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  اءدــــــإه

 
 األبرار ... ك... إلى أرواح شهدائ المفدى إليك وطني

 ،  كما الى السماء ييا من صعدت روحإليكما ... 

 لتصبح مثله وأبي يا من تسمو النفس  أمي يا أنقى من عرفت، 

                                          ...  ةالغالي أختي إليكم أخوتي ... يا خير قدوة ... إليك يا 

 يامن ستكون شفيٌع لي يوم الدينليك يا أخي الشهيد ا

 أحبائي ... وأصدقائي لت يميني ــالهم عني يوم ك تملــمن حم إليكم يا

 إلى كل من عبروا في حياتي وتركوا أثرا ...

 ... درباً  انارواشمًعا، أو  أضاءواإلى كل أولئك الذين مسحوا دمًعا، أو 

 .أهدي مجهودي هذا عربون شكر وامتنان  ما أنا عليه اآلنعلى يا من جعلتموني  إليكم جميعاً 

                                                                                    

  

  
    ثثــــــالباحالباح
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  ررــــــــــــــــر وتقدير وتقديــــــــــــشكشك
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

، وأثني عليه ثناء العابد المتبتل الفقير إليه، الذي أعانني هبجاللأحمد اهلل حمًدا يليق ،كرمين األ

 . هذه على إتمام دراستي

إعداد في  نيوساعدمعي ومن هنا أتقدم بوافر الشكر وجزيل التقدير والعرفان إلى كل من ساهم 

 د الملكــــــبعالح ــــــصال ـــــــجمرف ـــاذي الدكتور المشـــر أستــــص بالشكـــهذه الدراسة، وأخ

شرافه على كل كبيرة وصغيرة، والذي كان  الذي تكرم علي بنصائحه القيمة، ومتابعته الدائمة وا 

 .أن يجعل ذلك في ميزان حسناته -تعالى-خير معين وناصح، وأتوجه إلى اهلل 
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  رسرســــــــــــــــــــــــــــــــــالفهالفه
ــــــانـــــالبيـ  
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ـــر وتقديـــر  ج شكـ
ـــــرس ــ ــ ـــ ــ  د الفهــ

ــــداول ــ  ط فهـــرس الجـ
ـــال ـــ ـــرس األشكـ ــ  ي فهـ

 م ملخص الدراسة باللغة العربية

 س ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
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ـــال المشروع  1.3.2 ــ ـــ  7 مجـ
ـــــودة 2.3.2 ــ ــ  8 الجــــ
ــــة 3.3.2  8 التكلفـــ
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 الصفحة البيـــــــان البند
 8 الزمـــــــــــن 4.3.2

 8 الموارد 5.3.2
 8 أنواع المشاريع اإلنشائية  4.2
ــــات سكنية 1.4.2 ــ ــ ـــ  8 مشروعــ
ـــات سياحية 2.4.2 ـــ  8 مشروعــ
 8 مشروعات غير سكنية  3.4.2
 8 مشروعات خطط الدولة 4.4.2
ــــات الطاقة  5.4.2 ـــ  9 مشروعــ
 9  اإلنشائية  تالمشروعادورة حياة  5.2
 9 مرحلة دراسة الجدوى 1.5.2
 9 مرحلة التصميم والتعاقد 2.5.2
 9 مرحلة التشييد والبناء 3.5.2
 9 مرحلة التشغيل واالستالم  4.5.2
 10 اساليب الرقابة عن المشاريع االنشائية 6.2
 10 الزمانية  الرقابة 1.6.2
 10 رقابة التكلفة  2.6.2
 11 العطاءات والمناقصات 7.2
 11 المناقصة المحدودة ) الممارسة ( 1.7.2
 11 المناقصة المفتوحة  2.7.2
 11 التكليف المباشر  3.7.2

 11 انواع العقود 2-8
 11  عقود الثمن  1.8.2
 12 عقود التكلفة 2.8.2
 12  عقود تسليم المفتاح 3.8.3
 12 التصاميم الهندسية للمشاريع الكهربائية 9.2
 13 المواصفات الفنية لمشاريع الكهربائية 10.2
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 18 ل الكهربائية لجهد التوزيعالموقف التنفيذي لمشاريع الكواب 1.1.13.2
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 24 ذراع معدني 7.15.2
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 24 األرضية تصنيف الكوابل الكهربائية 16.2
 24 التصنيف حسب نوع جهد التشغيل 1.16.2
 25 الموصلالتصنيف حسب نوع  2.16.2
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 ملخص الدراسة باللغة العربية

من ثورة فبراير تطورًا عمرانيًا ملحوظًا وانفتاحًا  ثالث سنواتتشهد بالدنا الحبيبة بعد مرور       
كما أن االرتفاع الكبير الد ، للب ةغير المستقر  األمنيةاقتصاديًا غير مسبوق بالرغم من الحالة 

 بشكل كبير لكترونيةإلالكهربائية وا لألجهزة هاقتنائلدخل المواطن الليبي بعد الثورة ساهم في 
هذا االنفتاح ،  وال ننسى تزايد عدد الورش والمصانع للقطاع الخاص  السيما المكيفات الهوائية ،

مما جعل الشركة العامة ، الكهربائية الطلب على الطاقة  متنامية فيتبعه زيادة  و التطور
بتنفيذ  والكهربائية أالطاقة  إلنتاجات ــهذا االحتياج سواًء بتنفيذ محط تغطيةللكهرباء تحاول 
                                 .  ..                      . لنقلها وتوزيعهاشبكات جديدة 

 ونتيجةن خطوط هوائية وكوابل ومحطات أرضية ، شبكات توزيع الطاقة الكهربائية تتكون م ....
مع العديد من  للتعاقدالشركة العامة للكهرباء  دفعتعلى الطاقة الكهربائية  لهذا الطلب الكبير
، أحد عناصر هذه الشبكات الذي تعاقدت الشركة  لهالتنفيذ شبكات جديدة شركات المقاوالت 

من العوائق  تتعرض للعديد رضية ، هذه الشبكاتاأل الكهربائيةعلى تنفيذها هي شبكات الكوابل 
 الجيد .                                            تحول ذون تنفيذها بالشكل التي والعقبات

بشكٍل يومٍي  والصعوباتالمعوقات  العديد منرضية تواجه مشاريع تنفيذ الكوابل الكهربائية األ....
  .                                لحلها والتقليل منها ناجعة توصيات و إيجادالة مما جعل من الضروري دراسة هذه الح

وذلك عن طريق ،  التحليلي الوصفي منهج اً بإعداد دراسة متبع واستجابة لذلك قام الباحث  
ول على المهندسين وزع النموذج األ، نموذجين من  ةمكون ةممحك ةعلمي استبانة وتوزيع تصميم

ساسية محاور هي المراحل األ ثالثةيحتوي على  وهووعات التوزيع بالمنطقة الوسطى بإدارة مشر 
تم توزيعه  الثاني فقرة، النموذج  خمسينمن  ومتكون، رضية لتنفيذ مشاريع الكوابل الكهربائية األ

 .فقرة إحدى عشرةمن  وهو متكون، على الشركات المنفذة لهذه المشاريع 
دخال متم ترميزه النموذجين  بعد تفريغ .... البرنامج  خالل من الحاسوب بيانتهما الىا وا 

خبرة  شركات  قلة .-، وتوصلت الدراسة إلى عديد النتائج أهمها: (+SPSS/PC)اإلحصائي
في عدم وضعهم لـلتقديرات  ويتمثل ذلك رضية  المقاوالت المنفذة لمشاريع الكوابل الكهربائية األ

وعدم درايتهم الكافية بنوعية هذه  معهم ، وع يتم التعاقد عليهي مشر أالمالية المناسبة لتنفيذ 
المشاريع  مما ترتب عليه عدم توفيرهم للعمالة الماهرة  والمدربة وعدم توفيرهم ايضا للمعدات 

 -التوصيات أهمها: الدراسة إلى عدد من وخلصت زمة للتنفيذ والتي تساهم في سرعة التنفيذالال
تم تن أمكان على إلالمفتوحة واالبتعاد عن التكليف المباشر قدر ا اتالتوجه للتعاقد بالمناقص

الترسية على المقاول المنفذ عن طريق لجنة فنية متخصصة وممثلة لكل مكونات المشروع ، ويتم 
فضل من خالل التطرق لخبرة المقاول المتقدم للعطاء في مجال تنفيذ هذه التعاقد فيها للعطاء األ



 ن

ع وامكانياته المالية والفنية التي تساهم في تنفيذ المشروع في الوقت المحدد له النوعية من المشاري
 ووفق المواصفات الفنية المعتمدة والجدوى المطلوبة دون التعاقد مع المقاول االقل سعراً 
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Summary of study in English 
This study is aimed to present  the obstacles and troubles faced the 

installations of electrical cables. 

This study is divided to five chapters. The first chapter explains the 

general framework of the study.  The second Chapter contains to  cable 

studies. Chapter three  contains to  allocated for the study field, and 

finally the forth Chapter includes  the results of the study ,analysis, 

conclusions and recommendations.                                                              

During this study was followed the descriptive analytical method, after 

designed and distributed a scientific questionnaire tightly composed of  

two  models, model number one was distributed on Distribution Projects 

Management Engineers .It contains three principles, consisting of fifty 

items. the Model number two was distributed on  projects contractors, it 

contains one principle, consisting of eleven items.                                                                                                        

After   used  statistical program (SPSS / PC +), and the study found many 

results, including : main causes of obstacles are :                                      

1- Lack of experience   contractors .                                                             

2- Poor  supervisors technical development .                                               

3- Lack of supervisor  motivate.                                                                 

4- Poor  installing of previous   infrastructure  prevents installing  new 

one .                                                                                                            

5- footways prevent  establishing  new electrical cables .                       

From this  study  we can give some of recommendations as following :                                                                                                       

1- Motivate the  supervisor by  proper training.                                             

2- Maximize a footway in order to establishing new underground lines.  

3- Establishing  a database for underground lines.                                        

4- Contracting with a consultants to unique all specifications under one 

code called  the Libyan code.                                                                     

5- Putting master plan to covers a present anda future demand on 

electricity . 
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                                                                                          ةــمقدم 1.1
من أهم القطاعات التي تهتم بها الدولة وتنفق عليها المشروعات في معظم دول العالم  تعتبر......

للعمل و االستثمار و  ا  فرص وتوفرتساهم في تنمية االقتصاد المحلي الكثير من األموال لكونها 
                                                                                              .التصدير 

 اإلنتاجيةفمنها ما هو إنتاجي و منها ما هو إنشائي، فالمشاريع  :تتعدد المشاريع االقتصاديةو .....
مصانع الحديد والصلب ومصانع  :مثلسلعة  بإنتاجع التي تقوم ــــكما هو معروف هي المشاري

والخدمية  اإلنتاجيةمباني المشاريع  إنشاءفهي تتمثل في  اإلنشائيةالمشاريع  أما ،...الخ  األلبان
نشاء طرق وتنفيذ خطوط الفتح :  مثلالمباني الفندقية والسكنية وتنفيذ مشاريع البنى التحتية  وا 

فعند البدء بهذه وتمديدات الهواتف والكهرباء ،  ه األمطاراف ميالصرف الصحي وخطوط تصري
 في  أوالتصميم مرحلة ذلك في  أكانء سوا المعتمدةالمواصفات القياسية  تباعايجب  المشاريع

ان ـلضم و والتلف لألضرار  ضلكي ال تتعر  ادي ضعف جودة المنتج وـــــــلتفلتنفيذ اة ــــــمرحل
                                                                                                   .  الهالمحددة  امــــأداء المه ا فيهرار ــاستم
 لبأغن إكل دول العالم فهي القوة الدافعة لحركة االقتصاد في تعتبر الكهربائية  ةالطاق نوأل ....

إنتاجيا   ةمنظومتها الكهربائيلتطوير  ؛العديد من المشاريع الجديدةبتخطيط وتنفيذ هذه الدول تقوم 
                                                                             الطاقة .لتغطية الطلب المتنامي على ؛  وتوزيعا  ونقال  
لمشاريع السكنية اتنفيذ  حدوث قفزة نوعية في األخيرة ةوقد لوحظ في ليبيا في السنوات العشر  ....

الذي صاحبه زيادة في  األمر ،في اغلب مدن ليبياالخاص   للقطاع االقتصاديلنشاط اوتوسع 
وبنسبة  وات جيجا 825223لى إ  م 2102عاموصل في عام  حيثالطلب على الطاقة الكهربائية 

مواكبة  العامة للكهرباء الشركة  تحاولفلذلك   ،[1]% 7584إلى م تصل  2101نمو عن العام 
إلى مستهلكيها حسب أعلى معايير  االكهربائية وتوصيلهالطاقة على  في الطلب هذا النمو المتزايد 

                                                                                       لإلنشاء العمراني .رغم االتساع الجغرافي للبالد واالنتشار العشوائي من ومستقر آلجودة وبشكل ا
لتنفيذ  ع العديد من الشركات المحلية واألجنبية م  بالتعاقد فلذلك قامت الشركة العامة للكهرباء 

فقامت بتنفيذ العديد من محطات  العديد من المشاريع الجديدة لدعم البنية التحتية للشبكة العامة  ،
 التوزيع ومدها بخطوط هوائية وبكوابل كهربائية مختلفة الجهود الكهربائية.                              

المناطق السكنية كان لزاما  على الشركة العامة للكهرباء في حمال ألمراكز ا لتركز ونظرا   ....
 كثر من الخطوط الهوائية حفاظا  على سالمة المواطن أالتركيز على تنفيذ الكوابل الكهربائية 

فقامت الشركة بالتعاقد بشكل كبير مع شركات من االخطار التي ربما تسببه له ،  وممتلكاته 
 ، وقد واجهت هؤالء الشركاترضية مشاريع الكوابل الكهربائية األ جنبية على تنفيذأو  مقاوالت ليبية

 وفق المواصفات القياسيةل الصحيح عاقتها عن تنفيذها بالشكالتي أالعديد من العوائق والمشاكل 
دراسة المشاكل التي تعيق  سيحاول الباحث  الدراسةوفي هذه ومعايير الجودة المطلوبة .  المعتمدة 
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ايضا  وضع بعض  وسيحاول الباحث ،رضية بالشركة العامة للكهرباءمشاريع الكوابل الكهربائية األ
                                       .      الناجعة التي تسهل حل تلك المشاكل  التوصيات 

                                                                            : الدراسةمشكلة   2.1
 ك.ف 00ك.ف و  81  ينات الجهدو الكوابل الكهربائية األرضية ذ تمديدشاريع مالكثير من ..... 

 و من خالل عقود مبرمة معها ، لم تنفذ أمباشرة  أوامر تكليفالمنفذة  من قبل شركات المقاوالت  ب
 مما يجعل الكثير من هذه المشاريع  ؛القياسية المعتمدة ومعايير الجودة المطلوبة   مواصفاتالوفق 
                                                    . التي أنشأت من أجلها االهداف  قيتحق في تفشل
                                                                      الدراسة : فروض  3.1
 االتصاالت وسائل توفير وعدم التدريبية بالدورات ينالمشرف ينالمهندس كفاءة رفع عدم(   أ) 

                                                                .                                                     المشروع تنفيذ زمن تأخرفي  يسبب لهم  والمواصالت
 .                مكانياتهاإ وقلة المقاوالت شركات كفاءة لقلة ترجع الهندسية المشاريع تنفيذ سوء اسباب ( ب) 
 سلبا   تؤثر المياه وخطوط ئية واالتصاالتالكهربا كوابلال تمديدات من مسبقا المنفذة المشاريع ( جـ )

                                                    .                            كوابل كهربائية جديدة بوجٍه خاص ومشاريع التمديدات األرضية بوجهٍ عام    مشاريع تنفيد في
 :                                                                               الدراسة حدود 1.1
 بإدارة ف.ك 00 و ف.ك 81  الجهدين ذوات التوزيع كوابل مشاريع:  المكاني الحد(   أ) 

 العامة بالشركة  التوزيع لمشروعات العامة لإلدارة التابعة الوسطى بالمنطقة التوزيع مشروعات
                                                                                       .للكهرباء

                            م2108 العام خالل هي الدراسة هذه إلنجاز الزمنية الفترة: الزماني الحد(  ب) 
                                                                                  أهمية الدراسة: 5.1
مشاريع الكوابل الكهربائية لمشكلة أساسية تعاني منها  أنها تتصدىفي  الدراسةأهمية  تكمن .....

الوقت والجهد والمواد المختلفة.   فيإضافية  تكاليفيترتب عليه  سوء تنفيذها يث أن األرضية ح
                                                                                 : الدراسةأهداف  6.1

نقاط الضعف الرئيسة التي تعيق تنفيذ مشاريع الكوابل الكهربائية  تحديدتسعى هذه الدراسة إلى 
       .المنفذة من قبل الشركة العامة للكهرباءك.ف  11ك.ف و  03  ينات الجهدو ذاألرضية 

 :                                                                                    الدراسة هيكلية 1.1
 :                                                     اآلتي النحو ،على  فصول خمسة في الدراسة هذه تقع
 ويحتوي للدراسة، المنهجي اإلطار عرض خالله ومن للدراسة، العام اإلطار: األول الفصل(  أ) 

                                                                                     نطاقها وتبيين أهدافها، أهميتها،  ، فروضها ،  الدراسة لمشكلة عرض الدراسة، مقدمة على
                                                                                        .ايتههيكل را  وأخي ،اوحدوده
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،  ادورة حياته، نواعها أنشائية ، التعريف بالمشاريع اإل الفصل: وتم في هذا  الثاني) ب ( الفصل 
عامة عن الشركة  نبذة، التصاميم الهندسية والمواصفات الفنية ، ، نواعها وأ،  العقود  امراقبته

عامة عن الشبكة العامة للكهرباء ، مشاريع الكوابل الكهربائية االرضية ،  نبذةالعامة للكهرباء ، 
 ،الموقف التنفيذي لمشاريع الكوابل الكهربائية بالمنطقة الوسطى ، ومعوقات تنفيذ هذه المشاريع 

تركيبها وتصنيفها  ، أنظمة التوزيع تحت طرق تم في هذا الفصل التعريف بالكوابل الكهربائية و كما 
طرق تمديد الكوابل الكهربائية ، ،فرد وتركيب الكوابل الكهربائية ، ، ترميز الكابل وتعريفه  رضاأل
                                                           .                ضراراألضرار الناتجة عن سوء التنفيذ ، وصيانة هذه األ
جراءات المتبعة في الدراسة من تم في هذا الفصل التعريف بالطريقة واإل : الثالث( الفصل جـ)

 ة،ـــالدراس أداةو  ، والنطاق الجغرافي لها ة،ـــــــالدراس ةــــــــوعين عــــــمجتمو  الدراسة، ةـــــومنهجي مقدمة
                           .الدراسة في المستخدمة اإلحصائية المعالجةو  ،االستبانة وثبات صدقو ل تطويرها ، ــــــــمراحو 
وتمثيلها بما يلزم من جداول  المنجزةنتائج الدراسة  تم في هذا الفصل تحليل:  الرابع( الفصل د)

                                                                                          التوصيات الالزمة . باإلضافة الى اقتراح ورسومات بيانية ، كما تم وضع النتائج النهائية للبحث ، 

                                                             :تعاريف ومصطلحات  8.1 
ح معانيها ، ــــــــــات بحاجة الى تعريفها وتوضيـــــــيوجد في هذه الدراسة العديد من المفاهيم والمصطلح

زالة الغموض عنها ، وفيمــــــــــــــــــــــا واستيعابهـــــــــــحتى يتسنى فهمه م ـــــــــــــذه المفاهيــــــــا يلي عرض لهــــا وا 
                                                                                                    والمصطلحات :

) هو صاحب و و شخصية اعتبارية ، أ شخصية طبيعيةن يكون أ: يمكن  المالك ) الجهة المالكة
 ممول له .                                                                                 المشروع و ال
) خاصة  أو ) شركة عامة اعتبارية أو  شخصية طبيعيةيكون أن :يمكن  المقاول ) الجهة المنفذة

يكلفها (  حكومية ادارية ووحدات أو وزارات ومؤسسات ، أو جهاز ، أو  ،أو اتالف شركات 
                                         .              المالك بتنفيذ المشروع مقابل قيمة مالية متعاقد عليها 

:) شراف ليتابع مهندسا  يعمل في مجال اإل المالكيمكن ان يكلف المشرف ) الجهة المشرفة
عداد التصاميم ومتابعة التنفيذ واعداد إلف مكتب استشاري يكليمكنه تعمال التنفيذ ، كما أ

                                                                              االختبارات الالزمة .
 يقوم المقاول الرئيسي بتكليف عدة مقاولين لتنفيذ بعض بنود العقد . الباطن مقاولو :                                                                             
: ولديها ، مؤسسة حكومية مهمتها توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية  الشركة العامة للكهرباء

  عمال وفق التشريعات النافذة .اي جهة لتنفيذ األللتعاقد مع الصالحيات 
 : جسم إداري يتبع االدارة العامة لمشروعات التوزيع  إدارة مشروعات التوزيع بالمنطقة الوسطى

في المنطقة الوسطى و عمال تنفيذ مشروعات التوزيع  أيختص بمتابعة ، بالشركة العامة للكهرباء 
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 :وهيمنها مناطقية  ثالث يتبعها خمس دوائر للمشروعات ،لفة المختالمكلف بها شركات المقاوالت 
، دائرة متابعة تنفيذ مشروعات توزيع سرت والجفرة  ) دائرة متابعة تنفيذ مشروعات توزيع مصراتة ،

عمال الدوائر أ انودائرتان مركزيتان تتابع دائرة متابعة تنفيذ مشروعات توزيع زليتن وبني وليد (
                                                                               موزعه على انحاء ليبيا  مشابهة خمس إدارات أخرى  في الشركة العامة للكهرباء وجدوتالمناطقية ، 

 شراف والمقاول ، يأذن فيه للمقاول محضر يتم توقيعه بين لجنة اإل:  محضر تسليم موقع عمل
                                                                 احتساب عمر تنفيذ المشروع . أيضا   ويبدأ من خالله، بالعمل  ءبالبد

 وتعد وثيقة ، تعاين المشروع ، لجنة يتم تشكيلها بقرار من المالك :   لجنة االستالم االبتدائي
                                                                                االستالم االبتدائي .

 لجنة يتم تشكيلها بقرار من المالك بعد مرور سنة من تاريخ االستالم :  لجنة االستالم النهائي
 وتعد وثيقة االستالم النهائي .  ،تستلم المشروع نهائيا  ، االبتدائي 

 
  
 



 

 
 الثـــــاني لــــالفص

 

 

  ةـــــاالنشائي اتـــــالمشروععامـــة عن نبذة 
 عن الكوابل الكهربائية وطرق تمديدها نبذة عامة 
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                   ة:                                                                                          ــمقدم1.2
في والمترامية اآلثار الموجودة في ولعل   القدم ،منذ  التشييد  صناعة َعرَف اإلنسان الليبي.....

على ذلك ، و تعتبر  واهدش خيرالرومانية أو البيزنطية  منها أو اإلغريقية سواء   كل أرجاء الوطن 
% من ناتج الدخل  10اوي ــــبما يس  معليها يت اقــــــاإلنف أنصناعة التشييد صناعة خدمية رغم 

، المستثمرة في مشاريع الصناعة سنويا    األموال% من 50ادل الـ ـــما يع لمعظم الدول، أوالقومي 
 الخدمةنظرا  لما تقوم به هذه ؛ السعر والضخامة  من حيثمتفاوتة  نجد أن خدمة المقاوالتذلك لو 

في تقليص نسب اعد هذه الصناعة ـــــــــــتس كما ،  [2]ع الدول ـــــــلمحلي لجمياتقتصاد لالفع من ر 
ما في الدول أ ،  %50ما يقارب النامية الى الدول في لين طحيث توفر فرص عمل للعا، البطالة

يعتبر تقطاع  كما، [3]% 15 ل نسبيا من الــدول النامية وبما يقاربـــــــتقأفتوفر فرص عمل المتقدمة 
في السنوات ناتج الدخل القومي رفع من القطاعات الهامة حيث ساهم في  الدولة الليبيةالتشييد في 
الملحوظ لها في باتقي دول  رلمواكبة التطو  الصناعة  هذهنه البد من  زيادة كفاءة  أالماضية إال 

                                                                                     .العالم
                                                                    ائي :ـالمشروع اإلنشتعريف  2.2
)) هو  :ا ـــــــاريف منهـــــــــائي بعدة تعــــــــاإلنش والخبراء المشروعالمهتمين  نـــر مــــــالكثييعرف  ....

تستخدم عددا  من المواد والمهمات والمعدات ،مجوعة من األعمال التقنية المتداخلة والمتشابكة 
بغية تحقيق أهداف مرسومة في فترة زمنية محددة (( ؛والتقنيات ضمن نظم إدارية وتحويلية معينة 

نجازه ضمن بداية ونهاية محددتين ، ويمكن تقسيمه إ))عمل معين يمكن  أنهبـ كما يعرفه البعض،
                                                     . [3]وانتهاء بالتنفيذ ((  ،مرورا  بالتصميم،لتخطيط با بدءا   ،خالل مراحل تنفيذه إلى أعمال عدة

                                                                                  المشروع : )قيود( تبارومترا 3.2
وتحول دون حيوده  الى الطريق الصحيح  ههتوج  تأو بارومترا مشروع خمسة تقيود يوجد لكل    ِ  

وتكلفته، وزمن تنفيذه ،والموارد الداخلة في  وجودته،مجال المشروع : عنه، وهذه القيود تتمثل في
                                                                                                 تنفيذه . 

ذلك حيود سيتبعه ألحدها فث حيود و في حال حد، ف الخمسة نظاما  واحدا  متكامال   وتشكل هذه القيود
من  لمشروعتخطيط وموازنة ا يسيطر المالك الى إعادة النظر فالي ـــــوبالت، باتقي القيود األخرى في 
يد رح كل تقـــسنقوم بشلذلك  ؛مشروع أيفي نجاح أو فشل  القيود  األساس    ه، كما تعتبر هذ  جديد

                                                                                             : على حدة 
يعتبر وثيقة و : المجال هو البيان الذي يوضح حدود المشروع،  (Scope)مجال المشروع  1.3.2

روع ـــدة األساسية ألعمال المشـــــــه ، كما يعتبر القاعـــــتفاهم عن نوعية المشروع وصيغ  طلباتال
  .المتتابعة 



8 
 

 : تقسم الجودة إلى  نوعين:                                               Quality)الجودة )  2.3.2 
:  يسمى بجودة المنتج ،وهي تعنى بجودة المنتج القابل للتسليم.                                      الجزء األول ) أ (
:  يسمى جودة العملية وهي تعنى بالكيفية التي يشتغل فيها المشروع بشكل الجزء الثاني ) ب (

                                                                   جيد، والكيفية التي يمكن من خاللها تحسين هذه العملية  بشكل مستمر  . 
إدارة دورة  دفي الحسبان عن تأخذالتكلفة تعتبر من أكثر العوامل التي  :(Cost)التكلفة   3.3.2

مالك الحيث يقوم في مرحلة مبكرة من حياة المشروع ،  وهي أول القيود التي تحسب حياة المشروع 
بطرح فكرة مشروعه على االستشاري المنفذ لألعمال الهندسية المختلفة وعلى مدير المشروع ،بحيث 

 يقومون مجتمعين بوضع التكلفة التقديرية للمشروع بالكامل  .                                                     
الزمني أو الموعد النهائي لنهاية كل :على مدير المشروع  تحديد اإلطار (Time)  نـالزم 4.3.2

مشروع ، ومن المعلوم أنه يوجد تناسب عكسي بين الزمن والتكلفة ، فإذا حاولنا تضييق الوتقت 
إلنجاز العمل ،فهذا يؤدي إلى زيادة في التكلفة ، ومن المستحيل تخزين الوتقت ومنعه من 

اجح هو الحفاظ على زمن المشروع وفق االستهالك سواء  استخدمناه أم ال ، وعلى مدير المشروع الن
                                                                                   المخطط له .

والتي يمكن تخزينها ،كالبشر والمعدات  تعتبر الموارد أصوال   : (Resources)الموارد   5.3.2
 والبعض األخر بعضها ثابت ف ،استئجارها من جهة أخرى أن تشترى أو يتمتحديدها والتي يمكن و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [4] تعتبر هذه الموارد مركز جدولة نشاطات المشروع والمنظمين الستكمالهو متغير لفترة طويلة ، 
                                                     أنواع المشروعات اإلنشائية:  4.2
                                                                        المشاريع اإلنشائية لعدة أنواع منها : تنقسم
 الفي عبارة عن شقة سكنية أو أكانتسواء هي المشاريع المعدة للسكن  مشروعات سكنية :  1.4.2

                                                     .                                         ومقسمات هاتفية  ةسكنية وما يتبعها من محطات كهربائيالفيالت ال شقق أومن العدد  أو
، وهذه  ةوترفيهي ةسياحي اتع إنشاء فندق أو منتجعير امش تأكانسواء ية :مشروعات سياح 2.4.2

 منالخدمات ع ــــجمي علىل ــــــوهي عادة ما تشتم ،نهارأعلى مناطق ساحلية أو  تقام تالمشروعا
                                                            محطات تنقية ومحطات للصرف الصحي ومحطات الكهرباء.... الخ

اهد والجامعات ـــــــة في المدارس والمعـــــمنها مشاريع التعليم المتمثل: ةلسكنيا غيرمشروعات  3.4.2
مة كالمستشفيات ومشروعات الصحة العا ،ومشاريع الخدمة العامة كاألسواق والمحال التجارية،

 ..الخ .                                                                                              ة والمراكز الصحي
:وهي المشاريع التي ال يستطيع القطاع الخاص القيام بها كإنشاء  الدولة طمشروعات خط 4.4.2

السدود والطرق السريعة والسكك الحديدية ، ومن هذه المشاريع أيضا التخطيط إلتقامة مدن جديدة 
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بطرق علمية  الضارةلتكون سكنية أو صناعية ، ومن هذه المشاريع أيضا ردم المخلفات والنفايات 
                                                                                                                      [5]بة ال تؤثر على التر  بحيث

نجازها بل يشترك فيها إمقاول واحد  هي مشاريع ضخمة ال يستطيع مشروعات الطاقة : 5.4.2
ة ــومشروعات نقل الطاتق،اء ـتوليد الكهربات ـمشروعات إنشاء محط:وهي تنقسم إلى  ،عدة مقاولين
                                                                                  . [3]وتوزيعها 

                                                                    : اإلنشائية اتمشروعالدورة حياة  5.2
 ،مرحلة دراسة الجدوى :وهي أثناء تنفيذها بأربع  مراحل رئيسة االنشائية اتمشروعال رتم .

 .والتشغيل ءومرحلة اإلنها،يم سلوالت واإلنشاء ومرحلة التنفيذ ، التصميم التخطيط و ومرحلة 
:الغرض من هذه الدراسة هو معرفة مدى (  (Briefing Stageمرحلة دراسة الجدوى   1.5.2

جلها سواء من الناحية أي سيقام من تتنفيذه ومدى تحقيقه لألهداف النجاح المشروع المراد 
                                                                                    أو من الناحية الخدمية . االتقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [6] اإلنشائية( دورة حياة المشاريع 1-2الشكل رتقم )

:بعد االنتهاء من  Design & Contracting  Stage ))مرحلة التصميم والتعاقد  2.5.2
دراسة الجدوى االتقتصادية وبعد اعتمادها من المالك يتم البدء في المرحلة الثانية وهي تنقسم إلى 

 .                                                                                               مرحلة التصميم ومرحلة التعاتقدهما نوعين 

100% 
 نسبة

 اإلنجاز

 التشغيل الكامل

إنجاز التركيبات  
 واإلنشاءات الرئيسية

 العقود الرئيسيةإبرام 

اتخاذ القرار ببدء 
 المشروع

المرحلة 
 المرحلة الثالثة الرابعة

 المرحلة الثانية

 المرحلة األولى

 )دراسة الجدوى( (التصميم والتعاقد) (والتشييد)البناء  )التشغيل و االستالم(
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  المشروع عمر في األكبر المرحلة هي:(Constructing Stage) والبناء التشييد مرحلة 3.5.2
 تنفيذ زمن من األطول الفترة المرحلة هذه تأخذ حيث( 1-2) رتقم الشكل خالل من ذلك ويتضح
 وتبدأ  للمشروع، الكلية التكلفة من% 58 حوالي  إلى تصل حيث أيضا األعلى والتكلفة المشروع

 الى ورسوماتهم تصاميمهم بتحويل المهندسون  يقوم  وفيها العقد توتقيع بعد مباشرة المرحلة هذه
                                                                                .  ومنشآت مبان  

وتأتي هذه المرحلة  :)  (Operation And Receiving التشغيل واالستالم مرحلة  4.5.2
فيه  المقاول خطابا للمالك يخطره إرسالبعد االنتهاء من مرحلة البناء والتشييد مباشرة وتتم بعد 

وبعد سنة من االستالم االبتدائي ، ويطلب فيه االستالم االبتدائي للمشروع ، بانتهاء المشروع 
. يطالب                                                                                               [7] المقاول المالك باستالم المشروع نهائيا   
        : اإلنشائية المشاريعأساليب الرقابة عن  6.2
يمكن مراتقبتها وأخرى يتعذر المشروع سير تنفيذ تؤثر في مشروع إنشائي هناك عوامل  أيفي .....

وتكلفة  ةـــــــل التي ال يمكن مراتقبتها تشمل أسعار المواد والعمالـــــــالعوام تقد تكون، و  ذلكعلى المراتقب 
ناتج  ))ة ـــــــتشمل اإلنتاجي فهي  اـــــل التي يمكن مراتقبتهـــــأما العوام ،  دات وغير ذلكــــالمعار ــــــــــإيج

لذا يجب على الجهة المسئولة عن  ؛التخطيط  ءسو أو التأخير الناتج عن العمالة  أو ((الوحدة 
أن مقارنة األداء الفعلي باألداء التقديري و  وعنصري الزمن والتكلفة ل تقديراتالرتقابة اإلنشائية وضع 

                                                                                .             دائما ألي تصحيح تقد يلزم تسعى 
                                         هما :،لزمنية في خطوتين ايمكن تحقيق الرتقابة  لرقابة الزمنية :ا 1.6.2

تقصور  تقد  أواختالف  أيوتحديد  ،مقارنة البيانات الواردة في التقارير مع المخطط الزمني  ) أ (
                                                    .حدوثه  يحدث ومحاولة تصحيح هذا القصور في حال

                                              .األداء الفعليبيانات باسبوعيا    تعديل وتحديث المخطط الزمني   ) ب (
،  الرتقابة على التكلفة أنظمةتطبق في المشاريع اإلنشائية العديد من  رقابة التكلفة :  2.6.2

الفروتقات بين تقيم  تفق جميعها في محاوالتها لتحديدتو ،والمبادئ التي تنتهجها  يبلاألساتختلف في 
  :                                              اإلجراءات التالية تتخذ أنيمكن لهذه الفروتقات  حيث ،المتوتقعةوالقيم  للتكلفة  الفعلية األداء

                             .                                               المخططة والتكلفة الفعلية  التكلفةبين فروتقات واختالفات (  )  أ
                                                          . المخططة و الكمية الفعلية الكمية بينفروتقات واختالفات  ) ب ( 
     [8]  .المخطط واالنتاج الفعلي   اإلنتاج بينفروتقات ) جـ ( 
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 :                                                                      العطاءات والمناقصات 7.2
يتم طرح المناتقصات  والعطاءات على المقاولين وذلك الختيار المقاول االنسب بينهم  لتنفيذ  ....

دد  ومن خالل مدة الذي يمكنه تحقيق معادلة الجودة بالسعر المحو ،  احد المشاريع المراد إتقامتها 
 ، ويتم اختيار مقاولي المشروعات عن طريق عدة طرق تتمثل في :                                                                   [5] تنفيذ يلتزم بها 

حيث تقـوم الجهـة المالكـة بـدعوة مـن خمـس الـى ثمـان  المناقصة المحدودة ) الممارسة ( :  1.7.2
ــديها لتقــديم عروضــها لتنفيــذ مشــروع مــا ، يقــوم بعــدها المقــاولون بشــراء مســتندات  شــركات مســجلة ل
العطاء ويدفعون تقيمة التأمين المقرر ومن بعدها يقومون بتقديم عطاءاتهم في مظاريف مغلقة يحـدد 

                                                                    [5] .ويــتم اختيــار األفضــل بيــنهم  مولين أو منــدوبيهالمالــك موعــدا لفتحهــا بحضــور جميــع المقــا
: وهــو النــوع التقليــدي فــي المناتقصــات وتــتم فــي مشــاريع القطــاع العــام   المناقصــة المفتوحــة  2.7.2

ــــي تقنــــوات اإلذ ــــد والمجــــالت وف ــــتم اإلعــــالن عنهــــا  فــــي الجرائ ــــع األنترنــــت وي ــــون ومواتق اعــــة والتلفزي
، ويتم في هذا اإلعالن توضيح حجم المشروع ونشاطه وموتقعـه والجهـة المسـئولة عنـه   [5]المختلفة

.حيث يقوم المتقدمون للعطاء بشراء كراسة الشروط الخاصة بالمشروع ودفع تقيمة التـامين ومـن  [7]
عــن طريــق المالـك وبحضــور المقــاولين أو  تـم تقــديم عطـاءاتهم فــي مظــاريف مغلقـة يــتم فتحهــا الحقـا  

من ينوب عنهم ويجب علـى لجنـة دراسـة العطـاءات عـدم التمسـك بالعطـاء األتقـل سـعرا   ولكـن يجـب 
ـــــــــات ـــــــــق بالمشـــــــــروع . التأكـــــــــد مـــــــــن إمكاني ـــــــــة وكـــــــــل مـــــــــا يتعل ـــــــــة والمالي ـــــــــاول الفني                                                                                                   [5] المق

المالـك بتكليـف مقـاول او شـركة مقـاوالت مباشـرة مـن دون الـدخول  م: ويقو التكليف المباشر  3.7.2
مقـاول فـي هـذه النوعيـة في مناتقصة ويتجه المالك لهذا النوع من التعاتقد نتيجـة لقناعتـه بكفـاءة هـذا ال

من األعمال ولتمتعه بخبرة في هذا المجال والمتالكه العمالة الفنية الماهرة و السيولة المالية الالزمة 
إلنجــاح المشــروع  وتتجــه الدولــة لهــذا النــوع مــن التعاتقــدات فــي األعمــال التــي تتوجــب الســرية التامــة 

                                                                                         [9]أتناء تنفيذها كالمشاريع العسكرية والدفاعية .  
                                                                                      ود :ـــــواع العقـــأن 2-8

وهي التكلفة الكلية يوجد نوعان رئيسيان من عقود التشييد أولهما يتعامل على أساس الثمن  ....
مشتملة التكلفة المباشرة وغير مباشرة، أما النوع الثاني فيكون التعامل المادي فيه على أساس 

                                                                                          [7]التكلفة المباشرة . 
                                                                          ولها نوعان ، يتمثالن في :                                                                    ( : price Contractعقود الثمن) 1. 8.2

: يلتزم المقاول بتنفيذ أعمال هذا العقد   ( Lump Sum Contract)د الثمن الكلي و عق  ) أ (
                                                          بمبلغ ثابت متفق  عليه مع المالك .   

يعتمد هذا النوع من العقود على ثمن  ( Unit Price Contract) : د ثمن الوحدةو عق  ) ب (
فيقوم المقاول بتجميع بنود كل األعمال ويقوم بإعطائها سعرا  ويقوم المالك باعتمادها ويتم  ،كل بند
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تسديد هذه المبالغ عن طريق مستخلصات يتم االتفاق على موعدها بين المالك والمقاول ويتم تقدير 
                                                                              [7]بند من بنود المشروع .  تكلفة المشروع عن طريق ثمن كل

 : ولها نوعان ، يتمثالن في :                                                                     (  Cost Contractعقود التكلفة )  2.8.2
(: يتم االتفاق بين المقاول والمالك في  (Cost Plus Contractد تكلفة زائد نسبة و عق ) أ (

هذا النوع من العقود على أساس يقوم المقاول بالعمل المطلوب مع حصوله على مبلغ مالي متفق 
                                                                              .عليه نظير عمله 

 أيهو نفس العقد السابق  (:(Target Cost  Contract عقود التكلفة المستهدفة : ب ( )
يقوم المالك بالصرف على المشروع ويقوم المقاول بالحصول على مبلغ مالي متفق عليه نظير 
عمله ولكن االختالف هنا يتمثل في أن المقاول يتحمل جزءا  من المصروفات  الزائدة عن تقيمة 

                                                                           [7] صلية مع المالك .المشروع األ
يتم التعاتقد مع المقاول المنفذ للمشروع بحيث يقوم بتنفيذ جميع  د تسليم مفتاح :و عق 3.8.2

جهة يريد التعاتقد معها لتوريد  أييضا بالتعاتقد مع أالكهربائية والميكانيكية والمدنية ويقوم األعمال 
المواد والمعدات الالزمة للتركيب مقابل سعر كلي للمشروع ،  ويقوم المقاول باستالم المشروع بعد 

يتم استخدام هذا النوع من العقود في المشاريع العمالتقة كإتقامه محطات لتوليد  ،ان يتم تشغيله 
                                                                                                                                                               [9] الكهرباء .

                                                                  : للمشاريع الكهربائيةالتصاميم الهندسية   9.2
المشروع ، فيتم وضع تصاميم ألعمال  تنفيذمراحل  الهندسية لمختلفيتم إعداد التصاميم  ....

المباني وشبكات المياه والصرف الصحي ومنظومات إطفاء الحريق وتصميم شبكات اإلنارة الداخلية 
                                               .بمحطات الكهرباء الخارجية  وشبكات ربط المشروع 

به من عمل على  اويقوم بهذا العمل  مهندسون متخصصون في هذا المجال  ويتم مراجعة ما تقامو 
 خطأ لربما حدث في هذه التصاميم .                                                                             أيايدي مهندسين  ذي خبرة اكبر لتالفي 

واجب تنفيذها وفق المواصفات العالمية هي التصاميم الكهربائية وسنتطرق ولعل من أهم التصاميم ال
                           لها هنا ؛ألنها متعلقة بموضوع الدراسة ، والفائدة من وضع هذه التصاميم هي  :                                                    

وصف المشروع الكهربائي في تفاصيل مناسبة وواضحة تسمح للمقاول باستخدامها في تقدير   ) أ (
 عرضه الخاص بالعطاء .                                                                               

ئية ،كما تحذرهم ترشد وتوجه الكهربائيين إلى طريقة توزيع الكوابل وتركيب المعدات الكهربا ) ب (
 في نفس الوتقت عن األخطار الناتجة عن سوء التركيب  .                                                   

من  (As-Built Design) بعد االنتهاء من المشروع يقوم المقاول بتزويد المالك بنسخة   ) جـ (
معدات الكهربائية التي تم تركيبها؛ وذلك الرسومات توضح مسارات الكوابل واألسالك الكهربائية وال
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لغرض استخدامها في الصيانة وفي التخطيط المستقبلي ، فأي تصميم كهربائي نموذجي يجب أن 
يحتوي على خطوط مستمرة ومتقطعة لتوضح مسارات الكوابل واألسالك الكهربائية وأماكن تواجد 

حتوي الرسومات على كتل توضح المشروع ، ملحقاتها كالمفاتيح وصناديق التوزيع ....الخ ،  كما ت
وال يتم تغييرها بعد أن تم اعتمادها إال عن طريق المصمم أو المهندس المنفذ أو المالك مع إعطاء 
بعض المرونة للمهندس المشرف في  إضافة بعض األمور البسيطة  مثل زيادة السعة األمبيرية 

الحاالت تقد يتم فيها وضع فقرة في العقد تختص للكوابل والمفاتيح الكهربائية ، علما  بأن بعض 
باإلضافات الالزمة للشبكات الكهربائية في حالة التوسع العمراني المستقبلي ، كما أن  معظم 

  في ( Auto CAD).التصاميم والدراسات الحديثة يتم فيها استخدام البرنامج الحاسوبي المسمى 
                                                                                                                                                                                                         . شبكات الكهرباء رسم وتصميم 
         

 

 

  

 

 

                                  الشـــــــــــــــــــبكات الكهربائيـــــــــــــــــــة المنزليـــــــــــــــــــةبعـــــــــــــــــــض رمـــــــــــــــــــوز معـــــــــــــــــــدات ( 2-2) رتقـــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــكل
النهائيــة علــى ورق وعلــى تقــرص  تبعــد االنتهــاء مــن المشــروع يقــوم المقــاول بتســليم الرســوما........
،كمـا يقـوم المقـاول  (As Constructed )و أ ( As built Design)ويكتـب عليـه   (CD)مـدمج 

جـــزاء ومفـــردات المشـــروع والتـــي يلـــزم أبتقـــديم كافـــة المســـتندات الخاصـــة بالصـــيانة والتشـــغيل لجميـــع 
 .[9]الرجوع اليها في حالة الصيانة وفي حالة التوسع المستقبلي للمشروع . 

                                                                        :للمشاريع الكهربائية المواصفات الفنية 2-10
 ناءأث المقاول واالستشاري  الفنية التي يرجع لها والطرق هي االشتراطات الفنية المواصفات      
المعدة المراد ومواصفات نوعية ، وتقوم هذه المواصفات بتوضيح  تنفيذ المشروع واستالمهفترة 

بشكل  للمشاريع الكهربائية الفنية المواصفات وتكتب،  [7]لتركيبها الطريقة الصحيحة تركيبها و 
                                                                             . ومسؤوليات كل طرف على حدة طراف المشروع أكل التي سيقوم بها  األعمالتقانوني لتوصف 

، المشاريع الكهربائية  لتنفيذالتعاتقد  تإلجراءامكملة  أجزاءالمواصفات والرسومات الكهربائية تعتبر 
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ن تكون هذه المواصفات أالتعاتقد ويجب  أثناءالمواصفات تعتبر جزئية مهمة وملزمة تقانونا   ألن
                  .                                              والتناتقضات  األخطاءوخالية من والتصاميم متوافقة مع الرسومات 

من تقبل مهندسون ذو خبرة فنية  كتابة العديد من المقترحات المواصفات عن طريق  اعداد هذهيتم 
                                     . واختيار افضلها ومن تم يقوم هؤالء باعتمادها لتكون جاهزة للتنفيذ  تنقيحها جيدة ومن تم 

اد ــــــد اعتمــــعن اــــإتباعه مالالز ات ــــــــر المواصفــذك ب على المصممــــــة يجـــــــفي التصاميم الكهربائي
 ة ــات العالميـــدام المواصفــيوصي باستخ: ال  ـــــــــــا ، فمثــراد تركيبهــالمة ـن المعدات الكهربائيـة مـــــعين

NEC :National Electric Code)   )و المواصفات البريطانية أ(BS :British Standard)  
في هذا المشروع من توسع  في الحسبان مدى التغير الذي سيحدث مستقبال   األخذكما يجب عليه 

ليبيا يتم دولة ، في  [9]  وهاذان التوسعان يختلفان من منطقة إلى أخرى , ،اتقتصادي وأعمراني 
                        . ( GDS ; Gecol Design Standard)تصميم المشاريع الكهربائية وفقا  لمعيار التصميم 

                                                                                                   : نبذة عامة عن الشركة العامة للكهرباء  11.2
هذه  ميالدي وتتولى 1984لسنة  17ت الشركة العامة للكهرباء بموجب القانون رتقمأأنش ....

تنفيذ المشاريع في مجال تشغيل وصيانة شبكات الكهرباء، ومحطات إنتاج الطاتقة، وما  الشركة 
يتصل بها من محطات التوزيع والتحويل، وخطوط نقل الطاتقة وتوزيعها، ومراكز التحكم الكهربائية، 

دارة وتشغيل وصيانة محطات تحلي بتنفيذ مشاريع جديدة  . كما تقوم الشركةليبياربوع  المياه في ةوا 
توصيل التيار الكهربائي بالجهد المتعاتقد عليه وبالسعر المعتمد ، سعيا   منها لفي جميع تقطاعاتها 
شبكتها في جميع  ةجل رفع كفاءأكما تخطط الشركة بشكل مستمر من  من الدولة الليبية ،

مواكبة النمو المتزايد في العمران القطاعات ومحاولة مواكبة األحمال الكهربائية الحالية والمستقبلية و 
 [10] .وفي الصناعات الخفيفة 

                                                                       :  للكهرباء ةـالعام ةــالشبك 12.2
 الثـــــث على(  10-2)   ل رتقم ــــا يتضح بالشكــــــــكم اءــــــــــــــــللكهرب العامة الشبكة تحتوي.....

                                                                                               :هي رئيسة تقطاعات
 محطـة( 14) عدد على التوليد تقطاع ويحتوي ( :االنتاج)  توليد الطاقة الكهربائية قطاع  1.12.2

 الخفيـف ودـــــــــــوالوتق الطبيعـي ازــــــــبالغ معظمهـا تشـتغل ،الليبيـةمناطق الدولـة  جميع في منتشرة  توليد
 32.558  م 2012امـــــــع حتـى دــــالتولي بمحطات ةـــــالمنتج ةـــــالطاتق اليـــــــإجم غـــــبل حيث، ( الديزل) 

ة ــــــــالشرككمـا تقـوم ،  [1]%، 4.37م تصـل الـى  2010وبنسبة نمـو عـن العـام  ساعة ،.وات جيجا
ــــالعامـــة للكهرب ــــة فـــي عـــــــــنتاجيإلاء باســـتكمال بعـــض الوحـــدات اـــــ ــــلمواكب؛  تاـــــــدة محطــ ــــحمة األـــ ال ــــ

ــــــــــــالمستقبلي ـــــــــــع ـــ ـــــــــــي مـــــــــــن المتوتق ـــــــــــين تصـــــــــــل أة الت ـــــــــــى إم  2015ســـــــــــنة  ف                  ،جيجـــــــــــا وات  80ل
                                                                                 [11].   م 2015 سنةحتى  ةالتقديريـــــة الفعلي الـــــحم( يوضح األ3-2والشكـــــل رتقــم ) 
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 م 2015 سنة حتى الكهربائية  ةللطاتق التقديرية األحمال يوضح( 3 -2) رتقم الشكل

بتسييل القدرة المنتجة من   للكهرباء العامة الشبكة تقوم: الكهربائية الطاقة نقل قطاع  2.12.2
نتاج في شبكتين رئيستين للنقل تربطان جميع مدن ومناطق ليبيا ببعضها البعض إلمحطات ا

ك.ف مع بداية  400تقد بدأ العمل على تنفيذ شبكة و  ف،.ك 220 و ف.ك 400 ان هماجهدوال
كما تحتوي  ،متر كيلو 2290 لىإ ف.ك 400 خطوط شبكة  طول وصل حيث ،لفية الجديدة األ

طول نتيجة ألفهي ا ف.ك 220 شبكة ماأ ،كافة ليبيا في موزعة محطة 13 هذه الشبكة على عدد
م،  1970حيث انها كانت الجهد الرئيس للنقل من سنة ،ك.ف  400ألنها االطول عمرا من شبكة 

 مترا   كيلو 185  بلغتفقد  كوابلها طوال أما ،أ مترا   كيلو 13706 لى إطول خطوطها  وصلحيث 
                                                                                          [11]محطة موزعة في جميع مناطق ليبيا.  81يضا على عدد أكما تحتوي شبكتها  ،فقط

 ،الشبكة تعقيدا   مكونات كبرأ من هذا القطاع  يعتبر:  الكهربائية الطاقة توزيع قطاع  3.12.2
،أحيث يحتوي على شبكتين رئيسيتين منقسمتين الى جهدين رئيسين   الجهد شبكة ولى هي األ يضا  

 ىـــــعل ويـــــوتحت عــــالتوزي ةـــــــشبكخرى أل، وا ف.ك 66 و ف.ك 30 جهدي في ة ـــالمتمثل المتوسط
 عدة كيلومترات  ىتمتد شبكتها إلنها إويتمثل التعقيد فيها حيث  ،ك.ف  0.4 و ف.ك 11 يجهد

 عدد رضية وخطوط هوائية وهي مالمسة لحياة المواطن مباشرة ، فقد وصلأموزعة على كوابل 
ووصلت  مستهلك  1,223,727 إلى م 2012 عامال نهاية حتى الكهربائية للطاتقة المستهلكين
مقسمة الى استهالك منزلي   ساعة.وات كيلو 12,993,674,680 إلى كهربائيةال طاتقةمبيعات ال

                                                                                           [11] .  [1]يوضح ذلك  ( 4-2)وتجاري وصناعي .... الخ ، والشكل رتقم 
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                                                              [                                                                                          12]الكهربائية الطاتقة وتوزيع نقل شبكات محتويات(  1-2) رتقم الجدول               

 11 30 66 220 400 الوحدة الجهــد )ك.ف(
 43230 11240 14312 13706 2290 )كم( الخطوط الهوائية

 8252 2684 165 185 0 )كم( األرضيةالكوابل 
 14180 460 195 81 13 عدد المحطات األرضية
 47432 - - - - عدد المحوالت الهوائية

 

 
 م 2012 عامالطاتقة الكهربائية الى نهاية  عاتمبي( 4 -2) رتقم الشكل

 

 
 نقل وتوزيع الطاتقة الكهربائيةشبكتي  اطوال خطوط وكوابل( 5 -2) رتقم الشكل 

 

  منــــزلي

 زراعي صغار

 زراعي كبار

 صناعي صغار

 صناعي كبار

 تجــــــــــاري

 المرافق العامة وانارة الشوارع 

2290 0 

13706 

185 81 2 2 5 

14312 

165 0 

11240 
2684 

43230 

8252 

خطوط 
هوائية جهد 

400 
 ف.ك

كوابل 
ارضية 

 400جهد 
 ك ف

خطوط 
هوائية جهد 

220 
 ف.ك

كوابل 
ارضية 

 220جهد 
 ك ف

محطات 
ارضية 

 220جهد 
 ف.ك

خطوط 
هوائية جهد 

 ف.ك 66

كوابل 
ارضية 

 66جهد 
 ف.ك

خطوط 
هوائية جهد 

 ف.ك 30

كوابل 
ارضية 

 30جهد 
 ف.ك

خطوط 
هوائية جهد 

 ف.ك 11

كوابل 
ارضية 

 11جهد 
 ف.ك
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 الكهربائية الطاتقة وتوزيع نقل شبكتيالتحويل ل ( عدد محطات 6-2الشكل رتقم )

                                                                مشاريع الكوابل الكهربائية االرضية : 13.2
ة ـــــالطاتقتوليد  في الدولة الليبية عن تعتبر الشركة العامة للكهرباء هي الجهة المسؤولة ......

 لىإ عبر شبكات من الكوابل والخطوط الهوائية مختلفة الجهود والسعات  اهتوزيع اونقله الكهربائية 
لى كل مسكن إة ــــــالطاتقة الكهربائي بإيصاليضا من الدولة الليبية أوهي ملزمة  ،البالدنحاء أع ـــــجمي
                                       التسعيرة المحددة من الدولة الليبية.                     وبحدودو عامة وفق الجهد المتعاتقد عليه أ ةو مؤسسة خاصأ

وسائل نقل وتوزيع الطاتقة الكهربائية لمستهلكيها هو الكابالت الكهربائية ، حيث تقوم  إحدىمن 
، الوطنية و الشركة العامة للكهرباء بالتعاتقد مع العديد من شركات المقاوالت العامة والخاصة 

ة و في حياء السكنينواعها وجهودها في األأالكابالت الكهربائية بشتى  تمديدتنفيذ مشاريع جنبية لاأل
                                                                                           المناطق الصناعية والترفيهية .

حيث  تتعرض مشاريع الكوابل األرضية لعدة مشاكل ومعوتقات تحول دون تنفيذها بالشكل الصحيح 
للتنفيــذ فيــه ، ومــن هــذه المعوتقــات مــا  المقــرروالــزمن ووفــق معــايير الجــودة المطلوبــة والتكلفــة المقــدرة 

 من جهات أخرى تتبع الدولة .  وما ه هو من الشركة العامة للكهرباء ومنه
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                                               الموقف التنفيذي لمشاريع الكوابل الكهربائية في المنطقة الوسطى : 1.13.2
                                                                                       : التوزيع  لجهدكوابل الكهرباء الالموقف التنفيذي لمشاريع  1.1.13.2

بعد االطالع :  الكوابل الكهربائية لجهد التوزيع مشروعات تكليف تنفيذ وامر أمشاريع  ) أ ( 
 بالمنطقة الوسطى مشروعات التوزيع دارة متابعة إ يمهندس من تقبل المعد  السنوي التقريرعلى 

(  7-2والموضح بالشكل رتقم )  تمكن الباحث من الحصول عليه ذيوال م  2013حتى نهاية عام 
بينما نسبة المشاريع  %68 لى إنسبتها لكوابل الكهربائية المتوتقفة تصل اان مشاريع  جأمكن استنتا

لى  إتقل وتصل نسبتها الجاري بها العمل هي الفئة األالمشاريع % و 28 لى إالمنتهية تصل نسبتها 
                                                                                                                                                                          [12] .وامر التكليفأجمالي إمن % 4

 
 التوزيع لجهدكوابل الكهرباء مشاريع ال تنفيذ تكليف وامرأل( الموتقف التنفيذي 7-2الشكل رتقم )

بعد االطالع على :   التوزيع لجهد الكهربائية الكوابل مشروعات تنفيذ عقود مشاريع   )ب(
التقرير السنوي المعد  من تقبل مهندسي ادارة متابعة مشروعات التوزيع  بالمنطقة الوسطى حتى 

م (  8-2والموضح بالشكل رتقم )  ،تمكن الباحث من الحصول عليه  ذيم  وال 2013نهاية عام 
نسبة انجاز  توصل أمكن استنتاج ان هذه المشاريع مستمرة في عملها ولكن بتأخير كبير ، حيث 

 2013نهاية العام  حتىمن المستهدف تنفيذه  % 40 لىإم  2007( لسنة 24م )ــــــــد رتقـــمشروع العق
من المستهدف  % 30 لىإنجازه إنسبة  م فوصلت 2007( لسنة 24)رتقم ، اما مشروع العقد م 

                                                                                                                                                                          [12] م . 2013حتى نهاية عام تنفيذه 

 المشاريع المنتهي بها العمل

 المشاريع المتوقف بها العمل

 المشاريع الجاري بها العمل
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 والجهد المتوسطالتوزيع  يلقطاع ئيةكوابل الكهربامشاريع التنفيذ عقود ل( الموتقف التنفيذي 8-2الشكل رتقم )

                    .     :    الموقف التنفيذي لمشاريع الكوابل الكهربائية للجهد المتوسط   2.1.13.2
                                                                     : للجهد المتوسط  ئيةكوابل الكهرباالمشاريع  تنفيذوامر تكليف أ مشاريع ) أ (

بعد االطالع على التقرير السنوي المعد  من تقبل مهندسي ادارة متابعة مشروعات التوزيع  بالمنطقة 
ل ـــــــــــــبالشكتمكن الباحث من الحصول عليه  والموضح  والذيم   2013الوسطى حتى نهاية عام 

وصلت نسبة بينما ،  %  80لى إن نسبة المشاريع المنتهية وصلت أ( أمكن استنتاج  9-2رتقم ) 
من اوامر  %5 لىإفقد وصلت نسبتها المشاريع الجاري تنفيذها  أما%15المشاريع المتوتقفة الى 

                                                                                                                                                                          [12] التكليف .

 
 المتوسطللجهد  ئيةكوابل الكهرباال مشاريع تنفيذ وامر تكليفأل( الموتقف التنفيذي 9-2الشكل رتقم )

كوابــل  مشــاريعفــي :   المتوســط جهــدلل الكهربائيــة الكوابــل مشــروعات تنفيــذ عقــود مشــاريع )ب( 
توريــد هــذه الشــركات العامــة علــى  إحــدىك.ف ( تــم التعاتقــد مــع  30ك.ف ،  66الجهــد المتوســط )
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دارة متابعة مشروعات إالتقرير السنوي المعد  من تقبل مهندسي الكوابل وتركيبها وبعد االطالع على 
ن أ(  تبــين  8-2بالشــكل رتقــم ) م  والموضــح  2013التوزيــع  بالمنطقــة الوســطى حتــى نهايــة عــام 

ولكــن بتــأخير زمنــي   لعمــل جــار  فيــهالزال ام   2009( لســنة 5هــذا المشــروع  المــدون تحــت رتقــم )
                                                                                                                                                                                                                                      [12]م .  2013% مـــــن المســـــتهدف تنفيـــــذه حتـــــى عـــــام  60كبيـــــر حيـــــث وصـــــلت نســـــبة إنجـــــازه 

التقــارير  علــى  االطــالعمــن خــالل  :األرضــيةالكوابــل الكهربائيــة عوقــات تنفيــذ مشــاريع م 2.13.2
المهندســين مشــروعات التوزيــع بالمنطقــة الوســطى وبعــد االلتقــاء ب تنفيــذ دارة متابعــةإمــن تقبــل  المعــدة

فــي ســير تنفيــذ هــذه  تــؤثر ســلبا  ن هنــاك بعــض المعوتقــات أتبــين   مــدراء هــذه المشــاريعبو المشــرفين 
  وهـي الشـركة العامـة للكهربـاء  للمشـروع المالكـة  ةالمعوتقـات كـان سـببها الجهـ، بعض هـذه المشاريع 

عينـة تحليـل   ماالهتمام بمعرفة نوعية التربـة التـي سـتدفن فيهـا هـذه الكوابـل، بحيـث ال يـتعدم  ومنها
كـــابالت  بتصـــنيعمعهـــا ، فقـــد تقـــام المصـــنعون مواصــفاته  منهــا لمعرفـــة نوعيـــة الكوابـــل التـــي تتوافـــق 

عملهـا طيلـة  أداء ،وتسـاعدها فـيسـلبا  عليهـا  رال تـؤثكهربائية تتوافق مع كـل نوعيـات التربـة بحيـث 
 تمتلــكى حكوميــة اخــر  مؤسســات الــبعض اآلخــر كانــت تعيقــه  و، المــدة التــي صــممت مــن أجلهــا  

                                        .مالصــــــــــــــــــــــــقة لشــــــــــــــــــــــــبكات كوابــــــــــــــــــــــــل الكهربــــــــــــــــــــــــاءرض األ شــــــــــــــــــــــــبكات مدفونــــــــــــــــــــــــة تحــــــــــــــــــــــــت
  :الى هذه المعوتقات تنقسم: ( الشركة العامة للكهرباء )  من اطراف داخلية معوقات   1.2.13.2

                                                                                              -مشاكل مالية :  ) أ (
                                                   . عدم توفر التغطية المالية الالزمة طوال فترة عمر المشروع
  . [12]تأخر صرف المستحقات المالية للشركات المنفذة للمشاريع                                                                                                                                                                                                                       

:                                                                                   جهة اإلشراف من المالك مشاكل متعلقة ب) ب ( 
   عدم توفر وسائل المواصالت واالتصاالت للمهندسين المشرفين                                            .
   . عدم االهتمام بالتدريب الجيد للمهندسين المشرفين                                                        
    [12].   تحفيز المهندسون المشرفون ماديا  ومعنويا  عدم                                                                                                                                                                                                                  

                                                                          :  الشركات المنفذة للمشاريعطرق التعاقد واختيار ب متعلقة مشاكل )جـ(
    تنفيذ هذه المشاريع.                          علىعدم تطبيق معايير الكفاءة والجودة على شركات المقاوالت العاملة  
                                                                                      .  المركزية في التعاتقد
   غلب المشاريع أفي  التعاتقد بالتكليف المباشر .                                                     
   تتناسب مع  طريقة التكليف المباشر اللمحاسبة األعمال في  الممارسة المعمول بها أسعار

                                                                                                السوق المحلي. أسعار
    ادية ــــالم اتــــــمكانيتنفيذ هذه المشاريع وال اإلة في ــــــالخبرة الكافي وناولـــــامتالك المقعدم

                                                                                                                                                                                                                  [12] .المساعدة
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تطبيق اللوائح والقوانين على الشركات المنفذة :                                                                     بعدم  متعلقة مشاكل  ) د (
   خطأ في تنفيذ  أيعند حدوث  وعدم معاتقبة الشركات المنفذةالتراخي في تطبيق غرامات التأخير
                                                                                                                                                                                                                  [12]. مرحلة من مراحل المشروع أي

                                                                    مشاكل فنية :                             ) هـ (
                                            . عدم توفر المواد الالزمة لتنفيذ شبكات الكوابل األرضية
    االتقتصاد حركة  لسكان ول الحالية والمستقبلية لمراكز األحمال  التخطيط الجيد  عدم.                                                                                           
    [12] . عدم وجود برنامج زمني معد لتنفيذ هذه المشاريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                    مشاكل في التنفيذ :                                                        ) و (
    فرد الكوابل مما  أثناءفي عدم التنفيذ الجيد  انمكانياتهم يسببإ وضعفتقلة خبرة المقاولين

وبالتالي يقلل من العمر االفتراضي لها .                                                                    األضراريعرضها للكثير من 
    يجعل الكوابل معرضة للتآكل نتيجة لتسرب المياه والرطوبة فيها مما  تصبحلسوء التنفيذ نتيجة

                                   .                 مضافةوهذا سيكلف الشركة مبالغ مالية  امر تغييرها ملحا  
    المكتظةسكنية حياء الرضية في األالمواطنين لمرور الكوابل األبعض معارضة .            
   خد إعطاء العلم أو أون دخرى بالحفر فوق مسارات الكوابل تقيام بعض الجهات الخدمية األ
من جراء  للتلفهذه المسارات مما يجعلها عرضة  وعدم معرفةذن من الشركة العامة للكهرباء اإل

                                                                                                                                                                                                                  [12] .  المختلفةلحفر اليات آاستخدام 
تي تعيق تنفيذ هذه المشاريع  هي المؤسسات ال  :  معوقات من أطراف خارجية 2.2.13.2

منها مر أخد تصاريح للعمل األيتطلب  رض والتي المؤسسات التي تملك شبكات مدفونة تحت األ
                                                                                                 . هي : المؤسسات ، وهذهعطاء االذن بالتنفيذ إتقبل 
كهربائية  كوابل ساهم هذا القطاع بإعاتقة تنفيذ مشاريعوتقد  :  مصلحة التخطيط العمراني  ) أ (

                                                                                       :  جديدة على النحو التالي 
  عدم تنفيذ رصيف مشاة حسب المواصفات القياسية الليبية لكي يتم تنفيذ تمديدات الكوابل

                                                                                                                    .   خرىألوتمديدات البنى التحتية االكهربائية فيها 
  المعتمدة منذ عشرات السنواتعدم فتح المخططات                            .               
  طمينة والغيران في مدينة مصراتة و لم يتم تخطيط المناطق السكنية الجديدة مثل منطقة كرزار

                                                                            .                              بنى تحتية فيها تمديد أي مشاريع من الذي يصعب  األمر
  الطريقة ) األرصفة ( جانبي توزيع مشاريع البنى التحتية على عدم .                                                         
  والمقاول الدراية الكاملة عن محتوى  للمالك توفرلكي  رضية المنفذة التمديدات األعدم تخريط

                                                                                                                                                                                                                  [12] . الوسط المراد تنفيذ مشاريع جديدة فيه 
ن هذه المؤسسة تعيق أفأنه اتضح الدراسة  وأدبياتوباستقراء التقارير   : هاتف ليبياشركة  ) ب (
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                     على النحو التالي :                                                                       األرضيةالكوابل الكهربائية مشروعات  تنفيذ
 منح الموافقات التي يقع في نطاتقها المشروع .                                                     في تأخرال
  كوابل االتصاالت.     اماكن لمواتقععدم التحديد بدتقة                                             
  [12] القطاع والجهة المنفذة للمشروع .بين وضعف االتصال  عدم التنسيق                                                                                                                                                                                                                  

ن هذه المؤسسة أوباستقراء التقارير وأدبيات الدراسة فأنه اتضح  : وزارة المواصالت والنقل  ) جـ (
                              تعيق تنفيذ مشروعات الكوابل الكهربائية األرضية على النحو التالي :                                                             

  الموافقات التي يقع في نطاتقها المشروعمنح التأخر في .                                                         
 او عند صيانة الطرق القديمة .جديدة الطرق الثناء تنفيذ أ تقيام القطاع بتنفيذ عبورات  عدم                                         
  ا ــــــفي حالة تنفيذهالعبورات ألماكن  الجيدعدم التحديد.                                             
   . [12]عدم التنسيق  وضعف االتصال بين القطاع والجهة المنفذة للمشروع                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ك.ف 30/400 محطات

 ك.ف 400/220 محطات

 ك.ف 220/66 محطات ك.ف 220/30 محطات

 ك.ف 66/11 محطات

 ك.ف 30/11 محطات

 كهربائية داتــــــــمول

 مستشفيات مزارع منازل

 ك.ف  11/0.4 محطات

 مصانع وورش مراكز تجارية

 يوضح مكونات الشبكة العامة للكهرباء( 10-2الشكل رتقم )
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 الكوابل ساهم هذا القطاع بإعاتقة تنفيذ مشاريعوتقد : شركة العامة للمياه والصرف الصحيال  ) د ( 
                                                                       :  الكهربائية جديدة على النحو التالي 

                                                     . التأخر في منح الموافقات التي يقع في نطاتقها المشروع
                                        .  عدم التحديد الجيد لمواتقع مواسير المياه والصرف الصحي بأتقطارها المختلفة
 [12]والجهة المنفذة للمشروع .   عدم التنسيق  وضعف االتصال بين القطاع                                                                                                                                                                                                                   

ـــــةالتوزيع14.2      :                            ( (Underground Distribution Systemsاألرضـــــية  أنظم
نظـــــام توزيـــــع كهربـــــائي نـــــاجح فــــــي العـــــالم يجـــــب أن يأخـــــذ  فـــــي الحســـــبان الحمــــــل  يفـــــي أ..  ..

ـــــــذي  ــــــــو الســـــــكاني واالتقتصـــــــادي ال ـــــــى الطاتقـــــــة نتيجـــــــة لزيـــــــادة   الطلـــــــب والرتفـــــــاع النمـ المتوتقـــــــع عل
ـــــدة للزبـــــائن الجـــــدد ، سيحصـــــل مســـــت قبال  ، بحيـــــث يمكـــــن لهـــــذا النظـــــام تقـــــديم خدمـــــة كهربائيـــــة جي

ــــَذ فــــي الماضــــي فــــي المنــــاطق الحضــــرية  ونظــــام التوزيــــع بــــالخطوط الهوائيــــة والكوابــــل األرضــــية نطف 
لعــــــدة ســــــنوات ، لكــــــن الكوابــــــل األرضــــــية تقــــــل اســــــتعمالها فــــــي ضــــــواحي المــــــدن والمــــــدن الصــــــغيرة 

ــــــة بســــــبب ارت ــــــاطق الريفي ــــــذلك والمن ــــــي التصــــــنيع أو التركيــــــب ، ل ــــــاع تكلفتهــــــا ســــــواء  ف صــــــبحت أف
                                                                                                             .غلب دول  العالم تستخدم  الخطوط الهوائية في هذه المناطق أ

لتزود مراكز التسوق والمراكز التجارية والصناعية و في المدن يتم تنفيذ الكوابل تحت األرض 
و بتمريرها في تقنوات أو أوغيرها بالكهرباء ، حيث يمكن دفنها تحت األرض مباشرة  تالمتنزها

مواسير أثناء مرورها بشارع أو ممر مشاه أو طريق معبد ، وتعتبر صيانة  الكوابل الكهربائية عند 
تعاد عن تنفيذها ألنها تكلف مبالغ مالية عالية متمثلة في أجور إصابتها أحد األسباب الرئيسة لالب

العمالة الماهرة التي ستقوم بإجراء الصيانة وكذلك التكاليف الناتجة عن  تكسير األرصفة واإلسفلت 
ضافة على ذلك تقيمة الوصالت التي ستنفذ على هذه الكوابل .  عادة ترجيعها وا          [13]وا 

 Internal Construction Of Electrical) للكابالت الكهربائية التركيب الداخلي 15.2

Cables) :                                                                
يعرف الكابل بأنه عبارة عن موصل أو مجموعة من الموصالت مصنوعة من األلمونيوم أو .......

الكابالت من حيث الحجم والتركيب فكلما زاد  النحاس، مغطاة بعازل صلب للكهرباء ، وتختلف
طبقات  8الذي سيسلط عليها كلما زاد حجمها ، حتى تصل في بعض الجهود العالية إلى  دالجه

               (  وهي كالتالي :                                                                                     11-2كما هي موضحٌة بالصورة رتقم )
،  وهو إما أن يصنع من األلمونيوم أو النحاس : ( Conductor )موصل معدني     1.15.2

موصل األلمونيوم أكبر في الحجم من موصل النحاس لكي يستطيع نقل نفس التيار الذي يحمله 
 .                                                                                             موصل النحاس في حجمه العادي 
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وهي طبقة رفيعة تصنع من مواد شبه : ( Conductor Screen )ستارة الموصل  2.15.2
موصلة تستخدم للحصول على توزيع أفضل للمجال الكهربائي على السطح المشترك بين الموصل 

                                                                                         .والعازل 
وهو العازل الذي يغطي الموصل  :  (Insulation or Dielectric)العازل الرئيس  3.15.2

                                .                                             PVCو   XLPEمباشرة   ومن أشهر هذه العوازل 
وهو طبقة رتقيقة جدا   من مادة غير موصلة : ( Insulation Shield )غالف العازل 2.4.15

 وظيفتها مثل وظيفة ستارة الموصل .                                                                                           
 :Tap Shield)أو الغالف المعدني) ( ( Metallic Sheathستارة العازل المعدني  5.15.2.

وهو يقوم بالحماية الميكانيكية للكابل ، كما يمنع تسرب  2مم 0.1وهو شريط نحاسي بسمك 
                              الرطوبـة إلى داخل الكابل .                                                                             

يصنع عادة  من الجوت ويستخدم لمأل الفراغ بين الموصالت :(Filler)الحشو والبطانة 6.15.2
  في الكوابل المتعددة الموصالت .                                                                                   

وهي عبارة عن أسالك أو شريط من الحديد الصلب أو من  :(Armour)ذراع معدني  7.15.2
 لزيادة الحماية الميكانيكية للكابل .                                                     مأسالك األلمونيوم الصلب وهو يستخد

 وهو يحمي الذراع المعدني للكابل من التآكل وينتج : (Outer Jacket)الغطاء الخارجي 8.15.2
   PVC  .[9]في العادة من 

  

                            

                
 

 الكهربائية األرضية ألحد أنواع الكوابل( التركيب الداخلي 11-2الشكل  رتقم )

                                                                              : Classification Of Electrical Cables)) تصنيف الكوابل الكهربائية األرضية16.2
: تختلف الجهود الكهربائية من دولة إلى أخرى أما التصنيف حسب نوع جهد التشغيل   1.16.2

 الجهود المستخدمة في ليبيا و كوابلها فيمكن تصنيفها  كالتالي :                                                           
ك.ف .                                                                          220) أ ( كابالت الجهد الفائق 

ك.ف .                                                      30ك.ف ،  66)ب( كابالت الجهد المتوسط  
                                                      ك.ف.            0.4ك.ف ،  11)جـ( كابالت جهد التوزيع 
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موصالت يستخدم نوعان من المعادن فقط لتصنيع  التصنيف حسب نوع الموصل : 2.16.2
الكوابل في العالم وهما النحاس واأللمونيوم ، والنحاس أفضل في توصيــــــــل الكهربـــــــــــاء حيث يصل 

. cm.ـــــل إلــــــــــــــى  معامـــــــل التوصيـــــــ Ωμ1.724  مقارنة بمعامل التوصيل لأللمونيوم الذي هو ،
أتقل من نصف هذا الرتقم ، ولكن األلمونيوم أرخص من حيث التكلفة وأخف وزنا   من النحاس ، إذ 

 تصل كثافته إلى أتقل من ثلث كثافة النحاس النوعية .  
عوازل الكوابل الكهربائية باختالف الجهود المسلطة تختلف  التصنيف حسب نوع العازل :3.16.2

 عليها ويمكن حصر هذه العوازل كالتالي :                                                                             
.                                                     Polyvinyl Chloride .(PVC)) أ ( البولي فينيل كلوريد  
.                      .Cross-Linked Polyethylene (XLP or XLPE))ب( البولي أثيلين التشابكي 

                            ..Ethylene Propylene Rubber (EPR))جـ( األثيلين بروبالين 
                                   .Styrene Butadiene Rubber (SBR)ي    د( السترين البوتادين المطاط) 

                                                            .  Silicone Rubber) هـ( السليكون المطاطي  
                                                                                                                    Mineral Insulation  . [9]) و( العوازل المعدنية 

األوالن هما األكثر استخداما  في هذا الوتقت حيث يتميز النوع األول برخص ثمنه و  نويعتبر النوعا
ك.ف ،ويعاب عليه إن عازليته  3.3من  بخواصه الكهربائية الممتازة عند الجهود المنخفضة أتقل

تتأثر بدرجات الحرارة العالية ، ويتميز النوع الثاني بمقاومته العالية للرطوبة وتحمله لدرجات الحرارة 
العالية وتحمل حاالت القصر والتحميل الزائد، ويعاب عليه صالبته الشديدة ، أما العوازل المعدنية 

م ويستخدم في الجهود الفائقة حيث يتميز بعازليته العالية فتصنع من مسحوق أكسيد الماغنيسيو 
                                                                        [14]ومقاومته للحريق . 

عن  (Armoured)تختلف الكوابل المسلحة   الكابالت المسلحة وغير المسلحة : 4.16.2
بأنها مسلحة بشريط صلب يصـــل سمكــــه  (Non-Armoured)الكوابل غير المسلحة أو المدرعة 

مم ملفوف حول الكابل من الخارج إلعطائه صالبة ميكانيكية تحميه من  0.1 – 0.5 نإلى ما بي
 [9]    .المارة فوتقه ....الخ  تالضغوط الخارجية التي تقع على الكابل مثل وزن التربة والسيارا

 للكابالت بحسب عدد أوجههاعدد األوجه ) القلوب(  :الت حسب ـــتصنيف الكاب 5.16.2
وهو إما أن يكون تالتي األوجه ، ووجه  (Multi Core)منها ما هو متعدد األوجه :  تصنيفات

وهذه النوعيـــــة من الكوابل مختصة في جهد  ( Phase & Neutral 3)خاص بالخط المتعادل 
ما أن تكون متكونة من  2مم 240×3.5و  2مم 150×  3.5ك.ف  ومن هذه المقاطع  0.4 ، وا 

ك.ف فما فوق ، ومن  11وهذه الكابــــــالت تختـــــــص بالجهــــــود  ( Phase 3)ثالثــــــــة أوجــــــه فقط 
مكــــــون من وجــــــه واحــــــد فقـــــط  و، ومنها ما ه 2مم 240×و 3  2مم 150×  3هذه المقاطـــــع 

(Single Core)  أو(Single Phase)  [9] .ك.ف فما فوق  30وهي تختص بالجهود من                                                                                  



26 
 

ويمتاز الكابل ذو القلب األحادي بخفة وزنه مقارنة بالكوابل متعددة القلوب ،حيث يمكن فردها 
  [14]ومدها لمسافات طويلة مقارنة بالكوابل األخرى . 

 

 
 

 

 

 

                 :( Cables Coding)ترميز الكابالت الكهربائية وتعريفها   17.2
الطاتقة الكهربائية بوضع رموز تدل على محتوياتها و  عتقوم الشركات المصنعة لكوابل نقل وتوزي

                                                                 مما تتركب ، ويكون ذلك وفق  المواصفات العالمية واألوروبية المعتمدة ومن هذه الرموز التالي :                                    

.                                                                                 (Cable Typeابل ) نوعية الك )  أ  (
          ( Number And Gauge Of “hot” Conductorsعدد ومقاييس الموصالت الحية ) ) ب (

.                 (Number and gauge of ground conductors) األرضية) جـ ( عدد ومقاييس الموصالت 
.                                                                  ( Year of manufactureسنة الصنع ) ) د (

.                                            ( Presence of ground wire (W/G)وجود السلك األرضي  ) ه (
 ,Maximum operating temperature (H for 75°C)أتقصى درجة حرارة تشغيل ) ) و (

HH for 90°C, none for 60°C).)                                                                                                                                                                                                                 

   Cross linked polyethylene jacket (X  )[13]) الغطاء الخارجي للكابل من البولي إيثيلين  (ز) 

 

 

 

                                                                                                      

 أحد  أنواع ترميز الكوابل الكهربائية ( 13-2الشكل رتقم ) 

  

 

 األوجه متعدد كابل كهربائي( ب -12-2) رتقم الشكل       الوجهأحادي  يكابل كهربائ( أ-12-2)الشكل رتقم 
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 Methods of Laying And) الطرق الصحيحة لفرد وتمديد الكوابل الكهربائية18.2

Install Electrical Cables):                                                                                       

في  يم تقام توماس إديسون بتركيب أول كابل كهربائ1882:في سنة  نبذة تاريخية  1.18.2
، ثم تبعه   كالتاريخ ، حيث تقام بوضعه  داخل  أنبوب  من الحديد في أحد مصانع مدينة نيويور 

م رفقة زميليه  كلندر وكرمبتون بوضع  كابل  كهربائي داخل ماسورة  1885بروك بعد ذلك في سنة 
م تقامت شركة بيل األمريكية  1883م وسنة 1882من الحديد ذات مقطع صغير ، وفي سنة 

االت حيث تقام موظفوها بوضعها داخل أنابيب خاصة ــللهواتف بتركيب أول كابل مرن لالتص
(( التي كانت تستخدم مسبقا  في  ((PUMPLOGSم  تم استخدام  1883المياه ، وفي سنة ب

                                                 تمديدات المياه في تركيب كوابل التلغراف في العاصمة األمريكية واشنطن .                                                         
ركيب  الكابالت في أماكنها  يجب دراسة األضرار الناتجة عن اإلجهاد المسلط عليها  أثناء تقبل ت

سحبها وتأثير هذا اإلجهاد على عوازل الكابالت ،  ومن خالل النتائج المتحصل عليها سواء  
يجب باالختبارات أو الخبرة العملية لوحظ أن معامل االحتكاك الذي ال يسبب تأثيرا  على الكابالت  

تقوة احتكاك  أيباوند ، و بصفة عامة فأن  1000، وأن ال يتجاوز   0.75 – 0.4أن يكون بين 
 أضرار ميكانيكية .                                                                                                  أيتكون مقبولة بشرط أن ال تصيب الكابالت ب

تقام بولز وريفنبرغ بتقديم ورتقة بحثية عن حسابات سحب الكابالت ، حيث أعطت  م 1949في سنة 
كابل في أي  مكان ،  كما أعطت أيضا دراسات  أيهذه الدراسة البيانات األساسية الالزمة لسحب 

                                                                                    دتقيقة لحساب إجهاد الشد للكابالت، ولذا اعتبرت هذه الدراسة تقد تقدمت الكثير في هذا المجال .           
م صدر كتاب المرجع لقطار األنفاق الذي أضاف عامال  جديدا إلى الدراسات  1957و في  سنة 

التحمل للجدار الجانبي لكابالت التوزيع  للضغط المسلط عليها حيث  وجد أن  رالسابقة وهو مقدا
باوند  لكل  300باوند لكل تقدم يكون مقبوال    ، تم أضيفت القيمة فيما بعد   لتصبح  100قدار م

في  ةاختبارات عملية لتأكيد هذه  القيمة ، أما في الكوابل الكهربائية الممدد أيتقدم دون إجراء 
ما باوند لكل تقدم . وبقى األمر على  400تقنوات فأتقصى تقيمة ضغط يمكن أن تسلط عليها هي 

هو عليه إلي حين إنشاء المحطات النووية  التي كانت تولد الطاتقة بكميات هائلة والتي يتم سحب  
بشكل كبير جدا ، األمر الذي أدى إلى تنفيذ شبكات كوابل تجاوزت حتى الحد المسموح  منها الطاتقة

   [15]                                                                                                      به لسنوات . 

 (: Dissections Of Cables Pullsالحسابات الالزمة عند فرد الكوابل الكهربائية ) 2.18.2
مطبوعات توضح الطرق الصحيحة لتمديد الكوابل التي تمنع  لذا جميع مصنعي الكابالت يوجد

أضرار بها  ، كما تعطي الحسابات الالزمة لحساب إجهاد السحب للكابالت ، كما                                         أيحدوث 
ت العديد من الشركات المصنعة  للكوابل والمرافق وشركات الهندسة المعمارية وشركات معداتقوم 

                                                                                                                    [15].   سحب الكابالت  الكهربائية   جبتوفير برامسحب الكوابل 
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 Maximum Allowable Tension onللكابالت ) بهالشد األقصى المسموح  3.18.2

Conductor) : لكل معدن درجة تقصوى من الشد يتحملها ، ولمـــــــا كانـــــت موصــــــالت الكوابــــــــــــــــــل
الكهربائية مصنعة من معادن مختلفة فمن الواجب أن يتم االعتماد على خبرة المهندسين المختصين 

له عند السحب ، والجدول العارفين للمعدن المصنع منه الكابل الكهربائي ومقدار اإلجهاد الذي يتحم
التالي يوضح اكبر شد يتحمله الموصل المركزي للكابالت وبهذه الطريقة تم وضع عوامل السالمة 

    [15]للكابالت لكي ال يسلط عليها تقوة ميكانيكية كبيرة تؤثر فيها .  
 الكهربائية لموصالت الكوابل( أتقصى جهد مسموح به 2-2الجدول رتقم ) 

 
 يمكن حساب ( : Pulling Tension Calculationsحساب إجهادات السحب ) 4.18.2

االجهاد للكابالت الكهربائية ذات القلب الواحد عند فردها مباشرة في تقنوات افقية من خالل المعادلة 
                                                                                             T = W x L x f          التالية :

                                                                             :بحيث
(T  االجهاد لكل باوند )   (   Tension In Pounds                                 )                  

(W   )( وزن الكابل بالباوند لكل واحد تقدم =Weight Of One Foot Of Cable In Pounds)                  
(L   طول المسافة المسحوبة بالقدم =  )(Length Of Pull In Feet                                                    )
(F  (   معامل احتكاك بين مادة القناة والطبقة الخارجية للكابالت =(Coefficient Of Friction 

For The Particular Duct Material And  Outer Layer Of The Cable )  [15]                                  
الكابالت  االحتكاك بين مقدارهو (:  Coefficient Of Frictionمعامل االحتكاك ) 5.18.2
و  0.5 يختلف مقداره بين ويمكن أن   ،[16]ثناء سحبه  أالبكرة التي سيمر عليها أو  والمجرى 
، ومعلوم أن معامل االحتكاك للقناة أو مجرى فرد الكوابل   [ 15]حسب موتقع المشروع    1.00

الكهربائية يختلف باختالف نوع غطاء الكابل وظروف القناة الداخلية من حيث كمية زيوت التشحيم  
                                                                                                                               [16]المستخدم في السحب ودرجة الحرارة أثناء السحب . 

:                       Sidewall Bearing Pressure (SWBP )التأثير الجانبي للضغط ) 6.18.2
( ، اإلجهاد على الكابل  Bend or sheaves) و أكثر حول منحنى أو حافة أعند سحب كابل 

 ( ، هذه القوة يمكن حسابها كما في المعادلة التالية : Flatten )ه ينتج تقوة تؤدي إلى تسطيح
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SWBP=TO/R                                                       

 حيث :                                                                                                                 

 (SWBP    القوة بالباوند لكل تقدم = )(  Force In Power Per Foot     )                                     
( TO )بالباوند االنحناء من الناتج اإلجهاد   ( Tension Coming Out Of The Bend In Pounds)                                                                    
 (R   = )نصف القطر الداخلي لالنحناء بالقدم(Radius Of The Inside Of The Bend In Feet) 
.[15]                                                                                                                 

 Pulling Multiple Cables In Aكابالت داخل مواسير أو قنوات ) سحب عدة 7.18.2

Duct or Conduit ) يتم سحب الكابالت الكهربائية داخل مواسير أو تقنوات على عدة   :
 أشكال وهي :   

( وهو عبارة عن 14-2وهو كما يوضح بالشكل رتقم )  : Cradled Configuration) أ (   
سحب ثالث كوابل مجتمعة في داخل تقناة واحدة ، ويشترط هنا أن تكون أتقطار هذه الكوابل 

  [ 15] مجتمعة أصغر من القطر الداخلي للقناة . 

 

 
 

 Cradled Cables (14-2)رتقم  ل ـــــــالشك

رتقم وهو كما يتضح بالشكل ( :   Triangular Configurationالشكل  المثلثي ) ) ب (
   .( و يكون تقطر الكوابل الثالثة مجتمعة فيه أتقرب إلى الثلث الداخلي للقناة 2-15)

 

 

 

 األرضية ( الشكل المثلثي لفرد الكوابل الكهربائية15-2الشكـــــــل  رتقم )
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في هذه الحالة الكابل العلوي يمتطي الكابلين االسفلين ودون أن يلمس الجدار الداخلي للقناة ،إن 
، لكنهما ال يعمالن عمل عضو  اتأثير هذ الكابل يتمثل في زيادة وزن الكابلين االسفلين عمليا  

 [15]إجهاد طولي . 
 أوعندما يدخل كابالن ( :  Weight Correction Factor)معامل تصحيح الوزن  ) جـ ( 

أكثر في ماسورة أو تقناة ، فإن مجموع القوى المتكونة بين الكابالت والقناة يصبح أكبر من مجوع 
                             .                                                           أوزان الكابالت مجتمعة

  : ولحساب معامل تصحيح الوزن يمكن أن نستخدم المعادلة التالية
Wc = ∑F/∑W 

 Wc ))  ( معامل تصحيح الوزن =Weight Correction Factor                                               )

 (∑F )  القوة بين الكابل والقناة =( force Between Cable And Conduit )                                      
(∑W )   وزن الكابل =( Weight Of The Cable)    [15] 

األرضية( معامالت تصحيح أوزان شكلي فرد الكوابل الكهربائية 3-2الجدول رتقم )  

 نوعيــــــــــة فرد الكوابــــــــــــــل معامـــــــل تصحيح الوزن
1.222 Triangular Configuration المثلثي الشكل  
1.441 Cradled Configurationشكــــــــــل الكردليد 

 

 

 

 

األرضية ( طريقة تصحيح أوزان الكابالت الكهربائية16-2الشكل رتقم )  

: )Jamming of Cable )ازدحام الكوابل في قناة او ماسورة   8.18.2 

(   17-2عندما يتم تمرير ثالثة كوابل مجتمعة في تقناة أو مساورة واحدة كما في الشكل رتقم ) 
ويكون تقطر كل كابل يساوي ثلث القطر الداخلي لها ،  سيحدث اعاتقة ضد دخول هذه الكوابل 

، ففي هذه الحال يحاول الكابل المركزي للقناة ،خاصة إذا مر المسار بمجموعة من االنحناءات 
من  المرور خارج الكابلين اآلخرين ، أما إذا كان  مجموع أتقطار الكابالت الثالثة  أكبر تقليال   
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القطر الداخلي للقناة فإن تعثرا تقد يحدث حيث يزيد إجهاد السحب لعدة أضعاف والنتيجة تكون 
  أضرارا  في الكابالت أو تحطيم مواسير الحديد في غرف التفتيش ... الخ 

 

 

 

( ازدحام الكوابل داخل ماسورة أو تقناة  17-2الشكل رتقم )   

 تعثرها في ماسورة من خالل المعادلة التالية : يمكن حساب إمكانية ازدحام الكوابل أو

Jam Ratio = 1.05 Dd / Dc 

 حيث ان :  

= (Dd) الماسورة وأ للقناة الداخلي القطر (Inside Diameter Of The Duct Or Conduit)     

(Dc)  =الثالثة للكوابل الخارجي القطر (Outer Diameter Of Each Of  The Three 

Cables)    

يوجد العديد من االجراءات التي يجب اتباعها لكي ال يحدث تعثر أو ازدحام للكوابل عند تمريرها 
داخل ماسورة أو تقناة ، من هذه اإلجراءات ما يطبق في مرحلة التصميم ومنها ما يطبق في مراحل 

                                                     التنفيذ المختلفة و من هذه اإلجراءات التالي :                                    
 استخدم أحجاما  مختلفة من الكوابل والقنوات لتغيير النسبة .                                           )  أ  (
   التأكد من عدم وجود تموجات في عوازل الكابالت  .                                            ) ب (
 تقبل إدخالها إلى القنوات.                                        بالستيكية بسيور ربط الكابالت سوية ) جـ (
اســـتخدم إجـــراءات وتقائيـــة عنـــد نقطـــة البدايـــة لمنـــع حـــذوت التشـــكيل المثلثـــي وحـــدوث تقاطعـــات ) د (

  [15]                                                                          داخـل القنـاة .
                                                                                                                                                 :( (Laying Of  Electrical Cables األرضــية فــرد الكــابالت الكهربائيــة 19.2
في أغلب بلـدان العـالم يـتم ردم الكـابالت الكهربائيـة مباشـرة تحـت األرض أو فـي تقنـوات تقصـيرة  ....

الطــول ، كمــا يــتم تثبيتهــا فــي الهــواء داخــل المصــانع أو بجانــب الســكك الحديديــة للقــاطرات أو يـــتم 
لجســور ، وفــي العــادة يــتم صــناعة بكــرات الكوابــل مــن الخشــب لكــي يســهل نقلهــا مــن تعليقهــا علــى ا

متـر لكـي يسـهل مناولتهـا ،  500إلـى  250مكان آلخر ، ويكون طول بكرات كوابل التوزيع ما بين 
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 في أغلب األحوال يتم تنفيذ الكوابل الكهربائية على أربع مراحل هـي : التفتـيش االبتـدائي للموتقــــــــع ، 
  [13] ، الحفر ، فرد الكابالت ، الردم النهائي للموتقع . (  Trial Holesَفر اختبــــــار ) جسات حط 

                                           :( Preparation For Cable Laying) الكهربائية الكوابل لفرد الالزمة التجهيزات 1.19.2
 ما كابل   لسحب حبل استخدام عند( :  Cable Stockings) الكوابل سحب جوارب  1.1.19.2

 له بعضها ، متنوعة  الجواربهذه  و ، عند طرفه بالجوارب التي تستخدم لهذا الغرض  ربطه يجب
 ألنها الكوابل فرد عملية في ولىاأل عن تفضل منها واألخيرة ، شبكتان له وبعضها واحدة شبكة
  .القوي السحب عند الكابل طرف في بسيطا   ضررا   تسبب

 
 األرضية الكهربائية الكوابل سحب جوارب(  18-2) رتقم الشكل

 في الحمل ، بالجوارب الكوابل سحب عند( :  Pulling Eyes) السحب عيون  2.1.19.2
 الداخلية الموصالت إلى الحمل ينتقل االحتكاك تقوة وبفعل للكابل الخارجية المركبات تأخذه البداية

 يتم لكذ ولتفادي وبالتالي اتالفها ،  الخارجية الطبقات في استطالة سببي جدا   عال   الحمل كان ذاإ،
 ، وبالتالي تمنع تلفه الكابل جزاءأ كل على الحمل توزيع يتم طريقها عن التي السحب عين تركيب
     [17] . السحب نأحد أنواع عيو  يوضح التالي والشكل

 
 الكوابل الكهربائيةسحب  عيونأحد أنواع (   19-2)  رتقم الشكل
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 سلوبأ وهو(   20-2)  رتقم الشكلوهو كما موضح ب طريقة الثقوب الثالثة  : 3.1.19.2
 في نابيبأ وضع ويتم 060 بميل ثقوب ةثالث حفر يتم حيث ، باأللمونيوم المغلفة للكوابل مستخدم

 رأس تقطع يجب الموضوع هذا من االنتهاء وعند الكوابل سحب جواربب ثم يتم ربطها  الثقوب هذه
        [17].   خاصة بقبعات تغطيته عادةا  و  مباشرة الكابل

 
 طريقة الثقوب الثالثة(   20-2)  رتقم الشكل

                             :  تقسمين لىإ الكهربائية الروافع تنقسم( :  Power winches) الكهربائية الروافع 4.1.19.2
 محركات باستخدام لما يشتغ ومنها الخفيف الوتقود بواسطة ليشغما  منها الوزن خفيفة روافع ) أ (
 لىإ تصل وبسرعة طن 2 يصل وزن عند منةآ بصورة يسير العمل تجعل والتي ، المضغوط الهواء
                         .                                                                   ثانية/ متر 8-5 نما بي
 منها الكبيرة حجاماألو  ، طن 4-2 نما بي لألحمال مناسبة وهي المتوسطة وزاناأل روافع ( ) ب

 رتقم والشكل.  واحدة مرة في كابل من كثرأ سحب يمكن الروافع من النوع وبهذا بالديزل تشتغل
     [17] .الروافع من النوع هذا يوضح( 2-21)

   
 أحد أنواع الروافع الكهرباء (21-2) رتقم والشكل                         
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ل ــــــة كما بالشكـــــــــة ومنها الزوجيــــــــــــ:  يوجد منها عدة أنواع منها الفردي بكرات السحب 5.1.19.2 
(  ، من الواجب توفر هذه البكرات في المواتقع أثناء فرد الكابالت ب  -22-2( ، ) أ-2-22) 

 رض مباشرة  ،كما تضمن عدم تضرر سطحها الخارجي . الكهربائية بحيث تمنعها من لمس األ
للكوابل خفيفة الوزن ، أما في  يجب أن ال تتعدى المسافة بين كل بكرة وأخرى مترين بالنسبة

      [17] متر . 1.2الكوابل ذات األوزان الثقيلة فإن المسافة بين البكرات ستتناتقص إلى أن تصل الى 

 

 

أ( بكرة زوجية لزوم سحب الكوابل الكهربائية  -22-2الشكل رتقم ) 
 األرضية

 

ب( بكرة فردية لزوم سحب الكوابل الكهربائية  -22-2لشكل رتقم ) ا
 األرضية
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عادة يتم تخزين بكرات (: (Cable Drum Trailersناقلة بكرات الكوابل الكهربائية  6.1.19.2
الكوابل الكهربائية في مخازن رئيسة  وحين الحاجة إليها في تنفيذ أحد المشاريع يتم نقلها مباشرة 

( هذه الناتقلة ، وهي آلة بسيطة في التركيب 23-2إلى هناك  ، و يظهـــــــــــــر في الشكــل رتقم ) 
شغيل مضخة الزيت الهيدروليكية المركبة واالستخدام ،  وتقوم برفع وتنزيل الكوابل عن طريق ت

عليها ، ويتم فرد الكابالت منها مباشرة إلى الخندق المنفذ لهذا الغرض سواء  يدويا أو باستخدام 
 [17]معدات أخرى. 

        

 

 

 

      

 األرضية أحد انواع ناتقالت بكرات الكوابل الكهربائية (23-2)  رتقم الشكــل

 (:                                                                                  Methods  Of  Cable Laying) األرضية الكهربائية الكوابل تمديد طرق  2.19.2
يلجأ المالك إلى التنفيذ بهذه الطريقة   ( Direct Burial)التمديد ) الدفن (المباشر   1.2.19.2

، و توضع الكوابل حسب هذه الطريقة  في خندق  بطرق التنفيذ األخرىنظرا  لرخص تكلفتها مقارنة 
                                          يختلف عمقه باختالف الجهد المسلط على الكوابل . 

 

                                                      

 

                                                                                      

 

 أحد التقنيات الحديثة لفرد الكوابل الكهربائية األرضية (24-2الشكل رتقم )

هو حمايتها من األضرار ولضمان أن تعيش الفترة الزمنية  ةوالغرض من دفن الكوابل بهذه الطريق
الحفر العادي في دفن الكوابل الكهربائية مثل  لإن تقدم التقنيات التي ال تستعم . [17]المحددة لها 
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( اعطى خيارات كثيرة للمهندسين بإمكانية تنفيذ الكوابل في اماكن  24 -2بالشكل رتقم )  رما يظه
     [18].صعبة نسبيا   مثل السكك الحديدية وتقاطعات الطرق 

 Technical Specifications Of Cables)المواصفات الفنية لتمديد الكوابل مباشرة ) أ (  

Laying)   تختلف المواصفات الفنية لتمديد الكوابل الكهربائية بطريقة الدفن المباشر من دولة  :
                                                                                                       :  يإلى أخرى ومن هذه المواصفات ما يأت

 المواصفات اإلنجليزية (British Standard)    : تختلف مواصفات دفن الكوابل حسب
إلى  0.6دفن الكوابل  ذات الجهود من المعيار اإلنجليزي حسب نوعية الجهد المسلط عليها ، فيتم 

كيلو فولت فيكون  33ك.ف الى  11ملم ، أما الكابالت من جهود  500ا كيلو فولت في عمق 
                                                                                                   [17]ملم .  900عند 
  المواصفات السعودية  (Saudi Arabia Standard) : باختالف  هنايختلف عمق الحفر

ا ، ففي كوابل الضغط المنخفض يجب أن ال يقل عمق الحفر عن ــجهد الكابالت التي سيتم ذفنه
وفي حال أضطر  مم 800عن  لمم أما في حال كوابل الجهد المتوسط فيجب أن ال يق 650

العمق الزائد بتربة نظيفة مع الدمك ، هذا العامل لحفر أعمق من هذه المواصفات فيجب إعادة ردم 
كما يختلف عرض الحفر باختالف عدد الكوابل التي ستنفذ فإذا كان عددها كابال  واحدا  فإن عرض 

اعم بسمك ـــــرش رمل نــــــمم لكل كابل جديد ، ويتم ف 200 يتم إضافة مم و  400الحفر سيكون 
مم أسفل الكوابل وفوتقها بنفس السمك ويتم وضع شريط تحديري اعلى الكابالت بالنسبة  100

، وأخيرا  فيجب وضع بالطات خرسانية تحذيريةلكوابل الضغط المنخفض أما كوابل الجهد المتوسط 
                                                                                                         [ 19] % .95يتم الردم النهائي بتربة نظيفة مع الدمك بنسبة 

  مواصفات الشركة العامة للكهرباء (Gecol Construction Standard)  تقامت شركة   :
هندسين بإعداد هذه المواصفات تحت إشراف م (Korea Power Corporation)كيبيكو الكورية 

عالية  من الشركة العامة للكهرباء ، وتقد غطت هذه المعايير جميع معدات  اتذوي خبرة فنية وكفاء
 شبكات التوزيع والجهد المتوسط .                                                                                            

أحد المعدات التي تقامت هذه الشركة  بوضع مواصفات لتركيبها هي الكوابل الكهربائية  حيث 
تقامت بوضع طرق وتوصيات لو تم استخدامها بالشكل الصحيح فإنها ستقلل من نسبة حاالت 
التلف التي تحدث للكوابل يوميا  أثناء تنفيذها  خصوصا  في المدن الكبيرة والمزدحمة بالسكان 

في ذلك الجهود المسلطة عليها وعدد أوجهها واختالف التربة التي ستدفن فيها سواء  أكانت  مراعية  
 و تربة عادية  .                                                                  أو طينية أو صخرية أسبيخة 

ل المدن والمناطق ك.ف داخ 11يتم تنفيذ كوابل جهد ك.ف :  11مواصفات تنفيذ كوابل جهد  -
رصفة ) ممر المشاة (  ، وفي حال عدم توفر ذلك فيتم دفنهابحسب الحال  مباشرة الحضرية في األ

 سفلت ، ولكل نوعية من هؤالء مواصفات خاصة هي  : تحت األ
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:يكون عمق الحفر في األرض الصخرية   رصفةك.ف في األ  11تمديد الكوابل الكهربائية جهد 

   ا ازدادت عدد الدوائرـــــمم كلم 175دار ـــــــه بمقــــــــمم ويزداد عمق 950ا  بعمق ـــــــرة متساويـــــوالمستق
مم ويـــــزداد تدريجيا بمقدار  500) الصفوف ( المنفذة ، أما عرض خندق الحفر فيكون بمسافة 

ب ( يوضحان -25-2أ ( و )-25-2) أرتقام والشكالنعدد الدوائر المنفذة ،  ازدادتمم كلما  200
 ذلك  .                                                                                      

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 دوائر تسعة بعددك.ف في األرصفة  11دفن كابالت جهد  لزوم  مقطع في خندق ب(-25-2الشكل رتقم )

 دائرة بعددك.ف في األرصفة  11 جهد مقطع في خندق لزوم دفن كابالت (أ-25-2الشكل رتقم )
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ون عمق الحفر في األرض ــــــ: يك تحت االسفلت ف.ك 11 جهد تمديد الكوابل الكهربائية 
عدد  ازدادتا ــــمم كلم 175دار ــــــزداد عمقه بمقـــــــــــــمم وي 1150الصخرية والمستقرة متساوي بعمق 

زداد ــــــــــمم وي 500ة ــــــدق الحفر فيكون بمسافــــــــذة ، أما عرض خنــــــــــــر ) الصفوف ( المنفــــــالدوائ
أ ( و -26-2) امــــأرتق النـــــوالشك ر المنفذة .ـــــــعدد الدوائ ازدادتمم كلما  200دار ـــــا بمقــــتدريجي

                                                                           ..................................................[20] ب ( يوضحان ذلك. – 2-26)
ك.ف داخل  30يتم تنفيذ كوابل جهد ك.ف :  30مواصفات تنفيذ الكوابل الكهربائية جهد  - -

هذه الكوابل في األرصفة المحادية للطرتقات تمديده  عادة يتم ، فقط المدن والمناطق الحضرية 
ولكل نوعية من التمديدات  ، تحت الطرق األسقلتية العامة ، وفي حالة تعذر ذلك فإنه يتم تنفيذها 

                   كالتالي  :                                                                    ومنها ماهومواصفاتها الخاصة 

ق التنفيذ هنا وعرضه  ــــــ:يختلف عم ك.ف في االرصفة 30مديد الكوابل الكهربائية جهد ت
ون عرض  الحفر حوالي ــــرة واحدة  فسيكــــ،  فإذا كانت  دائ فيه ل التي ستنفذــــــباختالف عدد الكواب

دائرة اخرى ،  أما عمق الحفر سيكون بمقدار  أيعند اضافة  مم 250بـ ويزداد بمقدار  مم 600
 النـــــــــوالشكعدد صفوف الدوائر المنفذة   ازدادتفي حال  مم 275وسيزداد بمقدار  مم 1200

  ( يوضحان ذلك .ب -27-2( و )أ - 27-2) امــــــــــــــأرتق

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة  واحدة فقط بعددك.ف تحت االسفلت   11دفن كابالت جهد لزوم أ( مقطع في خندق  -26-2الشكل رتقم ) 



39 
 

 

 

 

         

              

 

 

 

 

  

                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة واحدة فقط بعددك.ف في االرصفة   30جهد  تكابال دفنلزوم خندق  مقطع فيأ(  - 27-2الشكل رتقم ) 
 

 دوائر أربع بعددك.ف تحت االسفلت   11دفن كابالت جهد لزوم ب(  مقطع في خندق - 26-2الشكل رتقم ) 
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يتفق عرض الخندق المعد لتمديد الكوابل ك.ف تحت األسفلت :  30تمديد الكوابل الكهربائية جهد 
الكهربائيةهنا مع عرض الخندق المعد لتنفيد الكوابل في األرصفة ، واالختالف هنا يقع  في عمق 

، ويعزى ذلك لحماية الكوابل من أي أضرار تقد تحدث  مم 1450الحفر فقط  الذي سيكون بمقدار 
كشط او تقص تقد تحذث لهذه الطرق تقي المستقبل ، هذا  في حالة تنفيذ صف  أيلها من جراء 

الن أرتقام ـــــوالشك مم 250واحد من الدوائر وفي حالة زيادة صف اخر فان العمق سيزداد بمقدار 
 ذلك .( يوضحان ب  – 28-2( و )أ - 2-28)

 

 

 

 

 

   

 

 

 

. 

 أربعة دوائربعدد ك.ف في االرصفة   30كابالت جهد  دفن لزوم ب(  مقطع في خندق - 27-2الشكل رتقم ) 

ك.ف تحت األسفلت  لعدد دائرة  30لفرد كابالت جهد لزوم مقطع في خندق (  أ - 28-2الشكل رتقم ) 
 واحدة فقط
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وتتفق المواصفات الفنية لفرد الكوابل الكهربائية في عدة  معايير فنية في جميع تقطوعات  ....
  مم 100وجهود الكابالت الكهربائية ومن بين ما تتفق فيه فرش الرمل الناعم أسفل الكابالت بعمق 

تجنبا  لحدوث خدوش أو جروح للغطاء الخارجي للكابالت من جراء عدم التنظيف الجيد لقاع خندق 
الحفر في بعض األحيان ، كما تتفق جميع المعايير الفنية على وضع شريط تحدير وبالطات 
خرسانية تحذيرية لحماية الكابالت  من أي أعمال مستقبلية تقد تضر بها ، تختلف مناسيب تنفيذ 

ه البالطات حسب جهود الكابالت وعددها ، و تتفق أيضا على ضرورة توريد تربة ردم نظيفة هذ
من خارج موتقع المشروع في حالة تنفيذ الكابالت الكهربائية في األراضي الصخرية والسبيخة مع 

                                                                                            [20]   و باستخدام اآلت دمك مناسبة . مم 300الدمك على طبقات بسمك 
                                                                                                 (Steps Of Electrical Cables Buried)مراحل الدفن المباشر للكابالت الكهربائية  ) ب (

  أخد التصاريح الالزمة من السلطات التي تملك شبكات تقبل البدء في تنفيذ كابالت جديدة يجب
مثل شركات االتصاالت وشركات المياه والصرف الصحي لتالفي حدوت أي  ، تحت األرض ةممدد

على مخطط  هاباعتماد موافقة هذه السلطات وذلك وتتم  ، أضرار لشبكاتها أثناء تنفيذ كوابل جديدة
موازيــــــــة ال ومتقاطعـــــــة المياه الخطوط و  االتصاالتات كشب والكابالت الجديدة ضح مسار تنفيذ يو 
                                                                                      [20].  في حالة وجودها  اله

 

أربعة  بعددك.ف تحت األسفلت   30لفرد كابالت جهد لزوم ب (  مقطع في خندق  – 28-2الشكل رتقم ) 
 دوائر
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 يدوية يتم تسليم موتقع العمل للشركـــــة المنفــــذة  بمحضر رسمي فيقوم منذوبهـــــا بعمل جســـات 
Site  Inspection And Trial Holes)) ، ولتوضيــــــح كوابل االتصــــــــاالت  عن طريق عمالة فنية 

 الكابالت االنحناءات الموجودة في مسار تنفيذ لتوضيح وكذلك في حالة وجودها ، خطوط المياه 
ن المنفذون  من  ي، ومن الفوائد األخرى المتحصل عليها من القيام بهذه الجسات هي تمك  ةالجديد

معرفة نوعية التربة و نوعية الكابالت التي تتالءم معها، فالتربة ذات الخواص الغير عادية تؤثر 
                                                                                            [18].  الكهربائية على السعة األمبيرية للكابالتمقاومتها الحرارية النوعية سلبيا  

  ثم  مم 100بعد االنتهاء من حفر الخندق وفق المواصفات المطلوبة يتم  فرش رمل ناعم بسمك
( 29-2ا في الشكل رتقم ) ـــيتم توزيع بكرات السحب وألواح االنزالق في أماكنها المخصصة كم

.[18  ]                                                                                          
 

 

   

 

 

 
  بعد االنتهاء من الخطوة السابقة تبدأ  عملية فرد الكوابل إلى أماكنها النهائية بشكل مستمر بدون

ة نتيجة لعدة مرات إعادة توتقف ، فالتوتقف حال  حدوثه سيسبب إجهادا  على العامل أو اآلل
، وسواء  أكان السحب باليد أو عن طريق رافعة فمن الضروري وجود عامل بجانب البكرة التشغيل

                                في االتجاه المعاكس التجاه السحب لكي يمنع توتقف البكرة عن الدوران .                                                            
( الذي يقيس حال استقرار العزم (Dynamometerظر باستمرار لجهاز وعلى مشغل الرافعة الن

تحميل إضافي على الرافعة لفترات طويلة ، ويجب استخدام أجهزة  أيوتقوة الخروج للرافعة؛ لمنع 
                                                                                                                                                                              [ 18]الراديو بين مشغل الرافعة وبين مراتقب بكرة الكوابل . 

  من أحد أطرافه  في تنزيله  تقبل إزالة حبل السحب ووضع الكابل في مكانه النهائي ، يجب البدء
وضعه في أسفل الخندق بحيث يكون طول الكابل و وذلك عن طريق رفعه من على البكرات 

( . عند إدخال الكابالت 30-2الموضوع حوالي عشرة  أمتار في كل مرة كما يظهر بالشكل رتقم ) 
 بحيث تكون أكبر الكابالت مسموح بها من  (Loop )في المحطات الكهربائية يجب  ترك حلقة 

يجب تغطيــــــــــة نهايتـــــــه المسو من نصف تقطر االنحناء  ح به ، في حال االضطرار لقطع الكابــــــــل   

 

 الكهربائية الكابالتاالنزالق في مجرى فرد  توزيع بكرات السحب وألواح(  29-2الشكل رتقم )
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                               .  [ 18]منع تسرب الرطوبة داخله  ل (Cable Caps )ة ــــــبأغطية خاص

  [ 18] .  السحب وألواح االنزالق يجب التأكد من إخالء الموتقع من كافة المعدات مثل بكرات    

   من  دة لسحبه وفي حال وجودها البــــرار نتيجــــم يتعرض ألضـــــل لـــــيجب التأكد من أن الكاب
% من الكابالت المتضررة نتيجة لسحبها ال تستطيع ان تشتغل 90معالجتها ، والجدير بالذكر أن 

                                                                                        [ 18]. وفق المطلوب منها

   لكي تمنع دخول   ؛يجب التأكد من أن جميع  فتحات تقنوات ادخال الكوابل في المحطات  مغلقة
                                              [ 18] .  دون دخول مياه األمطار -ا ــــــأيض –والقوارض داخلها ولكي تحول اآلفــــات 

   ة يختلف سمكهــــــا باختالف الجهــــــــد المسلـــــــــــط على الكوابــــل ــــــيتم الردم  بتربة رملية ناعم
.                                                                                                                               [18] .الكهربائية

 اهرة يتم وضع بالط خرساني ــــــــة المــــــعن طريق أيدي العمال بعد تسوية التربة  الرملية الناعمة
                                                                        [20] تحديري لحماية الكابالت من أي حفريات مستقبلية .

  توضع طبقة من التربة تكون من نفس ناتج الحفر في حال التربة العادية ويتم توريدها من خارج
التربة التي أو يتم غربلة ،   [20] .ة أو السبخيةــــــة الصخريــــــموتقع العمل اذا كان الحفر في الترب

                                                                                                    [ 18].  تحتوي على بعض الحجارة ومن ثم يتم الردم بها

  يوضع شريــــــــط تحذيري على طول مســـــار الحفر؛ لزيـــــــادة الحماية للكابــــــــالت في حال الحفر
                                                                                             [20].  عليها مستقبال  

 مم 300فات الفقرة )ح( مع الدمك على طبقات بسمك يتم الردم  النهائي بتربة على نفس مواص 
خالئه من أي مظاهر للعمل   [20] . ويتم بعدها تنظيف الموتقع من التربة الزائدة وا 

 

    

                                                               

 

 

 

 

 الكهربائية لذوات الجهد المتوسط  تقبل الردم بالرمل الناعم الكابالت( وضعية 30-2الشكل رتقم )
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 التحتية البنى مشاريع تنفيذ ثناءأ:(Cables In Ducts )فرد الكابالت داخل قنوات   2.2.19.2
 الكوابل تمرير لالستفادة منها في  القنوات من مجموعة أو تقناة تنفيذ يتم الجديدة الطرق وشق

كما تساعد هذه القنوات في سحب هذه ،  مستقبال   فيها البصرية واأللياف واالتصاالت الكهربائية
                                                                                                  .التمديدات وصيانتها بسهولة وبسرعة كبيرة ذون اللجوء إلى تقص األسفلت والحفر من جديد

 ،( ( Duct Bank واتــــتقن عـــــــــمجمواحد باسم  كوابل مجرى في تسمى القنوات المنفذة مجتمعة   .
 ، بالتربة ومغطاةأو العادية  المسلحة بالخرسانة ومطوتقة خنادق في موضوعة القنوات هذه تكونو 

 تنفيذ يتم العادة في و اـــــــالحق فيه ستمرر التي لــــــالكواب حسبب للقناة الداخليكما يحدد القطر 
 [13 [( يوضح ذلك .31-2، والشكل رتقم ) بوصات 10 لىإ بوصة 2 من بقطر رــــالمواسي

 

 

 

 

 :                        (Types  Of  Ducts And Pipes)أنواع القنوات أو المواسير  ) أ (  
 ليافاأل  قنوات (Fiber duct):الصقة بمواد ملصقة خشبية عجينة من مصنوعة هي تقنوات 

 بالخرسانة  جوانبها جميع من  تغليفها يجب القنوات هذه ، تكلفتها لخفض و ، وزنها لتخفيف وذلك
مما يمنع حدوث  ناعمة الداخلية جدرانها أن القنوات هذه مميزات من ، ةبوص 3 عن ال يقل بسمك

                                                                                       [13].  بداخلها سحبها اثناء لكوابلأضرار ل
المعدنية القنوات  (Metal Conduit) :باألنواع مقارنة الثمن غالي القنوات من النوع هذا 
                                                                    .              نواعاأل من أكثر للكابالت اكبر حماية عطيي بالمقابل ولكنه خرىألا
 ةـــــبالستيكيال قنواتال  (Plastic Conduit ) :ولــــــــــــــــالفين دــــــــكلوري منهذه القنوات  عـــــــــــــــتصن 

    .                                                                                     مترا   30 تتعدى هااطوال ألن ؛ الستارين وأ (PE) إيثلين البولي من وأ(،  PVC)  ددــــــالمتع
 النليثية الخرسانية قنواتال (Monolithic Concrete Ducts )  :من القنوات هتعتبر هذ 
 ومنحنية مستقيمة بالستيكية مواسير بوضع تنفيذها ويتم ، العمل مواتقع في استعماال   نواعاأل كثرأ

 األنابيب هذه إزالة مثي الخرسانة صب وبعد ، الخرسانة صب تقبل القالب مع ورتقية نابيبأ بداخلها
                                                                          .[13].  االنحناء والشديدة المنحنية المسارات في القنوات من النوع ابهذ يوصيو  ، الورتقية

 في رضاأل تحت تنفذ  خرسانية غرف عن عبارة هي: (Manholes)غرف التفتيش ) ب ( 
 وأ دائرية تقاعدة عن عبارة وهي ،هااحدإ(    32-2) الشكل في ويظهر رضيةاأل التمديدات مشاريع

 أشكال مجمع القنواتبعض ( 31-2الشكل رتقم )
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 هذه تنفذويتم  ،  اتجاهها ألعلى مربعة وأ دائرية فتحة وبها ، الحفر تقاع في موضوعة مربعة
 مرونة تعطي كما داخلها، الكوابل ربط وعمال الصيانة لعمال ريحيةأ لتعطي كبير بحجم الغرف

 مسافات على الكهرباء تفتيش غرفوتنفذ ، الروتينية التفتيش عمليات وفي المعدات مناولة في كثرأ
 فوائد ومن ، داخلها الكوابل بسحب لتسمح مواسير وأ تقنوات بواسطة بعضهاويتم ربطها مع  تقصيرة
 حال في بأخرى واستبدالها وصيانتها والموصالت،  بلاالكو  اختبار عملية تسهل نهاأ الغرف هذه

 تقوي غطاء استخدام يجب لألرض الخارجي للسطح مساوية الغرف هذه تنفيذ عند ، لذلك الحاجة
    [13].   داخلها والمياه التربة بدخول تسمح ال لكي؛  لها
 

 

 

 

 

 

( : توضع الكوابل الكهربائية  (  Solid Systemفرد الكابالت داخل نظام مصمت   3. 2.19.2.
( على القاعدة بمسافات  33-2داخل مجرى محفور في األرض وتثبت الكوابل كما في الشكل رتقم )

متباعدة ، يمأل المجرى بالبتومين أو مركب أسفلتي بحيث يغطي كل المجرى ، ويمكن استخدام 
أغطية من الحديد الزهر أو الخشب المعالج . يقل استخدام هذه الطريقة نظرا لتكلفتها العالية 

أنها تقلل السعة  -أيضا   -هاواحتياجها لخبرات عالية من االشراف أثناء تنفيذها ،  ومن عيوب
 [21]األمبيرية للكابالت نتيجة الرتفاع درجة حرارتها . 

 

 

 

 

 داخل نظام مصمت األرضية فرد الكابالت الكهربائية (33-2الشكل رتقم )

 

 كابـــالت كهربائيـــة  
 كابـــالت كهربائيــــة 

 

 أحد أنواع غرف التفتيش الخرسانية( 32-2الشكل رتقم )
 

 كابالت كهربائية 
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يتم تنفيذ أنفاق مبنية ومغطاة ( : ( Cables In Tunnel  نفقفرد الكابالت داخل  4. 2.19.2
تم توضع الكابالت فيها على أرفف  ، (أ- 34-2كما يظهر في الشكل رتقم ) ، بالخرسانة المسلحة

( ، ويتم تمديد الكوابل فيها على ب  -34-2كما في الشكل رتقم ) (Cables Tray)معدنية 
     [21]استقامتها ويجب تفادي اي ارتخاء ربما تقد يحصل لها . 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 داخل نفقاألرضية فرد الكوابل الكهربائية (  أ- 34-2الشكل رتقم ) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 داخل خندق على أرفف ةاألرضي فرد الكوابل الكهربائية(  ب – 34-2الشكل رتقم ) 
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أثناء تمديد الكوابل على  :(Cables On Bridges)تعليق الكابالت على الجسور  5. 2.19.2
وفي بعض  ،[21]الجسور يتم التزود بأنابيب مربوطة بغرف تفتيش؛ لسهولة تمديد الكوابل فيها 

الجسور يتم تركيب الكابالت في مثبتات زنبركية تتحمل ضغط حركة المركبات على الجسور 
     [22]( . 35-2أضرار تقد تحدث لها ، وهو كما يوضح بالشكل رتقم ) أيوتحمي الكابالت من 

 

 

 

 

 

 

 على الجسور األرضية تعليق الكابالت الكهربائية (35-2الشكل رتقم ) 

     :  Miss Executing Damages))الكابالت الكهربائية الناتجة عن سوء تنفيذاالضرار . 3.19.2
تختلف أماكن فرد الكابالت الكهربائية من مكان إلى آخر ، فمنها ما يتم فردها في مدن سكنية .....

وصناعية جديدة غير منفذة البنى التحتية مسبقا   ، ومنها ما يتم  تنفيذها في أماكن ذات حركة 
ابل مرورية نشطة ومكتظة بالسكان ومنفذة لمشاريع التمديدات األرضية مثل كوابل الكهرباء وكو 

 (ب-36-2( و )أ -36-2االتصاالت مسبقا  في هذه االماكن  مثل ما يوضح بالشكلين  رتقمي ) 
 .                                                                                         فرد كابالت كهربائية جديدة فيها  مما يصعب

  
 
 
 
 

 

 

 ماكن المزدحمةفي األ األرضية الكابالت الكهربائية تنفيذ (أ -36-2الشكل رتقم ) 
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من أحد األمور التي تساهم في اإلضرار بالكابالت هو عدم امتالك الشركات المنفذة لهذه      
المشاريع الخبرة الكافية في فرد الكابالت بهذه األماكن الصعبة وعدم امتالكهم للمعدات المناسبة 

المشتغلة على مثل هذه النوعية من المشاريع  ، كما ان بعض هذه والعمالة  الفنية المدربة  
الشركات ال تعير اهتماما  لمالحظات المهندسين المشرفين ذوي الخبرة الكافية في تنفيذ هذه النوعية 

بها أثناء التنفيذ مسبب رئيس لحدوث هذه  دمن المشاريع وعدم اتباع المواصفات المطلوب التقي
 األضرار .   

 

 

 

 

 

 
 

 ماكن المزدحمةفي األاألرضية تنفيذ الكابالت الكهربائية  (ب  -36-2الشكل رتقم ) 

وبالنسبة لنوعية األضرار فبعضها تكون سطحية  في الغطاء الخارجي للكابل ،كما يظهر في 
يمكن (  و د - 37-2( و )جـ  – 37-2( و ) ب -37-2( و   )أ-37-2األشكـــــــال أرتقـــــام  ) 

إصابات بليغة  تلزم تقطع المتضرر منها وتعويضه بقطعة كابل  نمعالجتها بسهولة ، وبعضها تكو 
جديدة نتيجة  فجديدة مع تنفيذ الوصالت الالزمة لذلك ، وهذا يكلف الشركة العامة للكهرباء تكالي

 [19].  لهذه الصيانة
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 األرضية األضرار السطحية للكوابل الكهربائية (أ  -37-2الشكل رتقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األرضية األضرار السطحية للكوابل الكهربائية (ب  -37-2الشكل رتقم ) 
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 األرضية األضرار السطحية للكوابل الكهربائية (جـ  -37-2الشكل رتقم ) 

 

 

      

 

 

 

 

 األرضية األضرار السطحية للكوابل الكهربائية (د  -37-2الشكل رتقم ) 

 Repairer Of Miss Executing )األضرار الناتجة عن سوء التنفيذ صيانة . 4.19.2

Damages) : تقبل أن يتم ردمه إصابة للغطاء الخارجي للكابل يجب صيانته  أيعند حدوث ،
من    ةوذلك باستخدام المواد المعتمدة والمحددة للصيانة وباستخدام الطرق العلمية والصحيحة المعد

                                              تقبل الشركة المصنعة ، ومن بعض أنواع الصيانة التي تتم في الكابالت الكهربائية هي :                                              
: تتم صيانة  ( Superficial Damage Repairer Of) أ ( صيانة األضرار السطحية )  

ف المنطقة المتضررة من الكابل بواسطة شرائح من ظاألضرار السطحية للكابالت بحك وتن
( حتى العمق  النهائي للضرر ، تم يتم شطفها و تنظيفها بمذيب Carborundumالكربورندام )
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( على كافة المنطقة المحيطة  بالضرر   (PVCمناسب ، ثم يتم لف أربع طبقات من  شريط 
 %  .                                                                                      50مم ،مما يمكنه من تحمل شد بزيادة  75يصبح سمكه  بحيث

 PVC  (Holes Or Slits in PVC Over) ب ( صيانة التشققات والثقوب في غالف 

Sheaths ) ويتم حكها وفركها و تنظيفها بمذيب  مم 30: يتم شطف الثقوب والشقوق لمسافة
مناسب ، وفي حال وجود مادة البيتومين تحت الغالف المعدني يجب إزالته تقبل البدء في عملية 
 الصيانة .                                                                                     

ن الكابل باستخدام معجون خاص  ذي جودة عالية يتم مأل المساحة المتضررة  م قوبعد كل ما سب
مدمجة مع شريط  ( PIB) مم من  مادة  50ومعتمدة، تم يضاف إليها طبقة متراكمة و بعرض 

 (  (PVCشريط م يتم وضع ثالث  طبقات من ثمم ومن  50من نفس المنطقة المتضررة بمسافة 
، أما في حال الشقوق فيتم تدعيمها بإضافة (PIB)  مم من حافة شريط 100تمتد لمسافة 

       ضافة هذه الضمادة بعد عملية فرد الكابل في خندتقه .                                                                             إضمادات من ريتنجات األيبوكسي ، ويجب 
: ( Removal Of A Complete Ring Of Over Sheath) جـ ( إزالة حلقة كاملة من )

بعد تقطع الحلقة المتضررة  من الكابل وجعلها على  شكل حافة ، يتم تنظيف السطح الخارجي 
جيدا  بواسطة مذيب مناسب مع مراعاة ازالة طبقة الجرافيت في حال وجودها ، ثم يتم وضع أربع 

( ،   (PVC، ثم توضع خمس طبقات من شريط  مم 50بعرض  (PIB) طبقات متركبة من مادة 
من صيانة هذه الحلقة  يتم تدعيمها بواسطة ست طبقات من الضمادات أو الشاش  ءوبعد االنتها

 [18] متشبعة بمخلوط من مادة راتنجات االيبوسكي.
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

  
 الثالثل ــالفص

 

 

 ةــــة الميدانيــــــالدراس 
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                                                                                              :مقدمة 1 .3
وصف  من  اوما تبعه دراسته التي اتبعها الباحث في تنفيذ  اإلجراءاتيتناول هذا الفصل  ....

ل الصدق ــــــوتطويرها واستخراج معام إعدادهاالدراسة من حيث  وأداء، لمجتمع الدراسة وعينتها
جراءات، لها والثبات هذه  استخدمت  ، حيثالنتائج الستخالص اإلحصائيةالدراسة والمعالجة  وا 

عرفة على عينة الدراسة لم ومن تم توزيعها ،استبانةبتصميم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 
                                                                                                  . األرضيةهربائية تعيق تنفيذ مشاريع الكوابل الك أنالتي من شأنها  األسباب
                                                                                        :منهجية الدراسة 2.3
استخدم الباحث في قد م و  2013 و ديسمبرم  2013 يناير يبين شهر  الدراسة ماهذه  أجريت ....

ا وجمع ـــــــاهرة ودراستهــــــف الظـــــباعتباره المنهج الذي يقوم بوص ج الوصف التحليليــــــانجازها منه
                                                                               .عنهاالمعلومات الدقيقة 

:                                                                                           مجتمع الدراسة 3. 3
الوسطى ومن  التوزيع بالمنطقةمشروعات  بإدارةتكون مجتمع الدراسة من المهندسين العاملين  ....

                                      .اإلدارةشركات المقاوالت التي تقوم بتنفيذ مشروعات الكوابل الكهربائية في حدود نطاق 
                                                                                 وصف عينة الدراسة : 4.3
:                                              كالتالي يمكن وصفها ياالستبانة والت لعينتيويتضمن هذا الوصف الخصائص الديموغرافية .....

العمر والمؤهل العلمي  : وتشمل(( مشروعات الوسطى دارة مهندسو إ))  األولىالعينة   1.4.3
مشروعات الكوابل على  اإلشراف ن فييوخبرة المهندس، وسنوات الخبرة في العمل الوظيفي 

                                                                                                                          .                                    الكهربائية
م ت، االستبانة أسئلةعلى  باإلجابةلمعرفة الفئات العمرية للمبحوثين الذين قاموا  :العمر  ) أ (

 :  والجدول التالي يوضح ذلك ،مرية لفئاتهم الع ةوالنسب المئوي اتالتكرار  استخراج 

 الفئات العمرية لعينة مهندسو ادارة مشروعات الوسطى   ( 1-3الجدول رقم )            

 رـــالمتغي

 ةــــة المئويــــالنسب رارــــــــالتك رـــــــــات المتغيـــــمستوي
 %11 3 30الى  25من 
 %26 7 35الى  31من 
 %26 7 40الى  36من 

 %15 4 45 الى 41 من     
 %22 6 ربأكــــــــــف 45من 
 %100 27 وعــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم
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المشروعات بالمنطقة الوسطى تبدأ من  ةإدار  أعمار مهندسين أ ( يتضح1-3من الجدول رقم ) 
من العمر كانت كبر األن الفئة العمرية أأيضا   كما بين الجدول ، سنة  45ر من بكأسنة الى  25
 لفئة العمريةاليها تم ث ،%( 52لى )إ االمئوية لهسنة حيث وصلت النسبة  40لى عمر إسنة  31
 45لى إ 41من  مرية العالفئة أما ،%( 22إلى )المئوية  انسبته حيث وصلتسنة  45كبر من األ

                                                                                       ،%(  11سنة هي ) 30و 25عمارهم بينونسبة من أ، ( %15)كانت نسبتهم من العينة سنة فقد 
%( 63لى )إ اسنة وصلت نسبته 30لى إسنة  25ن الفئة العمرية من أ -يضا  أ –ومن المالحظ 
عالية لمن يقوم بهذه العملية شراف على المشاريع يتطلب قدرة تحمل اإلن أل ا  جيد ا  وهذا يعتبر مؤشر 

 هذه الفئة العمرية . دىمر متواجد لوهذا األ

 
 دارة مشروعات الوسطىإ ( الفئات العمرية لمهندسي1-3الشكل رقم )

ن الذين قاموا و للتعرف على المؤهالت العلمية التي يحملها الموظف :  ) ب ( المؤهل العلمي
والنسب المئوية لمؤهالتهم العلمية والجدول  التكرارت، تم استخراج  االستبانة أسئلةعلى  باإلجابة

 التالي يبين ذلك :

 المؤهل العلمي لعينة مهندسو ادارة مشروعات الوسطى   ( 2-3الجدول رقم )            

 المئويةالنسبة  كرارــــــــــالت مستويات المتغير المتغير

 العمــر

 %11 3 ماجستير
 %56 15 بكالوريوس
 %33 9 دبلوم عالي
 %100 27 المجموع

 على فراد العينة المتحصلين على شهادة البكالوريوس هم األأن أيتضح (  2-3رقم)   من الجدول
 نو في الترتيب الموظف يليهام ث%( 56) لىإهذه النسبة  حيث وصلت  ،نسبة بين زمالئهم 

قل في تأتي النسبة األ%(  تم 33) لىإحيث وصلت نسبتهم  على شهادة دبلوم عال   نو المتحصل

 30-25من 

 35-31من 

 40-36من 

 45-41من 

 45اكثر من 
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ويمكن تفسير . على شهادة الماجستير  الموظفين المتحصلين %( وهي حصة11الترتيب وهي )
لاللتحاق بسوق العمل  من الموظفين هذا التباين في الدرجات العلمية لعينة البحث برغبة الكثير 

بعد التخرج بينما حرص الحاصلون على شهادة الماجستير على زيادة تحصيلهم العلمي  مباشرة
 ن المزيد من التعلم يمنحهم المزيد من فرص العمل . أقناعة منهم ب

 

 الوسطى مشروعات دارةإ يلمهندس العلمية المؤهالت( 2-3) رقم الشكل

ن الذين قاموا و للتعرف على الدرجة الوظيفية التي يحملها المبحوث :الدرجة الوظيفية  ) جـ ( 
العلمية والجدول والنسب المئوية لمؤهالتهم  تالتكرارا، تم استخراج  االستبانةباإلجابة على أسئلة 

 :التالي يبين ذلك

 الدرجة الوظيفية  لعينة مهندسو ادارة مشروعات الوسطى   ( 3-3الجدول رقم )            

 النسبة المئوية كرارــــــــــالت مستويات المتغير متغيرال

 الدرجة الوظيفية

 %4 1 ر إدارةـــــــــــــــــــــمدي
 %4 1 مساعد مدير إدارة 

 %7 2 ر دائرةــــــــــــــــــــــــــــــمدي
 %30 8 س قسم ـــــــــــــــــــــــــــــرئي
 %55 15 دس مشرفـــــــــمهن
 %100 27 جموعــــــــــــــــــــــــــــــــالم

                                               

 حيث ينالمشرف للمهندسين كانتالوظيفية  للدرجةكبر فئة أن أ ( يتضح 3-3من الجدول رقم )
، وجاءت %( 30) فكانت  رئيس قسم فئة وظيفة يليها م ث%( 55لى )إالمئوية  نسبتهم وصلت

 و%( 4)هذه النسب كانت فقد رة ــــــــاعده  ووظيفة مدير دائـــــدارة ومسقل لوظيفة مدير اإلالنسب األ
شراف الممارسين لمهنة اإل  نالمهندسيمن  االستبانةوبهذا فقد تمت تعبئة  على التوالي .(  7% )

 ماجستير

 بكالوريوس

 دبلوم عالي
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 ا  كبير  ا  جانب الدراسة هذه%( مما يعطي 85)لى إتصل وبنسبة مباشرة رضية على مشاريع الكوابل األ
 .من الدقة 

 
     الوسطى مشروعات إدارة لمهندسي الدرجات الوظيفية ( 3-3) رقم الشكل

الذين قاموا  باإلجابة  للمبحوثين الوظيفية لمعرفة سنوات الخبرة سنوات الخبرة الوظيفية : ) د (
، تم استخراج التكرار والنسبة المئوية لمؤهالتهم العلمية والجدول التالي يبين  االستبانةعلى أسئلة 

 ذلك :

 سنوات الخبرة الوظيفية  لعينة مهندسو ادارة مشروعات الوسطى ( 4-3الجدول رقم ) 

 النسبة المئوية كرارــــــــــالت مستويات المتغير المتغير

 سنوات الخبرة

 %11 3 واتـــــــــــــــــــــسن 5ل من ــــــــــــــــــقأ
 %41 11 سنوات10لى إسنوات  6من 
 %7 2 سنة 15 إلى سنة 11من 
 %15 4 سنة 20 إلى سنة 16من 
 %11 3 سنة 25 إلى سنة 21من 
 %15 4 سنة 25ر من ــــــــــــــــــــــــــــــــــكثأ

 %100 27 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم
 

 10الى  6 نما بيفراد العينة الذين يتمتعون بسنوات خبرة أنسبة بأن  ( 4-3رقم )يتبين من الجدول 
وات يتمتعون بسن الموظفون الذين ما أ%( ، 41لى ) إ حيث وصلت، على نسبة سنوات هم األ

ا ــــ%( ، بينم15) فقد كانت نسبهم المئوية هيسنة  25كثر من أ وسنة  20لى إ 16 بينخبرة 
ما الفئة العمرية أ، %( 11) هيسنوات  5قل من أبسنوات خبرة  ن ين المتمتعيالموظف ت نسبة كان

 .%( 7لى )المئوية إ اسنة فقد وصلت نسبته 15الى 11مابين 

 مدير االدارة 

 مساعد مدير االدارة

 مدير دائرة

 رئيس قسم

 مهندس مشرف 
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   الوسطى مشروعات إدارة لمهندسي  سنوات الخبرة( 4-3) رقم الشكل

 باإلجابة( شركات مقاوالت 6قامت عدد ):   ركات المقاوالت (ش ) وصف العينة الثانية 2.4.3  
ات التوزيع ليهم مباشرة في مقرات دوائر مشروعإاحث بتسليمها سئلة االستبانة التي قام البأعلى 

 بالمناطق والشركات هي:

 اسماء شركات المقاوالت التي قامت بتعبئة االستبانة   ( 5-3الجدول رقم )            

 ملكية الشركة  اســـــــــــــــــــم الشركــــــــــــــــــــــــــة تسلسل
 ملكية خاصة شركة البحر للهندسة واالنشاء 1
 ملكية خاصة شركة باب المدينة للمقاوالت العامة 2
 ملكية خاصة الليبي للمقاوالت العامةشركة الديوان  3
 ملكية خاصة شركة المدى المتوسط للمقاوالت العامة 4
 ملكية خاصة شركة المحارة للمقاوالت العامة 5
 ملكية خاصة شركة تاج المدينة للمقاوالت العامة 6

 

 

 

 

 

 

 سنوات  5اقل من 

 سنوات 10الى   6من 

 سنة 15الى  11من 

 سنة 20الى  16من 

 سنة 25الى  21من 

 سنة 25اكبر من 
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في  المشاركةالمقاوالت لشركات الفئات العمرية لمعرفة  : شركات المقاوالت :عمر سنوات  ) أ ( 
 والجدول التالي يوضح ذلك : ، تم استخراج التكرار والنسبة المئوية  االستبانةعلى أسئلة  جابةاإل

 الفئات العمرية لشركات المقاوالت التي قامت بتعبئة االستبانة   ( 6-3الجدول رقم )            

 النسبة المئوية التكرار مستويات المتغير المتغير

شركات  سنوات عمر
 المقاوالت 

 %33 2 سنوات 5ل من ـــــــــــــــــــــقأ
 %50 3 سنوات10 إلىسنوات  6من 

 %0 - سنة 15 إلىسنة  11من 
 %17 1 سنة 20 إلىسنة  16من 
 %0 - سنة 25 إلىسنة  21من 

 %0 - سنة 25ر من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكثأ
 %100 6 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم

 

على  للشركات المنفذة لمشاريع الكوابل األن الفئة العمرية أ ( يتضح 6-3رقم )من الجدول   
م تليها الفئة ث %( 50) لى إالمئوية  افقد وصلت نسبته سنوات 10 لىإ 6من الكهربائية كانت 

، وكانت %( 33) فكانت نسبتهم المئوية هي  سنوات 5 عنالعمرية للشركات التي يقل عمرها 
ة هي ــــــم المئويــــــــث وصلت نسبتهــــــــحي سنة 20  إلى 16 من قل لهذه العينة  هي الفئة العمرية األ

( 17 % ) .                                                                                  
ن الشركة العامة للكهرباء تفتقر للتعاقد مع الشركات أ يضا   أ( 6-3رقم ) كما يالحظ من الجدول

ابتعاد ويعزى ؛ سنة واالعتماد على شركات حديثة التأسيس  21التي تزيد سنوات تأسيسها عن 
وفق و  لها في مواعيدها عدم تسديد الشركة العامة للكهرباء المستحقات  المالية إلى  شركات الخبرة 

تتعاقد بأسعار  خرى أمؤسسات  وجود  إلىيضا أيعزى ابتعاد هذه الشركات  المتعاقد عليه ، كما
 .الشركة العامة للكهرباء أسعار كبر من أ
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 المنفذة لمشاريع الكوابل الكهربائيةشركات المقاوالت ل الفئات العمرية( 5-3) رقم الشكل

 المشاركة لشركات المقاوالت الخبرة سنوات لمعرفة عدد سنوات الخبرة لشركات المقاوالت : ) ب (
 التكرار استخراج تم ،رضية في تنفيذ مشروعات الكوابل الكهربائية األ االستبانة أسئلة على باإلجابة
 :  ذلك يوضح التالي والجدول المئوية والنسبة

 سنوات الخبرة لشركات المقاوالت التي قامت بتعبئة االستبانة   ( 7-3الجدول رقم )            

 النسبة المئوية رارــــــــــــــــالتك مستويات المتغير المتغير

سنوات الخبرة 
 لشركات المقاوالت 

 %50 3 سنوات 5ل من ــــــــــــــــــــــــــــقأ
 %33 2 سنوات10 إلىسنوات  6من 

 %0 - سنة 15 إلىسنة  11من 
 %17 1 سنة 20 إلىسنة  16من 
 %0 - سنة 25 إلىسنة  21من 
 %0 - سنة 25ر من ـــــــكثأ
 %100 6 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم

 

سنوات حصلت على  5قل من الفئة العمرية األن أيتضح  ( 7-3رقم )من خالل الجدول     
ات ـــلعمرية لشركتليها الفئة ا مث، % (50) لى إهذه العينة فقد وصلت  فيكبر األالمئوية النسبة 

وجاءت   ، (%33) المئوية هي افكانت نسبته سنوات 10إلى  6ن ــــــــم اــــــخبرتهالمقاوالت التي 
 .                                          (%17) خيرة وبنسبة مئوية وصلت الى ي المرتبة األسنة ف 20الى  16الفئة العمرية من 

معظم شركات المقاوالت المنفذة لمشروعات الكوابل الكهربائية كانت فئة ن أيتضح  مما سبق 
من النسبة العامة لعينة الدراسة  %(33) وبنسبة مئوية سنوات  10الى  6مابين  خبرتها تقعسنوات 

 خرى مشابهة .        ألتنفيذ هذه النوعية من المشاريع ومشاريع  كافية غير، وهذه السنوات تعتبر 

 سنوات  5اقل من 

 سنوات  10الى  6من 

 سنة 15الى  11من 

 سنة 20الى  16من 

 سنة 25الى  21من 

 سنة  25اكبر من 
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 الكهربائية الكوابل لمشاريع المنفذة المقاوالت لشركاتالخبرة  سنوات( 6-3) رقم الشكل

                                             : انةنطقة الجغرافية لعينتي االستبالم 3-5
، مشروعات التوزيع بالمنطقة الوسطىتنفيذ  متابعة دارة إ جزء من مساحة ليبيا يقع تحت هي......
                                                                    . وبني وليد   فال نو ، رأس المنطقة المدن التالية : مصراتة، زليتن، سرت، الجفرة هذه تشملحيث 
                                                                                                       : الدراسة استبانة 6.3

تصميم االستبانة الخاصة بجمع المعلومات الالزمة  أتم الباحث: الدراسةتصميم استبانة  1.6.3
 منه، مما تطلب في إعدادها على القواعد المتبعة في أساليب البحث العلمي  معتمدا  للدراسة ، 

والرسائل العلمية  ذات العالقة بموضوع  ع على أطروحات الماجستير السابقة واألدبياتطالاال
 أسئلةتحديد  وبعدها تم، موضوع الدراسةشخصية في يضا على خبرته الأ، كما اعتمد الدراسة 

                                        األهداف المرجوة من الدراسة .                                                          عليها  اإلجابةاالستبانة بحيث تحقق 
عاد الفائدة المرجوة منها تملكي تعطي االستبانة  مراحل تطوير االستبانة : 2.6.3  ةتطويرها وا 
                                                                                                          وفق التسلسل التالي:عدة مرات و   بنائها

مشرف للتأكد من ال األستاذلالستبانة وتم مناقشتها مع  تم إعداد محتويات البناء األولي (  أ )
شموليتها وتغطيتها لجوانب الدراسة المختلفة .                                                                         

وقام  آلرائهمتم تحكيم االستبانة وذلك بعرضها على عدة محكمين وقد استجاب الباحث  )ب( 
                                                         مقترحاتهم  .وفقا  لتعديل  أو إضافة أو حذفيلزم من  ما بإجراء
على مجتمع الدراسة لمعرفة مدى  نموذج عينات من كل  خمسجراء اختبار تجريبي على إتم  )جـ(
                  االستبانة وتناسقها مع بعضها .                                                         أسئلة ثبات

مشروعات توزيع  إلدارةمباشرة من الباحث وفي المقرات التابعة  نموذجي االستبانةتم توزيع  د(  )
              .                                                                          الوسطى
ن تم توزيعه على المهندسين العاملي أولهما ،نموذجين لالستبانة: تم تصميم االستبانة أقسام 3.6.3

 سنوات  5اقل من 

 سنوات 10 - 6من 

 سنة 15-11من 

 سنة 20-16من 

 سنة 25الى  21من 

 سنة 25اكثـــــر من 
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عداد المشروع، إر متمثلة في مراحل محاو  ةحتوي على ثالثي وهو  بإدارة مشروعات توزيع الوسطى ،
   التالي :   في الجدول وعدد فقراته موضحة 

                                                             ( محتويات استبانة مهنسي ادارة مشروعات الوسطى  8-3الجدول رقم )                   

 راتــــــــدد الفقــــــــع ورـــــــالمح ت
 11 مرحلة اإلعداد للمشروع والتعاقد عليه 1
 25 مرحلة اإلعداد للمشروع والتعاقد عليه 2
 14 مرحلة اإلعداد للمشروع والتعاقد عليه 3

 50 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمجم
تم توزيعه على عدد من شركات المقاوالت التي تقوم بتنفيذ مشاريع الكوابل فأما النموذج الثاني 

لكهربائية اسباب معوقات تنفيذ المشاريع أرضية ، وهي تحتوي على تسع فقرات لمعرفة الكهربائية األ
 .                                                                                      امن وجهة نظره

    :                                                                                :ةالمعالجة اإلحصائي 7.3
جابات قام بتحويل اإل أنبعد الحاسوب  لىإبإدخالها بيانات البحث قام الباحث تجميع بعد  .....

 5)  دةـــــوبشبموافق  ةــــــــــــ، حيث أعطيت اإلجابعينةأرقاما  م عطاهاأ بأنلى رقمية  إاللفظية 
)درجتين(، وأعطيت  وغير موافق وبشدةدرجات(،  3)  ومحايددرجات(،  4)  قــــــــــوبموافدرجات(، 
                                                                                       . )درجة واحدة(  قـــــــــــــــغير موافاإلجابة 
 وساط المرجحةواأل التكرارات واألوزان النسبيةإلحصائية للبيانات ، باستخدام ا المعالجةوتمت 

كرو  ألفاالثبات  معامل إليجاد (SPSS)إلحصائيابرنامج الرزم كما تم استخدام  ،والنسب المئوية
                                                وزان النسبية من خالل المعادالت التالية :   يجاد الوسط المرجح واألإ، وقد تم خنبا

  الوسط المرجح =

                                                         

حيث :                                                                                                                   

                                        .5بديل األول )موافق بشدة( مضروبا  في وزنه = تكرار ال 5×1ك
                                          .4= تكرار البديل الثاني )موافق( مضروبا  في وزنه  4×2ك
                                                .3= تكرار البديل الثالث )محايد( مضروبا  في وزنه  3×3ك
                                          .2= تكرار البديل الرابع )غير موافق( مضروبا  في وزنه  2×4ك
   .1= تكرار البديل الخامس )غير موافق بشدة( مضروبا  في وزنه  1×5ك

 .العينة أفراد عدد=  ن

 5× 5+ ك 4× 4+ ك3×3+ك4× 2+ ك 5×  1ك

 ن
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      100  [23]                                 =       الوزن المئوي

 

( وفي 1 2 3 4 5أعلى درجة على المقياس الخماسي األبعاد ) هنا:يقصد بالدرجة القصوى  و 
 مئوي( وزن 3ونقطة القطع يمثلها الوسط المرجح )،  (5ذا البحث تكون الدرجة القصوى )ه
(60)%.         

                                                                                          :الدراسةصدق أداة  3.8  
                                                                       هما:،تم معرفة صدق االستبانة بطريقتين 

ام الباحث باستعراض محتويات : حيث ق    Referees Validity) صدق المحكمين ) 1.8.3
دارة ا  حصاء و في مجاالت اإلاألكاديميين،  األساتذة من مجموعة على وليةاالستبانة في صورتها األ

بعين االعتبار لما جاء في مالحظاتهم  األخذوالهندسة الكهربائية ، وقد تم  الهندسية   المشاريع
خر حتى تم الوصول ضافة البعض اآلا  حيث قام الباحث بحذف بعض الفقرات وتعديل بعضها و 

لما جاء في  اوفق للمبحوثين  التي سلمت  لى الصورة النهائية لنموذجي االستبانة النهائية الجاهزةإ
                                                                           .ين مالحظات المحكم

 :الداخلي   باالتساقيقصد :    (Internal Consistency)صدق االتساق الداخلي  2.8.3
مدى اتساق كل فقرة من فقرات االستبيان  مع المبدأ الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، وقد تم التحقق من 

توزيع عينة استطالعية مكونة من ان قام الباحث بلفقرات االستبانة بعد صدق االتساق الداخلي 
انت علي ذوي االختصاص في علم اإلحصاء، وقد ك اعرضهقام بفراد لكل نموذج وبعدها  أ( 5)

                                                                                       . النتائج إيجابية بشكل عام
                                                                                      :الدراسةثبات أداة  3.9

 ، الدراسةداة ألمعرفة ثبات  كل عينة مناالستطالعية  تاالستبيانامن  ( نماذج5) تم توزيع عدد
لى نفس النتائج إالوصول  منلكي نضداة الدراسة أبات ث ة مدىفمن الضروري جدا معر حيث أنه 
الكلي ولكل  الثباتقام الباحث بحساب معامل وقد  ،ألكثر من مرة تطبيق االستبانة عيد أفي حال 
 : التاليةالمعادلة  ( من خاللαمعامل ألفا كرونباخ ) داة مستخدما طريقة قسام األأقسم من 

 

 

 الدرجـة القصوى 

 الوسط المرجح
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                                                                 االختبار عباراتعلي أنه عدد  (k) حيث يرمز
(k-1) 1 -عدد عبارات االختبار                                                                            
( is2 )تباين درجات كل عبارة من عبارات االختبار                                                      
(2

is) وقد كانت النتائج كالتالي: ، التباين الكلي لمجموع عبارات االختبار                                        
                                       :" ألفا كرونباخ  دارة مشروعات الوسطىإ يمهندس استبانةحساب ثبات  1.9.3

 المشروعاتبمهندسي الخاصة  نموذج االستبانة  ثباتلمعرفة استخدم الباحث معادلة ألفا كرونباخ 
 :النتائج المتحصل عليها  يوضح  التاليوالجدول  ،

 معامالت الثبات للعينة األولى محسوبة بمعادلة " ألفا كرونباخ "( 9-3الجدول رقم )      

 مستوى الداللة معامل الثبات عدد العبارات المحــــــــــــــور م
 0.872 11 مرحلة اإلعداد للمشروع والتعاقد عليه 1

 0.05عند  دالة
 0.9 25 مرحلة تنفيذ المشروع والرقابة عليه 2
 0.9 14 مرحلة تشغيل المشروع واستالمه 3

 0.722 50 االستبــــــــــــــــــــانة ككل

 

تراوحت ( أن معامالت الثبات المحسوبة بمعادلة  ألفا كرونباخ 9-3يتضح من الجدول رقم )
ومناسبة، كما يتضح أيضا  أن معامل ثبات  عالية( وهى تعتبر معامالت ثبات 0.9:  0.872بين )

االستبانة ( وهو معامل ثبات مقبول ومناسب مما يدل على صالحية 0.722بلغ )االستبانة ككل 
                                                                                    لالستخدام.

 الكوابل الكهربائية االرضية:  لمشاريعالمنفذة  بالشركات الخاصةاالستبانة ثبات  حساب 2.9.3
بالشركات المنفذة الخاصة  لمعرفة ثبات نموذج االستبانة استخدم الباحث معادلة ألفا كرونباخ .....

 توذلك عن طريق حساب معامال، االستبانة ككل وثبات لمشروعات الكوابل الكهربائية االرضية 
 ، من الشركات على عبارات االستبانة والدرجة الكلية لها الدراسةعينة بين درجات  رتباطاال

 :النتائج المتحصل عليها  يوضح  التاليوالجدول 
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 محسوبة بمعادلة " ألفا كرونباخ " الثانية( معامالت الثبات للعينة 10-3الجدول رقم )      

 مستوى الداللة معامل الثبات عدد العبارات المحــــــــــــــور م
1 - 8 0.731 

 0.05دالة عند 
 0.731 8 االستبــــــــــــــــــــانة ككل

 المحسوب بمعادلة الفا كرونباخ  االستبانةبات ثمعامل ( أن  10-3ويتضح من الجدول رقم )
 .  لالستخداماالستبانة ( وهو معامل ثبات مقبول ومناسب مما يدل على صالحية 0.731بلغ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
 الرابع لــالفص

 

 

 نتائج الدراسة وتحليلها 
  االستنتاجات والتوصيات
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                                                                                     :مقدمة .41
 خالل هذه الدراسة منعليها  التي تحصلالنتائج  وتفسير تحليلبفي هذا الباب   الباحثقام . ...
هذا الباب في ن الباحث ضم  كما   توضيحية ،  من رسومات بيانية وجداول مبما يلز ذلك  ادعم  م  
                                                                                  .  المستنبطة منهاالتوصيات و هذه الدراسة تطبيق عليها من جراء  المتحصلالنتائج يضا  أ

توزيع تم   :الوسطى التوزيع بالمنطقة دارة مشروعات ي إمهندس استبانةتحليل  4.2
ن يوقد تم استالم عدد سبعة وعشر  ،على مجتمع العينة من االستبانةن نموذج يعدد خمسة وتالت

                                                                                ي نموذج من هذه النماذج ، وقد كانت نتائج تحليل االستبيان كالتالي :أولم يتم استبعاد  نموذجا  
( النتائج التي  1-4: يوضح الجدول رقم )  عداد المشروع والتعاقد عليهإمحور مرحلة   1.2.4

 تحصل عليها الباحث وهي كالتالي :
 المشروع إعداد مرحلة لمحور النسبية واألوزان المرج حة واألوساط التكرارات ( 1-4الجدول رقم ) 

 عليه والتعاقد

 درجة     
 لموافقةا      
 رقم   
 الفقرة  

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 مدى التحقق الترتيب المئوي

 متحققة 2 62.96 3.15 2 9 2 11 3 1

 غير متحققة 6 49.63 2.48 5 14 1 4 3 2

 غير متحققة 4 54.63 2.74 3 11 5 6 2 3

 غير متحققة 3 59.26 2.96 3 9 3 10 2 4

 غير متحققة 11 35.56 1.78 13 11 0 2 1 5

 غير متحققة 10 37.78 1.89 12 11 1 1 2 6

 غير متحققة 7 48.15 2.14 7 10 4 4 2 7

 غير متحققة 8 47.41 2.37 6 12 3 5 1 8

 غير متحققة 9 39.26 1.96 12 9 2 3 1 9

 غير متحققة 5 54.81 2.74 5 7 7 6 2 10

 ةــــــمتحقق   1 71.85 3.59 3 2 0 20 2 11

 71 105 28 72 21 المجموع

....  

( 11صل )أ( عبارات من 9متحققة بلغ )الن عدد العبارات غير أ (1-4رقم )يتضح من الجدول 
 احيث  بلغت نسبته،  مرحلةتطبيقها خالل هذه العدم توفر المعايير الالزم عبارة وهذا يدل على 

 %( .   81.82)المئوية 
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:                                     يالتال النحو جاءت علىالمتحصل عليها النتائج ترتيب ن أ يضا  أ ومن الجدول يتضح     
ضمن العقد تلزم المقاول توجد إجراءات قانونية "  التي نصها :و ( 11الفقرة  رقم )المرتبة األولى :  

بوسط مرجح جاءت في هذه المرتبة  بالتنفيذ بالشروط والمواصفات الفنية للمشروع أثناء التنفيذ "
                                                                                        ( . 71.85وبوزن مئوي )( 3.59)

 لمواقع دراسة وفق للمشروع اإلعداد يكون ( التي نصها : "  1رقم )  العبارة المرتبة الثانية :
وي ـــــــــوزن مئـــــــ(  وب3.15بوسط مرجح ) ةــــــــــالمرتب هذه في جاءت" الجهد هبوط نـــــــــــوأماك األحمال

 (62.96)                     .                                                                   
 الطرق باستخدام تنفيذها المراد  الكوابل   أحجام تقدر ( التي نصها "4رقم ) العبارةالمرتبة الثالثة : 

                                    .(59.26( وبوزن مئوي ) 2.96بوسط مرجح )  المرتبة هذه في جاءت"  لذلك الالزمة  العلمية
 مهندسين أيدي على للمشروع  المعدة  الدراسة   تتم  ( التي نصها "3رقم ) العبارة المرتبة الرابعة:

وزن مئوي ــــــــــ( وب2.74ط مرجح ) ـــــبوس المرتبة هذه في اءتـــــــــج" ةـــــــــعالي اءاتــــــــــوكف خبرات ذوي
 (54.63  .)                                                                          

 عطاءات في للمقاولين  المباشر التكليف ( التي نصها " 10رقم ) العبارة: الخامسةالمرتبة 
بوسط  المرتبة هذه في جاءت"   ةـــــــالمناقص إرساء من أكثر التنفيذ في أفضل نتائج يعطي المشاريع

 .                                                             (54.81( وبوزن مئوي ) 2.74مرجــــــح  ) 
 قبل للمشروع األولية للتكاليف خطة توضع التي نصها " و ( 2رقم )  العبارةالمرتبة السادسة : 

                                          ( . 49.63( وبوزن مئوي ) 2.48" بوسط مرجح ) التنفيذ عملية
 العمالة  على  المشروع تنفيذ في  المقاول يعتمد  ( والتي نصها "7المرتبة السابعة : العبارة رقم ) 

  .(48.15)( وبوزن مئوي 2.14" جاءت في هذه المرتبة بوسط مرجح )  الماهرة الفنية
 من  المشروع باستالم المشرف  المهندس يقوم نصها "( والتي 8المرتبة الثامنة : العبارة رقم )

                                        .( 47.41( وبوزن مئوي )2.37" جاءت في هذه المرتبة بوسط مرجح ) مراحل على المقاول
 والجدولة التخطيط في  حديثة تقنيات  تستخدم التي نصها " و ( 9رقم )  العبارةالمرتبة التاسعة : 

 بأزمنة محددة أنشطة إلى المشروع  أعمال فيها  تقسم ،البريمافيرا أو سوفت المايكرو مثل الزمنية
 .                                           (39.26( وبوزن مئوي ) 1.96بوسط مرجح )  المرتبة هذه في جاءت معينة

 يتم مناقصة حسب المقاولين مع التعاقد  يتم  التي نصها " و  (6رقم ) العبارةالمرتبة العاشرة : 
                                                          . ( 37.78( وبوزن مئوي ) 1.89بوسط مرجح )  المرتبة هذه في جاءت"  عنها  اإلعالن

الدراسة  يقوم الفريق الذي يعد  ":  نصها التيو ( 5رقم ) العبارة : ةعشر واألخير المرتبة الحادية 
ط ـــــــبوس المرتبة هذه في جاءت" للمشروع بتحليل عينة من التربة لمعرفة نوعية الكوابل التي ستنفذ

 . (35.56) مئوي( وبوزن 1.78ح ) ـــــــــــــــــمرج
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�  
    االعداد للمشروع والتعاقد عليه   . مرحلة في محور تالتكرارا( 1-4الشكل  رقم )            

 ( النتائج التي2-4يوضح الجدول رقم ):  تنفيذ المشروع والرقابة عليهمحور مرحلة   2.2.4 
 تحصل عليها الباحث في هذا الشأن وهي كالتالي :

 
 تنفيذ المشروع والرقابة عليه ةمرحل في محور ت( التكرارا2-4الشكل  رقم )

 

0

20

40

60

80

100

120

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافـــــــق موافق بشدة

0

50

100

150

200

250

300

 غير موافق بشدة غير موافــــق محايــــــــــد موافــــــــــق موافق بشــدة



69 
 

 

 درجة   
 الموافقة      

 رقم   
 الفقرة  

موافق 
 غير موافق محايد موافق بشدة

غير 
موافق 
 بشدة

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 مدى التحقق الترتيب المئوي

 متحققة 10 77.04 3.85 1.00 2.00 1.00 19.00 4.00 1
 متحققة 13 72.59 3.63 0.00 3.00 6.00 16.00 2.00 2
 متحققة 16 66.67 3.33 1.00 7.00 3.00 14.00 2.00 3
 متحققة 15 69.63 3.48 0.00 7.00 5.00 10.00 5.00 4
 غير متحققة 19 58.52 2.93 2.00 8.00 8.00 8.00 1.00 5
 غير متحققة 20 56.30 2.81 2.00 13.00 3.00 6.00 3.00 6
 غير متحققة 24 49.63 2.48 4.00 12.00 7.00 2.00 2.00 7
 متحققة 14 71.85 3.59 1.00 3.00 4.00 17.00 2.00 8
 متحققة 11 76.30 3.81 0.00 3.00 4.00 15.00 5.00 9
 متحققة 18 61.48 3.07 1.00 9.00 6.00 9.00 2.00 10
 متحققة 7 83.70 4.19 0.00 4.00 0.00 10.00 13.00 11
 متحققة 3 87.41 4.37 0.00 1.00 2.00 10.00 14.00 12
 متحققة 4 87.41 4.37 0.00 2.00 0.00 11.00 14.00 13
 متحققة 17 62.96 3.15 2.00 7.00 5.00 11.00 2.00 14
 غير متحققة 23 51.85 2.59 3.00 10.00 9.00 5.00 0.00 15
 متحققة 9 77.78 3.89 0.00 4.00 2.00 14.00 7.00 16
 متحققة 8 79.26 3.96 0.00 2.00 2.00 18.00 5.00 17
 متحققة 6 86.67 4.33 0.00 1.00 1.00 13.00 12.00 18
 متحققة 12 74.81 3.74 1.00 4.00 4.00 10.00 8.00 19
 غير متحققة 21 56.30 2.81 3.00 9.00 8.00 4.00 3.00 20
 غير متحققة 25 41.48 2.07 6.00 15.00 4.00 2.00 0.00 21
 غير متحققة 22 56.30 2.81 4.00 10.00 6.00 1.00 6.00 22
 متحققة 5 87.41 4.37 1.00 1.00 0.00 10.00 15.00 23
 متحققة 1 92.59 4.63 0.00 1.00 0.00 7.00 19.00 24
 متحققة 2 92.59 4.63 0.00 0.00 0.00 10.00 17.00 25

 32 138 90 252 163 المجموع

( عبارات من أصل 7)بلغ  متحققةالأن عدد العبارات غير ( 2-4رقم )يتضح من الجدول        
( عبارة مما يعنى أن نسبة عدم تحقق العبارات المتعلقة بتنفيذ المشروع والرقابة عليه بلغت 25)
 .%( من العبارات المتعلقة بهذه المرحلة متحققة72هذا يعني أن )،%( 28)

 

 .عليه والرقابة المشروع تنفيذ محور في النسبية واألوزان المرجحة واألوساط التكرارات( 2-4) رقم  الجدول
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   : يجاءت على النحو التالالمتحصل عليها ترتيب النتائج ن أ أيضا   ومن الجدول يتضح
ت عدم توفر وسائل المواصالت  واالتصاال " : نصها التيو ( 24رقم ) العبارة المرتبة األولى :

( 4.63بوسط مرجح )  جاءت في هذه المرتبة " على تنفيذ عملها الالزمة  لجهة اإلشراف  يعيقها
                                                                                                                                       (                                                                    92.59وبوزن مئوي )

المركزية وعدم تفويض إدارات  المشروعات  ـ" :نصها التيو (  25رقم ) العبارة المرتبة الثانية :
يضا   باتخاذ حلول أبالتعاقد  مع المقاولين  لتنفيذ األعمال المختلفة  وعدم تفويضها بالمناطق 

سباب سوء تنفيذ المشاريع أهم  أمن  لبعض المشاكل  التي تعيق تنفيذ بعض المشاريع  يعتبر
 .                                                  (  92.59( وبوزن مئوي )4.63بوسط مرجح ) المرتبة هذه في جاءت"  بصفة عامةالكهربائية 

 كهرباء كوابل من السابقة المشاريع تنفيذ سوء التي نصها : "و  (12رقم )  العبارة  المرتبة الثالثة :
بوسط  المرتبة هذه في جاءت"  الجديدة المشاريع تنفيذ على سلبا   يؤثر  المياه وشبكات بريد وكوابل

                                                        ( .                  87.41( وبوزن مئوي ) 4.37مرجح ) 
 أسباب من تعد إمكانياته وقلة المقاول خبرة قلةالتي نصها " و ( 13رقم )  العبارة:  الرابعةالمرتبة 

                                   (. 83.70)  مئوي وبوزن( 4.37) بوسط مرجح  المرتبة هذه في جاءت" المشاريع تنفيذ سوء
 صقله وعدم  المشرف المهندس خبرة قلة التي نصها " و ( 23رقم ) العبارة:  الخامسةالمرتبة 
  مرجح بوسط المرتبة هذه في جاءت " التنفيذ على اإلشراف  عند  مقدرته من تقلل تدريبية بدورات

                                                                                     (. 83.70)   مئوي وبوزن( 4.37) 
 من للمقاول المسلمة  النقدية التدفقات تأخر التي نصها "و ( 18رقم ) العبارة سادسة :المرتبة ال
( 4.33بوسط مرجح )في هذه المرتبة  ت"جاء المشروع تنفيذ في  تؤثر  للكهرباء العامة الشركة

                                                                    (. 86.67وبوزن مئوي )
 مشاريع لتنفيذ كاف   رصيف وجود عدم يعتبر التي نصها " و ( 11رقم ) العبارة: المرتبة السابعة 

( وبوزن مئوي 4.19بوسط مرجح )  المرتبة هذه في جاءت "التنفيذ معوقات أهم من الكهرباء
(83.7           .)                                                                        

 المشروع تنفيذ على سلبا   تؤثر   السوق تقلباتالتي نصها " و ( 17رقم )  العبارة المرتبة الثامنة :
                             (. 79.26( وبوزن مئوي ) 3.96بوسط مرجح )   المرتبة هذه في جاءت"  فشله وأحيانا  

 الشركة من الموضوعة الممارسة أسعار ضعفالتي نصها " و ( 16رقم )  العبارةالمرتبة التاسعة : 
 المرتبة هذه في جاءت"  فشله وأحيانا المشروع تنفيذ تأخر في يتسبب   المباشر التكليف حالة في

 ( .                                                                           77.78( وبوزن مئوي ) 3.89بوسط مرجح )
 من متكونة للكهرباء العامة الشركة من لجنة تقومالتي نصها " و ( 1رقم )  العبارة المرتبة العاشرة :

 يسمى خاص وذجــــــــــنم ويعبأ اولــــللمق  العمل موقع بتسليم  آخرين  ومهندسين المشرف المهندس
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 المرتبة هذه في جاءت"  المشروع عمر حساب  تاريخه من يبدأ((  عمل موقع تسليم محظر)) 
  (.                                                                                       77.04(  وبوزن مئوي ) 3.85بوسط مرجح )

 لتنفيذ كاف   رصيف وجود عدم يعتبرالتي نصها " و ( 9رقم )  العبارةالمرتبة الحادية عشر : 
( وبوزن 3.81بوسط مرجح )  المرتبة هذه في جاءت"  التنفيذ معوقات أهم من الكهرباء مشاريع
                                                            ( .              76.03مئوي ) 

 في والمالك المشرف بها يقوم التي  المتابعة التي نصها "و ( 19رقم )  العبارةالمرتبة الثانية عشر : 
 في جاءت"  المطلوبة  والجودة  المعتمدة المواصفات وفق المقاول عمل دقة تضمن التنفيذ أثناء
 ( .                                                          74.81( وبوزن مئوي ) 3.74بوسط مرجح )  المرتبة هذه

 بالتنسيق التنفيذ  عملية قبل  الشركة تقوم التي نصها "و ( 2رقم )  العبارة:  عشر الثالثة المرتبة
 هذه في جاءت" شبكاتها مسارات لمعرفة التنفيذ في البدء قبل  البريد شركة و المياه  شركة مع

                                                                        ( . 72.59( وبوزن مئوي ) 3.63بوسط مرجح )  المرتبة
  المشروع باستالم المشرف  المهندس يقوم"  التي نصهاو ( 8رقم )  العبارةالمرتبة الرابعة عشر : 

                            .(71.85( وبوزن مئوي ) 3.89بوسط مرجح )  المرتبة هذه في جاءت " مراحل على المقاول من
 المهندس يقوم الميدانية للزيارات دفتر يعدالتي نصها " و ( 4رقم )  العبارة المرتبة الخامسة عشرة :

 المرتبة هذه في جاءت" التنفيذ مجريات سير عن  للمقاول مالحظات بإعطاء خالله من المشرف
 (.                                                                  69.63( وبوزن مئوي ) 3.48بوسط مرجح ) 

 يقوم العمل موقع المقاول استالم بعدالتي نصها " و ( 3رقم )  العبارةالمرتبة السادسة عشرة : 
 ا  ــــالحق اـــــــإتالفه لتفادي  المياه وخطوط البريد لــــــكواب  مسارات   لتوضيح  باليد اتــجس بإعداد

بوسط  ةـــــــالمرتب هذه في اءتـــــــج" المشروع تنفيذ زمن على ا  ــــــسلب تؤثر حدوثها ةـــــــــحال في التيو 
                                                                         (. 66.67وبوزن مئوي )  3.33مرجح ) 

 المقاول بمخالفة المشرف المهندس  يقومالتي نصها :" و ( 14رقم )  العبارة المرتبة السابعة عشرة :
      بوسط مرجح  المرتبة هذه في جاءت" نفقته وعلى  حدوثه حالة في  خطأه تصحيح على إجباره و
 (.                                                                                62.96( وبوزن مئوي     ) 3.15) 

 الالزمة المعدات باستخدام المقاول يقومالتي نصها: "و ( 10رقم )  العبارةالمرتبة الثامنة عشرة : 
 في جاءت" بالكوابل  اضرار أي حصول عدم تضمن التي المعتمدة المواصفات وفق الكوابل لفرد
 ( .                                                            61.48( وبوزن مئوي ) 3.07بوسط مرجح  )  المرتبة هذه

 الالزمة المعدات باستخدام المقاول يقومالتي نصها : و ( 5رقم )  العبارةالمرتبة التاسعة عشرة : 
 بوسط مرجح   المرتبة هذه في جاءت " المحدد الوقت في  إتمامه على تساعده التي  عمله لتنفيذ
 (.                                                                                 58.52( وبوزن مئوي  ) 2.93) 
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 في للتنفيذ  الالزمة المواد بتوريد  المقاول يقومالتي نصها " و ( 6رقم )  العبارةالمرتبة العشرون : 
بوسط مرجح  المرتبة هذه في جاءت" المعتمدة المواصفات مع تتوافق والتي المناسب  الوقت

 ( .                                                                               56.30( وبوزن مئوي )2.81)
 اللوائح تطبيق على العليا اإلدارة تعمل التي نصها :"و ( 20رقم ) العبارةالمرتبة الحادية والعشرون : 

( وبوزن 3.00بوسط مرجح )   المرتبة هذه في جاءت "المخالفة الشركات على النافذة والقوانين
                                                                    . (56.30مئوي ) 

 المنفذة الشركة تقوم  العقود  فيالتي نصها : " و ( 22رقم )  العبارةالمرتبة الثانية والعشرون : 
بوسط   المرتبة هذه في جاءت"  عالية وكفاءات خبرات دوي بالباطن مقاولين مع بالتعاقد للمشروع
 ( .                                                                              56.30( وبوزن مئوي ) 2.81مرجح ) 

 وجد ان  الخطأ بتصحيح المقاول يقومالتي نصها : " و ( 15رقم ) العبارةالمرتبة الثالثة والعشرون : 
        ( وبوزن مئوي2.59بوسط مرجح )   المرتبة هذه في جاءت" دقة وبكل صدر رحابة بكل و
 (51.85                       . )                                                                

  المشروع تنفيذ في  اولــــــالمق يعتمد  والتي نصها " ( 7رقم )  العبارة المرتبة الرابعة والعشرون :
    مئوي وبوزن( 2.48)  مرجح طـــــــبوسة ــــــجاءت في هذه المرتب"  اهرةـــــــــالم الفنية ةــــــالعمال  على
 (49.63 .)                                                                                

تعمل  الشركة على  " نصها :التي و ( 21رقم ) العبارة المرتبة الخامسة والعشرون واألخيرة :
بوسط  المرتبة هذه في جاءت" االستفادة  من أسباب تأخر هذه المشاريع في تنفيذ مشاريع مستقبلية

 ( .  41.48)   ( وبوزن مئوي 2.07مرجح )
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 ( النتائج التي2-4يوضح الجدول رقم ):  مرحلة تشغيل المشروع واستالمه :محور   3.2.4
 تحصل عليها الباحث في هذا الشأن وهي كالتالي :

 تشغيل محور في النسبية واألوزان المرجحة واألوساط التكرارات يوضح( 3-4) رقم  الجدول ..
 واستالمه المشروع

       درجة   
 الموافقة

 رقم  
 الفقرة  

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

الوسط 
 المرجح

الوزن 
مدى  الترتيب المئوي

 التحقق

 متحققة 14 64.44 3.22 2.00 5.00 7.00 11.00 2.00 1

 متحققة 6 77.04 3.85 1.00 1.00 4.00 16.00 5.00 2

 متحققة 13 71.11 3.56 1.00 4.00 3.00 17.00 2.00 3

 متحققة 3 80.74 4.04 0.00 2.00 0.00 20.00 5.00 4

 متحققة 7 77.04 3.85 1.00 0.00 7.00 13.00 6.00 5

 متحققة 2 82.22 4.11 0.00 1.00 2.00 17.00 7.00 6

 متحققة 4 79.26 3.96 0.00 2.00 2.00 18.00 5.00 7

 متحققة 5 79.26 3.96 0.00 1.00 4.00 17.00 5.00 8

 متحققة 11 74.81 3.74 0.00 4.00 4.00 14.00 5.00 9

 متحققة 1 84.44 4.22 0.00 0.00 1.00 19.00 7.00 10

 متحققة 12 71.85 3.59 0.00 2.00 10.00 12.00 3.00 11

 متحققة 9 75.56 3.78 0.00 3.00 6.00 12.00 6.00 12

 متحققة 8 77.04 3.85 0.00 3.00 3.00 16.00 5.00 13

 متحققة   10 75.56 3.78 2.00 2.00 3.00 13.00 7.00 14
 7 30 56 215 70 المجموع

%( مما يعنى أن جميع 100أن جميع العبارات متحققة بنسبة ) ( 3-4رقم )يتضح من الجدول 
 .اإلجراءات المعتمدة في تشغيل المشروع واستالمه متحققة

  : يجاءت على النحو التالالمتحصل عليها ترتيب النتائج ن أ أيضا   ومن الجدول يتضح     
خبرة  يتشكل لجنة فنية أخرى من مهندسين ذو ـ" نصها:والتي ( 10رقم ) العبارةالمرتبة األولى : 

( ووزن 4.22بوسط مرجح ) جاءت في هذه المرتبة " ومحاسب تقوم باستالم المشروع استالما  نهائيا  
 ( . 84.44مئوي )

 تخطر التنفيذ في خطأ أي وجود  حال في ( و التي نصها  : "6رقم )  العبارةالمرتبة الثانية :   
( وبوزن 4.11بوسط مرجح)  المرتبة هذه في جاءت"  معالجته  منه وتطلب بذلك المقاول اللجنة

 .(82.22مئوي ) 
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                                                                         تشغيل المشروع واستالمه مرحلة في محور ت( التكرارا3-4الشكل  رقم ) 

  ذوي مهندسين من تتكون فنية لجنة ( والتي نصها : " تشكل4رقم )  العبارةالمرتبة الثالثة :     
( 4.04بوسط مرجح )   المرتبة هذه في ابتدائيا " جاءت المشروع باستالم تقوم ومحاسب  خبرات

 (.                                                                                      80.74وبوزن مئوي  ) 
 مسبقا   المذكور الخطأ  بمعالجة المقاول  قيام ( والتي نصها : " عند7رقم )  العبارة المرتبة الرابعة :

  المرتبة هذه في للمشروع " جاءت االبتدائي االستالم وثيقة لذلك وتعد  المشروع اللجنة  تستلم
 (.                                                       79.26( وبوزن مئوي ) 3.96جح ) بوسط مر 

  ذوي مهندسين من تتكون فنية لجنة ( والتي نصها : " تشكل4رقم )  العبارةلمرتبة الثالثة : ا
( 4.04بوسط مرجح )   المرتبة هذه في جاءتابتدائيا "  المشروع باستالم تقوم ومحاسب  خبرات

                                                                               (.        80.74)  وبوزن مئوي 
 مسبقا   المذكور الخطأ  بمعالجة المقاول  قيام ( والتي نصها : " عند7رقم )  العبارة المرتبة الرابعة :

  المرتبة هذه في جاءتللمشروع "  االبتدائي االستالم وثيقة لذلك وتعد  المشروع اللجنة  تستلم
 (.                                                                              79.26( وبوزن مئوي ) 3.96بوسط مرجح ) 

 في األخطاء بمعالجة المقاول قبول عدم حالة ( والتي نصها " في8)  رقم العبارةالمرتبة الخامسة : 
 محضر في وتذكر األعمال هذه قيمة خصم يتم  بالمشروع تضر تكن لم اذا مسبقا   المذكورة التنفيذ

  مئوي وبوزن( 3.96)  مرجح بوسط  المرتبة هذه في جاءتالمشروع "  ويستلم االبتدائي االستالم
 (79.26.)                                                                                         
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 المقاولين قبل من  المنفذة الكوابل  ( والتي نصها : " بعض2رقم )  العبارةالمرتبة السادسة : 
  مئوي ( وبوزن 3.85بوسط مرجح )   المرتبة هذه في جاءت"  تنفيذها أتناء  جزئي لتلف تتعرض

 (77.04 .) 
 المقاول المشروع باستالم المكلفة اللجنة ( والتي نصها : " تلزم5رقم ) العبارةالمرتبة السابعة : 

    مئوي وبوزن( 3.85)  مرجح تنفيذها" بوسط جودة لمعرفة المنفذة الكوابل لمسارات جسات بعمل
(77.04 .)                                                                                     

 الخطأ  بمعالجة بالقيام المقاول  شرع حالة في ( والتي نصها : " 13رقم )  العبارةالمرتبة الثامنة : 
 جاءتللمشروع"   النهائي االستالم وثيقة لذلك وتعد  االستالم بإجراءات  اللجنة تبدأ مسبقا   المذكور

                                                        ( .  77.04)  مئوي وبوزن( 3.85)  مرجح بوسط  المرتبة هذه في
 يضر التنفيذ في خطأ أي وجود حالة في ( والتي نصها : 12رقم )  العبارةالمرتبة التاسعة : 

  بوسط مرجح   المرتبة هذه في جاءت"  بمعالجته  تلزمه و بذلك المقاول اللجنة تخطر  المشروع
 ( .75.56( وبوزن مئوي ) 3.78) 

 األخطاء بمعالجة المقاول قبول عدم حالة في ( والتي نصها : " 14رقم ) العبارةالمرتبة العاشرة : 
 وتذكر االعمال هذه قيمة خصم يتم  الكابالت من االستفادة تمنع ال األخطاء هذه وكانت التنفيذ في
 من االستفادة تمنع األخطاء هذه  كانت إذا إال المشروع ويستلم النهائي االستالم محظر في

 ،  عليه المالية الغرامة توقيع مع  األعمال هذه قيمة خصم يتم الحالة هذه ففيً   مستقبال  المشروع
ا اللجنة وتصي ( 3.78)  بوسط مرجح   المرتبة هذه في جاءتبتنفيذها"  اخر مقاول بتكليف أيض 
                                                                               .       (75.56)  مئوي وبوزن

 االبتدائي االستالم من سنة مرور بعد  ( والتي نصها : " 9رقم )  العبارة المرتبة الحادية عشر :
 هذه في جاءتنهائيا  "  المشروع استالم منها ويطلب بذلك  المالكة الجهة المقاول يخطر  للمشروع
                                                                   ( .74.81( وبوزن مئوي ) 3.74بوسط مرجح   )   المرتبة

 النهائي باالستالم المكلفة اللجنة تلزم  ( والتي نصها : " 11رقم )  العبارة المرتبة الثانية عشر:
جاءت في هذه  تنفيذها"  جودة لمعرفة المنفذة الكوابل لمسارات جسات بعمل المقاول  للمشروع
 (.                                                                                   71.85( وبوزن مئوي ) 3.59بوسط مرجح )    المرتبة

  بمعالجة بالقيام المقاول  شرع حالة في ( والتي نصها " 3رقم )  العبارةالمرتبة الثالثة عشر: 
للمشروع   النهائي االستالم وثيقة لذلك وتعد  االستالم بإجراءات  اللجنة تبدأ مسبقا   المذكور الخطأ

                           (                                       71.11( وبوزن مئوي ) 3.56بوسط مرجح )    جاءت في هذه المرتبة "
 العيوب بتصحيح المقاول إلزام  والتي نصها : "( 1العبارة  رقم )  المرتبة الرابعة عشر واألخيرة :

 مئوي ووزن( 3.22) مرجح بوسط جاءت في هذه المرتبة "التشغيل في البدء قبل وجودها حالة في
(64.44. )                                                                                  
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( النتائج التي تحصل  4-4يوضح الجدول رقم ):  الشركات المنفذة استبانةتحليل   4.3
  عليها الباحث من توزيع االستبيان المباشر عن الشركات المنفذة

   المنفذة الشركات استبانة في النسبية واألوزان المرجحة واألوساط التكرارت( 4-4) رقم  الجدول

          درجة    
 الموافقة

 مــــــرق 
 الفقرة 

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

الوسط 
 المرجح

الوزن 
مدى  الترتيب المئوي

 التحقق

 متحققة 3 90.00 4.50 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 1

 متحققة 4 90.00 4.50 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 2

 متحققة 7 83.33 4.17 0.00 0.00 0.00 5.00 1.00 3

 متحققة 2 96.67 4.83 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 4

 متحققة 5 90.00 4.50 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 5

 متحققة 1 100.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0. 6.00 6

 متحققة 6 86.67 4.33 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 7

 متحققة 8 83.33 4.17 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 8

 متحققة 9 76.67 3.83 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 9
 0.00 0.00 5 21 28 المجموع

%( مما يعنى أن 100أن جميع العبارات متحققة بنسبة ) (4-4رقم )يتضح من الجدول  
 جميع عوامل الضعف  من جهة الشركات المنفذة للمشروعات متحققة.                                                      

       جاءت على النحو التالي :المتحصل عليها ومن الجدول يتضح أيضا  أن ترتيب النتائج 
عدم وجود الرصيف الكافي لتنفيذ مشاريع  " التي نصها: و  (6)رقم  المرتبة األولى :  العبارة 

( 5بوسط مرجح )في هذه المرتبة جاءت " يعتبر من أهم معوقات تنفيذ هذه المشاريع ،كوابل جديدة 
                                                                              %( . 100ووزن مئوي )

تأخر التدفقات النقدية المالية المستحقة للمقاول  والتي  نصها: "  (4المرتبة الثانية : العبارة رقم ) 
 من  الشركة المالكة تضعف من قدرته على إتمام مشروعه في الوقت المحدد " في هذه المرتبة 

  ( .                                          96.67( وبوزن مئوي )4.83بوسط مرجح ) جاءت في هذه المرتبة 
قلة  خبرة المقاول  الكافية في تنفيذ هذا النوع   ( والتي نصها : " 1ة الثالثة : العبارة رقم )المرتب

( وبوزن 4.50في هذه المرتبة بوسط مرجح ) جاءت  من المشاريع  يؤثر سلبا على تنفيذه لها " 
             ( .                                                                 90.00مئوي ) 

( والتي نصها : " عدم دراسة المقاول للجدوى المالية من المشروع 2المرتبة الرابعة : العبارة رقم ) 
                                                                                  ( .90.00( وبوزن مئوي ) 4.50في هذه المرتبة بوسط مرجح ) جاءت  الذي تقدم بالتعاقد منه " 
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(  والتي نصها : "  سوء تنفيذ مشاريع البنى التحتية  السابقة من 5العبارة رقم )  المرتبة الخامسة :
كوابل كهرباء وكوابل االتصاالت وخطوط المياه والصرف الصحي  يجعل تمديد كوابل أخرى  غاية 

     ( . 90.00( وبوزن مئوي ) 4.50في هذه المرتبة بوسط مرجح ) جاءت في الصعوبة " 
( والتي نصها : "   قلة خبرة المهندس المشرف  وعدم إشرافه 7المرتبة السادسة : العبارة رقم ) 

في هذه جاءت على العديد من المشاريع المشابهة يجعله يعيق اتمام المشروع في وقته المحدد " 
                             (.                           86.76( وبوزن مئوي ) 4.33المرتبة بوسط مرجح ) 

( والتي نصها : "   عدم اخد تقلبات السوق  وارتفاع  أسعار 3: العبارة رقم )  السابعةالمرتبة 
مرتبة في هذه الجاءت المواد األولية  لتنفيذ هذا النوع من المشاريع  يعوق تنفيذ هذه المشاريع " 

                                                .(  83.33( وبوزن مئوي ) 4.17بوسط مرجح  )
تؤثر سلبا   في تنفيذ من العوامل الرئيسة التي  ( والتي نصها "8المرتبة الثامنة : العبارة رقم ) 

التي يتم تكليف المقاول سعار الممارسة الموضوعة من قبل الشركة المالكة   للمشاريع المشروعات أ
                                               (. 83.33( وبوزن مئوي ) 4.17جاءت في هذه المرتبة بوسط مرجح )"   بها  مباشرة

 

   لمشاريع الكوابل الكهربائية استبانة الشركات المنفذةفي  تالتكرارا( 4-4الشكل  رقم )

واألمني في البالد يؤثر  يعدم االستقرار السياسـ" : نصها التيو ( 9العبارة رقم )المرتبة التاسعة :  
( وبوزن مئوي 3.83بوسط مرجح )  في هذه المرتبة جاءت" سلبا  على مدة تنفيذ المشروع وجودته
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حالة للمتابعين جيدين  ليسوان لهذه المشاريع ين المنفذي( ويرجع ذلك إلى أن المقاول76.67)
 خرى تعيق تنفيذ هذه المشاريع .   أسباب أن هناك أللبالد ومقتنعين بالسياسية 
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                                                                           : تاالستنتاجا 4.4
                                                                                               : ن قام الباحث بتحليل النتائج وتفسيرها استنتج التالي أبعد 
 للمهندسين المشرفين  والمعدات التقنية الحديثة عدم توفير وسائل المواصالت واالتصاالت  ( أ) 

                                                                     الكامل عن العمل .تجبره على التوقف المشروع ولربما  ذتنفيمدة ر يتأخفي  تساهم بشكل مباشر
مشاريع الكوابل الكهربائية خاصة وجميع مشاريع عاقة تنفيذ إسباب أ إحدىاالدارية  المركزية(  ب) 

دارة لكون اإلو في مرحلة تنفيذه أكان ذلك في مرحلة التعاقد على المشروع أسواء  ،الكهرباء عامة 
و أعقوبات   أيتطبيق  عوال تستطيبالتعاقد مع المقاول المناسب  مال تقو المشروع   يتبعهاالتي 

خالله إ أو المعتمدة و المواصفات الفنيةأفي حال مخالفته لشروط العقد  عليهمالية غرامات 
                                                             .دون الرجوع لإلدارة العليا  لمشروع للجدوى المطلوبة با
 تطبيق يتم ال التي المشروع تنفيذ مراحل أكثر من عليه والتعاقد للمشروع اإلعداد مرحلة إن(   ج) 

                         .  مشروع ألي التأسيس مرحلة أنها من بالرغم فيها الالزمة الفنية المعايير
 في المتسارع التطور لمواكبة تدريبية بدورات صقلهم وعدم المشرفين بالمهندسين االهتمام عدم(  د) 

 تقنيات عن ويبعدهم ، الحديثة والمواد المعدات على اإلشراف على كفاءتهم من يضعف العالم
                                                                           .   المتطورة اإلشراف

 أبرز من تعتبر األرضية الكهربائية الكوابل لمشاريع المنفذة المقاوالت شركات  خبرة قلة(   ه) 
 :                                               في خبرتهم قلة وتتلخص المشاريع تنفيذ معوقات

 .                         عليه التعاقد يتم مشروع أي لتنفيذ المناسبة المالية لـلتقديرات وضعهم عدم•
 .                               الالزمة للمعدات أيضا توفيرهم ،وعدم والمدربة  الماهرة للعمالة توفيرهم عدم• 
 المقاول يدخل  عليه، التعاقد تم ما وفق موعدها في للمقاولين المالية المستحقات تسديد عدم(   و) 
                 . نهائيا تركه ولربما المشروع تنفيذ على التوقف عن يجبره مما  مالية ضائقة في
 لشبكات العشوائي والتنفيذ ، األرضية التمديدات مشاريع لتنفيذ كاف رصيف وجود عدم( ز)

 جديدة شبكات تنفيذ يعيق  ، منها المقامة  الصحي والصرف المياه وخطوط واالتصاالت الكهرباء
                                                            .   التحتية البنى مشاريع أنواع لجميع

 عند المقاولين محاسبة بها يتم التي العليا االدارة قبل من المعدة الممارسة أسعار ضعف(   ح) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                                                                                            الموازي السوق بأسعار مقارنة المباشر، بالتكليف التعاقد حال في للمشاريع تنفيذهم

اللجوء رضية هو لى  سوء تنفيذ مشاريع الكوابل الكهربائية األإسباب التي تؤدي حد األأمن  (ط) 
م ـــــــــــــــخبراته الىون النظر د عــــــــــالمشاريذه ــــــالمنفذين له مع المقاولينالتكليف المباشر التعاقد بالى 

وفق مناقصة  ،من بينهم كفأاأل الختيار نيخر آن يوبين مقاول همالمفاضلة بين وعدم امكانياتهم ،  و
              .                                                               يعلن عنها مفتوحة 
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يتم  بحيث ال وكفاءة ،خبرة  ين ذو يعن طريق مهندسلهذه المشاريع  التخطيطيةالدراسة ال تتم (ي)
 حساب قيمةيتم حجامها ، كما ال أدفن فيها الكوابل الكهربائية وال تتحليل نوعية التربة التي س

في التي  قيمة نهائية للتكليف المباشر و وتوضع بدال  منها ، بدقةالمنفذة لهذه المشاريع تكاليف ال
                                                                                                         تتوافق مع حجم العمل.  حيان الغلب األأ

البريمافيرا :مثل اريع ـــــة المشـــــط وجدولـتخطيفي ة ــــــج و التقنيات الحديثــــــــالبرام استخدامدم ــــــــــع)ك( 
شراف والتصميم في الشركة العامة للكهرباء عن مواكبة اإلتي يبعد جهومايكروسوفت بروجكت ، 

   التطور في هذا المجال.
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                                                                                         :التوصيـــــات  4.5 
  يوصي الباحث بالتالي :                                                                                      

 .                                الكوادر البشرية  جميعلرفع كفاءة  مجديةوضع خطط وبرامج تدريبية ) أ ( 
                                                .  الكهربائية شراف على المشاريعاالهتمام بجهة اإل)ب( 

                                                                                                         المثاليين بالشركة .)جـ( منح الحوافز التشجيعية والشهادات التقديرية للمهندسين 
 على الغرامات تسليط وفي المواد صرف وفي التعاقد في  اإلدارية المركزية عن االبتعاد( د)

عطاء المخالفة الشركات  هذه تتبعها التي المناطق في المشاريع إلدارات كاملة صالحيات وا 
                                                                                    .  المشروعات

 مشروعات بتنفيذ يسمح ؛لكي الجديدة المخططات فتح عند كاف رصيف توفير على التركيز(  ه) 
                                               .  المعتمدة المواصفات وفق بأنواعها التحتية البنى

 السكنية للمناطق جديدة حضرية مخططات وتنفيذ السكانية للمناطق  المعتمدة المخططات فتح( و)
                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                               المخططة غير
                          .المباشر  المفتوحة واالبتعاد عن التكليف ات( التوجه للتعاقد بالمناقص ز) 
      الفاعلة والكفاءات العالية الخبرات ذوي مهندسين طريق عن تخطيطية دراسات بأعداد القيام(  ح)

                                                             .                                                                        للكهرباء العامة بالشركة
رضية التي تم تنفيذها باستخدام البرامج تخريط جميع التمديدات األقيام الدولة الليبية ب )ط( 

 تقي من،  لوضع قاعدة بيانات ؛(GPS)والمعدات الحديثة مثل ، (Auto Cad):الحاسوبية مثل 
لى أي إلضمان الوصول ، و  تنفيذ مشاريع جديدة دعن، ضرار لهذه الشبكات المنفذة أحدوث أي 

                                                                                . كبيرة مكوناتها بسرعة ألي مكون من  عطل قد يحدث 
جميع مشاريع البنى التحتية من شبكات  جهزة تتبع البلديات والمحافظات تقوم بتنفيذأ) ي ( تكوين 

الكهرباء وشبكات الهواتف السلكية والالسلكية والطرق والجسور وخطوط المياه والصرف الصحي 
لى جهات صيانة وتشغيل إوتحول الجهات المنفذة لهذه المشاريع في الوقت الحالي  ،وخطوط الغاز

                                                                                                  فقط .
العالمية لتوحيد المواصفات المستخدمة في المشاريع  ستشاريةاالالمكاتب  أحدالقيام بالتعاقد مع )ك( 
سوة أوفق مواصفات واحدة  مشاريع إنشائية جديدةلكي يتم تنفيذ  ؛في شتى المجاالت ناآلنشائية اإل

  خر .بباقي دول العالم اآل
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                                                           : توصيات للبحث العلمي 4.6 
شركات المياه والصرف  يتضمين اراء مهندسيوصي الباحث بتوجيه الدراسات األكاديمية الالحقة ب

لمعرفة  العمراني الصحي والشركة العامة للبريد واالتصاالت السلكية والالسلكية ومصلحة التخطيط 
 مشاريع البنى التحتية من وجهة نظرهم .جميع معوقات تنفيذ 



 

 

 

 

 

 

  
 ع ــــــــــــالمراج

 



84 
 

   :عـــــــــــالمراج -
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 : قـــــالمالح -

 : قائمـــــــةالمحكميـــــــــن( 1) ملحقرقم

 مكـــــــــــان التدريـــــــــــــس التخصص مـــــــــــــــــــم المقيــــــــــاس ت
 ســــــــــــــــطرابل –ة الليبية ــــــــاالكاديمي ادارة مشاريع هندسية أ.د زيدان حتوش 1
 مصراتة –المعهد العالي للمهن الشاملة  ادارة مشاريع هندسية د. سليمان قليون 2
 مصراتة -كلية التقنيات الصناعية  هندسة كهربائية د. ستار العيساوي 3
 مصراتة –كلية التقنيات الصناعية  هندسة صناعية محمد شتوان .أ 4
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 :في صورتها النهائية االستبانات(2الملحق رقم )

 الليبيــــــــةكاديمية ال 

 ليبيا – مصراتــــة

 مدرسة العلوم التطبيقية والهندسية

 قسم إدارة المشاريع الهندسية

 

 (1رقم ) استبانةنموذج 

 "مهندسي إدارة مشروعات التوزيع بالمنطقة الوسطىعينة "

 السيــــد المحتــــــرم /

 ورحمة اهلل عليكم السالم

 ،،،وبعد،،،، 

استبانه كإحدى أدوات جمع البيانات حيث يقوم الباحث بأعداد رسالة ماجستير بعنوان )) معوقات بين يديك 
تنفيذ مشاريع الكوابل األرضية  دراسة عملية عن مشاريع كوابل الجهد المتوسط بالشركة العامة للكهرباء(( ، 

 الهندسية . وذلك استكمـااَل لمتطلبات الحصول على درجة  الماجستير في إدارة المشاريع

تهدف هذه االستبانة  إلى جمع البيانات حول واقع تنفيذ هذه المشاريع في الشركة العامة للكهرباء 
 والمشكالت التي تواجهها وذلك للخروج بتوصيات علمية تسهم في تطوير عملية تنفيذ هذه المشاريع .

بما يعكس حقيقية وجهة نظركم علما بأن المعلومات التي  االستبانةأرجو التعاون معنا  وذلك بتعبئة هذه 
 ستدلون بها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط   

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 ثـــــــالباح
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 لمهندسي إدارة متابعة مشروعات التوزيع بالمنطقة الوسطىاالستبانة المعدة أوال : 

 :مرحلة اإلعداد للمشروع و التعاقد  عليه:  -1

 ر.م

 
 اراتــــــــــــــالعب

 درجة الموافقة
شدة

ق ب
مواف

 

فق
موا

ايد 
مح

ق  
مواف

ير 
غ

 

ق 
مواف

ير 
غ

شدة
ب

 

      ملواقع األمحال وأماكن هبوط اجلهديكون اإلعداد للمشروع وفق دراسة  1

      قبل عملية التنفيذ للمشروع األولية للتكاليف خطة  توضع 2

      عاليةاتة وكفاءي خربات تتم   الدراسة  املعدة  للمشروع على أيدي مهندسني ذو  3

      لذلك .تقدر أحجام   الكوابل  املراد تنفيذها باستخدام الطرق العلمية  الالزمة  4

      يقوم الفريق الذي يعد الدراسة  للمشروع بتحليل عينة من   الرتبة ملعرفة نوعية الكوابل اليت ستنفذ   5

      يتم  التعاقد مع املقاولني حسب مناقصة يتم اإلعالن  عنها  6

      يطلب من املقاول قائمة بالعمالة واملهندسني واآلليات الالزمة قبل عملية  التعاقد  7

      املشاريع هتكون املفاضلة بني املقاولني حسب أفضل اإلمكانيات وحسب خربهتم السابقة يف تنفيذ هذ 8

أعمال  املشروع إىل  افيه تقسم أو الربميافريا تتستخدم  تقنيات حديثة  يف التخطيط واجلدولة الزمنية مثل املايكرو سوف  9

 أنشطة حمددة بأزمنة معينة

 
    

      التكليف املباشر  للمقاولني يف   عطاءات املشاريع يعطي نتائج أفضل يف التنفيذ أكثر من إرساء املناقصة   10

      توجد إجراءات قانونية ضمن العقد تلزم املقاول بالتنفيذ بالشروط واملواصفات الفنية للمشروع أثناء التنفيذ   11
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 :مرحلة تنفيذ المشروع والرقابة عليه: -2

 ر.م

 
 اراتــــــــــــــالعب

 درجة الموافقة

شدة
ق ب

مواف
 

فق
موا

ايد 
مح

ق  
مواف

ير 
غ

 

ق 
مواف

ير 
غ

شدة
ب

 

جلنة من الشركة العامة للكهرباء متكونة من املهندس املشرف ومهندسني  آخرين  بتسليم موقع العمل  للمقاول ويعبأ منوذج تقوم  1

 خاص يسمى )) حمظر تسليم موقع عمل (( يبدأ من تارخيه  حساب عمر املشروع

 
    

      االربيد  قبل البدء يف التنفيذ ملعرفة مسارات شبكاهتتقوم الشركة  قبل عملية  التنفيذ بالتنسيق مع شركة  املياه و شركة  2

قع العمل يقوم بإعداد جسات باليد  لتوضيح   مسارات  كوابل الربيد وخطوط املياه  لتفادي إتالفها الحقاً موبعد استالم املقاول  3

 زمن تنفيذ املشروع  علىاليت يف حالة حدوثها تؤثر سلبا 

 
    

      للزيارات امليدانية يقوم املهندس املشرف من خالله بإعطاء مالحظات للمقاول  عن سري جمريات التنفيذيعد دفرت  4

      يقوم املقاول باستخدام املعدات الالزمة لتنفيذ عمله اليت تساعده على إمتامه  يف الوقت احملدد 5

      املناسب واليت تتوافق مع املواصفات املعتمدة يقوم املقاول  بتوريد املواد الالزمة    للتنفيذ يف الوقت  6

      يعتمد املقاول  يف تنفيذ املشروع  على  العمالة الفنية املاهرة .   7

      يقوم املهندس  املشرف باستالم املشروع  من املقاول على مراحل. 8

      اف أنابيب احتياطية لالستفادة منها يف تنفيذ مشاريع قادمة تضأثناء تنفيذ عبورات  للكوابل يف تقاطعات الطرق الرئيسة  9

      كوابل بالاضرار   أييقوم املقاول باستخدام املعدات الالزمة لفرد الكوابل وفق املواصفات املعتمدة اليت تضمن عدم حصول  10

      التنفيذلتنفيذ مشاريع الكهرباء من أهم معوقات  يعترب عدم وجود رصيف كافٍ 11

      ديدةاجلشاريع املسوء تنفيذ املشاريع السابقة من كوابل كهرباء وكوابل بريد وشبكات املياه  يؤثر سلباً على تنفيذ  12
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      أسباب سوء تنفيذ املشاريع منقلة خربة املقاول وقلة إمكانياته تعد  13

      خطأه  يف حالة حدوثه  وعلى نفقته على تصحيحيقوم  املهندس املشرف مبخالفة املقاول و إجباره  14

      يقوم املقاول بتصحيح اخلطأ  ان وجد و بكل رحابة صدر وبكل دقة  15

      تسبب يف تأخر تنفيذ املشروع وأحيانا فشلهيضعف أسعار املمارسة املوضوعة من الشركة يف حالة التكليف املباشر    16

      فشله  تنفيذ املشروع وأحياناًعلى تقلبات السوق   تؤثر سلباً  17

      تنفيذ املشروع تأخر التدفقات النقدية  املسلمة للمقاول من الشركة العامة للكهرباء  تؤثر  يف 18

      املتابعة  اليت يقوم هبا املشرف واملالك يف أثناء التنفيذ تضمن دقة عمل املقاول وفق املواصفات املعتمدة  واجلودة  املطلوبة   19

      تعمل اإلدارة العليا   على تطبيق اللوائح والقوانني  النافذة   على الشركات املخالفة 20

      ستقبليةاملشاريع املتنفيذ  عندتعمل  الشركة على االستفادة  من أسباب تأخر هذه املشاريع  21

      عاليةات وكفاءاتخرب ييف  العقود  تقوم الشركة املنفذة للمشروع بالتعاقد مع مقاولني بالباطن دو 22

      اإلشراف على التنفيذ   عندقلة خربة املهندس املشرف  وعدم صقله بدورات تدريبية تقلل من مقدرته   23

      عدم توفر وسائل املواصالت  واالتصاالت الالزمة  جلهة اإلشراف  يعيقها   على تنفيذ عملها   24

حلول  باختاذيضاً  أاملركزية وعدم تفويض ادارت  املشروعات  بالتعاقد  مع املقاولني  لتنفيذ األعمال املختلفة  وعدم تفويضها  25

 سباب سوء تنفيذ املشاريع الكهربائية بصفة عانة أهم  ألبعض املشاكل  اليت تعيق تنفيذ بعض املشاريع   يعترب من 
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 مرحة تشغيل المشروع واستالمه  -3
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      لزام املقاول بتصحيح العيوب يف حالوجودها قبل البدء يف التشغيلإ 1

      أتناء تنفيذهابعض  الكوابل املنفذة  من قبل املقاولني تتعرض لتلف جزئي   2

      مبجرد  االنتهاء من تنفيذ املشروع  خيطر املقاول اجلهة املالكة  بذلك ويطلب منها استالم املشروع ابتدائياً 3

      وحماسب تقوم باستالم املشروع ابتدائياً  اتي  خربوتشكل جلنة فنية تتكون من مهندسني ذ 4

      تلزم اللجنة املكلفة باستالم املشروع املقاول بعمل جسات ملسارات الكوابل املنفذة ملعرفة جودة تنفيذها 5

      خطأ يف التنفيذ ختطر اللجنة املقاول بذلك وتطلب منه  معاجلته . أييف حال وجود  6

      املشروع  وتعد لذلك وثيقة االستالم االبتدائي للمشروععند قيام  املقاول مبعاجلة  اخلطأ املذكور مسبقاً تستلم  اللجنة  7

يف حالة عدم قبول املقاول مبعاجلة األخطاء يف التنفيذ املذكورة مسبقاً اذا مل تكن تضر باملشروع  يتم خصم قيمة هذه  8

 األعمال وتذكر يف حمضر االستالم االبتدائي ويستلم املشروع

 
    

      االستالم االبتدائي للمشروع  خيطر املقاول اجلهة املالكة  بذلك ويطلب منها استالم املشروع هنائياًبعد مرور سنة من  9

      وحماسب تقوم باستالم املشروع استالماً هنائياًذوخيرباتتشكل جلنة فنية  أخرى   من مهندسني  10

      تلزم اللجنة املكلفة باالستالم النهائي للمشروع  املقاول بعمل جسات ملسارات الكوابل املنفذة ملعرفة جودة تنفيذها 11

      ملشروع  ختطر اللجنة املقاول بذلك و تلزمه  مبعاجلته .اخطأ يف التنفيذ يضر  أييف حالة وجود  12

اخلطا املذكور مسبقاً تبدأ اللجنة  بإجراءات االستالم  وتعد لذلك وثيقة يف حالة شرع  املقاول بالقيام مبعاجلة   13

 االستالم النهائي  للمشروع

 
    

خطاء يف التنفيذ وكانت هذه األخطاء ال متنع االستفادة من الكابالت  يتم خصم يف حالة عدم قبول املقاول مبعاجلة األ 14

من  االستفادةقيمة هذه االعمال وتذكر يف حمظر االستالم النهائي ويستلم املشروع إال إذا كانت  هذه األخطاء متنع 

ا يضًأاملالية عليه  ، وتصي اللجنة عمال  مع توقيع الغرامة املشروع  مستقبال ًففي هذه احلالة يتم خصم قيمة هذه األ

 بتكليف مقاول اخر بتنفيذها   .
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 األكاديمية الليبيــــــــة

 ليبيا –مصراتــــة 

 مدرسة العلوم التطبيقية والهندسية

 قسم إدارة المشاريع الهندسية

 

 (2رقم ) استبانةنموذج 

 "شركات المقاوالت المنفذة لمشاريع الكوابل الكهربائية األرضيةعينة "

 شركة ................../ السادة المحترمون 

 ورحمة اهلل وبعد ،،،،،،،السالم عليكم 

بين يديك استبانه كإحدى أدوات جمع البيانات حيث يقوم الباحث بأعداد رسالة ماجستير بعنوان 
)) معوقات تنفيذ مشاريع الكوابل األرضية  دراسة عملية عن مشاريع كوابل الجهد المتوسط 

درجة  الماجستير في إدارة بالشركة العامة للكهرباء(( ، وذلك استكمـااَل لمتطلبات الحصول على 
 المشاريع الهندسية .

تهدف هذه االستبانة  إلى جمع البيانات حول واقع تنفيذ هذه المشاريع في الشركة العامة للكهرباء 
والمشكالت التي تواجهها وذلك للخروج بتوصيات علمية تسهم في تطوير عملية تنفيذ هذه 

 المشاريع .

بما يعكس حقيقية وجهة نظركم علما بأن  االستبانةهذه  أرجو التعاون معنا  وذلك بتعبئة
 المعلومات التي ستدلون بها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط   

 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 الباحـــــــث
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       لشركات المنفذة لمشاريع الكوابل الكهربائية المعدة ل االستبانةتانياً  : 
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      قلة  خربة املقاول  الكافية يف تنفيذ هذا النوع من املشاريع  يؤثر سلبا ً على تنفيذه هلا  1

      للتعاقد عليهعدم دراسة املقاول للجدوى املالية من املشروع الذي تقدم  2

3 
هذا النوع من املشاريع  يعوق  عند تنفيذتقلبات السوق  وارتفاع  أسعار املواد األولية  أخد  عدم 

 تنفيذ هذه املشاريع

     

4 
تأخر التدفقات النقدية املالية املستحقة للمقاول من  الشركة املالكة تضعف من قدرته على إمتام 

 مشروعه يف الوقت احملدد .

     

5 
التحتية  السابقة من كوابل كهرباء وكوابل االتصاالت وخطوط املياه سوء تنفيذ مشاريع البنى 

 والصرف الصحي  جيعل متديد كوابل أخرى  غاية يف الصعوبة .

     

6 
عد م وجود الرصيف الكايف لتنفيذ مشاريع كوابل جديدة  يعترب من أهم معوقات تنفيذ هذه 

 املشاريع

     

7 
امتام املشروع  تعيق قلة خربة املهندس املشرف  وعدم إشرافه على العديد من املشاريع املشاهبة 

 يف وقته احملدد 

     

8 
من العوامل الرئيسة اليت تؤثر سلبا ً يف تنفيذ املشروعات أ سعار املمارسة املوضوعة من قبل الشركة 

 املالكة   للمشاريع اليت يتم تكليف املقاول هبا  مباشرة   

     

      واألمين يف البالد يؤثر سلباً على مدة تنفيذ املشروع وجودته  يعدم االستقرار السياس 9
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