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 اجملاالت املعرفية األساسية يف ادارة املشروع
 زمن املشروع إدارة - 1

 
إلجياد مؤشرات و  ،إجناز املشروع يف الوقت احملدد وضع تصور لعمليات هبدفجدولة املشاريع ادارة زمن املشروع من أجل تستخدم 

 :مراحل 6 ل وفقا واستثمارةمن خالل تطوير اجلدول الزمين  يبدأ، توفري ظهوره حني للتاخريمنبهة 
 .تعريف األنشطة .1
 . نشطةحتديد التتايل الزمين لأل .2
 . حتديد املوارد لكل نشاط .3
 . حتديد الفرتة الزمنية الالزمة لكل نشاط .4

 . رسم املخطط الزمين .5
 .استثمار بياانت املخطط الزمين .6

 حتديد وتعريف األنشطة (1
العمل اليت مت يستفاد من بنية تقسيم . يتم من خالهلا حتديد األنشطة واألعمال اليت جيب أن تتم للوصول إىل املنتج النهائي للمشروع

 . حمددةحتديد األعمال وحتويلها إىل أنشطة هلا تعريفات اجنازها يف ادارة نطاق املشروع من أجل 

 حتديد تتايل األنشطة الزمين (2
املمكنة  أنواع من العالقات ثالثلدينا (.  ما هو الحق وما هو سابق وما ميكن أن يتم على التوازي)حتديد العالقات بني األنشطة 

 :بعالقة Aمرتبطة ابلعملية أن تكون  Bعملية لل فيمكنالعمليات  بني
 اية هن  بدايةFS  ، ميكن أن تبدأB   عندما تنتهيA 
  بداية  بدايةSS ميكن أن تبدأ ،B    عندما تنتهيA  
  هناية  هنايةFF  ميكن أن تنتهي ،B   إذا انتهتA 

أي ميكن إضافة فاصل زمين لعالقات الربط أي أن ( Lag)ويسمى التباطؤ  كما ميكن إدخال مفهوم التباطؤ الزمين بعالقات الربط
 ".بثالثة أايم مثال( A)تبدأ بعد بداية العملية ( B)العملية 
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 حتديد املوارد املطلوبة (3
حيث نبدأ بتحديد . املشروع عملياتكل عملية من  الجنازالزمة الواملادية واملعدات يد نوعية وكمية املوارد البشرية يتضمن ذلك حتد

كما يتم حتديد . وحتديد مؤهالت هذه املوارد وخرباهتم مبا يوافق احتياجات تنفيذ هذه النشاطاتالبشرية حاجة كل نشاط من املوارد 
 .وخصائصها واملعدات الواجب استخدامها يف التنفيذ( املواد)املوارد املادية 

 حتديد الفرتة الزمنية لألنشطة (4
العمل على معدل االنتاجية تقسيم كمية يتم لتقدير الزمن . ت الزمنية الالزمة إلهناء األنشطة واألعمال من قبل املوارديتم حتديد الفرتا

 .عادة يتم االستعانة جبداول االنتاجية ،للمورد

 تطوير اجلدول الزمين ( 5
حيث ميكن ادخال البياانت املتعلقة املشروع، متكن الربجميات املتوفرة جلدولة املشاريع إمكانية الرسم البياين بسهولة ملخططات 

ميثل الشكل و  Primaveraو   MS Projectمن اشهر هذه الربامج ط، ابالنشطة وعالقات الربط بينها للحصول على املخط
 :MS Projectالتايل من برانمج 

 
 

 (استثمار بياانت املخطط الزمين)تطبيقات اجلدولة  (6
 استخدام بياانت املسار احلرج 6-1
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( واليت ميكن أن تتغري بتعديل اخلطة)احلرج ميكن القول أبن مدير املشروع يعطي أولية أكرب لتخصيص املوارد احملدودة لعمليات املسار 
 حىت ال تتسبب يف أتخري املشروع، أما العمليات غري احلرجة فيقوم مدير املشروع بتحديد اخليار املناسب ألزمنتها، وفق األزمنة املبكرة

اخنفاض األسعار، )زمنة املتخخرة هلا أو اعتماد األ...( يف حال وجود خماطر أتخري للعملية، زايدة أسعار، تسليم مبكر ألجزاء املشروع)
 ...(.أتخر التمويل، احتمال ظهور معلومات جديدة خالل املشروع

قبوهلا يف تربير مدة التخخري من خالل تعديل اخلطة وفق املطالبات اليت مت  اجلهة املنفذةكما يتم اعتماد املسار احلرج لدراسة مطالبات 
 .ودراسة أثرها على املشروع

بتربير أتخري حدث لعملية حرجة أو سلسلة عمليات حرجة يؤخذ جمموع هذه املدد كفرتة إضافية  اجلهة املنفذةكانت مطالبة   مثاًل إذا
مربرة للمشروع، إذا كانت املدد واقعة على عمليات حرجة متزامنة فتؤخذ القيمة األكرب من هذه املدد فقط كمدة إضافية مربرة 

اجلهة غري حرجة فيتم طرح قيمة االحتياطي الزمين للعملية من املدة اليت يتم املطالبة هبا من قبل  للمشروع، أما إذا كانت العمليات
ويؤخذ الفرق فقط يف االعتبار عند حساب مدة التخخري املربرة، أما إذا كان االحتياطي الزمين الكلي أكرب من املدة املقدمة من  املنفذة

، مع العلم أنه جيب أن تكون املطالبات يف مجيع احلاالت السابقة مت قبوهلا من قبل املالك ملنفذةللجهة افال يربر أي مدة  اجلهة املنفذة
 .أي انه هو اجلهة املتسببة يف التخخري

 
 املخططات املساعدة 6-2

العناصر  هي اليتموارد، وعادة تكون املوارد و يف الوقت احملدد على ( صناعي، إنشائي، أو جتاري) القائمون إلجناز أي مشروع  حيتاج
 أجهزة، واملواد األولية الضرورية للعملية)أو املوارد املادية ( اخل ..، العمالة ماهرة، والغري ماهرةاإلداريني) الضرورية من القوى العاملة 

من . نتغاويتم االستعانة ابملخططــات املساعدة اليت تبىن على خمططــات غانت وهي خمططات ترسم أسفل خمططات (. اإلنتاجية
 هذه املخططات

 : خمططات تشغيل العمال -
 .خمططات متثل العدد الكلي املوجود من العمال يف كل حلظة زمنية أثناء املشروع خمططات تشغيل العمال

 

 
 

 :خمططات تشغيل اآلليات -
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 .وهي خمططات متثل عدد اآلليات املستخدمة ونوعها خالل فرتة تنفيذ املشروع 

 
 

 :ملوادخمطط استهالك ا -
 .وهي خمططات تعرب عن كمية املوارد املستخدمة من كل مادة 
 

 

ولتنظيم وتسهيل عمل اإلدارة يف متابعة األعمال تعرض مجيع املوارد  ،كميات املطلوبةابل وتكتب املوارد عادة أسفل كل نشاط
 .املشروع يف جدول يسمى جدول حتليل املوارد املستخدمة يف

 Cash Flowدي منحنيات التدفق النق 6-3
على " أيضا كما حنصلفوعة يف واحدة الزمن،  خمططات تعرب عن الكلفة املدوهي من أهم خمرجات عملية اجلدولة حيث حنصل على 

 .ادارة كلفة املشروعفصل وسيتم التطرق هلا يف  .تراكمية تعرب عن جمموع ما مت إنفاقه حىت حلظة معينة كلفة  منحنيات
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 إدارة االتصال ابملشروع -2
ختزينها تتضمن إدارة االتصاالت للمشروع العمليات املطلوبة لضمان التوليد املناسب ملعلومات املشروع يف وقتها املناسب وجتميعها و 

  .واسرتجاعها والرتتيب النهائي هلا
  :توفر عملية إدارة االتصاالت

  .أي تقرير احتياجات املعلومات واالتصاالت لدى أصحاب املصلحة يف املشروع: ختطيط االتصاالت -
  .توفري املعلومات ألصحاب املصلحة يف املشروع أواًل أبول: توزيع املعلومات -
 . مجع معلومات األداء وتوزيعها، وذلك يتضمن إعداد تقارير احلالة وقياس التنبؤ :إعداد تقارير األداء -
  .إدارة االتصاالت على حنو يليب متطلبات أصحاب املصلحة ابملشروع وحل ما ينشا من مسائل معهم: إدارة أصحاب املصلحة -

 خطة اتصاالتمكوانت 
 . ن تتوزع عليهماملعلومات اليت جيب أو  املسؤولياتو املشروع أطراف  1-
  .تواتر هذه الطرقو  (اجتماعات، بريد إلكرتوين، هواتف) لتبادل املعلومات الطرق املستخدمة 2-
  .املشاكلحل طرق  3-

 خطة االتصال املكتوبة فوائد 
  .فان قراءة اخلطة متكنهم من إدراك العمل( فريق العمل)عندما تنضم أطراف جديدة إىل املشروع  -1
  .توبة تعترب وسيلة مساعدة لكل اخلطط األخرى اليت ستقدر الزمن و الكلفة وإدارة اجلودة واملخاطرةاخلطة املك -2
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 :الشكل التايل يوضح جزءاً من خطة اتصال يف جمال التشييد

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 إدارة جودة المشروع -3

من إدارة جودة املشروع العمليات واألنشطة اليت حتدد سياسات اجلودة وأهدافها ومسؤولياهتا حىت يفي املشروع ابالحتياجات اليت تتض
 :وتشمل عمليات إدارة اجلودة ما يلي. مت القيام به من أجلها

 .فاء بهحتديد أايً من مقاييس اجلودة هي املناسبة للمشروع مع حتديد كيفية اإلي :ختطيط اجلودة

وهي ضمان تطبيق أنشطة اجلودة املخططة على مستوى العمليات التفصيلية للمشروع والتخكد من إيفاء   :توكيد اجلودة
 .كل هذه العمليات للمتطلبات الالزمة

متابعة نتائج حمددة على مستوى املشروع ككل لتحديد ما إذا كانت يلتزم مبقاييس اجلودة ذات الصلة  :ضبط اجلودة
 .السبل للتخلص من األداء غري املرضي وحتديد

  Quality planning  ختطيط اجلودة .1

 .يتم ضمن مرحلة ختطيط اجلودة وضع مواصفات تسليمات املشروع  وحتديد ظروف وبيئة العمل وتطوير خطة اجلودة
 وضع مواصفات تسليمات املشروع
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املصنعية، واملعدات، واملواد، والبنود املستخدمة إلجناز األعمال أن تكون : تنص املشروعات على كثري من املواصفات ترد عادة بصيغة 
فتلك العبارات يرد ذكرها عادة ابملواصفات اليت يتم إعدادها من قبل أشخاص  .من أفضل األصناف املتوفرة يف جمال األعمال ابملنطقة

ستوى اجلودة املطلوب ابألعمال فتخيت النتيجة أو ال يعرفون كيف حيددون ابلدقة م« الكامل»ال يدركون حقيقة متطلبات املشروع 
فالفكرة ظاهرايً تبدو مقبولة من الوجهة القانونية ولكنها تضع عبئًا ثقياًل على اجلهة املنفدة للمشروع الذي ينبغي عليها  .وصفًا معمماً 

مع العلم أنه يف حالة نشوب . اللفظني وعمومًا فاملفتش ميكنه أن يثري جداًل إزاء معىن أي من. «نوعية»و« أفضل»تفسري ألفاظ مثل 
. خالف حول معاين بعض ألفاظ املواصفات أييت التفسري، الذي ينبغي أن أتخذ به كافة األطراف، لصاحل اجلهة اليت مل تقم ابلصياغة

واصفات املواد يوجد العديد من املصادر والطرق اليت تساعد كاتب املواصفات بتحديد مواصفات مالئمة للمشروع، مثاًل لكتابة م
 :املوردة للمشروع جند املصادر والطرق التالية

 :توصيف اجلودة ابلعالمة التجارية -
. إىل مسـتوى جـودة هـذه السـلعة( االسـم والعالمـة)عادة ما يكون لكل سلعة أو لكل منتج اسم وعالمة جتارية يشريان ضمناً 

تكـون علـى معرفـة كاملـة مبواصـفات هـذا املنـتج أو تلـك املـادة أو ( ةاملشـرتي)فبمجرد وجود العالمة التجارية فـنن اجلهـة الطالبـة 
الســلعة، دون أن تبــذل أي جهــد يف حتديــد مواصــفات مــا ترغــب بتوريــده، حيــث تقــوم إدارة اإلمــداد بطلــب املــادة أو املنــتج 

 .ابمسه أو بعالمته التجارية
 :التوصيف عن طريق حتديد املواصفات التفصيلية -

على حتديد مستوى اجلودة املطلوبة للمادة الالزمة بوضـع أوصـاف تفصـيلية ودقيقـة وواضـحة وكاملـة هلـا مـن تقوم هذه الطريقة 
ولــذلك فــنن اجلهــة الطالبــة تتحمــل املســؤولية الكاملــة عــن اجلــودة واملشــاكل الــيت قــد . قبــل اجلهــة الطالبــة ولــيس مــن قبــل املــورد

املـــواد الـــيت تـــدخل يف إنتـــاج الســـلع اهلندســـية كـــاآلالت احلاســـبة تســـتخدم هـــذه الطريقـــة للعديـــد مـــن . تـــنجم حـــني االســـتعمال
 .والتلفزيوانت والثالجات وما شابه ذلك

 :طريقة التوصيف ابخلصائص الطبيعية -
يعتــرب التوصــيف عــن طريــق اخلصــائص الكيميائيــة والفيزايئيــة أكثــر ســهولة يف أتمــني االحتياجــات املاديــة، وذلــك حملدوديــة هــذه 

القسـاوة، قـوة التحمـل، املرونـة، املتانـة، التمـدد، : وأهم اخلصائص الطبيعية للمادة. ا لدى األطراف املعنيةاملواصفات ووضوحه
 .اخل....التقلص

 :طريقة املواصفات عن طريق األداء -
ثاًل تقوم هذه الطريقة على أساس أن املادة جيب أن ختضع الختبارات بقصد حتديد قدرهتا علـى األداء يف الظـروف العاديـة، مـ

 .سرعة دوران حمرك أو آلة ما، ودرجة حتمل األسالك املعدنية درجة حرارة معينة أو درجة مقاومتها للتخكسد
 :طريقة التوصيف ابلرتب -

مواصـفات حمـددة ( أو خنـب)مبوجب هذه الطريقة يتم أتمني العديد من املواد بواسـطة الرتـب أو النخـب، حيـث متثـل كـل رتبـة 
املشـرتي فهمهــا بســهولة، تســتخدم يف القطـاع الزراعــي وبعــض القطاعــات الصـناعية  مثــل قطــن خنــب يسـتطيع كــل مــن البــائع و 

 ...أول أو اثين
 :طريقة التوصيف ابلعينات -



 

                                                           drzidan 01                                                 عبدالسالم زيدان. د
 

يــتم حتديــد مســتوى اجلــودة وفقــاً هلــذه الطريقــة أبخــذ عينــة للتعــرف علــى الصــفات املطلوبــة يف املــادة، كــي يــتمكن املشــرتي مــن 
 . دمي عروضه يف حال توفر مثل هذه املادة أو الصنف ابملواصفات اليت يرغب هبا املشرتياختبارها واملورد من تق

 حتديد ظروف وبيئة العمل
هنا يتم توصيف االجراءات والكيفية اليت تتم للحصول على تسليمات املشروع، نضع عادة هذه الفقرة من أجل احلفاظ على 

ملني، فال نقبل مثاًل تسليمات ذات مواصفات جيدة اذا ترافقت مع اجراءات ضارة املعايري البيئية ولضمان السالمة املهنية للعا
من املناسب اإلشارة . ابلبيئة او مل تراعي السالمة للعاملني، كما أننا ال نستفيد من مواد موردة جيدة اذا حلقها ختزين غري مالئم

ة أو مؤسسة ان حتصل على شهادة اآليزو ولكن هذا هو نظام لتوصيف االجراءات وليس املخرجات فيمكن ملنظم ISOإىل أن 
ال يعترب توصيفاً قياسياً جلودة منتجاهتا كما يروج بعض املؤسسات احلاصلة على هذه الشهادة بشكل خاطئ، وان كان من حيث 

 .املنطق أن منتجات املؤسسة املطبقة ملعايري اآليزو ستكون مبواصفات جيدة
 تطوير خطة اجلودة

ل فريق جودة املشروع، يتم مبوجبها ضبط اجلودة الحقا أو التحكم هبا، إذ أهنا القاعدة اليت يؤسس عليها عم هي اخلطة اليت
 :مل ما يليوجيب أن تش

 .إنشاء جهاز لضبط اجلودة مع وضع هيكل تنظيمي له، حيدد فيه العدد والتخصصات الالزم توافرها -1
ة لكيفية تطبيق أنظمة وإجراءات ضبط اجلودة على مجيع األعمال اليت جيب أن تتضمن اخلطة الطرق واألساليب املقرتح -2

 .تنفذ يف املشروع
 . حتديد عدد وأنواع االختبارات اليت سوف تكون جزءاً من ضبط اجلودة ومن سيقوم هبذه االختبارات -3
 .اشتمال اخلطة على نظام لرتقيم وتصنيف سجالت وتقارير ونتائج ضبط اجلودة -4

  Quality Assurance: ةتوكيد اجلود .2
يشري إىل العمليات واإلجراءات اليت ترصد بشكل منهجي خمتلف جوانب تنفيذ عمليات املشروع  QAضمان اجلودة إختصارا 

 :عادة تتضمن. لكشف وتصحيح أي خطخ والتخكد من أنه يتم الوفاء مبعايري خطة اجلودة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة
 .واد بشكل صحيحاستالم ختزين امل•  
 .تقييم عمليات املشروع وإختاذ ما يلزم من اإلجراءات التصحيحية•  
 .تدقيق التسليمات النهائية للتخكد من مطابقتها ملتطلباهتا الوظيفية•  

  Quality Control ضبط اجلودة .3
ل للتحكم مبستوى اجلودة االمجايل ، اهلدف منها مراقبة تنفيذ أعمال املشروع ككQCضبط اجلودة أو مراقبة اجلودة وإختصارًا 

للمشروع حسب واثئق العقد واملتطلبات القياسية له وذلك لتجنب أي خلل يف التنفيذ أو تدٍن يف اجلودة قد يتسبب يف إعادة 
 .التنفيذ وما يرتتب على ذلك من أتخري وزايدة يف النفقات
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دة هو اجراء مستمر خالل فرتة التنفيذ للمشروع يهتم ميكن تلخيص الفرق بني ضمان اجلودة وضبط اجلودة ابن ضمان اجلو 
بتفاصيل عمليات املشروع، بينما ضبط اجلودة هو اجراء دوري يهتم ابلصورة العامة للمشروع ومبعايري اداءه كامل املشروع مثل 

 .زمن التنفيذ واملوازنة الكلية للمشروع
 --------------------------------------------------

 إدارة خماطر املشروع  -4
 ابلعملية احمليطعدم التخكد  بسبب اأو عدمه اوال ميكن التخكد من حصوهل سلبياً، أتثريا املشاريع على تؤثر اليت األحداث هي املخاطر

إدارة املخاطر هي جمال التوصل ملنع  .مراحل التنفيذ خالل تغريهاو  لعمليةيف ا املؤثرة الظروف تعدد إيل التخكد عدم ويرجع ،التنفيذ قيد
 بدراسة أسباب حدوث كل خطر لتالفيه مستقبال، كما ا، والعمل على عدم تكرارها، والتقليل من حجم اخلسائر عند حدوثهاملخاطر

    .متتد إدارة املخاطر إىل توفري األموال الالزمة لتعويض املشروع عن اخلسائر اليت حتدث
  املخاطر إدارة خطوات
 ذلك ويتم. املشروع أهداف إجناز هتدد اليت املخاطر آاثر ختفيف أو إلزالة صممت عمليات عن عبارة هي املخاطر إدارةخطوات 

 :تايلال النحو على أساسية خطوات مخس بتطبيق
 .ابلعمل احمليطة املخاطر على للتعرف األوىل األساسية اخلطوة وهى: املخاطر تعريف -١
 .األصلية امصادره على والوقوف املخاطر تصنيف هبا ويتم: املخاطر حتليل -٢
 .هحدوث الاحتمو  خطر كل حيدثها اليت اآلاثرتقييم يعتمد على و  من املخاطر عنصركمي لكل  حتديد وهو: املخاطر تقييم -٣
 .وآاثره اخلطر احتمال لتقليل تستخدم الطرق أي من حتديد يتم هنا: لمخاطرل خطة االستجابة -٤
 .سابقة خماطر يف التحكم فشل أو جديدة خطر مصادر أي الستكشاف وتتم:املخاطر مراقبةالتحكم و  -٥
  املخاطر تعريف  (1

 هذه حلل برانمج ووضع احملتملة املخاطر أنواع مجيع لتحديد شائعةال املخاطر أهم به جدول عمل جيب مشروع أبي القيام عند
 :نعتمد على عدة تقنيات لتعريف خماطر املشروع منها .املشاكل
 اخلرباء آراء  
 ال وحدها اخلرباء آراء أن جيب العلم ولكن للتعريف، الطرق أسهل تعترب وهى اخلطر، حجم ملدى وإدراكه اخلبري وعى على تعتمد

 .املعقدة غري الصغرية املشاريع يف إال كفىت
 اخلطة تقسيم  

  حدة، على كل جزء يف املخاطر ودراسة العمل خطة تقسيم طريق عن املشروع داخل يف الكامنة املخاطر تعاجل
 القرارات استنباط  

ظروف وبيئة  حتليل استخدام وميكن(. املشروع خارج أو داخل) حيدث سوف ما أمرًا اليت تؤدي إىل أن تركز على دراسة العوامل
 على القرار استنباط حالة يف قرارات خاطئة إىل يؤدى قد ذلك أن االعتبار يف األخذ مع ،املالئمة حلدوثه القرارات الستنباط املشروع
  .لوضع املشروع الفعلي خمتلف أساس
 األفكار تداول 
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  .النتائج أفضل إىل للوصول لتبادل األفكار خالل اجتماعات تستخدم
كما . مشرتكة تكون قد هذه املشاريع هلا تتعرض قد اليت املخاطر أنواع فان البعض، بعضها عن املشاريع اختالف من رغمال على

 :يوضح املثال التايل
  :املشاريع إدارة يف الشائعة مثال عن قائمة املخاطر

 .املناسب الوقت يف مستعدا املشروع يف العمل فريق يكون ال قد •
 .إليها احلاجة عند العالية املهارة ذات العمل عةجممو  تتوفر ال قد •
 .خربة أقل آخرون وُيستقدم اخلربة ذوى املوظفني بعض تغري يتم قد •
 .املناسب الوقت يف الالزمة القرارات اختاذ يتم ال قد •
 .للتنفيذ الزمين ابجلدول يلتزمون ال قد املشروع منفذو •
  التنفيذ اءأثن املشروع على إضافية تغريات حتدث قد •
 .لفهمها إضايف لوقت املستخدمة التكنولوجيا حتتاج قد •
 .ابملشروع يضر مما تتكامل ال قد للمشروع التكنولوجية املكوانت •
 .املتاحة اإلمكانيات من أعلى تكون قد املشروع احتياجات •
 .املطلوبة الوظائف كل تلبية يف يفشل قد املنتج •
 .....(فيضان، حريق،) الكوارث نم نوع ألي املشروع يتعرض قد •
  حتليل املخاطر (2

، ويتم يف هذه اخلطوة تصنيف وفرز املخاطر ضمن فئات ليسهل تطوير خطة للمخاطر املوضوعياجلانب  على تركز هذه اخلطوة
كمثال على  ،مًا للتصنيفللمخاطر اذ حيدد مدير املشروع املعيار الذي يراه مالئ بتصنيف حمددال يلزم التقيد . استجابة لكل فئة منها
 :كاآليت تصنيفات مخسة حتت مشروع هلا يتعرض أن ميكن اليت ذلك سنصنف املخاطر

  املتوقعة غري اخلارجية املخاطر (١
بسبب عدم انتظام  املشروع يواجه سوف منها أي حتديد يصعبو  ،. املشروع أو املدير سيطرة نطاق خارج تكون اليت املخاطر هي

أو  مثال، طبيعية كوارث حدوث نتيجة املشروع استكمال على القدرة عدم أو احلكومية، بعض اإلجراءات نتيجة حتدث قد. حدوثها
 .املناخية التغريات أو احلروب أو للسوق اخلارجية التغريات مواكبة يف الفشل

  املتوقعة اخلارجية املخاطر ( ٢
 :املخاطر هذه على مثال. املشروع على تؤثر وفس مدى أي إىل نعرف ال ولكن حتدث أن نتوقع اليت املخاطر هي

 .عليها أسعارها والطلب يزيد مما السلع لبعض احتياطي وجود عدم أو اخلام املواد لنقص السوق استجابة -
 .والضرائب التضخم العملية، سعر على تؤثر اليت املالية السياسات -

 الداخلية الفنية املخاطر( ٣
 حتقيق عدم خطورة على حتتوى وهى. املنتج النهائي تصميم أو املشروع بناء أو تصميم من املشروع يف مةاملستخد التكنولوجيا من تنشخ

 .املطلوبة األداء مستوايت
 الداخلية الفنية غري املخاطر (٤
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 .املشروع التحكم مبواردعلى  اإلدارة فشل أي، املشروع عن ولنياملسؤ  املديرين من اجليدة السيطرة عدم عن تنتج
  القانونية املخاطر (٥

 القانون أما وغريها، العمل العميل وتصاريح مع القانونية العقود يف يتمثل املدين والقانون واجلنائي، املدين القانون طائلة حتت تقع
  .العمال على أو البيئة على سواء العامة األمن والسالمة وطرق الصحية ابجلوانب يتعلق ما كل فهو اجلنائي

 صالاالت خماطر( 6
 . ابملشروع املعنية األطراف كل بني اتصال هو إجياد واهلدف. هي املخاطر الناشئة عن عدم وصول املعلومات ابلوقت أو ابملعىن الدقيق

 تقييم املخاطر (3
ة وتقدير اخلسائر النامج ملخاطرحتمال حدوث اال اإلحصائي للمخاطر من خالل أخذ اجلانبالتحليل الكمي  علىهذه اخلطوة  تركز 

 :املعادلة األبسط يف التحليل الكمي هي. عن حدوثها
 .املخاطرة من حدوثالتبعات املتوقعة اخلسارة أو ×  املخاطرةاحتمالية وقوع = املخاطرة مستوى 

 وميكــن اعتمــاد ثــالث .يــتم عــادة ترتيــب املخــاطر وفقــا للمســتوى النــاتج وتعطــى األولويــة بطبيعــة احلــال للمخــاطر ذات املســتوى األعلــى
وى عـايل للمخـاطرة، مسـتوى متوســط مســت: عليهــا مـن تلـك املعادلـة وهـي حنصـلمسـتوايت للمخـاطر اعتمـادا علـى النتــائج الكميـة الـيت 

 .خاطرة ومستوى منخفض للمخاطرةملل
 خطة االستجابة للمخاطر (4

 يف اسرتاتيجياتوجود عدة  نلحظ من إدارة املخاطر هو تطوير خطة االستجابة تكون أداة مساعدة إلدارة املشروع،اجلانب العملي 
 :االستجابة للمخاطر منها

 ها، مثل أتمني كادر احتياطي من االختصاصات راء يلغي أثر املخاطر يف حال حدوث، اي اختاذ اجاملشروع يف املخاطر إزالة
مادة بشكل مسبق االساسية يف العمل لتاليف خماطر تسرب االفراد خالل املشروع، او توريد كامل احتياجات املشروع من 

لتاليف خماطر انقطاع املادة، او التعاقد بطريقة املبلغ املصروف زائد نسبة أرابح عوضا عن عقد السعر االمجايل لتاليف خماطر 
 زايدة االسعار 

 مثل بعض اجراءات احلماية ملوقع املشروع اليت ختفض ااثر بعض احلوادث مثل السرقة او الفيضاانتاملخاطر من التقليل ،.  
 املناسب التخمني بعمل ، تتم عادةاملخاطر نقل. 
 ايدة االسعار على املالك ، مثل حتميل ز طراف املشروعتقاسم الىثار لوقوع خماطرة بني أ طريق عن ، تتماملخاطر يف املشاركة

رض للمشروع واملنفذن وهذا خيار جيد جلميع األطراف فمثاًل اذا مت حتميل املنفذ كامل املخاطر سيقوم بزايدة سعر الع
 .مما يرتتب أعباء مالية اضافية على املالك( راجع بند سعر املناقصة يف ادارة الكلفة للمشروع)
 من فئة املستوى املنخفض  كانت إذا املخاطر هذه قبول 

 املخاطرومراقبة  التحكم ( 5
لمخاطر مبجرد ظهورها وتطوير خطة ادارة املخاطر يتم ذلك ابملراقبة الدائمة خالل كامل دورة حياة املشروع لتسجيل املؤشرات األولية ل

 .والتحديث الدوري خلطة املخاطر مبا يتناسب مع وضع املشروع الفعلي خالل مرحلة التنفيذ. هلا
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 


