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 الخالصة
 

بالرغممناهميةموضوعالتنبؤبكلفتنفيذالمشاريعالمعرضةلالخطاروالسيطرةعليهااالانمثلهذا    
الموضوعلمينلاالهتمامالمطلوبمنقبلالجهاتالتنفيذيةحيثالزالتهنالكالكثيرمناالخطارالتي

نتقليلتاثيرهااوتجاوزهامنخاللتطبيقتقنيتيتقودالىنموكلفةالمشروعبصورةكبيرةوالتيمنالممك
ادارةالمخاطروهندسةالقيمة.

إلىأسواق األسلوباألساسيلقراراتالدخول تقديم في المخاطر إدارة دور البحثإلىإبراز يهدفهذا
وتأثيرالتقاطعاالنشاءمنخاللتبنيتقنياتالتدرجالتحليلي،تحليلالحساسية،والمحاكاةومخططالتأثير

ومنثمإبرازدورهندسةالقيمةكتقنيةالختيارردودالخطرالمحددة.
إدارة تناولتموضوع األدبياتالتي من به البياناتالخاصة جمع تم فقد هدفالبحث، ولغرضتحقيق

نفذينالمخاطروتقنياتهاوهندسةالقيمةومنالمقابالتالشخصيةمعذوياالختصاصمنالمصممينوالم
للمشاريعاإلنشائيةوأخيرًامنالبياناتالتيتمجمعهاعنكلفتنفيذالمشاريعاإلنشائية.

المعداتأو أو اناخطارتذبذبالطلبوالعرضعلىالمواد العينة البياناتإلفراد أظهرتنتائجتحليل
من ناحيةالتقييمالنوعيواخطاراأليديالعاملةوالتغييراتفيسياسةالحكومةهيأكثراالخطاربروزًا

من والعواملالداخليةهيأكثراالخطاربروزًا الحكومةوتذبذبالعرضعلىالمواد التغييراتفيسياسة
تخصالظروف العقد في وتخصيصفقرة بالطواريء المتمثل الخطر ردود وان النسبية. األهمية ناحية

بالمقارنةمعالبدائلاألخرى.المتغيرةقدحصلتعلىالنصيباألكبرمناألهمية
ادارييمكن نظام بناء تم بالمشروعاإلنشائيفقد المحيطة مناالخطار اليه التوصل تم ما وعلىضوء

( التحليلي التدرج تقنية باستخدام التقييم هذا محاكاة وفي لإلخطار النوعي التقييم في (AHPاعتماده
نظاماداريثانيمكناعتمادهللتقييمالكميلإلخطارمنخاللقياسوالمحاكاةوتأثيرالتقاطع.ومنثمبناء

(وتأثيرالتقاطع.AHPتأثيراالخطارعلىكلفةالمشروعباستخدامتقنياتالمحاكاةومخططالتاثيرو)
رةوأخيرًاتمبناءنظاماداريثالثيمكناعتمادهفياختيارالبديلاالمثللردودالخطرومنثمفيتقييمخب

المستخدمعلىضوءردودالخطرالمحددة.
أسس تعتمد حاسوبية برامج ثالثة وتصميم تبني تم فقد اآللي الحاسوب مميزات من ولغرضاالستفادة

األنظمةاإلداريةالمقترحةفيبنائها.
البرامجتمتلكالك فاءةوالسهولةأظهرتنتائجاستبيانالتقويملألنظمةاإلداريةوالبرامجالحاسوبية،انهذه

عنداستخدامها،وتسهمفيرفعكفاءةاتخاذقراراتالدخولإلىأسواقاالنشاءالمحاطةباالخطارمنخالل
التقييمالنوعيوالكميلإلخطاروفيرفعكفاءةاختيارالبدائلالمثلىلمقاييسالتخفيفالمحددةلكلخطر

وفيالنهايةتمالتوصلإلىمجموعةمناالستنتاجاتمناخطارالمشروعومنثمفيتقييمخبرةالمستخدم.
والتوصياتلمختلفجوانبالمشروعمنبينهااندراساتإدارةالخطرتسمحللمالكومديرالمشروعالعمل



 ب 

إلدارة قراراتهم اتخاذ فيتحسينعملية المهندسين تساعد وانها حدوثالخطر عند وبشكلصارم بسرعة
ارالمؤديةإلىزيادةكلفةالمشاريع،وتساعددراساتهندسةالقيمةعلىاختيارالمشاريعالمعرضةلإلخط

أفضلالبدائلالمطروحةلمقاييسالتخفيفوالردعلىاالخطار.كماتمالتوصلإلىمجموعةمنالمقترحات
لبحوثقادمة.






 

ABSTRACT 
 

In spite of , the importance of the subject of the forecasting with the costs for 

construction project subjected to the risks and controlling on them , but such 

subject does not obtain the required concern by the constructive authorities because 

there are still several risks that lead to increasing the project cost greatly that 

probably can be minimized through application of risks management and value 

engineering techniques . 

This research aims to highlight the role of risks management in presenting a formal 

approach to entry decisions to the markets of construction through the adoption of 

the analytical hierarchy techniques, sensitivity analysis, simulation, influence 

diagram and cross-impact, and then emphasize the role of value engineering as a 

technique in selecting particular risk responses. 

To attain the aim of the research, special data which deal with the topic of risks 

management, their techniques and value engineering, were collected from personal 

interviews of specialists of designers and executives of construction projects.  

The results of data analysis of samples have shown that risks of fluctuation of 

supply and demand on materials, equipment or labour and changes in government 

policy are the most emerged risks with respect to qualitative assessment and the 

most highlight risks of relative importance are risks of changes in government 

policy and the fluctuation of supply and demand on materials and internal factors. 

And risk responses which are represented by contingency and specifying a clause 

in the contract which is concerned with the changeable circumstances have gained 

the largest share of importance as compared with other alternatives. 

In the light of what have been reached by the surrounded risks of the construction 

project, a management system has been constructed and can be depended on in 

qualitative assessment of risks and in simulating this assessment by using 

analytical hierarchy technique (AHP), simulation and cross-impact, and then 

constructing a second management system that can be depended on in quantitive 

assessment of risks through quantifying the influence of risks on project cost by 

using simulation technique, influence diagram, analytical hierarchy and cross-

impact. And finally, a third management system has been constructed that can be 

depended on in selecting an ideal alternative for risk responses and then in 

assessing the experience of constructor in the light of the particular risk responses. 

To gain from the advantages of the mechanical computer, three computer programs 

have been adopted and designed that depend on the bases of the management 

systems which have been suggested to be constructed. 

The results of questionnaire for assessing the management systems and computer 

programs, have shown that these programs have competence and facility in the 

way they are used, and participate in raising the competence of making entry 

decisions to the markets of construction, which are surrounded by risks, through 

the qualitative and quantitative assessments of risks and raising the competence of 



selecting the typical alternatives to particular mitigation measures for each risk of 

the project risks, and then in evaluating the experience of the user.  

Finally, it has been reached at a set of conclusions and recommendations for 

different aspects of the project, some of them are the studies of risk management 

allow the owner and the project manager to work quickly and crucially when the 

risk has occurred and it helps the engineers to improve the process of making their 

decisions to manage the projects which are exposed to risks performed to increase 

the projects cost, and the studies of value engineering help to select the best 

alternatives performed to mitigation measures and respond to risks. It has also been 

reached to a set of suggestions for further research. 
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 الخالصة
 

أسواقأصبحت     العقود خالل مثير بشكل متغيرة فالفاألخيرةاالنشاء المشروع. ظروف فهم في شل
االقتصادية السياسية، ستراتيجيةالشركات على بشكلمهم تؤثر يمكنان والقانونية الثقافية فياإلنشائية،

داناالنشاءالمقترنةبميالتأكدالقلقوعدم،هذهالقراراتتكونصعبةبسببحاالتالسوقإلىقراراتدخولها
،فاناغلبسوقاالنشاءإلىوعلىالرغممنالتعقيدوالصعوبةفيقراراتالدخول.والناتجةعناالخطار

 دخلت االنشاء عاألسواقشركات السابقةباالعتماد والخبرة الشخصي الحدس لى وكالهما بسهولةيتأثر،
.النحيازواالتأكدبواسطةالقلقوعدم
 البحث هذا إبرازإلىيهدف إدارةدور تقديم في األساسياألسلوبالمخاطر الدخول أسواقإلىلقرارات

التقاطعوتأثيرالتأثير،والمحاكاةومخططلتبنيتقنياتالتدر التحليلي،تحليلالحساسيةاالنشاءمنخال
.طرالمحددةردودالخدورهندسةالقيمةكتقنيةالختيارإبرازومنثم

البحث هدف تحقيق ولغرض من به الخاصة البيانات جمع تم فقد األدبيات، موضوع تناولت إدارةالتي
مينوالمنفذينمالمخاطروتقنياتهاوهندسةالقيمةومنالمقابالتالشخصيةمعذوياالختصاصمنالمص

.اإلنشائيةيذالمشاريعمنالبياناتالتيتمجمعهاعنكلفتنفوأخيرا اإلنشائيةللمشاريع
البيانأظهرت تحليل نتائج إلفرادات اخطار ان أوالعينة المعدات أو المواد على والعرض الطلب تذبذب

منناحيةالتقييمالنوعيواخطاراالخطاربروزا أكثرهيالتغييراتفيسياسةالحكومةواأليديالعاملة
 الحكومة عوالتغييراتفيسياسة تذبذبالعرض الداخلية والعوامل لىالمواد بروزا أكثرهي مناالخطار

 الخطرالنسبيةاألهميةناحية ردود وان ب. والمتمثل الظروفالطواريء تخص العقد في فقرة تخصيص
.األخرىبالمقارنةمعالبدائلاألهميةمناألكبرقدحصلتعلىالنصيبالمتغيرة

 بالمشروع المحيطة االخطار من اليه التوصل تم ما ضوء يمكناإلنشائيوعلى اداري نظام بناء تم فقد
( التحليلي التدر  تقنية باستخدام التقييم هذا محاكاة وفي لإلخطار النوعي التقييم في (AHPاعتماده

ييمالكميلإلخطارمنخاللقياس.ومنثمبناءنظاماداريثانيمكناعتمادهللتقالتقاطعوتأثيروالمحاكاة
.التقاطعوتأثير(AHP)تقنياتالمحاكاةومخططالتاثيرواالخطارعلىكلفةالمشروعباستخدامتأثير

تمبناءنظاماداريثالثيمكناعتمادهفياختيارالبديلاالمثللردودالخطرومنثمفيتقييمخبرةوأخيرا 
.محددةتخدمعلىضوءردودالخطرالالمس

 الحاسوب مميزات من االستفادة ثالثاآلليولغرض وتصميم تبني تم ةفقد تعتمد حاسوبية أسسبرامج
.هائاألنظمةاإلداريةالمقترحةفيبنا

البرامجتمتلكظمةاإلداريةوالبرامجالحاسوبيةأظهرتنتائجاستبيانالتقويملألن الكفاءةوالسهولة،انهذه
مفيرفعكفاءةاتخاذقراراتالدخولإلىأسواقاالنشاءالمحاطةباالخطارمنخاللسهت،وعنداستخدامها

التقييمالنوعيوالكميلإلخطاروفيرفعكفاءةاختيارالبدائلالمثلىلمقاييسالتخفيفالمحددةلكلخطر



 ب 

مناالستنتاجات.وفيالنهايةتمالتوصلإلىمجموعةخبرةالمستخدممنثمفيتقييمومناخطارالمشروع
لعملاالخطرتسمحللمالكومديرالمشروعإدارةاندراساتوالتوصياتلمختلفجوانبالمشروعمنبينها

 قراراتهم اتخاذ عملية تحسين في المهندسين تساعد وانها الخطر حدوث عند صارم وبشكل إلدارةبسرعة
،وتساعددراساتهندسةالقيمةعلىاختيارعزيادةكلفةالمشاريإلىالمشاريعالمعرضةلإلخطارالمؤدية

مجموعةمنالمقترحات.كماتمالتوصلإلىقاييسالتخفيفوالردعلىاالخطارالبدائلالمطروحةلمأفضل
.لبحوثقادمة
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 شكر وتقدير

ه في الوجود الموجود قبل الدهور والعهود والصالة والسالم دالحمد هلل الحق المعبود المتصرف وح

غايات الوجود وعلى اله وصحبه مصابيح  أسمىمحمد بن عبدهللا الذي نال برسالته  اعلى شفيعنا وقائدن

ذة التوحيد ونشوة السجود ... لذا إلى الهدى الذين اخرجوا البشرية من براكين الشرك والجحود وأنوارالدجى 

 .وبعد

الفاضل الدكتور  أستاذي إلىمعني العرفان  بأسمى، ممزوجة بعظيم الشكر واالمتنان أتقدمفيطيب لي ان 

في توجيه الباحث  أبداه، وعلى الجهد الكبير الذي لذي تفضل باالشراف على هذا البحثباسل قاسم الشيخلي ا

بداء  .ر في اخراج البحث بصورته الحاليةالكبي األثرالمالحظات العلمية القيمة التي كان لها  وا 

الفاضلين الدكتور غانم عبد الرحمن بكر والدكتور وليد  أستاذيه إلىالشكر والتقدير  آيات أسمى وأقدم

 .من البحث األوليةمن نصح ومساعدة للباحث في المراحل  أبدوهمصطفى خماس لما 

في  معلوماتيفي الجامعة التكنولوجية الذي نضجت  واإلنشاءاتلشكر الجزيل قسم هندسة البناء واخص با

 .رحابه

 .ي على اظهار البحث يشكله النهائيشكري وتقديري لكل من ساعدن أقدم وأخيرا  

 

 ومن هللا التوفيق
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 الفصل األول
 المقدمة

INTRODUCTION 

  General عام 1-1
متعترض مدرر اضمشردعررضنشمشي عررندسمندل  فررسمشرة بررءمدعررر ءما ررنضمشردعررضنشمشردعررض مر.  ررنضم ررد مشردا ش  ررء 
ني ضكمدحتضفنمه  فءمشرة بءمنشي عنضمشرحنجءمشرةااضةمر تحفا نتمفسمدفنحءم بطمشرة بء منب نضمع ر مدرنمتمر  م

نضيءمياجن م رض مع د رءمنعد  رءمتلر ىمضرر م ربطمشرة برءمة معد  رءمصر نع ءمنش  عرند ءمأصبحتمشرحنجءم ضم
مدعض ءمر.  نض م

 م  مهذشمشربحثمشرا المر  ض مشردعتدر ةمفرسم ربطمر برءمشردعرضنشمشردعرض مر.  رنضمبنفرتعدن مد لج رءمتدرر م
جمعررر مشا  رررنضمشردح  رررءمدررر ضشضمشردعرررضنشمدررر مشرمررر ضةمع ررر متنلررردمشرم ررربمنعررر  مشرتتةررر مشردحررر طمبنرة برررءمنشر رررنت

بنردعررضنشمندرر مورر متنلرردمتةررنرابمشيةدررن منبنرتررنرسمشرد رردمبصررنضةمدفرربمءمنب عررنامتبنا ررنتمشرة بررءمبن ت ررنضمض ن م
مشا  نضمشردو   منفسمشردحص ءمفن مهذهمشر ض مأا متعضىمارم)ض شضةمشرد ن ضمنه  فءمشرم دء( 

عد  رءمض عرند ءمندر مور ممءاضمع  مشرتتة مشردمتض مبر بءمأ هذشمشربحثمات نن مدبلن مض شضةمشرد ن ضمرتما  منتم مش 
شاررضش مدفررنحنتمشرة بررءمشرحضجررءمنفررضبمشا  ررنضزماجن رردمشاررضش م نضمه  فررءمشرم دررءمر  ررن مربررنضمر فرر  ضةمع رر م

مشرة بءمد م ال م ضحمشرا شدلمرض ن مشر  ضمشردح  ة 
  Research Justification مبررات البحث 1-2

محثمبدنما س:م در مضاجن مداضضشتمشرب
تمر   مشرد لج رءمشرترسمتفررنع مدر ضشضمشردعرضنشمندل  فررسمشرة برءمر ربطمشرة برءمع رر مش عرنضمشردعرضنشمشردعررض م م1

 ر.  نضمد م ال مت اابمض شضةمشر  ض 

ت رررنيضمأ نشتمشر  رررضمرتح ارررلمش  رررنضمشردعرررضنشمنرتماررر  مجررر نجمنصرررالبءمشردعرررنضيدمدررر منجلرررءم  رررضمدمررر  م م2
(زمشردحنةرررنةزمد  رررطمAHPشاحتدنر رررءزمشرتررر ضلمشرتح ا رررسم)-شلترررضشحمشرترررتواضشر  رررضم)شردفرررت   (زمحارررثمتررر م

 شرتتواضزمنتتواضمشرتمن دمرتم  نتمرتح المشر  ض 

مشا  نضمشرتسمتعتض مشردعضنشمشي عندسمنذركمات اابمه  فءمشرم دء مد دنصلمضر مأف لمشرا شدلمرتر مش3
شر مررناممترر متح ارر نشمندل  فررسمشا عررنضمنشرة بررءمندرر م ررال مشر مررنضشتمنشردمررنبالتمشرع صرر ءمدرردمدرر ضشضمشردعررضم

مشرتنر ء:م
ه نركم عبمفسمت اابمدبن  ضمنتم  نتمض شضةمشر  ضزمنر تغ دمع  مهذشمشر عبزمفن مهذهمشر ضشفءمتمر  مم-أ

 شردبن  ضزمشردبنه  زمشاجضشضتزمشةفنرادزمنشر دنذلمي شضةمشر  ض 

نشرتررسمات  الررنمشرتصرد  منشرتررسمرررنم ضحررتمة تمضررر مه نرركم ررعبمفررسمشلتررضشحمارر شدلمشررض مع رر مشا  ررنضمم-د
 م ا نضمشردعضنشم د مشردا ش  ءمن ح ثمذركمبفادمغ ندمشرت اابمشر  ندسمرل  فءمشرم دء

شرحنجرررءمضرررر م  رررن مش شض م ع ررر ماتعررر  بمدصرررن ضمنعنشدرررلمشر  رررضمندررر موررر مشرتماررر  مشر رررنعسمرلرررنمنأ ارررضشمم-ل
 شاحتدنر ءمنشرت ضلمشرتح ا سمنشردحنةنة –تمشرتتواضشردحنةنةمرلذشمشرتما  مشر نعسمبنفت  ش متم  ن

شرحنجءمضر م  ن مش شض م ع  مبنرتما  مشرةدسمر.  نضمد م ال مل رن مترتواضشتمهرذهمشا  رنضمع ر مشرة برءمم- 
 بنفت  ش متم  نتمشردحنةنةمند  طمشرتتواضمنشرت ضلمشرتح ا سمنتتواضمشرتمن د 
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ا شدلمر ض مع  مش  نضمشردعضنشمنشجضشضمشردمنض نتمشر ضنضيءمياجن ممشرحنجءمضر م  ن مش شض م ع  مبنلتضشحم-هر
شراررر المشادورررلمنشاةبرررنمدررر مشر رررنشحسمشالتصرررن  ءمنغارررضمشالتصرررن  ءزمن ع ررر مررررذركماتماررر  مدفرررتنجمشر ارررضةم

مشردرتفبءمنشرةبنضةمفسمدجن مش  نضمشردعنضيدمشي عند ءمرةلمد مدل   مشرتصد  منشرة بءمنشي عنض مم
 Research Hypothesis البحث فرضية 1-3

  أدر مص نغءمفض  ءمشربحثمبنرعرلمشرتنرس:مضر مشرداضضشتمشردذرنضةمأ بن ممشفت ن ش م
)ه نررركم ررضنضةمضررر مشاررضش م نضمض شضةمشرد ررن ضمرت ررنيضمشرد لج ررءمشردفررت  دءمر ت بررنما لررءمبر بررءمش عررنضمشردعررضنشم

نشرةدررسمشرتررسمتةررن مأفنفرر ءمرت ررنيضم دررنذلمتح اررلممبنفررت  ش مشر ررض مشردح رررءمنشرب  ررءمنشرعررند ءمر تمارر  مشر ررنعس
شر  ضمشر ل مءزماجن دمشاضش م نضمه  فءمشرم دءمفسمشاجن مشرار شدلمشردو ر مر رض مع ر مشا  رنضمنشرترسمتر   مضرر م

مشيةدن مشر نجحمرت باذمشردعضنشم د مشرة بءمشردح  ة( 
 Research Objectives أهداف البحث 1-4

مربحثمفم ماض تمشةه شىمنش حءمرنةتس:ع  م نضمدنمنض مفسمفض  ءمش
 تح ا مشا  نضمشرفند ةمفسمحملمشا عنضمشرتسمتمن مضر م دنمر بءمشردعضنشمبصنضةمرااضة  م1

تح ا منشفت ضشلمشرت ا مرنتمشةةورضمدالددرءمنشر رض مشربعنررءمي شضةم  رضمشردعرضنشمدر م رال مت رنيضمنفرا ءم م2
عضنشمبنرم ن مشردنون منشر لابمر   ضمشردال  مر دعنضيدمشي عرند ءمأةوضمدنونل ءمر ت بنما لءمبر بءمش عنضمشرد

درر م ررال مجدرردمن دررجمتم  ررنتمشر  ررضمرنفررا ءمر  رربطمشةبعرر مر   ررضمشردررال  مر دعررنضيدمشي عررند ءزمنشرتررسم
 تعدلمشرتم  نتمشآلت ء:

نشردحنةرررنةمما رررسشاحتدنر ررءمبناضتبرررنامدررردمتم اتررسمشرتررر ضلمشرتح م–ت ررنيضمتم  رررءمهجا رررءمتفررت   متم  رررءمترررتواضم -أم
 م ر تما  مشر نعسمر.  نضمنشرتسمتةن مأ نشتمض شضةمفعنرءمت ع مت دا منت   طمشردعضنش

ت نيضمتم  ءمهجا ءمتفرت   مدحنةرنةمدرن تسمررنضرنمبناضتبرنامدردمتم  رنتمد  رطمشرترتواضزمشرتر ضلمشرتح ا رسمم -دم
اضر مع  مشاحرن مشاحتدنر ءممرن مدح منتتواضمشرتمن دمرغض مشرتما  مشرةدسمر.  نضمنشر تاجءمتةن م دنذجن م

 اا دنمتدت كمشيدرن  ءمفسمتما  متتواضشتمشرد ن ضمشردتع  ةمع  مع نصضمر بءمشردعضنش 

شفتعدن م دنذلمتما  مشر  ضمشر نع ءمنشرةد ءمررت نشتمفرسمعد  رءمشت رنذمشرمرضشضمشردتع مرءمبنا  رنضمشردح  رءم م3
 بر بءمشردعضنش 

نضمشر ررضنضيءمر.ةدررن مشر ررنجحمة معد  ررءمض عررند ءم ررد مشرة بررءمشرد  نبررءمتح ارر مارر شدلمشرررض مع رر مشا  رر م4
 بنفت  ش متم  ءمه  فءمشرم دء 

اجلرر مشر دررنذلمشرنفررندلمرتح اررلمشرحفنفرر ءمر تررندجمد ت بررءمعرر م ضيرربمشرتمارر  مرتررتواضمعنشدررلمشر  ررضمشردلدررءم م5
 نشرحضجء 

  شض مشرذ م ع  مبنةدنضمشآلت ء:شعتدن متم  نتمض شضةمشر  ضمشر نع ءمفسمشلتضشحمشر  ن مشي م6

  شرتما  مشر نعسمرال  نض -أم
  تح ا مشةهد ءمشر فا ءمرال  نض -دم
  شرتما  مشر نعسمشردن ن مرال  نض -لم
  دحنةنةمشرتما  مشر نعسمشردن ن مرال  نض - م
 شعتدن متم  نتمض شضةمشر  ضمشرةد ءمفسمشلتضشحمشر  ن مشي شض مشرذ م ع  مبنةدنضمآات ء: م7

  ر  ضمبنفت  ش مشردحنةنةل ن مدم شضمش -أم
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ل ررررن متررررتواضمشا  ررررنضمع رررر مر بررررءمشردعررررضنشمبنفررررت  ش متم  ررررءمهجا ررررءمدرررر مشردحنةررررنةمند  ررررطمشرتررررتواضمم -دم
منبناعتدن مع  مشر دنذلمشآلت ء:

مم  دنذلمشاحتدنر ءمشروناتءم:ون  ن مممممممممممممممممممم :م دنذلمشرم دءمشروناتءأنا م
  :م دنذلمشاحتدنر ءمنشرم دءمشردتغاضةضشبعن مممممممممم  دنذلمعندلمشاحتدن مشردواتم:ونرون م
 م:شعتدن متم  نتمه  فءمشرم دءمفسمشلتضشحمشر  ن مشي شض مشرذ م ع  مبنةدنضمشآلت ء م8
 تح ا مشرا المشادولمردمنا  مشرت بابمشر نصءمبنرض مع  مشا  نض  -أم

مشرا شدلمشرد تنضةمردمنا  مشرت باب متما  مشر اضةمشردرتفبءمر عند ا مفسمدجن مشرتعاا مد م ال متما   -دم
ا رررنضمنت رررنيضموالورررءمارررضشدجمحنفرررنب ءمتعتدررر مشة  درررءمشي شضيرررءمشردمتضحرررءمر تماررر  مشر رررنعسمنشرةدرررسمر.  رررنضم م9

منالتضشحما شدلمشرض مع  مشا  نضمند مو متما  مشر اضةمشردرتفبء 
 Research Methodology منهجية البحث 1-5

مبحثمت د تموالثمدضشحلمهس:ت مضتبنشمد لج ءمع د ءمر 
 Theoretical Phase مرحلة الدراسة النظرية. 1

حاررثمعررد تمدضشجعررءمشة ا ررنتمنشردصررن ضمشرع د ررءم)شرةترردزمشردجررالتمشرل  فرر ءزمشربحررنثزمنشررر نضينت( م
منشرتسمت ننرتمجد علن:

 دبلن مض شضةمشرد ن ضمند لجاتلنمنت ا منتلنمع  مشردعنضيدمشي عند ء  -أم

 ة بزمأ نشعلنمنشرعنشدلمشرد وضةمفالنمددم ضشفءمدفابنتم لنضهن  ضشفءمع نصضمشر -دم

  ضشفءمأف ندمشردحنةنةمن  نشتمشجضشدهمنشفت  شدنتهمفسمشردعنضيدمشي عند ء  -لم

  ضشفءمتم  ءمشرت ضلمشرتح ا سمن  نشتمشجضشدلنمنشفت  شدنتلنمفسمشردعنضيدمشي عند ء  - م

  ضشفءمتم  ءمد  طمشرتتواضمن  نشتمشجضشدلن  -هم

 شرتمن دمن  نشتمشجضشدلن م–م  ءمتح المتنواضم ضشفءمت -نم

مدبلن من عنضمنأفنف نتمه  فءمشرم دءمند لجاتلنمنت ا منتلنمع  مشردعنضيدمشي عند ء  - م
 Functional Phase مرحلة الدراسة التطبيقية. 2

منت د تمدضح تا مهدن:
 نضمشرتسمتنشجرهمشردعرنضيدمرغض مشةدن مشردع ندنتمشردتجدعءمر جمشربنحثمع مشا : المقابالت الشخصية -أ

شي عند ءمنشرتسمتفادم دنمشرة بءمفالنمفم مت  دمشرم ن ما ينضشتمدا ش  ءمر دضشة مشافتعنضيءمشرل  ف ءمنشرعضرنتم
شرد بذةمنشي الشمع  مشا  نضمشرتسم در مشلتضشحلنمننشلع ءمشا  نضمشردفت ب ءمد مشر ضشفءمشر  ضيءزمند مو م

جدرردما ن ررنتمعرر ممتمشر  ررضمشرد ت بررءم)شردتعررنددءزمشردتنلعررءزمنشردتبند ررء(منأ اررضش مجدرردما ن ررنتمشرة بررءمفررسمحررنا
 دعندالتمشرتتواضمنشرتبنعلمر.  نض م

ردرررنملرررن مشربنحرررثمبرررنجضشضم يرررنضشتمددنو رررءمر دضشةررر مشافتعرررنضيءمشرل  فررر ءمنشرعرررضرنتمشرد برررذةميةدرررن مشردع ندرررنتم
ر. الشمع  مشردمنا  مشرتسم درر مشلتضشحلرنمننشلع رءمشردتجدعءمر  همع مدمنا  مشرت بابمنشرض مع  مشا  نضم
مدمنا  مشرت بابمر.  نضمشردفت ب ءمد مشر ضشفءمشر  ضيء 

نشردتدولمبنجضشضمشفتا ن مدا ش سمرعا ءمد مذن مشا تصنبمفسمدجن متصد  منت دا م: المسح الميداني -ب
  ررررنضمشرد ضنحررررءمندرررر مورررر متح ا لررررنمنت باررررذمشردعررررنضيدمشي عررررند ءزمبعرررر هنمترررر مج نرررررءمشيجنبررررنتمشر نصررررءمبنا

 ند نلعتلن 
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ردررنملررن مشربنحررثمبررنجضشضمشفررتا ن مدارر ش سموررن سمررر ب مشرعا ررءمدرر مذن مشا تصررنبمفررسمدجررن متصررد  منت دررا م
نت باذمشردعنضيدمشي عند ءزمبع هنمت مج نرءمشيجنبنتمشر نصءمبنرا شدلمشرد ضنحءمردمنا  مشرت بابمنشرض مع  م

مند نلعتلن مشا  نضمند مو متح ا لنم
 :مرحلة بناء النظم وتصميم البرامج الحاسوبية. 3

ع  م نضمشيجنبنتمشردفتحص ءمد مشافتا ن مشردا ش سمنشر ضشفءمشرعد  ءمفم مت مشرتنصلمضر ما رنضمورالثم  ر م
مش شضيءمتع  مار:

مشرتما  مشر نعسمشردن ن مر.  نضزمندحنةنتهمنيت د :م-أ
 شرتما  مشر نعسمر.  نض  
 هد ءمشر فا ءمرلذهمشا  نضتح ا مشة  
 شرتما  مشر نعسمشردن ن مرلن  
 دحنةنةمشحتدنر ءمح نثمشا  نض  
 دحنةنةمشحتدنر ءمح نثمشا  نضمشربضع ءم د مشا  نضمشرضد ف ء  
 دحنةنةمتتواضمح نثمشا  نض  
 دحنةنةمتتواضمح نثمشا  نضمشربضع ءم د مشا  نضمشرضد ف ء  
   .مم نضدحنةنةمشةهد ءمشر فا ءمر
مشرتما  مشرةدسمر.  نضمنيت د :م-د
 دحنةنةمتتواضمح نثمشا  نضمع  مر بءمشردعضنش  
 :مل ن متتواضمشا  نضمع  مر بءمشردعضنشمبنفت  ش متم  ءمد  طمشرتتواضمنبنعتدن مشر دنذلمشرتنر ء
 دنذلمشرم دءمشروناتء   
   دنذلمشاحتدنر ءمشروناتءمنعندلمشرة بءمشردح   
 ءمشردوات دنذلمعندلمشرة ب  
 دنذلمشاحتدنر ءمنشرم دءمشردتغاضة   
متما  م اضةمشردفت   مفسمتحمابمدمنا  مشرت بابمر.  نضمنيت د :م-ل
 ن مشرت بابمشادولمرةلم  ض ش ت نضمدمم  
 م تما  م اضةمشرعند ا مفسمحملمتصد  منت دا منت باذمشردعنضيدم

مي شضيءمشروالوء ممممتصد  منت نيضموالثماضشدجمحنفنب ءمرلذهمشر   مشمنأ اضش م
   Research Structure هيكلية البحث 1-6

م:(مهس1-1داا مفسمشرعرلم)مت د مشربحثمع ةمفصن زمنردن
داررضضشتمشجررضشضمشربحررثمنفض رر ءمشربحررثزمردررنم عررتدلمع رر متح ارر ممزم عررتدلمع رر مدم دررءمعندررءزم:الفصللل الول

بدضشجعرررءمشر ضشفرررنتما رررت مشربصرررلمموررر مزمنع ررر مد  ررربمبدرن رررنتمشربحرررثمأهررر شىمشربحرررثمنع ررر مدضشحرررلمض جرررن ه
م شرفنبمء

ت ررنن مهررذشمشربصررلمشرتعضيرربمبررنر  ضمنش  شضةمشر  ررضمنشردضشحررلمشرتررسمشعتدرر تلنمفررسم  ررءمشرعدررلمم:الفصللل النللاني
يت د م ضشفءمع نصضمشرة بمنشرعنشدلمشرد وضةمفالنزمنشا  نضمشرتسمتعتض لنزمنت ا مرنتمض شضةمزردنمنمنتم  نتلن

مند ء شر  ضمع  مشردعنضيدمشي ع
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درر محاررثممشرتمررن د-نتررنواضمات ررد م ضشفررءمتم  ررنتمشردحنةررنةمنشرترر ضلمشرتح ا ررسمند  ررطمشرتررتواضم:ناللل الفصللل ال
متعضيبلنمنددا شتلنمنعانبلنمن ضيمءمشفتعدنرلن 

ات ررنن مهررذشمشربصررلمشرتعضيرربمال  فررءمشرم دررءمن عررندلنمنأفنفرر نتلنمنشردضشحررلمشرتررسمشعتدرر تلنمفررسمم:رابلل الفصللل ال
ما منتلنمع  مشردعنضيدمشي عند ءم ال مدضشحلمشرعدضمشرح نتسمر دعضنش   ءمشرعدلمنت 

أعرررتدلمهرررذشمشربصرررلمشردضشحرررلمشرد ت برررءمر دفرررحمشرداررر ش سزمحارررثمت رررد مشرجنش ررردمشردتع مرررءمم:خلللام الفصلللل ال
بنافتا ن مشردا ش سمنر ب رءمش ت رنضمشرعا رءمنج نررءمشر ترندجمشردفتحصر ءمن ضيمرءمشاجرن مشرتمار  مشر رنعسمر.  رنضم
اجررن مشةهد ررءمشر فررا ءمرلررنمنأ اررضشمتح اررلمشر تررندجمشردفتحصرر ءمدرر مشافررتا ن م درر محفررندمشاحتدنر ررءمنشرتررتواضمنش 

مشردا ش س 
ت ررض مشربصررلمر دضشحررلمشرتررسمترر مفالررنما ررنضمنت ررنيضمشر  ررن مشي شض مشرتمررن دسمشر ررنعس مردررنمم:د الفصللل السللا

ب ررءمعدررلمشراض ررندجمدرردمحنرررءمت ا م ررءمر اض ررندجمت ررد مشربصررلمتصررد  مشراض ررندجمأرحنفررنبسمر   ررن مشي شض منر 
مشردصد  
ت ض مشربصلمر دضشحلمشرتسمت مفالنما نضمنت نيضمشر  ن مشي شض مشرتمن دسمشرةدس مردرنمت رد مم:ساب الفصل ال

شربصررلمت ررنيضمنتصررد  مشراض ررندجمأرحنفررنبسمر   ررن مشي شض منر ب ررءمعدررلمشراض ررندجمدرردمحنرررءمت ا م ررءمر اض ررندجم
مشردصد  

أعررتدلمهررذشمشربصررلمع رر مشردضشحررلمشرد ت بررءمر دفررحمشردارر ش سزمحاررثمت ررد مشرجنش رردمشردتع مررءمم:نللام صللل الالف
بنافتا ن مشردا ش سمنر ب ءمش ت نضمشرعا ءمنج نرءمشر تندجمشردفتحص ءمن ضيمءمشاجن مشةن ش مشردع نضيرءمردمرنا  م

تح المشر تندجمشردفتحص ءمد مشافرتا ن ممش مشرت بابمنشةهد ءمشر فا ءمر.  نضمند مو مردمنا  مشرت بابمنأ اضم
شردارر ش سزمندرر مورر مشرت ررض مر دضشحررلمشرتررسمترر مفالررنما ررنضمشر  ررن مشي شض مشرتمررن دس مردررنمت ررد مشربصررلمتصررد  م

مشراض ندجمأرحنفنبسمر   ن مشي شض منر ب ءمعدلمشراض ندجمددمحنرءمت ا م ءمر اض ندجمشردصد  
متنص نتمنشردمتضحنتمر بحنثمشرالحمء ت د مشافت تنجنتمنشرم:تاس الفصل ال
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  Research Structure( هيكلية البح 1-1شكل رقم )

  ادارة المخاطر اعتماد التكامل بي
 وهندسة القيمة للتنبأ بالكلفة

 الفصل الراب 
 هندسة القيمة: المفهوم والتطبيق

 الفصل النام 
اعتماد هندسة القيمة في دراسة 
مقايي  التخفيف الممكنة لخطار 

 المشروع

 الفصل الناني والنال  
ادارة المخاطر )مفهومها، تطبيقاتها 

 وتقنياتها(

 الفصل الخام  
 الدراسة الميدانية

 الفصل الساد 
 بناء نظام اداري للتقويم النوعي لالخطار

 ومحاكاتها

 الفصل الساب 
 بناء نظام اداري للتقويم الكمي لالخطار

 الفصل التاس 
 الستنتاجات والتوصيات
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  Previous Researches & Studiesالدراسات والبحوث السابقة 1-7
م در متص ابمشر ضشفنتمشرفنبمءمضر :

 م شر ضشفنتمنشربحنثمشرفنبمءمفسمدجن مض شضةمشرد ن ض  1
  شر ضشفنتمنشربحنثمشرفنبمءمفسمدجن مه  فءمشرم دء  2
  شر ضشفنتمنشربحنثمشرفنبمءمفسمدجن مشردحنةنة  3
 شرتمن د م–شر ضشفنتمنشربحنثمشرفنبمءمفسمدجن متم  نتمشرت ضلمشرتح ا سزمد  طمشرتتواضزمنتتواضم  4

م
 الدراسات والبحوث السابقة في مجال إدارة المخاطر  1-7-1

نحوا مضرر مدن رنشمض شضةمشرد رن ضمنفرسمدجناتلرنمشردتعر  ةمنشرترسم درر مت   صرلنمبدرنمرم مت ض مشرع ا مدر مشربر
ما س:
  :: الدراسات والبحو  السابقة إلدارة المخاطر في مجال الكلفةأولا 

بد نلعرءم Seung H. Han and James E. Diekmann (1, P.300-307) فقلد قلام كلل مل 
 مشا عنضمشر نر ءمشرتسمتت د مجد دمحناتمشرم بمنع  مشرتتة مفسمشةفنرادمشردتع مءمبمضشضشتمشر  ن مفسمأفنش

شةفررر ندممدعررنضيدمشا عررنضمشردح  رررءمبني ررنفءمضرررر مشا  ررنضمشردحررر  ةمبنرتعررندالتمشر نر ررءزموررر مبعرر مذرررركم ررنضش م
م-شرعررندلمات ررنذملررضشضشتمشرررذهندمأنمعرر  مشرررذهندمشر  ند ررءمر دعررنضيدمشر نر ررءمبنفررت  ش م ضيمررءمتح اررلمتررتواضم

(مشردصررددءمر ت بررتمبنيحرر شثمشردفررتما  ءمدرر م ررال مش ترر ششمCIA(م)Cross – Impact Analysisرتمررن دم)ش
مشرتبنعالتماا مشردتغاضشتمند مو متفت   مرتح المشرحفنف ءمر دتغاضشت 

اتمرر   ممWilliam J. Bender and Bilal M. Ayyub  (2, P.1-15)وقللد قللام كللل ملل 
شمندل  فرسمشرة برءمع ر متنلردمل ربمشرة برءمشردحتدرلزمتنلردمتةرنرابمشيةدرن مشرد لج ءمشرتسمتفنع مد ضشضمشردعضنم

ددمتم  نتمتما  مشر  ضمشر نع رءزمنشرةد رءممتهنهذشمات متت امنبنرتنرسمشرد دمبصنضةمدفبمءمنب عنامتبنا نتمشرة بء 
بدضح ررءمشا عررنضم)شردحنةررنةمنشرم دررءمشردرتفرربء( محاررثمت  ارربمهررذهمشرد لج ررءمشرداتةررضةمدرر مدضح ررءمشرت  رر طمدررضنضش م

حت مأةدن منش  لرنضمشردعرضنش منأ ارضش متر مشرتتةار مع ر متعر  بمنتمار  مندمانر رءمندضشلبرءمشر  رضزمندر مور مع ر م
متح المشرمضشضمنشر بطمنشرف  ضةمع  مشر  ض م

تح ارلمشر  رضممStephen mak and David Picken (3, P.130-136) وقلد اسلتخدم كلل مل 
(مERAشي عررندسمدرر م ررال م ضيمررءمشرت دررا مبنفررت  ش متح اررلمشر  ررضم)فررسمت دررا منتح ارر م ررنشضعمشردعررضنشم

(Estimating using Risk analysis)هرسمشرد لج رءمشرترسم درر مشفرت  شدلنمرتجفرا مشر رنشضعمانشفر ءمنمم
ت بذمد م ال مدمنض ءمشرتغارضمم(ERA)نش مشر ضشفءمرتتواضممتع  بمشرم بمنع  مشرتتة منت دا متتواضشتهمشردنر ء 

نلر ماا رتمشر ترندجمشافرت  ش ممشر نشضعماا مدعنضيدمشفرت  دتمهرذهمشر ضيمرءمندعرنضيدمرر متفرت  دلن فسمت دا م
(مفررسمدعررنضيدمشةعدررن مشرعندررءمدرر م ررال مض مررنبمشرفرردنح ءمشردبنرغررءمنغاررضمشر ررضنضيءمERAشردبارر مر ضيمررءم)

مر   ض 
 ,Rajkumar Roy, Sara Forsberg, Sara Kelvesjo, Christopher Rush   (4 اما

P.1-7)عرر  مشرتتةرر ممفمرر ملررندنشماتح اررلمشرة بررءمشربنضشدتضيررءم ررد ماادررءمشرل  فررءمشردتالل ررءزمالرر ىمشرت بررتمبدمرر شضمم
م ال مشرت دا مر دعنضيدمشردفتما  ء 
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ممMassound Jarid and prianka N. seneviratne  (5, P.298-305)وقد ركل  كلل مل  
ردنلبمشرف نضشتمفسمشرد نضشتزمن نلعنمت اابمدحنةنةممع  مدصن ضم  ضمشافتودنضمفسمت نيضمشرا  ءمشرتحت ء

مدن تسمرنضرنمفسمت دا منفل متتواضشتمع  مشرتتة مشردمتض ءمبنرت فبمع  مج نجمشردعضنش م
شفرتودنضممSudong Ye and Ropert L.K. Tiong  (6, P.227-233)وقلد قليم كلل مل  

صرر ابمشردر   مر ررض متمارر  مشافررتودنضمدر م ررال مشرتمم NPV – at – risk ررءمب ضيمرءمتدعرضنشمشرا رر مشرتح
شردنجن ةزمنتح ا مشر ض مشرتسمتت رذمشا  رنضما  رضمشاعتبرنضزمندر مور مت رنيضم ضيمرءمشرم درءمشرحنر رءمشرصرنف ءم

مفسمشر  ضمد م ال م دجم ضيمتسمشرة بءمشردع رءمشردن ن ءمرضش مشردن منعند مشر  ضمشرو ندس م
 درنذلمتمار  ممMakarand Hastak and Aury shaked  (7, P.59-68)وقلد قلدم كلل مل  

شر نر ررءزمن فررنع مهررذشمشر دررنذلمشردفررت   مفررسمتمارر  مشر  ررضمشردحتدررلمفررسمعد  ررنتممشا عررنضمشر  ررضمفررسمدعررنضيد
شرتنفرردمفررسمشرفررن مشر نر ررءمانشفرر ءمتح اررلمشر  ررضمفررسمدفررتن نتمشرم ررضمنشرفررن منشردعررضنشزمن فررت   ممرررت شةم

مشر نرسمرنشح مد مشردضشحلمشةنر ءمفسمتما  مشردعضنش مرم ن مشر  ضمشردت د مفسمشفتودنضمشا عنض
مRyuji Kakimoto and prianka N. Seneriratne (8, P.1-31)  كملا قلام كلل مل 

م–اتح اررلم  ررضمشافررتودنضمفررسمت دررا مشرا  ررءمشرتحت ررءمردا ررنضمدمتررضحزماررت مف ررهمنصرربمشرت اارربمر ضيمررءمشرعرر  م
نمشرمارن مدر م رال مت ااربمهرذهمشر ضيمرءمع ر دنمتةرن متةرنرابممشرو ندسمفسمهذشمشرتح الزمندر مور معرض مشربنشدر 

نعنشدررر مشردعرررضنشم نش مردتغارررضشتمععرررنشد ءزمنش تبرررنضمحفنفررر ءمشر  رررضمرررر نش مشرة برررءمنشرعندررر متحرررتمفرررا نضينشتم
مد ت بءمنشفت  ش مشر تندجمشردفتحص ءمفسمشت نذملضشضشتمشي شضةمحن مشر ضشفنتمشردفتما  ء 

 السابقة إلدارة المخاطر في مجالت التشييد األخرى : الدراسات والبحو  نانياا 
ت مأجضشضمشرع ار مدر مشربحرنثمنشر ضشفرنتمفرسمل رنشمشرتعراا مشرترسمشعتدر تمض شضةمشرد رن ضزمفمر م رنل مررلم

شرعد  رنتمشرترسمتر مضتبنعلرنمنشرتم  رنتمشرترسممM. Pilar and Alfredo Del Cano (9, P.54-60)مدر 
ضمفرررسمشردعرررنضيدمشرصرررغاضةمنشردتنفررر ءمشرحجررر مدررردمدفرررتن نتمدررر مشرتعماررر شتمشفرررت  شدلنمع ررر متت  رررءمض شضةمشر  ررر

شرد  ب ررءمنشردتنفررر ء محارررثمتررر مشلتررضشحمودرررن مدضشحرررلمدبفررر ءمرعد  ررءمض شضةمشرد رررن ضمفرررسمشردعرررنضيدمشرصرررغاضةم
منشردتنف ءمشرحج مددمدفتن نتمتعما مد  ب ءمندتنف ء 

 ,Mauro Mancini, Francon caron and Enrico Cangol  (10 موقد اسلتخدم كلل مل 

P.26-31)أفرر ندمتح اررلم  ررضمشرج نرررءمشر د  ررءمفررسمدعررضنشمض عررنضم  ررنامشرتررضش مرتحفررا م  ررن مشر مررلمشرعررن مم
شرح ررنض زمنذررركمدرر م ررال مشفررت  ش مأفرر ندمشردحنةررنةمرتمارر  مشرتن يرردمشاحتدررنرسمردرر ةمشردعررضنشمشرة  ررء محاررثم

تما  مشاحتدنر ءمشر فا ءمرح نثمشا  رنضمنتتواضهرنملندنشماتع  بمشا  نضمند مو مل ن مع  مشرتتة مانشف ءم
ند مو مشرحصن مع  مشرد جمرد ةمشردعضنشمشرة  ءمد م ال متح ار مشرتن يردمشاحتدرنرسمردر ةمررلمفعنر رءمنتمار  م

مشاضتبن نتمشردحتد ءماا مشربعنر نتمنتح ا مد ةمشردعضنشمشرة  ء 
مScott Baker, David Ponniah and Siman Smith (11, P.94-101)  وقلد قلام كلل مل 

(معررضرءم ررد مصرر نعءمشا عررنضمنشر نلررءمفررسمشردد ةررءمشردتحرر ةمدرر م ررال م100بررنجضشضمدفررحمع رر مأةوررضمدرر م)
عرررر محجرررر مندرررر جمفعنر ررررنتمشرعررررضرءزمنتم  ررررنتمتح اررررلمشر  رررررضممشفررررتبتنضشتمتن ررررحمشردع ندررررنتمشردفتحصرررر ء

ع رر متع  صررهم ررال مأ مدعررضنشممشردفررت  دءمفررسمشرنلررتمشرحررنرسزمنرتن رر حمف نفررءمشرعررضرءمر ررض مع رر مشر  ررض
هررذشمشردفررحمااررض مشافررت تنجنتمشر ررضنضيءمشر نتجررءمدرر متح اررلمشرررض ن مر دمررن دمشرد ت بررءمدرر مشافررتا ن مم ررنب 

أنمشردعرتضكمتةرن مشرتم  رنتمشر نع رءممسنشرذ مااا مبن مشر اضةمشرع ص ءمأنمشردعتضرءمنشرحر مشرل  فرسمشرع صر
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نلعرررءزمشرم درررءمشرحنر رررءمشرصرررنف ءمشردتنلعرررءزمشردحنةرررنةزمتح ارررلمشرحفنفررر ءمشةةورررضم جنحرررن زمنش مشرم درررءمشر م  رررءمشردت
نتح المشرمضشضشتمهسمشرتم  نتمشرةد ءمشرضد ف ءمنش مض منبمشر  ضم)د م ال مت ضيدمنتع   مشردن با منتحفرا م

م ضنىمشرعدل(م رن مشر ضيمءمشةةوضمدالددءمر ض مع  مشر  ض 
شر ضيمرءمشر  ند رءممB. Mulholland and J. Christian  (12, P.8-15)وقلد اسلتخدم كلل مل 

نيت ررد مشر  ررن مشردعضفررءمنشر اررضةمشردرتفرربءمدرر م اررضشضممرم ررن مشرم رربمنعرر  مشرتتةرر مفررسمشرج نرررءمشر د  ررءمر. عررنض 
رواررضي زمدع ندررنتمدحرر  ةمبنردعررضنشزمتم  ررنتمتح اررلمشر  ررضزمنشر دررنذلمشرضين ررسمرت دررا مدمرر شضمشر  ررضمفررسم

عضنش منيجل مشر دنذلمشرنفندلمرتح ارلمشرحفنفر ءمر ترندجمد ت برءمعر م ضيربمشرتمار  مشرج نرءمشر د  ءمي عنضمشرد
مر تتواضشتمشرتسمتح ولنمعنشدلمشر  ضمشردلدءمنشرحضجء م

فنلتضحررنمأفرر نبنمج ارر ش ممTarek M. Zayed and Lub. Maonchang (13, P.7-16)مامللا
م(F)دررر م رررال مد عرررضمشر  رررضمBuild-Operate-Transfer))ممBOTر تعندرررلمدررردمشا  رررنضمفرررسمدعرررنضيدم

بناعتدررن مع رر مشا  ررنضمنفالدررنمت عرر بممBOTشرررذ مارر   من  بتررا مهدررنمتمارر  مشا  ررنضمنتضتارردمدعررنضيدم
(منت رنل مدرن نترهمFنت ح لزمني ا  مشر دنذلمرحفندمد عضمشر  ضم)مBOTشردفنحنتمشرضد ف ءمر  ضمدعضنشم

مبنرتبصال م
بنفت  ش ممF.H .Griffis and Symeon christdoulou (14, P.407-413)موقد قام كل م 

تح اررلم  ررضمشا عررنضمرررت شةمرتح ارر مألفررنامتررندا مشا ررضشضمشردمرر ضةمدرر م ررال مشفررت  ش مشرد لج ررءمشرتررسمتحرر  م
شر فنضةمشردتنلعءمرعضرءمشرتندا زمنهرذهمشرد لج رءمتعتدر مع ر مدحنةرنةمدرن تسمررنضرنمرحرلمدعرر ءمتح ارلمشر  رضم

مشرعندءمبعرلم فاس 
مshen L. y., George w.c. wu and Cathrerine S. K. Ng (15, P.76-81)ممل  بينملا قلام كلل

ماتما  ماادءمشر  ضمشردمتض ءمبدعنضرءمشردفتودضي مشةجن دمفسمشرم نشمشرعن مشرصا س م
بنفرت  ش مشةفر ندمشرجدرنعسمرعد  رءمشرتر ضلممPrasanta Kumar Dey  (16, P.13-26)نلر مش برض مممم

عررررجضةمشرمررررضشضمي عررررنضمض شضةمشر  ررررض منفررررسمهررررذشمشةفرررر ندمت عرررر بمجد رررردمعنشدررررلم(منتح اررررلمAHPشرتح ا ررررسم)
م(منشرع ةم)د م ال مشرت دا ( مAHPشر  ضزمن من متتواضهنمانشف ءمتح ا مشاحتدنر ءم)بنفت  ش م

بع مذركمتنر مشرض ن مشرا ا ءمشردتع  ةزمنتع مجر شن مات ردا نتمشرة برءمرتفررا منتل درءمشا  رنضمشردع صرء مور م
شرمررر  مشر م  رررءمشردتنلعرررءمرةرررلماررر المفرررسم  رررن معرررجضةمشرمرررضشضمن فرررنع متح ارررلمشاحتدنر رررءمفرررسمشت رررنذمشرمرررضشضمتعرررتبم

مشرصح حمفسمض شضةمشا  نضمنهذهمشرعد  ءمد بمءمع  مدعضنشم طمأ ناادمشر بطمفسمشرل   
عر ممGary R. simith, and Caryn M. Bohn  (17, P.101-107)وقلد تحلرى كلل مل 

همتصد  منت باذمشردعنضيدمنع مت ا منتمض شضةمشر  ضمشرحنر ءمفرسمعرضرنتمشا عرنضمشرصرغاضةمشا  نضمشرتسمتنشج
مشرحج مند مو متح ا مدمنا  مت بابمهذهمشا  نض ممنمشردتنف ء

م S. D. Eskesen, P. Tengbarg, J. Kampmonn, T. H. Veichertsنلر مشعر مررلمدر م
(18, P.217-237)رم رررنشتمنشاعدرررن متحرررتمشةض زمدررر م رررال متح اررر م رررر ال مي شضةمشر  رررضمفرررسمشعدرررن مشم

شا  رررنضمشرترررسمتنشجرررهمشا رررضشىمشرد برررذةمرلرررذهمشاعدرررن زمدت رررد ءم رررضنىمشةض منشردرررنضمشةض رررسمنش ل رررنضشتم
ش ذا ما  ضمشاعتبرنضمعد  رنتمض شضةممزشرم نشتمنشرةنشضثمشة ضجمنشرتسمت   مضر متجنن مشرة بءمنتت اضمشي جن 

بعرلمدل مد م ال مشفت  ش متم  نتمض شضةمشر  ضمشرد  دءم رال مشرت رنيضمردعرضنشمشر  ضمشرتسمتةن مداضه ءم
مشرم نةمنشرتسمت   مضر مت باذمدمنا  مت بابمشر  ضمبنر ضيمءمشرد نفبء 
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  Shou Qing Wang, Robert L. K. Tiong, S. K. Ting and D. Ashleyكملا قلام كلل مل 
(19, P3242-249)فر ءمفرسمدعرنضيدماتمار  منش  شضةمشا  رنضمشرف نمBOTفرسمشرصرا مبرنرتحض معر مشا  رنضمم

تررررت اضمفررررسمشردنشفمررررنتزمدصررررن ضمشرد ة ررررءزمشربفررررن زمشرومررررءممشرحضجررررءمفررررسمشردجررررناتمشرتنر ررررء:)تغااضمفررررسمشرمررررن ن ز
نررر م رتبررنشماتمارر  منش  شضةمشا  ررنضمشرف نفرر ءماررلملررندنشماتح اررلما ررن مشرعمرر مشةفنفرر ءمفررسممم بررنا ضشىمشرصررا  ء(

شرصا  ءمنبتما  ممBOTمرصا منذركماتع  بمشا  نضمشرحضجءمنشربضي ةمشردمتض ءمبدعنضيدفسمشمBOTمدعضنش
فعنر ررءمدمررنا  متفرررا مهررذهمشا  ررنضماررتبحبما ررن مشرعمرر مشةفنفرر ءمشردفررت  دءمنبنعرر ش ماض ررندجمي شضةمشر  ررضم

م( p.190-196 ,20شردفتما  ءمفسمشرصا م)مBOTمفسمشافتودنضمردعنضيد
م
 حوث السابقة في مجال هندسة القيمة الدراسات والب 1-7-2

رن تمه نركمع ةم ضشفنتمت ننرتمدبلن مه  فءمشرم دءمنت ا منتلنمفسمشردعنضيدمشي عند ءمنشرتسم در مت   صلنم
مبدنما س:
ا ضشفرررءمت ااررربمه  فرررءمشرم درررءمع ررر مدعرررنضيدم (Alphonse J. DellIsola( )21قلللام ) 1993فررسمعرررن م

و منصبمشا تالفنتماا مت اابمه  فءمشرم دءمع  مشرج ضمشي عرندسمدر ممد صنتمشر بطمنشرغن مشربحضيءزمند 
ا ضشفءمشرعاللءماا مم(Thomas J. Snodgrass( )22)نفسم ب مشرعن ملن ممشردعضنشمبنةج شضمشة ضجمد ه 

مض شضةمشر نع ررءمنه  فررءمشرم دررءزمنرارربمش مض شضةمشر نع ررءمترر ع م  ررن مشرتح اررلمشرررن  بسمرل  فررءمشرم دررءمفررسمت ا ررء
مشحت نجنتمشردفتل ك 

ا ضشفررءم نضمم(Masayasu Tanaka and Katsumi Noda( )23قللام كللل ملل  ) 1994مفللي عللام
مه  فءمشرم دءمفسمض شضةمر بءمشرل ىمفسمدضح ءمتصد  مشرد تجمفسمشرعضرنتمشرص نع ءمشرةااضةمفسمشر نبن  

ضم ضشفرءمحرن مبنجضشم(Larry W. Rowe and Harold G. Tufty( )24قام كل م  ) 1995مفي عام
شافررررت  ش مشان مرا رررر محررررنف مه  فررررءمشرم دررررءمفررررسمدضح ررررءمشرتصررررد  مردعررررضنشم  ررررنامأ ناارررردمشرد ررررنهزمنشربنشدرررر م

مشردفتحص ءمد مت ا مه 
ا ضشفررءمشا تالفررنتماررا مشربررض مشردعررنضرءمفررسمض شضةمم(Roger B. Sperling( )25قللام ) 1996فررسمعررن م

م دعرررررررررررررررضنش منفرررررررررررررررسم بررررررررررررررر مشرعرررررررررررررررن ملرررررررررررررررن مشرم درررررررررررررررءمنشربرررررررررررررررض مشردعرررررررررررررررنضرءمفرررررررررررررررسمشرتصرررررررررررررررد  مشرتم اررررررررررررررر  مر
(Abdulaziz S. AL- Yousefi( )26)ا ضشفرءمشرتعررا ءمشردتجن فرءمدر مشرتم  رنتمشردفرت  دءمفرسمه  فرءمم

مشرم دءمنت كمشردفت  دءمفسمض شضةمشر نع ءمشرة  ء 
ا ضشفررءمتم  ررنتمه  فررءمشرم دررءمفررسمدضح ررءمشرتصررد  مم(Chang T. Hyum( )27قللام ) 1997مفللي عللام

ه  مشردعررنضرءمنشرتعررنن ماررا مأ ررضشىمفضيرربمه  فررءمشرم دررء منرررذركمشفررت  ش متم  ررءمشرترر ضلمشرتح ا ررسمبنفررت  ش مدبررن
( Mark W. Dejmek and Kimberly A. Ford)مر تمار  مارا مشرار شدل منفرسم بر مشرعرن ملرن مررلمدر 

عرر مدرر مت رركما ضشفررءمشرجدرردماررا متح اررلمشردعنر ررءمشاحتدررنرسمنه  فررءمشرم دررءمنشرررذ م ع ررسم تررندجمأع رر منشبم(28)
مشر تندجمشردفتحص ءمد مشافت  ش مشربض  مر تم اتا  

ا ضشفررءمه  فررءمشرم دررءمنتن  بلررنمفررسما ررنضم  ررن مش شض مرتمارر  مشردعررنضيدمذشتمم(29قللام جمللال ) 2000فررسمعررن م
ا ضشفررءمشدرن  ررءمشعتدررن مه  فررءمشرم دررءمفررسم ضشفررءمشرارر شدلمم(30حللاف) )شرن  بررءمشةد  ررء منفررسم برر مشرعررن ملررن م

مءمرت باذم  ش نتمشرد نهمشةض  ء شرددر 



 المقدمة                       الفصل األول

 11 

ا ضشفررءمشدرن  رررءمشعتدرررن مدبلرررن مه  فررءمشرم درررءمفرررسمتمرررن  منت رررنيضمض شضةمم(31قاملللت ىكلللرى ) 2002نفررسمعرررن م
ا ضشفررءمشدرن  ررءمشعتدررن مه  فررءمشرمرر  مفررسمم(32)مقللام عبللد الللرحم صرر ن ءمشةا  ررءمشرجندع ررء منفررسم برر مشرعررن م

مشرف  ضةمع  مشرة بمشردنلع ء 
م
 راسات والبحوث السابقة في مجال المحاكاةالد 1-7-3

ه نركمشرع ا مد مشر ضشفنتمنشربحنثمشرتسمشجضيتمفسمدجن مل نشمشرتعراا منشرترسمررن مافر ندمشردحنةرنةم
 نضمدلرر مفالررنمدرر م ررال مشفررت  شدهمفررسما ررنضمشرع ارر مدرر مشر دررنذلمشرتررسمفررنع تمفررسم ضشفررءمنتبلرر مشرع ارر مدرر م

مشردعنةل 
اا رنضم درنذلمدحنةرنةمياجرن مشرة ربمشردتنلعرءمرعد  رنتممWillenbrock (33, P.49-60) 1972علام فبرسم

م( مEarthmoving  Operationsض شحءمشرتضبءم)
ان ردمرغرءم نصرءمةغرضش مشردحنةرنةمتر متفرداتلنممHalpin D.W (34, P.-7-10) قلام 1973علام نفرسم
ر عد  رنتمم(مأ مشرد  رطمشرعربرسCYCLin Operation NEtwork(منهسمد تصرضمرررم)CYCLONEارم)

مشرتةضشضيءمند مددا شتمهذهمشر غءمش لنمتت ذما  ضمشاعتبنضم ا عءمشرعد  نتمشي عند ءمع  متح ا لن 
بنفت  ش مشردحنةنةمفسمتما  ممGreenwald (35, P.175-190)و Benjaminمنفسم ب مشرعن ملن مرلمد 

 ةمشرة  رءمرلرذهمشردعرنضيدمدر مجرضشضمترتواضمتتواضمتغاضمعنشدلمشرجنمشرد ت بءمع  مشردعرنضيدمشي عرند ءمنشرتارنضمبنردر
بنفرررت  ش مهرررذشممMarkow (36, P.51-65)و Moavenzadeh قلللام كلللل مللل  1976فلللي علللام ذررررك م

برررنر  ضمرةرررن مهرررذهمم(Tunning Operationsشةفررر ندمفرررسما رررنضمن ضشفرررءم درررنذلمرعد  رررنتمحبرررضمشا برررن م)
عنر ررءمدرر معرر  مشرتتةرر مفررسمشرت باررذمنشر نتجررءمشرعد  ررنتمتمتررض مبنحتدررناتمد ت بررءمر. جررن مرن لررنم ن ررعءمر ضجررءم

مع مشردتغاضشتمنشرعنشدلمشرةواضةمشردح  ءمبنرتضبء 
هذشمشةف ندمفسمحلمشرع ا مدر مشردعرنةلمشردتع مرءمبنردفرنضممFeiler (37, P.1-34)نفسم ب مشرعن مشفت   م

 1977عنلر مع الرن مفرسمعرن مشرحضلمن ضشفءمتتواضمشرد ن ضةمشر نجدءمع متجنن مشرة بءمشرحم م ءمعر مشرة برءمشردت
بعدررلم دررنذلمدحنةررنةمرتدواررلمدعررنضيدمشر ررض منترر مشفررت  شدهممEvans (38, P.405-414)و Harrisقللام 

ع  معرلمرعبءمر ت ضيدزمحاثمات ذمشرالعردمشرمرضشضشتمبعرن متن يردمشردرنشض مر بعنر رنتمندر مور ماارا مترتواضمذرركم
  Borcherdingضيرءمرالعرد منفرسم بر مشرعرن مشفرت   مع  مشرة بءمنهذشمددنما   مضر مت نيضمشردلنضشتمشي ش

(39, P.577-591)م(اض ندجما ع مCost Control Simulationمنذركمر ضشفءمنتح ارلمشةن رنشمشردنر رءم)
 Competitiveر دعررنضيدمشي عررند ءمبني ررنفءمضررر مشفررت  ش مهررذشمشةفرر ندمفررسم ضشفررءمشرعررضن مشرت نففرر ءم)

Bidingمي عند ءمفسمدضح ءمدنملالمشيحنرء م(مرع  مرااضمد مشردعنضيدمش
نت ا منتلنمشرةواضةمفسمدجن ممMonte Carloنتاض مأهد ءمشردحنةنةمد م ال مشفت  ش مهذشمشةف ندمر ضيمءم

م(مرحلمشرع ا مد مشردعنةلما صنبمهذشمشردجن  مفم ملن Construction Managementض شضةمشرتعاا م)
Crandall (40, P.387-394)م مم ياجن مع  ممMonte Carlo Simulationبنفت  ش م1977فسمعن 

شر نضشتمشرتسمبنامدرن مشاعتدن مع النمفسمشت نذمشرمضشضشتمشردتع مءمبدم شضمشحتدنر ءمحضشجءمشردفنضشتمشرد ت بءم
م)مPENTمر د  طمشرعبرسمد م ال مأف ندمأ  بمع  ه  Probabilistic Evaluationنهسمد تصضمرر

Network Technique م من مضذ مر د  طمم(ز مشرد ت بء مشردفنضشت ماا  مشرضبط مدم شض ماإاجن  مشةف ند هذش
  م ال ررشرعبرسمشرنشح مند مو مضاجن مشرد ةمشرة  ءمر دعضنشمنشرتن يدمشاحتدنرسمرهمد
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 نضةمن ابمع  موالوءمأ نششمد مشرد   نتمم8000ضر مم250أجضشضمشردحنةنةمرع  مد مشر نضشتمتضشنحتماا مم
فرررسما رررنضمدجدنعرررءمدررر م درررنذلممCYCLONEمات ااررربمرغرررءمRiggs (41) قلللام 1980شرعررربر ء مفرررسمعرررن م

دحنةنةمربع مشرعد  نتمشي عرند ءزمحارثمش ترنضموالورءمأ رنششمدر مشرد   رنتمشرعربر ءم)ل ا رءمشرتعمار زمدتنفر ءم
 ,Ashley  (42م نضةمدحنةررنةمرةررلم ررنش منفررسم برر مشرعررن ملررن م1000شرتعمارر زمعنر ررءمشرتعمارر (منلررن مبررنجضشضم

P.185-194)بعدررلم دررنذلمردحنةررنةمش عررنضمشردعررنضيدمشرتررسمتحتررن مع رر منحرر شتمدتةررضضةمدرر م ررال متحنيرررلمم
شرد  طمشرعبرسمضر مصبنىمش ت نضمر برض زمفررلمفضيربمعبرنضةمعر منحر ةمشر  درءمنشرنحر شتمشرترسمتجرض مع الرنم

ءمر درنمتمرن مشر  دءمهسمشاعدن مرلذهمشربض زمبع مذرركملرن ماإ  رن مترتواضمعندرلمشررتع  محارثمش منحر شتمشر  در
بت شضم  دءمفن منلتمشر  دءمر نحر ةمشرتنر رءم ررن مشلرلمبدعر  مدعرا منيت رذمعررلمشرتصرضىمرعندرلمشررتع  مع ر م

ان ردم درنذلمدحنةرنةمرتدوارلممBaxendale (43, P.201-217)قلام  1984عررلم شررءمآفر ء ممنفرسمعرن م
نضمفررسمتدواررلمنصررن مشرفرر نضشتمشفررت  ش مشردررنشض مفررسمشاعدررن مشي عررند ءمحاررثمشفررتعدلم  ضيررءمصرربنىمشا ت رر

شر نصءما ملمشرةن رضيتمنشرنلتمشرذ متفرتغضلهمفرسمشرتبضيروزمنش مشرتن يردمشاحتدرنرسمر نصرن منشرتبضيرومتر ما رن هم
-Ormerod (44, P.225و Bennetع ر ما ن رنتمتنضي  رءمردعرنضيدمفرنبمء منفرسم بر مشرعرن ملرن مررلمدر م

سمتحصلمفسمشي تنج ءمنشرتتواضشتمشر نضج ءمشردر وضةمع ر مت بارذماا نضم دنذلمدحنةنةمرتدوالمشرتغااضشتمشرتم(263
شرعدرررلمنش مشرتن يعرررنتمشاحتدنر رررءمتررر ما ن هرررنمع ررر ما ن رررنتمتنضي  رررءمردمررر شضمشي تنج رررءمفرررسمعررر  مدررر مشرعد  رررنتم
سمشي عررند ءزمنرن ررتم تاجررءمشردحنةررنةما ررن مشرتن يرردمشاحتدررنرسمرت باررذمشرعد  ررءمشي عررند ءمنرررذركمشرتن يرردمشاحتدررنر

مر ت فبمشر م  منشرة ب م
 Monte Carloبنفرت  ش مNandakumar (45, P.325-341)و Ahujaمقام كلل مل  1985في عام 

Simulationر ضشفءمتتواضمدجدنعءمد مشرعنشدلمنشردتغاضشتمغاضمأةا ةمشرح نثمنشردتع مرءمبدر ةمت بارذمشربعنر رءمم
-Project Duration Forcastشر درنذلم)نشرتارنضمدر م رال مذرركمبدر ةمشردعرضنشمشرة  رءمبدنجردمذرركمنفردسم

PRODUF)ندررر مأهررر مشردتغارررضشتمشرترررسمشفرررت  دتمفرررسمشر ضشفرررءمد ح رررسمشررررتع  زمحنررررءمشرجرررنزمش  حرررن مف رررنضمم
مشرعدل 

نهرنمد تصرضمرررمممSIRENماا نضم دنذلمدحنةرنةمشفردنهمKavangh (46, P.308-322)نفسم ب مشرعن ملن م
(Simulation of Repetitive Networksم ت رررذم)هرررذشمشر درررنذلما  رررضمشاعتبرررنضمشةعدرررن مشي عرررند ءم

شردتةررضضةزمحاررثملررن ماتحنيررلمفعنر ررنتمشرد  ررطمشرعرربرسمضررر مصرربنىمش ت ررنضمضذمش منحرر شتمشر  دررءمهررسمشربررض م
منشرنح شتمشرتسمتجض مع النمشر  دءمهسمشربعنر نت م

عبرءماغرضش مان دم دنذلمدحنةرنةمنشفرتعد همر مRounds et al (47, P.272-279)قام  1986فسمعن م
اا ررنضم دررنذلمدحنةررنةمنشفررت   مم(48قللام يللون  ) 1990شرترر ضيدمع رر مش عررنضمشردعررنضيدمشرصرر نع ء منفررسمعررن م

ر عبءمرت ضيدم  بءمشرجندعنتمنشردل  فا مفسمدجرن مشرت  ر طمنشرفر  ضةمع ر مشةعدرن مفرسمشردنشلردمشي عرند ءزم
  شتمشردرنشض من مرن مشرالعردمار نضمدر اضمن فدحمشر دنذلمبحفندمل  منر بمشردعضنشمنرذركم فدحماإ  ن مدح

مشردعضنش 
بنجضشضمشردحنةنةمع  موالوءمأ نششمد مشرد   نتمشرعربر ءمشرد ت برءمشرتعمار مم(49قام العاني ) 1994نفسمعن م

حاثملن ماإاجن مد ةمشردعضنشمشرة  ءمبنفرت  ش موالورءمأ رنششمدر مشرتن يعرنتمشاحتدنر رءمرتغاارضمدر ةمت بارذمشربعنر رءم
مفت  ش مع ةمنفنضشتمد مشردنض مشرضد فس نرذركمبن
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بنفررت  ش مشردحنةررنةمفررسماضدجررءمشردعررنضيدمشر   ررءزمبناعتدررن مع رر مم(50قللام حيللدر  للا ي ) 1995نفررسمعررن م
دنلررردزمندررر موررر مشجرررضشضمم-مشرررر دجمارررا مأفررر ندمشردفرررنضمشرحرررضلمبنفرررت  ش مشةفررربم نتمشردت ش  رررءمنأفررر ندمنلرررت

شرعبر ءمتدولمع ةمف نفنتمت     ءمردعضنشم  رسمدر ممشردحنةنةمد م ال مفحبمدجدنعءمد مشرد   نت
م ال مشجضشضمتح المشرحفنف ءمرلنزمنرذركمدعضفءمشللمع  مد م نضشتمشردحنةنةمشرتسمتع سم تاجءمدمانرء م

بنفت  ش مشردحنةنةمفسمشرج نرءمشادولمر بعنر نتمفرسمشردعرنضيدمم(51قام طارق عبد المجيد ) 2000موفي عام
مشر   ء 

بنفررت  ش مشردحنةررنةمفررسم دذجررءمعد  ررءم مررلمشردررنش م ش ررلمشردنلرردمم2004( فللي عللام 52لقيسللي )وقللام سللاجد ا
مشي عندسمد م ال مدحنةنةمجد دمدضشحلمحضرءمشردنش مشي عند ءمشرتسمرلنمتتواضمع  م ملمند ننرءمهذهمشردنش  م

 –وتطيرير   الدراسات والبحوث السابقة في مجال تقنيات التدرج التحليلي، مخططط التطيرير،   1-7-4
 التقاطع.

ًا   الدراسات والبحو  السابقة في مجال تقنية التدرج التحليلي :أوَل
(مفرررسمعد  رررءمشرتتهارررلمAHPبنفرررت  ش متم  رررءمشرتررر ضلمشرتح ا رررسم)مK.M.AL-Harbi (53, P.19-27)قلللام 

شرترسمتةرن مشردفابمر دمننرا مد م ال متح ار مشردعرنااضمنشانرن رنتمشردفرت  دءمفرسمشرتتهارلمشردفرابمر دمرنن زمنم
دحرر  ةمدرر ملاررلمدت  بررنتمشردنررركمبني ررنفءمضررر مشر صررندبمشرددارر ةمشربض  ررءمر دمررننرا زمندرر مورر ما ررنضمشرتضرارردم

تفت   مدعنااضمشرتتهالمشردفابمرتح ا ملنددءمبنردمننرا محفدممAHPشرت ضيجسمرلذهمشردعنااض منع  مت اابمشررم
م  تنضمشردمنن مشةف لمرت باذمشردعضنش مشرتضتادمشرتصنع  مأنمحفدمشانرن نتمنشرتسمد م الرلنم

بنفرت  ش متم  رءمشرتر ضلمشرتح ا رسممفرسمض شضةم  رن مشر مرلزمحارثممSusan Chavarria (54, P.1-8) كما قلام
تدوررلملدررءمشرترر ضلمشرلرر ىمشرة ررسمنشرررذ م رررن مفررسمهررذهمشرحنرررءمتم اررلمشا  حررن مشردررضنض ماا دررنمات ررد مشردفررتنجم

 مانشفرر تلنمشربعنر رءمر ارر شدلمف درنماتع رربمبنرلر ىزمنتةررن مشر  رنةمشة اررضةمفررسمأفربلمشرلرر ىمشردعرنااضمشرتررسمتتحر 
مشرت ضلمشفتعضش مشرا شدلمشرتسم در مش مت ج مشرل ى م

ا ضشفرءمشفرت  ش ممEelko K.R.E. Huizingh and Hans C.J. Vrolijk  (55, P.1-15)قام كل م 
شردع ندرنتمزمت ركمشرمرضشضشتمتةرن مأةورضمتعمار شم نتجرءمتم  ءمشرت ضلمشرتح ا سمفسم ع مشت نذمشرمضشضمفسمدجن م   م

ع مشرع  مشرةااضمد مشرا شدلزمنع مشةه شىمشردتع  ةمنشردتعنض ء مند مت كمشرمضشضشتمشرتسمتفنه متم  رءمشرتر ضلم
شرتح ا سمفسم عدلنم)ش ت نضمدعنضيدم   مشردع ندنتزمش ت نضمرغءمشراضدجءزمش ت رنضم  رن مش شضةملنعر ةمشرا ن رنتزم

منضمشردجل ( ش ت 
ا ضشفءمت اابمتم  ءمشرت ضلممDong-Wook Song and Ki-Tae Yeo (56, P.34-52) كما قام كل م 

شرتح ا سمفسمض شضةمشردنش سضمدر م رال مشردفرنهدءمفرسمش ت رنضمشردا رنضمشةةورضمأهد رءمدر م رنشحسمشردنلردزمدفرتنجم
م  شر  دءزمحج مشرحدنرءزمنشرتفل التمشردم دء

 بحو  السابقة في مجال تقنية مخطط التأنيرالدراسات وال :نانياا 
ا ضشفرءممJames E. Diekman and W. David Featherman  (57, P.445-451)قلام كلل مل 

شفررت  ش متم  ررءمد  ررطمشرتررتواضمفررسمشرت بررنمبدمرر شضم دررنمشرة بررءمشر نتجررءمعرر مشر ررضنىمشربا يند ررءمنشرت   د ررءمشرم مررءم
مشرفند ةمفسمحملمتضد  مشردعنضيدمشرااد ء 

ا ضشفرءمتح ارلممJames E. Diekman and Rodriquez Guy M. (58, P.23-30)ما قام كل مل  ك
مفت  ش متم  ءمد  طمشرتتواض ت  ضمر بءمشردعضنشمب
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ت ااربمتم  رءمد  رطمشرترتواضمفرسمشت رنذملرضشضمصر ن ءمشرجفرنضمدر ممDaifeng Hao (59, P.40-49) ودر 
مذهمشرتم  ء  ال ما نضم  ن مفحبمنص ن ءمشرجفنضمشردعتد مع  مه

 التقاط  –الدراسات والبحو  السابقة في مجال تقنية تانير :نالناا 
ا ضشفرءمشةفرنرادممSeung H. Han and James E. Diekmann (1, P.300-307) قلام كلل مل 

شرحنر ءمشردتع مءمبمضشضشتمشر  ن مضر مأفنش مشا عنضمشر نر ءزمندر مور مت رنيضمشةفر ندمشرعرندلمات رنذمشرمرضشضشتم
(زمش اررضشمCIAشرتمررن دم)م– ند ررءمنشر ل مررءمر رر  ن مضررر مهررذهمشردعررنضيدمبناعتدررن مع رر م ضيمررءمتح اررلمتررتواضمشر 

مضوبنتمنبضه ءمصحءمشةف ندمبنردمنض ءمددمشةفنرادمشة ضج 
برنجضشضممLuis Fernando Alarcon and Claudio Mourgues (60, P.52-60)كما قلام كلل مل  

نن منشررذ مات رد مشرت ار مبرت شضمشردمرنن مرنشحر مدر مدعرنااضمشا ت رنض منلر متر م ضشفءمرت رنيضم  رن مش ت رنضمشردمر
(مرإحررر جم رررض مشرتماررر  مدررر م رررال مشرحصرررن مع ررر مشرتبرررنعالتمارررا مدتغارررضشتمشردعرررضنشمCIAشفرررت  ش متم  رررءم)

مبنرفدنحمبنا  دنلمشرنش حمرلذهمشرع نصضمفسمعد  ءمتح المشرمضشض 
شر ررنتجمعرر ممDELAWAREضشضمشردجدنعررءمشرررذ مارر ع م  ررن م عرر ملررمVickers, Brent (61)واسللتخدم 

(مرتجلار مشةفر ندمشربعرن مبدفرنع ةمشرحنفرندمCIAشرتمرن دم)م–(منتح المترنواضمDelphi دجم ضيمتسم ربسم)
ات ررنذمشرمررضشضمشر ررنبمبصرر نعءمشرفرر نضشتمدرر م ررال مشربلرر مشرفررضيدمر م ررن نمشردلدررءمشرتررسم دررر مش مترر وضمفررسم

مدفتمالمهذهمشرص نعء 
شرتمن دمد بذةمفسمفض فن مشر ضشفءمشةنر مم–ماتم   مشرنصبمشردبصلمر ضشفتا مرتم  ءمتتواضمGodet (62)وقام 

 مشدررنمشر ضشفررءمشرون  ررءزم1990-1974رحفررندمفرر  نتمشر اررضش مفررسمبررنضي مر بتررضةمدرر معررن مم1974ترر  جمعررن م
مر تعندلمددمشر نلءمشر نن ء م1977فت  جمعن م

شرتررسمت ننرررتمدن ررنشمض شضةمشرد ررن ضمنه  فررءمشرم دررءمبني ررنفءمضررر مندرر م ررال مشربحررنثمنشر ضشفررنتمشرفررنبمءمنم
–عد  ررءمشرترر ضلمشرتح ا ررسزمد  ررطمشرتررتواضزمتح اررلمتررتواضمشربحررنثمشر نصررءماتم  ررنتمض شضةمشرد ررن ضم)شردحنةررنةز

شرتمرن د(مرر م جر مه نررركمبحرثمأنم ضشفرءملندرتمبررنرجددمارا مت ركمشرجنش ردمشروالوررءزمنشرترسمررنمجدعرتمة تمضررر م
مأةوضم لءمبنر فبءمضر مر بءمشردعضنش ف  ضةم

م
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 الثالث الفصل
 تقنيات ادارة المخاطر

RISKS MANAGEMENT TECHNIQUES 

 Introduction المقدمة 3-1

ان كثررروت دد ررروو ا  دامرررر دا مدخطررروام داة برررشو ا ماإلبررري  ش مةرررشوير اواةرررشةإلي  ش ررري ا   طررروت دا م  ررروت ما رررش 
اإلرشن قرو ددارو ا  ثطرو مرن ددأثطوهش ا مدخطو  مودو ا دقم داعدمشو   ض ش على   ض ش األ و فر  كثطرو مرن األ

دسرر ى واةمررش ل ررى اطاررشو دفضررر دسررطلي دسرردبإلر مررن  ا درر ا مةررش ر دا  رر د شم ا درر  دداارر  لواوام ا مةررشوير 
كلفرري مررن  ررالط ا د بررإلو ا اطررو دوواسرري ددالطررر ا  ررواةر ا م ودضرري علررى د   ال  ررش اااررشم ا مةررود   أقررر دقررم

فرر  هرربا ا ف ررر ل ررى  طدم ا دبررو  سرر  ررباد  ت وواوت ا مةررود  اوواوت ة دإلررشو ا  رروطر األفضررر ا رربا إل رردو  ش فشةررو
مف ردم ماش رشت مرداد   كرب  مف دم ا ماش شت دممطماد  ددس شب اسد وام  دماوواد  ددهمطد  ف  لواوت ا مةشوير د 

دكرب   مف ردم  دماروواد ش دمرن ثرم  بردام دافطربهش،  رشل ى مف دم عملإلي ا دروو  ا دالطلر  دممطماد اضشفيكشو د،
 ا د شبر  –د اإلي دشثطو مف دم   دشثطو، دا طوا  م بو ا

 Simulation المحاكاة 3-2
هاش  م ضالم ان امدواو ب إل   دماب    لامشب  ا ويشضإلي دا دالطلإلي ف   ادث ا  ملإلشم   ه ان ا ماش شت 

د وي إلررري اسررر إلش  ل رررش م ا ا إل ررر ، اطرررث إلمكرررن ا ا ررردط  شسرررد وام برررو  م طاررري علرررى ارررر م رررطن دا عبرررش  قرررواو 
 ضلي م طاي  شسد وام   ض ا م شوةم ا  ووإلي ا  إلشسإلي دد اسد وام ا اسش شم ا ويشضرإلي ةسرد وا  ا ادرشة   م

لواوت ا مةررشوير درطوهررش ةإلمكررن لطاررشو امرردب  م ررطن   ش،اطررث د رردن ب إل رري  ةررش ر ثطررو مررن ما ان  ا مبلد رري 
 دد مدخطوام ا در  إل ر ب ا رداكم فط رش عةداةإلي مدخطوت دد قو د دن م  وت طدوا ر فط ش عوو ك طو من ا ةكليا م

ا ربا إلمكرن اسرد وام   لا ردط علرى  ا ماش شت هد ال ش  ش بو  ا ويشضإلي ا مد شوف علط ش  د  با فشن دسلدب
(  P.635 ,107داد رري مالةمرري  م ضررالم ا اإلررشت ا طدمإلرري د سرروعي ماشسرر ي د شسررد وام ا اشسرر شم اة  دوداإلرري 

واوت دارروا مررن  ال رر  وواسرري دررأثطو عرروو مررن ا سإلشسررشم ا مد شق رري ا درر  سررلدب كم د ررو  رر األ هرربادإلمكررن اعد شو 
سرإلكدن م راد ش   ش ا رباطدفشعر م  ش ا اظشم دمن ثم داوطو دفضر سإلشسي إلمكن دد شع ش مر ضرمشن اسرد وام

 ( P.36  )108 ,49 ش فشةوت  
 The Concept Of Simulation مفهوم المحاكاة 3-2-1

 ؤوا ل ى هوف دااو، اطث د وف ا ماش شت  أا ش:ان  لماش شت مفشهإلم مد ووت د
دسلدب ويشض   م ش اي ا م ضالم ددافطبهش ف  ا اشسب اة  دودا  دا در  ددروا ر فط رش داردا  م طاري مرن  -

ا  القررشم ا ويشضررإلي دا ماب إلررري ا ضررودويي  د ررر  سررلد  دهطةررري اظررشم   رررش م ا إل رر  م  رررو د فدرروام مماإلررري 
 ( P.635 ,107بديلي  

(  اظررشم م ررطن   ررداه مةررش  ي   ررداه Modelث ا ا إل إلرري مررن  ررالط اسررد وام امرردب   دمثطررر  دارروا -
( Artificial Dataطرردم ماش ررشت ب رر  ا امرردب  مررن  ررالط دد طررو  إلشاررشم  رراشعإلي   اطررثا اظررشم ا ا إل  ،
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لاظشم ا مواو وواسد  دمالاظي دأثطو ب ر  فر  سرلد  ا اظرشم دمدش  ري هربا ا سرلد   رودوت اإلرشت كشملري   روف  
 ( P.36  )109 ,49دد ر ل ى اسدادشاشم ماب إلي    ده ا مةكلي ا م ادثي  ا 

بوي رري كمإلرري  د رر  اظررشم ددعملإلرري  اررش  امرردب  طرردم د ررويف  ل ررى عرروو مررن ا داررشوب  داوطررو د رروف هرربا  -
ا امدب   الط ا ممن،  شعد شو هبه ا داشوب مةشهوام ا إل إلي فر  مدقرر ا  مرر، د خروض م وفري ا د روف 

عارررو د وضررر  ل رررى دخططررروام م طاررري إلمكرررن لو رررشط هررربه ا دخططررروام ل رررى ا امررردب  دماش رررشت  ا ا إل ررر   لاظرررشم
 ( P.39  )110 ,51ا د وف ا ا إل       شداشه هبه ا دخططوام  

د    اظشم م طن دمش إلاددإل  ب   ا اظشم من مرداو، مكرشةن، دطروا عشملري دد دا مكدارشم د روم طردم مرن  -
درروت م طارري مررن  ررالط ماش ررشت ا ظررودف دا  دامررر ا ماإلبرري  ال  ررش د رر  ا  ملإلررشم ا درر  دارروث  ررالط ف

 ( P.36  )108 ,49 ش اظشم ا ا إل    

د لطررو دد اسرررداواث دسررلدب ويشضررر  دد فطميرررشدا  م ش ارري مةررركلي داق إلرري د خررروض ا د ررردط ل ررى ارررر هررربه  -
 ا مةرررركلي درررردم وواسرررري اةادمررررشةم ا ماب إلرررري كشفرررري دا مدخطرررروام ا  شوضرررري علررررى هرررربا األسررررلدب دد ا امرررردب 

 ( P.36 ,49ا ويشض   لد دط ل ى ار ا مةكلي ودن مداا د ش  ةكر م شةو  

مد اررشت  وواسرري سررلد  ا اظررشم، وادررش  ا فوضررإلشم دد ا اظويررشم ا درر  دا ا د اإلرري ا داوي إلرري دا ما اإلرري ا مب  رري  -
مو الم  شألف شط ا مسد  لإلي دد دأثطوام ا دخطوام ف  ا  ؤد   ا سلد ، دةسد وام هبه ا اظويشم ف  ا دا 

عملإلري د لطرو ا اظرشم ا ا إل ر  عرن بوير   ارش  ا امردب  دقإلرشوت ا دارشوب مرر هربا ا امردب    با ف  ا دةخطلإلي 
 ( P.4 ,111 ف م سلد  ا اظشم دد  د طإلم سدوادطاإلشم دةخطر ا اظشم  

 The Characteristics of Simulation مميزات أسلوب المحاكاة 2-2 -3

  ادسررر م اسرررد وامشد اطثش طب ا م مررري دا ررربا  رررشم اسرررد وام  دمررروا ضرررودويش،إل رررو دسرررلدب ا ماش رررشت اارررو األسررر
هارررش  املررري دسررر شب  كمش اند  د رررش   رررو ا دبررردو ا سررروير فررر  دررردفطو ا  ررروام  ا ارررشهمت داألسرررش طب ا د دإلكإلررري 

( P.637 ,107سشعوم ف  اسد وام دسش طب ا ماش شت   دوت داس ي دا د  إلمكن اسد ال  ش  ش ةركر ا درش    
 49, P.37  )108  )109  )111:) 
قإلشسش  بو  ا امباري   شطؤوا دسلدب ا ماش شت ودوا م مش ف  ار ا مةش ر ا م  وت   دا  مواش  ش د شمر م   1

 األ وم 

 إلسد وم دسلدب ا ماش شت عاومش د دن كل  ا داشوب ا ا إل إلي دا مةشهوام عش إلي   2

ث ا بدير، ددقم مواق ي ا اظشم ا م  و دقم داوا ا او د لطرا سوعي ف  ا ا دط على ا ادشة  من  الط   3
  ش دف طر 

إلسشعو دسلدب ا ماش شت فر  ا ا ردط علرى م لدمرشم داسردادشاشم  مداقر  مسرد  لإلي ة د روف ب إل د رش دد   4
 مشهطد ش دب    د واو ا داشوب  دل  ا مداق  

د  قو داوث عاو  شةمكشن اسد وام ش ف  ا دإلشو سإلشسشم دد شمإلم اوطوت ق ر دافطبهش  دالف  األ بش  ا   5
 ا دافطب ا ا إل   
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إلسررشعو اسررد وام دسررلدب ا ماش ررشت فرر  وواسرري ا اظررشم دمةررشهوت ادشةارر    رردوت داضرراي ممررش إلسرر ر اد رررشب   6
 لاوا ام  دبديو ا اظشم 

إلسشعو اسد وام دسلدب ا ماش شت ف  مالاظي ا دخطوام ا د  دبود على  إلشري ا م ضلي ف  اش ري دافطربهش   7
 ديو امدب   لاظشم إلف   ش خوض ا مبلدب ممش طؤوا ل ى دب عملإلش  

فرر  درروويب ا  ررشوو اوواوا علررى ا  ملإلررشم ا م  رروت ا درر  إلاددي ررش ا اظررشم، اطررث  م مررش   ؤوا ا ماش ررشت ودوا  درر  8
  م سررش وعلررى داظمرري  سررإلبي رطررو ا إل إلرري ق ررر ان طد وضرردا ل ررى األاظمرري ا ا إل إلرري دب رر     مطاررب دررووي 

 ا م لدمشم  دهمإلي ا إل إلي ددسشعوهم على دمططم    وت ف  كإلفإلي ا د شإلش مر داظمي ا

 ا دأ و من ادشة  ا دالطر ا ويشض   ددإلسد وم كأسلدب سشاو  بو  ا ار ا ويشضإلي،   9
 Limitations of Simulation  محددات أسلوب المحاكاة 3-2-3

علررى ا ررش    ررش ورم مررن ا فداةررو ا مسدا ررلي مررن دسررش طب ا ماش ررشت، فأا ررش ةررشن دا دسررلدب امبارري د ررو إلادرردا 
 (:P.39  )108  )112, P.130  )113, P.209  )111 P.4 ,49ض   إلمكن  إلشا ش كمش إلأد   

ة طداررو ضررمشن د طررو  دا طرر  ا د رردط ل ررى ا اررر اةمثررر  ررر دمدواررش ا ماش ررشت  م ررواو اسررداش ي ا اظررشم   1
  لظودف ا م دلفي  لدةخطر 

ن ا ادررررشة  ا مسدا ررررلي مررررن هرررربا ( فررررشUncertaintyعاررررو د شمررررر ا امرررردب  مررررر اررررشةم رطررررو مؤكرررروت    2
 األسلدب إلمكن اةعدمشو علط ش  ةكر د وي   د إلس وقإل ش كدا ش عوضي    ض األ بش  اوا شةإلي  

 امدب  مدبدو دعكس ب   إلكدن  اش  ا امدب  مكلفش دإلادش  ل ى دقم  دادش  ل ى   وت ف   اش   3

 دادش  ل ى اام ك طو من ا اسش شم  لد دط ل ى ا ار   4

امررش هرر  دسررطلي  د طررإلم ا الرردط دعلررى ا مسرردفطو د رر  الرردط د وي إلرري دمررن ثررم ة د برر  دسرر  5 ش طب  لاررر دا 
 ا د شوهش  داسبي ا ماش شت 

ان عملإلي قإلشس اام ا مدخطوام ه    د ي د وم طداا  ش هبا األسلدب، اطث اا  ف    ض ا اشةم   6
 ةإلمكن لا ش  دقإلشس ا مدخطوام كشفي ا د  دؤثو ف  سلد  ا اظشم 

 األد إلي واةش  ا ماش شت د دن  شهظي ا  لفي   7
 أهمية استخدام المحاكاة في المشاريع اإلنشائية 3-2-4

 Importance of  Simulation Use in Construction Projects  

ا مةررشوير  امإل رو دسررلدب ا ماش ررشت مررن األسررش طب ا م مرري فرر  ا د شمرر مررر ا  ثطررو مررن ا مةررش ر ا درر  دداارر  لواو 
ااررشم ا مةررود   أقررر دقررم دد اقررر كلفرري مررن  ررالط ا د بررإلو ة ا دسررشةرل ررى لطاررشو دفضررر  دسرر ى واةمررش ا درر 

و وواوت ا مةررررود   د ررررش اظو  د رررروو طررررفما د ا  ررررواةر ا م ودضرررري علررررى اوواوت ة دإلررررشو ا  رررروطر األفضررررر  ددالطررررر
فر  عروم  مر   ضر ش ا ر  ض فرشن ا  ر د ي د مرن شد شمكن ان دؤثو ف  مةود  م طن، دعالقإل ا مدخطوام ا د 

اطاشو دسلدب ويشض  دالطل  إلسشعو على وواسي ددالطر هبه ا مدخطوام دان ا مةش ر ا اشداري عا رش دارر عرشوت 
طرردفو ا  ثطررو مررن ا دقررم دا ا ررو  ابا ررإل ررو دسررلدب ا ماش ررشت األوات ا ماشسرر ي   كمررشعلررى ا   رروت ا مددفو اعدمررشوا  
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عملإلررررري اد رررررشب ا  رررررواوام    رررررده ا مةررررركلي  م لدمرررررشم اضرررررشفإلي دسرررررشعوه فررررر   ويرررررمدو مد رررررب ا  رررررواد  دا  لفررررري
 دإلمكن  إلشن ممطمام ا ماش شت  ش ا ش  اآلدإلي:،هبا ا م ادثي

وواسي ددالطر ا  واةر ا مددفوت ف  موالي ا د رمإلم دا عبرش  ادرشة  اطروت    رده ادعإلري ا د رمإلم ألار    1
  إلسمح  وواسي دفاه ا  اش و كشفي ا د  إلاددي ش امدب  ا د مإلم د ةكر دف طل 

هبا األسلدب  وواسي  واةر م دلفي من اطث ا دقم دا  لفري  امردب  ا د رمإلم  رودن ا د روض ل رى  إلسمح  2
 ( P.40  )114 ,49ا م شبوت ا د  من ا ممكن ان طد وض   ش ا اظشم ا ا إل    

ددفو ادشة  ا ماش شت فو ي  د طإلم ا فوضإلشم ا د  دم دض  ش دد ب  د مطاش م  دة  موت اااشم ا مةود    3
و ا ددميرررر اةادمرررش     اارررشم دا دررر  دمثرررر ا رررطلي ا دررروا ر  رررطن اةااوافرررشم فررر  مررروو ا ف ش إلرررشم ضرررمن ارررود 

  لم ببشم ا ة كإلي ا ماووت 

إلسررمح هرربا األسررلدب مررن وواسرري األاظمرري ا مدخطرروت دد ا مداوكرري  ررممن اقررر فإلمررش  ررد كشاررم وواسررد ش علررى   4
 ا اظشم ا ا إل   

 ؤثوت ا د  طاب اةهدمشم   ش دد طن موم دأثطوهش د ب  ادشة  ا ماش شت د دوا عن ا  دامر ا م  5

ة طد طو دامدب  ا ماش شت   وو م طن من ا ف ش إلشم اواةشةإلي ا د  إل دم  دمثطل رش دمرن  رالط ب ر  إل بر    6
 م اروس ا د برإلو موداري  ل إلرشم  رش د طإلم ا سروير   روو مررن ا  رواةر مرن ا م روام دد برو  ا دةرططو دارم م دلرر  

 ا ظودف 

ا امبارري  ش ماش ررشت ل ررى    رري علررى ا اشسررب اآل رر  دسررد مر  درروويب ا  ررداوو ا درر  سرردف إلمكررن داديررر   7
 (  P.240-245 115د مر  ظودف ا إل إلي مةش  ي  ظودف األامدب ، دهبا إل ب  ف مش دعم   لداقر  

             The General Steps of Simulationالخطوات العامة الجراء المحاكاة 3-2-5

-P.131-132  )113, P.209 ,112دل إله عملإلي  اش  امدب  ا ماش شت  ش  بدام اآلدإلي   شةمكشن ان    

210  )110  )116:) 
ه  عملإلي ا ب املي من ا مدخطروام ددضرر األسر شب ا مدا ري   رإلشري امردب  ا ماش رشت  تعريف المشكلة:. 1

 مةكلي دم وفي ماددإلشم ا امدب ، مر األ ب  اظو اةعد شو ا دفش طر ا وقإل ي عن ا 
دضر ا مدخطوام ا مسد ل ي دعاله ف  امدب  ويشض  دد فا   ةكر إلمكن ا  شاث مرن  صياغة النموذج:. 2

 وواسد  دمن ثم ا ل  م  دة ف  ا د شمر م   من ق ر ا اشسدب اة  دودا  
 ررالط هررربه ا  برردت طرردم اةعدمرررشو علررى م لدمررشم دادرررشة  سررش  ي وث ررشم  ررراي  اختبااار صااانة النمااوذج:. 3

 ري امدب  ا ماش شت دف  اش ي عوم  اي ا امدب  طدم دا إلا  من ا داقر ا ا إل    إلش
دد رر مرن  ال  رش ل رى اقرر عروو مرن ا  إلشارشم ا مو لري  لدارشوب ا ماش رشت  ا او ا تصميم تجارب المناكاة:. 4

  لد دط ل ى ا ادشة  ا د  طدم اعدمشوهش ف  اد شب ا  واو دعشوت هبا إل دمو على مدخطوام ا  واو 
دضررر ا امرردب  فرر  برردو ا  مررر مررن  ررالط  واررشم  دد عرروت  رروام  م ومارري ةارروا   ددهررتشاال ل المناكاااة: . 5

 ا ماش شت ف  ا اشس ي اة  دوداإلي، اطث طدم لو شط ا  إلشاشم دم وفي د وف ا امدب  داشه ش 
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 ماش رشت  م وفري هرر ه  ا بي ا د شو امدب  ا ماش شت موت د وم  اطث د إلم ادرشة  ا تق يم نتائج المناكاة:. 6
هرر  م  د رري دم رطررو م  د رري دفرر  اش رري ا ادررشة  رطررو ا م  د رري طرردم دا ررإلح ا امرردب  دد دامإلررر م لدمررشم اضررشفإلي 

 عن ا مةكلي 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 (116( خطوات اجراء المناكاة )1-3شكل )
 

 طريقة مونتي كارلو   3-2-6
   كشو د رراش شت، دسدف اوكم ف  وواسداش على بوي ي مدادهاش  بو  عوطوت  وواسي دسلدب ا مان    

 Monte Carlo Method )  ف س ب ا د  طوام ف  ارلرب ا مةرشوير، فرشن ارلرب األودام ا  وماإلري ا در  د رإلم
 شماش رشت  علرى اا رهربه ا  Law and Keltonعروف   رو  ا  برو دعروم ا دأ رو دسرد وم ماش رشت مرداد  كرشو د 

إلسررد وم د (، دمدخطرروام عةررداةإلي، 1-0دوقشمررش عةررداةإلي مررن ا ددميررر ا مارردظم د ررر  ررطن    ا امرردب  ا رربا إلسررد وم

 تعريف المشكلة

 تصميم وبناء نموذج المناكاة

 رب المناكاةتصميم تجا

 اجراء المناكاة على النموذج

 تق يم النتائج

اختبار مدى 
 صنة النموذج
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ارروا  ا  ةررداة  دد ا مةرركالم ا ويشضررإلي هرربا ا امرردب   اررر د رراشف مد ررووت مررن ا مةرركالم ا درر  ددضررمن اة
لرى دد وف كرب   ع ( P.47  )118 ,117ا ماووت ا د  ةإلمكن ال ش  س د ي  شسد وام كر ا بو  ا ماووت(  

لا ررش  دسررلدب ماش ررشت إل دمررو علررى اسررد وام ا  طاررشم مررن مادمررر اظرروا إلاررش   ا مادمررر ا ا إل رر  ل ررى اشاررب 
وواسي   شةه ا اظشم دا ددق شم ا مسد  لإلي  با إلسدلمم األمو داوطو اد  ا ددمير اةادمش    لمدخطرو ا  ةرداة  

اةإلي  اطررث ددضررمن   ررشةه ددميررر داررم ا وواسرري ثررم دؤ ررب عطارري مررن هرربا ا ددميررر عررن بويرر  األوقررشم ا  ةررد 
هاش رر  قضررشإلش عوطرروت م مرري طاررب ان د رردن د  ( P.98 ,119مةررش  ي  ددميررر ا اظررشم ا ررداق   ا مررواو ماش شدرر (  

ان  ررم د ررن ا ماش ررشت م ررممي  شسررد وام ا بررو  اوا ررشةإلي د  مررداد  كررشو د، م ش ارري عاررو  اررش  امرردب  ماش ررشت
دعمدمررش  فشارر  طاررب ان ددرردفو فرر  ماش ررشت مررداد   ي ا فشةرروت ا  رراإلاي، فررشن ادررشة  ا ماش ررشت سرردف د رردن عوإلمرر

 (:P.48 ,117 كشو د ا   شةه ا دش إلي 
فرر   ررمإلم كررر ماش ررشت  دهررد ا بوي رري دد  ان مد ررو ا رروقم ا  ةررداة  إلكرردن مدارردوا   :: مولااد الاارلم العشااوائ أولا 

( P.53 ,117اوا ررشةإلي  ا  داوممإلرري  لا رردط علررى مامدعرري مررن األوقررشم ا  ةررداةإلي ا م  د رري مررن ا اشاإلرري 
( P.26 ,120( دهاش   مامدعي من األسش طب ا مكداي  دوقشم ا  ةداةإلي ا د و على بكو   ض ما ش  118 
 107, P.678:) 
 Midsquare Method دسلدب دسو موبر ا  وو  1

 Fibonacci Method دسلدب فط شاإلس   2

  شثودد دسلدب ا دبش   ا مد  Congruential Method دسلدب كداكويةر  3
ان ا ددمي شم اةادمش إلي ا مسد ومي ف  امدب  عوم ا دأ و  م شططو امدب  األوا  : : التوزيعات النتماليةثانياا 

ا  شةمري ا  شملري  (Hayter  117, P.53  )121دعرو  د ردن ا اشارب األ ثرو دهمإلري  ماش رشت مرداد  كرشو د  دقرو
هربه ا ددمي ررشم  شةعدمرشو علررى كرر مررن  دسرد وم مررشك لددمي رشم اةادمش إلري ا مسررد ومي فر  ا  اررث دا  راشعي  

دقرو قروم  د ا  لر   لف ش إلرشم( دا د مرطن ا مروو د داه ا  إلشاشم ا د  دام ا وواسي د على دب طر  ا ماش رشت  
ا رررده  رررأادا  ا ددمي رررشم ا مسرررد ومي فررر  د مرررطن ا  رررإلم  رررالط موالررري ا د رررمإلم د مف ررردم  اطرررث كشارررم   اثرررش  

 كر من كمش اقدوحاظشم قلطلي ا م لدمشم ا مددفوت ادط ا 
Kelton, Law, Hulett, Ayyub  117, P.54  )122  )123  )118 مثلثر    ربا ا( اسرد وام ا ددميرر 

  طدش إلكدن د ثو فشةوت اظروا ةن ةركل  إلمكرن ان إل روط امن اشاإلي ثشاإلي، دةشو آ ودن ل ى ان ددمير د ا دب ط ، 
  طدررش طاررب ان د رردن ماررووت  لد رردط ل ررى ا ةرركر او ددميررر ان قررإلم م ررشططكمش  مالةمرري ا  إلشاررشم  ةرركر دفضررر 

 مثلث  ف  د مطن عروم ا دأ رو المسد وم، اسد وم ا ددمير   مالةمي د    ا ار األوات األ ثو ا  اإلح  لددمير 
، د مرطن ا ارو األوارى، ا د مرطن األ ثرو ارودثش، دد مرطن هر  إلمدل  ثالثي م شططوا با د   م شططو امدب  ا  لفي 

دإلاررروو ا مسرررد وم هررربه ا م رررشططو  شةعدمرررشو علرررى ا   ررروت ا سرررش  ي دد علرررى مةرررشوير دشوي إلررري كمش ق رررى ا ارررو األ
 دمدل   داه مةش   
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  و داوطرو ا ددميرر اةادمرش    لمدخطرو دارم ا وواسري، دسدا رر قرإلم عطاري مرن : : تول د المتل ر العشوائ ثالثاا 
دهاش   دسش طب م دلفي عوطروت  دد طرو   مدخطوام ا  ةداةإليهبا ا ددمير  داسبي ا  داوممإلشم  دسد وم ف  دد طو ا 

سررلدب ا مثررش   علررى دا ددميررر اادمررش   مسررد وم  لماش ررشت  دمررن هرربه ا بررو  ا مدخطرروام ا  ةررداةإلي  دإل دمررو اة
 107, P.694  )49, P.49  )109  )124  )125): 
 بوي ي ا دادير ا  كس   1

  وفض –بوي ي ق دط   2

  ا بوي ي ا داوي إلي  3

  ا دادير ا م شةو ل ى ا ددمير ا ب إل  بوي ي   4
اسرد وام  داوممإلري ا داديرر ا  كسر   دد طرو ا مدخطروام  (Law and Kelton  117, P.55  )118دقو اقدوح 

 داوممإلرري هرر  ا د اإلرري ا ف ش رري  دد طررو ا مدخطرروام هرربه ا ل ررى   ررود م فررشن  ددف ررش    مثلثرر  اا  ةررداةإلي مررن ا ددميررر 
 :(P.56 ,117ا دادير ا  كس   بددطن  دددضمن د اإلي  ا  ةداةإلي 

 ( 1( د 0دد طو ا وقم ا  ةداة  ا مدم   ةكر مادظم  طن    1

ان ا مدخطو ا  ةداة  سدف إلسشدا ا م كدس  وا ي ا ددمير اةادمش   ا م دشوت  شسرد وام ا روقم ا  ةرداة    2
 ا مادظم  طدبلب ا د شمر  وا ي ا  ثشفي( 

إلمكرررن ا ا ررردط علرررى دوقرررشم عةرررداةإلي مرررن ددمي رررشم م دلفررري دب ررر  : ية: طااارخ اختباااار اارلاااام العشاااوائرابعااااا 
فر    رض األاإلرشن د ردن ا مدخطروام رطرو عةرداةإلي   رب   د   شسد وام دسش طب  داديل رش ل رى مدخطروام عةرداةإلي 

هاش رر  عرروت بررو  ومدمعرري اسررب ا ددميررر ا مارردظم  ررطن  ررفو ددااررو ا  ةررداةإلي ا طاررب ا د ررشو  رراي األوقررشم 
 (:P.684 ,107  دما ش مش طل اة د شوام على عةداةإلي ا ددش ر ا مد دن   لا شةإلي ةاوا 

   Chi-Square Testا د شو موبر كأا  1

   Kolmogrov-Smirnov Test سموادف –ا د شو كد مدكودف   2

   Gap Test ا د شو ا فش لي  3
 Analytic Hierarchy Process عملية التدرج التحليلي 3-3

ش ر دبطةشم قواو م  وت  دان عاش وهبه ا مةش ر د ردن كثطروت، دا  القرشم ا مد شو ري دداا  مووا  اواةش  مة   
مكن ان د دن رطو  بإلي، دا دخطوام إلد دن م  وت  ةكر ك طو  دان هبه ا  القشم  طن عاش و ا مةكلي   ش طا

مكشاإلررشإل فرر  ا  اش ررو  بكإلرريم مكررن ان ة د رردن مود برري  داشسررب  سررإلو   ررب   ددبلررب لواوت ا مةررود  بررو  دا 
كبوي ري اد ررشب ا  رواو ا درر  دسررمح  AHPدممطرمت فرر  اد رشب ا  ررواوام ا  رراإلاي دا  رشة ي  دقررو ارش م د اإلرري ا ررر 

 ف  وواسي د اث ا م شططو ا م  وت ف  لواوت ا مةود  
  Evolution of Analytic Hierarchy Process  عملية التدرج التحليلي تطور 3-3-1
( ف  ا سر  طاشم مرن ا  رون Analytic Hierarchy Process  )AHP  طل بدوم د اإلي ا دوو  ا دال  و د 

ب رر  ا دقررم علررى  ب( د دب رر  ماررThomas L. Saaty  )126, P.71  )127, P.1ا مشضرر  مررن ق ررر 
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 رو عوفرم د درطرو ا مداطرمت  لم رشططو دا  رواةر    ةرشمليمامدعري مدادعري مرن ا مسرشاشم كدا رش دسرمح  ش وواسري ا
ا  واو ا مواي دا  ملإلي ا د  دد شمر مر ا مةش ر ا م  وت، دا مد ووت ا م شططو عاومش اادش  ان  أا ش  د اإلي اد شب 

دسشعو هبه ا د اإلري مد ربا ا  رواوام علرى د إلكدن كر من ا اشاب ا ادع  دا  م  من ا مةكلي مومداش دمداوا  
ا دروويا ، دا در  إلكردن فط رش كرر ا دوكطب   اش  ددوكطب عاش و األهمإلي  لمةكلي ا مد ووت ا  دامر دا م  وت ف 

إل ر ا  وف من ا  واو ف  قمي ا دوو ، دد دن  ا م شططو ا فوعإلي د مسددم من ا دوو  موك ش من عاش و ماووت  
دبررواةر ا  ررواو علررى مسررددإلشم داشم إلرري مررن هرربا ا درروو   داررشط  اررش  ددوكطررب ا امرردب  ا درروويا   لمةرركلي، طا ررم 

 مسددم ا ماوو دا مدمثرر   ا رو اددم من ا دوو  ادى إلا ر على دمن مد ب ا  واو م شواشم مداإلي   ر مس
يا ررم عشمررر ا رردمن هرربا، مد ررب ا  ررواو  ش م إلررشس  دهمإلرري ا اسرر إلي   رربا د دااررو  لمسررددم األعلررى ا مررود و  رر   

ف و ف  ا د دط ل ى ا  رواو األفضرر،   ا رش دا رم كرب   األسرشس ا ماب ر   AHPة دسشعو اط  كمشا  ا و 
 ملإلري  أا رش  ا ما اإلري ا مؤسسري هربه ا (  كمرش عوفرم P.1  )128 ,127ال دإلرشو  إلكردن م رادعش(  ا داضرح  

كمرش  ( P.71 ,126  (دا م اإلي ف  اد شب ا  واو ددودطب اةد دإلشم، مر م شططو قش لي  ل إلشس د/دد رطو ملمدسري
شططو دد ا  ررواةر علررى م إلررشس دد رروف هرربه ا د اإلرري ل ررى داوطررو اةد دإلررشم ا اسرر إلي  لمامدعرري ا م بررشت مررن ا م رر 

 م شواي ا  واةر ف  عملإلي اد شب   م دموت على اكم مد ب ا  واو، دا دأ طو على دهمإلي األاكشم ا اوسإلي   ا اس ي
 AHPفررشن دسررلدب اط   ررباطد ررب ا  واوام، ت اررطنا  واو داظرروا ةن مد ررب ا  ررواو إل دمررو فرر  لاكشمرر  علررى ا   ررو 

دد روف  أا رش  ا امرر دد ا روم    رر مرن ا د طإلمرشم ا مدضردعإلي كمش ( P.19 ,53سلد (  هبا ا مر  طدف  اطوا  
دارم  ا مةركلي د  رو ب ر  د دا بادإلي فر  لبرشو د رشمل  م دمرو علرى م رشطإلس اسر إلي مرن م شوارشم مداإلري  سرإلبي  

دامررر ا الرردط  امإلررر ا مةررش ر ا فوعإلررري فرر  اةسرردادش   دمررن  ررالط دامةررري ا مةرركلي دسررد وم ا  ش لإلرري ا  ةرررويي 
 هررد علررى ا ادطارري إلرريشهم ثو طررؤ فرر  اد ررشب ا  ررواو دا رربا  د ررشب داكررشم  رراإلاي  دإلكرردن ا اررم  األ ثررو ل ررواعش  ة

علرى ةركر دروو   دد رر هربه   ملإلري داوطرو األسر  إلشم ا در  ددضرمن اادرما  داكرشم  ى اد إلشري ا مةكلي، ا د   
شوارري فإلمررش طد لرر   ش  ش ررإلي مررن  ررالط اواش رري عررن دسررةلي ارردط ا سررإلبوت   ا ررو دااررو علررى األ ررو عاررو ا م 

 ( 130(  129ا ممطمت(  
          Characteristics of Analytic Hierarchy Processمميززات عمليزة التزدرج التحليلزي     3-3-2

 ا بوي ري ا اظشمإلري  م شواري دداوطرو دمن ا م رشططو ا مد رووت دا  رواةر ا م دلفري مرن ق رر مد ربا AHP ردا رم د ر

د ررردن مسرررد ومي  ةررركر داسرررر، اطرررث د درررشو  لوواسررري ةمدال  رررش ا  وطرررو مرررن ا  رررداه ا  رررواوام  هررربه ا د اإلررري 
 (:P.1  )128  )131, P.273  )132, P.2-3  )133, P.577 ,127ا مورد ي ه   

 ي من ا  ملإلشم ا مد شق ي ا د  د دن مدث ي دمكووت لعملإلي ا  واو ا ماظمي ا د  دد شمر  سلس اا ش  1

   واو ا مدضمن م شططو مد ووت ا ش قش لي  لدب ط   اشةم اا  2

 قش لي  لدب ط   اشةم ا  واو ا د  ددضمن ا اكم ا ة     اا ش  3

 ا ش دسد وم كال من ا  إلشاشم ا ادعإلي دا  مإلي ا  4

 ا ش دا م م شطإلس دمؤةوام ادسش  األفضلإلي ا  5
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 ف  األو إلشم األ شوإلمإلي  AHPهاش   ددثط  كشف  دب إل شم   6

 عي مالةمي ةد شب قواو ا مامد  اا ش  7

ا ش دب     إلشس ا م شططو رطو ا ملمدسي  مدامات ا م شططو ا ملمدسي، من  الط م شطإلس ا اس ي، د ش دش   ا  8
 دا م ا ار ا  سإلو  ةكر اس   دا ماظم  مةش ر ا  واو 

، ل ررى ا م ررشطإلس شدررووياإلد  مررن  ررالط دامةرري ا مةرركلي  بوي رري ماب إلرري مررن ا م ررشطإلس ا   طرروت، داشم إلررش  اا ررش د   9
 على د ر ا م شطإلس من  الط اةسد وام  لم شواي ا مداإلي  دن ا مالر قشووا  األ خو، إلك

           Limitations of Analytic Hierarchy Process محددات عملية التدرج التحليلي 3-3-3
  ررض اةاد ررشو  سرر ب  AHP رعلررى ا ررورم مررن اسررد وام ش ا داسررر اةادةررشو كبوي رري ا  ررواو، دسرردلم ددسررد  ر د رر

 134, P.249 )135, P.228-230 )136, P.143-144 )137 )128): 
ة طدارو دسررشس اظروا   ررإلشري ا درووياشم، فمد رربد ا  رواو، عاررومش طداا ردن اررشةم   رواوام ممشثلرري، فرر ا م  1

 م دلفي  ( دووياشم م دلفي، د ش دش   الدة  ن  طاداد  ن إلةد د 

ش اشداري عرن ا رودا ا ة  ر   شسرد وام م إلرشس د دن اعد شبإلري  سر ب كدا ر AHP  را دودط شم ا اشداي عن د 2
 ا اس ي، دهبه ا دودط شم اةعد شبإلي إلمكن ان د دو ل ى  دودطب م ش س( 

 ا  طدب ا مدادوت ف  ا بو  ا مسد ومي  امر األدمان ا فووإلي ف  األدمان ا موك ي  3

 ا خإلشب دا ف وان  لاظويي اوا شةإلي األسشسإلي ا  اإلاي  4

 د دن مسد ل ي  لدقم دمضاوت ابا كشام هاش   مسددإلشم كثطوت من دوو  ا  واو   شاة د شعوم فشةو 5
 ,Perez  139( دHarker and Vargas  138, P.1383-1403مرن اشاإلري ثشاإلري، ف رو ارشقش كرر مرن د 

P.1091-1095د رردن  رراإلاي، اطررث  ش  مررر ا اظرروا داألمثلرري  شا ررش ة ( هرربه اةاد ررشوام ا وةإلسررإلي دبوهارردا 
 دوات اد شب قواو اشااي دف ش ي    ش شا د ودا

 AHP      :   Steps of Execution AHPالا  خطوات تنفيذ 3-3-4

 (:128(  141(  140ا  بدام اآلدإلي   AHPدةدمر عملإلي ا ر 
  د وي  ا مةكلي دداوطو دهواف ش 1

 Work Breakdown Structure  إلكرر دامةري ا  مرر سرمىا د طرإلم دا ربا إل دأسرإلس دروو  اد رشب ا  رواودد 2
 WBS  داسبي: ( دهبا إلمكن ان إلكدن م مدة  

  دضر ا  وف األسشس    با ا  واو د/دد ا د طإلم على قمي ا دوو -د

        داوطررررو ا م ررررشططو ا اوارررري وااررررشم ا  رررروف فرررر  ا مسررررددإلشم ا دسرررربإلي مررررن ا درررروو   ان عرررروو هرررربه ا م ررررشططو -ب
 دهد ا  وو األق ى ا مسمدح     2 -+/ 7إلكدن 

فإلمش د مود بري  ش م رشططو ادرى داارم ا  روف األسشسر  دا  واض ا  واةر ا مة  ي فر  ا مسرددم األسرفر اسد- 
ا م ررشططو ا اوارري ددمثررر د  اررث فررشن ا  رروف األسررشس هررد طد طررإلم األ بررشوط ا رربا إل ررر فرر  قمرري ا درروو   ا ط رره 
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مسررددإلشم ا سررفلى مررن  م ررشوو ا  بررو دا درر  د ررر فرر  ا مسررددإلشم ا دسرربإلي مررن ا درروو   طامررش دمثررر األ بررشو ا 
 ا دوو  

داوطو األدمان على ا م شططو  فاشط  اش  ا دوو ، فشن ا م شططو ا م دشوت طاب ان د ردن م شواري علرى ا بوي ري  3
  داوطو األدمان ا اس إلي   ش، داسب ا  بدام اآلدإلي:  AHP را مداإلي ف  ا 

 ( n*n اررررررررررررررررررررررررررررش  مامدعرررررررررررررررررررررررررررري مررررررررررررررررررررررررررررن م ررررررررررررررررررررررررررررفدفشم ا م شوارررررررررررررررررررررررررررري ا مداإلرررررررررررررررررررررررررررري بام ااررررررررررررررررررررررررررررم  -د
مر م فدفي  أ( عوو عاش و دد م شططو ا م شواي،   ر من ا مسددإلشم اةدبnاطث دمثر    n(n-1)/2وو د  

 دااوت   ر عا و ف  ا مسددم األعلى م شةوت 

  و ب   إلبلب من مد با ا  واو ان إل  ودا عرن دواة رم  ةركر فرووا    رده األهمإلري ا اسر إلي  لم رشططو -ب
(  كرررال 1( ا رررش  ا مودرررب مرررن  9 م شوارررشم ا مداإلررري داسرررد وام اظرررشم ا رررر  داةفضرررلإلشم  رررطن ا  رررواةر  شسرررد وام ا

مررن د  (  ا دإلررشو دااررو إلكرردن مفضررال  ةرروت د ثررو مررن األ ررو( 9اة دإلررشوين إلكداررشن مفضررلطن  ش دسررشدا( ل ررى  
مرن م إلرشو ا م شوارري، فرشن ا مد ررشوط مرن ادطارري األفضرلإلي إلكرردن  اشاإلري ثشاإلري، لبا كررشن م إلرشو م ررطن اقرر دفضررإلال  

مروام، ف ارو م شواري  ثالث  على س طر ا مثشط، لبا كشن م إلشو ا م شواي د ثو دهمإلي من م إلشو م رطن  ر  ش  م 
مرن م إلرشو ا م شواري  امرش عارو م شواري ا م إلرشو مرر افسر ،  1/3هبا ا م إلشو مر م إلشو ا م شواي فشن قإلمد  د ردن 

 (   مش  ش دسشدا ف  ا م فدفي 1فد بى قإلمي  
ا م شططو  م فدفي ا م شواي ا مداإلي( طدم لطاشو مدا  األد دإلي   ر م إلشو  اطث دامر  مشط م فدفي ا  و - 

كر األوقشم ف  كرر  ر  فر  ا م رفدفي د  رو ب ر  د سرم علرى مامرد  امإلرر ا  رفدف  دد طردم اسرشب مدار  
 :األد دإلي   ر م إلشو من  الط

 امر كر األوقشم ف  كر عمدو ف  ا م فدفي  :ددة  
 وقم ف  ا م فدفي على مامد  ا  مدو ا م ش ر  ب   ا وقم د سإلم كر  :ثشاإلش  
اسشب مدا  األد دإلي  لم إلشو من  الط لطاشو م وط ا     ب   ا م إلشو من قسمي مامد  األوقشم فر   :ثش ثش  

ان ا مابرر   لرر  هرربه ا  ملإلرري  ا اررشد  مررن هرربه ا  ملإلرري إلمثررر األهمإلرري ا اسرر إلي  لم ررشططو  ا  رر  علررى عررووهش
( طا خ  ان دمدل  ددمااش AHPدامر األ ثو دهمإلي     شوت د وم ا  اش و دا  داه  م بلاشم إلكدن  شن ا  

 دعلى، د ش دش   د بى ااد شهش د ثو ف  اد شب ا  واو دد ا د طإلم 
ةن، مررروت ثشاإلررري  شسرررد وام م رررفدفشم ا م شواررري اا  رررواةر علرررى ا مسرررددم األ طرررو مرررن ا دررروو  طارررب ان د رررشون  4

(،   و داوطرو م رفدفشم ا  رواةر، إلاسرب مدار  األد دإلري   رر 3 اإلي ا مد  ي ف  ا  بدت  ا مداإلي دبافس ا ما
  وطر  شسد وام افس ا ما اإلي ا مد  ي ف  اسش شم األد دإلي  لم شططو 

ا  بدت األ طوت ف  داوطو دا  وطر إلكردن دفضرر فر  دل إلري ا  روف األسشسر  إلكردن  اسرشب ا دودطرب ا ا رشة   5
 ااما  ضوب  مدا  األد دإلي  لم شططو(  ر  مدا  األد دإلي  ل واةر(  ل واةر  دإلكدن هبا م
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 Influence Diagram  مخطط التأثير 3-4
 اظررو  هشإلأ ررب (دسررلدب اواوا  ان داوطررو دد طررإلم اش رري عرروم ا دأ ررو فرر  ا مةررود  اواةررشة  دادررش  ل ررى دارردو  

علرى مسرددم ا م رشبوت ا م  د ري فر   ب اعدمرشوا  م وفي دأثطوهش ددفو فو ي ةد رشب قرواو ماشسران اةعد شو اطث 
األسرلدب اوواوا  ة طا رر عملإلري اد رشب ا  رواو  هربا ضد  ا ظرودف ا ماإلبري ا در  طد روض   رش ا مةرود   ان

دس ر  ر طمدواش  م لدمشم د ثو دددضح مرن ا م لدمرشم ا مدردفوت د ش درش   ل رى ميرشوت اادمرشط اد رشب قرواو د ثرو 
 سلدب هد م بو ا دأثطو وقي دمدضدعإلي  هبا األ

 :The Concept of Influence Diagram مفهوم مخطط التأثير 3-4-1
( ا رربا إلمكررن اسررد وام    إلررشس دداوطررو Probability Treesهررد دمثطررر د بإلبرر  مررن دةرراشو اةادمش إلرري  

ا رش اطروت دمدرشم هربه ا د اإلري  أد  (P.445  )142, P.133-155 ,57ا دأثطوام من سلسلي من األاواث ا  ل ري  
ا رش مفطروت عارو م ش اري د  طرو ا امردب   دمرن  ف   إلشري دباش  ا  القشم اةادمش إلي ا ةوبإلي  طن ا مدخطوام، دا 

(  د ددضررإلح  م بررو ا دأثطو،ا رروم P.303,1  مارروواد ش اا ررش ددبلررب دمثطررر مف ررر  ل القررشم  ررطن ا مدخطرروام
 ةود  امالةإلشم (  دا مدمثر  م بو ا دأثطو  م2-3ا مثشط ا م طن ف  ا ةكر  
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 (P.446 ,70( مخطط التاث ر لمشروع صل ر )2-3شكل رلم )
اطررث دمثررر ا بررشو ا مةررود  دد ش إلفرر     ررو فرر  ا م بررو، ددةررطو األسرر م ل ررى ا  القررشم ا م دمرروت  ررطن ا   ررو  

  لفي  كلفي ا افو، ا  رب، دددمثر ع و ا ددسد وم ا  بد  ا مد ب ي   سشبي  ف ر ا   و ألرواض ا ماشقةي 
كررر هرربه ا د ررش ط  د رردن قل رري ان  دا دخبإلرري هرربه سرردف د رردن  ةرركر عررشم مدارردوت فرر  د مررطن كلفرري ا مةررود  

 سرر ب كدا ررش  شضرر ي  د مررطن ب إل رر  ا دخطررو، مثررر اعد ررشوام م رروط دادررش  ا  مررر، دم ررشبو اةاةررش  ا  شمرري 
 لإلري   شوضرشفي ل رى ع رو ا  لفري ا ثالثري، فرشن م برو األ وم  اطث دمثر هبه ا اشةم ا  ل ي كاشةم قل ري وا

ا دأثطو ا م طن ف  ا ةكر ا سش   إلمدل  ثالث ع و د وم دمثر اشةم ا  ل  ا  شواإلي من ا اد  ا با إلكدن ف  
ا  شوت رطو داضح ف  د مطن ا  لفي  ده  كمإلي األا شض، دخططو ا د مإلم دا دخططروام ا داظإلمإلري  داالارن مرن 

 :(P.447  )142, P.133-135  )58, P.23-30)  143, P.17 ,57إلأد    ( مش3-3ةكر  
%، دان د ررردن كمإلررري األا رررشض د ثرررو مرررن 60ان اادمش إلررري ان د ررردن كمإلررري األا رررشض كمرررش مددق ررر  هررر    1

 %  40ا مددقر ه  

ودةو كارو دوارى   8000000لبا كشام كمإلي األا رشض كمرش مددق ري، فرشن كلفري ا افويرشم سردف د ردن   2
 دةو كاو دعلى و 9500000د

 8500000مررن اشاإلرري ثشاإلرري، لبا كشاررم كمإلرري األا ررشض د ثررو مررن ا مددقررر، فررشن كلفرري ا افويررشم سرردف د رردن 
دب رر  داضررح مررن دفارره ةرراوت اةادمررشةم ا م طارري فرر   ودةو كاررو دعلررى  12000000ودةو كاررو دواررى د

 ا ةكر ا سش   
 م دوارري  اررشةم ا  بررو، دهرر  اةادمش إلرري  ررشن كمإلرري  ررب   ف لررى ا  شاررث ان إل ررإلم ددة اةادمررشةم ا  شمةررإلي ا
%(، ددا ررش د رردن د ثررو مررن ا مددقررر  فرر  هرربه ا اش رري 60األا ررشض سرردف د رردن كمررش مددقررر  فرر  هرربه ا اش رري 

%(  كمش طاب على ا  شاث ان إل رإلم دإلضرش اةادمرشةم ا ةروبإلي دا  رإلم ا م دواري مرر كلدرش هرشدطن ا ارش دطن  40
 شاث ان طا ر هبا ا د طرإلم ا ةروب  فر  بروي دطن م دلفدرطن  اطرث إلمكرن  ل شارث ان من اشاإلي ثشاإلي، إلمكن  ل

 :ط من
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لبا كشارررم كمإلررري  اةادمرررشةم ا ةررروبإلي ا م دواررري  د رررش ط  ا افويرررشم ا م دلفررري   رررر اش ررري ةررروبإلي، مرررثال    1
  ودةو 8000000األا شض كمش مددقر مش اادمشط ان د دن كلفي ا افويشم 

، لبا  إلمي، من ا افويشم كدظإلفي من اةادمش إلي ا ماووت   ر اش ي ةوبإلي، مرثال  ا  لفي،    شوت د وم، ا   2
%  ب   طاب على ا  شاث 20كشام كمإلي األا شض كمش مددقر مش كلفي ا افويشم ا د  دمدل  اادمش إلي اودث 

ي  بوي ري ان إلسشط دعضش  فوي  ا مةود   دا طم قإلم كلفي م دواي مر اةادمشةم ا م بشت ددسمى هربه ا بوي ر
ا د طإلم ا م شةو دد امدب  ا  إلمي ا ثش دي دد دا طرم اادمرشةم م دواري مرر قرإلم كلفري م برشت ددسرمى هربه ا بوي ري 

ددبلررب بوي ري ا  إلمرري ا ثش دري د طررإلم اةادمرشةم ا  شمةررإلي دد ا مدوا مري وااررشم ا  ررإلم   بوي ري اةادمش إلرري ا ثش دري 
لررب بوي رري اةادمش إلرري ا د  ررإله  ل ررإلم ةادمررشةم ماررووت مررن ا ماف ررلي  لمدخطررو ا  لرر    رروة عررن ب رر ، ددب

دعلرى ا رورم مرن ان  ا مدخطو ا  ل   دد وف اةادمشةم ا ثش دي عشوت  ةكر مدوا م ف  د ش طو من اسر ي مةدإلري 
كلدررررش ا برررروي دطن د داررررشن مد ررررشفةدطن  ةرررركر اظرررروا داررررب ان داداررررش ددمي ررررشم اادمش إلرررري ممشثلرررري، اة ان   ررررض 

دهاش ر   دؤوا بام ا خوض، اطث دد و ا بوي دشن ددمي شم اادمش إلي رطو مدةش  ي ل ى ارو   طرو ا دب إل شم ة 
بوي ي ثش ثي دسمى امدب  عشمر اةادمشط ا مث م، دكمش طوط اسم  فشن هبه ا بوي ي د ردن مد إلفري مرن امردب  

مش د رردن ا   ررو ا ةرروبإلي اةادمررشط ا مث ررم  دقررو برردو هرربا ا امرردب   دااررب ا د  طررو ا مررود و  د طررإلم ا  إلمرري عاررو
ا مد ووت مدادوت  ان ا  الف األسشس   طن هبه ا بوي ي دا بوي ي ا ثشاإلي إل ر ف  ا  إلغ ا مسد ومي ف  د وطو 

مررن ا د رروطر ا طررودا   ررإلم ا  لفرري اةسررمإلي فررد  دد دسررفر  ف رروة   دد مررطن ا  ررإلم    ررو ا  لفرري فرر  م بررو ا دررأثطو 
ا  شواإلرري ا مد ررووت، فررشن  ررشار ا امرردب  ط  رره عدامررر كلفرري   ررر   ررد كس ا دررأثطو اآلارر   لاررشةم ا ةرروبإلي

عالقرري م شةرروت  ررطن اررشةم قلرر  ا مةررود  دعا ررو ا  لفرري  دسررد وم عدامررر ا  لفرري  دارروو دخطررو ا اسرر ي ا مةدإلرري 
 ل لفي اةسمإلي كادطاي  ل ل  ا  شوا  ا ماروو  فر با كشارم اش ري ا  برو ا ما فضري هر  د ثرو ور ري مرن ا اش ري 

با فوضم ا اش ي اةسمإلي  د دن ا اش ري األفضرر، 1، فمن ا مادمر ان ط  ه ا  شمر اقر من  اةسمإلي (  دا 
(  امرش لبا كشارم اش ري ا  برو 1فشن ا  القي  طن ب   ا  بو دع وت ا  لفي طدبلرب ف رو عشمرر كلفري داطرو هرد  

 ( 1ا  ش إلي ه  د ثو ددق ش من ا اش ي اةسمإلي، فط  ه ا  شمر د ثو من  
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 (P.446 ,70( شجرة النتمالت المقابلة لمخطط التاث ر لمشروع صل ر )3-3شكل )
 

 Impact Analysis Method-Cross التقاطع –طريقة تحليل تأثير  3-5
 دا ددقر  شألاواث ا مسد  لإلي من  الط داوطو ا دفشعالم  طن ا مدخطوام  أه  د اإلي م ممي  لدا 

 1968( عرشم Gordon and Hayward( مرن ق رر كرر مرن  CIAطو ا د رشبر  درم دبرديو بوي ري دالطرر درأث
 ( 145(  144كماشد ي  د ب  اظو اةعد شو ا دأثطوام  طن اةاواث ا ماف لي دا  ش ي  

فرر  هرربه ا بوي رري، طرردم د رر  كررر مدخطررو  داسرربي اادمش إلرري دد إلرري،  طامررش إل ررشب ا درروا و  ررطن ا مدخطرروام  ةرركر 
ا د شبر( األسشسإلي  رطن مدخطروين كإلفإلري  –ا د شبر  دددضح عالقشم  دأثطو  –أثطو امدب  من  الط عالقشم د

فررر   واإلررري د د ميرررم دد لعشقررري اةادمش إلررري األد إلررري  لمدخطرررو ا ةررروب  فررر  اش ررري ارررودث ا مدخطرررو ا ةررروب  األ و 
 إلرري ا الا رري اسررد وام هرربه ا د اإلرري، كشاررم اآل إلرري ا اسررش إلي  داوطررو ا دررأثطو  لمدخطررو ا ةرروب  اةدط علررى اةادمش

 لمدخطرررو ا ةررروب  ا ثرررشا  د مرررر قررردت ا  القرررشم  رررطن ا مدخطررروام    رررو ب ررر ، اقدررروح ا  رررشاثدن د اإلرررشم د ثرررو وقررري 
األسررررلدب ا مبلرررر   د مررررطن  1985( عررررشم Hontonد رررروامي  اسررررشب اةادمش إلرررري ا الا رررري  مثش  ررررش، د ارررر   

 Indexم اسرررد وام وقرررم ا درررأثطو  اةادمش إلررري ا الا ررري  داسررربي ا سرررؤاط عرررن ادارررشه دقررردت ا درررأثطوام  اطرررث دررر

Number  1( 146ا د رررشبر   –(  لد  طرررو عرررن عالقررري درررأثطو 3+( د 3-(  رررطن, P.303 رررو ب ررر  بررردو    )
 Alarcon)  147  )1, P.303)  د رشبر   ر  ط سرو  –مف ردم دامرش  دد امرشب  عالقري درأثطو 1992فر  عرشم

 ا د لطوإلي ( CIAا د شبر  –ديدضح بل شم ا دسشب ا م وفي  بو  دالطر دأثطو
 :ا د شبر  طن دمدا  ا مدخطو طدم د اإلف ش كش دش   –امشب  عالقي دأثطوان 

-SIG     أهمإلي ف  اداشه مضشو  
-MOD   شعدواط ف  اداشه مضشو  

-SLI     قلإلال ف  اداشه مضشو 
+SIG   أهمإلي ف  افس اةداشه  

+MOD شعدواط ف  افس اةداشه  
+SLI   قلإلال ف  افس اةداشه 

دعرراله، فررشن اةادمش إلرري ا الا رري إلمكررن ان د رردن مددق رري ( CIAا د ررشبر   – اشاررب امررشب  عالقرري دالطررر دررأثطو
  الط سلسلي من ا  ملإلشم ا دالطلإلي  أدمدا 

 (:P.303 ,1( 147  ا د شبر د دن كشألد –ان ا  بدام ا  شمي  بوي ي دالطر دأثطو
 د وي  ا مدخطوام ا مدضماي ف  ا دالطر   1



  تقنيات ادارة المخاطر                                        الثالث                                                             الفصل
 

 63 

 ادمش إلي األد إلي   ر مدخطو دالطر اة  2

   ر مد  من ا مدخطوام  (CIAا د شبر   –داوطو عالقشم دالطر دأثطو  3

 ا د شبر  –دأوإلي اسش شم دأثطو  4

  شألاواث ا مسد  لإلي  أد طإلم اةادمش إلي ا الا ي  لدا   5
طررروت دبام هررر  د اإلررري قدإلررري  لد شمرررر مرررر ا ظرررودف ا  ل ررري درطرررو األ  (CIAا د رررشبر   –ان بوي رري دالطرررر درررأثطو

سرررطاشويدهشم م دلفررري دسرررد وم  دالطرررر ا اسشسرررإلي  (CIAا  إلشارررشم ا ف طررروت   شوضرررشفي ل رررى ب ررر ، دد رررو بوي ررري  
 (:145  د دن د ثو ف ش إلي ف  ا ظودف ا دش إلي (CIAدعلى ب  ، فشن بوي ي    لمدخطوام 

د ردن ممدرشمت  (CIAعاومش طدضمن ا امدب  عالقشم رطو داضاي دم  وت اوا  طن ا مدخطوام  بوي ري    1
ف  ا د شمر مر ا  دامر ا د اد داإلي داةقد شوإلي دا سإلشسإلي، دا د  ددمطم    د ي دة إله ا  القرشم ا وا لإلري 

 ا وقإل ي فط ش 

عارو ام  رش  اار  إلكردن مرن  عاومش د دن ا  إلشاشم ا مبلد ي  لامردب  ارشووت دد رطرو مدردفوت دد ثمطاري اروا    2
مررن األسررلدب اةادمررش     رروة   (CIAا بادإلرري  شسررد وام دسررلدب   ا سرر ر ا ا رردط علررى م لدمررشم اةادمش إلرري

 ا  إلشس  

إلمكرن ان د رطن ادرشة   رواةر ا  رواو  (CIAعاومش طدضرمن ا امردب   رواةر عوطروت مادملري  ل رواو  بوي ري    3
 ا مادملرري ا مدادعرري  داسرربي د طررإلم ا سررطاشويدهشم ا  وطلرري عاررومش ة إلسرردبإلر مد ررب ا  ررواو ان إلا رر  ا اررر ا مفرروو

 دا با إلكدن ا ار اةمثر 
من اشاإلي ثشاإلي، دداا  هبه ا بوي ي   ض ا داوطوام د من ف   ر د ي امرر ا  إلشارشم ا مبلد ري   ربه ا د اإلري، 

ا د شبر م  وت دك طوت، اطث ددبلب ل ى اسدا ش  داكشم اادمش إلي ةوبإلي كثطروت  –ف  اشط كشام م فدفي دأثطو
 اسش شم كثطوت  داوطو اةادمشةم ا الا ي   ش   اوا  طن ا مدخطوام د ش دش   ددبلب ل ى

 :Summary الخالصة 3-6
 رررش اظو  د ررروو ا مدخطررروام داة برررشو ا ماإلبررري  ش مةرررشوير اواةرررشةإلي دعالقد رررش مرررر   ضررر ش ا ررر  ض فرررشن   

 ا   د ي د من ف  عوم اطاشو دسطلي دد دسلدب ويشض  إلسشعو على وواسي ددالطر هبه ا مدخطوام داة برشو 
دسلدب ا ماش شت األوات ا ماشس ي  لوو على هبه ا   د شم لب طدفو هبا األسلدب ا  ثطو من ا دقم دا ا و دإل و 

دا  لفررري دكرررب   طرررمدو مد رررب ا  رررواو لضرررشفي ل رررى   ودررر   م لدمرررشم اضرررشفإلي دسرررشعوه فررر  عملإلررري اد رررشب ا  رررواوام 
    ده ا مةكلي ا م ادثي  

مررن األسررش طب ا م مرري ا درر  دررمدو اوواوت  ا د ررشبر -ددررشثطو  ثطوا درروو  ا دالطلرر  دم بررو ا دررأ د اإلررشم كمررش د ررو
  م لدمشم اضشفإلي ادط د ثو ا  دامر داة بشو دهمإلي داام ا دوا ر  طا ش  

ان دب ط  هبه ا د اإلشم  وقي سدف طؤوا عمدمش ل ى اد شب ا  رواوام ا  راإلاي دا  رشة ي    رده اة برشو 
  ش  ا د  دداا  ا مةشوير اواةشةإلي دم ش اد
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 الرابع الفصل
 هندسة القيمة .. المفهوم والتطبيق

VALUE ENGINEERING; THE CONCEPT AND 

APPLICATION 

   Introduction المقدمة 4-1
تبرز أهمية هندسة القيمة في أي عالم إنتاجي وفي أي جو تنافسي كنظام كفوء للسيطرة على الكلف وتحسين  

 لقهيييا و بواسيييطة زايييادة رال المييياض ولكييي  بت فيييي  يمكييي  ات الفجيييوة بييين  الميييوارد والر  ييي .ا نوعيييية اانتيييا 
نجياد الطيرل الر يبية بيدو عنهيا.  هندسية القيمية فيي المييارا  أهميية   وتكميالمقانيل الثانوية الغالية اليثم  واي

التييي تسييت دم تطبيقييات واجييراءت تتولييد عنهييا تكييالنف  نيير نييروراة. فيملييية إنييياء الميييارا  ر ييم إنهييا تحتييا  
يسنرا إذا ما قور   النييا  الفكيري اليذي نجيري دا يل أروقية جهدا ليل إو  انهكبنر م  قبل اليماض فإلى جهد 

المكتييو ومييا ننطييوي عليييه ميي  عمليييات متيييددة فييي نييواحي الت طيييو والتبييميم والتسييينر والمفاونييات ويييراء 
  المنزانييية المحييددةذ وهييذ  المييواد والبرمجيية والمراق يية وكييل ايمييور التييي نجييو القيييام بهييا اكميياض الميييرو  نييم

 النياطات مجتمية تسهم في كلف  نر نروراة.
سوف نتطيرل فيي هيذا الفبيل إليى مفهيوم هندسية القيمية والمراحيل التارا يية التيي ميرت بهيا والتطيرل إليى  لذاو 

 أساسيات هندسة القيمة ومنهجية عملها  اانافة إلى تطبيقاتها في الميارا  اانيائية. 
 Value Engineering Concept سة القيمةهندمفهوم  4-2

( هندسية Miles  )148, P.3فقد عيرف   ذهناك عدة تياراف لهندسة القيمة ل احثن  ومؤسسات حكوميةا   
الغرض منن و )نظام لحل المشاكل تنفذ باستخدام مجموعة من التقنيات والمعرفة والمواهب، القيمة على إنهيا 

زالة التكاليف غير الضرورية التي ال تساهم في بناء النوعية تشخيهو هذا النظام الخالق والمنظم   أوص وا 
 هيا عليى( فقيد عرفHeller  )149, P.14أميا   فني العمنر الزمنني لرمشنرو  وال فني االسنتعمال أو المظهنر  

)طريقننة منظمننة تسننتخدم تقنيننات خاصننة لغننرض تشننخيص الوظننانف المطروبننة ،المنننت  أو الخدمننة،، نهييا ا
نشاء قيم لهذه كميا عيرف  األداء   تقرينلالوظانف وتطوير البدانل لتأديتها بأقل كرفة كرية  ممكنة وبندون  وا 

 Dell"Isola  )150,P.2 إنها أسروب منظم الغرض منه الحصول عرن  أفضنل كرفنة ( هندسة القيمة على(
بالتصنميم أو وأداء لرمنشأ من خالل التحري عن التكاليف غير الضرورية واستبعادها، سواء المتعرقة منها 

بغيننره كالتنفيننذ والصننيانة والتشننغيل واالسننتبدال  وهنني طريقننة اتجاههننا المباشننر تحريننل الوظننانف، وتتعرنن  
 باالستغناء أو تعديل أي شيء من شانه أن يزيد في كرفة الفقرة وال تساهم في إعطاء الوظيفة المطروبنة  

اريننة مبرهنننة باسننتخدام أسننروب منننظم )تقنيننة إدنهييا اعلييى  هييا( فقييد عرفZimmerman  )151, P.2أمييا  
لربحننع عننن أفضننل تننوازن وظيفنني مننع الكرفننة واالعتماديننة واألداء لرمنننت  أو المشننرو  مننن خننالل تشننخيص 

زالننة الكرننف غيننر الضننرورية   )بأنهننا تقيننيم منننظم لتصننميم المشننرو  ( Fisk  )152,P.285وعرفهييا  كميا  وا 
  من خالل التحري الدقي  عن الكرف، مند  تنوفر لرحصول عر  أفضل قيمة لكل دوالر يصرف في المشرو 
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المننواد، طننرق اءنشنناء، قننيم الكرفننة  الفاننندة، والفقننرات التنني تكننون فيهننا الكرفننة عاليننة ومتكننررة، مننن اجننل 
(  أنهييا Gangarao  )153, P.1963وعرفهييا   تحسننين الكرفننة العامننة لرمشننرو  والتنني يمكننن تحقيقهننا  

عر اءجمنالي أو النتخرص منن الكرنف واألجنزاء غينر الضنرورية منن )طريقة منظمة تهدف إل  تخفنيض السن
خنننالل اسنننتخدام تقنينننات التحرينننل النننوظيفي واالبتكنننار لزينننادة فعالينننة المننننت  منننع المحافظنننة عرننن  النوعينننة 

 The Society of Americanأميا الجمييية ايمراكيية لمهندسيي القيمية الدوليية    واالعتمادينة ،المعولينة، 

Values Engineers International   )SAVE أسنروب جمناعي ( فقيد عرفيت هندسية القيمية عليى إنهيا(
منظم بتوجينه وظيفني وتطبين  مهنني تسنتخدم لتحرينل وتحسنين القيمنة لرمننت ، تصنميم المنشنأ، النظنام أو 
الخدمة من خالل المنهجية الفعالة لحل المشاكل و أو إنقاص التكاليف شريطة أن يؤدي ذلك اءنقاص في 

على ما تقدم نرى ال احث أ   تأسيسا  و  كاليف إل  زيادة تحسين متطربات األداء   النوعية ال في إنقاصه  الت
)أسروب جماعي مننظم يتبنع مخطنم عمنل أساسني يهندف : (P.6 ,30هندسة القيمة يمك  تيرافها كما نليي  

تشننخيص الكرننف غيننر إلنن  جعننل الكرفننة الحياتيننة واألداء لرمنشننأ اقننرب مننا يكننون إلنن  الكمننال مننن خننالل 
الضننرورية وذلننك بتولينند وسننانل مرادفننة تننؤدي الوظننانف المطروبننة بأقننل كرفننة حياتيننة ومننن دون التضننحية 

 بالنوعية أو األداء   
   Evolution of Value Engineering Techniqueتطور تقنية هندسة القيمة 4-3

(ذ ذلك إ  النقص P.10 ,151يالمية الثانية  إنها تيود إلى الحرو ال بل ليست هندسة القيمة تقنية حدنثة    
الحابييل فييي المييواد ايساسييية والقييوى اليامليية حييتم إنجيياد بييدائل فييي الطييرل والمييواد والتبيياميم التقلندييية. وقييد 

 ( P.423,154عالييييييييييييييييييييييييييييييييا  أقيييييييييييييييييييييييييييييييل كلفييييييييييييييييييييييييييييييية   حققيييييييييييييييييييييييييييييييت الكثنييييييييييييييييييييييييييييييير مييييييييييييييييييييييييييييييي  البيييييييييييييييييييييييييييييييدائل اداء  
 155,P.236.)  اض الكتراييك والييي ص المسييؤوض عيي  وحييدث أوض تطييور لمفهييوم هندسيية القيميية فييي يييركة جنيير

في  (Milesطبق  ذحن  ( والذي ييمل مهندسا كهربائيا في اليركةLawrence D. Milesهذا التطور هو  
( على ميتراات الييركة  الوظيفية ت قيى نفسيها ولكي  Functional Conceptالمفهوم الوظيفي   1944عام 

( المفهيوم Miles( طيور  1952 – 1947ض الفتيرة  و يال او تالف يحدث في طراقة تجهنز هذ  الوظيفية(.
الييوظيفي وبييين  ميييدى عالقتيييه  ييالكلفذ حنيييث إ  الكليييف  نييير النيييروراة نجييو أ  تيييي ص وتيييزاض مييي   يييالض 
التحفنييز علييى تقييديم البييدائل حتييى وا  تييوفرت المييواد والحلييوض. وقييد حققييت الجهييود لت فييي  الكلفيية  اسييت دام 

 Value( بتحلنيييل القيمييية  Miles  البرنيييام  اليييذي طيييور مييي  قبيييلوسيييمي  المفهيييوم اليييوظيفي نتيييائ  جيييدنرة.

Analysis.)  قامت أولى الحلقات الدراسيية فيي تحلنيل القيمية بفييراف ييركة جنيراض الكترايك  1952وفي عام
 151,P.10-11.)  أقيييم مييؤتمر فييي واييينط  حييوض برنييام  القيميية وفييي هييذا المييؤتمر قييرر  1958وفييي عييام

مييييية  ابيييية بهييييذا البرنييييام  أطلييييق علنهييييا الجميييييية ايمراكييييية لمهندسييييي القيميييية الحنييييور تيييييكنل جميييييية دائ
 SAVE.) 

عنييدما قامييت وزارة الييدفا   1965 – 1963أمييا فييي البييناعة اانيييائية فقييد عرفييت هندسيية القيميية بيين  عييامي 
 1963. ففي عام للتوفنر في الكلفة ايمراكية تيجييا للمتياقدن  ميها بفنافة بنود جدندة ميتبرة إياها حوافزا  
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مي  هيذ  البنيود و تنمنت تيليمات حوض ميتراات القوات المسلحة ايمراكية متطل ات إج اراية لهندسية القيمية. 
بيدأت  1964م  المؤسسات اسيتفادت مي  تطبنيق هيذ  السياسيةذ ففيي عيام  التيجييية في التياقدات فا  كثنرا  

تطبيقات هندسة القيمة وفي نفل السنة بدأت بوني   مدنراة اييغاض اليسكراة ايمراكية تدرو موظفنها على
 The Bureau of(. ت يهيييا مكتيييو اوستبيييال   P.14-15 ,151بنيييود تييييجييية فيييي تياقيييداتها  

Reclamation بتدراو موظفيه على هندسة القيمة وبون   1965( التا   لوزارة الدا لية ايمراكية في عام
وفيييي بدايييية السييي يننات تيييم التييييرف عليييى مفهيييوم اادارة  .1966م بنيييود تييييجييية فيييي تياقداتيييه اانييييائية عيييا

الوقيت كانيت جهييود هندسية القيميية ا قبيل هييذو تطبنيق هندسية القيميية  يالض مرحليية التبيميم.  حنيث تييماانييائية 
للحكومة ناتجة ع   برة المقاوض في تقليص الكلفة وليم تسيتفد مي  تطبنيق ايسيلوو اليوظيفي  التي تنت  اد ارا  

 ابيية بهندسيية  ونيييت إدارة المرافييق الياميية بنييودا   1972وفييي عييام  (.P.16 ,151ة التبييميم  فييي مرحليي
وللتأكييد ميي  أ   1973(. وفييي سيينة P.3 ,156القيميية فييي التياقييد ميي  المهنييدل الميميياري ومييدنر اانييياء  

يييية ( ميي  جمGSAرة ال ييدمات الياميية  اهندسيية القيميية تسييتيمل  بييورة بييحيحة ومالئمييةذ طلبييت أد ئم يياد
 Certified Value  (  اعتمييياد  ا تبابيييي هندسييية قيمييية مؤهيييل(SAVEمهندسيييي القيمييية ايمراكيييية  

Specialist.وفييي عييام  ( كيييهادة للتمننييز بيين  الييياملن  فييي حقييل القيميية ميي  حنييث التيليييم والتييدراو وال بييرة
والتيي تسيت دم كوبيف است دمت إدارة ال دمات اليامة ويوض مرة مبطلح إدارة القيمة فيي مييارايها  1974

تبنييت مؤسسيية حماييية البنئيية ايمراكييية برنييام  هندسيية  1975(. وفييي عييام P.4 ,151عييام لتطبيقييات القيميية  
القيميية كمتطل ييات ا تيارايية فييي ميييارايها. ونتنجيية لالد ييارات الكبنييرة التييي حققتهييا المؤسسيية أبيي ح البرنييام  

قييرة فييي قييوانن  الطييرل الفدرالييية تتنييم  تكلنييف ونيي  الكييونغرل ف 1995عييام  وفييي .1976عييام  فييي إج اراييا  
وزار النقل والموابالت بتطوار برنام  هندسة القيمة في أقسام النقل والموابالت في الدولة م   يالض تنفنيذ 

اسييييت دمها اليا يييياننو  ميييي   ييييالض البييييرام   1970وفييييي عييييام  .يالييييية الكلفييييةتحلنييييل هندسيييية القيميييية للميييييارا  ال
ض واادارة  طوكنييوذ  يييدها قييام اايطييالنو  بفد يياض الهندسيية القيمييية ميي   ييالض يييركة التطوارايية لميهييد ايعمييا

م   الض هنئة اود يار المت يادض فيي  1979( في ميال ذ وت يهم اوسترالنو  في عام CHEMINTتدعى  
وتطبيق   ذ1978كنداذ فقد انيات جميية كولومبييا البراطانيية للبنياء برنيام  هندسية القيمية عيام  في سدني. أما

-P.1 ,150في حقل اانياء في دوض كثنرة منها الهندذ جنوو أفراقياذ براطانياذ فرنساذ السواد وألمانيا   حاليا  

أما على بيند الوط  اليربييذ فقيد تيم تطبنيق هندسية القيمية فيي المملكية اليربيية السييودية عليى مييارا   (.2
دراسية  60فقيد تيم إعيداد دراسية لمجموعية تتجياوز  هيافن كثنرة ولتونيح مدى النجا  الذي حققته هندسة القيمية
 (.P.42-48 ,157قيمية منها المركز البحي الرااني الثقافي للمسنن   

  Fundamentals of Value Engineeringأساسيات هندسة القيمة 4-4
 تتنم  أساسيات هندسة القيمة المفاهيم المحددة  القيمةذ ايهميةذ الوظيفةذ والكلفة.

 :(P.112 ,158نتجلى نظام هندسة القيمة  ما نلي  : وValue القيمة 4-4-1
 تي يص الوظيفة للمنت  أو ال دمة. .1
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 إنياء القيمة لهذ  الوظيفة. .2

 تطوار الطراقة لتجهنز القيمة. .3
نتحدد هدف هندسة القيمة في إنجاد القييم الحقيقية لينابير وفقيرات المييرو  وذليك بزايادة القيمية للمييرو  كما 

 ض تحسن  ايداء م  دو  زاادة في الثم  أو  قاء نفل ايداء م  تقلنل التكالنف.م   ال
)اقننل كرفننة لتجهيننز الوظيفننة بخننواص ومواصننفات يرغبهننا ( القيميية  أنهييا Miles  )148, P.44وقييد عييرف  

اقل كرفنة يعنول عريهنا ءعطناء الوظيفنة ) (Mudge)  159, P.13بننما عيرف   المستهرك أثناء التشغيل  
امييييا  الخدمننننة المطروبننننة فنننني الخدمننننة المطروبننننة فنننني الوقننننت أو المكننننان االمثننننل وبنوعيننننة مناسننننبة   أو
 Dell”Isola  )150, P.2 االمثنل لرخندمات أو البضنانع والتني يسنترمها  ئ)المكناف( فقد عيرف القيمية  أنهيا

بين األهمية والكرفة  )العالقة(  Fisk  )152, P.289وعرفها   المالك أو المشتري نتيجة مبادلتها بالنقود  
 التي تتحق  من قبل المالك عر  أساس احتياجاته وموارده  

وفيي مبيطلحات هندسيية  (.P.11 ,160 )مقينناس األهمينة لرمالننك   المسنتخدم  وتييرف القيمية أينيا  أنهيا 
 :(P.112  )161, P.111 ,158القيمة فا  القيمة يمك  التيبنر عنها  اييكاض التالية  

هيييي ال ييواص أو الموابيييفات التييي تنجيييز الحاجيية اوسيييتيمالية و : (Use Value  االسنننتعمالية القيمننة أوال:
هنييييياك عنابييييير ذات كلفييييية كبنيييييرة وقيمييييية كميييييا ا   (.P.112,158لينبيييير المييييييرو  فيييييي ايداء أو ال دمييييية  

يمية عليى (. وتؤكد هندسة القP.200-201,162استيمالية قلنلة وأ رى لها كلفة قلنلة وقيمة استيمالية عالية  
القيمة اوستيمالية. فالقيمة اوستيمالية تساوي قيمة الوظائف المؤداةذ وعدم وجيود هيذ  القيمية سيوف تفقيد تليك 

 (.P.239 ,155الينابر قدرتها على أنجاز الوظائف التي بنيت الحاجة يجلها  
لك الحاجة مر و ا فنها هي ال واص التي تجيل تمو  :(Esteem Value القيمة التمركية أو االعتبارية ثانيا:

 158, P.112.) دي نفل الوظيفة ولك   سبو المظهر أو المكانةذ ؤ ففي حاوت كثنرة هنالك مواد اقل ثمنا ت
 (.P.200,162فا  الينابر ايكثر كلفة تكو  مر و ا فنها  بورة اكبر  

ضذ الموادذ التحميالت و نرهيا هي كمية النقود المطلو ة التي تدف  لليما:و(Cost Value قيمة التكرفة  ثالثا:
 (.P.239 ,155م  الكلف انتا  الفقرة أو تجهنز ال دمة  

هي ال واص أو الموابيفات التيي نر يو أ  نسيتبدلها  يييء :و(Exchange Value القيمة التبادلية  رابعا:
 ,150ندسية القيميية  ما تؤ ذ بنظر اوعت ار في دراسية اله (. والقيمة الت ادلية نادرا  P.111 ,161أ ر نراد   

P.16.) 
وهيييي اقيييل كلفييية وزمييية يداء الوظيفييية المطلو يييةذ وأنهيييا تيميييل عل تحفنيييز : Importance األهمينننة 4-4-2

التفكنر ال اللذ وتولند البدائلذ وتريند الطراق و تيار المساحات الواجو أجراء دراسات هندسة القيمة علنها 
 150, P.2 .) 
الصفة المميزة لرفقرة التي تحقن  االحتياجنات والرغبنات لرمسنتخدمين،  )هي:Functionالوظيفة  4-4-3

وهنني التنني تجعننل الفقننرة تعمننل أو تبننا ، كمننا وأنهننا تمثننل الغننرض المحنندد واالسننتعمال المقصننود لرفقننرة أو 
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التيراييف نبيين  اليالقيية بيين  القيميية هييذا (.و P.75 ,151  التصننميم، وهنني التنني تصننف مننا يجننب أن ينجننز 
(.ليذلك P.16 ,159 بيي ( مرت طية  القيمية الجماليية   رت و  القيمة اوستيمالية وكلمةتمة  عمل( والوظيفةذ فكل
   :(P.29-30 ,148( الوظيفة إلى قسمن  هما  Milesفقد قسم  

هي الكلف التي تبرف لجيل المنت  نؤدي اوستيماض الذي أنت  م  اجله ويكو   :الوظيفة االستعمالية أوال:
  الدف  يجل هذا اوستيماض. الميتري را  ا  

وهي الكلف التي تبرف على المنت  لجيله  بورة وئقة لجذو المييتري وذليك مي   :الوظيفة الجمالية ثانيا:
  الض تحسن  اللو ذ اليكلذ البورة.

فيييي هندسييية القيمييية مييي   يييالض اليييدور الفيييياض اليييذي تلي يييه فيييي  أساسييييا   تيتبرعنبيييرا  : وCost الكرفنننة 4-4-4
سة القيمة ذلك إ  نظام الكلف هو ايسال لجمي  اود ارات وهو الدلنل  اتجا  ا تيار المساحات منهجية هند

)الكمينة الكرينة لومنوال المطروبنة لرحصنول عرن  الوظنانف وتيرف الكلفة  أنها  (.P.2 ,150يجل التطبنق  
ي تتنيم  كلفية اانييياء . أميا  النسي ة لبيياحو اليميل فهيي مجمييو  تكيالنف الملكيية التييالمحنددة واسننتخدامها 

ايولييية إنييافة إلييى كلفيية اونييدثار لييه والتييي تيييمل تكييالنف البيييانة والتيييغنل و ييدمات اسييت دام المنيييأ  ييالض 
والكلفية الكليية للمنتيو  هيي ميزا  مي  الكليف الم اييرة والكليف  (.P.288-289 ,152اليمير النياف  مي  حياتيه  

 . الثانيالفبل وكما مبن  في  (الداعمة  الكلف  نر الم ايرة
  Value Index مؤشر القيمة 4-5

( مؤييير القيميية  أنييه نييات  اليالقيية بيين  ايهمييية النسييبية والكلفيية النسييبيةذ Dell'Isola  )150, P.21ييييرف  
فييي تطبنييق منهجييية هندسيية القيميية كونهييا تمنييز الينبيير ذا المييردود اوقتبييادي  مهمييا   واليييو هييذا النييات  دورا  
الميردود اوقتبيادي  نير الجنيد و التيالي سييكو  كيدلنل وموجيه لميرفية الينابير التيي  الجند ع  الينبير ذي

تحتييا  إلييى تطبنييق هندسيية القيميية علنهيياذ والطراقيية ايفنييل لتونيييح مؤييير القيميية تكييو   ييالنظر إلييى القيميية 
 :(P.16  )152, P.289 ,156  الراانية التالية لمؤير القيمة

 األهمية النسبية لرعنصر                              
  1-4    )  ___________________________________مؤشر القيمة لرعنصر = 

 الكرفة النسبية لرعنصر                              
 :(P.10 ,163م   الض الميادلة التالية  اما وتحسو الكلفة النسبية للينبر 

 لعنصركرفة ا                                     
  2-4    )    _______________الكرفة النسبية لرعنصر = 

 الكرفة الكرية لرمشرو         
ض ال بيراء أاوعتماد على اوفترانات المتيددة والتيي تتطليو عيادة إليى يي ص ذي  بيرة عالييةذ حنيث يسيأو  

أمننا األهميننة  (.P.1966 ,153جمييي  الفقييرات اي ييرى  بلتقنيييم الكلفيية النسييبية لكييل فقييرة فييي الميييرو  مقارنيية 
 :النسبية فتحسب أيضا بعدة طرق منها
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وفييييه نيييتم حسييياو ايهميييية النسيييبية للينبييير مييي   يييالض إعيييداد قائمييية مييي   :أت يييا  أسيييلوو تحلنيييل الميييياننر. 1
فييي البييدائل المقارنييةذ وهييذ  المييياننر تكييو  فراييدة ميي  نوعهييا وو تتييدا ل ميي   مهمييا   المييياننر التييي تمتلييك تييأثنرا  

الكلفييية الكلييييةذ ايداء اليييوظيفيذ : اننر اي يييرى فيييي ال بيييائص المتييييابهةذ ومييي  هيييذ  الميييياننر المهميييةالميييي
الميوليييةذ كلفييية التييييغنل والبييييانةذ النوعيييةذ اوعت يييارات الجماليييية والبنئييييةذ متطل ييات الماليييكذ أوميييا ذ والتيييي 

 (.P.174-176 ,29تست دم ي را  المقارنة الثنائية بن  البدائل للينبر الواحد  
  يد ذلك تحسو ايهمية النسبية لكل عنبر م  نات  حابل جم  ايهمية للينبر في كل مييار منرو ا  و 

 (. P.10  )150, P.147-154 ,163في درجة أهمية المييار بن  المياننر  
جميي  بقارنية ض ال براء لتقنيم ايهميية النسيبية لكيل عنبير مأوفيه يس: اوعتماد على اوفترانات المتيددة. 2

 :(P.289 ,152الحاوت التالية  في(.فالقيمة تزداد P.1966,153الينابراي رى 
 .تحسن  ايهمية بدو  تغننر في الكلفة -أ 

 .تقلنل الكلفة م  المحافظة على ايهمية -و 

 تحسن  ايهمية وتقلنل الكلفة في آ  واحدذ وهنا نتم الوبوض إلى القيمة المثلى. -  
 :(P.44 ,148مؤير القيمة هي  وم  الطرل اي رى لحساو 

 الوظيفة + الجودة                             
  3-4    )  _________________مؤشر القيمة = 

 الكرفة       
 :(P.865-866 ,164 حسو  وأينا   والجودة تيني متطل ات ور  ات وتوقيات المستفند ال ابة.

 االستعمال + التمرك       
  4-4    )  ____________________مؤشر القيمة = 

 الكرفة        
 .اوستيماض = طاقة الييء لنؤدي الهدف

 .التملك = طاقة الييء التي تجيل المستفند نر و بتملكه
( فا  القيمة الحرجة لمؤير القيمة والتي يمك  است دامها 4-4(  3-4(  1-4وفي الميادوت الثالثة أعال   
فيييفذا كيييا  مؤيييير القيمييية اكبييير أو  (.1 لجنيييدة للمنيييت  أو ال دمييية مييي  عيييدمها هيييي  لميرفييية القيمييية اوقتبيييادية ا

ذا كيا  مؤيير القيمية اقيل مي   1يساوي   ( فأنهيا تمثيل قيمية اقتبيادية 1( فأنها تمثل قيمية اقتبيادية جنيدةذ واي
 (.P.865  )155, P.246-247 ,164نييفة  

 dologyThe Value Engineering Metho منهجية هندسة القيمة 4-6

ا  ايسلوو المنظم لم طو عمل هندسة القيمة هو المفتا  لنجا  هندسية القيميةذ اليذي نجيو ا  نوظيف     
(. فمي   اللهيا نيتم التييرف عليى الينابير التيي تحتيوي عليى التكيالنف P.231 ,165انجياز أقبيى النتيائ   

وهنالييك  (.P.12 ,150روراة   نيير النييروراة ميي   ييالض اوسييتيرا  الميينظم لجمييي  الحقييائق وايفكييار النيي
اليدند م  الم ططات ليمل هندسة القيمية نسيتطي  إنجادهيا فيي التطبيقيات الحالييةذ حنيث نتكيو   ينيها مي  

 (.P.250  )156, P.28 ,155   ميل مراحيل واي ير مي  سيت مراحيلذ ومنهيا ميا ييينر إليى أكثير مي  ذليك
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اليمليييياتذ لكنهيييا فيييي ايسيييال متييييابهة فيييي  و يييالر م مييي  ا  هيييذ  الم ططيييات تؤكيييد عليييى جوانيييو التنيييو  فيييي
وميي   ييالض الميرفيية البييحيحة فييي  ايسييلوو والتتييا  ذ كمييا وا  هييذ  المراحييل تمنييل إلييى التييدا ل واونييدما .

أو ابتكييار  أ ييرا  كييل مرحليية والطييرل المطروحيية فييي ايفكييارذ يمكيي  ا تيييار أفنييل م طييو يالئييم احتياجاتنييا  
 (.P.426 ,154م طو جدند  

تيرا  المراحييل المت ييية فييي هندسيية القيميية حسييو  طيية اليمييل المسييت دمة ميي  قبييل مبييلحة الم يياني سيينتم اسيي
الياميية ايمراكييية وذلييك ليييمولنتها وتغطنتهييا لكافيية ايعميياض النييروراة الواجييو تيرافهييا لفراييق هندسيية القيميية. 

 :وهذ  ال طة تتكو  م  المراحل اآلتية
 .مرحلة الميلومات .1

 .مرحلة التحلنل الوظيفي .2

 .مرحلة ال لق  اوبتكار( .3

 .مرحلة التحلنل .4

 .مرحلة التطوار .5

 .مرحلة عر  المقترحات .6

 .مرحلة التنفنذ .7

  .مرحلة المتا ية .8
 ( هذ  المراحل.1-4واونح اليكل  
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   منهجية هندسة القيمة )الباحع  1-4شكل )

 

 مشكلة المشروع

 بحث

 معلومات

 من مصادر صحيحة بطريقة صحيحة الحصول على الحقائق

 تحديد المشكلة

 استخدام تقنيات تحليل الكلفة استخدام تقنيات التقييم الوظيفي

 تشخيص القيمة الضعيفة

 الحل

 االبتكار

 استخدام األسلوب الجماعي

 التفكير الحر جلسة المناقشة

 استخدام األسلوب المبدع

 توليد األفكار

 التحليل

 متبقيةتحليل الكلفة لألفكار ال

 تحديد الحلول البديلة

 تقييم األفكار تصفية األفكار

 تطوير األفكار

 تقييم تقني امكانية التنفيذ تقييم اقتصادي

 تقديم المقترحات

 اعداد وتقديم المقترحات قبول المقترحات

 العوائق المحتملةالتغلب على  طرح األفكار بصورة واضحة دعم المعلومات الجداول والمخططات اإلنشائية

 تنفيذ تحسينات القيمة

 تنصيب حلول هندسة القيمة في تصميم المشروع الكلي فرق هندسة القيمة تنفذ التغيرات المقترحة

 متابعة نتائج هندسة القيمة

 يام بدراسات هندسة قيمة جديدةالتوصيات المقترحة للق ابراز الصعوبات التي اعترضت التنفيذ مقارنة النتائج الحقيقية بالنتائج المتوقعة
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الغيير  منهييا هييو فهييم و وهييي مرحليية جميي  الحقييائق :  Information phaseمرحرننة المعرومننات 4-6-1
كميا ليو كانيت موجيودة فيي هيذ  اللحظية  هلميرو  قند الدراسة م   الض جم  وتنظييم الميلوميات النموذجيية ليا

وال حييث فقييو عيي  الميلومييات الوثيقيية البييلة  المونييو  والتييي نييتم جميهييا ميي  أفنييل المبييادرذ فالميلومييات 
أثرها م  مبدرها ايبلي وا  تيدعم  الوثيائق الكافييةذ كميا نن غيي ا  تجمي  الكميية القبيوى نن غي ا  يقتفى 

 (.P.249 ,155الميلومات في وقت قبنر  هذ  م  
تيتبير هيذ  المرحلية الركنيزة التيي تيتميد علنهيا و  : Functional phase مرحرنة التحرينل النوظيفي 4-6-2

)التحرينل النذي يسناعد :أنيهاآل  هو وأفنيل تيرايف ليه  نهيازاويية فدراسات القيمة فالتحلنل الوظيفي هو حجير ال
 ,151 مننن اجننل هننذا العمننل  وكميننة النقننود التنني ينبغنني ان تنندفع فعننال   عرنن  تشننخيص مننا يننراد عمرننه حقننا  

P.39 166  هي(.وايسئلة الرئيسية التي نجو ااجا ة عنها في هذ  المرحلة, P.158): 
 ما الفقرة  النظامذ الينبر(؟ -
 ظيفتها؟ما و  -

 ماذا نجو ا  تيمله أو تؤديه؟ -

 ما كلفتها؟ -

 ما أهمنتها؟ -

 ما المتطل ات النروراة؟ -

 ما نس ة ايهمية / الكلفة؟ -

 ما المساحات التي تحتوي على أعلى كلفة واقل قيمة والتي نجو ا  تين ؟ -

 :يةولإلجا ة ع  ايسئلة السا قة الذكر نن غي على فراق هندسة القيمة إت ا  اليمليات التال
ال حث ع  الوظيفة ايساسية للنظام كلهذواتم ذلك م   الض التفكنر  ماذا ييمل النظام؟ و يد ذليك تجزئية . 1

 (.P.63-64 ,151النظام إلى أجزاء قابلة للقيالذ ونبدأ  التحلنل الوظيفي لكل جزء م  النظام  
إبييراز الوظيفيية فييي أوسيي   بهييدف لفيييلتحدنييد الوظيفيية للفقييرة  اسييتيماض كلمتييي اوسييم وا أوالمييا نلييي جييراء . ا2

 رعنابي إنجياد الوظيائف ايساسيية والثانويية للفقيرةذ وذليك للتمننيز بين  ثانيناو(.P.158 ,166تيراف لهيا  
 (.P.43 ,151الميرو  التي تؤدي حقا اليمل المطلوو وهذ  التي تدعم الوظيفة ايساسية  

لوظييائف ايساسييية والثانوييية. واييتم عمييل دراسييات هندسيية تحدنييد الكلفيية للفقييرةذ ثييم تجزئيية هييذ  الكلفيية علييى ا. 3
 القيمة على أسال الكلفة الحياتية للمرفق.

تحدنيد ايهميية للفقييرة  المقارنية بيين  التبيميم الحييالي يداء الوظيفية والطييرل اي يرى التييي يمكي  اسييتيمالها . 4
 (.P.206 ,162للحبوض على نفل ايداء  

 (.P.43 ,151مجمو  الكلف والميروف  مؤير القيمة  مقارنة أهمية النظام كله م  . 5
  فيييييييييي تأديييييييييية التحلنييييييييل اليييييييييوظيفي هيييييييييي تقنيييييييييية أنظمييييييييية التحلنيييييييييل اليييييييييوظيفي وميييييييي  التقنييييييييييات الفيالييييييييية جيييييييييدا  

 Functional Analysis Systems Technique (FAST))  المسيت دمة للحبيوض عليى تقلنيل الكلفيية
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وتيطيييي هيييذ  الطراقييية ااجا ييية عييي  ايسيييئلة  للفقيييرة.بواسيييطة ت سييييو وتحسييين  التيييي يص للوظيييائف ايساسيييية 
؟ذ كنييف يمكيي  ا  نييتم مييا الميييكلة؟ذ لميياذا يكييو  الحييل نييروراا  : (P.32-40 ,150الرئيسييية الثالثيية التالييية  

 أنجاز الحل؟.
الغير  مي  هيذ  المرحلية تولنيد ايفكيار للحليوض ا   : Creative phaseمرحرة الخر  )االبتكار   4-6-3

ظيفة ايساسية للفقيرةذ والبيدائل ت حيث  السيؤاض التيالي: أي يييء آ ير مي  الممكي  ا  نيؤدي اليميل؟ البدنلة للو 
 152, P.295  هيذ  البيدائل المتنوعية تتنيم  اسيتبداض الفقيرةذ تحوارهيا أو اسيت يادها. كميا نيتم اليت لص مي.)

(ذ ومنهييا P.111 ,167 الحلييوض التقلندييية ميي   ييالض اسييت دام جمييي  أدوات الميرفيية المبدعيية لحييل الميييكلة 
( وهي مؤتمرات لحل المياكل تست دم انياء جو مفتو  م  التدفق Brainstormingجلسات التفكنر الحر  

وايسيل المهمية فيي هيذ  المرحلية  الحر في الميلوماتذ فتفكنر كيل يي ص يحفيز مي  قبيل اي ير فيي الفرايق.
 :(P.207 ,162هي  
  .رالتيجي  على إنتا  اكبر عدد م  ايفكا .1

و توجييد أفكييار  نيير نييروراةذ فييالتحنزذ الحقييدذ النقييد أو الحكييم المسييبق تحيي ل إلييى المرحليية التييي تتوقييف  .2
 عندها ايفكار ع  المتا ية.

  .(P.54 ,168  وعليه تتولد قائمة م  ايفكار في مرحلة ال لق واوبتكار و ننظر إلى مالئمتها
 :  م  هذ  المرحلةالغر ا   : Analysis phase مرحرة التحريل 4-6-4
او تيار م  اجل التبفية ي لو ايفكيار المتوليدة  يالض مرحلية اوبتكيار. فهيذ  ايفكيار تبيفى وسيت ياد . 1

التييي و تلبييي المتطل ييات الوظيفييية ميي   ييالض تقوييية وتوسييي  ايفكييار التييي اقترحييت  طييرل م تلفيية لتأدييية 
 (.P.251 ,155الوظيفة م   الض تقنيم ونقد وفحص هذ  ايفكار  

 ,169لت من  القيمة المالية لكل بدنلذ حنث تحلل البدائل يجل القيمة والكلفة م   الض فقرات كل بدنل  . 2

P.84.) 
انجاد البدائل التي تيطي اوحتماض ايكبر ود ارات الكلفةذ حنث يقوم فراق عمل هندسة القيمة بتفحص . 3

اوض تطيييوار الحليييوض البدنلييية ايقيييل كلفييية مييي   يييالض التقنييييات البيييدائل المتوليييدة  يييالض المرحلييية السيييا قة ويحييي
 (.P.425 ,154المتنوعة  

وييتمد الغالبية على تقنية المقارنةذ حنث نتم مقارنة البيدائل ومقارنية أوزا  الفوائيد وعيدمها لكيل بيدنلذ وا  كيل 
 (.P.251 ,155فائدة وعدمها توبف  مبطلحات عامة  

 :(P.159 ,151ا ة عنها في هذ  المرحلة هي  وايسئلة المهمة التي نجو ااج
 ما كلفة كل بدنل؟ .1

 هل يستطي  كل بدنل القيام  الوظائف المطلو ة؟ .2

 ما فوائد ومنار كل بدنل؟ .3
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 ,P.426  )165 ,154الغر  م  هذ  المرحلة هو  :Development  phase مرحرة التطوير 4-6-5

P.247): 
او تييارذ ف اانيافة إليى التقنييم اوقتبيادي والتقنيي فهناليك تقنييم  تقنيم التقنيات اليملية لكيل بيدنل تجياوز. 1

( والكلفةذ وايفنل م  البدائل Suitabilityامكانية التنفنذ الناجحذ حنث يقيم كل بدنل يجل المالئمة  
 نتم ا تيار .

سة القيمةذ يقوم تطوار التوبيات المكتو ةذ ف يد الحبوض على أفنل ايفكار المتولدة م  قبل فراق هند. 2
( P.208 ,162الفراييق بتطييوار هييذ  ايفكييار واترجمهييا فييي الواقيي  اليمليييذ ومنهييا تتولييد ايسييئلة اآلتييية  

 166, P.160): 
 هل سنؤدي البدنل اليمل المطلوو؟ .1

 هل سنلبي جمي  المتطل ات النروراة؟ .2

 م  الذي سنوافق على المقتر ؟ .3

 ما مياكل التنفنذ؟ .4

 ما الكلف؟ .5

 المحتملة؟ ما اود ارات .6
 :ولإلجا ة ع  هذ  ايسئلةذ فا  كل مرادف نجو ا  ن ن  إلى ايمور التالية

 تحلنل تفبنلي للتأكد م  ا  احتياجات المستيمل قد أجنبت. .1

 تحدند كفائته التقنية. .2

تطيييييوار تقيييييدنر الكلفييييية ومبييييياراف التنفنيييييذ والجيييييداوض  اانيييييافة إليييييى جيييييداوض وكلفييييية جميييييي  الفحوبيييييات  .3
 نجو اجراؤها. واو ت ارات التي

 تحدند التوفنر المتوق . .4

 تحدند كامل لتأثنر هذا التغننر على الميدات وايجهزة اي رى في الميرو  الذي تجري دراسته. .5
  :الغر  م  هذ  المرحلة: و  Presentation phaseمرحرة عرض المقترحات 4-6-6
 ة الموافقة.إعداد وتقديم تقرار هندسة القيمة إلى ايي اص الذن  يمتلكو  سلط .1

 (.P.426 ,154التأكد م  أ  توبيات ذلك التقرار قابلة للتنفنذ   .2

 الحبوض على قرار القبوض للمقترحات. .3
وييكل البند اي نر أهم  طوة في الدراسةذ والذي يقود أفكار هندسة القيمة لالثمارذ فال فائيدة مي  الدراسية إذا 

ميا تنيدف  عنيدما نيتم تقيديم  ميل مي  اليوائيق المحتملية التيي  ال يا  لم تقبل المقترحات واتم تنفنذهاذ وهنا نيتم التيا
فالجانيو الحير  فيي هندسية القيمية يكمي   نيرورة ااقنيا   ايفكيار  (.P.160 ,166مقترحيات هندسية القيمية  

المطييورة لخييي اص الييذن  يمتلكييو  سييلطة الموافقييةذ وعليييه فميي  المهييم فييي المقتيير  امتالكييه الحقييائق المقنييية 
 (.P.208 ,162ئق الكافية ونقل هذ  الحقائق إلى حلوض تبميمية وانحة الميالم  والوثا
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ذ والتيي تبيدأ عنيدما تيتبير هيذ  المرحلية مهمية جيدا  :وImplementation  phase مرحرنة التنفينذ 4-6-7
ه تنبو الحلوض البدنلة لهندسة القيمة في تبميم المييرو  الكلييذ واجيو ا  تنفيذ هيذ  اليمليية  سيرعة و يكسي

وأفنييل طراقيية  (.P.208 ,162فييا  الفوائييد المتوقييية التييي تغطييي كلفيية الدراسيية وتزاييد عنهييا ليي  نييتم تحقيقهييا  
لتنفنييذ المقترحييات الناتجيية عيي  تحلنييل لقيميية البييدائل هييو اسييتيماض  بييرة الييذن  قيياموا  الدراسيية ايولييية. وأفنييل 

ثائق الالزمة لتنقيح أو تغننر الموابيفات طراقة في هذا المنمار هي تكلنف فراق هندسة القيمة لتحننر الو 
أو أوامر التغننر والرسومات ومتطل ات اليقود وهيذا التكلنيف ينيم  نقيل الفكيرة ايساسيية مي  كونهيا فكيرة إليى 
 طة عمل نتم بها تنفنذ التغننرات الموجودةذ ومهمة تنفنذ هذ  ال طة تق  على فراق هندسة القيمية مي   يالض 

 (.P.160 ,166تنفنذ إلى أ  نتم تغننر المقتر   مراجية جمي  أوامر ال
وهيي كميا للمرحلية اي نيرة مي   طية اليميل عيدة أهيداف :  Follow up  phaseمرحرنة المتابعنة 4-6-8

 :(P.161 ,166 نلي 
 الحبوض على نتائ  التنفنذ لالستفادة منها لميارا  هندسة القيمة في المستقبل. .1

 نذ( بتقدنر النتائ  المتوقية.مقارنة النتائ  الحقيقة   يد التنف .2

 إ الغ اادارة اليليا ع  كمية التوفنر في الكلفة نتنجة تحلنل هندسة القيمة. .3

 إ الغ اادارة اليليا ع  أي ابتكار م  يانه ا  يستيمل في مجاوت أ رى. .4

 إبراز البيو ات التي اعترنت التنفنذ وذلك لتفادنها في الدراسات والميارا  اي رى. .5

تقييديم توبيييات للقيييام بدراسيية هندسيية قيميية جدنييدة وذلييك بنيياء علييى ايفكييار التييي تييم تناولهييا  ييالض البييدء ب .6
 التحلنل والتنفنذ السالف الذكر.

 تطبيقات هندسة القيمة في المشاريع اءنشانية 4-7
Value Engineering Application in Construction Projects  

ت فيييي مجييياض البيييناعةذ او ا  تقنياتهيييا كانيييت وثيقييية البيييلة بجميييي   يييالر م مييي  ا  وودة هندسييية القيمييية كانييي
المجيياوت التييي تحييوي تكييالنف  نيير نييروراةذ ميي   ييالض هييذا المفهييوم فييا  هندسيية القيميية تكميي  أهمنتهييا فييي 

 الميارا  التي تست دم تطبيقات واجراءت تتولد عنها تكالنف  نر نروراة.
نجييو تطبنييق نظرايية هندسيية القيميية فييي أي وقييت ميي  فتييرة : الوقننت االمثننل لتطبينن  هندسننة القيمننة 4-7-1

است دام الميرو  عندما يكو  ذلك مفندا م  الناحية الماليةذ ولك  الفائيدة الكبيرى التيي يمكي  الحبيوض علنهيا 
( P.154  )165, P.98 ,166هيي عنيدما نيتم اسيتيماض هيذ  النظراية فيي المراحيل ايوليى لتبيميم المييرو   

 :( حنث تبرز ثالث حقائق هي5-4(  4-4(  3-4(  2-4م   الض اويكاض   وهذ  الحقيقة تتونح
ا  اقييل المبيياراف فييي عميير الميييرو  هييي  ييالض مرحليية التبييميمذ و ييالر م ميي  هييذا فييا  قييرارات المالييك  .1

دارة اانياء لها اكبر تأثنر على الكلفة الكلية.  والمبممذ واي
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لميييرو  وتقييل  بييورة كبنييرة هييذ  المرونيية كلمييا تقييدم ا  أقبييى مرونيية للتغننيير فييي المراحييل ايولييى ميي  ا .2
 الميرو  م   الض التبميم إلى اانياء.

ا  امكانية التوفنر البيافي لتغننيرات هندسية القيمية تكمي  فيي طيور مرحلية التبيميم للمييرو . ولهيذا فيا   .3
رد في بداية اكبر مردود للمباراف التي تدف  كثم  وجراء هندسة القيمة تحبل عندما تبرف هذ  الموا

 م.مرحلة التبمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  P.156(  155, P.255 ,166  تاثير متخذ القرار عر  الكرفة )2-4شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

  P.157(  165, P.99 ,166  توزيع الكفة الكرية عر  زمن حياة المشرو  )3-4شكل رقم )
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  P.100(  156, P.30 ,165ية التوفير )  اطوار حياة المشرو  وامكان4-4شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  P.103 ,165التغييرات بالمراحل الحياتية لرمشرو )و   عالقة الوضوحية 5-4شكل رقم )

 



  هندسة القيمة المفهوم والتطبيق    الرابع                                                                                      الفصل

 

 78 

يمكييي  تقسييييم مراحيييل اليييدورة الحياتيييية  :لرمشنننرو  ةتطبيننن  هندسنننة القيمنننة خنننالل مراحنننل دورة حينننا 4-7-2
 :تطبيقات هندسة القيمة  الض هذ  المراحلير  ل فيما نليللميرو  إلى أرب  مراحل و 

  Value Engineering in Planning Stageهندسة القيمة في مرحرة التخطيم لرمشرو  أوال:
(ذ وعمييا إذا P.113 ,151  لمييرو لجييراء دراسية الجيدوى اا  أوض قيرار نت يذ فيي مرحلية مييا قبيل اانيياء هيو 

ا إذا كيا  بياحو المييرو  أو المجتمي  ككيل سيسيتفند مي  . واوعت ار ايساسي عادة هيو عمي كا  نجو بناء
إقامة البناءذ فهنالك عدة أمور نجو دراستهاذ م   الض ايسئلة اآلتيةذ هل هنالك حاجية للمييرو ؟ مي  اليذي 
سيستيمل الميرو ؟ هل الموق  عامل مهم؟ كنف سيحبل تموال الميرو ؟ كم م  الوقت سيمني قبيل بيدء 

 ,166مالية م  الميرو ؟ وهل سيكو  مردود الربح كافيا وت اذ قرار المسياهمة فييه؟ الحبوض على الفائدة ال

P.2.)  ثييم نتوجييه الجهييد الرئيسييي  يييد ذلييك لنقييل متطل ييات المالييك إلييى مفيياهيم عملييية تونييح وتبيين  البييفات
فيي مرحلية  قيقييا  ح (. تمتليك هندسية القيمية تيأثنرا  P.103 ,165الممنيزة المسيتقبلية الميؤثرة واليدا عمية للمييرو   

 ,151الت طيوذ فالتأثنرات الرئيسية عليى الكلفية الحياتيية للمرفيق تكيو  عيادة فيي هيذ  المرحلية مي  المييرو   

P.114 كما ا  القرارات الرئيسية للهدف وايهمية الكلية تبن  في هذ  المرحلةذ وحاض تحرك المييرو  إليى .)
وبيييات الرئيسييية التييي تركييز علييى الت طيييو. حنييث يقييوم مرحليية التبييميمذ فييا  اليمييل يكييو  أكثيير بيييو ة للت

الم ططييو   ييالض هييذ  المرحليية بتييي يص المسيياحة ايساسييية للحاجيية الفيلييية للميييرو ذ لغيير  تحدنييد مواقيي  
عدنييدة محتمليية لييه وأجييراء مقارنيية لهييذ  المواقيي  المحتمليية و تيييار المناسييو منهييا وهنييا تكميي  الفربيية المالئميية 

اميا ال طيوة التاليية فتكيو  بفنجياد وتحدنيد حجيم المييرو  اليذي يمتليك  (.P.126 ,155  لتطبنيق هندسية القيمية
التأثنر ايكبر على الكلفة الكلية. ننت  ع  تحسن  القيمة المتولدة في هذ  المرحلة فوائد على طيوض المييرو ذ 

 (.P.103 ,165ولك  اود ارات المتولدة في هذ  المرحلة تكو  أكثر بيو ة للتوثنق  
 Value Engineering in Design Stage  هندسة القيمة في مرحرة التصميم ثانيا:

تسيييتند تبييياميم المييييرو  عليييى مرحلييية الت طييييو فيييي ا يييذ الميلوميييات ومييي  ثيييم بيييبها فيييي قاليييو الم ططيييات 
 :(P.122-123 ,151(.ويقسم التبميم إلى  P.111 ,151والموابفات لتسمح ببناء الميرو   

-%20توظف هندسة القيمة في هذ  المرحلة م  التبميم عندما تكيو  نسي ة اانجياز   :التبميم ايولي. 1
 %( م  الجهد الكلي للتبميم منتهية.40
وتوظيييف هندسييية القيمييية فيييي هيييذ  المرحلييية مييي  التبيييميم عنيييدما تكيييو  نسييي ة اانجييياز : التبيييميم النهيييائي. 2
 %( م  الجهد الكلي للتبميم منتهية.80-60% 

القيميية فييي مرحليية التبييميم ايولييي  اتجييا   لييق مؤيييرات القيمييةذ الكلفييةذ وايهمييية لليينظم وتتجييه جهييود هندسيية 
لمييياننر تبييميم  (. وفييي هييذ  المرحليية يكييو  دور مهنييدل القيميية نيياظرا  P.103-104 ,165واليينظم الفرعييية  

ة اوحتياجييات الميييرو ذ والمسييح الطييو غرافي والمييادي والبنئيييذ والفحييوص واو ت ييارات لتيييغنل الميييرو ذ قائميي
ذ وطيرل وسيبل ايداء للتنفنيذذ وعواميل أ يرى تسياعد فيي رؤيية المفهيوم طيويال   المطلو ة التي يأ ذ ييراؤها وقتيا  

الكلييي للميييرو . واهييتم فراييق هندسيية القيميية فييي مرحليية التبييميم النهييائي  بييورة اكبيير بتقنيييم عنابيير اانييياء 
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اءذ ميييواد اانيييياءذ عملييييات اانيييياءذ تطيييوار ونييي و للمييييرو ذ فتركنيييز الفرايييق يكيييو  عليييى تقنييييم نظيييم اانيييي
الميدات الميكانيكيةذ التطوار والن و الكهربائيذ وعلى التحلنل الدقنق جدا للتأثنرات عليى التييغنل والبييانة 

 وتكيو  الموابيفات أكثير أهميية لدراسية هندسية القيمية فيي هيذ  المرحلية و ال يا   (.P.40 ,166للميرو  الكلي  
هييييذ  الموابييييفات تريييييد المقيييياوض للمييييواد والميييييدات  كنييييز علييييى الكلفيييية اليالييييية فييييي الموابييييفاتذمييييا يكييييو  التر 

المست دمة والى نظيم البنياءذ حنيث نن غيي ا  تكيو  الموابيفات متقنية  احكيام كجيزء مي  دراسية هندسية القيمية 
نهييائي الطييرل لييذا فيلييى المبييمم ا  نتأمييل  يناييية قبييل اتمييام التبييميم ال (.P.123 ,151فييي هييذ  المرحليية  

والميييدات التييي تسييت دم فييي انييياء الميييرو . وان غييي اسييت ياد المتطل ييات التييي تزاييد ميي  كلفيية الميييرو  دو  
إنافة قيمة فيلية له. هذا وا  القرار النهائي للمبيمم نن غيي ا  ييتميد عليى الميرفية الجنيدة والمسيؤولة لطيرل 

 (.P.291-292 ,152اانياء والتكالنف المتيلقة  الميرو   
 هندسة القيمة خالل اعداد العطاءات واءنشاء ثالثا:

Value Engineering During Tendering and Construction Stage 

مرحليية اليطيياءات هييي التييي تيليي  فنهييا الم ططييات والموابييفات لتسييمح للمقيياولن   حسيياو الكلفيية الم منيية ا  
ميياض وطييرل اانييياء انجيياد كلفيية اانييياء التييي انييياء الميييرو . حنييث يحلييل المقيياوض كلييف المييوادذ كلييف الي
 مهميا   (. وتلييو هندسية القيمية دورا  P.213 ,162  سوف تيطي له أفنل جانو تنافسي في عملييات التنيافل

 :في عملية انياء الميرو  بواسطة
قيميية الجهييد الييدا لي الييذي ننجييز  المبييمم أو فراييق هندسيية القيميية للمالييكذ  اسييت دام مراجيييات ال: المصننمم  1

لمتطل ات اليقد المحدد وأوامر التغننر عند تينن  اود ارات الماليةذ ول لق الحلوض البدنلة التي ت ف  الكلفة 
 (.P.225 ,155الكلية  

نن غييي علييى المقيياولن  إو نتييرددوا  ييالض عملييية تقييديم اليطيياءات للتقييدم  الموابييفاتذ المقييانيل : المقنناول  2
 لمقيييييييييييييييييييياوض النيييييييييييييييييييياجح ا(ذ فميييييييييييييييييييي  منييييييييييييييييييييزات P.214,162 والطييييييييييييييييييييرل البدنليييييييييييييييييييية كيييييييييييييييييييياجراء أساسييييييييييييييييييييي 

 ميي  وجهيية نظيير هندسيية القيميية( هوعييدم اتفاقييه المطلييق ميي  الم طييو المقتيير  يسييلوو وطييرل تنفنييذ الميييرو  
حنيث ا  الموافقية المطلقية و تيدف  عجليية البيناعة اانييائية إليى التطيور ميي  حنيث المكيائ   أو طيرل التنفنييذ 

كل هذ  اليوامل نيروراة لتطيوار أسيالنو تنفنيذ المييارا   أقيل كلفية ممكنية.  المستحدثة أو الت طيو لإلنياء.
وا  المقاوض الذي و يطل   استمرار على أحدث المكائ  والطرل المستيملة في تنفنذ الميارا  سنجد نفسه في 

عيادة كيرد  وتأتي التيوفنرات الماليية ون  و يمكنه م  منافسة  قية المقاولن  في الحبوض على اعماض جدندة.
 :فيل لنوعن  م  ااجراءات الناتجة ع  هندسة القيمة هما

توبيات هندسة القيمة نم  حدود اادارة المنفذةذ أو م  قبل المقياوض اليذي  أتني :مقترح هندسة القيمة  1
يقيد فقو  التغننرات التي تكو  نم  لغية ال ننفذ تلك التوبيات م  جان ه. ويكو  مقتر  هندسة القيمة متيلقا  
 (.P.289 ,152والموابفاتذ وهو أسلوو و نتطلو فيه أمر التغننر لبنود اليقد  

هييي توبيييات هندسيية القيميية المقترحيية ميي  قبييل المقيياوض والمتيلقيية  موافقيية :مقتننرح تغييننر هندسننة القيمننة  2
 (.P.289-290 ,152المالك والتي في حالة قبولها تحتا  إلى أمرالتغننر في اليقد والموابفات  
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 هندسة القيمة خالل مرحرة التشغيل والصيانة  رابعا:
Value Engineering During Operation and Maintenance Stage 

تتنيييم  تكيييالنف التييييغنل والبييييانة تكيييالنف تييييغنل المييييرو  والميييواد اوحتياطيييية ليييه والوقيييود اليييالزم لتييييغنل 
تكيالنف  اورتفيا  فيي السينوات اي نيرةذ متمثلية الميدات ورواتو موظفي التيغنل والبيانة. وقيد أ يذت هيذ  ال

مهمييا نييتحكم فييي تبييميم  بزاييادة كلفيية الطاقيية وأجييور اليميياض والمييواد اوحتياطييية وأبيي حت هييذ  ايمييور عييامال  
ولغر  إنقاص تكالنف التيغنل والبيانة اتجهت جهود الميالكن  إليى اوعتمياد عليى أسيلوو متانية  الميرو .

. وفي مبطلحات هندسة القيمة نتم تقنيم جوانيو التييغنل والبييانة للمييرو    يالض الميرو  اطالة أعمارها
مرحليية التبييميم لنييتم  موجبهييا تغننيير أو تبييدنل البييفات الممنييزة للميييرو . فتبييميم الميييرو   مرونيية تيييغنلية 

جهاد قلنل على الميدات وميولية عالية تؤدي إلى كفاءة عالية وفيالة له    .(P.112 ,151جندة واي
 :(P.111 ,165ا  دراسات القيمة لهذ  المساحة تظهر في الفوائد اآلتية  

 إطالة عمر النظام وتحسن  كفاءته م  تطبنق لتباميم ومواد وعمليات جدندة. .1

 وأكثر مالئمة. تكالنف البيانة بفنجاز الوظائف الجدندة م  نظم بناء أكثر اقتبادا   قلنلت .2

 يمد.است ياد النظم وااجراءات القبنرة ا .3
 Summary الخالصة 4-8

هندسييية القيمييية هيييي وسييينلة ابتكيييار منظمييية تهيييدف إليييى ت فيييي  السيييير ااجميييالي واليييت لص مييي  الكليييف  نييير 
الوظييائف المطلو يية للمالييك أو المسييت دم.فالهدف ميي  تطبنييق هندسيية القيميية  النييروراة للمنيييأ دو  التييأثنر فييي

 :هو
 تحسن  نوعية المنت . .1

 روراة.است ياد التكالنف  نر الن .2

 إنقاص التكالنف الحياتية الكلية بت في  تكالنف البيانة المستقبلية. .3
 :م  المنزات التالية وحتى تكو  هندسة القيمة ذات نتائ  جندةذ فا  عملية التحلنل نن غي ا  تنم كال  

 أسلوو فراق متيدد النظم. -أ 

 تطبنق نظامي لتقنية ممنزة  م طو عمل هندسة القيمة(. -و 

 م للوظيفة والكلفة وايهمية.التي يص والتقني -  

 ابتكار البدائل التي يمك  ا  تجهز الوظائف المطلو ة. -د 

 التقنيم لبدائل الكلفة الحياتية ايقل. -ه 

 التطوار للبدائل المقبولة في توبيات مسندة  بورة كاملة. -و 

 
 

 ذ. والتنفنبادقة التقديم للتقرار ايساسي لجمي  توبيات هندسة القيمة إلى اادارة يجل الم -ز 
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وم  اجل الحبيوض عليى الفائيدة القبيوى مي  تطبنيق هندسية القيميةذ فيا  عمليية التحلنيل نن غيي ا  تنيم كيال 
 :م  المنزات التالية

 ميالجة ايس او التي تؤدي إلى ظهور الكلف  نرالنروراة م   الض انياء جو ييج  على اوبتكار.. 1

 :التي يص للتكالنف  نر النروراة م   الض. 2
ندسيية القيميية علييى تبيياميم المهنييدل أو الميميياري و المقابييل علييى أفكييار وتبيياميم المقيياوض أو تطبنييق ه -أ 

 اادارة اانيائية في م طو اليمل لنما  تجاوز القيمة للكلفة في التنفنذ.

تطبنييق هندسيية القيميية فييي أييية مرحليية ميي  مراحييل عملييية تطييوار الميييرو ذ وأفنييل ميي  هييذا تطبيقهييا فييي  -و 
 يمر الزمني للميرو . الوقت الم كر م  ال
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 السادس الفصل
 بناء نظام اداري للتقويم النوعي لالخطار ومحاكاتها

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SYSTEM FOR 

QUALITATIVE ASSESSMENT TO THE RISKS AND 

THEIR SIMULATION 

 Introduction المقدمة 6-1
كن إن تؤثر علىى على ضوء ما تم التوصل إليه خالل فصول البحث المتقدمة من تشخيص لإلخطار التي يم

لمجريىا  البحىث فقىد  كلفة المشروع وكنتيجة موصلة إلى فرضية البحث من خالل األهداف الموضوعة مسىبقا  
توصل الباحث إلى تصميم نظام إداري كفوء للتقويم وللمحاكاة النوعية لإلخطار، ولتحقيق الفائىدة المتتاىاة مىن 

رض االسىىىتفادة مىىىن مميىىىوا  الحاسىىىو  فىىىي مجىىىال البحىىىث فقىىىد تىىىم تصىىىميم ترنىىىام  حاسىىىو ي متفاعىىىل و لىىى  لاىىى
يتنىاول هى ا و  السرعة والكفاءة والدقة فىي التقىويم وفىي المحاكىاة النوعيىة لإلخطىار وت ثيرهىا علىى كلفىة المشىروع 

الفصىىل مراحىىل تنىىاء وتطىىوير النظىىام اثداري ومىىن ثىىم اعتمىىاد هىى ا النظىىام كقاعىىدة م لومىىا  لتطىىوير الترنىىام  
شرح أسلو  ومواصفا  تصميمه وكيفية عمله وتشايله من الحاسىو ، باثضىافة إلىى  الحاسو ي، وال ي سيتم

 تطتيقه على حالة دراسية مباشرة  
 Modeling of  Management System صياغة النظام اإلداري 6-2

 :يلي لارض تناء النظام اثداري ينباي الوقوف على عناصر  ل  النظام والمتضمنة ما
 ( 2-5يحها في الفقرة )احداث الخطر وتم توض  أ 

 ( 1-3-4-5مصفوفة االحتمالية، لتقييم احتمالية حدوث الخطر وقد تم توضيحها في الفقرة )    

 ( 2-3-4-5مصفوفة الت ثير، لتقييم ت ثير  حدوث الخطر وتم توضيحها في الفقرة )  ج 

 ( 2-3-4-5االحتمالية، للتقييم النوعي لإلخطار وتم توضيحها في الفقرة ) – مصفوفة الت ثير  د 

مصفوفة المقارنة الووجية لمصادر وعوامل الخطر، لحسا  األهمية النستية لمصادر وعوامل الخطر وتم   ه 
ومىىىن مجمىىىوع هىىى ا الم لومىىىا  تمكىىىن الباحىىىث مىىىن تنىىىاء هيكىىىل النظىىىام  ( 3-3-4-5توضىىىيحها فىىىي الفقىىىرة )

 ( 1-6اثداري المقترح والموضحة في الشكل )
 Definition Of A System التعريف بالنظام  6-2-1

تناولىى  الخطىىوة األولىىى مىىن تصىىميم النظىىام اثداري الت ريىىت بالنظىىام المقتىىرح إلىىى المسىىتخدم مىى  تيىىان الهىىدف 
 :والارض من استخدامه وال ي يتحدد باألمور آالتية

 :التقييم النوعي المووون لإلخطار وال ي يتضمن  1
  التقييم النوعي لإلخطار  أ 

  رتحديد األهمية النستية لإلخطا    

  التقييم المووون النستي لإلخطار  ج 
 :محاكاة التقييم النوعي المووون لإلخطار وتتضمن  2
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  محاكاة احتمالية الحدوث  أ 

  محاكاة ت ثير الحدوث    

  محاكاة األهمية النستية لكل خطر  ج 
    The Qualitative Assessment Weighted of the Risksالتقييم النوعي الموزون لإلخطار 6-2-2

 :ض التقييم النوعي المووون لإلخطار التد من أجراء األتيلار     
 التقييم النوعي لإلخطار 6-2-2-1

 :لارض التقييم النوعي لإلخطار التد من أجراء األتي
 ( 2-5تشخيص اثخطار وتصفيتها والتي تم توضيحها في الفقرة )  1

 تقييم احتمالية حدوث اثخطار من خالل االستتيان الميداني   2

 حدوث اثخطار من خالل االستتيان الميداني  تقييم شدة  3
 االحتماليىىىىىىىىىىىىىة المىىىىىىىىىىىىى كورة فىىىىىىىىىىىىىي الفقىىىىىىىىىىىىىرة  -وباسىىىىىىىىىىىىىتخدام مصىىىىىىىىىىىىىفوفة التىىىىىىىىىىىىى ثير (،3( و)2ومىىىىىىىىىىىىىن النقطتىىىىىىىىىىىىىين )

 ( يتم تقييم اثخطار بشكل نوعي  وبالتالي ترتي  اثخطار حس  ت ثيرها واحتمالية حدوثها 5-4-3-2)
 تحديد األهمية النسبية لإلخطار 6-2-2-2

 :جل تحديد األهمية النستية لإلخطار التد من أجراء األتيمن ا
تحديىىد األهميىىة النسىىتية لمصىىادر الخطىىر مىىن خىىالل المقارنىىة الووجيىىة تىىين هىى ا المصىىادر والمىى كورة فىىي   1

 ( 4-4-5الفقرة )

تحديىىد األهميىىة النسىىتية ل وامىىل الخطىىر لكىىل مصىىدر مىىن المصىىادر المىى كورة أعىىالا والتىىي تىىم  كرهىىا فىىي   2
 ( 4-4-5الفقرة )

 تحديد األهمية النستية ل وامل الخطر بالنسبة إلى جمي  أخطار المشروع والتي تم حسىاتها مىن الم ادلىة  3
(5-7 ) 

 ترتي  اثخطار حس  أهميتها النستية    4
 التقييم الموزون النسبي للخطر 6-2-2-3

 :لارض التقييم المووون النستي لإلخطار التد من أجراء آالتي
 ( 1-2-2-6خطار وكما مشار إليه في الفقرة )التقييم النوعي لإل  1

 بالتواوي له ا التقييم، نستخرج األهمية النستية لإلخطار   2

 :النتيجتين لتوليد النتيجة النهائية ووفق الم ادلة آالتية ب د  ل ، تضر  كال    3

 (1-6... ) التقييم الموزون للخطر = التقييم النوعي لإلخطار * األهمية النسبية لتلك اإلخطار

 :نستخرج التقييم المووون النستي لإلخطار من الم ادلة آالتية  4

 100 التقييم الموزون لألخطار *                                
  (2-6... )  ______________________________________________ التقييم الموزون النسبي =

 لجميع اإلخطارلإلخطار             مجموع قيم التقييم الموزون    
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 ترتي  اثخطار حس  تقييمها المووون النستي   5
 ( النتائ  المستحصلة للتقييم المووون للخطر، والتقييم المووون النستي للخطر 5ويتين الملحق )

 محاكاة التقييم النوعي الموزون لإلخطار 6-2-3
 :لارض محاكاة التقييم النوعي المووون لإلخطار التد من أجراء األتي

 محاكاة احتمالية حدوث الخطر 6-2-3-1
 : محاكاة احتمالية حدوث اإلخطار الرئيسية أولا 

 :من اجل محاكاة احتمالية حدوث الخطر التد من أجراء األتي
 تايير احتمالية حدوث الخطر لكل خطر من اثخطار و نس  مختلفة   1

ة فىي مصىفوفة الخطىر مىن مالحظة ت ثير تاير احتمالية حدوث الخطر علىى اثخطىار األخىرل الموجىود  2
وحسى  الم ىادال   (6خالل جدول مقيىا  التى ثير والتفاعىل وجىدول تى ثير التقىاط  المتينىين فىي ملحىق )

 :آالتية

  (3-6... ) التغير في احتمالية حدوث*معامل التأثير والتفاعل مقدار التغير في احتمالية حدوث =
 ة كنسبة مئويةاإلخطار المؤثر     الخطر كنسبة مئوية             

 
  (4-6... )   مقدار التغير * احتمالية حدوث + احتمالية حدوث احتمالية حدوث الخطر=

 الخطر المؤثر    كنسبة مئوية الجديدة             الخطر                 
 وقىىد تىىم تحديىىد م ىىامال  التىى ثير والتفاعىىل مىىن خىىالل المقىىابال  الشخصىىية مىى  مهندسىىين  وي ختىىرة جيىىدة فىىي
مجىىىال التصىىىميم والتنفيىىى  )نفىىى  مواصىىىفا  افىىىراد ال ينىىىة التىىىي تىىىم اجىىىراء مقىىىابال  م هىىىا فىىىي الفصىىىل السىىىاد ( 

 ( 6والمتينة في ملحق )
 تقييم احتمالية حدوث الخطر لكل حالة من حاال  التايير   3

 تقييم شدة حدوث الخطر من مصفوفة الت ثير   4

( 2-3-4-5االحتماليىىة المىى كورة فىىي الفقىىرة ) –( وباسىىتخدام مصىىفوفة التىى ثير 4( و)3ومىىن النقطتىىين )  5
 يتم تقييم اثخطار بشكل نوعي 

حسا  األهمية النستية ل وامل الخطر من خالل مصفوفة المقارنىة الووجيىة فىي مسىتول عوامىل الخطىر   6
 ولكل مصدر من المصادر 

 حسا  التقييم النوعي المووون لكل خطر من اثخطار ولكل حالة من حاال  التايير   7

 تي  اثخطار حس  التقييم النوعي المووون لكل خطر تر   8
 : محاكاة احتمالية حدوث اإلخطار الفرعية الموجودة ضمن اإلخطار الرئيسيةثانياا 

(، فىىان عمليىىة محاكىىاة 7فىىي حالىىة كىىون اثخطىىار الرئيسىىية تحىىوي علىىى أخطىىار فرعيىىة )والمتينىىة فىىي الملحىىق 
 :احتمالية حدوث الخطر تتضمن الخطوا  آالتية

 تايير احتمالية حدوث اثخطار الفرعية لكل خطر من اثخطار الرئيسية و نس  مختلفة   1
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مالحظىىة تىى ثير تايىىر احتماليىىة حىىدوث اثخطىىار الفرعيىىة ضىىمن اثخطىىار الرئيسىىية علىىى اثخطىىار األخىىرل   2
تينىىين فىىي الموجىىودة فىىي مصىىفوفة الخطىىر مىىن خىىالل جىىدول مقيىىا  التىى ثير والتفاعىىل وجىىدول تىى ثير التقىىاط  الم

 :( وكما يلي6ملحق )
 :بالنسبة إلى الخطر الرئيسي ال ي يتضمن الخطر الفرعي نطتق الم ادال  آالتيةأ  

 احتمالية حدوث الخطر الرئيسي                            
   (5-6... )   __________________________________________________  معدل التعديل =
 مجموع )احتماليات حدوث * أوزان هذه اإلخطار(                 

 اإلخطار الفرعية            الفرعية                          
وعلى فرض تساوي أووان اثخطار الفرعية في أهميتها بالنسبة إلىى الخطىر الرئيسىي الموجىودة ضىمنه، تصىب  

 :الم ادلة
 الرئيسي   احتمالية حدوث الخطر                           

  (6-6... )   ______________________________________________________ معدل التعديل =
 مجموع )احتماليات حدوث( * وزن الخطر الواحد                   

 اإلخطار الفرعية                                  
 :فتصب  الم ادلة

 لخطر الواحد * )احتمالية حدوث اإلخطار الفرعية + احتمالية حدوث = معدل التعديل* وزن ا
 عدا الخطر الذي سيتغير                    الخطر الرئيسي                        

  (7-6... )   + مقدار تغيره (((1احتمالية حدوث الخطر )))                         
         الفرعي الذي سيتغير                               

 :بالنسبة إلى بقية اثخطار نطتق الم ادال  آالتية   
  (8-6... ) مقدار التغير في احتمالية حدوث=التغير في احتمالية حدوث*معامل التأثير والتفاعل

 اإلخطار المؤثرة كنسبة مئوية  الخطر كنسبة مئوية          
 :فتصب  الم ادلة

 (9-6... )   + احتمالية حدوث * مقدار التغيراحتمالية حدوث الخطر =احتمالية حدوث 
 كنسبة مئوية الخطر المؤثر    الجديدة              الخطر                 

 تقييم احتمالية حدوث الخطر لكل حالة من حاال  التايير   3
 تقييم شدة حدوث الخطر من مصفوفة الت ثير   4
 االحتماليىىىىىىىىىىىة المىىىىىىىىىىى كورة فىىىىىىىىىىىي الفقىىىىىىىىىىىرة  –التىىىىىىىىىىى ثير ( وباسىىىىىىىىىىىتخدام مصىىىىىىىىىىىفوفة 4( و)3ومىىىىىىىىىىىن النقطتىىىىىىىىىىىين )  5
 ( يتم تقييم اثخطار بشكل نوعي 5-4-3-2)
حسىىا  األهميىىة النسىىتية ل وامىىل الخطىىر مىىن خىىالل مصىىفوفة المقارنىىة الووجيىىة فىىي مسىىتول عوامىىل الخطىىر   6

 ولكل مصدر من المصادر 
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 اال  التايير حسا  التقييم النوعي المووون لكل خطر من اثخطار ولكل حالة من ح  7
 ترتي  اثخطار حس  التقييم النوعي المووون لكل خطر   8
 محاكاة تأثير حدوث اإلخطار  6-2-3-2

 : محاكاة تأثير حدوث اإلخطار الرئيسيةأولا 
 :من اجل محاكاة ت ثير حدوث الخطر التد من أجراء األتي

 تايير شدة حدوث الخطر لكل خطر من اثخطار و نس  مختلفة   1
مالحظة ت ثير تاير شدة حدوث الخطر علىى اثخطىار األخىرل الموجىودة فىي مصىفوفة الخطىر مىن خىالل   2

   (6جدول مقيا  الت ثير والتفاعل وجدول ت ثير التقاط  المتينين في ملحق )
 :وحس  الم ادال  آالتية

  (10-6... )  مقدار التغير في شدة حدوث =التغير في شدة حدوث * معامل التأثير والتفاعل
 اإلخطار المؤثرة كنسبة مئوية  الخطر كنسبة مئوية      

  (11-6... )    شدة حدوث +  شدة حدوث * مقدار التغير شدة حدوث الخطر =
 كنسبة مئوية الخطر      الخطر المؤثر    الجديدة              
 تقييم شدة حدوث الخطر لكل حالة من حاال  التايير   3
 حدوث الخطر من مصفوفة االحتمالية  تقييم احتمالية  4
 االحتماليىىىىىىىىىىىة المىىىىىىىىىىى كورة فىىىىىىىىىىىي الفقىىىىىىىىىىىرة  –( وباسىىىىىىىىىىىتخدام مصىىىىىىىىىىىفوفة التىىىىىىىىىىى ثير 4( و)3ومىىىىىىىىىىىن النقطتىىىىىىىىىىىين )  5
 ( تم تقييم اثخطار بشكل نوعي 5-4-3-2)
حسىىا  األهميىىة النسىىتية ل وامىىل الخطىىر مىىن خىىالل مصىىفوفة المقارنىىة الووجيىىة فىىي مسىىتول عوامىىل الخطىىر   6

 ن المصادر ولكل مصدر م
 حسا  التقييم النوعي المووون لكل خطر من اثخطار ولكل حالة من حاال  التايير   7
 ترتي  اثخطار حس  التقييم النوعي المووون لكل خطر   8

 حدوث اإلخطار الفرعية الموجودة ضمن اإلخطار الرئيسية تاثير : محاكاةثانياا 
ر فرعيىة، فىان عمليىة محاكىاة شىدة حىدوث الخطىر تتضىمن في حالة كون اثخطىار الرئيسىية تحىوي علىى أخطىا

 :الخطوا  آالتية
 تايير شدة حدوث اثخطار الفرعية لكل خطر من اثخطار الرئيسية و نس  مختلفة   1
مالحظىىىة تىىى ثير تايىىىر شىىىدة حىىىدوث اثخطىىىار الفرعيىىىة ضىىىمن اثخطىىىار الرئيسىىىية علىىىى اثخطىىىار األخىىىرل   2

ل جىىدول مقيىىا  التىى ثير والتفاعىىل وجىىدول تىى ثير التقىىاط  المتينىىين فىىي الموجىىودة فىىي مصىىفوفة الخطىىر مىىن خىىال
 :(  وكما يلي6ملحق )

  :بالنسبة إلى الخطر الرئيسي ال ي يتضمن الخطر الفرعي نطتق الم ادال  آالتيةأ  
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 شدة حدوث الخطر الرئيسي                            
   (12-6... )    ______________________________________________ معدل التعديل =
 أوزان هذه اإلخطار( * مجموع )شدة حدوث                

 الفرعية  اإلخطار الفرعية                          
وعلى فرض تساوي أووان اثخطار الفرعية في أهميتها بالنسبة إلىى الخطىر الرئيسىي الموجىودة ضىمنه، تصىب  

 :الم ادلة
 شدة حدوث الخطر الرئيسي                            

   (13-6... )     _____________________________________________ معدل التعديل =
 مجموع )شدة حدوث( * وزن الخطر الواحد                   

 اإلخطار الفرعية                               
 :فتصب  الم ادلة

                        لتعديل* وزن الخطر الواحد * ) شدة حدوث اإلخطار الفرعية +                                                                      شدة حدوث الخطر = معدل ا
 عدا الخطر الذي سيتغير                          الرئيسي                              

 (14-6... )    + مقدار تغيره (((1شدة حدوث الخطر )))                         
 الفرعي الذي سيتغير                                

 :بالنسبة إلى بقية اثخطار نطتق الم ادال  آالتية   
 (15-6... )  مقدار التغير في شدة حدوث =التغير في شدة حدوث * معامل التأثير والتفاعل

 اإلخطار المؤثرة كنسبة مئوية  وية  الخطر كنسبة مئ    
 :فتصب  الم ادلة

 (16-6... )    شدة حدوث +  شدة حدوث *  مقدار التغير شدة حدوث الخطر =
 كنسبة مئوية   الخطر المؤثر    الخطر      الجديدة                
 تقييم شدة حدوث الخطر لكل حالة من حاال  التايير   3
 ث الخطر من مصفوفة الت ثير تقييم احتمالية حدو   4
 االحتماليىىىىىىىىىىىة المىىىىىىىىىىى كورة فىىىىىىىىىىىي الفقىىىىىىىىىىىرة  –( وباسىىىىىىىىىىىتخدام مصىىىىىىىىىىىفوفة التىىىىىىىىىىى ثير 4( و)3ومىىىىىىىىىىىن النقطتىىىىىىىىىىىين )  5
 ( يتم تقييم اثخطار بشكل نوعي 5-4-3-2)
حسىىا  األهميىىة النسىىتية ل وامىىل الخطىىر مىىن خىىالل مصىىفوفة المقارنىىة الووجيىىة فىىي مسىىتول عوامىىل الخطىىر   6

 ادر ولكل مصدر من المص
 حسا  التقييم النوعي المووون لكل خطر من اثخطار ولكل حالة من حاال  التايير   7
 ترتي  اثخطار حس  التقييم النوعي المووون لكل خطر   8
  محاكاة األهمية النسبية لمساحات الخطر 6-2-3-3

 :من اجل محاكاة األهمية النستية لكل خطر من اثخطار التد من أجراء األتي
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 ايير وون مصدر الخطر مقاتل مصادر الخطر األخرل و نس  مختلفة ت  1
حسا  األهمية النستية لمصادر الخطر من خالل مصفوفة المقارنىة الووجيىة فىي مسىتول مصىادر الخطىر   2

 ولكل حالة من حاال  التايير 
 تايير وون عامل الخطر مقاتل عوامل الخطر األخرل ولكل مصدر خطر و نس  مختلفة   3
حسىىا  األهميىىة النسىىتية ل وامىىل الخطىىر مىىن خىىالل مصىىفوفة المقارنىىة الووجيىىة فىىي مسىىتول عوامىىل الخطىىر   4

 ولكل حالة من حاال  التايير 
 تقييم احتمالية حدوث الخطر من مصفوفة االحتمالية   5
 تقييم شدة حدوث الخطر من مصفوفة الت ثير   6
 ثير واالحتماليىىىىىىىىىىىىة المىىىىىىىىىىىى كورة فىىىىىىىىىىىىي الفقىىىىىىىىىىىىرة ( وباسىىىىىىىىىىىىتخدام مصىىىىىىىىىىىىفوفة التىىىىىىىىىىىى 6( و)5ومىىىىىىىىىىىىن النقطتىىىىىىىىىىىىين )  7
 ( يتم تقييم اثخطار بشكل نوعي 5-4-3-2)
 حسا  التقييم النوعي المووون لكل خطر من األخطار ولكل حالة من حاال  التايير   8
 ترتي  األخطار حس  التقييم النوعي المووون لكل خطر  9
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 النظام اإلداري المقترح ( هيكلية عمل1-6شكل )

 األدتيا تشخيص االخطار من خالل 

 بال  الشخصيةتصفية االخطار من خالل المقا

 مصدر خطر التصميم
 عدم وضوح متطلبا  المال  -
 نقص أو أخطاء في التصميم -
 تاخيرا  أو تاييرا  في التصميم -
 عدم وضوح الشروط والمواصفا  -
 أخطاء في تخمين الكميا  -

 مصدر خطر التنفي 
 التخطيط ألسلو  ومسار التنفي  -
 ظروف الموق  او ال مل -
 والخون  إدارة التجهيو -
 ت خر صرف السلت -
 إدارة المشروع من قتل ر  ال مل -
 إدارة المشروع من قتل المقاول -
 إدارة ال قد -
 التنسيق تين االطراف -
 طرق وتقنيا  االنشاء الممكنة -
 الكوارث الطتي ية واالصطناعية -
 الظروف القسرية والسالمة المهنية -
إدامة وسائل ال مل وصيانتها والحفاظ  -

 عليها 

 مصدر خطر السوق 
ت ت   الطل  على المواد او الم دا   -

 او األيدي ال املة او الخدما 
ت ت   ال رض على المواد او  -

 الم دا  او األيدي ال املة او الخدما 

 مصدر الخطر السياسي
 التاييرا  في سياسة الحكومة -
عوامل داخلية مثل اثرها  ، نسبة الجريمة  -

 الثورا ، التخري  ، 
ال وامل الخارجية مثل النواعا  السياسية  -

 والمسلحة تين التلد وجيرانه
المتايرا  الناتجة عن االتفاقيا  الثنائية  -

 تين الدول  

 مصدر الخطر القانوني
 التاييرا  في قوانين التلد -
 النواعا  الت اقدية -
 األنظمة والقوانين التيئية -
رسمية لتنفي  التاييرا  في الت ليما  ال -

 االعمال 

 مصدر الخطر المالي
 نسبة التاير في الدخل -
 الخسارة المتحققة عن الفساد اثداري  -
 التايير في كلفة المقاول الثانوي  -
 المتايرا  المتحققة عن الروتين الحكومي -
 التدفق النقدي للمال  -
 ت ت   م دل التبادل التجاري  -
 ت ديل الت ريفة الكمركية -
 قل  نسبة التضخمت -
 التخمين الخاطيء -
 تقل  س ر الفائدة -
 تقل  س ر الصرف -
 التاير في تكاليت التامين على المشاري  اثنشائية -
 التاير في أس ار المواد األولية -
 التاير في أجور األيدي ال املة -
 الت خر في أكمال المشروع  -
 التاييرا  في تكاليت النقل -
 كاليت الصيانةالتاييرا  في ت -
التاييرا  في تكاليت شراء او ت جير التجهيوا  والم دا   -

 واآلال 
 التاييرا  في تكاليت الطاقة والوقود والخون  -
 تايير كلفة الفحوصا  والسيطرة النوعية -
 تايير كلفة تصريت المخلفا  والتخلص منها  -

 شدة حدوث الخطر من مصفوفة الت ثير تقييم تقييم احتمالية حدوث الخطر من مصفوفة االحتمالية

 االحتمالية -تقييم االخطار من مصفوفة الت ثير 

 ترتي  االخطار حس  ت ثيرها واحتمالية حدوثها

ترتي  قاعدة تيانا  الخطر ) في حالة دخول او خروج خطر منها او في حالة تايير احتمالية او ت ثير 
 ب د التحديث خطر م ين ( وتقييم االحتمالية او التاثير

 التقييم النوعي لالخطار -1
 تحديد األهمية النستية لالخطار -2
 التقييم المووون النستي لالخطار  -3

 الارض من استخدام النظام اثداري 
 لإلخطار ن التقييم النوعي المووو  -1
 محاكاة التقييم النوعي المووون لإلخطار -2
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( يتبع1-6شكل )

 تشخيص االخطار من خالل األدتيا 

 االخطار من خالل المقابال  الشخصيةتصفية 

 مصدر خطر التصميم
 عدم وضوح متطلبا  المال  -
 نقص أو أخطاء في التصميم -
 تاخيرا  أو تاييرا  في التصميم -
 عدم وضوح الشروط والمواصفا  -
 أخطاء في تخمين الكميا  -

 مصدر خطر التنفي 
 التخطيط ألسلو  ومسار التنفي  -
 ال ملظروف الموق  او  -
 إدارة التجهيو والخون  -
 ت خر صرف السلت -
 إدارة المشروع من قتل ر  ال مل -
 إدارة المشروع من قتل المقاول -
 إدارة ال قد -
 التنسيق تين االطراف -
 طرق وتقنيا  االنشاء الممكنة -
 الكوارث الطتي ية واالصطناعية -
 الظروف القسرية والسالمة المهنية -
 مل وصيانتها والحفاظ إدامة وسائل ال -

 عليها 

 مصدر خطر السوق 
ت ت   الطل  على المواد او الم دا   -

 او األيدي ال املة او الخدما 
ت تىىىىىىىىى   ال ىىىىىىىىىرض علىىىىىىىىىى المىىىىىىىىىواد او  -

 الم دا  او األيدي ال املة او الخدما 

 مصدر الخطر السياسي
 التاييرا  في سياسة الحكومة -
 عوامل داخلية مثل اثرها  ، نسبة -

 الجريمة، التخري ، الثورا 
ال وامل الخارجية مثل النواعا   -

 السياسية والمسلحة تين التلد وجيرانه
المتايرا  الناتجة عن االتفاقيا   -

 الثنائية تين الدول  

 مصدر الخطر القانوني
 التاييرا  في قوانين التلد -
 النواعا  الت اقدية -
 األنظمة والقوانين التيئية -
را  في الت ليما  الرسمية لتنفي  التايي -

 االعمال 

 مصدر الخطر المالي
 نسبة التاير في الدخل -
 الخسارة المتحققة عن الفساد اثداري  -
 التايير في كلفة المقاول الثانوي  -
 المتايرا  المتحققة عن الروتين الحكومي -
 التدفق النقدي للمال  -
 ت ت   م دل التبادل التجاري  -
 ت ريفة الكمركيةت ديل ال -
 تقل  نسبة التضخم -
 التخمين الخاطيء -
 تقل  س ر الفائدة -
 تقل  س ر الصرف -
 التاير في تكاليت التامين على المشاري  اثنشائية -
 التاير في أس ار المواد األولية -
 التاير في أجور األيدي ال املة -
 الت خر في أكمال المشروع  -
 قلالتاييرا  في تكاليت الن -
 التاييرا  في تكاليت الصيانة -
التاييرا  في تكاليت شراء او ت جير التجهيوا  والم دا   -

 واآلال 
 التاييرا  في تكاليت الطاقة والوقود والخون  -
 تايير كلفة الفحوصا  والسيطرة النوعية -
 تايير كلفة تصريت المخلفا  والتخلص منها  -

 حسا  االهمية النستية لمصادر الخطر
 من خالل مصفوفة المقارنة الووجية في مستول مصدر الخطر

 حسا  االهمية النستية ل وامل الخطر
 من خالل مصفوفة المقارنة الووجية في مستول عوامل الخطر ولكل مصدر خطر

 ترتي  االخطار حس  اهميتها النستية

تاير االهمية النستية  ترتي  قاعدة تيانا  الخطر )في حالة دخول او خروج خطر منها او في حالة
 لخطر م ين(

 التقييم النوعي لالخطار -1
 تحديد األهمية النستية لالخطار -2
 التقييم المووون النستي لالخطار  -3

 الارض من استخدام النظام اثداري 
 لإلخطار ن التقييم النوعي المووو  -1
 محاكاة التقييم النوعي المووون لإلخطار -2
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 الل األدتيا تشخيص االخطار من خ

 تصفية االخطار من خالل المقابال  الشخصية

 مصدر خطر التصميم
 عدم وضوح متطلبا  المال  -
 نقص أو أخطاء في التصميم -
 تاخيرا  أو تاييرا  في التصميم -
 عدم وضوح الشروط والمواصفا  -
 أخطاء في تخمين الكميا  -

 مصدر خطر التنفي 
 ي التخطيط ألسلو  ومسار التنف -
 ظروف الموق  او ال مل -
 إدارة التجهيو والخون  -
 ت خر صرف السلت -
 إدارة المشروع من قتل ر  ال مل -
 إدارة المشروع من قتل المقاول -
 إدارة ال قد -
 التنسيق تين االطراف -
 طرق وتقنيا  االنشاء الممكنة -
 الكوارث الطتي ية واالصطناعية -
 نيةالظروف القسرية والسالمة المه -
إدامة وسائل ال مل وصيانتها والحفاظ  -

 عليها 

 مصدر خطر السوق 
ت ت   الطل  على المواد او الم دا   -

 او األيدي ال املة او الخدما 
ت تىىىىىىىىى   ال ىىىىىىىىىرض علىىىىىىىىىى المىىىىىىىىىواد او  -

 الم دا  او األيدي ال املة او الخدما 

 مصدر الخطر السياسي
 التاييرا  في سياسة الحكومة -
ة مثىىىل اثرهىىىا  ، نسىىىبة عوامىىىل داخليىىى -

 الجريمة ، التخري  ، الثورا 
ال وامىىىىىىىل الخارجيىىىىىىىة مثىىىىىىىل النواعىىىىىىىا   -

 السياسية والمسلحة تين التلد وجيرانه
المتايىىىىىىرا  الناتجىىىىىىة عىىىىىىن االتفاقيىىىىىىا   -

 الثنائية تين الدول  

 مصدر الخطر القانوني
 التاييرا  في قوانين التلد -
 النواعا  الت اقدية -
 وانين التيئيةاألنظمة والق -
التاييرا  في الت ليما  الرسمية لتنفي   -

 االعمال 

 مصدر الخطر المالي
 نسبة التاير في الدخل -
 الخسارة المتحققة عن الفساد اثداري  -
 التايير في كلفة المقاول الثانوي  -
 المتايرا  المتحققة عن الروتين الحكومي -
 التدفق النقدي للمال  -
 ادل التجاري ت ت   م دل التب -
 ت ديل الت ريفة الكمركية -
 تقل  نسبة التضخم -
 التخمين الخاطيء -
 تقل  س ر الفائدة -
 تقل  س ر الصرف -
 التاير في تكاليت التامين على المشاري  اثنشائية -
 التاير في أس ار المواد األولية -
 التاير في أجور األيدي ال املة -
 الت خر في أكمال المشروع  -
 لتاييرا  في تكاليت النقلا -
 التاييرا  في تكاليت الصيانة -
التاييرا  في تكاليت شراء او ت جير التجهيىوا  والم ىدا   -

 واآلال 
 التاييرا  في تكاليت الطاقة والوقود والخون  -
 تايير كلفة الفحوصا  والسيطرة النوعية -
 تايير كلفة تصريت المخلفا  والتخلص منها  -

ية حدوث الخطر من تقييم احتمال
 مصفوفة االحتمالية

تقييم شدة حدوث الخطر من 
 مصفوفة الت ثير

تحديث قاعدة تيانا  الخطر )في حالة دخول او خروج خطر منها او في حالة تاير التقييم المووون 
 النستي للخطر(

 التقييم النوعي لالخطار -1
 تحديد األهمية النستية لالخطار -2
 النستي لالخطار  التقييم المووون  -3

حسا  االهمية النستية لمصادر الخطر من خالل مصفوفة 
 المقارنة الووجية في مستول مصدر الخطر

 

حسا  االهمية النستية ل وامل الخطر من خالل مصفوفة المقارنة  االحتمالية -التقييم النوعي لالخطار من مصفوفة التاثير 
 ر خطرالووجية في مستول عوامل الخطر ولكل مصد

 التقييم المووون النستي لالخطار

 ترتي  االخطار حس  التقييم المووون النستي لها

 الارض من استخدام النظام اثداري 
 لإلخطار ن التقييم النوعي المووو  -1
 محاكاة التقييم النوعي المووون لإلخطار -2
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محاكاة احتمالية حدوث الخطر الرئيسي تتايير االحتمالية لكل 
 خطر من االخطار التالية

 مصدر خطر التصميم
 عدم وضوح متطلبا  المال  -
 نقص أو أخطاء في التصميم -
 تاخيرا  أو تاييرا  في التصميم -
 عدم وضوح الشروط والمواصفا  -
 أخطاء في تخمين الكميا  -

 مصدر خطر التنفي 
 التخطيط ألسلو  ومسار التنفي  -
 ظروف الموق  او ال مل -
 ون إدارة التجهيو والخ -
 ت خر صرف السلت -
 إدارة المشروع من قتل ر  ال مل -
 إدارة المشروع من قتل المقاول -
 إدارة ال قد -
 التنسيق تين االطراف -
 طرق وتقنيا  االنشاء الممكنة -
 الكوارث الطتي ية واالصطناعية -
 الظروف القسرية والسالمة المهنية -
إدامة وسائل ال مل وصيانتها والحفاظ  -

  عليها

 مصدر خطر السوق 
ت ت   الطل  على المواد او الم دا   -

 او األيدي ال املة او الخدما 
ت ت   ال رض على المواد او  -

 الم دا  او األيدي ال املة او الخدما 

 مصدر الخطر السياسي
 التاييرا  في سياسة الحكومة -
عوامل داخلية مثل اثرها  ، نسبة  -

 الجريمة، التخري ، الثورا 
ال وامل الخارجية مثل النواعا   -

 السياسية والمسلحة تين التلد وجيرانه
المتايرا  الناتجة عن االتفاقيا   -
 نائية تين الدول  الث

 مصدر الخطر القانوني
 التاييرا  في قوانين التلد -
 النواعا  الت اقدية -
 األنظمة والقوانين التيئية -
يرا  في الت ليما  الرسمية لتنفي  التاي -

 االعمال 

 مصدر الخطر المالي
 اير في الدخلنسبة الت -
 الخسارة المتحققة عن الفساد اثداري  -
 التايير في كلفة المقاول الثانوي  -
 المتايرا  المتحققة عن الروتين الحكومي -
 التدفق النقدي للمال  -
 ت ت   م دل التبادل التجاري  -
 ت ديل الت ريفة الكمركية -
 تقل  نسبة التضخم -
 التخمين الخاطيء -
 ةتقل  س ر الفائد -
 تقل  س ر الصرف -
 التاير في تكاليت التامين على المشاري  اثنشائية -
 التاير في أس ار المواد األولية -
 التاير في أجور األيدي ال املة -
 الت خر في أكمال المشروع  -
 التاييرا  في تكاليت النقل -
 التاييرا  في تكاليت الصيانة -
لتجهيوا  والم دا  التاييرا  في تكاليت شراء او ت جير ا -

 واآلال 
 التاييرا  في تكاليت الطاقة والوقود والخون  -
 تايير كلفة الفحوصا  والسيطرة النوعية -
 تايير كلفة تصريت المخلفا  والتخلص منها  -

 تقييم شدة حدوث الخطر من مصفوفة الت ثير تقييم احتمالية حدوث الخطر الرئيسي لكل حالة من حاال  التايير

 االحتمالية ولكل حالة من حاال  التايير –تقييم االخطار من مصفوفة الت ثير 

نة الووجية في مستول عوامل حسا  األهمية النستية ل وامل الخطر من خالل مصفوفة المقار 
 الخطر ولكل مصدر من المصادر

 حسا  التقييم النوعي المووون لكل خطر من االخطار ولكل حالة من حاال  التايير

 محاكاة احتمالية حدوث الخطر -1
 محاكاة ت ثير حدوث الخطر -2
 محاكاة األهمية النستية لكل خطر  -3

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

 ضمن االخطار الرئيسية

تحديد ت ثير تاير احتمالية حدوث الخطر الرئيسي على االخطار 
 األخرل من مصفوفة ت ثير التقاط 

 ترتي  االخطار حس  التقييم النوعي المووون لكل خطر

 الارض من استخدام النظام اثداري 
 خطارلإل ن التقييم النوعي المووو  -1
 محاكاة التقييم النوعي المووون لإلخطار -2
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يير االحتمالية لكل محاكاة احتمالية حدوث الخطر الرئيسي بتغ

 خطر من االخطار التالية

 مصدر خطر التصميم

 عدم وضوح متطلبات المالك -
 نقص أو أخطاء في التصميم -

 تاخيرات أو تغييرات في التصميم -

عدم وضوح الشروط  -
 والمواصفات

 أخطاء في تخمين الكميات -

 مصدر خطر التنفيذ

 ب ومسار التنفيذالتخطيط ألسلو -

 ظروف الموقع او العمل -
 إدارة التجهيز والخزن -

 تأخر صرف السلف -

 إدارة المشروع من قبل رب العمل -
 إدارة المشروع من قبل المقاول -

 إدارة العقد -

 التنسيق بين االطراف -
 طرق وتقنيات االنشاء الممكنة -

 الكوارث الطبيعية واالصطناعية -

والسالمة الظروف القسرية  -
 المهنية

إدامة وسائل العمل وصيانتها  -

 والحفاظ عليها 

 مصدر خطر السوق

تذبذب الطلب على المواد او  -

المعدات او األيدي العاملة او 
 الخدمات

تذبذب العرض على المواد او  -

المعدات او األيدي العاملة او 

 الخدمات

 مصدر الخطر السياسي

 التغييرات في سياسة الحكومة -
عوامل داخلية مثل اإلرهاب ،  -

 نسبة الجريمة ، التخريب ، الثورات

العوامل الخارجية مثل النزاعات  -
لحة بين البلد السياسية والمس

 وجيرانه

المتغيرات الناتجة عن االتفاقيات  -
 الثنائية بين الدول  

 مصدر الخطر القانوني

 التغييرات في قوانين البلد -
 النزاعات التعاقدية -

 األنظمة والقوانين البيئية -

التغييرات في التعليمات الرسمية  -

 لتنفيذ االعمال 

 مصدر الخطر المالي

 نسبة التغير في الدخل -

 الخسارة المتحققة عن الفساد اإلداري -
 التغيير في كلفة المقاول الثانوي -

 المتغيرات المتحققة عن الروتين الحكومي -

 التدفق النقدي للمالك -
 تذبذب معدل التبادل التجاري -

 يةتعديل التعريفة الكمرك -

 تقلب نسبة التضخم -
 التخمين الخاطيء -

 تقلب سعر الفائدة -

 تقلب سعر الصرف -
التغير في تكاليف التامين على المشاريع  -

 اإلنشائية

 التغير في أسعار المواد األولية -
 التغير في أجور األيدي العاملة -

 التأخر في أكمال المشروع  -

 التغييرات في تكاليف النقل -
 ت في تكاليف الصيانةالتغييرا -

التغييرات في تكاليف شراء او تأجير  -

 التجهيزات والمعدات واآلالت
 التغييرات في تكاليف الطاقة والوقود والخزن -

 تغيير كلفة الفحوصات والسيطرة النوعية -

 تغيير كلفة تصريف المخلفات والتخلص منها  -

ي لكل حالة من حاالت تقييم احتمالية حدوث الخطر الرئيس
 التغيير

 من مصفوفة التأثير يتقييم شدة حدوث الخطر الرئيس

االحتمالية ولكل حالة من حاالت  –تقييم االخطار من مصفوفة التأثير 

 التغيير

همية النسبية لعوامل الخطر من خالل مصفوفة المقارنة الزوجية في مستو  عوامل حساب األ

 الخطر ولكل مصدر من المصادر 

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

 محاكاة احتمالية حدوث الخطر -1

 محاكاة تأثير حدوث الخطر -2

 محاكاة األهمية النسبية لكل خطر  -3

ث االخطار محاكاة احتمالية حدو -1

 الرئيسية
محاكاة احتمالية حدوث االخطار  -2

 الفرعية ضمن االخطار الرئيسية

تحديد تأثير تغير احتمالية حدوث الخطر الفرعي على االخطار 

 األخر  من مصفوفة تأثير التقاطع 

 ترتيب االخطار حسب التقييم النوعي الموزون لكل خطر 

 النظام اإلداري الغرض من استخدام

 

 لإلخطار نالتقييم النوعي الموزو - 1

 محاكاة التقييم النوعي الموزون لإلخطار -2
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محاكاة تأثير حدوث االخطار الرئيسية بتغيير التأثير لكل خطر 

 من االخطار التالية

 مصدر خطر التصميم

 عدم وضوح متطلبات المالك -

 نقص أو أخطاء في التصميم -
 تاخيرات أو تغييرات في التصميم -

عدم وضوح الشروط  -

 والمواصفات

 اء في تخمين الكمياتأخط -

 مصدر خطر التنفيذ
 التخطيط ألسلوب ومسار التنفيذ -

 ظروف الموقع او العمل -

 إدارة التجهيز والخزن -
 تأخر صرف السلف -

 إدارة المشروع من قبل رب العمل -

 إدارة المشروع من قبل المقاول -
 إدارة العقد -

 التنسيق بين االطراف -

 مكنةطرق وتقنيات االنشاء الم -

 الكوارث الطبيعية واالصطناعية -

الظروف القسرية والسالمة  -

 المهنية
إدامة وسائل العمل وصيانتها  -

 والحفاظ عليها 

 مصدر خطر السوق

تذبذب الطلب على المواد او  -

المعدات او األيدي العاملة او 

 الخدمات
تذبذب العرض على المواد او  -

المعدات او األيدي العاملة او 

 ماتالخد

 مصدر الخطر السياسي

 التغييرات في سياسة الحكومة -

عوامل داخلية مثل اإلرهاب ،  -
 نسبة الجريمة ، التخريب ، الثورات

العوامل الخارجية مثل النزاعات  -

السياسية والمسلحة بين البلد 
 وجيرانه

المتغيرات الناتجة عن االتفاقيات  -

 الثنائية بين الدول  

 نيمصدر الخطر القانو

 التغييرات في قوانين البلد -

 النزاعات التعاقدية -
 األنظمة والقوانين البيئية -

التغييرات في التعليمات الرسمية  -

 لتنفيذ االعمال 

 مصدر الخطر المالي

 نسبة التغير في الدخل -

 الخسارة المتحققة عن الفساد اإلداري -

 التغيير في كلفة المقاول الثانوي -
 متحققة عن الروتين الحكوميالمتغيرات ال -

 التدفق النقدي للمالك -

 تذبذب معدل التبادل التجاري -
 تعديل التعريفة الكمركية -

 تقلب نسبة التضخم -

 التخمين الخاطيء -
 تقلب سعر الفائدة -

 تقلب سعر الصرف -

التغير في تكاليف التامين على المشاريع  -
 اإلنشائية

 ليةالتغير في أسعار المواد األو -

 التغير في أجور األيدي العاملة -
 التأخر في أكمال المشروع  -

 التغييرات في تكاليف النقل -

 التغييرات في تكاليف الصيانة -

التغييرات في تكاليف شراء او تأجير  -

 التجهيزات والمعدات واآلالت

 التغييرات في تكاليف الطاقة والوقود والخزن -
 رة النوعيةتغيير كلفة الفحوصات والسيط -

 تغيير كلفة تصريف المخلفات والتخلص منها  -

من مصفوفة  يتقييم احتمالية حدوث الخطر الرئيس تقييم تأثير حدوث الخطر الرئيسي لكل حالة من حاالت التغيير

 االحتمالية

االحتمالية ولكل حالة من حاالت  –تقييم االخطار من مصفوفة التأثير 

 التغيير

نسبية لعوامل الخطر من خالل مصفوفة المقارنة الزوجية في مستو  عوامل حساب األهمية ال
 الخطر ولكل مصدر من المصادر

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

 محاكاة احتمالية حدوث الخطر -1
 محاكاة تأثير حدوث الخطر -2

 خطر محاكاة األهمية النسبية لكل  -3

محاكاة تاثيرحدوث االخطار  -1
 الرئيسية

محاكاة تأثير حدوث االخطار  -2

 الفرعية ضمن االخطار الرئيسية

تحديد تأثير تغير تأثير حدوث الخطر الرئيسي على االخطار 
 األخر  من مصفوفة تأثير التقاطع

 ترتيب االخطار حسب التقييم النوعي الموزون لكل خطر

 لنظام اإلداريالغرض من استخدام ا

 
 لإلخطار نالتقييم النوعي الموزو - 1

 محاكاة التقييم النوعي الموزون لإلخطار -2
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محاكاة تأثير حدوث الخطر الفرعي بتغيير التأثير للخطر 

 -الفرعي ضمن االخطار الرئيسية التالية :

 مصدر خطر التصميم
 عدم وضوح متطلبات المالك -

 نقص أو أخطاء في التصميم -
 اخيرات أو تغييرات في التصميمت -

عدم وضوح الشروط  -

 والمواصفات

 أخطاء في تخمين الكميات -

 مصدر خطر التنفيذ
 التخطيط ألسلوب ومسار التنفيذ -

 ظروف الموقع او العمل -

 إدارة التجهيز والخزن -
 تأخر صرف السلف -

 إدارة المشروع من قبل رب العمل -

 لإدارة المشروع من قبل المقاو -
 إدارة العقد -

 التنسيق بين االطراف -

 طرق وتقنيات االنشاء الممكنة -
 الكوارث الطبيعية واالصطناعية -

الظروف القسرية والسالمة  -

 المهنية
إدامة وسائل العمل وصيانتها  -

 والحفاظ عليها 

 مصدر خطر السوق

تذبذب الطلب على المواد او  -
المعدات او األيدي العاملة او 

 تالخدما

تذبذب العرض على المواد او  -
المعدات او األيدي العاملة او 

 الخدمات

 مصدر الخطر السياسي
 التغييرات في سياسة الحكومة -

عوامل داخلية مثل اإلرهاب ،  -

 نسبة الجريمة ، التخريب ، الثورات
العوامل الخارجية مثل النزاعات  -

السياسية والمسلحة بين البلد 

 وجيرانه
ت الناتجة عن االتفاقيات المتغيرا -

 الثنائية بين الدول  

 مصدر الخطر القانوني
 التغييرات في قوانين البلد -

 النزاعات التعاقدية -

 األنظمة والقوانين البيئية -
التغييرات في التعليمات الرسمية  -

 لتنفيذ االعمال 

 مصدر الخطر المالي

 نسبة التغير في الدخل -
 الفساد اإلداريالخسارة المتحققة عن  -

 التغيير في كلفة المقاول الثانوي -

 المتغيرات المتحققة عن الروتين الحكومي -
 التدفق النقدي للمالك -

 تذبذب معدل التبادل التجاري -

 تعديل التعريفة الكمركية -
 تقلب نسبة التضخم -

 التخمين الخاطيء -

 تقلب سعر الفائدة -
 تقلب سعر الصرف -

يف التامين على المشاريع التغير في تكال -
 اإلنشائية

 التغير في أسعار المواد األولية -

 التغير في أجور األيدي العاملة -
 التأخر في أكمال المشروع  -

 التغييرات في تكاليف النقل -

 التغييرات في تكاليف الصيانة -
التغييرات في تكاليف شراء او تأجير  -

 التجهيزات والمعدات واآلالت

 ات في تكاليف الطاقة والوقود والخزنالتغيير -
 تغيير كلفة الفحوصات والسيطرة النوعية -

 تغيير كلفة تصريف المخلفات والتخلص منها  -

تقييم تأثير حدوث الخطر الرئيسي لكل حالة من حاالت تغيير 

من مصفوفة  يتقييم احتمالية حدوث الخطر الرئيس الخطر الفرعي

 االحتمالية

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

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

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

 مالية حدوث الخطرمحاكاة احت -1
 محاكاة تأثير حدوث الخطر -2

 محاكاة األهمية النسبية لكل خطر  -3

محاكاة تأثير حدوث االخطار  -1
 الرئيسية

محاكاة تأثير حدوث االخطار  -2

 الفرعية ضمن االخطار الرئيسية

تحديد تأثير تغير احتمالية حدوث الخطر الفرعي على االخطار 
 التقاطعاألخر  من مصفوفة تأثير 

 ترتيب االخطار حسب التقييم النوعي الموزون لكل خطر

 الغرض من استخدام النظام اإلداري

 
 لإلخطار نالتقييم النوعي الموزو - 1

 محاكاة التقييم النوعي الموزون لإلخطار -2
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 ( يتبع1-6شكل )

 مصدر خطر التصميم

 عدم وضوح متطلبات المالك -
 نقص أو أخطاء في التصميم -

 ات في التصميمتاخيرات أو تغيير -

عدم وضوح الشروط  -
 والمواصفات

 أخطاء في تخمين الكميات -

 مصدر خطر التنفيذ

 التخطيط ألسلوب ومسار التنفيذ -

 ظروف الموقع او العمل -
 إدارة التجهيز والخزن -

 تأخر صرف السلف -

 إدارة المشروع من قبل رب العمل -
 إدارة المشروع من قبل المقاول -

 إدارة العقد -

 التنسيق بين االطراف -
 طرق وتقنيات االنشاء الممكنة -

 الكوارث الطبيعية واالصطناعية -

الظروف القسرية والسالمة  -
 المهنية

إدامة وسائل العمل وصيانتها  -

 والحفاظ عليها 

 مصدر خطر السوق
تذبذب الطلب على المواد او  -

المعدات او األيدي العاملة او 

 الخدمات
على المواد او  تذبذب العرض -

المعدات او األيدي العاملة او 

 الخدمات

 مصدر الخطر السياسي

 التغييرات في سياسة الحكومة -

عوامل داخلية مثل اإلرهاب ،  -
 نسبة الجريمة ، التخريب ، الثورات

العوامل الخارجية مثل النزاعات  -

السياسية والمسلحة بين البلد 
 وجيرانه

تفاقيات المتغيرات الناتجة عن اال -

 الثنائية بين الدول  

 مصدر الخطر القانوني

 التغييرات في قوانين البلد -

 النزاعات التعاقدية -
 األنظمة والقوانين البيئية -

التغييرات في التعليمات الرسمية  -

 لتنفيذ االعمال 

 مصدر الخطر المالي
 نسبة التغير في الدخل -

 الخسارة المتحققة عن الفساد اإلداري -

 التغيير في كلفة المقاول الثانوي -
 المتغيرات المتحققة عن الروتين الحكومي -

 التدفق النقدي للمالك -

 تذبذب معدل التبادل التجاري -
 تعديل التعريفة الكمركية -

 تقلب نسبة التضخم -

 التخمين الخاطيء -
 تقلب سعر الفائدة -

 تقلب سعر الصرف -

المشاريع التغير في تكاليف التامين على  -
 اإلنشائية

 التغير في أسعار المواد األولية -
 التغير في أجور األيدي العاملة -

 التأخر في أكمال المشروع  -

 التغييرات في تكاليف النقل -

 التغييرات في تكاليف الصيانة -

التغييرات في تكاليف شراء او تأجير  -

 التجهيزات والمعدات واآلالت
 طاقة والوقود والخزنالتغييرات في تكاليف ال -

 تغيير كلفة الفحوصات والسيطرة النوعية -

 تغيير كلفة تصريف المخلفات والتخلص منها  -

 تقييم شدة حدوث الخطر من مصفوفة التأثير تقييم احتمالية حدوث الخطر من مصفوفة االحتمالية

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

حساب األهمية النسبية لعوامل الخطر من خالل مصفوفة المقارنة الزوجية في مستو  عوامل 

 الخطر ولكل حالة من حاالت التغيير

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

 التغيير

 محاكاة احتمالية حدوث الخطر -1

 محاكاة تأثير حدوث الخطر -2

 محاكاة األهمية النسبية لكل خطر  -3

محاكاة األهمية النسبية لكل خطر 

من االخطار بتغيير وزن الخطر 

 مقابل االخطار األخر  ، الخطار

 ترتيب االخطار حسب التقييم النوعي الموزون لكل خطر

 تحديد تأثير تغيير األهمية النسبية للخطر على االخطار األخر  من مصفوفة تأثير التقاطع

 الغرض من استخدام النظام اإلداري 

 

 لإلخطار نالتقييم النوعي الموزو -1

 محاكاة التقييم النوعي الموزون لإلخطار -2
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 تطوير برنامج حاسوبي للتقويم النوعي لإلخطار ومحاكاتها 6-3
Development Computer Program to the Risks Qualitative Assessment and 

Their Simulation  
مىىن اجىىل ويىىادة قىىدرة وقاتليىىة وكفىىاءة النظىىام اثداري المقتىىرح و لىى  عىىن طريىىق االسىىتفادة مىىن صىىفا  ومميىىوا  
اسىىتخدام الحاسىىو  وتوظيفىىه ومىىن اجىىل تحقيىىق السىىرعة والدقىىة فىىي نتىىائ  تطتيىىق النظىىام فقىىد قىىام الباحىىث تتنىىاء 

ادا فىىىي التقىىىويم النىىىوعي المىىىووون ل خطىىىار مىىىن خىىىالل التقىىىويم وتصىىىميم ترنىىىام  حاسىىىو ي متفاعىىىل يمكىىىن اعتمىىى
مىن خىالل التقىويم المىووون للخطىر، وفىي محاكىاة التقىويم  النوعي ل خطار وتحديىد األهميىة النسىتية لهىا وأخيىرا  

النىىوعي المىىووون ل خطىىار و لىى  مىىن خىىالل محاكىىاة احتماليىىة حىىدوث الخطىىر ومحاكىىاة تىى ثير حىىدوث الخطىىر 
 األهمية النستية لكل خطر وأخيرا محاكاة 

 Program Specificationالحاسوبي مواصفات البرنامج  6-3-1

 :تميو الترنام  المصمم بالمواصفا  التالية
( فىىي كتابىىة وتصىىميم الترنىىام ، علمىىا بىىان متطلبىىا  تشىىايل الترنىىام  Visual Basicتىىم اعتمىىاد لاىىة )  أ 

 بسيطة وال تحتاج إلى جهاو حاسو  بمواصفا  خاصة 

  السىىهولة والبسىىاطة لمسىىتخدم الترنىىام  عنوانىىا فىىي ال مىىل بحيىىث يتجىىاو  مىى  ابسىىط مسىىتويا  فهىىم كانىى    
 واستخدام الحاسو  

تراو النتائ  في تناء الترنام    ج   الصفة المميوة هي السرعة والدقة والنظام في إيصال الم لوما  وا 

اء التقىىارير المتولىىدة عىىن هىى ا ومىىن المواصىىفا  األخىىرل الدقىىة فىىي إعطىىاء نتىىائ  التقيىىيم والدقىىة فىىي إعطىى  د 
 التقييم خالل الترنام  

كانىى  لاىىة الضىىاد هىىي اللاىىة المسىىت ملة فىىي إظهىىار الم لومىىا  ممىىا يتىىي  فهىىم هىى ا الم لومىىا  مىىن قتىىل   ه 
 جمي  مستخدمي الترنام  

 Program Approach كيفية عمل البرنامج 6-3-2

 :يتضمن عمل واستخدام وتشايل الترنام  المراحل التالية
عنىىد تشىىايل الترنىىام  تظهىىر علىىى الشاشىىة الم لومىىا  الخاصىىة بالترنىىام  وكيفيىىة  :الدددخول ىلددب البرنددامج. 1

 تشايله ثم يتنقل الترنام  إلى المراحل الالحقة 
 ما يلي:ي طي الترنام  خاللها قائمة باالختيارا  للمستخدم مشتملة على  :قائمة اختيارات البرنامج. 2
  للخطرالتقييم النوعي المووون   أ 

  محاكاة التقييم النوعي المووون للخطر    

  الخروج من الترنام   ج 
( يتىىدأ الترنىىام  ترظهىىار مصىىادر الخطىىر بشىىكل ت ىىاقتي، وعنىىدها يطلىى  مىىن أعنىىد اختيىىار المسىىتخدم للخيىىار )

المسىىتخدم تحديىىد أهميىىة المصىىدر مقارنىىة بالمصىىادر األخىىرل مىىن خىىالل المقارنىىة الثنائيىىة تىىين مصىىادر الخطىىر 
تيىان تفضىيل أحىدل الف ىاليتين  -9أهميىة متسىاوية إلىى  -1يىا  المقارنىة الووجيىة والى ي يتىراوح مىن) وعلى مق
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وب ىد إدخىال جميى  الم لومىا  المطلوبىة، يقىوم  على األخرل بالمقدار األعلى الممكن من اثثبا  أو التوكيد( 
ري داخل الترنىام  والمتحققىة مىن الترنام  باستخراج درجة اثجابة لكل مصدر من ال مليا  الحساتية التي تج

 ( 6 -5( )5 -5الم ادال  )
إن كل مصدر خطر يتضمن مجموعة من األخطار يتوج  على المستخدم إن يسىتخرج األهميىة النسىتية لهىا، 
حيىىث يتىىدأ الترنىىام  ترظهىىار عوامىىل الخطىىر لكىىل مصىىدر، وعنىىدها يطلىى  مىىن المسىىتخدم تحديىىد أهميىىة عامىىل 

خىىرل مىىن خىىالل المقارنىىة الثنائيىىة تىىين عوامىىل الخطىىر ولكىىل مصىىدر وعلىىى مقيىىا  الخطىىر مقارنىىة بال وامىىل األ
تيىان تفضىيل أحىدل الف ىاليتين علىى األخىرل  -9أهميىة متسىاوية إلىى  -1المقارنىة الووجيىة والى ي يتىراوح مىن )

 بالمقدار األعلى الممكن من اثثبا  أو التوكيد( 
نىىام  باسىىتخراج درجىىة لكىىل عامىل مىىن عوامىىل الخطىىر ولكىىل وب ىد إدخىىال جميىى  الم لومىىا  المطلوبىىة، يقىوم التر 

 مصىىىىىىىىىىىىدر مىىىىىىىىىىىىن ال مليىىىىىىىىىىىىا  الحسىىىىىىىىىىىىاتية التىىىىىىىىىىىىي تجىىىىىىىىىىىىري داخىىىىىىىىىىىىل الترنىىىىىىىىىىىىام  والمتحققىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىن الم ىىىىىىىىىىىىادال  
(5-5( )5-6( )5-7 ) 

وفي نف  الوق  يتوجى  علىى المسىتخدم أن يقىيم شىدة حىدوث الخطىر مىن مصىفوفة التى ثير علىى المقيىا  مىن 
وتقيىيم احتماليىة حىدوث الخطىر مىن مصىفوفة االحتماليىة علىى المقيىا    10=  إلى عالي جىدا   1= جدا   ئواط

  10=  إلى عالي جدا   1= جدا   ئمن واط
إلىى عىالي      1= جىدا   ئوب د اختيار واحد من اختيارا  مقيا  مصىفوفة االحتماليىة ومصىفوفة التى ثير )واطى

إلىى مصىفوفة احتماليىة  ( أو وفقىا  3-5ى الم ادلىة )إلى (، يقوم الترنام  بالتقييم النوعي ل خطىار وفقىا  10= جدا  
 الت ثير والمحددة من مصفوفة الت ثير ومصفوفة االحتمالية  –

 ( 2-6( )1-6إلى الم ادال  ) ب د  ل  يحدد الترنام  التقييم المووون النستي للخطر وفقا  
 إلى التقييم المووون النستي للخطر  ومن ثم ترتي  األخطار وفقا  

يىىار المسىتخدم الخيىىار ) ( يتىدأ الترنىىام  ترظهىىار مصىادر الخطىىر بشىكل ت ىىاقتي، وب ىد اختيىىار واحىىد وعنىد اخت
مىىن مصىىادر الخطىىر نتىىدأ بمحاكىىاة أهميتىىه النسىىتية مىىن خىىالل أجىىراء مقارنىىة ثنائيىىة تىىين مصىىدر الخطىىر المحىىدد 

( ليمثىل أهميىة 9إلى ) (1مختلفة م  بقية مصادر الخطر األخرل باستخدام مقيا  من ) ال ي ي طى له أووانا  
 المصدر مقارنة بالمصادر األخرل 

وب ىىد إدخىىال جميىى  الم لومىىا  المطلوبىىة، يقىىوم الترنىىام  الحاسىىو ي باسىىتخراج درجىىة اثجابىىة لكىىل مصىىدر مىىن 
 ( 5-5ال مليىىىىىىىىىىىىىىىىا  الحسىىىىىىىىىىىىىىىىاتية التىىىىىىىىىىىىىىىىي تجىىىىىىىىىىىىىىىىري داخىىىىىىىىىىىىىىىىل الترنىىىىىىىىىىىىىىىىام  والمتحققىىىىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىىىىن الم ىىىىىىىىىىىىىىىىادال  )

 إلى أهميتها النستية  ر األخطار وفقا  ب د  ل  يحدد الترنام  ترتي  مصاد ( 5-7)
إن كل مصدر خطر يتضمن مجموعة من األخطىار، وعنىدها يطلى  مىن المسىتخدم بمحاكىاة هى ا ال وامىل مىن 
خالل تايير أهمية عامل الخطر مقارنة بال وامل األخرل عند أجراء المقارنة الثنائية تين عوامل الخطىر ولكىل 

تيان تفضىيل أحىدل      9أهمية متساوية إلى      1وال ي يتراوح من ) مصدر وعلى مقيا  المقارنة الووجية
الف ىىاليتين علىىى األخىىىرل بالمقىىدار األعلىىىى الممكىىن مىىىن اثثبىىا  أو التوكيىىىد(، ومالحظىىة تىىى ثير تاييىىر األهميىىىة 
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النسىىتية لهىى ا ال امىىل علىىى عوامىىل الخطىىر  األخىىرل التىىي يىىؤثر ويتفاعىىل م هىىا هىى ا الخطىىر مىىن خىىالل مصىىفوفة 
 التقاط    –ير ت ث

وب د إدخال جمي  الم لوما  المطلوبة، يقوم الترنام  باستخراج درجة اثجابىة لكىل عامىل مىن عوامىل الخطىر 
( 6-5( )5-5) ولكىىل مصىىدر مىىن ال مليىىا  الحسىىاتية التىىي تجىىري داخىىل الترنىىام  والمتحققىىة مىىن الم ىىادال 

(5-7 ) 
خطار مىن خىالل محاكىاة احتماليىة حىدوث الخطىر وشىدة ب دها يطل  من المستخدم بمحاكاة التقييم النوعي لإل

حىىدوث الخطىىر  حيىىث يتىىدأ الترنىىام  ترظهىىار عوامىىل الخطىىر بشىىكل ت ىىاقتي ولكىىل مصىىدر وعنىىدها يطلىى  مىىن 
 إلىى عىالي جىدا   1= جىدا   ئالمستخدم إما تقييم شدة حدوث الخطر من مصفوفة الت ثير علىى المقيىا  مىن واطى

أو يطلى  منىه تقيىيم احتماليىة حىدوث الخطىر مىن مصىفوفة االحتماليىة  ر وتايير احتمالية حدوث الخطى 10 =
وتايير شدة حدوث الخطر  م  مالحظة تى ثير تاييىر  10=  إلى عالي جدا   1= جدا   ئعلى المقيا  من واط

كل من االحتمالية والشدة له ا ال امل علىى عوامىل الخطىر األخىرل التىي يىؤثر ويتفاعىل م هىا هى ا الخطىر مىن 
 التقاط    -فوفة ت ثير خالل مص

وعند احتواء الخطر الرئيسي على أخطار فرعية، فان الترنام  يتدأ ترظهار عوامل الخطىر الفرعيىة لكىل خطىر 
رئيسىىي بشىىكل ت ىىاقتي، وعنىىدها يطلىى  مىىن المسىىتخدم إمىىا تقيىىيم شىىدة حىىدوث الخطىىر مىىن مصىىفوفة التىى ثير علىىى 

 ير احتمالية حدوث الخطر وتاي 10=  إلى عالي جدا   1= جدا   ئالمقيا  من واط
 او يطلىىىىىى  منىىىىىىه تقيىىىىىىىيم احتماليىىىىىىة حىىىىىىىدوث الخطىىىىىىر مىىىىىىىن مصىىىىىىفوفة االحتماليىىىىىىىة علىىىىىىى المقيىىىىىىىا  مىىىىىىن واطىىىىىىىئ 

وتاييىىر شىىدة حىىدوث الخطىىر  مىى  مالحظىىة تىى ثير تاييىىر كىىل مىىن االحتماليىىة  10=  إلىىى عىىالي جىىدا   1=  جىىدا  
ها ه ا الخطر من خالل مصفوفة ت ثير والشدة له ا ال امل على عوامل الخطر األخرل التي يؤثر ويتفاعل م 

إلىىى مصىىفوفة  ( أو وفقىىا  3-5ومىىن ثىىم يقىىوم الترنىىام  بىىالتقييم النىىوعي ل خطىىار وفقىىا إلىىى الم ادلىىة )  التقىىاط 
التقاط  والمحددة من مصفوفة الت ثير ومصفوفة االحتمالية  ب د  ل  يحدد الترنام  التقيىيم المىووون  –الت ثير 

(  ولكىىل حالىىة مىىن حىىاال  التاييىىر  ومىىن ثىىم تحديىىد ترتيىى  2-6( )1-6ى الم ادلىىة )إلىى النسىىتي للخطىىر وفقىىا  
 األخطار وفقا إلى التقييم المووون النستي للخطر   

 The Final Assessment Reports تقارير التقييم النهائي  3-3 -6

 :وال ي يتضمنيقوم الترنام  ترعطاء التقرير الختامي على ضوء اثجابا  المستخلصة من المستخدم 
 تحديد نات  التقييم النوعي لإلخطار على ضوء احتمالية حدوثها وت ثيرها على الكلفة   1
 تحديد نات  التقييم النوعي المووون لإلخطار على ضوء التقييم النوعي لإلخطار واألهمية النستية لها   2

  الحاسو ي( مراحل عمل الترنام  2-6ويوض  الشكل )
 
 



 بناء نظام اداري للتقويم النوعي لالخطار ومحاكاتها    ومحاكاتها بناء نظام اداري للتقويم النوعي لإلخطار السادس                                                    الفصل

 127 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الت ريت بالترنام 

 قائمة اختيارا  الترنام 
 التقييم المووون النستي للخطر -1
 محاكاة التقييم النوعي المووون للخطر -2
 الخروج -3

 طر بشكل ت اقتيعرض مصادر الخ      

 إدخال اثجابا  وتحليلها
يتم عرض مصادر الخطر بشكل ت اقتي ويقوم المستخدم باجراء مقارنة ثنائية تين مصدر الخطر المحدد م  بقية 

 ( ليمثل أهمية المصدر مقارنة بالمصادر األخرل 9( إلى )1المصادر األخرل باستخدام مقيا  من )

 (6-5( )5-5طر من خالل الم ادال  )حسا  األهمية النستية لمصدر الخ

 عرض عوامل الخطر بشكل ت اقتي لمصدر الخطر المختار

 دخال اثجابا  وتحليلهاإ
يىىىتم عىىىرض عوامىىىل الخطىىىر لىىى ل  المصىىىدر بشىىىكل ت ىىىاقتي ويقىىىوم المسىىىتخدم 
بىىىاجراء مقارنىىىىة ثنائيىىىىة تىىىىين عامىىىىل الخطىىىىر المحىىىىدد مىىىى  بقيىىىىة عوامىىىىل الخطىىىىر 

 األخرل 

 يلهادخال اثجابا  وتحلإ
يىتم عىىرض عوامىىل الخطىىر بشىىكل ت ىاقتي ويقىىوم المسىىتخدم تتقيىىيم شىىدة حىىدوث 
الخطىىىر مىىىن مصىىىفوفة التىىى ثير وتقيىىىيم احتماليىىىة حىىىدوث الخطىىىر مىىىن مصىىىفوفة 

 االحتمالية  

تقييم كل عامل من عوامل الخطر المدخلة بشكل ت اقتي باستخدام 
 االحتمالية -مصفوفة الت ثير

الخطر بالنسبة ألهميته لمصدر حسا  األهمية النستية ل امل 
 الخطر التاب  له

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

 األهمية النستية ل امل الخطر بالنسبة إلى جمي  االخطار =
لخطر التاب  له * األهمية األهمية النستية ل امل الخطر بالنسبة لمصدر ا
 النستية ل ل  المصدر

التقييم المووون للخطر = األهمية النستية ل امل الخطر بالنسبة لمصدر 
 الخطر التاب  له * التقييم النوعي له ا ال امل

 التقييم المووون للخطر                                            
 %  100*  _______________________________________________التقييم المووون النستي للخطر = 

 مجموع التقييم المووون لجمي  االخطار        

 ترتي  االخطار حس  التقييم المووون النستي للخطر

الترتي  النهائي لإلخطار حس  التقييم 
 المووون النستي لها

 تحديث قاعدة تيانا  الخطر

خروج عامل  هل هنال  حدث مهم )دخول أو
خطر( أو تاير األهمية النستية أو احتمالية 

 أو ت ثير حدوث الخطر
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 عرض مصادر الخطر بشكل ت اقتي

 محاكاة األهمية النستية لمصادر الخطر

 إدخال اثجابا  وتحليلها
ي ي طى له أووان يتم عرض مصادر الخطر بشكل ت اقتي ويقوم المستخدم ب جراء مقارنة ثنائية تين مصدر الخطر المحدد ال 

 ( ليمثل أهمية المصدر مقارنة بالمصادر األخرل 9( إلى )1مختلفة م  بقية المصادر األخرل باستخدام مقيا  من )

 (6-6( )5-6حسا  األهمية النستية لمصدر الخطر من خالل الم ادال  )

 عرض عوامل الخطر بشكل ت اقتي

 محاكاة األهمية النستية ل وامل الخطر

 اثجابا  وتحليلهاإدخال 
يتم عرض عوامل الخطر بشكل ت اقتي ويقوم المستخدم ب جراء مقارنة ثنائية تين عامل الخطر ال ي ي طى له أووان 

 ( ليمثل أهمية ال امل مقارنة بال وامل األخرل 9( إلى )1مختلفة م  بقية عوامل الخطر األخرل باستخدام مقيا  من )

خطر بالنسبة ألهميته لمصدر الخطر التاب  له من خالل الم ادال  حسا  األهمية النستية ل امل ال
(5-5( )5-6) 

األهمية النستية ل امل الخطر بالنسبة إلى جمي  االخطار = األهمية النستية ل امل الخطر بالنسبة لمصدر 
 الخطر التاب  له * األهمية النستية ل ل  المصدر

 الخطرمحاكاة احتمالية حدوث الخطر أو شدة حدوث 

 محاكاة احتمالية حدوث الخطر محاكاة شدة حدوث الخطر

 إدخال اثجابا  وتحليلها
يتم عرض عوامل الخطر بشكل ت اقتي ويقوم المستخدم تتقييم شدة 
حدوث الخطر من مصفوفة الت ثير وتايير احتمالية حدوث الخطر 

 لكل حالة من حاال  التايير

 اإدخال اثجابا  وتحليله
وامل الخطر بشكل ت اقتي ويقوم المستخدم تتقييم يتم عرض ع

احتمالية  حدوث الخطر من مصفوفة االحتمالية وتايير شدة 
 حدوث الخطر لكل حالة من حاال  التايير

 

 

 أ

 قائمة اختيارا  الترنام 
 التقييم المووون النستي للخطر -1
 محاكاة التقييم النوعي المووون للخطر -2
 الخروج -3

 الترنام الت ريت ب
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 ( يتبع2-6شكل )
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 أ

هل يؤثر ه ا الخطر على 
 أخطار أخرل 

ت كر تل  االخطار، ويحدد ت ثير تاير احتمالية أو شدة حدوث الخطر 
 التقاط  -على تل  االخطار من مصفوفة ت ثير 

االحتمالية ولكل حالة من حاال   –تقييم االخطار من مصفوفة الت ثير 
 (11-6( )10-6( )4-6( )3-6التايير وحس  الم ادال  )

حسا  التقييم النوعي المووون لكل خطر من االخطار ولكل حالة من حاال  
 التايير

هل هنال  تاير في احتمالية 
 أو شدة حدوث الخطر ؟

حسا  التقييم النوعي المووون لكل خطر من االخطار، ومن ثم ترتي  االخطار حس  
 ه ا التقييم

هل هنال  تاير في أهمية 
 عامل الخطر ؟

 

 حسا  التقييم النوعي المووون لكل خطر من االخطار، ومن ثم ترتي  االخطار حس  ه ا التقييم

هل هنال  تاير في أهمية 
 مصدر الخطر؟

 

 حسا  التقييم النوعي المووون لكل خطر من االخار ولكل حالة من حاال  التايير

 

 ترتي  االخطار حس  التقييم انوعي المووون لكل خطر

 ن مم

 كال

 ن مم

 ن مم

 كال

 كال

 ن مم

 كال



 بناء نظام اداري للتقويم النوعي لالخطار ومحاكاتها    ومحاكاتها بناء نظام اداري للتقويم النوعي لإلخطار السادس                                                    الفصل

 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( يتبع2-6شكل)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عرض مصادر الخطر بشكل ت اقتي

 محاكاة األهمية النستية لمصادر الخطر

 إدخال اثجابا  وتحليلها
يتم عرض مصادر الخطر بشكل ت اقتي ويقوم المستخدم ب جراء مقارنة ثنائيىة تىين مصىدر الخطىر المحىدد الى ي ي طىى لىه أووان 

 ( ليمثل أهمية المصدر مقارنة بالمصادر األخرل 9( إلى )1األخرل باستخدام مقيا  من ) مختلفة م  بقية المصادر

 (6-5( )5-5حسا  األهمية النستية لمصدر الخطر من خالل الم ادال  )      

 عرض عوامل الخطر بشكل ت اقتي

 محاكاة األهمية النستية ل وامل الخطر

 إدخال اثجابا  وتحليلها
الخطر بشكل ت اقتي ويقوم المستخدم ب جراء مقارنة ثنائية تين عامل الخطر ال ي ي طى له أووان مختلفة يتم عرض عوامل 

 ( ليمثل أهمية ال امل مقارنة بال وامل األخرل 9( إلى )1م  بقية عوامل الخطر األخرل باستخدام مقيا  من )

 (6-5( )5-5التاب  له من خالل الم ادال  )حسا  األهمية النستية ل امل الخطر بالنسبة ألهميته لمصدر الخطر 

األهمية النستية ل امل الخطر بالنسبة إلى جمي  االخطار = األهمية النستية ل امل الخطر بالنسبة لمصدر 
 الخطر التاب  له * األهمية النستية ل ل  المصدر

 محاكاة احتمالية حدوث الخطر أو شدة حدوث الخطر

 محاكاة احتمالية حدوث االخطار الفرعية ضمن االخطار الرئيسية لفرعية ضمن األخطار الرئيسيةمحاكاة شدة حدوث االخطار ا

 إدخال اثجابا  وتحليلها
يتم عرض عوامل الخطر بشكل ت اقتي ويقوم المستخدم تتقييم شدة 

 ال اثجابا  وتحليلهاإدخ
يىتم عىىرض عوامىىل الخطىىر بشىكل ت ىىاقتي ويقىىوم المسىىتخدم تتقيىىيم 

 قائمة اختيارا  الترنام 
 التقييم المووون النستي للخطر -1
 وون للخطرمحاكاة التقييم النوعي المو  -2
 محاكاة التقييم النوعي المووون لإلخطار الفرعية -3
 الخروج -4

 الت ريت بالترنام 
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 ( يتبع2-6شكل)
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 أ

هل يؤثر ه ا الخطر 
 على أخطار أخرل 

ت كر تل  االخطار، ويحدد ت ثير تاير احتمالية أو شدة حدوث الخطر 
 التقاط  -على تل  االخطار من مصفوفة ت ثير 

 االحتمالية ولكل حالة من حاال  التايير وحس  الم ادال   –الت ثير تقييم االخطار من مصفوفة 

(6-5( )6-6( )6-7( )6-8( )6-9( )6-12( )6-13( )6-14( )6-15( )6-16) 

 حسا  التقييم النوعي المووون لكل خطر من االخطار ولكل حالة من حاال  التايير

هل هنال  تاير في احتمالية 
 أو شدة حدوث الخطر ؟

 التقييم النوعي المووون لكل خطر من االخطار، ومن ثم ترتي  االخطار حس  ه ا التقييم حسا 

هل هنال  تاير في أهمية 
 عامل الخطر ؟

 

 حسا  التقييم النوعي المووون لكل خطر من االخطار، ومن ثم ترتي  االخطار حس  ه ا التقييم

هل هنال  تاير في أهمية 
 مصدر الخطر ؟

 

 النوعي المووون لكل خطر من االخطار ولكل حالة من حاال  التايير حسا  التقييم

 

 ترتي  االخطار حس  التقييم النوعي المووون لكل خطر

 نعم

 كال

 ن مم

 نعم

 نعم

 كال

 كال

 كال
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 ( يتبع2-6شكل)

 

 تشغيل البرنامج الحاسوبي  6-3-4
 تضمن  مراحل تشايل الترنام  الخطوا  اآلتية:

 أولا: الدخول ىلب البرنامج
 ( 3 -6عند تشايل الترنام  يظهر على الشاشة ت ريت المستخدم بالترنام  كما متين في الشكل )

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( الواجهة الرئيسية للبرنامج3-6شكل )
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 ثانياا:  قائمة اختيارات البرنامج
عنىىىد الضىىىاط علىىىى أيقونىىىة )األتىىىي( تظهىىىر علىىىى الشاشىىىة قائمىىىة اختيىىىارا  الترنىىىام  وتشىىىمل االختيىىىارا  

 التالية:
   حسا  األهمية النستية لإلخطار 1
   حسا  التقييم النوعي المووون لإلخطار ومحاكاته 2
حسىىا   -1ختىىار مسىىتخدم الترنىىام  رقىىم االختيىىار و لىى  مىىن خىىالل الضىىاط عليىىه   ف نىىد اختيىىار موضىىوع )ي

األهميىىىة النسىىىتية لإلخطىىىار( تظهىىىر علىىىى الشاشىىىة مصىىىفوفتين تتضىىىمن األولىىىى المقارنىىىة الووجيىىىة تىىىين مصىىىادر 
 (  4 -6الخطر )التقني، السوق، المالي، السياسي، القانوني( وكما متين في الشكل )
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 ( واجهة تمثل حساب األهمية النسبية لمصادر الخطر 4-6شكل )

 
حيىىث يطلىى  مىىن المسىىتخدم إدخىىال األهميىىة لمصىىدر الخطىىر مقاتىىل المصىىادر األخىىرل علىىى ضىىوء مقيىىا  مىىن 

( درجا  وعند الضاط على أيقونة )احس ( يظهر على نف  الشاشىة مجمىوع ال مىود المقاتىل لكىل مصىدر 9)
همية النسىتية لمصىدر الخطىر مقاتىل كىل مصىدر اخىر وأيضىا  األهميىة النسىتية لمصىدر خطر باثضافة إلى األ

الخطىىر بالمقارنىىة إلىىى جميىى  المصىىادر )متمثىىل بمجمىىوع االهميىىا  النسىىتية لمصىىدر الخطىىر مقاتىىل كىىل مصىىدر 
 خطر اخر مقسوما  على عدد المصادر( والموجودة في المصفوفة الثانية 

ظهىر علىى الشاشىة مصىفوفتين تمثىل األولىى المقارنىة الووجيىة تىين مصىادر وعند الضاط على أيقونىة )تقنىي( ت
 (  5 -6الخطر التقني )التنفي  والتصميم(  وكما متين في الشكل )
 
 
 



 بناء نظام اداري للتقويم النوعي لالخطار ومحاكاتها    ومحاكاتها بناء نظام اداري للتقويم النوعي لإلخطار السادس                                                    الفصل

 138 

 

 

 
 ( واجهة تمثل حساب األهمية النسبية لمصادر الخطر التقني 5-6شكل )

  
در األخىىرل علىىى ضىىوء مقيىىا  مىىن حيىىث يطلىى  مىىن المسىىتخدم إدخىىال األهميىىة لمصىىدر الخطىىر مقاتىىل المصىىا

( درجا  وعند الضاط على أيقونة )احس ( يظهر على نف  الشاشىة مجمىوع ال مىود المقاتىل لكىل مصىدر 9)
خطىىر باثضىىافة إلىىى األهميىىة النسىىتية لمصىىدر الخطىىر مقاتىىل كىىل مصىىدر خطىىر اخىىر وأيضىىا  األهميىىة النسىىتية 

ي المصىىفوفة الثانيىىة  ونجىىري نفىى  ال مليىىا  عنىىد لمصىىدر الخطىىر بالمقارنىىة إلىىى جميىى  المصىىادر والموجىىودة فىى
 الضاط على كل مصدر وعامل خطر 

حسا  التقييم النوعي المووون لإلخطار ومحاكاتىه( تظهىر علىى الشاشىة  -2وعندما يختار المستخدم الخيار )
 نديمصىىفوفتين، تتكىىون المصىىفوفة األولىىى مىىن عىىدة أعمىىدة، يمثىىل ال مىىود االول اخطىىار المشىىروع، امىىا ال ىىامو 

الثىىاني والثالىىث فيمىىثالن االحتماليىىة والتىى ثير لإلخطىىار والتىىي يجىى  علىىى المسىىتخدم ادخالهمىىا، امىىا ال مىىود الرابىى  
الثاني والثالث، ويمثل ال مىود الخىام   نفيمثل التقييم النوعي لإلخطار المحسو  من حاصل ضر  ال امودي
وسىىىط، قليىىل، قليىىل جىىدا ( ، ويمثىىل ال مىىىود نىىوع الخطىىر علىىى ضىىوء التقيىىيم النىىىوعي لىىه ) علىىي جىىدا، عىىالي، مت

(، امىىىا ال مىىىود السىىىاب  فيمثىىىل التقيىىىيم النىىىوعي 1السىىىاد  األهميىىىة النسىىىتية لإلخطىىىار والمحسىىىوبة مىىىن الخيىىىار )
المووون لإلخطار والمحسو  من حاصل ضر  ال مود الرابى  بىال مود السىاد ، ويمثىل ال مىود الثىامن التقيىيم 

 المووون النستي لإلخطار  
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 -6المصفوفة الثانية فمكونة من نوع الخطر والم الجة لكل نوع من أنواع الخطر  وكما متين في الشكل )اما 
6 ) 
 
 

 

 
 ( واجهة تمثل حسابات التقييم الموزون النسبي للخطر 6-6شكل )

 
وعنىىىدما يضىىىاط المسىىىتخدم علىىىى أيقونىىىة )احسىىى ( يظهىىىر علىىىى نفىىى  الشاشىىىة حسىىىابا  ال مىىىود الثالىىىث والرابىىى  

 ( 7-6ب ، وكما متين في الشكل )والسا
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 ( واجهة تمثل حسابات التقييم الموزون النسبي للخطر 7-6شكل )

امىىىىا عنىىىىدما يضىىىىاط المسىىىىتخدم علىىىىى أيقونىىىىة )تاييىىىىر احتماليىىىىة حىىىىدوث الخطىىىىر( تظهىىىىر علىىىىى الشاشىىىىة قائمىىىىة 
يث يطل  من المسىتخدم إدخىال نىوع المحاكىاة باالستفسارا  المطلو  من المستخدم إدخال الم لوما  فيها، ح

)محاكىىاة احتماليىىة حىىدوث الخطىىر الرئيسىىي، محاكىىاة احتماليىىة حىىدوث الخطىىر الفرعىىي(، وكمىىا متىىين فىىي الشىىكل 
(6- 8 ) 
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 ( قائمة اختيارات البرنامج لمحاكاة احتمالية حدوث الخطار 8-6شكل )

  
الرئيسىىىي تظهىىىر علىىىى الشاشىىىة قائمىىىة باالستفسىىىارا  المطلىىىو  مىىىن  ف نىىىدما يختىىىار المسىىىتخدم محاكىىىاة الخطىىىر

المسىىتخدم إدخىىال الم لومىىا  فيهىىا، حيىىث يطلىى  منىىه إدخىىال رقىىم الخطىىر الىى ي سىىتتاير احتماليىىة حدوثىىه ضىىمن 
مصفوفة االخطار ومقدار التاير في ه ا االحتمالية كنسبة مئوية  وكى ل  تظهىر علىى نفى  الشاشىة مصىفوفة 

ة، يمثىل ال مىىود االول اخطىار المشىروع، ويمثىىل ال مىود الثىاني احتماليىىة حىدوث االخطىىار مكونىة مىن عىىدة أعمىد
والتي يج  على المسىتخدم إدخالهىا إلىى الترنىام ، امىا ال مىود الثالىث فيمثىل م امىل التى ثير والتفاعىل لإلخطىار 

ر احتمالية الخطىر المحىدد والتي يج  على المستخدم إدخالها، ويمثل ال مود الراب  االحتمالية الجديدة ب د تاي
 سابقا  وال ي يستخرج ب د الضاط على أيقونة )احس  االحتمالية الجديدة( وكما متين في الشكل

 (6- 9 ) 
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 ( واجهة تمثل محاكاة احتمالية حدوث الخطار الرئيسية 9-6شكل )

 
( درجىا ، فىان الترنىام  سىوف يظهىر 10د تىى )وفي حالة تجاوو االحتمالية الجديدة الحد األعلى للتقييم والمحد

 -6( كمىىا موجىىود فىىي التسلسىىل رقىىم(، وكمىىا متىىين فىىي الشىىكل )10رسىىالة )ال يمكىىن ان تويىىد االحتماليىىة عىىن )
10 ) 
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( واجهة تمثل الرسالة المقدمة من قبل البرنامج في حالة تجاوز احتمالية احد الخطار الحد 10-6شكل )

 ألعلب المحدد للتقييم النوعي لالحتمالية ا

 
وعنىىد الضىىاط علىىى أيقونىىة )احسىى  األهميىىة النسىىتية الجديىىدة( تظهىىر علىىى الشاشىىة حسىىابا  التقيىىيم المىىووون 
النسىىتي لالخطىىار الجديىىدة علىىى ضىىوء االحتماليىىة الجديىىدة الناتجىىة عىىن تايىىر احتماليىىة حىىدوث الخطىىر المحىىدد 

 ( 11 -6وكما متين في الشكل )
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 ( واجهة تمثل حسابات التقييم الموزون النسبي للخطر الجديدة11-6شكل )

 
اما عندما يختار المستخدم محاكىاة احتماليىة حىدوث الخطىر الفرعىي، تظهىر علىى الشاشىة قائمىة باالستفسىارا  

ر الرئيسىي الى ي المطلو  من المستخدم إدخال الم لومىا  فيهىا، حيىث يطلى  مىن المسىتخدم إدخىال رقىم الخطى
يحىىىىوي الخطىىىىر الفرعىىىىي الىىىى ي سىىىىتتاير احتماليىىىىة حدوثىىىىه ضىىىىمن مصىىىىفوفة االخطىىىىار، عىىىىدد االخطىىىىار الفرعيىىىىة 
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واحتماالتهىىا، ورقىىم الخطىىر الفرعىىي الىى ي سىىيتاير ضىىمن هىى ا االخطىىار الفرعيىىة، و مقىىدار التايىىر فىىي احتماليىىة 
 ( 12 - 6حدوث الخطر كنسبة مئوية وكما متين في الشكل )

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 ( قائمة اختيارات البرنامج لمحاكاة احتمالية حدوث الخطار12-6شكل )
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(، يظهىر الترنىام  التايىىر فىي احتماليىة حىدوث الخطىر الرئيسىي الى ي يحىىوي موافىقوعنىد الضىاط علىى أيقونىة )

ا متىين الخطىر الفرعىي الى ي سىيتاير وبالتىالي إظهىار تى ثيرا علىى احتمىاال  حىدوث بقيىة اخطىار المشىروع وكمى
 ( 13 - 6في الشكل )
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 ( واجهة تمثل محاكاة احتمالية حدوث الخطار الفرعية13-6شكل )

  
و في حالة ضىاط المسىتخدم علىى أيقونىة )تاييىر تىاثير حىدوث الخطىر( فاننىا نتبى  نفى  الخطىوا  المسىتخدمة 

 ( 18 -6( )17 -6( )16 -6)( 15-6( )14-6في الحالة السابقة وكما متين في االشكال )
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 ( قائمة اختيارات البرنامج لمحاكاة تاثير حدوث الخطار14-6شكل )

 

  

 

 
 ( واجهة تمثل محاكاة تاثير حدوث الخطار الرئيسية15-6شكل )
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 ( واجهة تمثل حسابات التقييم الموزون النسبي للخطر الجديدة16-6شكل )

 

 

 

 
( قائمة اختيارات البرنامج لمحاكاة تاثير حدوث الخطار17-6شكل )  
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 ( واجهة تمثل محاكاة تاثير حدوث الخطار الرئيسية18-6شكل )

 
 تقويم النظام اإلداري والبرنامج الحاسوبي 6-4

Assessment of Administrative System and Computer Program               لقىد تىم
 :باعتماد أسلو ين الحاسو يثداري والترنام  تقويم النظام ا

 The Direct Application Approach  أسلوب التطبيق المباشر 6-4-1

( مىىىن قتىىىل 8 )ملحىىىق الحاسىىىو يتىىىم التقىىىويم عىىىن طريىىىق التطتيىىىق المباشىىىر للنظىىىام اثداري المقتىىىرح  والترنىىىام  
 المستخدم المنتخ  

دخال الم لومىا  ا لمطلوبىة فيىه، مىن قتىل مسىتخدم منتخى   وقىد جىرل هى ا التطتيىق حيث تم تشايل الترنام  وا 
على خطر نقص أو أخطاء في التصميم في مرحلة محاكاة احتمالية حدوث الخطر، وعلى خطر عدم وضوح 
 متطلبا  المال  فىي مرحلىة محاكىاة احتماليىة حىدوث االخطىار الفرعيىة، وعلىى خطىر ظىروف الموقى  أو ال مىل

دوث االخطىار، وعلىى خطىر أخطىاء فىي تخمىين الكميىا  فىي مرحلىة محاكىاة تى ثير في مرحلىة محاكىاة تى ثير حى
   حدوث االخطار الفرعية، وعلى خطر التاييرا  في قوانين التلد في مرحلة محاكاة األهمية النستية لإلخطار
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تين في الملحق ه ا وقد تم تطتيق النظام اثداري المقترح تردخال الم لوما  المطلوبة في نمو ج االستمارة الم
( مىىىن قتىىىل مسىىىتخدم منتخىىى  ثىىىم أجريىىى  الحسىىىابا  علىىىى الم لومىىىا  المدخلىىىة ونوقشىىى  نتائجهىىىا فظهىىىر  8)

 :يلي مجموعة من المالحظا  منها ما
% مىىىن احتماليىىىة حىىىدوث خطىىىر نقىىىص أو 10فىىىي محاكىىىاة احتماليىىىة حىىىدوث االخطىىىار، لىىىوح  ان تويىىىادة   1

  25.67النوعي المووون اثجمالي بمقدار  أخطاء في التصميم فانه يؤدي إلى ويادة التقييم

% مىىن 10فىىي محاكىىاة احتماليىىة حىىدوث االخطىىار الفرعيىىة ضىىمن االخطىىار الرئيسىىية، لىىوح  ان تويىىادة   2
احتمالية حدوث الخطر الفرعي نقص في دراسا  الجدول ضمن الخطر الرئيسي عدم وضوح متطلبا  

   4.73اثجمالي بمقدار المال  فانه يؤدي إلى ويادة التقييم النوعي المووون 

% مىىن تىى ثير حىىدوث خطىىر ظىىروف الموقىى  او 10فىىي محاكىىاة تىى ثير حىىدوث االخطىىار، وجىىد ان تويىىادة   3
   24.26فانه يؤدي إلى ويادة التقييم المووون اثجمالي بمقدار  ال مل

% مىىن تىى ثير 10فىىي محاكىىاة تىى ثير حىىدوث االخطىىار الفرعيىىة ضىىمن االخطىىار الرئيسىىية، وجىىد ان تويىىادة   4
حىىدوث الخطىىر الفرعىىي انحيىىاو المخمىىن ضىىمن الخطىىر الرئيسىىي أخطىىاء فىىي تخمىىين الكميىىا  فانىىه يىىؤدي 

                   3.3إلى ويادة التقييم النوعي المووون اثجمالي بمقدار 

فىىي محاكىىاة األهميىىة النسىىتية لإلخطىىار، لىىوح  ان تويىىادة أهميىىة خطىىر التاييىىرا  فىىي قىىوانين التلىىد مقاتىىل   5
( مقاتىل خطىر النواعىا  3خىرل فىي نفى  مصىدر الخطىر )مصىدر الخطىر القىانوني( وبقىيم )االخطار األ
( مقاتل خطر التاييرا  في الت ليما  الرسىمية 2( مقاتل خطر األنظمة والقوانين التيئية، )5الت اقدية، )

  4ن بمقدار لتنفي  االعمال في مصفوفة المقارنة الووجية، فانها تؤدي إلى ويادة التقييم النوعي المووو 
 في تطتيقه  ومن خالل ه ا التطتيق فقد تم التوصل إلى ان الترنام  المقترح اثت  نجاحا  

 The Assessment Questionary Approach أسلوب الستبيان التقويمي 6-4-2

لاىرض تقىويم النظىىام اثداري المقتىرح والترنىام  الحاسىىو ي بشىكل أكثىر شىىمولية ولاىرض الحصىول علىىى 
 :من المالحظا  حول استخدامه فقد تم اعتماد أسلو  االستتيان التقويمي ترتباع الخطوا  التالية اكتر عدد

اختيىىار عينىىة مىىن المهندسىىين  وي الختىىرة فىىي مجىىاال  تصىىميم وتخمىىين وتنفيىى  المشىىاري  اثنشىىائية لتقىىويم   1
 عمل النظام والترنام  

 ام  اجراء مفصل ل رض ومناقشة آلية عمل النظام والترن  2
 جم  التيانا    3
 تحليل التيانا    4
 اختيار العينة 6-4-2-1

لقد تم اختيار عشرة مهندسىين مىن  وي الختىرة ال اليىة مىن ال ينىة التىي خضى   ل مليىة المسى  الميىداني 
  خام في الفصل ال

 العرض والمناقشة 6-4-2-2
  التي تم تصميمها سابقا   تم است راض مفصل لمكونا  النظام المقترح وعرض لالشكال والمخططا 
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إلىىى  كمىىا تىىم اسىىت راض وتوضىىي  كافىىة مفاصىىل عمىىل النظىىام المقتىىرح تىىدءا مىىن مراحلىىه األوليىىة ووصىىوال  
مرحلة إدخال التيانا  تلتها خطوة اسىت راض عمىل الترنىام  وكيفيىة اسىتخدامه بصىورة دقيقىة ومفصىلة، كمىا تىم 

لل ينىىىة  الحاسىىىو يل النظىىىام المقتىىىرح والترنىىىام  توضىىىي  الامىىىوض أو االلتبىىىا  الىىى ي قىىىد يحىىىدث فىىىي آليىىىة عمىىى
المختارة وا عطاء صورة مفصلة عن النظام والترنام  بالشىكل الى ي يؤهىل الشىخص المقىوم ثتىداء رأيىه الصىري  

  الحاسو يفي تقويم النظام المقترح والترنام  
 جمع البيانات 6-4-2-3

، ووعى  قىوائم االسىتتيان الم ىدة علىى ال ينىة يالحاسىو ب د است راض ومناقشة النظام المقتىرح والترنىام  
 ( 9المختارة والموضحة في ملحق رقم )

 ( جدولة اثجابا  التي تم الحصول عليها 1-6ويتين الجدول )
  تحليل نتائج االستبيان التقويمي 6-4-2-4

 :ب د ان تم جم  وتحليل نتائ  االستتيان التقويمي ظهر  المالحظا  التالية
%( مىىىن افىىراد ال ينىىىة أشىىار  إلىىىى ان النظىىام اثداري المقتىىىرح يحقىىق الاىىىرض الىى ي تىىىم تنىىىاء 30ان نسىىبة )  1

%( مىن افىراد ال ينىة إلىى 60النظام من اجله بشكل ممتاو م  ضرورة التطوير والتجديىد، فىي حىين أشىار )
 %( بشكل متوسط 10انه يحقق الهدف بشكل جيد و)

قد شمل اغل  االخطار المهمة في ت ثيرها على كلفة المشروع  %( من افراد ال ينة إلى ان النظام80اتفق ) 2
 اغل  االخطار  %( من افراد ال ينة إلى ان النظام قد شمل تقر يا  20اثنشائي، في حين أشار )

%( من افراد ال ينة إلى ان تشايل الترنام  يسير على من يمتل  م لوما  محددة عن طريقة 80أوض  )  3
%( إلى ان امكانية االستخدام والت امل م  الترنام  الحاسو ي كان 20ن أشار )في حي تشايل الحاسو ،

  ص با  
%( إلىى انهىا 20%( علىى انهىا سىهلة، فىي حىين أشىار )80وفيما يخص سهولة إدخال الم لومىا ، اتفىق )  4

 ص بة 
، لفة بشكل جيد جدا  %( من افراد ال ينة على قاتلية النظام في تحقيق المتاب ة والسيطرة على الك70اتفق )  5

 %( بشكل متوسط 10%( على قاتلية النظام بشكل جيد و)20في حين أشار )
%( 70و خصوص مدل نجىاح النظىام اثداري المقتىرح فىي التقىويم النىوعي المىووون لإلخطىار، فقىد اتفىق )  6

وا ان النظىام %( مىن افىراد ال ينىة أوضىح30من افراد ال ينة على ان النظام المقترح قد نج  بشكل جيد و)
 قد نج  بشكل متوسط 

 
 

 ( نتائج الستبيان التقويمي للنظام اإلداري المقترح والبرنامج الحاسوبي1-6الجدول )
 

 اإلجابة % السؤال ت
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هىىل يحقىىق النظىىام المقتىىىرح الاىىرض الىى ي وضىىى   1
ألجله )التقيىيم النىوعي، التقيىيم النىوعي المىووون، 

 ييم النوعي المووون(؟محاكاة التق

 يحقق الارض بشكل ممتاو 30
 جيد 60
 متوسط 10

هىىىىل ان النظىىىىام المقتىىىىرح شىىىىمل جميىىىى  االخطىىىىار  2
 المهمة في ت ثيرها على كلفة المشروع؟

 ن م شمل النظام جمي  االخطار 80
 تقر يا ))شمل(( 20

مىىىىىا امكانيىىىىىة االسىىىىىتخدام والت امىىىىىل مىىىىى  الترنىىىىىام   3
 ؟الحاسو ي

 سهلة 80
 ص بة 20

مىىا مىىدل سىىهولة إدخىىال الم لومىىا  فىىي الترنىىام   4
 ؟الحاسو ي

 سهلة 80
 ص بة 20

مىىىىىا مىىىىىدل قاتليىىىىىة النظىىىىىام فىىىىىي تحقيىىىىىق المتاب ىىىىىة  5
 والسيطرة على الكلفة؟

 جيد جدا   70
 جيد 20
 متوسط 10

ما مدل نجاح النظام المقترح في التقويم النىوعي  6
 المووون لإلخطار؟

 جيد 70
 متوسط 30
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 السابع الفصل   
 بناء نظام اداري للتقويم الكمي لالخطار

DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SYSTEM FOR 

THE RISKS QUANTITATIVE ASSESSMENT 

 Introduction المقدمة 7-1

دخلت االماتتع اإلااائاتتعي ةائتتامعيتتع امنقتتديا دعئعم ع تتةائعالتةا تتدا تت  كاالخضتت ا  تدااالا  تتد ام تتعئعا لع تتعا
بتتةامم متتععاالنمتتلائتتتاال قتت ا ال لنتتةاالم ددعدت ئاعلتتةالمتتعااقتتداائتتعدالتت ااالب تت التتاا قا تت ا لتت اقعتت داالمضعل

ا ل اد اسةاالاقع ااال متال عتاد اسةاالاقع ااالئ  تالإلخضع املاأااملاأ  ع ا
 اداا دال ااالن لاعئعقشاالض اقةاالئ عم تةاالما تمئةاد استةا ق تعقاالقلتما  تدااالا  تدامتداا تعلع ااائاتع  

لتت ااالض اقتتةااا تتمداالمن ئتتةا الخمتت ياالمعاستتبةامتتداخمتت ا اع عتت ادا متتدااقئ تتع اا لعتتلاالخضتت ا متتداالئمتت   ا
  ق ااالئم   اال اع تامال عزاال سعيلاالاتاامعئت ااال اع تاال ياعخمدامقدا االخض ائتاا علع ااائاع ت

لم مةا ال  لةا ل اا علع ااائاع امداا لعلاال سعس ةالئاعيجامخالنةامداخالعااقع ااا  ع ا  املاالخض اا
ابعساخدااااقئعاتاالم ع عياال م ةا مخضطاالا  ع ت

 ا عتتتزالتتت ااالن تتتلا لتتت ا  تتت ا مل تتتةااقعتتت ااالخضتتت االما تتتمئةاالمتتتدخال االم عل تتتةا المخ لتتتع االما قنتتتةا
يا ا امتتعدااعائتع عالتت ااالن تلاأ  تتعام ا تلامئتع ا اضتت ا االئ تعاااادا اعمتعاللم ع تعياال م تةا لمخضتتطاالا  ع ت

 سعاااا حاأسل با م ا نع اا م م ا ع ن ةا مل ا ااتيعل  ااعقع ديامنل مع الاض ا االم ئعمجاال عس بت 
ا  عئةا ل ااضم ق ا ل ا علةاد اس ةامبعا يت

   Modeling Of Administrative Systemصياغة النظام 7-2

الخ تعي.تااا تمداالستا ااعل ةااى لت ا ااملال ااالئ تعاا لت استا ااعلعاعدامنت ئاعدام استضةاملم  تةامتدا
االاتت  ع تاألت ا ا مل تةاالم ع تتعيائقتطتا متتعااجستا ااعل ةاال عئ تتةائ تتااقئ تتةاللعئتةامتتدااقئعاتتاالم ع تتعيا مخضتط

ا(ت1-7 عمعاممعدائتاالاعلا)ا لي ضامئع ال ااالئ عااعئبيتاال ق كا ل العاعداالسا ااعلعاد
  )          Modeling of the Simulation Techniqueية األولىصياغة تقنية المحاكاة )الستراتيج 7-2-1

 لي ضامئع ائم   االم ع عياعئبيتاال ق كا ل ا ئع  ال ااالئم   ت
 Simulation Inputsمدخالت المحاكاة  7-2-1-1

ا:المدخال اال ي س ةالللز ااى عامداالا لعلاال متالت
 الان ا ابنق ا االما  عت تأا

 ئنعل ةامام لةامئاعيجام  لةاالااخ .االسعبقةتاالمخعض االمقا ئةابعل تبا

اال لنةاالمخمئةال لائنعل ةت ت ا
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)متتدع االمات  عاأ االم ئتتدق(ا تداال لنتتةا ئتتاال علتةاال عل تتة ال تتائابتتإلاالستل فاالمتت ل ك ائمئئتعائستتععاالخمعت 
ال تتت  كاال ام تتتةال تتتلائنعل تتتة امنا  تتتعداا تتتعاا لتتت ا ئ تتتعااخمتتتعداال تتتدك ابنبتتتع ياأختتت  اائنعتتت االننعل تتتةاا تتت ا

ااج ا عد ةتا
ا داالايع ائتاعلنةاالننعل ع ابعجمععدا  ن ابم ضل ع اا زاإلاالايع ا ا دااخمعدائقضةاال دكت

اخمتعدامتتد االايعت ا االم املتةائتتتاالمايعت ا االن د تتةا)علنتةاالننعل تة(تا  نضتت االمتد امتتداالت اا عت دا تت   اع ا
داغع االما قإلاالع زلعا متداختالعاالا زاتإلااج امتعلتاخالعاال دااىدئ ا ال دااى ل الالفاالمايع ا االاتام

اللق اا مداالمد ت
ا داملم  ةام عئع االا لعلاا  دا ل االنم اام عئع ااع اخ ةا /اأ امنامديا ل اال أياالاخ تاللخم ا ت
عل تتع ا بمتتعا داالم عئتتع االاع اخ تتةائتتتاال علتتةاال عل تتةاقلعلتتة ابستتمباالايعتت االمستتام ا الماستتع عال لتت اائنعتت ائن

الماتت  عائتتتاقضتتععاالماتتع اإلااائاتتعي ة ا لنتتداا لتت داأ اتتع امتتئ االلمنل متتع  التت ااعتتااااج امتتعدا لتت ا أيا
االخم ا ائقطالااخ .االئ عااى   اماليمةالالسام عدت

ائم   ااسامع يااجسام عداالمساخدمةالا دعداا علع االنق ا تاا(10 امعداالمل ما)
 Risk Model Building بناء نموذج الخطر 7-2-1-2

ااتتاملاالم  لتتةاال عئ تتةا لتت اا تت ادائمتت   اخضتت االماتت  عتا ليتت ضامئتتع التت ااالئمتت   اعئبيتتتاال قتت كا لتت ا
ا: ئع  اا الما مئةامعاعلت

 الا زانع اال اع  ةاالمساخدمةت تأا

اا لعدااى قعااالنا اي ةا ا  ال عا ل االمايع االنا ايتاالمضل بت تبا
 دمة : التوزيعات الرياضية المستخأولا 

 دالي تتعباالمنل متتع االاع اخ تتة ا لل  تت عابعلا لعتتلا لتت اممايتتعا ائتتعداالا زانتتع ااج امعل تتةالننعل تتع ااائاتتع ا
لم ل تابع ابع ااالا زاإلااى   ااٌان ضا جااض  امدام عئع االننعل ةتا  ل  اٌ ن ضابعداعلائنعل ةااابإلاالا زاإلا

اقم جالم لال ااال عج ت
اا:لم ل تالندياأسبعبا اااااخا ع االا زاإلا

 لم ل تا الياائنعل ع ااائاع االم عل ةا ا ا د دا ل عا دئ عام دديتا داالا زاإلا ت1

لم ل تاعئاعلةاللاقععدا الا دعداللم امل ع االمساخدمةائتاا لعتلاعلنتةاالمات  عتا ليت ضاا ساخدااالا زاإلا ت2
اننعل ةابعساخداااالا زاإلاالضم نتتالمقع ئة ائعدااىسل باأ الااٌ ندعابندا لفاىللاا اسعباعلنةاال

  : توليد األرقام العشوائية وتحويلها إلى المتغير العشوائي المطلوبثانياا 
 : دااىسل باالم ل كائتاالم ع عياعا  دامداالخض ا ااآلا ة

ا لعتتتدااى قتتتعااالناتتت اي ةامتتتداختتتالعام ئتتتعمجاا لعتتتدااى قتتتعااالناتتت اي ة ابنتتتداأداعخ تتتإلالتتت ااالم ئتتتعمجا لتتت ا ت1
 خابع ا     اقعملعا ائتاا لعدااى قعااالنا اي ةا ا االخ ا.االلعديتاج
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ا  اتتلالتت اااى قتتعااالناتت اي ةا لتت امايعتت ا ا اتت اي ةائتتتاالا زانتتع ااج امعل تتةاالم تتدديابعستتاخداااأستتل با ت2
 الا  الاالنعستت

ا ت استعبقع اال   عا ل اعلنةاالننعل تةااللدعتديامتدا ع تلا ت باالمايعت االنات ايتاالت يااتااال  ت عا ل ت3
 الخع.ابعلا زاإلااج امعلتاالم ددائتاال لنتةااى تل ةاللننعل تةاالاتتااتااائا ا ت عا لت اأستعقا ئ تعاام تلا

اعلنةاائنع االفاالننعل ةائتااى  اعاالضم ن ةت
(االت ياع لتداRisksim)ا ااااخا ع ال ااالخض ا اال ال ةامخض يا ا ديامداخالعااساخداااالم ئعمجااللتعلز

اتالنا اي ةاالخع ةابعلا زاإلااج امعلتاالم ددا ال ياس كاعااامئعقاا اج قع االمايع ا ا
 Simulation Outputs مخرجات المحاكاة 7-2-1-3

اتتاا دختتععاال لتت االلدعتتدياللننعل تتع االاتتتاان  تت اللخضتت ا الاتتتااتتااال  تت عا لع تتعامتتداالنقتت ياالستتعبقةا تتدا
اسة ا اتاابنتدا لتفا ستعباعلنتةا ئلتعزاالمات  عاملمتإلا(االمساخداائتاالد اRisksimض اماالم ئعمجااللعلزا)
(امت يامم ضتع اعلت امخالنتةا2900 تااٌعت   الت ااالخضت يا اتاااستاخ ا اعلنتةاالمات  عا)اا علع االفاالنقت ا ت
اللننعل ع ائتاعلام يت

امتداالاخمتعداالمنت دتا  م تلا قداا ابا لت ائاعلتةاا لعتلاالخضت اادالا تزاالمخمتدابعلمتد امتداالا تعلع امتدج ا
ا( ال م لامخ لع االم ع عيتsل اابعساخدااامئ ئتااج امعل ةاالا ا متا)مئ ئتاألتا

 صياغة التقنية الهجينة من المحاكاة ومن مخطط التأثير )الستراتيجية الثانية(  7-2-2
Modeling of the Hybrid Technique from Simulation and Influence Diagram  

ماسع عالإلخضع ائستاخداااقئ تةاللعئتةااستاخداامخضتطاالات  ع ابعج ابتعيامتإلاض اقتةائتا علةاالا  ع اال مع ا ال
 م ع عيام ئاتاعع ال ابعسانمععاأئ لاالمعزا االن اديامداعلاعاالاقئعاعدت

 Requirement of the Hybrid Technique متطلبات التقنية الهجينة 7-2-2-1

 تتعج االقلتتمائتتتااخمتتعداعلنتتةاالماتت  عابعستتانمععااقئ تتةائتتتاالخضتت يااى لتت امتتداأستتل بئعاال لتتعد اعتتااااقعتت اا
 متدا تااا دعتدا  عت اعتااااقست ااالمات  عا لت ائق اات   مت ئاتاعتع الت االق عست ةائتتامستا  االاخمتعداالمن تلت
 ال لنتتةاالمااتتعيمةاأ ااال لنتتةاالما قنتتةاأ ااى  تت ا تتد  ع ا  تتال ااخمعئتتع ال تتلائقتت ي اال لنتتةاالمانعيلتتةاأ االتتدئ ع 

استتتاخداابنتتتدا لتتتفاض اقتتتةامتتت ئاتاعتتتع ل اللمتتتإلااى عتتتعااال تتتيع يائتتتتاالاقعتتت اااالمتتتعلتال تتتعج االقلتتتمااالنل تتتعت
اتالمقا ئةابعلما  عاال لت اعمعائتاالض اقةااى ل االم ع  ياسعبقع ا

  ععا    ا ئا  ائاعيجام ئاتاعع ال ائ ئ تعاامت ا انمت ا لت ا قتداال لنتةاالمضعبقتةائتتامخضتطاالات  ع ا عت ا
اااخضع تعااااقع اا

 بناء النموذج الهجين  7-2-2-2
الئعلفاأ بنةاض قامخالنةااساخداائتا  عغةاالئم   اال لعدت
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 : نموذج القيمة الثابتةأولا 

عتتااائتتتالتت ااالئمتت   اا معتت االقتت ااالتتدئ ع ا لتت ااىغلتتب ا القتت ااالق تت  ال تتلا ئ تت اعلنتتةابعستتاخداااالئستتبةا
 ااضلتبالت ااالئمت   ااقعت اااج امتعج االات ض ةائتتامخضتطاا الت  المي  ةاالمساخ لةامدام ع تعيامت ئاتاعتع

الا  ع  االاتاااااساخ ال عابسؤاعاأ  ع ائ اماالما  عا الخم ا امال عزاا امتعج اات ض ةامقا ئتةابقت ااعلنتةا
اةتمتداستؤال االخمت ا الاقعت االت اااج امعل تا قداض  االبع ت اض اقتةالدعتديائتتاا دعتدااج امعل تة امتدج اامنضعيت

ا: ادال اااىل ا اعا  دامداالخض ا ااآلا ة
 الن لاالسعمم(تا سباساخ ا ااىلم ةاالئسم ةال لا عملاخض ابعساخدااااقئ ةاالاد  االا لعلتا) ت1

ا(ا لتتتتتتتت التتتتتتتتد عااتتتتتتتت  ع االاقتتتتتتتتعضإلاالممتتتتتتتتعدائتتتتتتتتتااللتتتتتتتتد عا1اتتتتتتتت زعاالقتتتتتتتت ااالمستتتتتتتتاخ لةائتتتتتتتتتاالنقتتتتتتتت يا) ت2
مإلااىخ امئ  ااج ابع ااالعاا عملاالخض  ائم ااا( 1-7(ا  سبامق عقاالا  ع االممعدائتااللد عا)7-2)

ا(ت-ععدائتائنقااالعااالمايع ا)ال لنة(ااؤخ االق مةا)+(ا ا  ااععدائتا عقااجالعاااؤخ االق مةا)
 ( مقياس التأثير1-7) جدول

 ت التأثير التعريف

اا  ع ا عملاالخض ا ع داباعلام اائتائنقااالعااال لنة +SIG 1 

 MOD 2+  ا ع داباعلامنادعائتائنقااالعااال لنةا  ع ا عملاالخض

اا  ع ا عملاالخض ا ع داباعلاضنع ائتائنقااالعااال لنة + LIG 3 

اجاع لدالئعلفاا  ع ا NO 4 

اا  ع ا عملاالخض ا ع داباعلاضنع ائتا عقااالعااال لنة _LIG 5 

اا  ع ا عملاالخض ا ع داباعلامنادعائتا عقااالعااال لنة _ MOD 6 

اا  ع ا عملاالخض ا ع داباعلام اائتا عقااالعااال لنة _ SIG 7 

 ( تأثير التقاطع2-7جدول )
است امنادعالعدا
   العد

   امنادع

ااااست 
ا: قدا ع دااللد عا ل اسمعلاالم ععا عئي اعمعاممعداأدئعا

است امنادعالعدا
 SIG -MOD -SIG+العد

 MOD -LIG -MOD+امنادع
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اSIG+اMOD-اSIG-ائس

 لتتتتتتااSIG– اSIG+متتتتتداختتتتتالعااىلم تتتتتةاالئستتتتتم ةاللخضتتتتت  اأمتتتتتعاالقتتتتت اامتتتتتعدااSIG- ااSIG+اا تتتتتدداقتتتتت اا
+MOD ا+LIGا -MODا -LIGا ائاقإلامعداق اااىلم ةاالئسم ةاللخض ت

ا ااععئتتتتت اق متتتتتةااتتتتت  ع االخضتتتتت ا لتتتتت اال لنتتتتتةام لبتتتتتة اأيائتتتتتتائنتتتتتقااجالتتتتتعا ائضمتتتتتماالمنعدلتتتتتةا جا تتتتتتةاتاا3
(1, P.307):ا

 (1-7... )     1التقاطع  + -لخطر = قيمة عامل تأثيرقيمة تأثير ا
ا:(P.307 ,1ئضمماالمنعدلةا جا ةا)ا ا  ااععئ ائتا عقااجالعاا)أياسعلبة(

                                        1 
 (2-7... )   _________________________________________ قيمة تأثير الخطر =

   1+ │التقاطع -قيمة عامل تأثير │                      
 :(P.307 ,1)اجا ةااالمنعدلةائساخ  اا امعل ةا د  االخض ا سبتا4

 الحتمالية األولية * قيمة تأثير الخطر                          
   (3-7... )  _________________________________________________ لحقة =االحتمالية 

 الحتمالية  + ) الحتمالية * قيمة تأثير ( -1                     
 األولية          األولية       الخطر                           

 : نموذج الحتمالية الثابتة وعامل الكلفة المحددثانياا 
 لت استمعلائتائم   ااج امععاال عم  ااج امعج االات ض ةال تلاالنت  عامتدااتل يااج امتعج اابقت ا عماتة ا

(الل دااىدئت  ا لت ااىغلتبا لل تدااى لت ا لت االات التتا متعاقت ااال لنتةائ ئ تعااؤخت ا0.1ا 0.8 ا0.1الم ععا)
مدام ع عيام ئاتاعع ال النقدياال لنةاالماليمةائتامخضطاالا  ع  ا ل ئ عااخ .الن عا ا دائقطامداال يا

ااج امععاالم ل ديا مداعلا قديت
 ساخداائتالم تإلاااخضتع االستعبقةائتتا عجا تعااجستم ةاالمضعبقتةالقع تدياالاخمتعدتااع ا دال ااالن عا م لاا ض

أمعاالن  عاالمابق ة ائاندعاالق اائع عاعد  عائا  داأمعا)ئ قاأ اأسنل(اق مةام ئاتاعع ل  ا  لفامداقملا عئإلا
 ع االا زاتإلااج امتعلتال لنتةالل عج االمائ  ةاللقلماالخع لتتاع لتدابنتدا لتفااقعت اامخضتطاالات االئم    اضبقع ا
االما  عاال ل ةت

لق ااال لنةااجسم ةا)ئ قاأ اأسنل(الانعقاالا  ع ااآلئتالل عج االا ض ةاالخع ل تةاامداالاندعلاالعد ياا بدج ا
المانددي ائعدا عئإلاالئم   ا  ددا  املاال لنةال لا القةامبعا يامعداال عج االقلقةاللما  عا بعدا ئ  ا

(ا  ستباضم نتةاالخضت تاااتامابنتدا لتفا1(اأ ااقتلامتدا)1دا عمتلاال لنتةالت ااقتدا عت داأ  ت امتدا) اال لنتةت
 قداا امتداامداق اام ئاتاعع ل ااجسم ةاالماندديام اسضةا عملاال لنةاالمئعسباق اال لائ عامدا قدياال لنةت

ا:البع  ا ل اض اقةالدعديااا  دامداالخض ا ا جا ة
ااAHP) ةاللم تتتتتتتتتتتتإلاااخضتتتتتتتتتتتتع ابعستتتتتتتتتتتتاخدااااقئ تتتتتتتتتتتتةاالاتتتتتتتتتتتتد  االا لعلتتتتتتتتتتتتتا)استتتتتتتتتتتتاخ ا ااىلم تتتتتتتتتتتتةاالئستتتتتتتتتتتتمتا1

ا)ااااساخ ال عائتاالن لاالسعمم(ت
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( ا اؤختت ا6الاقتتعضإلاالممعئتتةائتتتامل تتما)ا–ا دعتتداالنالقتتةامتتعدا  امتتلاالخضتت ابعستتاخدااام تتن ئةاالاتت  ع اتا2
ا ل اال لنةاال ل ةتالا دعداا  ع اااخضع ا ل ابق ةاااخضع الاساخدااأسعسع ااالن املااى   اا  ع ا ا

ا دعدا  املاالايع ائتااال لنةالإلخضع االما   ي امداخالعاا دعدا عملاالايع ائتاال لنةاللخض االمتؤ  اتا3
 :بعساخداااالمنعدلةااآلا ة
 األهمية النسبية لعوامل *   عامل التغير في الكلفة                            

 خطر المتأثرة            للخطر المؤثر ال                                
 * معامل التأثير والتفاعل ___________________________________________ عامل التغير في الكلفة =

 لإلخطار                 األهمية النسبية لعامل الخطر المؤثر        
             ( ...7-4) 

متتتعدا  امتتتلاالخضتتت ااالاقتتتعضإل ائتتتم ااعتتتعداالاتتت  ع اق  تتتع ا-د عاالاتتت  ع   ستتتاخ  امنعمتتتلاالاتتت  ع ا الانع تتتلامتتتدالتتت
+(SIG(اانض اق مةامنعملاالا  ع ا الانع لا)ت1)ا
ا:(P.447 ,57)ااساخ ا ا عملاال لنةالإلخضع امداخالعاالمنعدج ا جا ةتا4

   (5-7... )      + عامل تغير الكلفة 1عامل الكلفة المتشائم = 
 (6-7... )       1وثا ) المتوقع( = عامل الكلفة األكثر حد

  (7-7... )     عامل التغير في الكلفة - 1عامل الكلفة المتفائل = 
ا(امتتداختتالعاالمنعدلتتة3ئستتاخ  اعلتت االماتت  عااللدعتتدياالئعالتتةا تتدااتت  ع االخضتت االم تتددائتتتاالخضتت يا)تا5

ا: جا ة
 طار * الكلفة المشتقة من محاكاةالكلفة الجديدة الناتجة من تأثير اإلخطار = عامل الكلفة لإلخ

 (8-7... ) مونتي كارلو                                                                            
 : نموذج عامل الحتمال المثبت ثالثاا 

  عائتتتا لتتاماتتعب اللض اقتةاالستتعبقة ا جاائتت امتدجامتتدااستتاخداااات  ع اا تتداااخضتع اال ي ستت ةا لتت اعلنتةاالماتت
 سعباا  ع اااخضع االما   يامداقملال ااالخض ا ل اعلنةاالمات  ع ائتعدالت ااالض اقتةاامعئئتعامتدااستاخدااا
أ   امدا عملاعلنةا ا دالإلخضع االمؤ  يائتا سعبا  املاال لنتةالإلخضتع االمات   يامتداقمتلالت ااااخضتع ا

اال ي س ةت
ا: اا مدال ااالض اقةاالخض ا ا جا ة

 اىلم ةاالئسم ةاللم إلاااخضع ا)ااااساخ ال ائتاالن لاالسعمم(تاساخ ا اتا1

 (ت2-2-2-7ا دعداالنالقةامعدا  املاالخض اعمعام ع  ائتا عئ عامداالنق يا)تا2

ا(ت2-2-2-7ا دعدا  املاال لنةالإلخضع االما   ياعمعام ع  ائتا عئ عامداالنق يا)تا3
ا:(P.449 ,57ا ةا)اساخ ا ا  املاال لنةاالم عبةامداالمنعدلةا ج

       )1N(02(1

321 f*f*fF


       … (9-7) 

ا ئدمع
fiاملاال لنةاالاتاامعداالنالقةامعداالمايع االا ضتاا  =ithا  ئ  اال لنةتاا
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 F(ا عملاال لنةاالم عباال ياعمعداالا  ع االلمع تاعا=nامداالمايع ا االا ض ةت) 

ا
nا= دداالمايع ا االا ض ةتا

امتتداختتالعاالمنعدلتتةا(3عتتدياللماتت  عاالئعالتتةا تتدااتت  ع اااخضتتع االم تتدديائتتتاالخضتت يا)ئستتاخ  اال لنتتةااللد
ا:اآلا ة

 الكلفة الجديدة الناتجة عن = عامل الكلفة المركب * الكلفة المشتقة من محاكاة     
 (10-7... )   لألخطار              مونتي كارلو  تأثير األخطار                   

 
 ج الحتمالية والقيمة المتغيرة: نموذرابعاا 

ا:اا مدال ااالض اقةاالخض ا ااآلا ة
(الل تتدااىدئتت  ا لتت ا0.1ا 0.8 ا0.1ا معت ااج امتتعج االاتت ض ةال تتلائتت  عااتتل يااج امتتعج امتت الا) ت1

 اىغلبا لل دااىق  ا ل االا التت

ات  ع  ا اخ ت.النت عااؤخ اقت ااال لنتةامتدام ع تعيامت ئاتاعتع الت النقتدياال لنتةاالماليمتةائتتامخضتطاال ت2
 ا دامداال يااج امععاالم ل ديا مداعلا قديتاأمعاللنت  عاالمابق تةائانتدعالت ااالقت اا)ئت قاأ اأستنل(امتدا

 (ت2-2-2-7مداالنق يا)اقملا عئإلاالئم   ا  سباالخض ا االم ع  يائتا عئ ع ا

 ستتباالخضتت ا ااستتاخ  ااج امعل تتةااللدعتتديال تتلائتت عامتتدائتت  عااتتل يااج امتتعج ا تتمداعتتلا قتتديا ا ت3
ا(ت2-2-2-7مداالنق يا)االم ع  يائتاأ ج ا

ا
ا
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 الغرض من استخدام النظام اإلداري المقترح
اق عقامقدا االخض ابعساخداااالم ع عيا-1
اق عقاا  ع ااجخضع ابعساخدااااقئ ةاللعئةامداالم ع عيا مخضطاالا  ع ا-2
 

   ضائق ا االما  ع

 ااخ .ااجخضع االمقا ئةابعلائنعل ة

 ال لنةاالمخمئةال لائنعل ةاا دعد

 ال دااىدئ  ال داالما قإل ال دااى ل 

 ا دعداالا زاإلااج امعلتاالمساخدا

  سعباعلنةاعلائق يابعساخداااالم ع عي

 ا  ا ا مل ةاالم ع عيااآلجكاالم ا 

  سعباعلنةاالما  عاال ل ةامدامئ ئ االا زاإلاالا ا مت
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 ( هيكلية عمل النظام اإلداري المقترح1-7شكل) 
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 ( يتبع1-7شكل )

 

 لغرض من استخدام النظام اإلداري المقترحا
اق عقامقدا االخض ابعساخداااالم ع عيا-1
اق عقاا  ع ااجخضع ابعساخدااااقئ ةاللعئةامداالم ع عيا مخضطاالا  ع ا-2
 

 لنةاالمخمئةال لائنعل ةا دعداال 

 ال دااىدئ  ال داالما قإل ال دااى ل 

 ا دعداالا زاإلااج امعلتاالمساخدا

  سعباعلنةاعلائق يابعساخداااالم ع عي

 ا  ا ا مل ةاالم ع عيااآلجكاالم ا 

  سعباعلنةاالما  عاال ل ةامدامئ ئ االا زاإلاالا ا مت

 مخطط التأثير المستخدمة تبعا لحساسية عامل الخطر تحديد طريقة
اة سعباعلنةاالما  عاال ل ةابعساخدااائم   االق مةاال عماا-1
اة سعباعلنةاالما  عاال ل ةابعساخدااائم   ااج امعل ةاال عماا-2
ا سعباعلنةاالما  عاال ل ةابعساخدااائم   ا عملااج امععاالم م ا-3
 ل ةابعساخدااائم   ااج امعل ةا الق مةاالمايع ي سعباعلنةاالما  عاال ا-4

 ب أ

 د ج
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 ( يتبع1-7شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اااااااااا

ل لنةاالما  عاا ا ا ل ااىغلب ا الق ااالق  اا مع االق ااالدئ ع
 المساخ لةامدام ع عيام ئاتاعع ل 

ا دعدااج امعج االا ض ةاالمقا ئةاما علع االما  عاالمخالنةالل عج ا
 المائ  ةاللقلما  دااالا  د

 (1 علةا) (2 علة) (3 علة)

ا لعداالا زاإلااج امعلتا
 (3اللدعدا)

ا لعداالا زاإلااج امعلتا
 (2اللدعدا)

ا لعداالا زاإلااج امعلتا
 (1اللدعدا)

 لم دد سعباعلنةاالما  عاال ل ةالنعملاالخض اا

  سعباعلنةاالما  عاال ل ةاللم إلا  املاالخض 
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 ( يتبع1-7شكل )
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 ( يتبع1-7شكل )
 

 ب

ا مع ااج امعج االا ض ةال لا عج ا)ل لائ  ع(اال يااج امعج الل دا
 اجدئ ا ا ل ااىغلبا ا ال دااى ل ال لنةاالما  ع

ا مع اال لنةاالمساخ لةامدام ع عيام ئاتاعع ل ال علةا ا ديا)لن عا
 ئتاعلا قدي ا د(امداال يااج امععاالم ل ديا

 (1 علةا) (2 علة) (3 علة)

ا لعداالا زاإلااج امعلتا
 (3اللدعدا)

ا لعداالا زاإلااج امعلتا
 (2اللدعدا)

ا لعداالا زاإلااج امعلتا
 (1اللدعدا)

 ل ةالنعملاالخض االم دد سعباعلنةاالما  عاال 

  سعباعلنةاالما  عاال ل ةاللم إلا  املاالخض 

اندعلاالق االلن  عاالمابق ةا)لل عج االمابق ة(امداقملا عئإلاالئم   ا
 ضبقعالل عج االمائ  ةاللقلماالخع لت
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 ( يتبع1-7شكل )

 

 

 

  

ا مع ااج امعج االا ض ةال لا عج ا)ل لائ  ع(اال يااج امعج الل دا
 اىدئ ا ا ل ااىغلبا ا ال دااى ل ال لنةاالما  ع

 عيام ئاتاعع ل ال علةا ا ديا)لن عاا مع اال لنةاالمساخ لةامدام ع
  ا د(امداال يااج امععاالم ل ديائتاعلا قدي

 (1 علةا) (2 علة) (3 علة)

ا لعداالا زاإلااج امعلتا
 (3اللدعدا)

ا لعداالا زاإلااج امعلتا
 (2اللدعدا)

ا لعداالا زاإلااج امعلتا
 (1اللدعدا)

  سعباعلنةاالما  عاال ل ةالنعملاالخض االم دد

  سعباعلنةاالما  عاال ل ةاللم إلا  املاالخض 

اندعلاالق االلن  عاالمابق ةا)لل عج االمابق ة(ابعساخدااا عملااج امععا
 الم م ا ل لا علةامدا عج االقلما  دااالا  داالمابق ة
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 ( يتبع1-7شكل )

 د

ا مع ااج امعج االا ض ةال لا عج ا)ل لائ  ع(اال يااج امعج الل دا
 اىدئ  ا ل ااىغلب ا ال دااى ل ال لنةاالما  ع

عع ل ال علةا ا ديا)لن عاا مع اال لنةاالمساخ لةامدام ع عيام ئاتا
  ا د(امداال يااج امععاالم ل ديائتاعلا قدي

 (1 علةا) (2 علة) (3 علة)

ا لعداالا زاإلااج امعلتا
 (3اللدعدا)

ا لعداالا زاإلااج امعلتا
 (2اللدعدا)

ا لعداالا زاإلااج امعلتا
 (1اللدعدا)

  سعباعلنةاالما  عاال ل ةالنعملاالخض االم دد

 ةاالما  عاال ل ةاللم إلا  املاالخض  سعباعلن

اندعلاالق االلن  عاالمابق ةا)لل عج االمابق ة(امداقملا عئإلاالئم   ا
  ل لا علةامدا عج االقلما  دااالا  داالمابق ة

اندعلااج امعج االا ض ةابعساخدااا
 (3-7(ا)2-7(ا)1-7المنعدج ا)

اندعلااج امعج االا ض ةابعساخدااا
 (3-7(ا)2-7(ا)1-7المنعدج ا)

 

اندعلااج امعج االا ض ةابعساخدااا
 (3-7(ا)2-7(ا)1-7المنعدج ا)
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 تطوير برنامج حاسوبي للتقويم وللمحاكاة الكمية لإلخطار 7-3
Development Computer Program to the Risks Quantitative 

Assessment and Simulation                                                         

مدااللاا قعماأئ لائعيديامدااضم قع اال عس بائتاملععااادا يااائاعي ةاأ اأيا لااأخت ائ ئعلتفا تال ا
ا:ض ايمامخالنةالا قعما لفا لت

ااساخداااالم ئعمجااللعلزتات1
امإلاماضلبع االمساخداتااض ا ام ئعمجاعاااال   عا ل  امداخالعااساخدااام ئعمجالعلزا لنل امااليمع اتا2
ا م اا بئع ام ئعمجا لنل اعاالياامتإلاالماتعلةاالاتتا  تإلامتداالل تعا  عت داست لاالانعمتلامنت امتداقمتلاتا3

  المساخدات
متتداملم  تتةامتتداالمتت امجاالن   تتةاالاتتتاام تتلاالستتا ااعل ع االمابنتتةائتتتالتت ااا بمتتعاأداالم ئتتعمجاال ي ستتتاعاتت ل 

الن لا)الم ع عيا الاقئ ةاال لعئةاالمئبن ةامداالم ع عيا مخضطاالا  ع ( ائعداالبع  اقدااستاخدااالئت عااى عا
عستاخداااالاقئ تةائتاأل ا االم ع تعياال م تة ا استاخدااالئت عاال تعئتالق تعقاات  ع اااخضتع ا لت اعلنتةاالمات  عاب

اال لعئةامداالم ع عيا مخضطاالا  ع ت
 Program Specification  مواصفات البرنامج الحاسوبي 7-3-1

ا:اا مدام ا نع االم ئعمجاال ي ستاالمساخدااعلامداالم امجاالن   ةاالاتا ااملا لع عا لت
  مواصفات برنامج تحليل المعلومات وأجراء المحاكاة 7-3-1-1

اتتتتااال  تتتت عا ل تتتت امتتتتداالقتتتدئتتتتاألتتتت ا االم ع تتتتعياال م تتتتة ا اا(Risksimع تتتت االم ئتتتتعمجااللتتتتعلزا)استتتاخدااالب
التتتتتتتتتتتتتتتتت ام ع تتتتتتتتتتتتتتتتتعيامتتتتتتتتتتتتتتتتت ئاتاعتتتتتتتتتتتتتتتتتع ل ام تتتتتتتتتتتتتتتتتعئةا لتتتتتتتتتتتتتتتتت ام ئتتتتتتتتتتتتتتتتتعمجااRisksim اجئا ئعتتتتتتتتتتتتتتتتت ت

(Microsoft Excelت2001 ,2000 ,97 ,95اا)عل زال ااالم ئعمجاد اعاا لعدااى قعااالنا اي ةاعمدخال اا
ام ع عيام ئاتاعع ل  ا اخلماالمخضضع تاايلاا ا معا ع ع اللئم    ا ل ااالم ئعمجا 

ا: قداامعزاالم ئعمجابعلم ا نع االاعل ة
 تال عزااسإلاد اعالا لعدااى قعااالنا اي ة تأا
 تالمقد يا القعمل ةال  إلام  ياا لعدااى قعااالنا اي ة تبا
 تاخ االنعئع االما   ياا ا معا ع عاللم ع عي ت ا
 تجاالم ع عيا لعداالا زاإلاالا  ا يالئاعي تدا
اا  ادامخضضع االا زاإلاالا ا م ةا المد لع االا  ا اةت تها

  مواصفات برنامج قياس تأثير األخطار على كلفة المشروع  7-3-1-2
قعااالبع  اممئع ا ا م اام ئعمجا عس بتامانع لا معداا امعداائتاق عقاا  ع ااىخضع ا ل اعلنةاالما  عا

اعيا مخضطاالا  ع تبعساخداااالاقئ ةاال لعئةامداالم ع 
ا: امعزاالم ئعمجاالم ماابعلم ا نع ااآلا ة
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(ائتاعاعبةاVisual basic(ا بليةاا)Windows(اا  ائ عاااايعلاالئعئ يا)Accessاساخدااااضمعما) تأا
 جاا اتتتتع ا لتتتت ال تتتتعزا عستتتت باا ا تتتتم ااالم ئتتتتعمج ا لمتتتتعابتتتتعداماضلبتتتتع اااتتتتيعلاالم ئتتتتعمجابستتتت ضةالتتتتدا ا

 بم ا نع اخع ةت

لةا البستتعضةالمستتاخدااالم ئتتتعمجا ئ ائتتعائتتتاالنمتتلاب عتت اعالتتتع بامتتإلاابستتطامستتا  ع ائ تتتااععئتت االستت  ا تبا
  اساخداااال عس بت

م ازاالئاعيجائتامئع االم ئعمجت ت ا  ال نةاالممعزيالتاالس  ةا الدقةا الئ عاائتا   ععاالمنل مع ا ا 

ع ا االما لتديا تدالت ااالاقعت اا مداالم ا نع ااىخ  االدقةائتا  ضع ائاعيجاالاقع اا الدقةائتا  ضتع االاقت تدا
 مداخالعاالم ئعمجت

ععئ اليةاال عدالتاالليةاالمسانملةائتا   ع االمنل مع اممعاعا حائ االت ااالمنل متع امتداقمتلالم تإلا تها
امساخدمتاالم ئعمجت

 Program Approach كيفية عمل البرنامج 7-3-2
  ئداا Risksimالم ئعمجاالن  تاال ياعد  ا(اع لباالم ئعمجاال ي ستا ل ا1 ئدااخا ع االمساخدااالخ ع ا)

 اMicrosoft Excelاا ل االاعاةائمت   االلد لتةااجل ا  ئ تةاالخع تةامم ئتعمجااايعلال ااالم ئعمجا    
 ئتتدلعا ضلتتباالم ئتتعمجاالم عئتتع االخع تتةابعلم ع تتعي ا  ستتباضم نتتةاالا زاتتإلااج امتتعلتاالتت ياع اتتدااالمستتاخدا ا

 تائعداالم ئعمجا ضلبا ال اق اا)الق مةاالدئ عا اى   ا د  عا الق مةاالق   (ا لع االم لائم اااساخدااالا زاإلا
بندلعاعااا دخععا ا دامدااسإلاد اعالا لعدااى قعااالنا اي ةائتاعتلاخل تةا دختععاابعلئسبةا ل ابق ةاالا زانع ت

اللد لتتةااجل ا  ئ تتة اأ اا الاتتتا معتتداال  تت عا لع تتعامتتداختتالعاعاعبتتةااستتاالتت ااالتتد اعائتتتاخل تتةامتتدائم  لئتتع 
(ا الاتتامتتداخالل تتعاعتتااااخا تتع االدالتتة اأ اinsert(امتتداقعيمتتةا)function wizardم استضةااستتاخداااالدالتتةا)

ا(تfunction wizardال يطا ل االز ا)
ا:(االمسان  ةا الم ددياللمساخداااا  دامدااسإلاد اعالتRisksim)االتا د اع

RANDBINOMIAL (trials, probability … s) 

RANDCUMULATIVE (value – cumulative - table) 

RANDISCRETE (value – discrete - table) 

RANDEXPONENTIAL (lambda) 

RANDINTEGER (bottom, top) 

RANDNORMAL (mean, standard - dev) 

RANDPOISSON (mean) 

RANDTRIANGULAR (minimum, most - likely, maximum) 

RANDUNIFORM (minimum, maximum) 

الانل متتتتةااToolsبنتتتتداا دعتتتتداد اعاا لعتتتتداالتتتت قااالناتتتت ايتاعمتتتتدخال اللئمتتتت    اعخاتتتتع االمستتتتاخداامتتتتداقعيمتتتتةا
Risksimulation-one output الاتتاا ات ياا الاتتامتداخالل تعاعخاتع ا تئد قا)خل تةاان ات االمخت  ( ا

لتتت االلتتتد عااستتتاامختتت  االئمتتت   تا تتتااعخاتتتع ا تتتئد قا)خل تتتةا تتت يةاالمختتت  (ا عتتت اعؤاتتت االخل تتتةاالمنتتت ديا 
ااجل ا  ئتا مدا اا عابال ااال  يةت
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بنتتدلعاعخاتتع االمستتاخداا تتئد قا)متت  ياالتت قااالناتت ايت(ا  عاتتباالتت قاامتتعداال تتن ا ال ا تتدتا تتااعخاتتع ا تتئد قا
(ال ااالق مةااد  ا لااالنعئةا500أ اا100ا  عاباالق مةاال    ةا) ل اسمعلاالم عع ا) دداالم ع ج ( 
ا دعتتدا تتددامتت ا ا  تتعدياال ستتعبامتتداقمتتلام ئتتعمجااللد لتتةااجل ا  ئ تتةال  تتدداق متتةاا لتتتاأ ا تتدداالا تت ا ا  
االئعاجاللئم   ت

(اعمتتدأاالم ئتتعمجابم ع تتعياعلنتتةائقتت ا االماتت  عابعستتاخداااالم ئتتعمجااللتتعلزا2  ئتتدااخا تتع االمستتاخدااالخ تتع ا)
(Risksimا  ستتاخ  اال لنتتتةاال ل تتةاللماتتت  عامتتداختتتالعامئ ئتتتتااج امعل تتةاالا)ا متتتت ا بنتتدااستتتاخ ا اعلنتتتةا 

 ال لنتةاالق ت   اعمتدأاالم ئتعمجامم  تع ااخا تع ا ااالما  عاال ل ةاعمد امع دامداال لنةاالدئ عا اى  ت ا تد  ع ا
اللتتتز اال تتتعئتامتتتداالم ئتتتعمجا ئنئتتتدااخا تتتع االمستتتاخدااالخ تتتع ا)ا(ااق تتتعقااتتت  ع ااجخضتتتع ا لتتت اعلنتتتةاالماتتت  عا

دأاالم ئتتعمجامم  تتع ااىستتيلة ا اا لتتبا لتت االمستتاخداا دختتععاالمنل متتع اعمتتابعستتاخدااائمتت   االق متتةاال عماتتة 
(تا متدا تاادق ع ا ضلباالم ئعمجااىلم ةاالئستم ةاللخضت ا)الم ست بةائتتاالن تلاالستعاالمضل بةال لاسؤاع 

 ضلباالم ئعمجامتداالمستاخدااا دعتدااالتعااات  ع االخضت ا لت اال لنتة ائتم ااعتعدائتتائنتقااالتعااالات  ع ائضمتما
(تاأخع اا ق ااالم ئعمجاب سعبااج امعل ةاالم ابضتةابعتلاق متةا2-7( ا بنعس ائضمماالمنعدلةا)1-7لمنعدلةا)ا

ا(ت3-7علنةامداالمنعدلةا)
اجخضتتع ا لتت اعلنتتةاالماتت  عابعستتاخدااائمتت   ااج امعل تتةاااتتع ع ا  ئتتدااخا تتع االمستتاخدااللخ تتع ا)ب(اق تتعق
مجامم  تتتع ااىستتتيلة ا اا لتتتبا لتتت االمستتتاخداا دختتتععاالمنل متتتع اال عماتتتةا  عمتتتلاال لنتتتةاالم تتتدد اعمتتتدأاالم ئتتتع

(تابنتتدلعادقالمضل بتتةال تتلاستتؤاع ا عتت ا ضلتتباالم ئتتعمجاا دعتتدااىلم تتةاالئستتم ةا)الم ستت بةامتتداالن تتلاالستتع
 ضلباالم ئتعمجاما دعتدا  امتلاالخضت ا ا االات  ع اال معت ا لت اااخضتع ااىخت  ا ا دعتداضم نتةا القا تعامتإلا

ا–  ل االمساخدااا دعدال ااااخضع ا ا دعدا القا عابعاخضع ااىخ  امدام ن ئةاالا  ع ال ااااخضع  ا
الاقعضإلتا مدا اا ضلباالم ئعمجاا دعدا  املاالايع ائتاال لنتةالإلخضتع االمتؤ  ي ا الاتتامتداخالل تعا ستاخ  ا

 قتتت ااالم ئتتتعمجابعستتتاخ ا اا(تابنتتتدلع4-7الم ئتتتعمجا  امتتتلاايعتتت اال لنتتتةالإلخضتتتع االمابق تتتةابعستتتاخداااالمنعدلتتتةا)
(تاأخعتتتت اا قتتتت ااالم ئتتتتعمجاما دعتتتتداعلنتتتتةا7-7(ا)6-7(ا)5-7 عمتتتتلاال لنتتتتةالإلخضتتتتع امتتتتداختتتتالعاالمنتتتتعدج ا)

ا(ت8-7الما  عااللدعديا ل ا   اا  ع اااخضع امداالمنعدلةا)
لااج امتععا  ئدااخا ع االمساخدااللخ ع ا) (اق عقاا  ع ااجخضع ا ل اعلنةاالما  عابعساخدااائم   ا عم

الم م  اعمدأاالم ئعمجامم  ع ااىسيلة ا اا لبا ل االمساخداا دختععاالمنل متع االمضل بتةال تلاستؤاع ا عت ا
(تا متدا تاا ضلتباا دعتدا  امتلاالخضت ادق ضلباالم ئعمجاا دعدااىلم ةاالئسم ةا)الم س بةامداالن لاالستع

ل ااااخضع  ابندلعا ضلتباالم ئتعمجاما دعتدا  امتلاالمؤ  يا ا دعداضم نةا القا عابعاخضع االما   يامداقملا
ايعتت اال لنتتةالإلخضتتع االمتتؤ  ي ا الاتتتامتتداخالل تتعا  ستتباالم ئتتعمجا  امتتلاال لنتتةالإلخضتتع االماتت   يامتتداقمتتلا

( ا  ل ا   ا  املاال لنةال اا  ستبا7-7(ا)6-7(ا)5-7(ا)4-7ااخضع اال ي س ةا  سباالمنعدج ا)
 ستتاخ  االم ئتتعمجاعلنتتةاالماتت  عاا(اتاأخعتت ا ا9-7بالإلخضتتع امتتداختتالعاالمنعدلتتةا)الم ئتتعمجا عمتتلاال لنتتةاالم عتت
ا(ت10-7اللدعديا  سباالمنعدلةا)
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  ئتتدااخا تتع االمستتاخدااالخ تتع ا)د( اق تتعقااتت  ع ااجخضتتع ا لتت اعلنتتةاالماتت  عابعستتاخدااائمتت   ااج امعل تتةا
لمستتتاخداا دختتتععاالمنل متتتع االمضل بتتتةال تتتلا الق متتتةاالمايعتتت ي اعمتتتدأاالم ئتتتعمجامم  تتتع ااىستتتيلة ا اا لتتتبا لتتت اا

سؤاع ا ع ا ضلباالم ئعمجاا دعدااىلم تةاالئستم ة ا متدا تاا ضلتباا دعتدا  امتلاالخضت ا ا االات  ع اال معت ا
 ل اااخضع ااىخ  ا ا دعداضم نةا القا عامإلال ااااخضع  ا  ل االمساخدااا دعدال ااااخضع ا ا دعدا

الاقتتتعضإلتا متتدا تتتاا ضلتتتباالم ئتتتعمجاا دعتتتدا  امتتتلاال لنتتتةاا– تتتن ئةاالاتتت  ع ا القا تتعابعاخضتتتع ااىختتت  امتتتدام
لإلخضتتع االمتتؤ  ي ا الاتتتامتتداخالل تتعا ستتاخ  االم ئتتعمجا  امتتلاال لنتتةالإلخضتتع االمابق تتةابعستتاخداااالمنتتعدج ا

(تا  ل ا   ال ااال سعبع ا ق ااالم ئعمجاما دعداعلنةاالمات  عااللدعتديامتدا7-7(ا)6-7(ا)5-7(ا)7-4)
(تابنتتدلعا ضلتتباالم ئتتعمجااىلم تتةاالئستتم ةالإلخضتتع  ا متتدا تتاا ضلتتباالم ئتتعمجامتتداالمستتاخداا8-7لمنعدلتتةا)ا

( ا بنعس ائضمتما1-7ا دعدااالعااا  ع االخض ا ل اال لنة ائم ااععدائتائنقااالعااالا  ع ائضمماالمنعدلةا)
ا(ت3-7علاق مةاعلنةامداالمنعدلةا) ق ااالم ئعمجاب سعبااج امعل ةاالم ابضةابا(تاأخع ا ا2-7المنعدلةا)

اتال عس بت(ام ا لا ملاالم ئعمجا2-7 ا  حاالاعلا)
ا
ا
ا
ا
ا
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 الان ا ابعلم ئعمج 

اقعيمةااخا ع ا االم ئعمج
اق عقامقدا االخض ابعساخداااالم ع عيا-1
ق عقاا  ع ااجخضع ابعساخدااااقئ ةاللعئةامداالم ع عياا-2

  مخضطاالا  ع 

 ماعلدياالم عئع   دع االما  عا ما  عالدعد

 ل  ةااادخععاال ي س ة

 اساخداااأسل بامنعد

 معلتاالمساخداا دعداالا زاإلااج ا

ا(iأمدااا  ا االم ع عيا)

 ا دعداعلنةاالنق ي

 ال دااىدئ  ال دااى   ا د  ع ال دااى ل 

i=i+1 

 ا لعداملم  ةامدااى قعااالنا اي ةابعساخدااام ئعمجاا لعدااى قعااالنا اي ة

 

اأ
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اأ

علعداعلنةاالننعل ة  اساخداااأسل باالا  الاالنعستاللا  الا ل االمايع االنا ايتا ا 

 ا نظاال لنةال لائق ي

اا نظاعلنةاالما  ع
C=c1+c2+c3+---------------+cn 

 اعلعداال لنةابعساخداااالا زاإلاالا ا مت

 ا نظاعلنةاالما  عابعساخداااالا زاإلااج امعلتاالم دد

امعاملةا؟ا للالم إلاالا  ا ا

للالم إلاالنق ا امعاملةا
ا؟

للاا ادااساخ ا اعلنةاالما  عا
ابعساخداااا زاإلاا امعلتا خ ؟

للاال لنةاالمساخ لةااقإلا مدا
الخضةاالمخضضةا؟ا

 ا نظاال لنةااللدعدي

 عال

 عال

 عال

 عال

 ئنا

 ئنا

 ئنا

 ئنا
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 ( هيكلية عمل البرنامج ألحاسوبي2-7الشكل )
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 الان ا ابعلم ئعمج 

اقعيمةااخا ع ا االم ئعمج
االم ع عياق عقامقدا االخض ابعساخدااا-1
 ق عقاا  ع ااجخضع ابعساخدااااقئ ةاللعئةامداالم ع عيا مخضطاالا  ع ا-2

 ماعلدياالم عئع  ا دع االما  ع ما  عالدعد

 ل  ةااادخععاال ي س ة

ا(iأمدااا  ا االم ع عيا)

 ا دعداعلنةاالنق ي

 ال دااىدئ  ال دااى   ا د  ع ال دااى ل 

i=i+1 

 عساخدااام ئعمجاا لعدااى قعااالنا اي ةا لعداملم  ةامدااى قعااالنا اي ةاب

 

 ب

علعداعلنةاالننعل ة  اساخداااأسل باالا  الاالنعستاللا  الا ل االمايع االنا ايتا ا 

 ا نظاعلنةاعلائق ي
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 ( يتبع2-7الشكل )
 

 

 ب

اا نظاعلنةاالما  ع
C=c1+c2+c3+---------------+cn 

 اخداااالا زاإلاالا ا متاعلعداال لنةابعس

امعاملةا؟ا للالم إلاالا  ا ا

اللالم إلاالنق ا امعاملةا؟

اا:ا دعداا  ع ااجخضع ا ل اعلنةاالما  عاال ل ةابعساخداا
اة سعباعلنةاالما  عاال ل ةابعساخدااائم   االق مةاال عماا-1
اةاالما  عاال ل ةابعساخدااائم   ااج امععاال عم  سعباعلنا-2
ا سعباعلنةاالما  عاال ل ةابعساخدااائم   ا عملااج امععاالم م ا-3
  سعباعلنةاالما  عاال ل ةابعساخدااائم   ااج امعل ةا الق مةاالمايع ياا-4

 لت   د  

 عال

 ئنا

 عال

 ئنا
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ا

   ضا  املاالخض 

ا

 ا مع االق ااالدئ ع ا ل ااىغلب ا الق ااالق   ال لنةاالما  عاالمساخ لةامداالم ع عي

ا

   ضا عج االخض 

 سعبااج امعج االا ض ةاالمقا ئةاما علع االما  عاالمخالنةال عج االقلما  دااالا  دابعساخداااالمنعدج ا
 (3-7(ا)2-7(ا)7-1)

ا

 لخض ا دعداالا زاإلااج امعلتال علةاا

ا

  سعباعلنةاالما  عاال ل ةال علةاالخض 

 للاأخ  الم إلاال عج ا؟

ا

  سعباعلنةاالما  عاال ل ةاللم إلااجخضع 

 للاأخ  الم إلااجخضع ا؟

 عال

 ئنا

 عال

 ئنا
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 ( يتبع2-7الشكل )
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 ( يتبع2-7الشكل )
 

 د

ا

   ضا  املاالخض 

ل علةا ا ديامداال يااج امععاالم ل ديائتاعلااا مع اال لنةاالمساخ لةامدام ع عيام ئاتاعع ل 
  قدي

ا

   ضا عج االخض 

ا مع ااج امعج االا ض ةال لا عج اال يااج امعج الل دااىدئ  ا ل ااىغلبا ال دااى ل ال لنةا
 الما  ع

ا

 ا دعداالا زاإلااج امعلتال علةاالخض 

ا

  سعباعلنةاالما  عاال ل ةال علةاالخض 

ا

 إلاال عج ا؟للاأخ  الم 

ا

  سعباعلنةاالما  عاال ل ةاللم إلااجخضع 

ا

 للاأخ  الم إلااجخضع ا؟

(ااضبقعا8-7(ا)7-7(ا)6-7(ا)5-7(ا)4-7اندعلاالق االلن  عاالمابق ةابعساخداااالمنعدج ا)
 لل عج االمائ  ةاللقلماالخع لت

ا

 ا نظاال لنةاال ل ةاللم إلاال عج اللخض اال ا د

 عال

 ئنا

 عال

 ئنا
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 لت

ا

   ضا  املاالخض 

ا مع اال لنةاالمساخ لةامدام ع عيام ئاتاعع ل ال علةا ا ديامداال يااج امععاالم ل ديائتاعلا
  قدي

ا

   ضا عج االخض 

ى ل ال لنةاا مع ااج امعج االا ض ةال لا عج اال يااج امعج الل دااىدئ  ا ل ااىغلبا ال داا
 الما  ع

ا

 ا دعداالا زاإلااج امعلتال علةاالخض 

ا

  سعباعلنةاالما  عاال ل ةال علةاالخض 

ا

 للاأخ  الم إلاال عج ا؟

ا

  سعباعلنةاالما  عاال ل ةاللم إلااجخضع 

ا

 للاأخ  الم إلااجخضع ا؟

(ا4-7اندعلاالق االلن  عاالمابق ةابعساخدااا عملااج امععاالم م ا الم ددام اسضةاالمنعدج ا)
 (10-7(ا)9-7(ا)7-7(ا)6-7(ا)7-5)

ا

 ا نظاال لنةاال ل ةاللم إلاال عج اللخض اال ا د

 عال

 عال

 ئنا

 ئنا
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 ( يتبع2-7الشكل )
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 ( يتبع2-7الشكل )

  

ا

   ضا  املاالخض 

اج امععاالم ل ديائتاعلااا مع اال لنةاالمساخ لةامدام ع عيام ئاتاعع ل ال علةا ا ديامداال ي
  قدي

ا

   ضا عج االخض 

ا مع ااج امعج االا ض ةال لا عج اال يااج امعج الل دااىدئ  ا ل ااىغلبا ال دااى ل ال لنةا
 الما  ع

ا

 ا دعداالا زاإلااج امعلتال علةاالخض 

ا

 لنةاالما  عاال ل ةال علةاالخض  سعباع

 للاأخ  الم إلاال عج ا؟

 سعباعلنةاالما  عاال ل ةا
 للم إلااجخضع 

 للاأخ  الم إلااجخضع ا؟

(ااضبقعا8-7(ا)7-7(ا)6-7(ا)5-7(ا)4-7اندعلاالق االلن  عاالمابق ةابعساخداااالمنعدج ا)
 لل عج االمائ  ةاللقلماالخع لت

ا

  نظاال لنةاال ل ةاللم إلاال عج اللخض اال ا دا

ا

 (3-7(ا)2-7(ا)1-7اندعلااج امعج االا ض ةالل علةااللدعديابعساخداااالمنعدج )

 عال

 ئنا

 ئنا عال
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 :لي ضااايعلاالم ئعمجامداال عس بااابإلاالخض ا االاعل ة:تشغيل البرنامج الحاسوبي 7-3-3
 ( Risksim) الدخول إلى برنامج 7-3-3-1

 لي ضاائنع االم ئعمجاباعلا   حااMicrosoft Excel ئدااايعلاالم ئعمجا    ا ل االاعاةا ال ةا
 سعباعلنةاما  عامعااعااا دخععاالم عئع االمضل بةائ  ا  سبائ عاالا زاإلاالم ددامداقملاالمساخدا ائنئد

لم ل تال دااالي ضا  سبا أياالخم ا االمسائبطاا( اعااااساخداااالا زاإلاA, B, Cمع دامدا ال ائق ا ا)
ا(ا3ا-7مدااىدم ع تاعاضلبالدااالا زاإلا دخععا ال اق االل لنةال لائق يا عمعاممعدائتاالاعلا)

ا(ااااا5-7(ا)4-7ممعدائتااجاعععا)لم ل تاالنا ايتا عمعاامداخالل عا  دداالم ئعمجاال قاا
ا
ا
ا
ا
اااا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 
 

 ( Microsoft Excelشاشة برنامج )( 3-7شكل )
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 ( واجهة تمثل حساب الرقم العشوائي المثلثي من قبل البرنامج4-7كل )

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
اا
اا
ا
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 جميع فقرات المشروع( واجهة تمثل حساب الرقم العشوائي ألمثلثي ل5-7شكل )

 

 بندااساخ ا ااى قعااالنا اي ةاللنق ا اال ال ة ا ضلباالم ئعمجاا دعدام قإلاخل ةااسااالمخ  ا)ال لنةاال ل ة( ا
 خل ةا  يةاالمخ   ا اا ضلبام  ياال قااالنا ايت ا  ددام ا اا  ا االم ع عيالي ضاال ا االم ع عيال لنةا

ات(6-7الما  عا عمعام  حائتاالاعلا)
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 

 

 

 

 

 

 

 ( واجهة تمثل محاكاة كلفة المشروع من قبل البرنامج6-7شكل )
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(اا   ا ل االاعاةاالا زاإلاالا  ا يال لنةاالما  ع ا الا زاإلاSimulate بنداادا  يطاالمساخداا ل ا)
ل دااى ل تا عمعاممعداالا ا متال ع ا الاتامداخالل عا  دداالمساخدااال دااىدئ الل لنة ا ال داالما قإل ا ا

ا(ت8ا-7(ا)7ا-7ئتااجاعععا)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ( واجهة تمثل التوزيع التكراري والتوزيع التراكمي للكلفة الناتج عن البرنامج7-7شكل )

 

ا
ا
ا
 

 

 

ا
ا
ا
ا
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 ( واجهة تمثل خالصة نتائج البرنامج8-7شكل )
 
  تشغيل برنامج التقييم الكمي لإلخطار 7-3-3-2

ا:ئ ام ا لااسانمععاالم ئعمجا اايعل امعا  اتا م
 : الدخول إلى البرنامجأولا 

ا(9-7 ئدااايعلاالم ئعمجا    ا ل االاعاةاان ا االمساخداابعلم ئعمجا عمعاممعدائتاالاعلا)
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الشاشة الترحيبية والتعريف بالبرنامج الخاص بالتقييم الكمي لإلخطار9-7شكل )
 

 قائمة اختيارات البرنامج :ثانياا 
ا:(اا   ا ل االاعاةاقعيمةااخا ع ا االم ئعمجا ااملااجخا ع ا االاعل ةStart ئداال يطا ل اأ ق ئةا)

 تئم   االق مةاال عماة ت1
 تئم   ااج امعل ةاال عماةا  عملاال لنةاالم دد ت2
 تئم   ا عملاال لنةاالم م  ت3
ااتئم   االق مةا اج امعل ةاالمايع ي ت4

ا(ال اااجخا ع ا 10-7 ا  حاالاعلا)
ا



 السابع                                                                                بناء نظام اداري للتقويم الكمي لالخطار الفصل

 

 184 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 
 
 

 ( قائمة اختيارات البرنامج10-7شكل )

 

 

 

 

 

ا
ااخا ع ام   عا)ئم   االق مةا ائنئد ااجخا ع ا  لفامداخالعاال يطا ل  ت االم ئعمجا قا عخاع امساخدا

المنل مع ائع عا عمعاممعدائتاال عماة(اا   ا ل االاعاةاقعيمةابعجسانسع ا االمضل بامداالمساخداا دخععا
 ت(11-7الاعلا)

 

 

 

ا
ا
ا
ا
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 ة( واجهة تمثل قياس تاثير الخطار باستخدام نموذج القيمة الثابت11-7شكل )

 

ا: ع ا ضلبامداالمساخداا دخععاالمنل مع ااآلا ة
االم ع ت1 ام ئعمج امد ا المساخ لة االما  ع اائنع  ال لنة ااى ل  ا ال د االما قإل اال د ااىدئ    عياال د

(Risksimت) 

 تاج امعج االمقعملةال  ااال ل  ت2
ااتاىلم ةاالئسم ةاللخض  ت3

  ئداال يطا ل اا ق ئةا)ال   كالعدياس ا امئنااأ ابعال(ا    ا ل ائنقاالاعاةامخ لع االم ئعمجا
اتا المام لةابعل اائنع االما  عا)الدئ عا الما قنةا النل ع(ا ا امعج اائنع لعام  ااال ل 

 ل االاعاةاقعيمةاائم   ااج امعل ةاال عماةا  عملاال لنةاالم دد(اا   -2خاع االمساخدااالخ ع ا)  ئدمعاع
ات(12-7بعجسانسع ا االمضل بامداالمساخداا دخععاالمنل مع ائع عا عمعاممعدائتاالاعلا)

ا
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ا
 

 

 
 وعامل الكلفة المحدد ة( واجهة تمثل قياس تاثير الخطار باستخدام نموذج الحتمالية الثابت12-7شكل )

 

ا: ع ا ضلبامداالمساخداا دخععاالمنل مع ااآلا ة
االم ع عيا ت1 ام ئعمج امد ا المساخ لة االما  ع اائنع  ال لنة ااى ل  ا ال د االما قإل اال د ااىدئ   ال د
(Risksimت) 

 تاج امعج االمقعملةال  ااال ل  ت2
 تاىلم ةاالئسم ةاللخض االمؤ  ا ت3
 ت  ا)ئتا علةاع داالخض اما   امخض ا خ (اىلم ةاالئسم ةاللخض االما  ت4
 ت عملاايع اال لنةاللخض االمؤ   ت5

  ئداال يطا ل اا ق ئةا) ي ست(ا  خ االم ئعمجا عملاايع اال لنةاللخض ا المدخلامداقملاالمساخدا اامعا
ا  سباالم ئعمجا عملاايع اال لنةاللخض االما    اال يطا ل اا ق ئةا)مؤ  اب ( مجا اا  سباالم ئعا ئد

االمااعياتا اال لنة ا  عمل االما قإل  اال لنة ا عمل االمانعيل  اال لنة ا عمل امد ا الما  د الإلخضع  اال لنة  عمل
ا:بندلعاا   امخ لع االم ئعمجا ل ائنقاالاعاةا المام لامت

 ال دااىدئ  اال داالما قإل ا ال دااى ل الل لنةائتا علةاع دا عملاال لنةامانعيلت ت1

ا
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 لما قإل ا ال دااى ل الل لنةائتا علةاع دا عملاال لنةاما قإلتال دااىدئ  اال داا ت2

 ال دااىدئ  اال داالما قإل ا ال دااى ل الل لنةائتا علةاع دا عملاال لنةامااعيات ت3

ااج امعج االمقعملةال  ااال ل ت ت4
اا دخععا(اا   ا ل االاعاةاقعيمةابعجسانسع ا االمضل بامداالمساخد3)ا  ئدمعاعخاع االمساخدااالخ ع 

ات(13-7المنل مع ائع عا عمعاممعدائتاالاعلا)
ا

 

 
 ( واجهة تمثل قياس تاثير الخطار باستخدام نموذج عامل الكلفة المثبت13-7شكل )

 

ا: ع ا ضلبامداالمساخداا دخععاالمنل مع ااآلا ة
ا ت1 ام ئعمج امد ا المساخ لة االما  ع اائنع  ال لنة ااى ل  ا ال د االما قإل اال د ااىدئ   الم ع عياال د
(Risksimت) 

 تاج امعج االمقعملةال  ااال ل  ت2
 تاىلم ةاالئسم ةالإلخضع االمؤ  ي ت3
 تاىلم ةاالئسم ةالإلخضع االما   يا)ئتا علةاع داالخض اما   امخض اأخ ( ت4
ا  املاايع اال لنةالإلخضع االمؤ  يت ت5
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الما    اامعا ئداال يطا ل اا ئداال يطا ل اأ ق ئةا)مؤ  اب (ا  سباالم ئعمجا عملاايع اال لنةاللخض 
اأ ق ئةا) ي ست(ائ  خ االم ئعمجا عملاال لنةاللخض ا المدخلامداقملاالمساخدات

 اا  سباالم ئعمجا عملاال لنةالإلخضع ا الما  دامدا عملاال لنةاالمانعيل ا عملاال لنةاالما قإل ا  عملا
اتال لنةاالمااعيا

المانعيلاأ االمااعيااأ االما قإل(ا  سباالم ئعمجا  املاال لنةا بنداال يطا ل اأ ق ئةا) عملاال لنةاس ا ا
ا:ا   امخ لع االم ئعمجا المام لةامتاالم عبةا عمعاممعدائتائنقاالاعلتا أخع ا ا

 ال دااىدئ  اال داالما قإل ا ال دااى ل الل لنةائتا علةا عملاال لنةااالم عبااج عت ت1

 لل لنةائتا علةا عملاال لنةااالم عباال عئتتاال دااىدئ  اال داالما قإل ا ال دااى ل  ت2

 ال دااىدئ  اال داالما قإل ا ال دااى ل الل لنةائتا علةا عملاال لنةاالم عباال عل ت ت3

 ال دااىدئ  اال داالما قإل ا ال دااى ل الل لنةائتا علةا عملاال لنةاالم عباال ابإلت ت4

ااج امعج االمقعملةال  ااال ل ت ت5
(اا   ا ل االاعاةاقعيمةابعجسانسع ا االمضل بامداالمساخداا دخععا4ساخدااالخ ع ا)  ئدمعاعخاع االم

ات(14-7المنل مع ائع عا عمعاممعدائتاالاعلا)
ا

 
 

 

 
 ( واجهة تمثل قياس تاثير الخطار باستخدام نموذج القيمة والحتمالية المتغيرة14-7شكل )
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ا: ع ا ضلبامداالمساخداا دخععاالمنل مع ااآلا ة
االم ع عيا ت1 ام ئعمج امد ا المساخ لة االما  ع اائنع  ال لنة ااى ل  ا ال د االما قإل اال د ااىدئ   ال د
(Risksimت) 

 تاج امعج االمقعملةال  ااال ل  ت2
 تاىلم ةاالئسم ةالإلخضع االمؤ  ي ت3
 تاىلم ةاالئسم ةالإلخضع االما   يا)ئتا علةاع داالخض اما   امخض اأخ ( ت4
اضع االمؤ  يت  املاايع اال لنةالإلخ ت5

 ئداال يطا ل اأ ق ئةا)مؤ  اب (ا  سباالم ئعمجا عملاايع اال لنةاللخض االما    اامعا ئداال يطا ل ا
 اا  سباالم ئعمجا عملااأ ق ئةا) ي ست(ا  خ االم ئعمجا عملاايع اال لنةاللخض االمدخلامداقملاالمساخدا

املاال لنةاالما قإل ا  عملاال لنةاالمااعيات عاال لنةالإلخضع ا الما  دامدا عملاال لنةاالمانعيل 
 بنداال يطا ل اأ ق ئةا) عملاال لنةاالمانعيل(ا    ا ل االاعاةاال دااىدئ  اال داالما قإلا ال دااى ل ا

اج امعج االمقعملةاالل لنةائتا علةا عملاال لنةاالمانعيل ا  ئداال يطا ل اأ ق ئةا)   كالعدي(اا   
ئتا علةاال   كااللعديتاامعا ئداال يطا ل اأ ق ئةا)   كاسعية(اا   ا ل االاعاةاال  ااال ل اال ال ة

ااج امعج االمقعملةالل ل اال ال ةائتا علةاال   كاالسعيةت
ات ئابإلائنقاالخض ا ا ئداال يطا ل اأ ق ئةا) عملاال لنةاالما قإل(ا ) عملاال لنةاالمااعيا(

 لحاسوبيتقويم النظام اإلداري والبرنامج ا 7-4
Assessment of Administrative System and Computer Program                

ا:لقداااااق  ااالئ عاااادا يا الم ئعمجاال عس بتابع امعداأسل بعد
 The Direct Application Approach أسلوب التطبيق المباشر 7-4-1

 لااائعق ع ااأ ائ عمع اا إلاأ ا ماامداالل ام ئعملع ا نام اأيائ عااأ ام ئعمجا  االاا ضممائتاالملععاال يا ا
بعل غاامداالدقةا ال نع ياالاتاعاماإلام عال ااالم ئعمجاأ االئ عا ا مداخالعال ااالاضمعما معدااعخام ائنل ع ا

مداخالعامنعللةاالمنل مع اا ئعل ع اا س ال ااال ق كا ل ا اقإلال ااالم ئعمجاأ االئ عاا لنلااضم ق ابس ضع ا
 ل امعااقداااااالاق  اا داض اماالاضمعماالمبعا اللئ عاااادا ياالمقا حا)مل مااا   ائ  تامئع ا ااالاتاقد
ا الم ئعمجاال عس بتا)مل ماأ-11 االمئاخبب-11( دخععا (امداقملاالمساخدا ااايعلاالم ئعمجا ا   ع ااا

 عااقمااىسعا ياالاعبإلا قدال  ال ااالاضمعما ل اما ااالمنل مع االمضل بةائ   امداقملامساخداامئاخبت
امدا اد عل ا للنا ي ا4/1/2005للعمنة اا ا ا12/6/2005 ل  االاعبنةات اال ئدسة اعل ة ائت االما  ع ال ا  قإل
 م اتاأل اا(ا ال ةامل ع ا ا  معئمعيةا  ال ةا  ا  داملع ئع ا3.823.200.000للعمنةاد عل ا املغاعلنا ا)

ا ااائاعي ةتدعئع  ا الا عةاالمئن يال التاا عةادمتاللمقع ج
 مداخالعال ااالاضمعمائقداااااخا ع اخض ااقلبائسبةاالا خاائتام  لةاق عقاا  ع ااجخضع ابعساخدااا
ائم   االق مةاال عماة ا خض ااقلبائسبةاالا خاائتاأسنع االم ادااى ل ةا ا م باالضلبا ل االم ادااى ل ة

 ل ةاال عماةا  عملاال لنةاالم دد ا خض ئتام  لةاق عقاا  ع ااجخضع ابعساخدااائم   ااج امع
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ا
اق عقاا  ع اا ائتام  لة ااى ل ة االم اد ا ا م باالضلبا ل  ااى ل ة االم اد اأسنع  ائت االا خا اقلبائسبة

اجخضع ابعساخدااائم   ا عملااج امععاالم م  ا خض االا خاائتاأسنع االم ادااى ل ةائتاق عقاا  ع ا
ااج ا ائم    ابعساخداا االمايع يتاجخضع  ا الق مة اممدخععاامعل ة االمقا ح ااادا ي االئ عا ااضمعم ااا ا قد ل ا

ا) االمل م ائت االممعد االئم    ائت االمضل بة امئاخبتأ-11المنل مع  امساخدا اقمل امد أل ا االعبندا(
امدا املم  ة ائ     ائاعيل ع ا ئ قا  اال عس بت ا الم ئعمج اللئ عا االمدخلة االمنل مع  ا ل  ال سعبع 

ا:علتااااا دعدلعامئ عامعالمال  ع ا
اععئ ا ت1 االع ع االا  ل ااا االات االما  ع اعل  ااد ال  ظ الإلخضع   اال م ة االم ع عي ئت
ا )3.433.633.944) االمانعيلة الل لنة ا د  ع ا3.700.444.698( ااى    الل لنة ا(3.984.739.951 )ا(

 لل لنةاالمااعيمةت

(الل لنةاالمانعيلةا0.1 امعل ةاالمساخدمةاععئ ا)ئتائم   االق مةاال عماةاللاقئ ةاال لعئة ال  ظاادااج ت2
الل لنةااى   ا د  ع ا0.8 ) الايع ا علةاالخض ا0.1 )ا( ااايع اابنع ااج امعل ة ا ادال ا االمااعيمةت الل لنة )

(ا0.37ئعدال اااج امعل ةاا  دا)االمئاخبا)اقلبائسبةاالا خا( ائم ااععداخض ااقلبائسبةاالا خاالعدا ا
 (الل لنةاالمااعيمةت0.0205 ا )(الل لنةااى   ا د  ع ا0.61ة ا)لل لنةاالمانعيل

(الل لنةاالمانعيلة ا0.1818(ائعدال اااج امعل ةاا  دا)لعدا ا-امعا  ااععداخض ااقلبائسبةاالا خاا)منادج ا
ا(الل لنةاالمااعيمةت0.0526 )ا(الل لنةااى   ا د  ع ا0.7655)

ا)مناد االا خا اععداخض ااقلبائسبة ا  ا ااا  احامدا)سعيع اا-ج اامع ااج امعل ة ائعدال ا الل لنةا0.0526( )
ا(الل لنةاالمااعيمةت0.1818 )ا(الل لنةااى   ا د  ع ا0.7655المانعيلة ا)

ا)سعيع ا االا خا ائسبة ااقلب اخض  اععد ا) ا  ا امد ااا  اح ااج امعل ة ال ا ائعد االمانعيلةا0.0205( الل لنة )
ً ا0.61 ) الل لنةاالمااعيمةتا(0.37 )ا(الل لنةااى   ا د  ع 
الخض اايع ا ت3 االمساخدمة ال  ظاادا  املاال لنة االم دد  ا  عملاال لنة اال عماة ئتائم   ااج امعل ة

(ائتا1(ائتاال علةاالمااعيمةا )1.0085أسنع االم ادااى ل ةابسمباالا خاا الاتااااالا  لاالع عالتا)
معا ع دال ااالنعملالخض اايع اأسنع االم ادااى ل ةا(ائتاال علةاالمانعيلةتامعئ0.9915ال علةااج ا عد ةا )

(ائتا0.91364(ائتاال علةااج ا عد ةا )1(ائتاال علةاالمااعيمة ا)1.08636بسمباا م باالضلبال ا)
(تائتاأ-11ال علةاالمانعيلةتا بعلاعلتاا  داال ل االئعالةا دا  املاال لنةال االتاعمعاممعدائتاالمل ما)

(الل ل االمانعيلةا الما قنةا المااعيمةا0.1(ا )0.8( ا)0.1 ةاالمقعملةال  ااال ل التا) عداابق ااج امعل
  ل االا التت

االم ادا ت4 اأسنع  اايع  االم عباجخضع  اال لنة ا عمل اق ا ااد ا لد االم م   ااج امعع ائم   ا عمل ئت
ا) اععئ  االضلب اا م ب ائاعلة ااى ل ة االم اد اأسنع  ا ايع  االا خا ائاعلة ا)(1اى ل ة ( ا1.0685 

 (تأ-11(تا اداال ل االئعالةا دال ااالن املاممعئةائتامل ما)1.07577( ا)1.00679)
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ئتائم   ااج امعل ةا الق مةاالمايع ي ال  ظاادا  املاال لنةاالمساخدمةالخض اايع اأسنع االم ادا ت5
ل ةاالمقعملةالل ل االئعالةا( ال دامإلاايع ااج امع2اى ل ةابسمباالا خاالتائنس عاالمساخدمةائتاال علةا)

ا(تاأ-11 دال ااالن املا ابنعالايع ا علةاالخض ا عمعاممعدائتاالمل ما)
ائتااضم ق تا مداخالعال ااالاضمعمائقدااااالا  لا ل ااداالم ئعمجاالمقا حاا م ائلع ع ا

 The Assessment Questionary Approach أسلوب االستبيان التقويمي 7-4-2

اال ااادا يالي ضااق  ا باعلاأ   اام ل ةا لي ضاال   عا ل اا م ااال عس بتالمقا حا الم ئعمجاائ عا
 دداممعدامداالمال  ع ا  عااساخدام ائقدااااا امعداأسل بااجسام عداالاق  متا بئنقاالخض ا االمابنةا

جسام عداالاق  مت ا(ا م لااسامع ياا12ئتااجسام عداالاق  متاللئ عااالمقا حائتاالن لاالسعبإل ا المل ما)
ا(الد لةااالعبع االاتااااال   عا لع عت3-7معئمعاعمعدااللد عا)

   تحليل ومناقشة نتائج االستبيان التقويمي 7-4-2-1
ا:امعداللبع  امداخالعالد لةا د اسةااجسام عداالاق  متاالمال  ع ااآلا ة

ااادا ياا40اادائسبة ت1 االنعئةاأاع  ا ل ااداالئ عا امئع ا%امداأئ اد لمقا حا  قماالي ضاال يااا
%ا10مداائ اداالنعئةا ل اائ ا  قماال دكاباعلالعدا ا%50الئ عاامداالل اباعلامماعز ائتا عداأاع 

 باعلاما سطت

 لاس علائتااضمعماالئ عاااادا يتلالم ئعمجاال اامداائ اداالنعئةا ل ا ل بااساخدااا%100أ  ح ت2

%ا10%ا ل اد لةالعدا 30ئ ااالم ئعمجامد لةامماعزيا %امداائ اداالنعئةا ل اس  لةا60اانم ت3
  ل اد لةاما سطتا

 %ا ل اائ عا نبةت30ئتا عداأاع ا% ل اائ عاس لة70 ئ معاعخ.اس  لةا دخععاالمنل مع  اانم ت4

%امداائ اداالنعئةا ل اامععئ ةااض ا االم ئعمجال املاألداكاأخ  اععلمدياأ االئ   ة امعئمعا60اانم ت5
  اداالنعئةا ل ا دااامععئ ةااض ا االم ئعمجت%امداائ40أاع ا

االاتا60اانم ت6 ااجخضع  ا د االئعالة اال لنة ائتاا اسعباابععد االئ عا ا ل اعنع ي االنعئة اائ اد %امد
%ا10مداائ اداالنعئةا ل اعنع يالعديا ا%30عان ضال عاالما  عااائاعيتامد لةامماعزي ائتا عداأاع 

  ل اعنع ياما سضةت

اائ ا80اانم ت7 االماع اإلا%امد اق عقاعل  ائت ااج امعج  الم إل اغض  اقد االئ عا ااد ا ل  االنعئة د
اأاع  ا عد ائت الإلخضع   االمن  ة ااق ابع ا20اائاعي ة اامل اقد االئ عا ااد ا ل  االنعئة اائ اد اغلباا%امد
 اج امعج ائتاق عقاعل ال ااالماع اإلتا

ااجسام عداادااج امعج ا)80أ  ح ت8 اا0.1ا 0.8ا 0.1%اممداامل ا اال دا( ااىدئ   الل د لمقعملة
ائتا عداأاع ا) اباعلالعد  ااىق  الل لنةا ل االا التاععئ ام     ة ا ل اائ عا20الما قإلا ال د )%

 ععئ ا ا ادقةاما سضةت
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(اجخضع اس عسةا0.1(ا )0.01امعامخ  .ادقةاا امعداالئ عاااادا ياالمقا حالنعملاايع اال لنةا) ت9
لم ادااى ل ةا س عسةاال ع مةاالعااا م باالضلبا ل االم ادااى ل ةا ل اال ع مةاالعااالا خاائتاأسنع اا

ا%(ا ا ادقةاما سضةت40%(اب ئ عا ا ادقةالعديا )60الا الت ائقداأاع ا)
 ( نتائج الستبيان التقويمي للنظام اإلداري المقترح والبرنامج الحاسوبي3-7الجدول )

 اإلجابة % السؤال ت
للا  قماالئ عااالمقا حاالي ضاال يا  إلاىلل ا)ق عقاا  ع ااجخضع ا ل اعلنةاا1

االما  ع(؟
  قماالي ضاباعلاا40

امماعز
العدا50
اما سطا10

ائناا ن اللابعجمععدااضمعماالئ عاااادا يامداد دااساخداااالم ئعمجاال عس بت؟ا2
اعالا100

اس لاالن اامد لةامماعزيا60اعس بتا الانعملامن ؟معامد اس  لةائ ااالم ئعمجاال ا3
العدا30
اما سطا10

اس لةا70امعامد اس  لةا دخععاالمنل مع ائتاالم ئعمجاال عس بت؟ا4
ا نبةا30

اممعدااض ا اا60امعامد ا مععئ ةااض ا االم ئعمجال املاألداكاأخ  ؟ا5
اغع اممعداالاض ا ا40

ا ااعنع يامماعزيا60اا اسعباابععداال لنةاالئعاجا دااجخضع ؟امعامد اعنع ياالئ عااالمقا حائتا6
ا ااعنع يالعديا30
ا ااعنع ياما سضةا10

االمن  ةاا7 ااائاعي ة االماع اإل اق عقاعل  ائت ااج امعج  الم إل االئ عا اغض  لل
الإلخضع ؟

ائناا))غض ((ا80
ااق ابعا))غض ((ا20

(االمقعملةا0.1 ا0.8 ا0.1معج ا)معامد ادقةاا امعداالئ عاااادا ياالمقا حالال اا8
الل دااىدئ  اال داالما قإل ا ال دااىق  الل لنة؟

العديا80

اما سضةا20

ا)ا9 اال لنة اايع  الن امل االمقا ح ااادا ي االئ عا اا امعد ادقة امد  ا)0.01مع (ا0.1( 
اال ع مةا ا س عسة ااى ل ة االم اد اأسنع  ائت االا خا االعا اال ع مة اس عسة جخضع 

ام باالضلبا ل االم ادااى ل ةا ل االا الت؟العااا 

العديا60

اما سضةا40
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 التاسع الفصل    
 االستنتاجات والتوصيات والبحوث المقترحة

CONCLUSIONS, RECOMMENDATIONS AND 

SUGGESTED STUDIES 

 Introduction المقدمة 9-1
من خالل العمل المتعلق بموضوع البحث والمتضمن استعراض األدبيات ذات العالقة بتوظيف إدارة المخاطر 

 كما يمكن تلخيصعلى كلف المشاريع اإلنشائية تم تحقيق أهداف البحث  وهندسة القيمة في موضوع السيطرة
 :االستنتاجات التي تم التوصل اليها والتي تم استنباطها من خالل فصول البحث هي

  Conclusions االستنتاجات 9-2
 محور التخطيط إلدارة االخطار وتشخيصها أوال:
ة الصناعة اإلنشائية المحلية على تمييز وقبول بينت عملية التخطيط إلدارة االخطار على عدم قدر  .1

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

تبين من خالل نتائج البحث ان عملية تشخيص االخطار باستخدام قاعدة البيانات هي من الطرق  .2
 ية وتقود إلى تمييز الفرضيات المختلفة. والتي يمكن ان تقلل التشائم األكثر شيوعا  

 محور التقييم النوعي لإلخطار ثانيا:
على الرغم من الطبيعة المعقدة لقرارات الدخول إلى سوق االنشاء، فان الطرق واألدوات الموجودة  .1

لتقييم فرص االنشاء تكون أولية وهي في العموم تعتمد على الحدس الشخصي أو الخبرة السابقة وكالهما 
يتأثر بسهولة بواسطة القلق وعدم التأكد واالنحياز وبالتالي حاجة شركات االنشاء للطرق الفعالة والشاملة 

 للتحليل والتقييم النوعي لإلخطار والتي تحميهم من سوق االنشاء المتغيرة.

بذب بينت عملية التقييم النوعي لإلخطار باستخدام تقنية التأثير / االحتمالية إلى حصول اخطار تذ .2
الطلب والعرض على المواد أو المعدات أو األيدي العاملة، والتغييرات في سياسة الحكومة على التقييم 
األعلى، في حين حصل مصدر الخطر المالي على األهمية النسبية األعلى والمستخرجة باستخدام تقنية 

(AHP) .مقارنة مع مصادر الخطر األخرى 

ن لإلخطار إلى حصول اخطار  تذبذب العرض على المواد و بينت عملية التقييم النوعي الموزو  .3
 التغييرات في سياسة الحكومة على التقييم األعلى.

 .هي التقنيات النوعية األكثر نجاحا  ( AHPان تقنيات التأثير / االحتمالية والـ ) .4

لمشروع الطريقة المفهومة بشكل سهل والمرنة لتحليل اخطار ا( AHPجهزت عملية التدرج التحليلي ) .5
من خالل منهجية اتخاذ القرار المتعددة المعايير التي تسمح للعوامل الذاتية باإلضافة إلى العوامل 

 الموضوعية ان تأخذ بنظر االعتبار في تحليل خطر المشروع.
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عن االخطار المهمة التي يجب التركيز عليها وكيف تتداخل  يعطي أسلوب المحاكاة النوعية تصورا   .6
 يتفق مع ما توصل اليه الباحثون السابقون. تأثيراتها وهذا

أوضح التقويم للنظام المقترح امكانية اعتماد النظام في تطوير القابليات الهندسية في مجال تشخيص  .7
 االخطار وتقييمها من خالل قيام النظام بالمراجعة المستمرة لإلخطار المشخصة وبيان واقعيتها.

جهزة الحاسوب وا همال الطاقات الكبيرة التي يمتلكها هذا وجود خلل كبير في االستخدام االمثل أل .8
 الجهاز في تسهيل عملية المحاكاة النوعية لإلخطار.

 محور التقييم الكمي لإلخطار  ثالثا:
إلى نمو كلفة المشروع بصورة كبيرة، وحتى هذه الفترة  ان االخطار السائدة في حقل االنشاء تقود غالبا   .1

 بمقدار هذا النمو محددة.  أفي التنب فان مقدرة موظفي المشروع

الحاجة لتطبيق التقييم الكمي لإلخطار لمساعدة مدراء المشروع على ضبط الكلفة، حيث تمتلك جميع  .2
تخمينات الكلفة الدرجة من عدم التأكد المقترنة بها، وان الهدف من تحليل خطر الكلفة يكون للتنبا بالكمية 

 خمين للمشاريع المستقبلية.من عدم التأكد المتضمنة خالل الت

 التقاطع تكون التقنيات الكمية الرئيسية. –ان تقنيات المحاكاة، مخطط التأثير وتأثير  .3

لقد أثبتت مخططات التأثير من خالل نتائج البحث بأنها تمتلك كل إثبات لتكون أدوات تحليل ثمينة  .4
وصول إلى اتفاق، وبالتالي فأنها تعطي في أوضاع متعددة من خالل االشتراك النشيط لمتخذي القرار في ال

 القاعدة العقالنية في صنع القرارات.

لقد تبين للباحث من خالل المسح الميداني والمقابالت الشخصية لعدد من الشركات العاملة في مجال  .5
االنشاء وجود ضعف كبير في توثيق بيانات الكلفة وهذا يؤدي إلى ضعف في األنظمة المتوفرة في التسجيل 

عن عدم االستفادة من الخبرات المتراكمة للمشاريع المنفذة والسيما في  المتابعة والسيطرة على الكلف فضال  و 
 مجال السيطرة على الكلف الناتجة عن االخطار.

أوضح التقويم للنظام امكانية اعتماد النظام في تطوير القابليات الهندسية في مجال تخمين كلف  .6
ائية من خالل قيام النظام بالمراجعة المستمرة للتخمينات الموضوعة وبيان واقعيتها عناصر تنفيذ الفقرات اإلنش

 مع متطلبات األهمية لهذه العناصر خالل التنفيذ. 

االستخدام للنظام المعتمد على المعرفة الالكترونية يسلط التركيز واإلدراك والفهم الخطار المشروع  .7
ية لإلخطار وقياس تأثيرها على كلفة المشروع باستخدام مخطط ونتائجها الكامنة من خالل المحاكاة الكم

 التأثير. 
 محور هندسة القيمة والرد على االخطار  رابعا:

تعاني إدارات المشاريع في قطاع التشييد في العراق من الصعوبة الواضحة في المتابعة والسيطرة على  .1
شائعة مما تطلب ايجاد تقنية هجينة من إدارة كلف تنفيذ المشاريع المعرضة لإلخطار باستعمال الطرائق ال

 المخاطر وهندسة القيمة يمكن اعتمادها في المتابعة والسيطرة على كلف تنفيذ المشاريع.
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تبين من خالل المقابالت الشخصية والمسح الميداني للعاملين في مجال االنشاء عدم وجود معرفة  .2
مشاريع اإلنشائية وبالتالي عدم المعرفة بما تساهمه في بمفهوم هندسة القيمة ومدى فائدة استخدامها في ال

خفض التكاليف النهائية للمشروع، يضاف إلى ذلك الصعوبة الناتجة عن دمج هذه التقنية مع تقنية إدارة 
 المخاطر للوصول إلى البديل االمثل للرد على الخطر.

لبحث وأهميته في تجاوز حالة الضعف أوضح التقويم )التطبيقي واالستبياني( كفاءة النظام المقترح في ا .3
والقصور في النظم المعتمدة في المتابعة والسيطرة على كلف المشاريع المعرضة لإلخطار من خالل تحديد 
نقاط ضعف التطبيق في مقاييس تخفيف االخطار والذي سيمكن من تركيز الجهود على هذه النقاط خالل 

ة القيمة، إلى ان يتم زيادة النسبة المئوية الحرجة لدرجة القبول المراحل القادمة من خطة العمل لتطبيق هندس
 إلى القيمة المحددة من قبل صاحب العمل.

، إضافة بند في العقد، التامين هي التقنيات األكثر ئ بينت عملية المسح الميداني ان تقنيات الطوار  .4
 في الرد على االخطار.  شيوعا  

المشاريع اإلنشائية بشكل دقيق وواسع في العراق يعود إلى  ان عدم تطبيق مفهوم هندسة القيمة على .5
عدم وجود الشروط القانونية التي تلزم تطبيقها، أو عدم وجود دوافع لتطبيقها ومثالها شرط حافز هندسة القيمة 

 في عقد المقاولة. 
    Recommendations التوصيات 9-3

 :اليها يوصي الباحث بما يلي دا  تمخض البحث عن استنتاجات عديدة طرقتها سطوره واستنا
 محور التخطيط إلدارة االخطار وتشخيصها أوال:
البحث عن العمليات التي يتم اتباعها والتقنيات التي يتم استخدامها عند تأدية وظيفة إدارة الخطر في  .1

 المشاريع اإلنشائية.

وع الكافية، وهذا يتضمن ضرورة تطوير ثقافة إدارة المشروع الصحيحة واستخدام تقنيات إدارة المشر  .2
 كذلك وظائف إدارة خطر المشروع.

األسلوب األكثر فعالية إلدارة الخطر والذي يكون ذا فائدة فضلى للمالك هي بان يأخذ االخطار بنظر  .3
 االعتبار في وقت مبكر من دورة حياة المشروع.

لق )االخطار( في ضرورة استخدام األسلوب األساسي إلدارة المخاطر لتشخيص وتصنيف حاالت الق .4
 اجراءت تخمين الكلفة القياسية لتحديد خطر نمو الكلفة بصورة واسعة قبل البدء بالمشروع.

تطوير أسلوب تحليل الخطر الذي يشخص المصادر والعوامل الرئيسية لإلخطار وتأثيراتها الناتجة  .5
 على الكلفة المحتملة.

 رن لها.ضرورة دمج تقنيات تشخيص االخطار للتشخيص السهل والم .6
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 محور التقييم النوعي لإلخطار ثانيا:
تطوير أدوات تحليل الخطر النوعية ليحلل اخطار المشروع وليقيم جدوى وصالبة المشاريع من وجهة  .1

 االحتمالية، كتقنيات نوعية لتقييم الخطر. –تأثير (،AHPنظر مقيم الخطر، من خالل استخدام تقنيات الـ )

رة الخطر النوعية كوسيلة للضبط األبعد للخطر المالزم للمشاريع نوصي بجمع ودمج تقنيات إدا .2
االحتمالية والمحاكاة  –(، التأثير AHPاإلنشائية، وهذا ما تم تحقيقه في هذا البحث من خالل دمج تقنيات )

 النوعية لبيان تأثير االخطار على الكلفة الكلية.

ت إدارة الخطر الكمية للضبط األبعد للخطر نوصي بجمع ودمج تقنيات إدارة الخطر النوعية مع تقنيا .3
( النوعية مع AHPالمالزم للمشاريع اإلنشائية، وهذا ما تم تحقيقه في هذا البحث من خالل دمج تقنيات )

 المحاكاة ومخطط التأثير الكمية لقياس تأثير االخطار على كلفة المشروع.
   محور التقييم الكمي لالخطار  ثالثا:

سلوب الكمي إلدارة المخاطر لتطوير المنهجية التي تتنبأ بدقة بكلفة انشاء المشروع ضرورة استخدام األ .1
 وفي نفس الوقت، التعريف والتمييز بالتعقيد والتغير المالزم ضمن جميع عمليات االنشاء.

ضرورة دمج معلومات تحليل الخطر مع أدوات تنبأ وتوقع الكلفة لتوقع مشاكل كلفة المشروع وتكاليف  .2
 ال.اإلكم

نوصي بجمع ودمج تقنيات إدارة الخطر الكمية كوسيلة للضبط األبعد للخطر المالزم للمشاريع  .3
اإلنشائية، وهذا ما تم تحقيقه في هذا البحث من خالل دمج تقنيات المحاكاة ومخطط التأثير وتأثير التقاطع 

 في قياس تأثير االخطار على كلفة المشروع.

لمعتمد على المعرفة الالكترونية ضمن الصناعة اإلنشائية لتوثيق ضرورة استخدام وتطوير النظام ا .4
 ونقل خبرة المشروع والمعرفة المؤسساتية بخصوص االخطار إلى المشاريع الجديدة.

تسجيل عناصر الكلفة من قبل مهندس الموقع أو مراقب العمال ضمن جداول تسجيل الكلف بصورة  .5
 ر االخطار على الكلفة وبالتالي السيطرة على كلفة تنفيذ الفقرة.مستمرة لغرض االستفادة منها في قياس تأثي

تدريب المشمولين بتزويد البيانات المطلوبة على استخدام النظام المقترح لغرض تطبيقه وبالشكل الذي  .6
يسهل احتساب الكلف الفعلية واجراء المقارنات للتمكن من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية وتجاوز التباينات عن 

 لف القياسية )التخمينية( والناتجة عن االخطار.الك

ضرورة الحصول على البرامج الجاهزة الخاصة بالمحاكاة لالستفادة منها في العمليات اإلحصائية  .7
 Risk +2.0 , @ Risk 4.0 standard , Crystalبرامج ) مثالها اإلنشائية المشاريع في الداخلة الحسابية

Ball 2000 standard edition.) 

 

 
 محور هندسة القيمة والرد على االخطار رابعا:
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من غير المقبول انتظار ظهور الخطر قبل اتخاذ عمل إدارة المخاطر، لذلك فان السياق الواضح يكون  .1
يجاد الحلول لها.   من خالل الرؤيا المستقبلية للمالك على المشروع في تشخيص االخطار المقترنة به وا 

قدية فعالة والتي تحدد وتخصص بعدل وبانصاف الخطر والتي من الحاجة لتطوير ستراتيجية تعا .2
 خاللها تشجع وتحفز فريق المالك والمقاول على معالجة االخطار.

لكي يكون تخمين وضبط الكلفة فعاال في بيئة غير مؤكدة، فان المعرفة المكتسبة من التعليم األساسي  .3
 ساسي تكون مطلوبة.في مجال إدارة المخاطر، التدريب، وخبرة التخطيط األ

االستفادة من التطور السريع في االتصال، السفر، والصناعات المرتبطة األخرى لفتح أسواق االنشاء  .4
المعلومات الجديدة تجهز بيانات سريعة في كلفة  تكنولوجيا الدولية امام السوق المحلية. من جهة اخرى، فان

 لجديدة. قليلة والتي يجب ان تزود في الهيكليات التنظيمية ا

 ضرورة تشجيع وتحفيز الشراكة بين الشركات المحلية والدولية في تنفيذ المشاريع اإلنشائية. .5

المشكل والمصاغ على أسس علمية وعملية صحيحة عند اعداد  ئ ضرورة استخدام أسلوب الطوار  .6
 تخمين كلفة المشروع.

 :من خاللتطبيق مفهوم هندسة القيمة على جميع المشاريع اإلنشائية ويتم ذلك  .7

استحداث قسم خاص بهندسة القيمة في شركات االنشاء، وشمول منتسبيه بنظام الحوافز، لغرض  .أ 
 تطبيق البدائل واجراء المقارنات الضرورية لتحسين القيمة وتقليل الكلفة.

 اختيار أعضاء هندسة القيمة من المهندسين ذوي الخبرة الجيدة في مجالي التصميم والتنفيذ. .ب 

رات خاصة من قبل النقابات ودوائر الدولة يتلقى فيها المتدربون من المهندسين ضرورة فتح دو  .ج 
والموظفين والفنيين في شركات االنشاء والذين يتخذون قرارات بشؤون كلفة المشاريع محاضرات شاملة 

دارة المخاطر في المشاريع اإلنشائية.  عن تطبيقات هندسة القيمة وا 

ارة المخاطر وهندسة القيمة لتقديم المشورة ألصحاب المشاريع تشجيع انشاء مكاتب استشارية إلد .8
 للسيطرة عل كلفة المشاريع اإلنشائية وتقليلها خالل مراحل انجاز المشروع. 
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 دراسة االخطار الثانوية المتولدة عن الردود على االخطار الرئيسية وكيفية معالجتها. .2

استخدام التقنية الهجينة من المحاكاة ومخطط التأثير لقياس تأثير االخطار على مدد المشاريع  .3
 اإلنشائية.

دارة المخاطر على اجراء التغييرات ف .4  ي المقاوالت اإلنشائية.دراسة تأثير هندسة القيمة وا 

 بناء نظام متكامل العداد مستندات المقاولة التي تقلل من تأثير االخطار. .5

 تطوير نظام للسيطرة على الخزين الستراتيجي للدولة كأسلوب للسيطرة على االخطار. .6

 تقييم المخاطر االقتصادية المقترنة بأسواق االنشاء الدولية ومقارنتها مع السوق المحلية. .7

 ء نظام اداري لتقويم أداء المقاولين في حالة المخاطر وادارتها.بنا .8

 دراسة تأثير أسلوب التنفيذ ونوع التعاقد على إدارة اخطار الكلفة. .9

 دراسة تأثير هندسة القيمة على وقت تنفيذ المشروع.  .11
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