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 شكر وتقدمر

 
ا أولاً هلل شكرال  يطيب كما الدراسة، هذه إكمال على أعانني الذي فهو وأخيرا

أ.د. مختار معمر أبوراوي  :ألستاذي والعرفان الشكر بجزيل ليًأنًأتقدم

 البحث هذا إنجاز من تمكنت لما فلوله،ًومتابعته وإرشاده عظيمًجهده على

ًهللا الوجه، هذا على وزادةً شأنه ورفع وأكرمه الجزاء خير عني فجزاه

ً .بسطةًفيًالعلم
 

ًلي لما إلىًإخوتيًاألعزاء العرفانًموصولو والشكر  مساندة من قدموه

هديل(.ًوإليًكلًمنًومعاذًوًمحمدوًوإليًزوجتيًوًأبنائيًً)مالك معنوية.

ًالرسالة ًالعونًوساندنيًفيًسبيلًإنجازًهذه ًلًيفوتنيًأنًً،مدًليًيد كما

 بجانبي ووقفوا ساعدوني الذين زمالئي جميع إلى والعرفان أتقدمًبالشكر

 .ىًالنهايةحت

ًالمتواضع جهدي ثمرة أهدي جميعا إليهم

ً

ً
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  ملخصال

هذا  فيتنافسية بين الشركات ال القدرة تعتبرليبيا, و  فيالتنموية  أهم القطاعات من تشييدالر قطاع البناء و يعتب
قطاع. إضافة إلي أن دراسة الخيارات التعاقدية ال عالية جدا, والتي لها التأثير المباشر على نجاح طاعالق

 .ركائز األساسية لنجاح المشروعال منتعتبر أيضا تنفيذ ال وتقييمها بشكل مستمر أثناء مراحل
 

التعرف على انعكاسات الخيارات التعاقدية على أداء مشروعات التشييد, والتعرف تهدف هذه الدراسة إلى 
على أنواع عقود التشييد المختلفة, وكذلك على درجة ممارسة فريق المشروع ألنواع العقود المختلفة , والقيام 

ولتحقيق أهداف الدراسة واإلدارة لمشروع مطار طرابلس العالمي الجديد.  بدراسة تحليلية على عقد اإلشراف
فقد تم مراجعة الدراسات السابقة , والمادة النظرية المتعلقة بموضوع الدراسة, وصياغة بعض الفرضيات 

 لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها.
  

ستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية قد قام الباحث بإتباع المنهج التحليلي في البحث وا
(SPSS) statistical package for Social Sciences  في تحليل البيانات. وقد توصلت الدراسة إلى

مجموعة من النتائج  أهمها: إن اختيار العقد المناسب لمشروع التشييد له تأثير إيجابي على أداء مشروع 
الفهم صور لدى العاملين من مهندسين وقانونيين بإدارات مشروعات المطار في التشييد, كما أنه هناك ق

برام  من مرحلة العطاء اً بدءومتابعة تنفيذها  لطرق وأساليب التعاقد في مشاريع التشييدالسليم  والتفاوض وا 
يقة التكلفة, إضافة , إلى جانب عدم أهلية األفراد القائمين على اللجان المكلفة إلسناد عقود المشاريع بطر العقد

. الي القصور في فهم الئحة العقود اإلدارية, كل ذلك انعكس سلبًا على األداء في تنفيد مشروعات التشييد
طريقة التكليف المباشر أكثر الطرق استخدامًا في بالدنا والتي عملت على عدم إتاحة الفرصة لبعض تعتبر 

ومالية على التنفيذ, وأن الخيار التعاقدي الممكن استخدامه  الشركات األخرى والتي قد تكون أكثر مقدرة فنية
عادة  سفي تنفيذ المشروعات الكبرى كمشروع تنفيذ مطار طرابل العالمي الجديد هو عقد البناء والتشغيل وا 

 Build Operate Transfer(B.O.Tالملكية )
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abstract 
 
The construction sector is the most important development sectors in Libya, the 

competitiveness of companies in this sector are very high, and that have a direct 

impact on the success of the sector. In addition, the study of contractual option and 

evaluated on an ongoing basis during the implementation stages is key elements 

for the success of the project. 
 

This research aimed at investigating the effects of the optional contract on the 

performances of the construction projects; understand the main types of 

construction contracts; how the project teams dealing with kind of these projects 

and analysis of contract of new Tripoli International Airport project as case study. 

Therefore, this research focuses on reviewing the previous literature and theoretical 

material which has been used on this case study to achieve the objectives of this 

research.  
 

The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) statistical was used for data 

analysis. The results presented in this work have shown a range of results, 

including: The right choice of the contract for the construction project has a 

positive effect on the performance of the construction project, inability of 

Engineering and legal departments of understanding the construction contracts 

types, contractual procedure; tender procedures and follow up construction 

execution phase. As well as the incapability of technical and commercial 

evaluation committees for assigning project contracts using the direct awarded 

contract. Finally the deficiencies in the understanding of the list of administrative 

contracts, all of that reflected negatively on the performance, in implementing the 

construction projects. 
 

The outcomes of this research have shown the direct assignment contract is the 

most commonly used in our country, and that led to the lack of opportunity for 

some successful companies that have technical and financial ability to execution 

the projects, and that the contract type could be used in the implementation of 

major projects as a new implementation of the Tripoli International Airport is 

Build Operator Transfer (B.O.T).   
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 الفصل االول
 المقدمة

 تمهيد 1.1
في مجال صناعة التشييد ملزمة ببناء وتشييد المشاريع بفعالية وكلفة محددة لتلبية رغبات شركات التنفيذ 

سية وفقًا لمتطلبات المالكين, كما أن التقنيات المستحدثة أثناء عملية التنفيذ, والتعديالت في التصاميم الهند
لمتطلبات التشييد, إضافة إلى االعتبارات  الجيدفهم الجوهرية في عدم  اً مراحل التشييد, قد تكون أسباب

من أسباب األعمال  اً االقتصادية األخرى. هذه التعديالت  تعتبر مهمة وتصبح بالنسبة للعقد األصلي سبب
 لفعلية وزيادة في المدة الزمنية للمشروع.                                 اإلضافية وما يترتب عليها من زيادة في التكلفة ا

 

إن متابعة التغيرات التي تطرأ على العقد وتقييم آثارها المباشرة على التنفيذ مثل صعوبات إنتاجية العاملين 
ؤثر في أيضا ت ابدوره ية, والتول الزمنياجهها المقاول بسبب غياب اإلدارة الهندسية والتغير في الجداالتي يو 

المتزايد مع الشركات الوطنية  التعاقداتمراقبة التغييرات التي تطرأ على أوامر العمل وأداء المشروع. كما أن 
واالستعانة بالشركات الخارجية تطرح تحديات كبيرة للجهات المعنية بصناعة التشييد فيما يتعلق بإدارة هذه 

وتطوير المهارات  ستحداثا بينهم. وتتمثل هذه التحديات في القدرة على العقود والعالقة التجارية الناشئة
  .األساسية إلدارة المشاريع

 

 تنفيذ التزاماتها المتعاقدشركات المقاوالت التي تعمل في مجال صناعة البناء والتشييد هو ل الهدف الرئيس
وبجودة عالية وأسعار منطقية.  والمعايير الهندسية وفي الزمن المحدد وفق الشروط والمواصفاتعليها 

ولتحقيق هذا الهدف يجب على األطراف المتعاقدة إدارة العملية التعاقدية بأفضل الممارسات في مجال 
العطاءات. ومن القرارات األساسية األولى التي ينبغي اتخاذها في مشروعات التشييد هو اختيار العقد 

عقد تكلفة الوحدة وعقد التكلفة المستهدفة والمقطوعية : ة مثلوالشائع العامةالمناسب واالبتعاد عن العقود 
الذي يعتبره البعض تحصيل حاصل من  , وأن القراروالعمل بالعقود التي تتناسب مع طبيعة وحجم المشروع

التطورات  مع نافىتي األمر الذيخالل تبني استراتيجية ثابتة في التعاقد بدون مراعاة لظروف أطراف التعاقد, 
 يرة التي حدثت في العالم في مجال التعاقدات الهندسية المختلفة. الكب
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عدياادة فااي المشااروع, تاانعكس بصااورة ساالبية علااى  اكلمناسااب للتعاقااد إلااى مشااالغالبااًا مااا يااؤدي االختيااار غياار 
لبياة في التنفيذ, وكذلك ارتفاع في التكاليف النهائية للمشروع, وبالتاالي تاؤدي الاي الفشال فاي ت تأخيرالجودة وال

 .[1]المالكة للمشروع متطلبات الجهة
     

 مشكلة البحث 2.1
إن تفاوت الخبرة بين مهندسي مشروعات التشييد فيما يتعلق بالممارسة المهنية في مجال العطاءات 

دارة عقود شراف على تنفيذ المشروعات باختالف مجاالتها, والخيارات إلالتشييد, وكذلك ا والتفاوض وا 
ودرجة تعقيده بل في بعض  وحجم المشروع وعات التشييد يتم تحديدها بناء على طبيعةالتعاقدية في مشر 

 األحيان يكون أكثر من خيار تعاقدي في المشروع الواحد للسبب نفسه.
 

على تقارير ديوان المحاسبة والوقوف على بعض المشاريع االستراتيجية التي توقف  طالعاالومن خالل 
قام الباحث بزيارة ميدانية لمشروع تنفيذ مطار طرابلس  ,سابع عشر من فبرايرتنفيذها قبل أحداث ثورة ال

كخيار تعاقدي لهذا النوع من  (Cost Plus)زائد العالمي الجديد, الذي اعتمدت فيه استراتيجية التكلفة 
ي يورو, وبلغ إجمال ( (1,211,798,778 المشاريع, حيث بلغت القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال المشروع

حسب التقارير المعدة % 39.9 بنسبة إنجاز بلغت( يورو 570,219,185)  القيمة المدفوعة للشركة المنفذة
 تنفيد المفترض االنتهاء منمن م و  2007.09.15بالخصوص. علمًا بأن بداية التعاقد كانت بتاريخ 

ة عن كثرة المطالبات م, وهذا المشروع متوقف اآلن بسبب النزاعات الناشئ2009.09.15المشروع بتاريخ 
 من اآلن ووجود مشاكل في الخيارات التعاقدية المبرمة بين أطراف العقد. لذلك أصبح ,بين الطرفين
  والتعامل معها. إلدارتها استراتيجية وضع بهدف الخيارات التعاقدية وتحليلها طبيعة فهم الضروري

 

 
 زمناللمشروع ) أهداف تحقيقتعمل على  تاجراءاإل مجموعة من هي التشييد قطاع العقود في ن إدارةإ

 أولوياتهم جدولة في المشاريعالعقود مديري  إدارة بيئية(. كما تساعدالو  مهنيةالسالمة وال جودةوال كلفةوالت
 المشروع إنجاح في يسهم , مماسليم بشكل القرار صنع عملية في أيضاً  الموارد وتساعدهم وتخصيص

مدى مالئمة الخيارات التعاقدية في مثل هذه المشاريع حول   هذا البحث وبالتالي يتمحور .أهدافه وتحقيق
 المشروع ألنواع العقود المبرمة؟العمل في ومعرفة مدى فهم فريق 
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 فرضيات الدراسة 3.1
 اآلتي: الدراسة في فرضيات يمكن صياغة 
ومتابعة  لمراحل التعاقديةلدارات العقود على الفهم السليم إقانونيين في المهندسين و والقصور العاملين  .1

برام العقدًا تنفيذها بدء  . وصوال إلى مرحلة التوقيع والمصادقة على العقد من مرحلة العطاء والتفاوض وا 
أهلية األفراد القائمين على اللجان المكلفة ألسناد عقود المشاريع بطريقة التكلفة زائد ينعكس على عدم  .2

 أداء مشروعات التشييد.
دية بطريقة التكلفة زائد تنعكس على أداء مشروعات التشييد لتفادى أو التقليل من مخاطر المخاطر التعاق .3

 هذه الصناعة والحد من النزعات.
الخيارات بمثل هذه الدراسات التي تعنى بموضوع إدارة العقود فيما يتعلق لافتقار المكتبات العربية  .4

أو التقليل من مخاطر هذه الصناعة والحد من أداء مشروعات التشييد لتفادي  على تأثيرهاالتعاقدية و 
 النزاعات.

 

 أهداف البحث 4.1
 هذا البحث إلى: يهدف

 التعرف على أنواع عقود التشييد المختلفة في مشروعات التشييد. .1
 التعرف على درجة ممارسة فريق المشروع ألنواع العقود المختلفة. .2
 مشروعات التشييد.الخيارات التعاقدية على أداء  مدى تأثيرعلى التعرف  .3
وما تحتويه من مخاطر تعاقدية في  تفيد صناع القرار في صناعة التشييد أن اقتراح توصيات من شأنها .4

 ودرجة تعقيد المشروع. وحجم مناسبة لطبيعةالحالة اختيار العقود غير 
 

 أهمية البحث 5.1
ختيار التعاقدي السليم ينعكس إيجابًا مشروع وااللنجاح أي  بالنسبةالصعبة  اممهال منالخيارات التعاقدية تعد 

يجابي في حل النزاعات التعاقدية بين إمساهمته بشكل إلى ضافة إعلى أداء وتنفيذ مراحل المشروع المختلفة. 
بإدارة العقود في  ىأطرافه في كل مراحل التنفيذ وتكمن أهمية البحث  باعتباره من الدراسات الحديثة التي تعن

 مشاريع التشييد.
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 منهجية البحث 6.1
ماان الناحيااة الواقعيااة, عاان طريااق جمااع البيانااات والمعلومااات  لدراسااة الظاااهرة التحليلااي الماانهج اسااتخدامم تاا

وتحليلها والتعبير عنها بهدف الوصول إلى اساتنتاجات تسااهم فاي تحساين وتطاوير الواقاع الاذي ساتتم دراساته, 
 :البيانات من أساسيين ننوعي على وتعتمد هذه الدراسة

 

 األولية أواًل: البيانات
استبانة على مجتمع الدراسة المتمثل في العاملين بجهاز تنفيذ مشروعات  توزيع الميداني من خالل  البحثب

 مفردات البحث, االستبانة على مجموعة من االستفسارات التي تساعد على دراسة تحتوي , حيثالمواصالت
برنامج ال باستخدام حليلهاوف يتم تس . كل البياناتالبحث الالزمة لموضوع المعلومات وتجميع وكذلك حصر
 اإلحصائية االختبارات استخدامبو  Statistical Package for Social Science (SPSS)اإلحصائي
 الدراسة.  موضوع تدعم ومؤشرات قيمة ذات لدالالت الوصول بهدف المناسبة

 

 نوية     الثا ثانيًا: البيانات
 السابقة والدراسات الخاصة والمنشورات والدورياتالعربية واألجنبية  الكتب مراجعة انوية فيتتمثل البيانات الث

 المتخصصة والوثائق والمهنية لعلميةت االمجالاالطالع على كذلك و  ثالبح بموضوع المتعلقة والبحوث
 .معلومات الدوليةالالبحث في شبكة باإلضافة الى , الدراسة بموضوع عالقة لها التي واإلحصائيات والنشرات

 

 الدراسة حدود 7.1
في العاملين بجهاز تنفيذ مشروعات  المتمثل الدراسة مجتمع على البحث : يقتصرالبشرية الحدود

 المواصالت.
 (.2009-2007)الزمانية:  الحدود
 الخيار التعاقدي وانعكاساته على أداء مشروعات التشييد. الموضوعية: الحدود

 يع جهاز تنفيذ مشروعات المواصالت طرابلس.مشار لحدود المكانية: ا
 

 هيكلية البحث 8.1
 : إلى أربعة فصول أن يقسم البحثاقتضت طبيعة 

 الفصل األول: المقدمة. 
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة
 الثالث: اإلطار العملي للدراسةالفصل 

 الفصل الرابع: االستنتاجات والتوصيات
 قائمة المراجع 
 قائمة المالحق 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للدراسة
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للدراسة

 

 تمهيد 1.2
لاى مفهاوم وأناواع عقاود و يتناول هذا الفصل ملخص للدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراساة الحالياة,  ا 

القانونياة الدولياة والمحلياة  التشاريعات ةناقشاباإلضاافة الاي مالتشاييد,  اريعي مشاالتشييد, والعالقات التعاقدياة فا
 التشييد.     اريعالمخاطر التعاقدية في مش اً التشييد, وأخير  اريعفي مش

 

 الدراسات السابقة 2.2
 م فائدة للمجتمعيقدلت التي تناولت نفس الموضوع لجهود الدراسات السابقة جاءت هذه الدراسة مكملة 

براز على الدراسات السابقة طالعاالوالمجاالت العلمية المختلفة. لذلك تم   التي لبعض الدراسات ملخصات وا 
 بالموضوع.  تتعلق

  

طريقة التكليف المباشر فى اسناد المشاريع التشييد في ليبيا  تناولت(, 2000لميالد قريره )دراسة سابقة, 
زيادة تأثيرها على معرفة أسبابها و لبالتكليف المباشر وذلك المشاكل الناتجة عن طريق اسناد المشاريع و 
المقابالت الشخصية مع و نات اوجمع البي انةلتنفيذ. من خالل تحليل االستبالزمنية لفترة الو االجمالية تكلفة ال

نشائي إلأن اختيار العقد المناسب للمشروع اإلي  الدراسةهذه توصلت نتائج  ,متخذي القرار في هذا المجال
سراع في بدء التنفيذ قبل استكمال جميع الدراسات الخاصة بالمشروع إلمن أهم عوامل نجاح المشروع, وأن ا

صالحيات لفريق المشروع المنح  التنفيذ. كما انمن شأنه أن ينتج عنه مخاطر تزيد من الكلفة وتأخر 
ن  .في نجاح المشروعواختياره بعناية واضحة وتسهيل االتصاالت بينه وبين المالك والمنفذ يسهم  أحد وا 

عدم إلمام لجان و  عن عدم الكفاءة الفنية للمقاولناتجة أسباب حدوث المشاكل والنزاعات بين أطراف العقد 
ن  .العطاءات بأنواع الطرق التعاقدية سناد المباشر وهذا إلهي طريقة افي التعاقد أكثر الطرق المستخدمة وا 

كات لتنفيذ المشاريع دون منح الفرصة لبعض الشركات األخرى بعض الشر  لى احتكارإمن شأنه أن يؤدي 
 .[1]التنفيذمالية على الفنية و المقدرة أفضل من حيث الالتي قد تكون 

 

 Patrick. (2001,) "Identifying Key Risks in Constructionلة السابق دراسة كما تناولت
Projects تجنب مصادر المطالبات  لصحيح لنوع العقد وأن التقليل من مخاطر التشييد يكون باالختيار ا
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: متمثلة فيالتحليل لمصادر المطالبات وخصائص المشروع و نوع العقد الصحيح لختيار العن طريق ا
أوجه ومواصفات المشروع والتي تؤثر على مصادر و  الطرق المستخدمةو  األشخاص القائمين على المشروع

تم  .المختلفةاريع لمشاالخصائص مع تناسب تد المختلفة والتي عقود التشيي ألنواعالمطالبات وعمل تحليل 
استخدام هذا البرنامج تم  .المطالباتمن لتقليل وذلك لتطوير برنامج حاسوب الختيار نوع العقد المناسب 

 .[2]تعديله طبقًا للنتائج المتحصل عليهاوتم  على حاالت حقيقية
 

ت وتحليلهاااا للتعااارف علاااى المخااااطر الرئيساااة فاااي مشااااريع لتجمياااع البياناااااساااتبانة , (2000) حمااادياساااتخدم 
نتاائج التقيايم احتمالياة ظهاور المخااطر ودرجاة تأثيرهاا.  وقاد بيناتالتشييد من وجهة نظر أصاحاب المصالحة, 

كمخاطر أساسية. كما كشفت نتائج الدراسة أن هذه المخاطر تتعلق بشكل  عامالً  ينوقد تم التعرف على عشر 
بالكياناات لهاا عالقاة  , باإلضافة الي البعض من هاذه المخااطرالمقاول والمالك والمهندسأساسي في ترتيبها ب

عليهااا فااي هااذه  وقضااايا خارجيااة. المخاااطر الرئيسااة التااي تاام التعاارف المااورديناو  الباااطن مقاااوليو  الحكوميااة
شاروع والتغييارات تشمل: الجدول الزمني المحكم للمشروع الذي له تاأثير مباشار وقاوي علاى أهاداف المالدراسة 

 جياد لبارامجالالتخطايط غيار و الجودة المتوقعة و  اإلداريةفي التصاميم الهندسية والمبالغة في إجراءات االعتماد 
كماااا بينااات نتاااائج الدراساااة أن األخطاااار المتوقعاااة موزعاااة علاااى دورة حيااااة  ,التنفياااذ والتغييااار فاااي مجاااال العمااال

المشاتركة بادءًا وجوب تعاون أطاراف العقاد بأوصت الدراسة  المشروع ويحتمل ظهورها مرة في كل مرحلة. كما
  .[3]أطراف العقد والمتوقع نشوئها بينمن دراسة الجدوى والتعرف على المخاطر المحتملة 

     

 آثارها وخفض المشروعات تنفيذ مخاطر لمواجهة مقترح بعنوان إطار ,[4] (2005للغندور ) دراسة سابقة
حيث التوقيت وتأثيره على الزمن الكلي المختلفة التي تساهم في تأخير المشروع من  ألسبابا. "السلبية المالية

أطراف المشروع يدركون جيدًا التكاليف العالية والمخاطر المصاحبة لمطالبات التأخير  . وقد أصبح للمشروع
تأخير, وأثبت تم تطبيقه في مشروعات مختلفة لحل مشاكل مطالبات النموذج  قضاء. صمم الباحثللواللجوء 

عن التأخير, كما  ات الناتجةلحصول على توزيع عادل للمسؤوليل أن استخدام األسلوب المناسب يعد مفتاح
 [4]أن هذه الطريقة تعتبر أحد الطرق القليلة المناسبة لتحليل مطالبات التأخير.
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حيث بينت د في سورية", استراتيجيات التعاقد لمشروعات التشييبعنوان , (2009) لجالليل" تناولت دراسة 
هذه الدراسة بأن هناك صعوبات كبيرة واستحالة في حاالت عديدة لتطبيق االتجاهات الحديثة في 
استراتيجيات التعاقد في ظل التطورات الكبيرة التي شهدتها استراتيجيات التعاقد في دول العالم المختلفة, مما 

. كما بينت النتائج أن إشراك المقاولين اعاقد في سورييتطلب العمل على إصدار قوانين وأنظمة جديدة للت
   .   [5]والموردين في مراحل مبكرة من دورة حياة المشروع يسهم في إنجاح المشروع

 

إدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في  ( بعنوان2012) آخرون  حمادة. لسابقةوفي دراسة اخري 
ت وأنواع المخاطر في عقود التشييد, وكشفت نتائج هذه الدارسة أن إدارة أساسيا هذه الدراسة تناولت .سورية

توزيعها بين أطراف المشروع للوصول إلى عقد متوازن يؤدي في الغالب إلى نجاح يجب ان يتم المخاطر 
المشروع وبأقل تكلفة خاصة في تكاليف النزاع. عند صياغة العقد ينبغي عدم تحميل المقاول نسبة أكبر من 

مخاطر, ألن ذلك يؤدي إلى زيادة سعر العقد نتيجة مطالبة المقاول بتكاليف إضافية ولتغطية تكاليف ال
 .[6]شركات التأمين

 

مرحلاااة التعاقااااد وتأثيرهاااا علاااى تنفياااذ المشااااروع لدراساااة بعناااوان  ,(2009وآخاااارون ) حميااادل انةتااام تصااامم اساااتب
ااوذلااك  اإلنشااائي مسااتوى أهميتهااا بماادمج فااي هااذه االسااتبانة ّدد لتحديااد احتمااال حاادوث المخاااطر وتأثيرهااا, وح 

كل هدف مان أهاداف للتحديد مدى تأثير المخاطر المهمة  أخرى انةمعياري االحتمال والتأثير المحتمل, واستب
نتااائج هااذه الدراسااة أن مخاااطر  بينااتلالسااتجابة للمخاااطر. و  ااإلجااراءات المطبقااة فااي سااوري كااذلكالمشااروع و 

بينات كماا تعاد مان أهام المخااطر.  المنفاذة والمتعاقاد عليهااالخاتالف باين الكمياات التضخم وتقلبات األسعار وا
نتاااائج الدراساااة أيضاااًا أن تجناااب المخااااطر هاااو اإلجاااراء األكثااار اساااتخدامًا لالساااتجابة للمخااااطر, يلياااه القباااول 

  .[7]العقدالمخطط لها وتحويلها ضمن شروط 
 

استراتيجيات التعاقد ( دراسة تناولت 2009) جالليلل مرحلة التعاقد ومدى تأثيرها على تنفيذ المشروع
أن اإلدارة الهندسية الناجحة التي تنفذ ها هي , نتائج[8]دراسة سابقةايضا كانت  لمشروعات التشييد في سورية.

استيعاب المهندس  .المشروع ضمن الميزانية المحددة والجدول الزمني المقرر وبالمستوى النوعي المطلوب
بدارسة وثائق المناقصة التي أعدها المالك أو رب العمل وبعناية وذلك فنية الفنية وغير اللعقد كافة تفاصيل ال
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 ,االلتزام بهابالتي ال يتعهد المقاول و بشأن بعض األمور الغامضة  مالحظات الو تقديم التوضيحات  .ودقة
أشارت  .ساسية في العقداألمتطلبات والقانونية النصوص المتعارضة مع  مالحظاتال هذه أن ال تكون بشرط

بر من العناصر األساسية المؤثرة في تأن إعداد صيغة العقد والمستندات التي تلحق به تعكذلك الي النتائج 
االعتناء بصياغة  العقد. تنفيذ بنودالناتجة عن بعيدًا عن المشاكل والمطالبات و تنفيذ بصورة جيدة العملية 

بعض النصوص الغامضة في المحاكم القضائية لتفسير اللجوء الي اطراف العقد العقد بالشكل الذي يجنب 
  [8]د. العق

 

 مفهوم عقود التشييد 3.2
والتااي ماان خاللهااا يتحقااق التشااييد  اريعدارة مشااا اإلدارة الفنيااة إلإدارة مشااروعات التشااييد بشااكل عااام يقصااد بهاا

. ومان أبارز عناصار إدارة التشاييد باساتخدام الميزانياة المرصاودةو الازمن المخطاط  ووفاق نجاازاإل جاودة ضمان
تختلاف بااختالف حجام  لمشااريع التشاييدالعقود الهندساية . [8]المشروععقد الذي يحكم العالقة بين أطراف الهو 

دفع فيهااا للمقاااول الااتكااون طريقااة . فعلااى ساابيل المثااال مشاااريع التشااييد الصااغرى دفعالااوطريقااة وتوقياات التنفيااذ 
وفاي بعاض المشااريع ياتم االتفااق علاى إعطااء المقااول نسابة  ,لمالاك للمشاروععلى دفعة واحادة وعناد اساتالم ا

درجاااة المساااؤولية  كماااا ان .المشاااروع للمالاااكعناااد تساااليم وبااااقي القيماااة  كدفعاااة مقدماااة% مااان قيماااة العقاااد 25
التشاااييد بماااا يلباااي عقاااود أشاااكال تكاااون ساااببًا فاااي تناااوع مااان الممكااان ان  والتوقيااات والمخااااطرة ومقااادار الربحياااة

فااي و صاالح لمشااروع معااين التااي تالعقااود لااذلك كثياارا مااا نالحااظ أن للمشااروعات, والكمااي , تالف النااوعي االخاا
  .[9[مع اآلخرناسب تتمعين قد ال وزمان  مكان
 جهاة التعاقااد( وهمااا صااحب العماال  ,تفااق بااين أطاراف التعاقااد لتنفياذ مشااروع معاينالعقاد: هاو وثيقااة ا(

ف األول, والشركة المنفذة )المقاول ( ويرماز لاه باالطرف الثااني, وعلاى ويرمز له عادًة في عقود التشييد بالطر 
 [.9]ذلك فإن العقد يوضح فيه حقوق والتزامات كل طرف تجاه اآلخر 

 المالك والمقاول( للقيام بتنفيذ عمال معاين للطارف مكتوبة وموقعة بين كل من اتفاق  العقد: هو وثيقة(
ق( يحكام , ويحادد تتمثل في المقابل المتفاق علياه, وهاذا العقاد )االتفاااألول مقابل تحقيق منفعة للطرف الثاني 

والواجبات لكل أطاراف العقاد , والحقوق , والنظامية بينهما طيلة سريان مجال العمل , لية العالقة الفنية , واأل
[9]. 



 

25 

 

  ,وحقاوق العقد: هو صيغة مكتوبة تساتخدم باين المالاك والمهنادس )االستشااري( وتحادد العالقاة بينهماا
ومسؤوليات كل طرف تجاه اآلخر وتضامن تنفياذ المشاروع بكال تفاصايله بدقاة وساالمة وبماا يتفاق ماع الدراساة 

 [.8]وكافة مستندات العقد 
 حادى أدوات التنفياذ, ويشامل ذلاك المالحاق والوثاائق ا ةالعقد: هو اتفاق موقع بين جهاة إداريا لمكملاة وا 

 [.10]التي ينص عليها التعاقد .
 :[6]العقد صحيحًا البد أن تتوفر فيه شروط عامة تتمثل فيما يلي وحتى يكون 

وجااود عاارض واضااح ال غمااوض فيااه ماان طاارف ,وقبااول صااريح ماان الطاارف اآلخاار بمحااض اإلرادة  .1
 ودون إكراه.

 أن ال يشتمل موضوع العقد  على مخالفة شرعية أو نظامية. .2
 ستحالته عقاًل أو منطقًا.أن يكون قابل للتطبيق وعدم ا .3
 المتعاقدين من حيث السن والعقل للتعاقد. أهلية .4

 

 مكونات عقد التشييد: 4.2
 :[6]وثيقة العقد الرئيسة تشتمل على 

 تاريخ ومكان العقد. .1
 طرفي التعاقد وممثليهم وعناوينهم وبياناتهم الشخصية. .2
 موضوع التعاقد والغرض من العقد. .3
 تحديد وثائق العقد. .4
 .تحديد أولويات الوثائق عند وجود تناقض .5
 مدة العقد. .6
 دة ضمان األعمال.م .7
 قيمة العقد. .8
 طريقة تسليم الدفعات. .9
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 المواصفات الفنية  .10
 جداول الكميات والفئات في حالة العقود المحددة للكميات وأدوات الكميات التقريبية. .11
 جهات التقاضي أو نظام التحكيم في حالة إخالل أحد األطراف بالتعاقد. .12

 

 وثائق العقد: 5.2
 على عدة وثائق كالتالي:يشتمل العقد 

قااد(: فااي هااذا : أو مااا تساامى بوثيقااة العقااد األساسااية المقدمااة فااي صااورة العطاااء )صاايغة العاالتفاقيةةة 1.5.2
تفاق بين طرفي العقد ويتم التوقيع عليه من جهة التعاقد )المالك( والمقاول وربما يتضمن المستند يجسد فيه اال

 المشروع وقيمته المالية واسمي طرفي االتفاق وممثليهما. أيضًا بعض الشهود, ويذكر فيه عادة اسم
 

 كالتالي: مشروع ألي العامة األحكام مجموعة : وتشملالشروط العامة 2.5.2
 .)تعريف عام بالمشروع )المالك, المقاول, المصمم 
 .مكونات العقد 
 .حقوق ومسؤوليات المالك والمقاول والمصمم 
 .الزمن الكلي لتنفيذ المشروع 
 الدفع بين المقاول والمالك. طريقة 
 .التأمينات وغرامات التأخير 
وهااي عااادة مااا تكااون إمااا تعاادياًل أو إضااافة للشااروط العامااة بحيااث تالئاام طبيعااة  :الشةةروط الخاصةةة 3.5.2

المشروع المراد تنفيذه فإذا كانت األعمال  كتنقيب النفط في البحر مثاًل تضاف شروط تخص أعمال المساحة 
تياااب هاااذه الشاااروط  فاااي قااااع البحااار, وكاااذلك اساااتعمال األرصااافة البحرياااة وغيااار ذلاااك , وياااتم تر  البحريااة والحفااار
, إلى  نفس المواد فاي الشاروط العاماة ويانص علاى التعاديل الماراد إدخالاه علاى تلاك الشاروط الخاصة باإلشارة

 .وتهدف هذه الشروط الي االتي
 شروع دون التأثير في زيادة األسعار.إعطاء المالك مرونة في إحداث بعض التعديالت في بنود الم 
  تغير بنود التأمينات التي تنص عليها في الشروط العامة وكاذلك وضاع شاروط غراماة التاأخير وكيفياة

 تحمل المخاطر.
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  تحدياااد مساااؤولية المالاااك فااااي تاااوفير عااادد مااان المااااواد الخاصاااة كالمعاااّدات واألدوات أو القياااام باااابعض
كأعمااال مساااحية أو اختبااارات للتربااة أو مااواد البناااء أو تزويااد  األعمااال االستشااارية المكملااة للمشااروع

 المشروع بخدمات عامة )كهرباء, مياه, ..... إلخ(.
  وضاااع مواصااافات  خاصاااة كاساااتبدال ماااواد إنشاااائية ماااذكورة فاااي الشاااروط العاماااة األخااارى باااأخرى ذات

 مواصفات وجودة عالية.
 ئية أخاارى فااي الوقاات الااذي يااتم فيااه تنفيااذ وضااع اشااتراطات علااى المقاااول بعاادم انشااغاله بأعمااال إنشااا

 المشروع حتى ال يعرقل سير المشروع المتعاقد عليه.
 

وهاااي مجموعاااة مااان الشاااروط تشاااتمل باألسااااس علاااى عباااارات تقنياااة متفاااق عليهاااا وذلاااك  :المواصةةةفات 4.5.2
نوعياة داخال المشاروع ,وياتم الانص فيهاا عاادة علاى  (Quality  Control)لضمان جودة األعمال المختلفاة 

ومواصفات المواد المراد استعمالها من أسمنت وركام )حصى ورمل( وطوب وحديد وخشب وغيرها, كما ينص 
فيهااااا علااااى نوعيااااة ومواصاااافات فنيااااة المطلااااوب اسااااتعمالها, وخالصااااة القااااول ,فااااإن جميااااع بنااااود األعمااااال فااااي 

 .مهما كان نوعها المشروعات اإلنشائية يتم وصفها وكيفية تنفيذها وفقًا للمعايير المتفق عليها
وهي جداول ت حصر فيها جميع بناود األعماال اإلنشاائية مثال )أعماال الحفار والاردم,  :جداول الكميات 5.5.2

وأعمال الخرسانة وأعمال الطبقة العازلة, وأعمال البالط واألرضيات, وأعمال الدهانات, وأعماال الكهربااء, .. 
ة السااعر لكاال وحاادة ومجمااوع األسااعار. ويجاادر القااول بااأن إلااخ( وكمياتهااا وتشاامل خانااات لوحاادات القياااس وفئاا

حساب الكميات في المشروعات الهندساية يسااعد فاي تحدياد الازمن الكلاي لتنفياذ أعماال المشاروع, وكاذلك يفياد 
في حسااب إنتاجياة العمال لكال نشااط. هاذا وياتم إعاداد األعماال المختلفاة للمشااريع اإلنشاائية فاي دفتار خااص 

( وهو يعتبر مان المساتندات  المهماة وال يسامح بتداولاه وفاي العاادة يحفاظ بعهادة مهنادس معتمد )دفتر الحصر
 المالك, وتكمن أهمية حساب كميات أي مشروع إنشائي فيما يلي:

  حساب كميات أي مشروع إنشائي يساعد في وضع التكلفة المتوقعة له والتي على أساسها يتم اختيار
 المقاول لتنفيذ المشروع.

  ميزانية كلية للمشروع من بدايته حتى نهايته.يمكن عمل 
  )بناااء علااى التكلفااة المتوقعااة للمشااروع فااي البنااد السااابق يااتم تحديااد قيمااة التعااديالت )إن تطلااب األماار

 أثناء مرحلة التنفيذ. 
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:  توضح الرسومات الهندسية الملحقة مع مساتندات العقاد المخططات والرسومات الهندسية للمشروع 6.5.2
العريضااة لمشااروع التشااييد دون تفاصاايل )حسااب طريقااة التعاقااد( حسااب التصاااميم الهندسااية المعتماادة الخطااوط 

من المهندس االستشاري على أن يقوم بعد ذلك بوضع رسومات تفصايلية لكال ناوع مان األعماال يوضاح تنفياذ 
المشااروع( قباال  أعمااال التشااييد, بعااد ذلااك يااتم اعتماااد الرسااومات ماان قباال جهااة اإلشااراف )الجهااة المشاارفة علااى

 البدء في التنفيذ, وعالوة على ذلك.
 

 :[6]هناك مستندات أخرى تعتبر مكملة لعقد التشييد وال يتم  تنفيذ المشروع بدونها ومنها على سبيل المثال 
  برنامج العمل وطريقة التنفيذPlanning and Statement : 
  قائمة المعدات والعمالةList of Available Equipment: 
 جدول الزمني الSchedule: 
  خطاب ضمانWarranty 

 عها العقد, ومكملة لبعضها البعض.وهذه الوثائق تشكل في مجمو 
 

 أنواع العقود في مجال التشييد: 6.2
دفاااع المستخلصاااات  تختلاااف عقاااود التشاااييد  بااااختالف المشاااروعات مااان ناحياااة حجااام وزمااان المشاااروع وطريقاااة

 للمقاول.
المقااول ويمكان تصانيفها ى أسلوب التعامال الماادي )طريقاة الادفع( باين المالاك و تقسيم عقود التشييد يعتمد علو 

 :[ 6]كالتالي 
 

 أنواع العقود حسب أطراف التعاقد: 1.6.2
 تعتبر عملية التشييد على عدد كبير من العقود بين أطراف العمل المختلفة نذكر منها ما يلي:

 .عقد التشييد بين المالك والمقاول العام 
 شراف أو التصميم بين المالك والمهندس االستشاري.عقد اإل 
 .عقد الصيانة بين المالك وشركة الصيانة للمبنى بعد تشغيله 
 .العقود بين المقاول العام ومقاولي الباطن 
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 .العقود بين المقاول العام والموردين 
 .العقود بين أطراف المشروع المذكورة والموظفين والعمال لديهم 

تشااييد كاااماًل إال إذا التاازم كاال طاارف فااي العمليااة بواجباتااه ومسااؤولياته وأدى للطاارف اآلخاار وال تاانجح عمليااة ال
 صة في موعدها المحدد بالعقد.حقوقه كاملة غير منقو 

 

 أنواع العقود حسب طريقة التعاقد: 7.2
مان  يمكن تقسايم عقاود التشاييد إلاى مجماوعتين رئيسايتين هماا: عقاود التناافس وعقاود التفااوض ماع عادد محادد

المقاولين. وتعد عقود التنافس عادة علي أساس سعر ثابت بينما تنص عقود التفاوض علي أن يادفع صااحب 
العمل إلي المقاول إلى جانب التكلفة المباشرة التكاليف غير المباشرة لعمل موظفيه ومستخدميه في مقر عمله 

 الرئيسي إلي جانب نسبة معينة من األرباح.
 

  :عقود التنافس 1.7.2
يتم اإلعالن في عقود القطاع العام عن عزم الدائرة أو المؤسسة الحكومية علي بناء المشروع مع نبذة . 1

 وجيزة عنه.
 Prequalification"ويطلب من المقاولين الراغبين في الدخول في مناقصة إنشائه تعبئة نماذج التأهيل . 2

Forms" لية وكذا سجال باألعمال التي نفذوها من قبلوتقديم الوثائق التي تؤيد قدرتهم الفنية والما. 
ثم يختار المالك مجموعة من أحسن المتقدمين كفاءة ويقوم بدعوتهم إلي شراء نسخة من الشروط . 3

والموصفات والرسومات وبقية وثائق العقد ويطلب منهم دراستها وتقديم عطاءاتهم في يوم كذا وساعة كذا 
يجب أن يقدم الضمان المالي االبتدائي وبقية الوثائق القانونية الالزمة حسب ما هو محدد في خطاب الدعوة و 

 مع العطاء.
ويقوم المالك بعد ذلك بفتح مظاريف العطاءات وتحليلها واختيار أفضلها. وتعتبر قيمة العطاء هي واحدة . 4

 من أهم القواعد التي يبنى عليها عادة ترسيه المشروع.
 نوعين رئيسيين: ويمكن تقسيم عقود التنافس إلي

 عقد المبلغ المقطوع”Lump-Sum Contract” 
  عقد وحدة األسعار"Unit–Price Contract" 

 



 

30 

 

عند صدور أوامر التغيير إلي  ”Lump-Sum Contract”وكثيرا ما يحدث الخالف في عقود المبلغ المقطوع
صلي. ويمكن القضاء علي المقاول والتي يضاف بموجبها أعمال إضافية إلى واجبات المقاول حسب العقد األ

مثل هذا الخالف بإعداد جدول مسعر للكميات ضمن وثائق العقد يستخدم لتسعير تكلفة أوامر التغيير ويسمى 
 .ذلك الجدول "جدول وحدات األسعار

 
 
 

 قود التفاوضع 2.7.2
مان  -نظار المالاك  مان وجهاة عاليااً  يتم ترسيتها بعد استدعاء عدد محدد وقليل من المقاولين الماؤهلين تاأهيالً 

ثاام يجاري التفااوض معهاام , حياث الخبارة الساابقة ووجااود اآللياات واألجهازة والعماال وسااالمة القاعادة المالياة لهام
ال فااي نطاااق ضاايق وألجهاازة إالختيااار واحااد ماانهم. وال يسااتخدم هااذا النااوع ماان العقااود فااي أعمااال القطاااع العااام 

وينقساام هااذا النااوع ماان  ماله فااي عقااود القطاااع الخاااص.خاصااة مثاال أعمااال القطاعااات العسااكرية. ويكثاار اسااتع
 العقود إلي الفئات التالية:

 عقد التكلفة مضافًا إليها نسبة مئوية من التكلفة .1
 عقد التكلفة مضافا إليها مبلغا مقطوعا مقابل التعويضات .2
 عقد التكلفة مضافا إليها مبلغ مقطوع ونسبة من أرباح التوفير  .3
 مبلغ مقطوع وحافز لتوفير الوقت عقد التكلفة مضافا إليها .4
 عقد التكلفة مضافا إليها مبالغ متغيرة .5
 للتكلفة ىعقد التكلفة مضافا إليها مبلغ مقطوع مع ضمان حد أعل .6

 

 :عقد إدارة المشروع 3.7.2
هناك أنواع أخري من العقود ذات الصيغة الخاصة ويمكن الوصول إليها إما بطريقة التنافس أو بالتفاوض أو 

أمانتاااه وخبرتاااه وساااداد رأياااه فاااي تنفياااذ  ىياااتم اختياااار المقااااول فاااي هاااذا الناااوع مااان العقاااود بنااااءا علاااو  .عااااً بهماااا م
أن يقااوم المقاااول الااذي ياادير المشااروع بتنفيااذ جاازء ماان األعمااال عاان  ىالمشاااريع المماثلااة. وقااد ياانص العقااد علاا

ال كاان مقااوالً مان حجام أعماال الم%  20طريقة مباشرة, بشرط أال يزيد حجام تلاك األعماال عان   شاروع كلاه وا 
ليات المقااول "مادير األعماال" وعالقتاه بكال ؤو . ويجب أن يحدد العقد بصورة واضحة واجبات ومساعادياً  عاماً 

دارة المشروع.و المقاولين في الموقع وكذا باالستشاري.   يمكن أن يكون العقد شامال أيضا للتصميم واإلشراف وا 
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 عقد تسليم المفتاح  4.7.2
عقااد تسااليم المفتاااح فااإن المقاااول يتساالم الشااروط والمواصاافات والرسااومات وبقيااة وثااائق العقااد ويقااوم  فااي حالااة

 بالتنفيذ الكامل بما في ذلك توريد المواد, وربما التصميم والتنفيذ معا.
 

 االتحاد أو المحاصة عقود  5.7.2
لية تنفياذ العقاد ؤو مسا ىن تاول, كماا أجاداً  وهذه تستخدم إذا كان حجم األعمال التاي يتكاون منهاا المشاروع كبياراً 

هاااذه الشاااركة, وذلاااك مااان الناااواحي المالياااة واإلدارياااة والفنياااة.  ىعلااا ثقااايالً  مااان قبااال شاااركة واحااادة سيشاااكل عبئااااً 
ذلك, إذا تعرض هاذا المشاروع ألياة متاعاب أو مشااكل فاإن ذلاك قاد يعناى نهاياة الشاركة كلهاا.  ىوباإلضافة إل

. وفاى هاذا الناوع مان العقاود تتحاد (Consortium) نت فكرة عقاود االتحاادجل هذه األسباب وغيرها تكو أومن 
وتتجمع خالهاا جهاود الشاركات المكوناة لالتحااد , شركتان أو أكثر إليجاد هيئة تشبه شركة أو مؤسسة مستقلة

كات عاان فااي تااوفير اإلمكانيااات الماليااة واإلداريااة واآلليااة والفنيااة والتقنيااة لتنفيااذ المشااروع. ويختلااف اتحاااد الشاار 
, وبالتاالي فلايس لاه صافة االساتمرارية, جل تنفياذ مشاروع واحادأنه ينشأ من أالشركات والمؤسسات األخرى في 

جلااه. والبااد ماان وجااود اتفاقيااة توقعهااا الشااركات المكونااة أبتنفيااذ المشااروع الااذي أنشاا  ماان  ويعتباار بقاااؤه مرتبطاااً 
, لطريقة التي يتحمل بموجبها أعضاء االتحاد الخطارلالتحاد لتوضيح طريقة التمويل واإلدارة للمشروع, وكذا ا

والبد مان موافقاة المالاك علاي اتفاقياة هاذا االتحااد. ويكاون عاادة احاد , طريقة تقسيم األرباح أو الخسائر وأيضاً 
 لياتهؤو نسابة مان رأسامال االتحااد ومسا ىعلاأله. ويملك هذا الشاريك  الشركاء الذين قاموا بتكوين االتحاد رئيساً 

[6]. 
 

 في مشاريع التشييد التنظيمات التعاقدية 8.2
والمقااول, وذلاك  عقد الرئيسة وهام المالاك والمهنادسالتحدد وتنظم عقود مشروعات التشييد العالقة بين أطراف 

تجااه ومساتندات المشاروع واجباات وحقاوق كال االطاراف توضح وتبين وثائق  , حيثمن خالل البنود والشروط
تنشاأ التزاماات مالياة وقانونياة وفنياة يتحاتم  وبناء على ذلاك  .تنتهي مسؤولية كل منهمالمشروع وأين تبدأ وأين 

ومان أهام  عليهما القيام بها طيلة مدة المشروع وهي تشكل موضوع العالقة التعاقدية بين أطراف عقاد التشاييد.
تفادة المتبادلة باين أي العوامل التي تساهم في نجاح المشروع أن تعتمد العالقات بين األطراف على مبدأ االس

", فماان Win/Loseاب الطارف اآلخار"" ولاايس اساتفادة طارف ماا علااى حساWin/Winطارفين كالهماا لرخار "
مصااالحة المشاااروع أن يحااااول كااال طااارف تحقياااق مصااالحته مااان خاااالل المشاااروع ماااع مراعااااة مصاااالح اآلخااارين 

 .الجميع وتحقيق مصالح 
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 العالقات التعاقدية  1.8.2
في إعاداد وصاياغة  والموردين, والمقاول , والمصمم , ع التشييد مشاركة كل من المالك تتضمن معظم مشاري

قارار  واتخاادبمجارد تحدياد نوعياة العقاد  .يحادد نوعياة العقاد مانالمالاك هاو بشاكل عاام نالحاظ أن , و بنود العقد
تعتماد والتاي مشاروع أهاداف ال لتحقياقتنفيذ, فمن الضروري عمل االستشارات الهندسية والتصميمات الالزماة ال

  .على طبيعة وحجم المشروع
 

 والمقاول بالباطن طبيعة العالقة بين المقاول الرئيس 1.2.8.2
معظم األعمال اإلنشائية . إال أن رئيسالمقاول المالك و البعقود تبرم بين  تنفذ معظم مشاريع التشييد

ين المقاول الرئيس ومقاولين بالباطن بعلى تنفيذها يتم التعاقد تحتاج إلي مقاولين متخصصين التخصصية 
, وتقع مسؤولية تنفيذ أعمال ومسؤولية كل منها المشاركة في المشروعاألخرى األطراف يد العالقة مع تحدمع 

 (. ويالحظ من الشكل أن:1.2كما هو مبين بالشكل رقم ) المشروع على عاتق المقاول الرئيس
   ع.العمل داخل الموقة وجودالمقاول الرئيس هو المسؤول على كفاءة 
 يتوجب علي المقاول الرئيس إبالغ مالك المشروع بكل ما يتعلق بمقاولي الباطن 
 البااااطن بالبااااطن هااام مقااااولون مساااتقلون ومساااتأجرون مااان المقااااول بالبااااطن ولااايس لاااديهم أي  يمقااااول

 .يالمقاول الرئيس معالتزامات 

 
قاول بالباطن(: العالق  بين المقاول الرئيسي مع الم1.2شكل )   

[11]
 

 طبيعة العالقة بين المهندس االستشاري والمالك     2.2.8.2
 لاذلك الباد مان .بالمهندس االستشااري ال تختلاف عان عالقتاه باأي خبيار مهناي آخار المالكالعالقة التي تربط 

ح ماان كمااا يجاابمراحاال العماال وأساااس التعااويض المااالي. و د نطاااق الخاادمات المقدمااة وأوقااات يااحدالتفاااوض لت
وثياااق باااين المالاااك التصاااال خاااالل االذلاااك مااان , و تساااهيل مهمتاااهلالمهنااادس أكبااار ماااا يمكااان مااان الصاااالحيات 

مكانية ات,وعرض المقترحات والموافق اكلتبادل المعلومات واإلفصاح عن المشو والمهندس وتوفير  استخدام  وا 
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االستشااري إلاى كاذلك يراعاى و  .دةجو المستوى  لمراقبةإلشراف على أعمال اإلنشاء والتشييد ومفتش لمستشار 
 .يةجوانب التقنية أو التنظيمالالنصح أو إعداد دراسة تتناول مهامه تقديم جانب 

 

 طرق التعاقد في مشاريع التشييد 3.8.2
 التشييد يمكن تلخيصها كما يلي:اريع هناك خمسة أنواع أساسية لطرق التعاقد في مش

 

 طريقة التعاقد العام  1.3.8.2
بإعااداد التصاااميم الهندسااية وكاال مااا يتعلااق  االستشاااري أو الشااركة االستشااارية الهندسااية المكلفااةقااوم المكتااب ي

أثنااء التعاقاد واضاحًا فاي الشاروط العاماة لمساتندات  مان أطاراف المشاروع بالعقاد, بحياث يكاون دور كال طارف
راف المعنياة )المقااولين( العاماة إلشاعار األطااإلعالم العقد, وفي العادة يتم اإلعالن على المشروع في وسائل 

بقية تبقى في حين مقدم ,  رض مالي المشروع ألقل ع ترسيهوفي الغالب يتم  .على آخر موعد لتقديم العطاء
الثاني والثالث من حيث السعر إلى حين توقيع العقاد باين المالاك والمقااول  رضمفتوحة وبخاصة العالعروض 

لنسبة لطريقة التعاقد في القطاع الخاص فإن الخطوات تشبه تلاك التاي وفقًا لإلجراءات القانونية المتبعة. أما با
فاي جلساة مغلقاة مظااريف يكاون فاتح الحياث في القطاع العام ولكن قد تختلف من حياث الضاوابط والمعاايير, 

ماع المقااول  , وفاي بعاض األحياان يلجاا المالاك إلاى التفااوضالذى ثم إرساء المشاروع علياة المقاولفيها حدد ي  
 ويمكن القول أن طريقة التعاقد ساواء فاي القطااع الخااص .من المقدم المشروع بسعر أقلتنفيد تكلفة  فيضلتخ
يوضاااح العالقاااة باااين المالاااك ومختلاااف ( 2.2) رقااام متشاااابهة, والشاااكل فيهاااا اتفاقياااة التعاقاااد  العاااام  تكاااون أو

 [11] التعاقد العام. األطراف في طريقة
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 [11]الك ومختلف األطراف في طريق التعاقد العام: العالقة بين الم(2.2)شكل 

 

 كهربااء بناود أعماال المشاروع المختلفاة )خرساانة, مانمتخصص فاي أعماال معيناة ربما يكون  المقاول الرئيس
وقد ال توجد للمقاول الخبرة الكافية لتنفياذ بعاض أعماال بناود المشاروع, وبالتاالي يلجاأ المقااول  ......... الخ(,
الباطن مع مقااولين مان ذوي الخبارة والكفااءة العالياة لتنفياذ بناود المشاروع ويكاون المقااول بالبااطن  إلى التعاقد ب

علاى رض ة إليه. هاذا الناوع مان التعاقاد يفامسؤواًل على العمالة والمعدات والموارد واإلدارة لبنود األعمال الموكل
مختلفااة الجهاازة األ, و المؤهلااةعمالااة اللديااه و  وعكااون لديااه الكفاااءة والخباارة فااي إدارة  المشاار تأن المقاااول الاارئيس 

 .   [11] إلنجاز أنشطة المشروع
 

 طريقة التعاقد المنفصل  2.3.8.2
للقيام بأعماال بناود المشاروع المختلفاة كماا بشكل منفصل متخصصين المقاولين عدد من الالتعاقد بين المالك و 

رئيس للمشروع, المقاول وجود اللعام ولكن بدون , وهي تشبه طريقة التعاقد ا(3.2) هو موضح في الشكل رقم
لدياه  لاذلك يجاب ان تتاوفر,  بشكل مباشار على المشروعوالمتابعة اإلشراف يقوم بعملية وهذا يعني أن المالك 

 الكفاءة والقدرة على ذلك, 
تحفاظ  يل الرئيساالتعاقد أن األرباح التاي قاد تاذهب إلاى المقااو  وبالتالي فإن الفائدة األساسية في هذا النوع من

أما في الحاالت التي يفتقر فيها المالك إلى اإلمكانات اإلدارية داخل الموقع, فبإمكانه التعاقاد  .من قبل المالك
لمشاااروع, وتجااادر اإلشاااارة إلاااى أن مهاااام هاااذه اتقاااوم بمهاااام اإلشاااراف أثنااااء مراحااال تنفياااذ لماااع مؤسساااة أو هيئاااة 

الجهاة أو نزاعات بين المقاولين والمؤسساة في حالة نشوء  .االمؤسسة يجب أن تكون واضحة عند التعاقد معه
 [11].القيام بأعمال اإلدارة واإلشراف أثناء مراحل تنفيذ المشروعب على المالك يج المشرفة
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 [11]: الهيكل التنظيمي لطريقة التعاقد المنفصل(3.2 )شكل
 

 طريقة التنفيذ الداخلي   3.3.8.2
قاادرة علاى تنفياذ المشاروع مان الناحياة ال البشريةالذي يملك العناصر المالك بواسطة  طريقة التنفيذ الداخلي تتم

 والعمالاةاد ه الطريقاة  تزوياد الموقاع باالمو يجاب علاى المالاك فاي هاذو  (,4.2)الفنية كما هو مباين بالشاكل رقام 
وهاو  لاك يمثال دورًا أساساياً ل باأن الماوالمعّدات وكذلك اإلشراف أثناء تنفيذ بنود المشروع المختلفة. ويمكن القو 

ير المشااروع, بينمااا يمثاال المصاامم دورًا غياار أساسااي, وي شااار إلااى أن المالااك يسااتفيد اسااتفادة كبياارة فااي هااذا مااد
 النوع من التعاقد حيث يعفى المالك من التكاليف فيما لو كلف مقاول ما لتنفيذ المشروع.

                         
 

 [11[: الهيكل التنظيمي لطريقة التنفيذ الداخلي(4.2كل)ش
 

الصايانة والتاي تتصاف بالبسااطة,  مشااريعوخاصاة الصاغيرة هذه الطريقة مناسبة بصفة خاصة في المشااريع  
 [11].وبناًء عليه فمن المنطقي أن يكون لدى المالك عمالة ماهرة للقيام باألعمال اإلنشائية المختلفة للمشروع

 

 طريقة تسليم المفتاح  4.3.8.2
الستفادة مان خبراتهاا فاي مرحلاة التصاميم الهندساي ل تشييدالتوظيف شركات بطريقة تسليم المفتاح يتم بالتعاقد 

فإن المسؤولية التقنية تنحصر من ناحية التصاميم والتنفياذ  لذلك (,5.2رقم )شكل والتنفيذ كما هو موضح في 
 إلى أعمال أخرى قد توكل إليه أثناء مرحلة التنفيذ.  المقاول إضافةوهو في جهة واحدة 

                     

 المالك

 رئيسي/المصممالمقاول ال

 بالباطن يمقاول عمال 

 عمال 

 المالك )اإلشراف(

(1)عمال 

11 

 المصمم

3)عمال 

) 
 (2)عمال 
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 [11]الهيكل التنظيمي للتعاقد بطريقة تسليم المفتاح :(5.2)شكل 
 

يل علاى سابهذه الطريقة يكثر استخدامها في المشاريع الكبيرة وذات الطبيعة الصناعية كمحّطات تكريار الانفط 
حيث إن المقاول يقوم بأعمال التصميم الهندسي والتنفيذ في نفس الوقت, فعليه يمكن القول أن أعمال  .المثال

فاي الموقاع  التنفيذ تبدأ فعليًا قبل االنتهاء من التصاميم الهندسية, بحيث يمكن ترجمة تلاك التصااميم أوال باأول
 [11]مشروع. وخاصة في البداية المبكرة من تنفيذ ال

 

 طريقة التعاقد المتخصص   5.3.8.2
المعقاادة مثاال المستشاافيات والتااي تحتاااج بطبيعتهااا إلااى المشاااريع الكبياارة ذات البنااود  تتناسااب مااعهااذه الطريقااة 

 وتعتباار .فااي االنجاااز تنفيااذها ساارعةالتااي يتطلااب و  مهندسااين متخصصااين حتااى فااي مرحلااة تصااميم المشااروع
ي يااتم فيهااا التعاقاااد مااع شااركة إنشااااءات لكااي تقااوم بأعماااال طريقااة التعاقااد المتخصااص مااان إحاادى الطاارق التااا

 .(6.2)كما هو موضح بالشكل رقم  معينةتخصصية 
 

               
 

 [11]: الهيكل التنظيمي لطريقة التعاقد المتخصص(6.2)شكل 

 

اختيار الشاركة التاي في لالستفادة منه يذ, غالبًا ما يتم توظيف مدير فني للمشروع قبل مرحلتي التصميم والتنف
التقليال مان التكلفاة  يمكانالتكلفة وزمن التنفيذ, و  حيثالمشروع من ييم بمراجعة وتقو تقوم بالتصاميم الهندسية, 

تعتماد  يعتبار مماثال للمالاك لتنفياذ هاذا المشاروع. المادير الفناي للمشاروع . وبشاكل عاام فاان اإلجمالية للمشاروع
 [12]المشروع. نسبة انجاز العمل بعلى المدير الفني  ابطريقة دفع أتع

 

 المصمم
 

 المدمر اإلنشائي للمشروع
 

 المالك

 

 المقاول الرئيسي

 عمال  موريون

 عمال  بالباطن يمقاول
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 طرق اختيار المقاول 4.8.2
يتم عادة اختيار المقاول في المشاريع الهندسية علاى أساس ومعاايير ياتم علاى ضاوئها تحدياد المقااول األنساب 

ك ألناه طارف مهاام المشاروع, وذلاابتنفياذ علاى القيااام ة والمعاايير تباين أن للمقاااول مقادر واألفضال, وهاذه األسااس 
جدًا في نجاح المشروع, فالتادقيق فاي هاذه األساس والمعاايير أمار باالغ األهمياة, ولاذلك يجاب علاى كال مقااول 

 :األسس التالية علىالمقاول  بناء  يتم اختيارو  المشروع, تنفيذتقديم كل ما لديه من وثائق تثبت مقدرته على 
 .القيمة اإلجمالية للعرض المقدم من المقاول .1
 .تحقيق األهدافو  تحمل المسؤوليةليكون للمقاول تنظيم إداري وفني جيد  أن .2
 .طلوبةبالجودة الم التنفيذعلى اللوجستية المالية والقدرة والسيولة توفر المعرفة الفنية  .3

 

 اختيار المقاول أثناء مرحلة التصميم 1.4.8.2
عوامااال  مختلفاااة تتطلاااب عااادة  لكاان هنااااكمرحلاااة التصاااميم, و مااان نتهااااء االياااتم اختياااار المقااااول عنااد ماااا عااادًة 

 االختيار المبكر وهذه العوامل :
 عناادما يصاابح الاازمن ماان أولويااات العماال واإلنجاااز المبكاار عناادها تتشااابك أو تشااترك مرحلتااي  :الةةزمن

 التصميم والتنفيذ في آن واحد.
 لتصاميم, خصوصاًا تقديم النصاح أثنااء مرحلاة الختيار المبكر للمقاول اال: االستفادة من خبرة المقاول

هااي المياازة المحتملااة لالختيااار المبكاار للمقاااول و  ,عنااد تنفيااذ المشاااريع االقتصااادية ذات التقنيااة العاليااة
العالقااة المبكاارة مااع بدايااة حساااب العيااوب التااي قااد تحصاال لكاال األطااراف المشااتركة فااي العقااد و اس يااق

 [13].ةالمطلوبالعمال عن تنفيذ اتزامات النهائية لالبالنسبة لبأقل غموض ممكن و  بينهم

 

 االختيار عدد مراحل 2.4.8.2
ماان الضااروري أن نوضااح االخااتالف بااين مراحاال و أو عاادة ماارات, واحاادة  قااد تكااون مرحلااة االختيااار فااي ماارة  

 االختيار . 
 لااهمقاااول طاارف المالااك أحيانااًا إلاى تقااديم النصااح مان  حتاااج: تحاادث عنادما ياختيةةار المرحلةةة الواحةةدة 

 يتم ترشيحه والتفاوض معه .عالية, فالخبرة ال
 وهي الطريقة األكثر إتباعًا , وتتبع الخطوات التالية:اختيار المرحلتين : 
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 هي إعداد وتجميع قائمة تمهيدية للمقاولين.و المرحلة األولى  -
ماااا ياااتم  أحاااد المقااااولين مااان القائماااة المعااادة بالخصاااوص عاااادةً  اختيااااروفيهاااا ياااتم المرحلاااة الثانياااة  -

[11]حلة العرض الفرديباستخدام طريقة مر 
 . 

 

 معايير االختيار 3.4.8.2
  :ار المقاوليعد معيار السعر أحد المعايير األكثر استخدامًا في اختيالمعيار األول السعر.  
 :المقاول هاو الازمن  الاذي يؤخاذ باه فاي  ختيارااألكثر استخدامًا في  إن المعيار المعيار الثاني الزمن

فاااي بعاااض الحااااالت يكاااون الااازمن مااان أولوياااات المالاااك, فمشاااروع, مرحلاااة العااارض الخااااص بتنفياااذ ال
روع. لتنفياااذ المشااايكاااون أفضااال أقااال ساااعر وأقااال زمااان حياااث ان يؤخاااذان فاااي االعتباااار ايضاااا وكالهماااا 

 الزمن( يعدان األكثر شيوعًا لالختيار لثالثة أسباب مهمة:و  )السعرالمعياران و 
 يمكن حسابهما كميًا, وبالتالي يمكن قياسهما.  -أ
 يمكن عرضهما بموضوعية. -ب
 يشكالن جزءًا من العرض الرسمي للعقد نفسه. -ج

  تضاامن تعريفااًا يتعلااق بساامعة ت ,كثاار صااعوبة األعتباار تلالختيااار  أخااري معاااييرهناااك : أخةةر معةةايير
نااوع العماال الااذي يخبااره المقاااول وجااودة العماال والموثوقيااة فااي تحقيااق األهااداف المطلوبااة فااي و المقاااول 

العمالااااة يااااة و المالالبشاااارية و  المااااواردو  المهاااااراتالمتمثلااااة فااااي وب والمااااوارد التااااي يمتلكهااااا الاااازمن المطلاااا
 [13]بداع. ا  و  قدرتها على التنفيذ بإتقانالمستخدمة لديه و 

 

 التشييد اريعالقانونية الدولية والمحلية في مش تشريعاتال 9.2
ملاازم, وأي خلال فاى إحاداها الباد أن  إطاار قاانوني فاي هندساي ناالشك أن تشريعات البناء والتشييد هاي ضام

يصاايب اآلخاار, وهااو مااا ياانعكس ساالبًا علااى اإلعمااار والعمااران بصاافة عامااة, وصااناعة البناااء والتشااييد بصاافة 
تحكاام و مجموعااة قواعااد تنظاايم العالقااات بااين النااااس  فاايالقااانون ضاارورة تفرضااها الحياااة االجتماعيااة  خاصااة.

كماا تعمال  .ا بتوقيع الجزاء على من يخالفهااحترامهال اً العامة ضمانلسلطة لالمجتمع, وتكفل  فيسلوك األفراد 
زالة على  ألسباب, وتطهير المجتمع من السلبيات التي االحاد مان نشاوء المنازعات بينهم والعمل على فضها وا 
ال وفى المجال الهندساي نجاد أن صاناعة التشاييد أخاذت مكانتهاا الفريادة فااى كا ,سبيل نهضته وتقدمه فيتقف 



 

39 

 

أقطاااار العااالم, الرتباطهااا بكافااة القطاعااات االقتصااادية واالجتماعياااة والخدميااة دون اسااتثناء. وماان هنااا يمكاان 
يد تقدير مدى المسؤوليات التي تقع على عاتق المهندسين والمشرفين والمنفذين والقاائمين بأعماال البنااء والتشاي

بتكنولوجياتهااا المتطااورة ومااا يحاايط بهااا والتشااريعات ل  الجوانااب الهندساااية بكاا وهااو مااا يتطلااب اإلحاطااة الشاااملة
 [14]المنظمة لها على حد سواء.

 

 المخاطر التعاقدية في مشاريع التشييد 10.2
وترجع هذه الصعوبات إلاى أساباب متعاددة مان أهمهاا  ,مشروعات التشييد بوجه عام لها طبيعة صعبة ومعقدة

, العقاد تعدد مساتنداتكذلك تلفة, و يات وثقافات وخبرات مخالذين قد يكون لهم جنسعقود التشييد تعدد أطراف 
 السياسيةفي الظروف االقتصادية أو  اتوما يصاحبه من تغيير  تشمل التنفيذوالمدة الزمنية الكبيرة نسبيًا والتي 

تعاادد االلتزامااات والواجبااات  . إلااي جاناابتوقيااع العقااد ويكااون لهااا تااأثير ساالبي علااى إدارة وتنفيااذ المشااروع عنااد
 وبنااااء علاااىلتعاقديااة الخاصاااة بكاال طااارف ماان األطاااراف المشاااتركة بالمشااروع بموجاااب شااروط وأحكاااام العقااد. ا

الصااعوبات الساااابق ذكرهااا , فاااإن مشااروعات التشاااييد مليئااة بالمخااااطر والمطالبااات التاااي غالبااًا ماااا تكاااون ذات 
 [15]عات بين أطرافها. االنز  تنشأطبيعة مثيرة للنزاع, وبالتالي 

 

ر عملياااة دائماااة الحااادوث فاااي أعماااال التشاااييد ويمكااان تعريفهاااا بأنهاااا الظاااروف والحاااوادث غيااار تعتبااار المخااااط
المتوقعة والتي يترتب عليها تكلفة مالية إضافية على أحد أطراف المشروع أو زيادة في مادة تنفياذ المشاروع أو 

حاد أطاراف المشاروع وقوع خسائر غير متوقعة. وهذه المخاطر قد تكون مخااطر مالياة نتيجاة للتعثار الماالي أل
أو التضخم المالي أو مخاطر فنية نتيجة ألخطاء التصميم أو لعدم اكتمال البيانات الفنية للمشروع أثناء طرح 

 [16]المشروع أو مخاطر إدارية نتيجة لتغير القرارات والقوانين الحكومية وغير ذلك من أنواع المخاطر.
 

 أوقات في المخاطر هذه الجديدة وتتعاظم المشاريع في وعاً شي أكثر المخاطر التكاليف في الزيادة تبرتع
 على قدرة أصحابه وعلى المشروع اقتصاديات على خطرًا كبيراً  الزيادة هذه مثل تشكل ما التضخم, وغالباً 

المشروع  لتنفيذ التخمينية ةالكلف أو المقدرة ةالكلف واضحة, عن معلومات توفر عن عدم تنشأ قد والتي تمويله
 :[16]عن  تنشأ ما غالباً  والتي فقراته ضبع أو

 ال قد والتي متطلبات المالك وضوح عدم عن تنتج وهي مخاطر التصميم متطلبات في مخاطر .1
 نقص فيها. أو أخطاء بسبب المقاول لىإ التصاميم المقدمة مع تتوافق
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 عن تنتج والتي )المالك والمقاول( عقد ال أطراف بين االنشائية المبرمة العقود في خلل أو قصور .2
 ضافية للمشروع.إ مصاريف ظهور مسببة بنود العقد في تغييرات

 من تمكنها والعملية التي العلمية بالكفاءة تمتعها عدم والناجمة عن المشاريع دارةإ في مخاطر .3
 المقاول ووضع  العمل نتاجيةإ عمال ومراقبةألا ألداء وأهليته  المناسب اختيار المقاول على السيطرة
 المالية. بالتزاماته لإليفاء الترتيبات كافة

 من والناتجة المقاول من مسؤولية وتكون التنفيذ مخاطر ضمن تندرجالتي و  نشاءإلا تقنيات مخاطر .4
 نتاجية العاملين.إ قلة أو نشاءإلا في أو التغييرات المناسبة غير نشاءإلا وتقنيات على طرق عتمادإلا
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 الفصل الثالث
 اإلطار العملي للدراسة
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 الفصل الثالث
 اإلطار العملي للدراسة

 

 تمهيد 1.3
الفصل التعريف بجهاز تنفيذ مشروعات المواصالت, وذلك من خالل التعرف على واقع عمل  هذا يتناول

 للمنهجية مفصالً  الجهاز والموقف التنفيذي والمالي لمشروع تنفيذ مطار طرابلس العالمي الجديد, ثم عرضاً 
بهدف التعرف على الخيار التعاقدي  الدراسة الميدانية, تنفيذ في عليها تم االعتماد التي واإلجراءات

 الدراسة, وخصائص وعينة لمجتمع ووصف منهج الدراسة, ويشمل .وانعكاساته على أداء مشروعات التشييد
 بيان األساليب إلى وثباتها, إضافة يتهامصداق وفحص للدراسة )االستبانة(, يسةواألدوات الرئ هذه العينة,
 وتفسير البيانات واختبار الفرضيات. تحليل لككذا .الدراسة نتائج في معالجة المستخدمة اإلحصائية

 

 منهجية الدراسة 2.3
الخياار التعاقاادي علاى أداء مشااروعات التشاييد, وذلااك  تاأثير لدراسااة األساالوب التحليلايهااذه الدراساة  اعتماد فاي

مشااروع مطااار طاارابلس العااالمي  العماال المناااط بااه اإلشااراف علااى تنفيااذ فريااق راءآلراسااة ميدانيااة ماان خااالل د
الدراسااة ماان خااالل تحوياال المعتماادة فااي هااذه متغياارات الوتحلياال البيانااات ومقارنااة  تاام دراسااة. حياات أنااه الجديااد

الفرضيات وبياان نتاائج  بارختابهدف التعامل معها في  بلة للقياسالمتغيرات غير الكمية إلى متغيرات كمية قا
 وتوصيات الدراسة.

 

 جهاز تنفيذ مشروعات المواصالت 3.3
وهو يتبع  جهاز تنفيذ مشروعات المواصالتإنشاء  تم م2010بقرار من اللجنة الشعبية العامة )سابقًا( سنة 

ه الشخصية بتنفيذ مشروعات الطرق والموان  والمطارات ول المتعلقة سياساتالوزارة المواصالت ويتولى 
 ومن المهام الموكلة إليه:  ,والذمة المالية المستقلة االعتبارية

 إعداد الدراسات الفنية واالقتصادية والتصاميم والمواصفات الهندسية. .1
لتنفيذ مشروعات البنية األساسية  , واستكمال البرامج التنمويةوضع التقديرات المالية الالزمة .2

والجسور والمطارات المدنية وملحقاتها والموان  المدرجة بخطط للمواصالت شاملة لمشروعات الطرق 
 وبرامج التنمية ومتابعة تنفيذها.
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 العمل على تحقيق أهداف جهاز تنفيذ مشروعات المواصالت. .3
 

تابعة للوزارة ال المؤسسات والجهاز تنفيذ الخطط والبرامج التنموية لمشروعات قطاع المواصالت لهذا أوكل 
والنقل البحري.  الموان ,مصلحة و مصلحة الطيران المدني, و والنقل البري,  والجسور مصلحة الطرقمثل 

هو إدارات كما خمسة مكاتب و  سبعةعدد  ةالمعتمد هيكليتهويضم جهاز تنفيذ مشروعات المواصالت في 
 .(1.3)موضح بالشكل رقم 

  
 : الهيكل التنظيمي لجهاز تنفيذ مشروعات المواصالت(1.3شكل)

 

 ارة مشروع تنفيذ مطار طرابلس العالمي الجديدإد 4.3
مليار  قدرها تقديرية قيمةبطرابلس العالمي الجديد  مشروع مطارلالمنفذ  الرئيسالمقاول العقد المبرم مع 

شركات عالمية تتكون من ائتالف  يقوم بتنفيذه و  (,التكلفة زائدالعقد ) , ونوعيهوسبعمائة مليون دينار ليبي
رباخ األلمانية البرازيلية والتركية وشركة اتحاد المقاولين العالمية وفنشي الفرنسية واستشركات اودبرخت ا
شراف و  تصميمو وتايسي اليابانية  تصل القدرة االستيعابية و  (ADPI)مكتب االستشاري الفرنسي الا 
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 100وتستوعب محطاته الخاصة بمواقف الطائرات حوالي  ,ر سنوياً مليون مساف 20إلى  الجديد للمطار
مشروع قام وي ,بوابة 80طائرة بما فيها محطة الشحن ومركز الصيانة. عدد بوابات مواقف الطائرات حوالي 

متر مربع  110000تبلغ مساحة محطات السيارات و  هكتارا 1165 قدرها على مساحةالجديد مطار ال
ومساحة متر مربع  325000سيارة, بينما تبلغ المساحة الكلية لمحطات الركاب  4400الستيعاب نحو 
لتستوعب ثالثة متر مربع  20000مركز صيانة الطائرات  ومساحة, متر مربع  1000محطة الشحن 

ثنان حجم صغير و  طائرات متر مربع ومساحة السوق  2000مساحة قاعة كبار الزوار تبلغ و  ,حجم كبيرا 
طن فيما يصل ارتفاع برج المراقبة  150000تصل سعة محطة الشحن إلى  ع ور مربمت 19000الحرة 

متر. ويوضح  20ومتر  70إلى هما يصل ارتفاع مراقبةللبرجان  , وكذلك إنشاءمتر 70 الي الجوية بالمطار
المصدر: إدارة  شؤون العامليين  .الهيكل التنظيمي إلدارة مشروع مطار طرابلس الجديد( 2.3)الشكل رقم 

 لجهاز تفييد مشروعات المواصالت .

 
 ة مشروع مطار طرابلس الجديدالهيكل التنظيمي إلدار : (2.3)شكل 

 الموقف التنفيذي والمالي لعقد اإلدارة واإلشراف 1.4.3

http://www.dl3-ly.com/vb
http://www.dl3-ly.com/vb
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 2,100,089.067  تقريبا  لمي الجديدااإلدارة واإلشراف لمشروع تنفيذ مطار طرابلس العد بلغت قيمة عق
لمي ار طرابلس الععقد اإلدارة واإلشراف لمشروع تنفيذ مطالالموقف التعاقدي ( 1.3)بين الجدول رقم يورو. وي
 الجديد.

 

 لمي الجديدا: الموقف التعاقدي عقد اإلدارة واإلشراف لمشروع تنفيذ مطار طرابلس الع(1.3)جدول 
 يورو  31,982,575.39 إجمالي المستخلصات المسددة عن بند محطة الركاب

 يورو 1,368,253.27 إجمالي المستخلصات المسددة عن بند برج المراقبة   

 يورو 33,350,828.66 البنود السابقة نمستخلصات المسددة عي الكلي للاإلجمال

 2007.07.12 تاريخ تسليم الموقع

 2009.09.01 مدة التنفيذ حتى 

 2007.07.12 تاريخ بــدء العمل الفعلـــي

 يورو  4,199,452.50 عن البنود السابقة إجمالي المستخلصات غير المسددة
 

 جهت تنفيذ أعمال المشروعالصعوبات التي وا 2.4.3
واجهت إدارة المشروع العديد من العوائق والمشاكل أثناء تنفيذ األعمال بالمشروع والتي أثرت بدورها تأثيرًا 

ندكر بعض هذه الصعوبات حسب ورودها في التقرير الفني سلبيًا على معدالت األداء وتدني نسب اإلنجاز 
 .[17]لمشاريع المطارات

 انب التعاقدية إلسداء المشورة الالزمة عند الحاجة.عدم متابعة الجو  .1
ارتفاع نسبة أخطاء التنفيذ )مخاطر التنفيذ( التي يتحملها الطرف األول بمشروع محطات الركاب  .2

 ( من عقد التنفيذ".13"مادة رقم )
 .ة واإلشرافارتفاع هامش الربح بمشروع محطات الركاب ونسبتاي اإلدار  .3
د التنفيذ لمحطات الركاب والخاصة بسالمة الرسومات والتصاميم ( من عق7قصور نص المادة ) .4

 والمواصفات.
عدم توافق التصاميم والرسومات المعدة من المكتب االستشاري مع متطلبات عقد التنفيذ لمحطات  .5

 الركاب )تكلفة + هامش ربح(.
 ارتفاع تكلفة تنفيذ مشروع برج المراقبة الجوية. .6
مواقع المشاريع ى تاريخه والذي ساهم بشكل كبير في تأخر تحديد تأخر اعتماد المخطط العام حت .7

 الخدمية المكملة.
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 على المشاريع الخدمية المكملة للمشروع. عقد التصميم اشتمالعدم  .8
 .د برج المراقبة الجويةعدم اعتماد أي برنامج زمناي لعقدي محطتاي الركاب وعق .9

 تأخر تجديد العقود المنتهية.  .10
اق بين طرفي المشروع بشأن تحويل نمط التعاقد الحالي )تكلفة + هامش ربح( تأخر الوصول التف  .11

 إلى نمط العقود االعتيادية.
 عدم اعتماد الطاقم الفناي التابع للمكتب االستشاري منذ بداية المشروع لعقدي اإلدارة واإلشراف.  .12
بعة بالمحطتين الشرقية تدني معدالت األداء من جانب ائتالف الشركات نتيجة لضعف اإلدارة والمتا  .13

والغربية وما صاحبها من تشتت للعمالة والمعدات خصوصًا مع تزامن مشاكل استجالب العمالة 
 ونقص مادة اإلسمنت.

ارتفاع أسعار تنفيذ المجموعات والمنظومات وأعمال التشطيب نظرًا إليقاف أعمال تنفيذ محطة   .14
 الركاب الغربية.

ية للمشروع األمر ( على الرسومات التفصيلADPIيئة االستشارية )كثرة التعديالت المقدمة من اله  .15
( إلى إعادة إعداد هذه الرسومات وفق التعديالت JV–ODTC) المخاصة الشركاتبالذي أدى 
 المقدمة .

( إلى طاقم تصميم بمقر المشروع للرد على االستفسارات ADPIافتقار الهيئة االستشارية )  .16
أو الرسومات حيث يتم إحالتها إلى المقر الرئيسي بباريس وبالتالي المطروحة حول بعض التصاميم 

لى حين وصول هذه الردود إلى مقر الهيئة  االستشارية ) ( ADPIيترتب عليها بعض التأخير وا 
 بالمشروع.

عدم اعتماد تصاميم منظومات التكييف من طرف المالك لمشروعي محطات الركاب وبرج المراقبة   .17
 ( حتى تاريخه.ADPIمن طرف المصمم ) الجوية لوجود قصور

( لتنفيذ المنظومات وبعض المجموعات JVتأخر توقيع العقود مع مقاولي الباطن من طرف )  .18
 المهمة رغم الموافقة بشأنها من طرف المالك مما أربك العمل وأخر تنفيذ األعمال المترتبة على ذلك.
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 (.ADPIتشاري )قصور في تنفيذ أعمال المتابعة من طرف المكتب االس  .19
صعوبة متابعة اآلليات في مواقع المشروع وفقًا للطريقة المتبعة من قبل الهيئة االستشارية   .20

(ADPI.) 
 عدم وجود خرائط ومستندات تخص أعمال البنية التحتية الحالية لمطار طرابلس العالمي.  .21
 عدم التعاقد على تنفيذ خدمات المخطط العام والبنية التحتية.  .22
 برنامج الخاص بإيجار اآلليات للسنة المقررة ساهم بشكل كبير في ارتفاع تكلفة المشروع.تجاوز ال  .23
 تأخر تسليم بعض المواقع بسبب تأخر إزالة العوائق الموجودة وفقًا للكشف المرفق الحقًا.  .24
 تأخر إصدار الموافقات للحصول على تأشيرات الدخول و تأشيرات استجالب العمالة. .25
 موذج الخاص بصالة كبار الزوار والشخصيات للمشروع من طرف المالك.تأخر اعتماد الن  .26
 .والتنفيذكملة له في عقدي التصميم مشروع برج المراقبة لبعض المرافق الم إدراجعدم   .27

 

 مجتمع وعينة الدراسة  5.3
لهيكل ليتكون مجتمع الدراسة من جميع المهندسين والقانونين العاملين بإدارة مشروعات المطار التابعة 

يضم  اً ( موظف69والبالغ عددهم ) (1.3) رقم مشروعات المواصالت الموضح بالشكلالتنظيمي لجهاز تنفيذ 
متخصصين من الكوادر الوطنية واألجنبية يعملون ضمن إدارة مشروع تنفيذ مطار العدد من المهندسين 

وهذه التخصصات مبينة في طرابلس العالمي الجديد, إضافًة إلى مجموعة أخرى تضم تخصصات قانونية. 
 (.2.3)الجدول رقم 

 

  )*(: توزيع مجتمع الدراسة(2.3)جدول رقم 
 العدي قانونيون مهندسون اإلدارة/القسم ت

 12 4 8 إدارة مشروعات المطارات .1

 41 3 38 مشاريع المطارات .2
 4 0 4 قسم الجودة .3
 12 0 12 قسم المتابعة والتخطيط .4

 69 7 62 المجموع

 المصدر: إدارة شؤون العاملين لجهاز تنفيذ مشروعات المواصالت )*(
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ستخدم أسلوب الحصر الشامل باستثناء فئة اإلداريين والوظائف التشغيلية أونظرًا لصغر عينة الدراسة فقد  
من  اً ( موظف69) حيث إن عدد الموظفينمعنية بموضوع البحث.  األخرى نظرًا ألن هذه الفئة غير

, وبعد ستبانةا( 69سترجاع )إبالكامل وتم  االستبانات رة بالجدول أعاله, حيث تم توزيعالمذكو التخصصات 
( استبانات منها غير صالحة للتحليل كون بعض فقراتها غير مكتملة اإلجابة ليستقر 4تبين وجود ) فرزال

يوضح مجموع  (3.3) رقم ( استبانة. والجدول65) على عدد االستبانات الخاضعة للتحليل اإلحصائي
 االستبانات الموزعة والمستردة والخاضعة للتحليل.

 

 : مجموع االستبانات الموزعة والمستردة والخاضعة للتحليل(3.3)جدول 
 االستبانات الخاضعة للتحليل  االستبانات المستردة االستبانات الموزعة التكرار والنسبة

 65 69 69 التكرار
 %94.20 %100 %100 النسبة

 

 خصائص العينة  6.3
 تبين خصائص وسمات عينة الدراسة كما يلي: ,ت تميزت مفردات العينة بمجموعة من الصفا

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس 1.6.3
%. 16%, في حين بلغات نسابة اإلنااث 84أن نسبة الذكور في عينة الدراسة قد بلغ  (3.3)رقم يبين الشكل 

ث العامالت في قطاع التشييد إلى طبيعة ومتطلبات العمل في هذه الصناعة ويمكن أن يعزى تدني نسبة اإلنا
اعياة مثال عادم قادرة المارأة طويلاة, وكاذلك وجاود معوقاات إدارياة واجتم عمالالتي تحتاج إلى مجهود وسااعات 

 على الموازنة بين متطلبات العمل من جانب ومتطلبات األسرة من جانب آخر.

 
 راسة حسب متغير الجنستوزيع عينة الد: (3.3 )شكل
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 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي 2.6.3
أن أكباار نساابة شااملها االسااتطالع هااي فئااة مهندسااي المشااروع ( 4.3( والشااكل رقاام )4.3رقاام )يوضااح الجاادول 

 الدراسة, وأقل نسبة شملها االستطالع كانت للمَسّمى الوظيفي "مدير إدارة" عينة % من31حيث شكلت نسبة 
%, تليهاااا المسااامى الاااوظيفي 28%, وثااااني أكبااار نسااابة كانااات للمسااامى "مااادير مشاااروع, بنسااابة تمثيااال 1هاااي 

 %.3%, تليها المسمى الوظيفي " رئيس قسم" بنسبة 11"قانوني" بنسبة 
 

 : توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي(4.3)جدول 
 النسبة )%( العدد المسمى الوظيفي

 %1 1 مدير إدارة

 %28 18 مدير مشروع

 %3 2 رئيس قسم

 %31 20 مهندس مشروع

 %26 17 مهندس مشرف

 %11 7 قانوني

 %100 65 المجموع
 

 
 : توزيع عينة الدراسة حسب متغير المسمى الوظيفي(4.3)شكل 
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 توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر 3.6.3
 بلغاتسانة فأقال قاد  30 تتراوح أعمارهم في الفئة العمريةإلى أن نسبة أفراد العينة الذين (  5.3)يشير الشكل 

بلغات نسابة أفاراد العيناة الاذين تتااراوح سانة فاأكثر, كماا  41لفئاة العمرياة ل% 23نسابة  كانات%, فاي حاين 17
فإنناا نالحاظ أن أغلاب أفاراد  وبالتاالى%.60 تقريباا سانة 40سانة إلاى أقال مان  31الفئاة العمرياة  مانأعمارهم 

هذه الفئة العمرية هي ن متوسطي العمر ولديهم خبرة ال بأس بها في العمل بصناعة التشييد, و عينة الدراسة م
 فاااي مجاااال إدارة المشاااروعات, كماااا تشاااير هاااذه النتيجاااة إلاااى أن أفاااراد عيناااة المحاااددة لقياااام باألعمااااللالمناسااابة 

يتعاااملون بشااكل دائاام دون يمتلكااون النشاااط الااذهني والفكااري والجسااماني الااذي يجعلهاام  الدراسااة فااي هااذه الفئااة 
 اإلحساس بالتعب واإلرهاق أو اإلنهاك.  

 
 : توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر(5.3)شكل 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي 4.6.3
% من عينة 68% من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي "دراسات عليا", وأن 15أن ( 6.3رقم )يبين الشكل 

  وهومؤهلهم العلمي "بكالوريوس" وهي أكبر نسبة سجلت من بين المؤهالت العلمية لعينة الدراسة, الدراسة 
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 توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي: (6.3)شكل 

على استيعاب مفهوم إدارة  والقادرة والتغيير للتطور لها القابلية والتي المتعلمة القدرات توفر على يدل ما
% 5% من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي "ليسانس قانون", وأن 11وخاطر التعاقدات الهندسية. مالمشاريع و 

 ."دبلوم فما دون" مؤهلهم العلمي % كان1من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي "دبلوم عالي". وأن أقل نسبة وهي 
 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص 5.6.3
 م فااردًا, يلاايه 46 م"علااوم هندسااية" وهاا همأن أكباار عاادد شااملته الدراسااة كااان تخصصاا( 7.3رقاام )شااكل اليبااين  

 فاااي أفاااراد ممااان شاااملهم االساااتطالع كاااان تخصصاااهم 7أفاااراد, وأن  8بماااا يعاااادل   إدارة األعماااال  تخصاااص
 إدارة المشاريع.من تخصص  أفراد 4قانون, وعدد ال
 

 
 توزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص: (7.3)شكل 
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 العملية توزيع عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة 6.6.3
% مان عيناة الدراساة 13سانوات فأقال وأن  5% من عينة الدراسة خبارتهم مان 11أن  (8.3)شكل رقم اليبين 

 سنة, 15إلى  11% من عينة الدراسة خبرتهم العملية تتراوح ما بين  66نسنوات, وأ 10إلى  6خبرتهم من 
سانه  15إلاى سانة  11سنة فأكثر, وتعتبر خبارة المبحاوثين باين  15الدراسة خبرتهم من % من عينة 10وأن 

وهااذا مؤشاار جيااد يعكااس دقااة المعلومااة المقدمااة فااي هااذه هااي أكباار نساابة سااجلت ماان بااين أفااراد عينااة الدراسااة, 
 الدراسة واالعتماد عليها.

 
 : توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة(8.3)شكل رقم 

 

 ت الدراسة وقياس المتغيراتأدوا  7.3
بعد ( يبين نموذج االستبانة كما تم توزيعه 2الفرضيات, والملحق رقم ) جميع غطتحيث ستبانة الا طويرتم ت
 تم إخضاعها لعدة اختبارات هي: أن
 

 اختبار الصدق الظاهري 1.7.3
أهداف الدراسة للتعرف على األسئلة المرتبطة ببعضها للتأكد من مدى اتساق إجاباتها حتى تعكس 

, إذ تم عرضها على ذوي الخبرة واالختصاص وهيئة محكمين من أساتذة اإلدارة والهندسة المدنية وتساؤالتها
واإلحصاء للحكم على مدى صالحيتها كأداة لجمع البيانات, وتم إجراء التعديالت المقترحة من المحكمين 

 ( يبين أسماء األساتذة محكمي1م )ملحق رقواألساتذة المختصين قبل توزيعها على عينة الدراسة وال
 االستبانة.
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 اختبار ثبات االستبانة 2.7.3
للتأكد من مدى صالحية االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة للدراسة الحالية تم اختبار مدى االعتمادية 

ه االستبانة حسب معيار على أداة جمع البيانات باستخدام معيار كرونباخ ألفا, وقد بلغت درجة اعتمادية هذ
النسبة المقبولة لتعميم هي  0.6وهي نسبة جيدة العتماد نتائج هذه الدراسة, حيث إن  0.773كرونباخ ألفا 

 يوضح معامالت الثبات لجميع متغيرات الدراسة. (5.3)نتائج مثل هذه الدراسات. والجدول رقم 
 

 الثبات معامل بلغ الدراسة مرتفعة حيث تغيراتم لجميع الثبات معامالت أن( 5.3رقم ) الجدول من يالحظ
 الدراسة. إجراء ومقبولة ألغراض عالية ثبات وهي نسبة 0.77 ءاألدا فقرات لكافة

 

 : معامالت الثبات لجميع متغيرات الدراسة(5.3)جدول 
 معامل االرتباط عدد الفقرات العنوان المحور

 0.76 25 ييدمفهوم طرق وأساليب التعاقد في مشاريع التش األول

 0.88 25 زائد( ةأسباب إسناد المشاريع بطريقة )التكلف الثاني

 0.69 25 المخاطر التعاقدية بطريقة )التكلفة زائد( الثالث

 

 اإلحصائية المعالجة 8.3
 وذلك والتحليلي, الوصفي اإلحصاء أساليب استخدام تم فرضياتها صحة واختبار الدراسة أسئلة عن لإلجابة
 .(SPSS) اإلحصائية الرزمة باستخدام

 

 ألفا خكرو نبااختبار  1.8.3
الداخلي لفقرات االستبانة وللتأكد من ثباتها.  نسجامواال االتساقماد على هذه األداة للتحقق من لقد تم االعت

فقد تم حساب معامل كرونباخ ألفا الناتج عن تحليل عناصر االستبانة, حيث كلما كانت قيم كرونباخ ألفا 
 كانت درجة االتساق الداخلي عالية ومقبولة ومؤشرًا على ثبات أداة القياس.  عالية

 

 الوصفي اإلحصاء ساليبأ 2.8.3
استخدمت األساليب اإلحصائية الوصفية بشكل عام للحصول على قراءات عامة عن خصائص ومالمح 

النسب المئوية والتكرارات  هيكل أو تركيبة مجتمع الدراسة وتوزيعها. وتضمنت األساليب اإلحصائية الوصفية
 والمتوسطات الحسابية واألوزان النسبية.  
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 مقياس التحليل 9.3
الخمس درجات لإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالخيار  ذي (Likert Scale)تم استخدام مقياس ليكرت 

رون أن درجة التأثير ( أن أفراد العينة ي5التعاقدي وانعكاساته على أداء مشروعات التشييد, حيث يعني الرقم )
( أن أفراد العينة يرون أن درجة التأثير على هذه الفقرة )مؤثر(, 4على هذه الفقرة )مؤثر جدًا(, ويعني الرقم )

( أن 2( أن أفراد العينة يرون أن درجة التأثير على هذه الفقرة )مؤثر قلياًل(, ويعني الرقم )3ويعني الرقم )
( أن أفراد العينة يرون أن 1ثير على هذه الفقرة )غير مؤثر(, ويعني الرقم )أفراد العينة يرون أن درجة التأ

 درجة التأثير على هذه الفقرة )غير مؤثر على اإلطالق(. 
 

رات الواردة في لمتغيلفيما يتعلق بالحدود التي اعتمدتها هذه الدراسة عند التعليق على المتوسط الحسابي 
 تويات )مرتفع, متوسط, منخفض( بناء على المعادلة اآلتية:مس حدد الباحث ثالث نموذج الدراسة 

 
 
 
 
 
 

 : آلتيلى النحو اوبذلك يكون التعامل مع نتائج التحليل اإلحصائي الوصفي لتفسير البيانات, ع
 درجة تأثير مرتفع درجة تأثير متوسط درجة تأثير منخفض 

 5 – 3.68من  3.67 – 2.34من  2.33أقل من  – 1من 
 

فيكون مستوى التأثير مرتفعًا,  3.67على ذلك, فإذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للفقرات أكبر من وبناء 
ذا كان المتوسط الحسابي أقل من   2.34وهذا يعني أن أفراد العينة يرون أن مستوى التأثير )مرتفعًا(, وا 

 فيكون مستوى التأثير منخفضًا.
 

 ياتتحليل وتفسير البيانات واختبار الفرض 10.3
أفراد عينة الدراسة حول انعكاسات الخيار التعاقدي على  تجاهاتا تحديد في الرئيسي الدراسة لهدف تحقيقا

لمام أفراد العينة بالترتيبات  أداء مشاريع التشييد, وتحقيقا  لما ينبثق عنه من أهداف فرعية تتمثل في معرفة وا 
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راء دراسته المسحية غير المناسب, فقد قام الباحث بإج التعاقدية, وتصوراتهم لمخاطر اختيار الخيار التعاقدي
أفراد عينة الدراسة لمحاور الدراسة. يختص هذا الفصل بعرض النتائج التي توصلت إليها  أيالستطالع ر 

  الدراسة المسحية وتحليلها وتفسيرها.
 
 

  الدراسة نتائج تحليل 1.10.3
 نتائج تحليل المحور األول  1.1.10.3

 تناازلي بشاكل نتاائج تحليال مفهاوم طارق وأسااليب التعاقاد فاي مشااريع التشاييد مرتباة (6.3)رقام  جادولاليباين 
المحاور األول  فقارات لجمياع الحساابي وساطمتال أن( 6.3رقام ) الجادول فقارة. يباين لكال النسابي الاوزن حساب
م وفهاام أفااراد ماان خمااس نقاااط ممااا يشااير فااي ضااوء الااوزن النساابي الفااارق إلااى درجااة تااأثير إلمااا 4.21يساااوي 

 العينة لطرق وأساليب التعاقد على أداء مشروعات التشييد بدرجة مرتفعة. 
 

 مفهوم طرق وأساليب التعاقد في مشاريع التشييد"نتائج تحليل المحور األول: ": (6.3)جدول 

 االختبار

 

 الفقرة

ف  فقرات المحور األول: مفهوم طرق وأساليب التعاقد في مشارمع التشييد
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1. 
وجود مقررات ضمن الدراسة الجامعية تتناول طرق التعاقد في مشاريع 

 التشييد
 24 مرتفعة 0.000 6.422 73.54 3.68 0.850

 17 مرتفعة 0.000 9.571 83.08 4.15 0.972 الدورات تدريبية أثناء العمل تتعلق بطرق وأساليب التعاقد  .2

 16 مرتفعة 0.000 10.758 83.38 4.17 0.876 درجة اإللمام بالئحة العقود اإلدارية المعتمدة في ليبيا .3

 13 مرتفعة 0.000 11.016 85.23 4.26 0.923 التقيد بالئحة العقود اإلدارية في إعداد مستندات العطاء لمشاريع التشييد .4

 2 مرتفعة 0.000 21.627 93.23 4.66 0.619 اختيار طريقة التعاقد في مشاريع التشييد وفقاً لمتطلبات المشروع  .5

 7 مرتفعة 0.000 16.950 89.85 4.49 0.710 القصور في نظم ولوائح تنظم طرق التعاقد لمشاريع التشييد في ليبيا .6

7. 
اقدية قبل الطرح والتوقيع استكمال ومراجعة كافة الوثائق والمستندات التع

 على العقد
 9 مرتفعة 0.000 14.052 88.92 4.45 0.830

8. 
خضوع المقاول قبل اختياره لمقاييس ومعايير تضمن نجاح تنفيذ مشاريع 

 التشييد
 5 مرتفعة 0.000 16.152 90.15 4.51 0.753

9. 
اختيار العطاء الذي يتفق مع المعايير الهندسية التي تناسب حجم 

 شروعالم
 3 مرتفعة 0.000 19.910 92.31 4.62 0.654

 4 مرتفعة 0.000 16.324 90.46 4.52 0.752 وضوح الـشروط والمواصفات 10

11 
قدرة المكاتب االستشارية في تحقيق التوازن والتواصل الفعال بين قدرات 

 المقاول الفنية واإلدارية وأهداف المشروع.
0.545 4.72 94.46 25.486 

0.000 
 1 فعةمرت

12 
الضعف في صياغة النصوص التعاقدية غالباً ما تحدث نزاعات بين 

 أطرف العقد.
0.959 4.35 87.08 11.382 

0.000 
 11 مرتفعة

 21 مرتفعة 0.000 6.657 75.38 3.77 0.932 الكفاءة عالية للجان العطاءات تؤهلها إلدارة مراحل العطاء 13

 8 مرتفعة 0.000 14.519 89.23 4.46 0.812 د المشروع.التأهيل المسبق للمقاولين قبل إسنا 14

 12 مرتفعة 0.000 13.621 85.85 4.29 0.765 وجود مشاريع سابقة أو حالية مشابهة لمتطلبات المشروع 15

 21 مرتفعة 0.000 7.196 75.38 3.77 0.862 وجود تخصصات هندسية متكاملة للمشروع المفترض. 16
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 10 مرتفعة 0.000 13.037 87.08 4.35 0.837 قييم األعمال المنفذة للمشروع.وجود نظام لمراقبة وت 17

 18 مرتفعة 0.000 9.339 81.23 4.06 0.916 القدرة على تخطيط وجدولة العمليات الفنية للمشاريع. 18

 25 متوسطة 0.000 5.387 72.00 3.60 0.898 توفر برامج أمن وسالمة العاملين في موقع المشروع 19

 20 مرتفعة 0.000 7.575 76.00 3.80 0.851 توفر اإلجراءات والوسائل الالزمة للتعامل مع المواد الخطرة. 20

 23 مرتفعة 0.000 6.491 74.15 3.71 0.879 امكانية إجراء التجارب والتحاليل على المواد الختيار الجودة في المواقع. 21

 14 مرتفعة 0.000 10.849 84.62 4.23 0.915 مالئمـة نـــوع التعاقــد مع نوع المشروع. 22

 15 مرتفعة 0.000 11.956 84.31 4.22 0.820 عدم وضوح متطلبـات المالك. 23

 19 مرتفعة 0.000 8.987 79.08 3.95 0.856 كفاءة صاحب العمـل فــي اختيــار المقـاول المناسب 24

 6 مرتفعة 0.000 16.950 89.85 4.49 0.710 برنامج ضمان ومراقبة الجودة 25

  مرتفعة   84.23 4.21  األولى محورب  أفراي العين  على فقرات الاستجا
 

والتي  11عند الفقرة  4.723ضمن هذا المحور هو  ةكما يالحظ أن أعلى متوسط حسابي للفقرات الوارد
ت المقاول الفنية تشير إلى أهمية قدرة المكاتب االستشارية في تحقيق التوازن والتواصل الفعال بين قدرا

فقرات من  19واإلدارية وأهداف المشروع, في حين كان أقل متوسط حسابي للفقرات ضمن هذا المحور هو 
والتي تشير إلى ضرورة توفر برامج أمن وسالمة العاملين في موقع المشروع حيث بلغ المتوسط  ,هذا المحور
 نجد( 6.3رقم )الجدول  فقرة. ومن 25لمحور ا فقرات هذا عدد أن نالحظ أخرى ناحية من .3.60الحسابي 

اعتمدته هذه الدراسة الذى وهو الحد  3.67الحسابي أعلى من  وعشرون فقرة كان المتوسط  اً أربع هناك أن
بدرجة تأثير  3.67من  أقل  لها الحسابي المتوسط كان بدرجة تأثير مرتفعة في حين فقرة واحدة فقط

من فقرات هذا المحور والتي تشير إلى ضرورة توفر برامج  19رقم  قرةللف الحسابي بلغ المتوسطو متوسطة 
جاءت هذه الفقرة في  حيث 3.600لعاملين في موقع المشروع حيث بلغ المتوسط الحسابي لأمن وسالمة 

 المحور.  فقرات هذا الترتيب األخير ضمن
 

لى أن مفهوم طرق وأساليب حيث أشارت إ .(2000) مديلح [3]سابقةوقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة 
التعاقد في مشاريع التشييد من أهم عوامل نجاح مشروع التشييد وأن يتم التقيد بالئحة العقود اإلدارية أثناء 

العطاءات لمام لجان إعداد العطاءات للمشاريع المراد تنفيذها, وأن من أهم أسباب فشل المشاريع هو عدم إ
. والتي [7](2009) حميدل أخرى سابقة ت نتائج هذه الدراسة مع دراسةاتفقأيضا بأنواع الطرق التعاقدية. 

على المهندس استيعاب كافة تفاصيل العقد الفنية وغير الفنية ودراسة وثائق المناقصة بعناية ودقة  أكدت أن
ن اقتضى األمر بشأن بعض األمور الغامضة أو التي ال يتعهد المقاول إ مالحظاتوتقديم التوضيحات أو ال

 متعارضة مع متطلبات أساسية في العقد ومع نواحي قانونية. مالحظاتااللتزام بها على أن ال تكون ال
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 نتائج تحليل المحور الثاني  2.1.10.3
, فقد بينت نتائج تحليل فقرات هذا زائد( ةأسباب إسناد المشاريع بطريقة )التكلفيختص هذا المحور بتحليل 

من  3.86المحور الثاني يساوي  فقرات لجميع الحسابي سطمتو ال أن( 7.3) بالجدولالمحور المشار إليها 
 ةأسباب إسناد المشاريع بطريقة )التكلفخمس نقاط مما يشير في ضوء الوزن النسبي الفارق إلى درجة تأثير 

 بدرجة مرتفعة. زائد(
 

 زائد(" ةكلفأسباب إسناد المشاريع بطريقة )التنتائج تحليل المحور الثاني: ": (7.3)جدول 
 االختبار

 

 الفقرة

 زائد(  المحور الثاني: أسباب إسناي المشارمع بطرمق  )التكلف
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 10 مرتفعة 0.000 12.933 86.77 4.34 0.834 درجة إلمامي في إسناد المشاريع بطريقة )التكلفة زائد( .1

2. 
الئحة العقود اإلدارية تنص على طريقة اختيار المقاول بطريقة )التكلفةة 

 زائد(
 25 منخفضة 0.000 9.273- 37.54 1.88 0.976

3. 

تطبيةةةق االستشةةةاري إلدارة عمليةةةات التنفيةةةذ طبقةةةاً للمقةةةاييس والمعةةةايير 

لتنفيةذ مشةاريع  الدولية في مجةال االستشةارات الهندسةية والمراقبةة الفنيةة

 التشييد الهندسية

 3 مرتفعة 0.000 25.486 94.46 4.72 0.545

 22 متوسطة 0.000 3.333- 52.31 2.62 0.930 وجود عالقة متبادلة بين المالك والمقاول المنفذ .4

5. 

الكفةةاءة العلميةةة والمعرفيةةة والتقنيةةة واإلداريةةة المطلوبةةة للهيكةةل اإلداري 

الستشارية في إدارة عملية تنفيذ مشةاريع التشةييد والفني لفريق المكاتب ا

 الهندسية  

 6 مرتفعة 0.000 14.519 89.23 4.46 0.812

6. 
المالةةةك يمتلةةةك األسةةةس والعوامةةةل التةةةي تمكنةةةة مةةةن قيةةةاس مةةةد  كفةةةاءة 

   )التكلفة زائد(الشركات المنفذة بطريقة 
 1 مرتفعة 0.000 29.471 96.31 4.82 0.497

7. 
ات الفنيةة واإلداريةة الةدعم الكةافي لنجةاح المشةروع توفر شركات الخةدم

 في مجال تنفيذ مشاريع التشييد بطريقة )التكلفة زائد(  
 4 مرتفعة 0.000 16.152 90.15 4.51 0.753

 18 مرتفعة 0.000 6.657 75.38 3.77 0.932 استمرار تنفيذ أعمال مشروع كونة منفذ على مراحل من العقد .8

 6 مرتفعة 0.000 14.519 89.23 4.46 0.812 كات المنفذ لتقنية محددة للتنفيذاحتكار بعض الشر .9

 9 مرتفعة 0.000 11.382 87.08 4.35 0.959 يتم تنفيذ المشاريع وفقاً التفاقيات وتعهدات دولية 10

 11 مرتفعة 0.000 13.621 85.85 4.29 0.765 مالئمة تنفيذ المشاريع لطريقة )التكلفة زائد(  11

12 
عدم وضوح مستندات العقد والرسومات تجعةل مةن المشةروع ال يصةلح 

 للطرح والتنافس.
 12 مرتفعة 0.000 9.339 81.23 4.06 0.916

 16 مرتفعة 0.000 7.575 76.00 3.80 0.851 مكونات المشروع يمكن تجزئتها إلى عدة عقود منفصلة 13

14 
ع ومةن المخططات والمواصفات واضحة من حيةث الوصةول إلةى الموقة

 حيث وجود أي قيود على هذا الوصول
 15 مرتفعة 0.000 8.401 77.23 3.86 0.827

15 
التأكد من المخططات والمواصفات بشكل واضةح فيمةا هةو مطلةوب مةن 

 مقاولي التشييد.
 20 متوسطة 0.000 6.325 72.31 3.62 0.784

16 
بسةةةبب المخةةةاطر التةةةي تواجةةةة الشةةةركات فةةةي تنفيةةةذ المشةةةروع بطريقةةةة 

 تكلفة زائد( )ال
 24 منخفضة 0.000 8.777- 40.00 2.00 0.919

 23 متوسطة 0.000 5.804- 47.38 2.37 0.876 إسناد عقود المشتريات إلى مقاول التركيبات. 17

 13 مرتفعة 0.000 7.862 78.15 3.91 0.931 والنزاعات الحلول للمطالبات إيجاد في الشركة تجاوب 18

 2 مرتفعة 0.000 27.930 95.69 4.78 0.515 الشركة تنفذها التي ةالحالي المشاريع نوعية 19

 8 مرتفعة 0.000 13.372 88.00 4.40 0.844 المخصصة الميزانية ضمن المشاريع بتنفيذ الشركة التزام 20

 21 متوسطة 0.000 5.387 72.00 3.60 0.898 الشركة تنفذها التي الحالية المشاريع نوعية 21
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22 
 لضةبط مةع معةايير والسةالمة الصةحة مجةال فةي لشةركةل سياسةة وجةود

 العمل
0.889 3.66 73.23 6.001 

0.000 
 19 متوسطة

 17 مرتفعة 0.000 7.196 75.38 3.77 0.862 في الشركة وتقييم ومتابعة مراقبة نظام توفر 23

 14 مرتفعة 0.000 7.919 77.54 3.88 0.893 المشاريع تنفيذ الشركة في قبل من المستخدمة التكنولوجية الوسائل 24

25 
تتمتةةةع الشةةةركة المنفةةةذة بالكفةةةاءة العلميةةةة والمعرفيةةةة والتقنيةةةة واإلداريةةةة 

 والنزاعات. للمطالبات الحلول وإيجادإلدارة المخاطر 
 5 مرتفعة 0.000 9.429 89.85 4.49 0.834

  مرتفعة   77.13 3.86  استجاب  أفراي العين  على فقرات المحور الثاني
 

والتي تشير إلى  6عند الفقرة  4.82ضمن هذا المحور هو  ةأن أعلى متوسط حسابي للفقرات الوارد حظيالو 
زائد( هو امتالك المالك لألسس والعوامل التي تمكنه من قياس  ةأن أهم أسباب إسناد المشاريع بطريقة )التكلف

توسط حسابي للفقرات ضمن هذا مدى كفاءة الشركات المنفذة بطريقة )التكلفة زائد(, في حين كان أقل م
من فقرات هذا المحور والتي تشير إلى أن الئحة العقود اإلدارية لم تنص على طريقة  2 الفقرة المحور هو

اختيار المقاول بطريقة )التكلفة زائد( إال إذا توافرت الشروط المناسبة ومتطلبات لتنفيذ المشاريع بطريقة 
 بدرجة تأثير منخفضة. 1.88لحسابي )التكلفة زائد(, حيث بلغ المتوسط ا

 

الحسابي أعلى من  فقرات المحور متوسطهامن بين كامل ثمانية عشر فقرة  هناك أن الجدول نجدنتائج  ومن
 متوسطها كان عتمدته هذه الدراسة بدرجة تأثير )مرتفعة( في حين سبع فقرات فقطإ ذىال وهو الحد 3.67

قم للفقرات ر  الحسابي بلغ المتوسط متوسطة ومنخفضة فقدبدرجة تأثير بين  3.67من  أقل الحسابي
في الترتيب  على التوالي (16,2الفقرتين ) اتينوقد جاءت ه 3.67أقل من  22,21,17,16,15,4,2

بدرجة  2.00, 1.88 على التوالي الحسابي للفقرتين المتوسط المحور, حيث بلغ فقرات هذا األخير ضمن
أن الئحة العقود اإلدارية لم تنص صراحة على تبني طريقة اختيار المقاول تأثير منخفضة. والتي تشير إلى 

بطريقة )التكلفة زائد( إال إذا توافرت الخبرة الكافية والشروط المالئمة لتنفيذ المشاريع بطريقة )التكلفة زائد(, 
في تنفيذ المشروع كما أن إسناد المشاريع بطريقة )التكلفة زائد( ليس بسبب المخاطر التي تواجه الشركات 

 بطريقة )التكلفة زائد(.
 

والتي أوصت بعدم تطبيق نوع واحد من العقود  ,(2000) حمديل [3]سابقة وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة
على جميع المشاريع رغم اختالف المكان والزمان وطبيعة وحجم المشروع. وعدم اسناد المشاريع بطريقة 

العمل والعوامل الفنية واالقتصادية واالحتكارية التي تحتم ضرورة ذلك. وفى  د إال حسب ضرورياتئالتكلفة زا
هذا األسلوب من العقود يتحمل المالك مخاطر أكبر بسبب عدم وضوح مجال العمل قبل تنفيذه. كما توافقت 

أن  حيث بينت ,[2] (2001وآخرون ) Patrick أخرى سابقة  نتائج هذه الدراسة في بعض نتائجها مع دراسة
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والذي يؤدي بدوره إلى  تجنب مصادر المطالبات من أصولها وذلك عن طريق اختيار نوع العقد المناسب
   من مخاطر التشييد عن طريق االختيار الصحيح لنوع العقد.تقليل ال
 

 نتائج تحليل المحور الثالث 3.1.10.3 
 النسابي الاوزن حساب تناازلي  بشكل مرتبة لمخاطر التعاقدية بطريقة )التكلفة زائد(تحليل ابتناول هذا المحور 

إلى درجة  مما يشير   4.03يساوي  الحسابي سطمتو ال أن( إلي 9.3الجدول ), حيث أشارت بيانات لكل فقرة
 بدرجة مرتفعة. المخاطر التعاقدية بطريقة )التكلفة زائد(تأثير 

 )التكلفة زائد("المخاطر التعاقدية بطريقة نتائج تحليل المحور الثالث: ": (9.3)جدول 

 االختبار

 

 الفقرة

 : المخاطر التعاقدم  بطرمق  )التكلف  زائد(لثالمحور الثا
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 16 مرتفعة 0.000 10.849 84.62 4.23 0.915 مشاريع التشييد في التعويض ومطالبات المواد أسعار تضخم .1

2. 
 حةال ارتفةاع فةي حقوقهةا للشةركات تحفظ مطبقة و ثابتة قوانين وجود عدم

 المواد أسعار
 20 مرتفعة 0.000 7.196 75.38 3.77 0.862

3. 

عةةةدم وجةةةود االيةةةات الحديثةةةة وهةةةي تعنةةةي بكيفيةةةة تطبيةةةق أحةةةدث البةةةرامج 

ميةةع مسةةتندات وااليةةات واألدوات والطةةرق السةةليمة فةةي أرشةةفة وتوثيةةق ج

التعاقةةةد بصةةةورة دوريةةةة حتةةةى نهايةةةة المشةةةروع وبصةةةورة متكاملةةةة يسةةةهل 

 قراءتها.

 15 مرتفعة 0.000 11.016 85.23 4.26 0.923

4. 
عبة  علةى الميزانيةة وخلةل شةكل والتعاقدية ت الفعلية الكميات بين االختالف

 في إدارة المشروع.
 1 مرتفعة 0.000 29.471 96.31 4.82 0.497

5. 
ت تخطةةي المخةةاطر والت ييةةر مةةن المهةةام األساسةةية لمكاتةةب إدارة تنفيةةذ آليةةا

 المشاريع.
 25 منخفضة 0.000 42.502- 22.15 1.11 0.359

6. 

 عةدم بسةبب وذلةك ليبيةا فةي الموحد العامة األش ال عقود في ضعف وجود

 ت يةر حةدوث فةي حةال الشةركات  مع المبرمة العقود قيمة تعديل بند وجود

 .األسعار في

 13 مرتفعة 0.000 13.621 85.85 4.29 0.765

7. 
العقةد احةد  مستحقات الشةركات المنفةذة واالستشةارية وفةق التأخر في تسديد

 األسباب الرئيسية لتوقف التنفيذ.
 2 مرتفعة 0.000 21.627 93.23 4.66 0.619

8. 
 الحةاالت معظةم وفةي المطالبةات فةي الفصل من االنتهاء حتى العمل توقف

 الطرفين. تطول حتمية نتيجة المادية ارةالخس تكون
 24 منخفضة 0.000 8.777- 40.00 2.00 0.919

 3 مرتفعة 0.000 19.910 92.31 4.62 0.654 العروض. تقديم في العطاءات بين شركات التنفيذ عند العالية المنافسة .9

 7 مرتفعة 0.000 16.950 89.85 4.49 0.710 التصميم خالل فترة التنفيذ الت يرات التي تحصل على 10

 4 مرتفعة 0.000 16.324 90.46 4.52 0.752 متوقع.  غير بشكل التمويل انقطاع 11

 5 مرتفعة 0.000 16.152 90.15 4.51 0.753 فنياً. مؤهلة المتوفرة غير العمالة 12

13 
وال تتناسةةب مةةع حجةةم وطبيعةةة  دقيقةةة الزمنيةةة للمشةةروع غيةةر الجدولةةة

 المشروع
 6 مرتفعة 0.000 16.950 89.85 4.49 0.710

 11 مرتفعة 0.000 13.037 87.08 4.35 0.837 بمدة التنفيذ االلتزام االنخفاض في الجودة مقابل 14

 10 مرتفعة 0.000 13.372 88.00 4.40 0.844 النقدي المخصص للمشروع. في التدفق التحكم عدم 15

 21 متوسطة 0.000 6.001 73.23 3.66 0.889  مراحل التنفيذ. أطراف المشروع خالل بين النزاعات غير القانونية 16

 23 متوسطة 0.000 5.732 72.92 3.65 0.909 والفساد في تنفيذ مشاريع التشييد. الرشوة 17

 14 مرتفعة 0.000 11.016 85.23 4.26 0.923 بالباطن. المقاولين مع الفنية والمشكالت التأخيرات 18

 12 مرتفعة 0.000 11.382 87.08 4.35 0.959 العاملة خالل فترة التنفيذ. واليد لآلليات اجيةاإلنت المعدالت تذبذب 19
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 17 مرتفعة 0.000 9.339 81.23 4.06 0.916 األمان والسالمة داخل موقع التنفيذ إجراءات قلة مخاطر اإلصابات بسبب 20

21 
وكةذلك عدم وجود جدولةة لتةوفير العمالةة تتناسةب مةع نوعيةة وحجةم العمةل 

  والتجهيزات. المواد
 9 مرتفعة 0.000 14.052 88.92 4.45 0.830

22 

 –معمةاري  –التصةاميم )إنشةائي  بةين التطةابق التصةميم وعةدم فةي أخطةاء

 والمخططةات الكميةات بةين التوافةق كهربةائي   الةخ( وعةدم –ميكةانيكي 

 والمواصفات

 8 مرتفعة 0.000 14.519 89.23 4.46 0.812

 18 مرتفعة 0.000 7.862 78.15 3.91 0.931 لتي تحدث في اإلدارة وفي مديري التنفيذ التابعين للمالك الت يرات ا 23

24 

توقع المخاطر وهذا يعني وجود خبرات متخصصة تستطيع من خالل 

القراءة الدقيقة لمستندات التعاقد اكتشاف المخاطر التي يمكن أن يقع فيها 

 المشروع.

 21 متوسطة 0.000 6.001 73.23 3.66 0.889

25 
معالجةةة جميةةع المخةةاطر والقةةدرة علةةى وضةةع آليةةات حلةةول وخطةةة متابعةةة 

 .للمخاطر المحتمل أن يواجهها تنفيذ المشروع
 19 مرتفعة 0.000 7.196 75.38 3.77 0.862

  مرتفعة   80.60 4.03  استجاب  أفراي العين  على فقرات المحور الثالث

والتي تشير إلى ,  6عند الفقرة  4.82ضمن هذا المحور هو  ةالواردلفقرات يالحظ أن أعلى متوسط حسابي ل
حين كان  في المشروع,في إدارة  على الميزانية وخلالً  اً عبئ تشكلوالتعاقدية  الفعلية الكميات بين أن االختالف

ساسااية ضاامن آليااات تخطااي المخاااطر والتغيياار ماان المهااام األالتااي تت 5الفقاارة رقاام  عنااد أقاال متوسااط حسااابي
 هنااك أن نجادكماا  بدرجاة تاأثير منخفضاة. 1.11لمكاتب إدارة تنفيذ المشاريع, حيث بلغ المتوساط الحساابي 

اعتمدته هذه الدراسة بدرجة تأثير مرتفعة  ذيوهو الحد ال 3.67حسابي أعلى من  متوسطسجلت فقرة  ينعشر 
بدرجاة تاأثير باين و  3.67مان  أقل حسابي متوسطمن فقرات المحور الثاني حققت  في حين خمس فقرات فقط

وقاد جااءت  .3.67أقال مان  24,17,16,8,5م للفقارات رقا الحساابي بلغ المتوسط وقد منخفضةالمتوسطة و ال
, 1.11الحساابي للفقارتين المتوساط المحاور, حياث بلاغ فقارات هاذا فاي الترتياب األخيار ضامن  8,5ين الفقارت
ير إلاى أن الئحاة العقاود اإلدارياة لام تانص صاراحة علاى بدرجة تأثير منخفضة. والتاي تشا على التوالي 2.00

والتغييار مان المهاام األساساية تبني طريقة اختيار المقاول بطريقة )التكلفة زائد( إال أن آليات تخطي المخااطر 
 معظام وفاي المطالباات فاي الفصال مان االنتهااء حتاى العمال لمكاتاب إدارة تنفياذ المشااريع, كماا أن توقاف

التكاراري لوجهاة  التوزياع( 9.3رقم )الطرفين. ويبين الشكل  تطول حتمية نتيجة المادية لخسارةا تكون الحاالت
 .نظر أفراد عينة الدراسة حول انعكاسات الخيار التعاقدي على مشروعات التشييد
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 ات التشييد: التوزيع التكراري والنسبي ألفراد عينة الدراسة حول انعكاسات الخيار التعاقدي على مشروع(9.3)شكل 

 

إلى أن , حيث أشارت  [3](2000جاءت نتائج هذه الدراسة متناغمة مع ما أظهرته نتائج دراسة )حمدي, 
تجنب مصادر المطالبات مخاطر التعاقدية المحتملة, وبالتالي الختيار العقد الصحيح يقلل من التهديدات أو إ

أشارت أن مخاطر التضخم , والتي [6](2012, من أصولها. كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة )حمادة
كما جاءت متفقة مع  .من أهم المخاطر , تعدوالتعاقدية ف بين الكميات الفعلية وتقلبات األسعار واالختال

التعاقد تؤثر بشكل كبير على تنفيذ المشروع,  والتي بينت أن مرحلة [7](2009نتائج دراسة )حميد ومن معه, 
الناجحة هي التي تنفذ المشروع ضمن الميزانية المحددة والجدول الزمني المقرر وضمن وأن اإلدارة الهندسية 

 شروط العقد.   
 

وجهة نظر أفراد عينة الدراسة حول انعكاسات الخيار التعاقدي على مشروعات  (9.3)رقم يبين الشكل كما 
التشييد أكثر المحاور تأثيرًا على مفهوم طرق وأساليب التعاقد في مشاريع حيث يبدو جليًا أن محور التشييد, 

في حين جاءت المخاطر التعاقدية بطريقة )التكلفة  .%84.23قدرة ًا نسبي اً بلغ وزنوالذي مشروعات التشييد 
الثاني )أسباب إسناد المشاريع بطريقة  بينما جاء المحور .%80.6زائد( في المرتبة الثانية بوزن نسبي 

دراك أفراد عينة الدراسة لطرق  وهذا يؤكد أن  77.13لثة بوزن نسبي المرتبة الثا)التكلفة زائد( في  فهم وا 
 وأساليب التعاقد في مشاريع التشييد له انعكاساته على أداء مشروعات التشييد.
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 األسئلة المفتوحة  نتائج تحليل  4.1.10.3
 الطرق األكثر استخدامًا عند إسناد مشاريع التشييد؟ السؤال األول: 

الطةةرق األكثةةر اسةةتخدامًا عنةةد إسةةناد مشةةاريع )راسااة حااول عينااة الد أفااراد آراء (10.3)رقاام  جاادوليبااين 
كمااا هااو موضااح بالجاادول  لكاال فقاارة التكاارارات والنسااب المئويااة تنااازلي حسااب بشااكل مرتبااة التشةةييد؟(

 (.10,3):رقم
 

  تحليل الطرق األكثر استخدامًا عند إسناد المشاريع: (10.3) جدول
 الستجاب ا السؤال ت

 الترتيب
 % التكرار ما هي الطرق األاكثر استخداماً عند إسناي مشارمع التشييد؟

 3 15.4 10 المناقصة العامة .1
 2 23.1 15 المناقصة المحدودة .2
 1 53.8 35 التكليف المباشر .3

 4 7.7 5 ممارسة عامة .4
  100 65 اإلجمالي

 

التكليف الطرق استخدامًا عند إسناد مشاريع التشييد هي  ثرأن أك( 10.3رقم )تشير بيانات الجدول و 
%, وأن أقل الطرق استخدامًا عند إسناد مشاريع 53.8بنسبة تمثيل  35؛ حيث بلغ تكرار هذه الفقرة المباشرة

%, في حين أن طريقة 7.7بنسبة تمثيل  5التشييد هي الممارسة العامة, حيث بلغ تكرار هذه الفقرة 
%, في حين أن 23.1بنسبة تمثيل  15جاء ترتيبها الثاني, حيث بلغ تكرار هذه الفقرة  ودةالمناقصة المحد

 .%15.4بنسبة تمثيل  10طريقة المناقصة العامة جاء ترتيبها الثالث, حيث بلغ تكرار هذه الفقرة 
 

 لفة زائد(؟السؤال الثاني: ما مد  االهتمام بالشروط التعاقدية للمشاريع المراد تنفيذها بطريقة )التك
االهتمام بالشروط التعاقدية للمشاريع  أن ( لتبين11.3)م رق جدولجاءت إجابات السؤال الثاني المبينة في ال

%, وأن 58.58بنسبة تمثيل  38حيث بلغ تكرار هذه الفقرة المراد تنفيذها بطريقة )التكلفة زائد( قلياًل جدًا, 
روط التعاقدية للمشاريع المراد تنفيذها بطريقة )التكلفة زائد( االهتمام بالش% فقط أجابوا أن درجة 30.8نسبة 

 % أجابوا بدرجة قليلة. 10.8)إلى حد ما(, ونسبة 
 

  تحليل االهتمام بالشروط التعاقدية للمشاريع : (11.3)جدول 
 االستجاب  السؤال ت

 الترتيب
 % التكرار )التكلف  زائد( ؟ ما مدى االهتمام بالشروط التعاقدم  للمشارمع المراي تنفيذها بطرمق 

 1 58.5 38 قليلة جداً  .1

 3 10.8 7 قليلة .2
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 2 30.8 20 إلى حد ما .3

  0 0 كثيرة .4

  0 0 كثيرة جداً  .5

  100 65 اإلجمالي
 

 

 السؤال الثالث: ما امكانية استخدام العقود بطريقة )التكلفة زائد( في تنفيذ مشاريع المطارات؟
ما امكانية استخدام العقود عينة الدراسة حول فقرات األسئلة المفتوحة ) أفراد آراء (12.3)رقم  يبين جدول

هناك امكانية   (12.3)رقم  تشير بيانات الجدولحيث (. المطاراتبطريقة )التكلفة زائد( في تنفيذ مشاريع 
  .47االستخدام  امكانيةبلغ تكرار و استخدام العقود بطريقة )التكلفة زائد( في تنفيذ مشاريع المطارات, 

 

 : تحليل استخدام العقود بطريقة )التكلفة زائد (: (12.3 )جدول
 االستجابة السؤال ت

 الترتيب
 % التكرار ما امكانية استخدام العقود بطريقة )التكلفة زائد( في تنفيذ مشاريع المطارات ؟

 2 16.9 11 ال يمكن استخدام هذا النوع من العقود .1

 3 10.8 7 صعوبة في استخدام هذا النوع من العقوديوجد  .2

 1 72.3 47 يمكن استخدام هذا النوع من العقود بشرط .3

  100 65 اإلجمالي
 

% ولكن اشترطوا وجود بعض مقومات نجاح التطبيق أو االستخدام متمثلة في العناصر 72.3وبنسبة تمثيل 
االستقرار اإلداري لقطاع التشييد و ضوح الشروط التعاقدية و نية الخبرة القانو و الخبرة الفنية والهندسية : اآلتية

دارة المخاطر و توفير التمويل الالزم لمثل هذه المشاريع و  دارة المشرو و ا  % فقط أجابوا بعدم 16.9وأن نسبة  ع.ا 
صعوبة في  أن هناك  % من أفراد عينة الدراسة يرون10.8ستخدام هذا النوع من العقود, وأن إمكانية إ

 خدام هذا النوع من العقود. است
 

 

السؤال الرابع: ما هو الخيار التعاقدي الممكن استخدامه في تنفيذ المشروعات الكبر ، على سبيل المثال: 
 (العالمي الجديد؟ طرابلس )مشروع تنفيذ مطار

التعاقدي  الخيارحول  عينة الدراسة أفراد آراء( مبينة 13.3)رقم  جدولبينت نتائج الدراسة الموضحة في ال
العالمي  طرابلس الكبرى, على سبيل المثال: مشروع تنفيذ مطار الممكن استخدامه في تنفيذ المشروعات

الخيار التعاقدي الممكن استخدامه في تنفيذ  ( إلي 13.3رقم )بيانات الجدول  حيث أشارت الجديد
عادة الملكية, هو عق العالمي الجديد طرابلس مطار مشروع تنفيذمثل   الكبرىالمشروعات  د البناء والتشغيل وا 

م  2010( لسنة 9بعد صدور القانون رقم ) % خصوصاً 61.5تمثيل  وبنسبة 40حيث بلغ تكرار هذه الفقرة 
% يرون أن عقود السعر الثابت هي الخيار التعاقدي 27.7بشأن تشجيع االستثمار. في حين أن نسبة 
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العالمي الجديد(. وأن نسبة  طرابلس ثل )مشروع تنفيذ مطارالممكن استخدامه في تنفيذ المشروعات الكبرى م
 % من أفراد عينة الدراسة يرون أن الخيار التعاقدي لمثل هذه المشاريع هي عقود التكلفة زائد.10.8

 

 تحليل الخيار التعاقدي الممكن استخدامه في المشاريع الكبر : (13.3)جدول 
 االستجابة السؤال ت

ر التعاقدي الممكن استخدامة في تنفيذ المشروعات الكبر   على سبيل ما هو الخيا الترتيب

 المثال: مشروع تنفيذ مطار العالمي الجديد؟
 % التكرار

 2 27.7 18 عقود السعر الثابت .1

 3 10.8 7 عقود التكلفة زائد .2

 1 61.5 40 عقود البوت .3

  100 65 اإلجمالي
 

األمثل لتنفيذ  الحل االقتصادي لبناء و التشغيل و إعادة الملكية هيأن عقود اعتقد هل تالسؤال الخامس: 
 مطار طرابلس العالمي الجديد؟

عةةةادة الملكيةةةةعقةةةود ا ( إلاااي 14.3رقااام )الجااادول المدوناااة فاااي بياناااات التشاااير  الحااال هاااي  لبنةةةاء والتشةةةغيل واا
تصاادي الاراهن الاذي تمار االقتصادي األمثل لتنفيذ مطار طرابلس العاالمي الجدياد, خصوصاًا فاي الوضاع االق

به البالد, وكذلك لوجود أرضية خصبة لتنفيذ وتطبيق هذا النوع من العقود خصوصًا بعد استصدار قانون رقم 
%, فااي 58.5وبنساابة تمثياال  38م بشااأن تشااجيع االسااتثمار, حيااث بلااغ تكاارار هااذه الفقاارة  2010( لساانة 9)

للتطبياق وذلاك لعادم إلماامهم ومعارفتهم  ن العقاود قاابالً % ال يعرفون ما إذا كان هاذا الناوع ما30حين أن نسبة 
ال أي يرون أناه  حرف% من أفراد العينة إجابتهم ب10.8العملية باستخدام هذا النوع من العقود, وكانت نسبة 

 ال يمكن استخدام هذا النوع من العقود.
 

 

 األمثل  تحليل ان عقود البناء و التشغيل و اعادة الملكية هي الحل: (14.3)جدول 
 االستجابة السؤال ت

 الترتيب
 % التكرار هل تعتقد أن عقود البوت الحل االقتصادي األمثل لتنفيذ مطار طرابلس العالمي الجديد؟

 3 10.8 7 ال .1
 2 30.8 20 ال أدري .2
 1 58.5 38 نعم .3

  %100 65 اإلجمالي
 

تحتوي على إدارة المخاطر ضمن الهيكلة اإلدارية : هل المشاريع الجاري تنفيذها في ليبيا سادسالسؤال ال
 للمشروع ؟ وما أهمية ذلك في ضمان جودة التنفيذ؟
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المشاريع الجاري تنفيذها في ليبيا ال تحتوي على إدارة المخاطر أن ( 15.3رقم )الجدول يانات رت باأش
% وقد 64.6( مثلت نسبة )ال حرفأن الذين أجابوا ببينت النتائج  حيث, ضمن الهيكلة اإلدارية للمشروع

اتفقت هذه الدراسة مع العديد من الدراسة التي تعاني ظاهرة التأخير والتعثر في مشاريع التشييد في ليبيا, 
ضمان جودة التنفيذ, وهذا ما أشارت له نتائج المحور الثالث المتمثلة في المخاطر  وهذا ما انعكس على

  .يقرون إدارة المخاطرأنهم الدراسة أجابوا بكلمة )نعم( أي % من عينة 26.2التعاقدية. في حين أن نسبة 
 نتائج السؤال المفتوح السادس: (15.3 )جدول

 االستجابة السؤال ت

هل المشاريع الجاري تنفيذها في ليبيا تحتوي على إدارة المخاطر ضمن  الترتيب

 النسبة % رارالتك الهيكلة اإلدارية للمشروع؟ وما أهمية ذلك في ضمان جودة التنفيذ؟

 1 64.6 42 ال .1
 3 9.2 6 ال أدري .2
 2 26.2 17 نعم .3

  %100 65 اإلجمالي

بوجود % فقط ال يعلمون 9.2ضمن الهيكلة اإلدارية للمشروع  بالمشاريع الجاري تنفيذها في ليبيا. وأن نسبة 
 في ليبيا.  هاضمن هيكلة مشاريع التشييد الجاري تنفيذهذا المسمى 

 

من وجهة نظرك ما هي أفضل آليات التسوية الودية وأكثرها فعالية لتسوية فض المنازعات : سابعل الالسؤا
 ؟في مشروع مطار طرابلس العالمي الجديد

أفضةل آليةات التسةوية الوديةة وأكثرهةا فعاليةة لتسةوية حاول  عيناة الدراساة أفارادناقشت هذه الفقرة وجهاة نظار 
أفضال أن (, 16.3)رقام  جدو, حيث بينت نتائج الس العالمي الجديدفض المنازعات في مشروع مطار طرابل

آليااات التسااوية الوديااة وأكثرهااا فعاليااة لتسااوية فااض المنازعااات فااي مشااروع مطااار طاارابلس العااالمي الجديااد ماان 
%, فاي حاين 47.7جاباات ة اإلنساب حياث بلغاتوجهة نظر أفاراد عيناة الدراساة هاي مجلاس فاض المنازعاات, 

ة أن الخبرة الفنية تعتبر أفضل آليات التسوية الودية وأكثرها فعالية لتسوية فاض المنازعاات فاي يرى أفراد العين
بينماااا كانااات نسااابة اليااة التساااوية الودياااة عااان طرياااق %, 30.8مشااروع مطاااار طااارابلس العاااالمي الجديااد بنسااابة 

 %.9.2 كانت الوساطةفي حين أن ألية التسوية عن طريق %, 12.3  التوفيق بين أطراف النزاع
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 نتائج السؤال المفتوح السابع: (16.3 )جدول
 االستجابة السؤال ت

من وجهة نظرك ما هي أفضل آليات التسوية الودية وأكثرها فعالية  الترتيب

 لتسوية فض المنازعات في مشروع مطار طرابلس العالمي الجديد؟

 

 التكرار
 النسبة

% 

 1 47.7 31 مجلس فض المنازعات .1
 3 12.3 8 فيقالتو .2
 4 9.2 6 الوساطة .3
 2 30.8 20 الخبرة الفنية .4

  %100 65 اإلجمالي
 

ه نظرك ما هي مخاطر استخدام أسلوب التعاقد )التكلفة زائد( لتنفيذ مشروع مطار همن وجالسؤال الثامن: 
 طرابلس العالمي الجديد؟

م أسلوب التعاقد )التكلفة زائد( لتنفيذ مشاروع مخاطر استخداحول  جاءت هذه الفقرة لتجيب على السؤال الثامن
عااض لاام تكاان اإلجابااات كاملااة حااول هااذا السااؤال باال أمكاان الحصااول علااى ب, فمطااار طاارابلس العااالمي الجديااد

 اإلجابات شملت اآلتي:
 .بإعداد التصاميم كفء غير تكليف مكتب .1
 .ماترسو وال فهم المخططات لسوء نتيجة المطلوبة لمواصفاتل طبقا التنفيذ عدم .2
 العمل. لمجال التغيير أوامر توثيق عدم .3
 المشروع. كبرى في مصلحة لها ليس جهات قبل من واجتماعية سياسية ضغوط .4
 تدريب. دون مرة أول حديثة تجهيزات استخدام .5
 وكلفتها. البيئية والتشريعات بالقانون االلتزام صعوبة .6
 للمواصفات. مطابقة غير أو صالحة غير مواد توريد .7
 دقيق. بشكل محدد واضح وغير  العمل .8
 المقاول. ومقر الموقعب العاملين بين االتصاالت ضعف .9
 

 اختبار فرضيات الدراسة 2.10.3
 tوقيمة  الحسابي المتوسط وكذلك فقرة كل لبدائل المئوية النسبةتبين  (19.3)الي  (17.3من ) الجداول 

 وتكون  One Sample T Testالواحدة  للعينة Tاختبار  الباحث استخدم وقد فقرة, لكل الداللة ومستوى
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 (t)قيمة  من اكبر المحسوبة (t)قيمة  كانت إذا محتواها على يوافقون المجتمع أفراد أن بمعنى ايجابية الفقرة
 على يوافقون ال المجتمع أفراد أن سلبية بمعنى الفقرة وتكون 0.05من  أقل المعنوية ومستوى الجدولية
 , وتكون0.05من  أقل المعنوية ومستوى الجدولية (t)قيمة  من صغرأ لمحسوبةا (t)قيمة  كانت إذا محتواها

 في الفقرات جميع على ينطبق وهذا 0.05من  أكبر المعنوية كان مستوى إذا محايدة الفقرة في المجتمع آراء
 الدراسة. استبانة

 

لمطار في الفهةم السةليم مهندسين وقانونيين بإدارات مشروعات امن لد  العاملين  قصورالفرضية األولى: 
بةةرام  اً لطةةرق وأسةةاليب التعاقةةد فةةي مشةةاريع التشةةييد ومتابعةةة تنفيةةذها بةةدء مةةن مرحلةةة العطةةاء، والتفةةاوض واا

 العقد.
3:0الفرضةةةية الصةةةفرية: ) H)  ال يوجااد قصاااور لاادى العااااملين مهندساااين وقااانونيين باااإدارات مشاااروعات

اليب التعاقاد فااي مشااريع التشاييد ومتابعاة تنفيااذها بادء مان مرحلاة العطاااء, المطاار فاي الفهام السااليم لطارق وأسا
برام العقد  .والتفاوض وا 
3:1الفرضية البديلة ) H):  مهندسين وقانونيين بإدارات مشروعات المطار من يوجد قصور لدى العاملين

من مرحلة العطاء, والتفااوض  اً متابعة تنفيذها بدءفي الفهم السليم لطرق وأساليب التعاقد في مشاريع التشييد و 
برام العقد   .وا 

 

( وبتطبيق 65وحجم العينة )   = 0.05)  (عند مستوى داللة (t-test)ختبار الفرضية تم استخدام إلو 
 المعادلة التالية:

 (1) 

n

X
t






  

مفهااوم طاارق وأساااليب التعاقااد ت المحااور األول: أن الااوزن النساابي لفقااراإلااى  (17.3رقاام )تشااير نتااائج الجاادول 
المحسااوبة    (t)% وأن قيمااة 60% وهااو أكباار ماان الااوزن النساابي المحايااد 84.23 فااي مشاااريع التشااييد بلااغ

(. وهاذا يعناي رفاض الفرضاية 64عناد درجاة حرياة ) 1.990الجدولياة وهاي  (t)وهي أكبار مان قيماة  11.86
د قصور لدى العاملين مهندسين وقانونيين بإدارات مشاروعات المطاار يوجالصفرية وقبول الفرضية البديلة أي 

في الفهم السليم لطرق وأساليب التعاقد في مشاريع التشييد ومتابعة تنفيذها بدء مان مرحلاة العطااء, والتفااوض 
برام العقد  .وا 
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 : نتائج اختبار الفرضية األولى(17.3)جدول 

 الفرضية

المتوسط 

 الحسابي

x 

االنحراف 

 المعياري

 

الوزن 

 النسبي
 نتيجة الفرضية t-calculated P-Value الفرضية

 84.23 0.820 4.21 األولى

3:0 H        
VS 

3:1 H 

11.86 0.000 
رفض الفرضية 

 الصفرية

 

القةائمين علةى اللجةان المكلفةة إلسةناد عقةود المشةاريع بطريقةة التكلفةة  عدم أهليةة األفةراد الفرضية الثانية:
 زائد ينعكس على أداء مشروعات التشييد.

 ( :3:0الفرضةةةية الصةةةفرية H)  عاادم أهلياااة األفاااراد القااائمين علاااى اللجاااان المكلفااة إلساااناد عقاااود
 .التشييد المشاريع بطريقة التكلفة زائد ال ينعكس على أداء مشروعات

 ( 3:1الفرضية البديلة H):  عدم أهلية األفراد القائمين على اللجان المكلفة إلسناد عقود المشااريع
 .بطريقة التكلفة زائد ينعكس على أداء مشروعات التشييد

 

تعاقاااد فاااي مفهاااوم طاارق وأسااااليب الأن الاااوزن النسااابي لفقاارات المحاااور األول:  18.3رقاام تشااير نتاااائج الجااادول 
 8.43المحساوبة    (t)% وأن قيماة 60% وهو أكبر من الاوزن النسابي المحاياد 77.13 مشاريع التشييد بلغ
(. وهاذا يعناي رفاض الفرضاية الصافرية 64عناد درجاة حرياة ) 1.990الجدولياة وهاي  (t)وهي أكبر من قيماة 

مكلفاااة إلسااناد عقااود المشاااريع بطريقاااة عاادم أهلياااة األفااراد القااائمين علااى اللجااان الوقبااول الفرضااية البديلااة أي 
 .التكلفة زائد ينعكس على أداء مشروعات التشييد

 

 : نتائج اختبار الفرضية الثانية18.3جدول 

 الفرضية

المتوسط 

 الحسابي

x 

االنحراف 

 المعياري

 

الوزن 

 النسبي
 الفرضيةنتيجة  t-calculated P-Value الفرضية

 77.13 0.820 3.86 الثانية

3:0 H        
VS 

3:1 H 

8.43 0.000 
رفض الفرضية 

 الصفرية

 

 أداء مشروعات التشييد.  المخاطر التعاقدية بطريقة التكلفة زائد تنعكس علىالفرضية الثالثة: 
 ( :3:0الفرضةةةية الصةةةفرية H) خااااطر التعاقدياااة بطريقاااة التكلفاااة زائاااد ال تااانعكس علاااى أداء الم

 .مشروعات التشييد
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 ( 3:1الفرضية البديلةة H):  المخااطر التعاقدياة بطريقاة التكلفاة زائاد تانعكس علاى أداء مشاروعات
 .التشييد

 

وأسااااليب التعاقاااد فاااي  أن الاااوزن النسااابي لفقااارات المحاااور األول: مفهاااوم طااارق 19.3رقااام نتاااائج الجااادول تباااين 
 10.1المحساوبة    (t)% وأن قيماة 60% وهو أكبر من الاوزن النسابي المحاياد 88.60مشاريع التشييد بلغ 
. وهااذا يعنااي رفااض الفرضااية الصاافرية 64عنااد درجااة حريااة  1.990الجدوليااة وهااي  (t)وهااي أكباار ماان قيمااة 

 ة زائد تنعكس على أداء مشروعات التشييد.وقبول الفرضية البديلة أي المخاطر التعاقدية بطريقة التكلف
 

 : نتائج اختبار الفرضية الثالثة(19.3)جدول 

 الفرضية
 المتوسط الحسابي

x 

االنحراف 

 المعياري

 

الوزن 

 النسبي
 نتيجة الفرضية t-calculated P-Value الفرضية

 88.60 0.820 4.03 الثالثة

3:0 H      
VS 

3:1 H 

10.1 0.000 
رفض الفرضية 

 الصفرية

 
 

 الدراسات المستقبلية 3.10.3 
 . استراتيجية ادارة المخاطر في عقود التشييد.1
 . مخاطر اسناد المشاريع بطريقة التكلفة زائد هامش الربح .2
 المناسب لطريقة العقد .. المنازعات والمطالبات بسبب عدم االختيار 3
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 الفصل الرابع
 االستنتاجات والتوصيات
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 االستنتاجات  1.4
في هذه الدراسة والتي ركزت على  السابقةفي ضوء الدراسة النظرية التي تم استعراضها من خالل األبواب 

التي  ت المختلفة وكذلك استعراض واقع الحالة الدراسيةالمفاهيم واألساليب التعاقدية في مجال تنفيذ المشروعا
 ةتحليلي انةتركز على إعداد استب تي, ومن خالل اإلطار العملي للدراسة والتم استهدافها في هذه الدراسة

مشاريع بجهاز المن مدراء  دوالذي يشمل كذلك المقابالت الشخصية لعد ,غطي أهم تطبيقات هذه الدراسةت
لمواصالت في ليبيا, وبالرجوع إلى تحليل ومناقشة نتائج االستبانة  لهذه الدراسة, تم التوصل تنفيذ مشروعات ا

 إلى مجموعة من االستنتاجات.
 
أهمية قدرة المكاتب االستشارية في تحقيق التوازن والتواصل الفعال بين قدرات المقاول الفنية  .1

 .واإلدارية وأهداف المشروع

 .سة الجامعية تتناول طرق التعاقد في مشاريع التشييدوجود مقررات ضمن الدراأهمية  .2

 ينعكس على أداء المشروع. درجة اإللمام بالئحة العقود اإلدارية المعتمدة في ليبيا .3

 .والتوقيع على العقداجراء التعاقد استكمال ومراجعة كافة الوثائق والمستندات التعاقدية قبل  .4

من أهم ويعتبر اته اإليجابية على أداء مشروع التشييد العقد له انعكاسلنوعية ختيار المناسب اال  .5
  المشروع. عوامل نجاح

وطبيعة  يوالزمان يختالف المكانبسبب االعدم تطبيق نوع واحد من العقود على جميع المشاريع  .6
 وحجم المشروع.

دارة العقود يترتب علية عدة مخاطر قصور في الفهم السليم لطرق وأساليب ال .7 تخدام على استعاقدية وا 
 الجديد.في مشروع تنفيذ مطار طرابلس  "التكلفة زائد"طريقة 
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وع تنفيد مطار طرابلس الجديد عدم أهلية األفراد القائمين على اللجان المكلفة إلسناد عقود مشر  .8
 مشروعات .العلى أداء  انعكس "التكلفة زائد"بطريقة 

نعكس سلبًا على أداء امالكة للمشاريع القصور في فهم الئحة العقود اإلدارية لدى الجهات العامة ال .9
 مشروعات التشييد.

المكتب االستشاري مع متطلبات عقد التنفيذ  قبل عدم توافق التصاميم والرسومات المعدة من .10
 لمحطات الركاب )تكلفة + هامش ربح(.

على  الشركات األخرى التي قد تكون ذات مقدرة فنية ومالية يحرمللمشاريع  طريقة اإلسناد المباشر  .11
 أفضل من الشركة التي تم تكليفها. التنفيذ
الخيار التعاقدي الممكن استخدامه في تنفيذ مشروع مطار العالمي الجديد هو عقد البناء والتشغيل  .12

عادة الملكية ) بشأن تشجيع االستثمار. خصوصًا في  2010( لسنة 9وجود قانون رقم )ظل (, في BOTوا 
 به البالد. الوضع االقتصادي الراهن الذي تمر 

مجلس فض المنازعات يعتبر من أفضل آليات التسوية الودية وأكثرها فعالية لتسوية فض   .13
 المنازعات في مشروع مطار طرابلس العالمي الجديد.

 

 التوصيات 2.4
 بناء على نتائج الدراسة واالستنتاجات التي تم التوصل اليها فإننا نوصى باآلتي :

لعقود على النموذج الموحد لعقد المناسب لكل مشروع تشييد وعدم تطبيق ضرورة التقيد باختيار نوع ال .1
 جميع مشاريع التشييد.

عدم إسناد المشاريع بطريقة التكلفة زائد إال حسب متطلبات المشروع الفنية واالقتصادية واالحتكارية التي  .2
 تحتم ضرورة اإلسناد بطريقة التكلفة زائد.

 .ية تتناول طرق التعاقد في مشاريع التشييدمقررات ضمن الدراسة الجامعإدراج  .3
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 .إعداد برامج تدريبية في مجال إدارة العقود في المشاريع اإلنشائية .4

الدعم الكافي لنجاح المشروع في مجال تنفيذ مشاريع التشييد استشارية متخصصة لتوفير شركات تأسيس  .5
 بطريقة )التكلفة زائد(  

 زعات في مشروعات التشييد.مجلس فض المنازعات لتسوية المنا شاءأن .6

وجود اآلليات الحديثة وهي تعني بكيفية تطبيق أحدث البرامج واآلليات واألدوات والطرق السليمة في  .7
 أرشفة وتوثيق جميع مستندات التعاقد بصورة دورية حتى نهاية المشروع وبصورة متكاملة يسهل قراءتها.

 .وادارة العقودرق وأساليب دورات تدريبية أثناء العمل تتعلق بطنفيد ضرورة ت .8
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 الكريم/الكريمة األخ
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

   

 تهدف هذه االستبانة إلى دراسة:  

 التشييد اخليار التعاقدي وانعكاساته على أداء مشروعات
 "حال  يراسي : عقد اإلشراف واإليارة لمشروع مطار طرابلس العالمي الجدمد:

فقااد تاام تصااميم هااذه االسااتبانة بغاارض جمااع البيانااات التااي تساااعد فااي إتمااام هااذه الدراسااة التااي تااأتي    

 -ياة الليبياة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم إدارة المشااريع الهندساية مان األكاديم

 مصراتة.

إن حرصكم على تقديم المعلومات الكافية والمطلوباة وموضاوعية سايؤدي إلاى إثاراء موضاوع الدراساة,    

خدم إال ألغاراض البحاث وبالتالي الحصول على نتائج وتوصيات أكثر دقة, علمًا بأن هذه المعلوماات لان تسات

 العلمي فقط

 

 
 شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا

 

 

 

 ..........................: الباحث
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 الشخصية البيانات :األول القسم

 عليك مع ملئ الفراغات الناقصة ؟  تنطبق التي الخانة في (√) إشارة وضع يرجى -أ

  أنثى   ذكر           الجنس 
 
 مى الوظيفي سالم                 

- 

 رئيس قسم             مدير إدارة               مدير مشروع           
  أخرى أرجو ذكرها     مهندس مشرف                    مهندس مشروع            
         

 فأكثر سنة  41 من      40إلى أقل من 31        فأقل سنة  30                    العمر 
 
                    بكالوريوس   ماجستير         دكتوراهالمؤهل العلمي 
 
 دبلوم فما دون                        ليسانس          بلوم عالي د     
 
 علوم هندسية                   إدارة أعمال              إدارة مشاريع   التخصص 
 
 أخرى أرجو ذكرها           قانون                                                             
 
                     15إلى أقل من  10من                  10إلى أقل من  5     فأقل            5سنوات الخبرة 
 
   

 سنة فأكثر 15
 

 الخيار التعاقدي وانعكاساته على أياء مشروعات التشييد. – ثانيال القسم
 

بارتكم فاي أعماال التشاييد ماا هاي انعكاساات الخياار التعاقادي علاى أداء مشاروعات التشاييد, ودرجاة التاأثير بناء علاى خ
 :التالي الجدول في مبين هو مامستويات على مقياس ليكرت ك 5قسمت إلى 

 يمثل كل مقياس المستويات التالية:
     مؤثر جدًا  مؤثر      مؤثر قلياًل     غير مؤثر على اإلطالق. غير مؤثر 
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 درجة التأثير المجاالت

 المحور األول:  ر.م
جداً  مفهوم طرق وأساليب التعاقد في مشاريع التشييد

ثر 
مؤ
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5 4 3 2 1 
      وجود مقررات ضمن الدراسة الجامعية تتناول طرق التعاقد في مشاريع التشييد 1
      رات تدريبية أثناء العمل تتعلق بطرق وأساليب التعاقد الدو  2
      درجة اإللمام بالئحة العقود اإلدارية المعتمدة في ليبيا 3
      التقيد بالئحة العقود اإلدارية في إعداد مستندات العطاء لمشاريع التشييد 4
      مشروع اختيار طريقة التعاقد في مشاريع التشييد وفقًا لمتطلبات ال 5
      القصور في نظم ولوائح تنظم طرق التعاقد لمشاريع التشييد في ليبيا 6
      استكمال ومراجعة كافة الوثائق والمستندات التعاقدية قبل الطرح والتوقيع على العقد 7
      ع المقاول قبل اختياره لمقاييس ومعايير تضمن نجاح تنفيذ مشاريع التشييدو خض 8
      يار العطاء الذي يتفق مع المعايير الهندسية التي تناسب حجم المشروعاخت 9
      والمواصفات وضوح الاشروط 10
قاااادرة المكاتااااب االستشااااارية فااااي تحقيااااق التااااوازن والتواصاااال الفعااااال بااااين قاااادرات المقاااااول الفنيااااة  11

 واإلدارية وأهداف المشروع.
     

      .غالبًا ما تحدث نزاعات بين أطرف العقدصياغة النصوص التعاقدية في ضعف ال 12
      الكفاءة عالية للجان العطاءات تؤهلها إلدارة مراحل العطاء 13
      قبل إسناد المشروع. التأهيل المسبق للمقاولين 14
      وجود مشاريع سابقة أو حالية مشابهة لمتطلبات المشروع 15
      روع المفترض.وجود تخصصات هندسية متكاملة للمش 16
      وجود نظام لمراقبة وتقييم األعمال المنفذة للمشروع. 17
      القدرة على تخطيط وجدولة العمليات الفنية للمشاريع. 18
      توفر برامج أمن وسالمة العاملين في موقع المشروع 19
      توفر اإلجراءات والوسائل الالزمة للتعامل مع المواد الخطرة. 20
      امكانية إجراء التجارب والتحاليل على المواد الختيار الجودة في المواقع. 21
      .المشروع مع نوع التعاقااد ناااوعة الئمام 22
      .المالك عدم وضوح متطلباات 23
      المناسب فااي اختيااار المقااول كفاءة صاحب العمال 24
      الجودة ومراقبة ضمان برنامج 25
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 درجة التأثير المجاالت

جداً  المحور الثاني: أسباب إسناد المشاريع بطريقة )التكلف زائد( ر.م
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5 4 3 2 1 
      درجة إلمامي في إسناد المشاريع بطريقة )التكلفة زائد( 1
      يقة اختيار المقاول بطريقة )التكلفة زائد(الئحة العقود اإلدارية تنص على طر  2

تطبيق االستشاري إلدارة عمليات التنفيذ طبقًا للمقااييس والمعاايير الدولياة فاي مجاال االستشاارات الهندساية  3
 والمراقبة الفنية لتنفيذ مشاريع التشييد الهندسية

     

      وجود عالقة متبادلة بين المالك والمقاول المنفذ 4

الكفاءة العلمية والمعرفية والتقنية واإلدارية المطلوبة للهيكال اإلداري والفناي لفرياق المكاتاب االستشاارية فاي  5
 إدارة عملية تنفيذ مشاريع التشييد الهندسية  

     

         )التكلفة زائد(الشركات المنفذة بطريقة قياس مدى كفاءة ه من مكنتاألسس والعوامل التي المالك يمتلك  6

تااوفر شااركات الخاادمات الفنيااة واإلداريااة الاادعم الكااافي لنجاااح المشااروع فااي مجااال تنفيااذ مشاااريع التشااييد  7
    )التكلفة زائد(بطريقة 

     

      استمرار تنفيذ أعمال مشروع كونه منفذ على مراحل من العقد 8
      احتكار بعض الشركات المنفذ لتقنية محددة للتنفيذ 9
      فيذ المشاريع وفقًا التفاقيات وتعهدات دوليةيتم تن 10
      مالئمة تنفيذ المشاريع لطريقة )التكلفة زائد(  11
      عدم وضوح مستندات العقد والرسومات تجعل من المشروع ال يصلح للطرح والتنافس. 12
      مكونات المشروع يمكن تجزئتها إلى عدة عقود منفصلة 13

لمواصاافات واضااحة ماان حيااث الوصااول إلااى الموقااع وماان حيااث وجااود أي قيااود علااى هااذا المخططااات وا 14
 الوصول

     

      التأكد من المخططات والمواصفات بشكل واضح فيما هو مطلوب من مقاولي التشييد. 15
      )التكلفة زائد( بطريقة  المشروعتنفيذ في الشركات المخاطر التي تواجه بسبب  16
      ود المشتريات إلى مقاول التركيبات.إسناد عق 17
      والنزاعات الحلول للمطالبات إيجاد في الشركة تجاوب 18
      الشركة تنفذها التي الحالية المشاريع عدد نوعية 19
      المخصصة الميزانية ضمن المشاريع بتنفيذ الشركة التزام 20
      كةالشر  تنفذها التي الحالية المشاريع نوعية 21
      العمل لضبط مع معايير والسالمة الصحة مجال في للشركة سياسة وجود 22
      في الشركة وتقييم ومتابعة مراقبة نظام توفر 23
      المشاريع تنفيذ الشركة في قبل من المستخدمة التكنولوجية الوسائل 24

يجاااادإلدارة المخااااطر تقنياااة واإلدارياااة الكفااااءة العلمياااة والمعرفياااة والتتمتاااع الشاااركة المنفاااذة ب 25  الحلاااول وا 
 والنزاعات. للمطالبات
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 درجة التأثير المجاالت

جداً  طريقة )التكلفة زائد(المحور الثالث: المخاطر التعاقدية ب ر.م
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5 4 3 2 1 
      مشاريع التشييد في لتعويضا ومطالبات المواد أسعار تضخم 1
      .المواد أسعار حال ارتفاع في حقوقها للشركات تحفظ ومطبقة ثابتة قوانين وجود عدم 2

عاادم وجااود اآلليااات الحديثااة وهااي تعنااي بكيفيااة تطبيااق أحاادث الباارامج واآلليااات واألدوات والطاارق السااليمة فااي أرشاافة وتوثيااق  3
 رية حتى نهاية المشروع وبصورة متكاملة يسهل قراءتها.جميع مستندات التعاقد بصورة دو 

     

      والتعاقدية تحتاج عب  على الميزانية وخلل في ادارة المشروع الفعلية الكميات بين االختالف 4
      آليات تخطي المخاطر والتغيير من المهام األساسية لمكاتب إدارة تنفيذ المشاريع. 5

 الشاركات  ماع المبرماة العقاود قيماة تعاديل بند وجود عدم بسبب وذلك ليبيا في الموحد العامة شغالاأل عقود في ضعف وجود 6
 .األسعار في تغير حدوث في حال

     

      العقد احد االسباب الرئيسية لتوقف التنفيذ. مستحقات الشركات المنفذة واالستشارية وفق التأخر في تسديد 7
      الطرفين تطول حتمية نتيجة المادية الخسارة تكون الحاالت معظم وفي المطالبات في الفصل من االنتهاء حتى العمل توقف 8
      العروض تقديم في العطاءات بين شركات التنفيذ عند العالية المنافسة 9
      التصميم خالل فترة التنفيذ التغيرات التي تحصل على 10
      متوقع  غير بشكل التمويل انقطاع 11
      فنياً  مؤهلة المتوفرة غير العمالة 12
      وال تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع دقيقة الزمنية للمشروع غير الجدولة 13
      بمدة التنفيذ االلتزام االنخفاض في الجودة مقابل 14
      النقدي المخصص للمشروع. في التدفق التحكم عدم 15
       مراحل التنفيذ. أطراف المشروع خالل بين يةالنزاعات غير القانون 16
      والفساد في تنفيذ مشاريع التشييد. الرشوة 17
      بالباطن. المقاولين مع الفنية والمشكالت التأخيرات 18
      العاملة خالل فترة التنفيذ. واليد لرليات اإلنتاجية المعدالت تذبذب 19
      األمان والسالمة داخل موقع التنفيذ إجراءات قلة مخاطر اإلصابات بسبب 20
       والتجهيزات. عدم وجود جدولة لتوفير العمالة تتناسب مع نوعية وحجم العمل وكذلك المواد 21

 باين التوافاق كهرباائي , الاخ( وعادم –ميكاانيكي  –معمااري  –التصااميم )إنشاائي  باين التطاابق التصاميم وعادم فاي أخطااء 22
 والمواصفات والمخططات الكميات

     

      التغيرات التي تحدث في اإلدارة وفي مديري التنفيذ التابعين للمالك  23

وهذا يعني وجود خبرات متخصصة تستطيع من خالل القراءة الدقيقة لمستندات التعاقد اكتشاف المخاطر  المخاطر توقع 24
 التي يمكن أن يقع فيها المشروع.

     

      .تنفيذ المشروع والقدرة على وضع آليات حلول وخطة متابعة للمخاطر المحتمل أن يواجهها المخاطر جميع معالجة 25
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 المحور الرابع/األسئلة المفتوحة:
 ما هي الطرق األكثر استخدامًا عند إسناد مشاريع التشييد؟ .1

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 
 

 ؟ما مد  االهتمام بالشروط التعاقدية للمشاريع المراد تنفيذها بطريقة )التكلفة زائد( .2
............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

 العقود بطريقة )التكلفة زائد( في تنفيذ مشاريع المطارات؟ ما امكانية استخدام .3

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

تنفيةذ مطةار العةالمي ما هو الخيار التعاقدي الممكن اسةتخدامه فةي تنفيةذ المشةروعات الكبةر ، علةى سةبيل المثةال: مشةروع  .4
 الجديد؟.

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

 هل تعتقد أن عقود البوت الحل االقتصادي األمثل لتنفيذ مطار طرابلس العالمي الجديد؟ .5
............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 
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هل المشاريع الجاري تنفيذها في ليبيةا تحتةوي علةى إدارة المخةاطر ضةمن الهيكلةة اإلداريةة للمشةروع ؟ ومةا اهميةة ذلةك فةي  .6
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 اكيفي  حساب اكال من

عديهم   ÷المتوسط الحسابي : مجموع القيم   

        

 مثال : احسب المتوسط الحسابي لألعداد التالية:

10  20  15   12  3,5  

     الحل : 10+ 20 + 3+5+12+15  = 13       

 6   

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

راف المعياري : االنح  

 

 
                                                                    

 مثال : احسب االنحراف المعياري لألعداد التالية :      

  

10   20  15   12  5   3   

 الحل : 

                  المتوسط الحسابي = 12+3+5+15+20+10  = 11               

6 

 

انحراف كل عدد عن المتوسط الحسابي  حساب  

10- 11 =-1      1  

20-11  =9       81  

15- 11=4        16  

12-11=1         1  

5- 11 =-6       36  

3-11 =-8      64  

 

           مجموع مربع األعداد =36+1+16+81+1+ 64      

           199 =  6 

 199 

   33  =  6 

 

5.7=  33تربيعي ل االنحراف = الجذر ال  

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

( 5مقياس ليكرث ) ÷100 ×:  االنحراف المعياري  الوزن النسبي  
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 مثال : احسب الوزن النسبي لالنحراف المعياري ااتي :

5.7  

 الحل 

          الوزن النسبي = 5.7× 100 

 114 = 5 

 إدخال البيانات:  الثانيامللحق 

 بيانات إيخال المحور األول-1
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 بيانات إخال المحور الثاني :-2

 

 بيانات إخال المحور الثالث :-3
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ًنتائجًالمحورًاألولشاشاتً

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري -1
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 درجة االهمية: -2
ً

ً
ً

ً
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 الوزن النسبي -3
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ًالمحورًالثانيتًنتائجًشاشا

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري-1
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 االهمية -2
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 الترتيب -5
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ًشاشاتًنتائجًالمحورًالثالث
ً

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري -1
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

q1 65 4.2308 .91500 

q2 65 3.7231 .86200 

q3 65 4.2615 .92300 

q4 65 4.8154 .49700 

q5 65 1.1077 .47180 

q6 65 4.2923 .76492 

q7 65 4.6615 .61900 

q8 65 2.0000 .91900 

q9 65 4.6154 .60447 

q10 65 4.4923 .71000 

q11 65 4.5231 .75200 

q12 65 4.5077 .75200 

q13 65 4.4923 .71000 

q14 65 4.3538 .73805 

q15 65 4.4000 .84400 

q16 65 3.6615 .88900 

q17 65 3.6462 .90900 

q18 65 4.2615 .87101 

q19 65 4.3538 .95900 

q20 65 4.0615 .93336 

q21 65 4.0615 .83000 

q22 65 4.4462 .81200 

q23 65 3.9100 .93100 

q24 65 3.9077 .88900 

q25 65 3.6615 .86200 

Valid N (listwise) 65   

ً
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 يرج  االهمي  -2
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ً

ً
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 الوزن النسبي -3
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 الترتيب -5
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