق واضح ومرن و وايين واضحة وت ت خد  تر  طو لة  ق التاء  ق انجراءات 

 

عد  الت خير الميتمر  ق تور د  - 1:   ل مراعاتهاالتق  لهدا اذسباب عد  ال در  علا تتما  المشرون  ق و ت  المحدل  عول

  ل أن ت ون هناك كتاءات  نية  الر   -2 المشرون.كء يشاط من أيش ة   ل اتلتزا  نالبريامج الزمنق لتنتيد  -3 موال الخا .

ت بيس  -1 الشركات التق ت و  نتنتيد المشار م. لدظ معدات( -تم اييات   نيةتو ر  -2 لاحيح.علا تنتيد العمء نالش ء ا

ت بيس منهج تلار   - 2 سحل اذعمال  ق دالة الت اير  ق التنتيد.أو  الع ول انلار ة( ةتمحت بيس  غرامات الت خير

 PERT. أو Planning Softwareالمشروعات  ق تحد د لمن المشرون مثالة ناستخدا  

 

والمواصتات الم لونة والزمن المحدل لتنتيد  ةمخاطر ت اول كلتة المشرون تت لل لراسة المشرون لراسة جيد  من دي  الت لت

ال لتة أو الزمن المحدل ل ، ت بيس منهج تلار  المشروعات  ق تحد د ت لتة المشرون ناستخدا   لالمشرون دتا ت  ت او

project management software  مثء(Palisade Cor.2008) @Risk software ل علا ال هة المنتد  أن ت خد   .

  ق اتعتبار عند تعدال الت لتة الت د ر ة للمشرون اترتتان المتزا د  ق أسعار موال الخا .  

 

معهم، يح  بء التعا د   ل علا الشركات أن ت يم م اولق الباطن الت ييم الاح  لة الخبر  لدظ م اولق الباطنلت اول مخاطر 

 لشركات  ق الم ال المتعا د علية معها.تلا امن م اولق الباطن واذعمال المنتد  سان اة خبر  الاتهتما  نت د م شهالات و

 

 قبل التعاقد معها إطار مقترح لتأهيل الشركات اإلنشائية -5

 

ق هدق عدد  وجدول شدركات وتشداركيات  دالر  علدا تنتيدد ددظ أهم المخاطر التق ادتمال ددوثها عالق واذثر الناتج عنهدا عدالت

تعتبدر مدن أهدم المشداكء  دق م دال البنداء  ، ديد ونالمواصدتات المتتدس عليهداونالت لتدة المعتمدد   ق و تهدا المحددل  المشروعات 

هددا الخادوص تدم والتشييد تذ اي  ت  م ن أن  تم التعا د مدم أي شدركة  دد ت دون غيدر  دالر  علدا تنتيدد هددا المشدار م ً وعلدا 

تحد د لراسة لت هيء هدا الشركات  بدء التعا دد معهدا وا تدراو يمدوذي لت هيدء تلدن الشدركات نحيد   م نهدا مدن معر دة تم ايياتهدا 

 و دراتها المالية والتنية وانلار ة  بء أن تت د  للمنا اة ومن ثم تلا المشرون المرال تنتيدا.

  

دي  تعايق معمم المشار م  ق   ان التشييد من مشاكء وعرا يء كبير  تيبل ايحرا ها عن أهدا ها المحدل  لها، وتش ء الت لتدة 

 ي داو والزمن وال ول  اذهداج الرميية ذي مشرون ، و عتبر تح يس هددا اذهدداج المإشدر اذساسدق  دق ت يديم اذلاء وضدمان

سباب عد  وجول شركات أو تشاركيات  الر  علا تنتيد المشار م  ق و تها منهدا: ضدعه (ً ومن أ3001المشرون  نيا  دينً 

نانضدا ة تلدا المالية أو التنيدة أو الادعه  دق تد مين ادتياجدات المشدرون مدن عمليدات التور دد للمدوال والت هيدزات ،  ةال اهز 

 مشار عنا تلا التخ يط المبرمج.، وتلا ا ت ار  ال هة المال ة  ق عد  اتلتزا  ند م الميتح ات المالية

 

تلعددل وً التنتيددد جددول   اتيختدداض  ددقأو  المشددرون ، تيهدداء تنتيدددوتددنع س هدددا اذسددباب علددا ل ددال  الت دداليه ، أو التدد خير  ددق 

لدن ت ترسدي  المشدرون علدادي  تن اختيار الشركة غير المإهلدة تدتم غالبداة نيدبل لوراة كبيراة  ق هدا اذسباب ،  الشركة المنتد 

وتح يدس اليعر اذليا مإشراة كا يداة تختيدار الشدركة ال دالر  علدا تنتيدد المشدرون  وت  عتبر ليا سعر  ق المنا اة ن د  تت التق

ترتيدل أو  عمليدة كايد مدن هندا  غيدر من  يدة تلدا المنا ادات،متدييدة وتت د  ن سدعار  الشركات عدل كبير من وذلن ذن،ي اد  

ديدد  تيددتبعد كددء مددن هددق غيددر  ددالر  مددن الناديددة التنيددة والماليددة والخبددر  عددن  نا اددة مهمددة جددداًةت يدديم الشددركات  بددء ندددء الم

المشرون ، وتتم المنا اة علا عدل محدل من الشركات التق تتو ر لد ها ال تاء  وال در  المالية وانلار ة والتنيدة نانضدا ة تلدا 

 .(Sonmez and Graham, 2002 اذماية واليمعة الحينة 

تانيه الشركات تند أن   ون و دس م موعدة مدن المعدا ير تبددأ ندرأس المدال الثاند  للشدركةً وسدنوات الخبدر  ً ود دم وكدم و

المشروعات التق أي زتها الشركة كخبر  سان ة وسير  ذاتية لهاً وكدلن د م العمالة التنية وال دوالر انلار دة لدد ها ً والمعددات 

ومددن هنددا تدد تق أهميددة الت هيددء الميددبس   دداوتت ً طددر  وجيددورً صددياية ً......وغيرهددا.وا ليددات ً وأخيددراة تخااددها مثددء م

للشركات دي    ل أن  تم الت كد من امتالك الشركة التق  يمح لها نالدخول تلدا المنا ادة ال تداءات وال ددرات الاللمدة لن داو 

الثايو ة المتروض تو رها لدظ الشدركة مدن خدالل ميدح كء هدا ل عنا تلا لراسة المعا ير والعوامء اذساسية و، تنتيد المشرون 

 .ميدايق أعد لهدا الارض ومن خالل  تم ا تراو يموذي لت هيء الشركات انيشامية  بء أن  تم التعا د معها
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 نموذج مقترح لتقييم الشركات اإلنشائية -5-1

 

ليات الت ييم التق ت ر ها هيفة مختاة مإهلة علا  ددر  وكتداء  ـ للشركات انيشامية علا عم تو ر اذهلية وال تاء    لس تعبير ـ

هدو التح دس الميدبس مدن تدو ر اذسدس والشدروط   دق المنا ادة ً ت يديم الشدركات الشركة لتنتيد ع د معين  بء أن ت د  العدروض

 هدددا و ددددرتها علدددا اذلاءالم لونددة لددددظ الشدددركات نمدددا  يهدددا مدددن  ددددراتها التنيدددة وانم اييدددات الماليدددة وانلار دددة ود دددم التزام

 Kevin,1995 )لتتم لعوتها للمشاركة  ق منا اة المشرون المرال تنتيدا . 

 

اللدوامح علدا و ً اتتحدال الددولق للمهندسدين اتستشدار ين( ال دوايين والتشدر عات الموجدول   دق يمدا  التيد دـننعد انطالن علق 

لت يديم الشدركات انيشدامية ً  اة الميدبس للشدركات انيشدامية. تدم ا تدراو يموذجد  دق م دال الت يديم اذنحاث اليدان ة النا د   ق ليبيا و

المشار م  ق الشركات عينة الدراسة ًوالهددج مند   يتدمنوذلن ناتعتمال علا استبيان تم تول ع  علا عدل من متخدي ال رار و

كات البنداء والتشدييد  دق ليبيدا ، وأهميدة كدء مدن هددا تحد د المعا ير سواء اذساسية أو الثايو ة التق   ل استخدامها  ق ت ييم شدر

المعددا ير  ددق الت يدديم ال لددق للشددركات انيشددامية للت كددد مددن  دددراتها وتم ايياتهددا الماليددة والتنيددة وانلار ددة وخبراتهددا اليددان ة  ددق 

ال هددة المنتددد  وال هددة م تددرو التددوالن الم لددوب نددين ال هددة المال ددة والنمددوذي المشددرون المددرال تنتيدددا ً ديدد   ح ددس هدددا ال

 اتستشار ة.

 

 

 المعايير الواجب توفرها في النموذج المقترح 5-2
 

ضدمن عرضدها للت يديم  بدء أن  دتم   يما  لق ت ااو كا ة الملتات  ق النمدوذي الم تدرو الواجدل تو رهدا  دق الشدركة ل دق ت ددمها

 -تتامن ا تق: التعا د معها وهدا الملتات

ال وايل المتعل ة نالوضم المالق للشركة والوثامس الواجل ت د مها ومعر ة سيولتها الن د دة وتم ايياتهدا المله المالق: و شمء  -1

 المالية. 

ملده اليددالمة والتدد مين: وهددو الملدده الدددي  شددمء علددا اذمددن الاددناعق للمشددرون وانجددراءات التددق تهددتم نيددالمة مددولتق  -3

 المشرون ووجول الت مين علا المشرون.

تخ ديط والمتانعدة: والم ادول هدو  ددرات الشدركة علدا انلار  والتخ ديط والمرا بدة ليدير اذعمدال  دق المشدرون و مله ال -2

 جدولة عمليات المشرون.

 

مله الخبرات  ق المشار م المشانهة وسمعة الشركة: هق خبرات الشركة  ق المشار م اليان ة والمشار م المرتب ة نها  -2

  .ن المرال تنتيدا نانضا ة تلا تار خ الشركة المهنق وسمعتهادالياة والتق تشان  المشرو

الملده التندق: هدو الملده الددي  شدمء علدا انم اييدات التنيددة المتدو ر  لددظ الشدركة وت يديم المتعداملين معهدا و همهدا ل بيعددة  -1

 المروج المحي ة نالمشرون.

لدددظ الشددركة والت هيددزات واذجهددز  الاددرور ة للمشددرون ملدده المددوارل المال ددة : هددو ملدده ا ليددات والمعدددات المتددو ر   -2

 الم لوب تنتيدا.  

وهددو تددو ر ال ددوالر انلار ددة والتنيددة العاملددة لدددظ الشددركة نشدد ء لامددم أو مإ دد   التنميمددق:ملدده المددوارل البشددر ة والهي ددء  -7

 والهي ء التنميمق لهدا الشركة.

 

 

 نتائج االستبيان في النموذج المقترح 5-3

 

 ننمدا لت ييم الشركات انيشامية وكتانة جميم المعا ير الرمييية والثايو دة علدا شد ء أسدفلة لالسدتبيان ناتسدتعاية يموذي  تم وضم

الميبس للشدركات انيشدامية ً وعدرض هددا اذسدفلة علدا المختادين والخبدراء  دق م دال البنداء والتشدييد ، وأخدد  للت ييم التيد ن

ثايو دة  دق النمدوذي الم تدرو لت يديم الشدركات ، و يمدا تذا كايد  هنداك أ دة معدا ير أغتلد  تناسدل المعدا ير اذساسدية وال رأ هم  ق

تدم دددج نعدض اذسدفلة الم درر   و دد، وترتيبهدا  دق اتسدتبياناذسدفلة خاوصية   ان البناء والتشييد ، وكيتيدة أسدلوب طدرو 

ً ونالنتي ددة تحاددلنا علددا اسددتمار   معددا ير جد ددد ( ولمددج نعاددها ، وتعددد ء نعاددها ا خددر، نانضددا ة تلددا وضددم أسددفلة جد ددد 

 نحي  أصبح  ا دق جميدم ال وايدل سدواء الماليدة أو انلار دة أو التنيدة أو الخبدرات. ،النموذي الم ترو لت ييم الشركات انيشامية

 اغلدلعلدا العيندة  و د تدم تحد دد عيندة الدراسدة للشدركات العاملدة  دق   دان البنداء والتشدييد العامدة والخاصدة ديد  شدمل  هددا

 .طبر  محا مةلاخء تيشامية واذجنبية ال اممة نتنتيد مشار م  الشركات المحلية
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 المعايير األساسية و الثانوية )الملفات( في النموذج المقترح. 2 جدول

 المعا ير الثايو ة المعا ير الرمييية

 المله المالق

31.9% 

تمثء ييبة الشركات التق %( 31.9  

علا تن هدا المله هو اذكثر أجمع  

 أهمية.

 .وجول ديانات جار ة  ق البنوك

 .استمرار ة الحيانات ال ار ة لون اي  ان

 .الييولة الن د ة للشركة

 البيان التتايلق لألصول الثانتة وغير الثانتة خالل الخمس سنوات اليان ة.

 الخبرات  ق المشار م المشانهة

 وسمعة الشركة

19.2% 

 سان ة. مشار م  اشلةجول عد  و

 الشركة. وجول لعاوظ م امة ضدعد  

 دالية مشانهة لمع يات المشرون الحالق. وجول مشار م سان ة أو

 شهالات دين تنتيد  ق المشار م اليان ة.

 .عدل المشار م المماثلة للمشرون الحالق المرال تنتيدا

 مله الموارل المال ة

12.8% 

 ر بية الرسمية ل والر الشركة.البرامج التدتو ر 

 امتالك المعدات والت هيزات الاللمة للعمء.

 جاهز ة الوضعية التنية لآلليات.

 وجول  يم صياية متخا  لآلليات والمعدات.

 مله الموارل البشر ة والهي ء التنميمق

13.9% 

 وجول هي ء تنميمق مت امء نالشركة.

 رون المرال تنتيدا.وجول تخااات هندسية مت املة للمش

 استمرار ة عمء الشركة كم اول رمييق.

 استمرار ة عمء الشركة كم اول ثايوي.

 المله التنق

11.2% 

 ال الر الوليتق المتدرب الخبير  ق المشار م.تو ر 

 الت ييم الاحيح للم اولين الثايو ين  الباطن( المتعاملين مم الشركة.استخدا  

للت كد من  همهم واستيعانهم لمروج المشرون  اولق الباطنم تجراء م انلة مم 

 والبيفة المحي ة ن .

 مله التخ يط والمتانعة

%10.4 

 .وجول  يم للبح  والت و ر

 وجول يما  لمرا بة وت ييم اذعمال المنتد   ق المشرون.

 ة.تخ يط وجدولة العمليات التنية للمشار م ناستخدا  الت نية الحد ثعلا ال در  

 مله اليالمة والت مين

%6.1 

 دوالث سان ة لو ا  أدد العمال.

 وجول شهالات للت مين علا المشار م.

 تو ر كالر اذمن الاناعق نالشركة.

 تو ر نرامج أمن وسالمة العاملين  ق المو م كشب ة للي وط.

 تو ر نرامج تدر بية للو ا ة من الحوالث.

 ر وأجهز  انيدار.تو ر يما  الحما ة من النا

 تو ر انجراءات والوسامء الاللمة للتعامء مم الموال الخ ر .

 تو ر نرامج انجراءات اذولية للمياعد   ق دال ددوث داتت طارمة.

 

 

سدإاتة لتوضدح ال وايدل المختلتدة للتعدرج علدا  21معا ير  ملتات( أساسية موضدحة نمعدا ير ثايو دة  7اشتمل  اتستمار  علا 

ت ييم الشركات انيشامية  بء التعا د معها و د تم تعدالها نش ء  يمح نيهولة استيتا ها ً دي  ولع  استمارات اتستبيان علدا 

مددددراء انلارات والمددددراء التنتيدددد ين و المهندسدددين العددداملين نهددددا الشدددركات ومهندسدددق ال هدددات العامدددة المال دددة والمتانعدددة 

 اتستبيان لنيل المعا ير اذساسية.  مهر يتامج (2 جدول  ،للمشروعات

 

يالدظ من يتامج اتستبيان الم بس علا عينة الشركات المدروسة تن المله المالق هو العامء اذكثر أهمية  ق النمدوذي الم تدرو 

أن الحالدة وتدل هدا النيبة علدا  الدراسة،من الشركات عينة % 31.9دي  نلا  ييبة أهميت  دوالق  انيشامية،لت ييم الشركات 

و د تق نعددا  دق  الماليدةًالمالية لهدا الشركات هق معياراة ضرور اة من أجء  در  الشركة علا تنتيد المشرون وتح يس التزاماتها 

من الشركات عينة الدراسة ، أما العوامء اذخرظ  م ن ترتيبها نحيل النيل المع ا  لها % 19.2اذهمية مله الخبرات ننيبة 

 كما  لق: 

خيدراة ملده % وأ10.2% ً ملده التخ ديط 11.2% ً الملده التندق 13.9% ً مله الموارل البشدر ة 12.8لموارل المال ة مله ا

ق ييبة ت ن س نها ، علماة ند ن ملده اليدالمة واذمدن  عتبدر معيداراة مهمداة  دق ت يديم الشدركات ، % وه2.1ة اليالمة واذمن ننيب
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تلالدة ل ند ي شدرط مدن شدروط اليدالمة   دل ت  داج العمدء  دق المشدرون ر ثمدا  دتم وتت لا هدا اذهمية ن ي  عنددما  دتم انخدال

 (  وضح ييل كء هدا الملتات.2انيشاء  ق هدا العمء ً والش ء   ميببات دوالث

 

6.10%

10.40%
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 الملتات الميتخدمة  ق النموذي الم ترو 2 ش ء

 

( كما هو موضدح نالشد ء Sonmez and Graham,2002ونم ارية هدا النتامج مم يتامج لراسة أجر    ق الوت ات المتحد   

و د اعتمدت هدا الدراسة المنهج يتي  الدي اعتمدت علي  لراسدتنا وهدو ت يديم يمدوذي ت يديم الشدركات و دس هددا المعدا ير ،  (4 

 نالترتيل التالق:   (Sonmez and Graham, 2002)وكاي  يتامج لراسة 

% وأخيددراة 19% ، ملده اني دال والتنتيدد 30% و د تق نعددا الملده المدالق 33% ً ملده التخ ديط وانلار  32ملده الخبدرات 

 ادم نانضدا ة تلدا ملده المدوارل   (Sonmez and Graham,2002) % ً دي  أن مله التنميم  ق لراسدة11مله التنميم 

 .البشر ة مله اذمن و اليالمة ، أ اا مله التخ يط وانلار   ام المله التنق

 ددق المرتبدة الثالثدة ،نينمدا تددم  (Sonmez and Graham,2002)امج تدم تاددنيه الملده المدالق  دق لراسددة ون دراء  لهددا النتد

تانيه المله المدالق  دق هددا الدراسدة  دق المرتبدة اذولدا و عدول ذلدن تلدا اخدتالج المشدار م الهندسدية  دق الوت دات المتحدد  

تع يدد والتندون وهددا مدا  تيدر النيدبة العاليدة لملده الخبدرات  دق اذمر  ية عن مشار عنا الهندسية  دق ليبيدا مدن ديد  الح دم وال

 أهم اذسباب لتشء المشروعات. أددالدراسة التق  اريا نها،دي   عتبر ي   الخبر   ق المشار م 

يدد  وناتعتمدال علددا النتددامج المتحاددء عليهددا مدن اتسددتبيان  ددتم ترتيددل هدددا الشددركات نحيدل تم ايياتهددا و دددراتها وه دددا  ددتم تبل

 الشركات المرشحة للمنا اة ، أما الشركات التق لم تحاء علا العالمات الم لونة  يتم استبعالها.
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 (Sonmez and Graham, 2002)الملتات الميتخدمة  ق لراسة  2ش ء 

ل هدا اتيحراج  شير تلا وجول ايحراج كبير  ق ي او هدا المشار م وسب ليبيانناءة علا ما ت د  ييتنتج ن ن وا م المشار م  ق 

 د  عول لعوامء عد د  منها ما  تعلدس نال هدة المنتدد  نشد ء مباشدر أو غيدر مباشدر أو مدن ال هدة المال دة ، و م دن اتسدتنتاي مدن 

خالل هدا الدراسة تلا أن ت ييم تلن الشركات  ش ء عامالة أساسياة  ق ي داو المشدرون مدن خدالل الت كدد مدن  ددراتها وتم ايياتهدا 

لتنية وانلار ة وخبراتها اليان ة المالممة للمشرون المرال تنتيدا ، ولددلن داولندا ومدن خدالل الدراسدة الميداييدة ا تدراو المالية وا

هدا النموذي نحي   عالج الخلء  ق ترسية الع ول علا الشركات الاير  الر  علق تنتيد هدا المشار م ً وأ ااة تم دن هددا العمليدة 

والتددق ت تمتلددن شددروط الخبددرات والمددإهالت ال ا يددة وال دددرات انلار ددة مددن تتددالي يت ددات الت ددد   الشددركات المت دمددة للمنا اددة

نالعروض ، وكدلن  إن هدا الت ييم  حثها لت ون شدركات تبحد  عدن  درص مدن أجدء تح يدس ي داو أكبدر  دق التدول نالمنا ادات 

 عالمية لتح يس التامد  من موارلها وخبراتها.و ش م الشركات المحلية لتش يء شركات متحد  مم شركات أخرظ محلية أو 

 

 

 الخالصة -6

 

ذات طبيعدة خاصدة ومدن أهدم مالمحهدا طدول مشار م البناء والتشييد ناتة عامة ترتبط نالمخاطر ودالة عد  الت كد وذلدن ذيهدا 

اطر التدق تواجههدا مشدار م تن مدن أهدم المخد  تر  التنتيد التق تإلظ تلا تاير المروج مما   علها تحتوظ علا مخداطر متعددل .

البناء والتشييد هق: وجول شركات غير  الر  علا تنتيد المشروعات انيشامية  ق الو   المحددل وندال ول  الم لوندة والميزاييدة 

  المعتمد  ونالمواصتات المتتس عليها.

 

تها وتم ايياتهدا الماليدة والتنيدة وانلار دة ت ييم تلن الشركات  ش ء عامالة أساسياة  ق ي او المشرون من خالل الت كد مدن  ددرا تن

تحد د يموذي م تدرو لت هيدء الشدركات تم  وخبراتها اليان ة المالممة للمشرون المرال تنتيدا ، ولدلن ومن خالل الدراسة الميدايية

الهددج مدن ،  دا المشدار منحي   عالج الخلء  ق ترسية الع ول علا الشركات الاير  الر  علق تنتيد هد انيشامية  بء التعا د معها

هدا النموذي   من  ق: الت كد من  در  هدا الشركات وتم ايياتها المالية والتنية وانلار ة وخبراتهدا اليدان ة  دق المشدرون المدرال 

 التق ت تمتلن هدا الشروط  م نها هدا الت هيء من تتالظ يت ات الت د  نالعروض للمنا اة.الشركات تنتيدا ً 

 

لمعددا ير التددق   ددل أن تو رهددا هدددا الشددركات  ددق النمددوذي الم تددرو ليددتم لعددو  هدددا الشددركات تلددا المنا اددة نشدد ن تددم تحد ددد ا

ملده المدوارل ً  المله المالق ً مله الخبرات  ق المشدار م المشدانهة وسدمعة الشدركةالمشرون المرال تنتيدا وهدا الملتات هق: 

 وصددا  مدق ً الملده التندق ً ملده التخ دديط والمتانعدة ً ملده اليدالمة والتد مين.المدوارل البشدر ة والهي ددء التنميً ملده  الماليدة

 ناستخدا  ما تم التوصء تلية  ق النموذي الم ترو من معا ير أساسية وثايو ة لت ييم الشركات انيشامية  بء أن  تم التعا د معها.

 

والتي من الممكن  وعات البناء والتشييد نش ء عا التق  د تواج  مشر نالمخاطر  Check listومراجعة  تم تعدال  اممة  ح
تم وضعها  ق  اممة  ح  ومراجعة لت ون مرجم ذي جهة مال ة أو جهة منتد   خدها  ق  ، لأن يتعرض لها المالك أو المقاو

راسة تبين اي  كان لها هدا ال اممة من المخاطر والتق تم تحد دها من الشركات عينة الد ،اتعتبار عند التعا د أو تنتيد أي مشرون

 اذثر اذكبر علا محدلات المشرون الثالثة  الو  ، الت لتة، ال ول (.
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ضددرور  أن تهددتم شددركات البندداء والتشددييد ناددتة عامددة ندراسددة المخدداطر وتخاددي   ر ددس عمددء متخادد   دددرس و حدددل  

  دل أن تإخدد المشدروعات  كمدا المخداطر المخاطر المختلتة التق  م ن أن  تعرض لها كدء مشدرون و تدولا التر دس تلار  هددا

 لهددا هدددا المشددار مالمخدداطر التددق تعرضدد   نعددين اتعتبددارً وذلددن لالسددتتال  مددن للمشددرون المددرال تنتيدددا المشددانهة اليددان ة

 .وانجراءات المتخد  للتالل أو للت ليء من أثر هدا المخاطر
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