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 مفهوم الخطر في المشروعProject Risk Concept    

 .هو حدث أو ظرف غير مؤكد والذي ينتج عن حدوثه أثر سلبي أو إيجابي على هدف المشروع      

وإدارتها هو ممارسة إدارة المشاريع الرئيسية لضمان أن أقل عدد من المفاجآت تحدث في حين يجري المشروع تحليل المخاطر 

الخاص بك. وفي حين أننا ال نستطيع التنبؤ بالمستقبل على وجه اليقين، إال أنه يمكننا تطبيق عملية بسيطة ومبسطة إلدارة المخاطر 

لحد من حدوث هذه الشكوك أو تأثيرها. ومن شأن ذلك أن يحسن فرصة النجاح في إنجاز للتنبؤ بحالة عدم اليقين في المشاريع وا

 .المشروع ويقلل من عواقب تلك المخاطر

 

 :لى حدوث المخاطرظروف المشروع التي يمكن أن تؤدي إأهم 

  اإلدارة.سوء 

   الكفاءة.عدم 

 .االعتماد على مشاركين خارجيين بتنفيذ المشروع ال يمكن رقابتهم وضبط أدائهم   

 :أسباب مخاطر المشروع 

 .القوة العاملة المحدودة المتاحة للمشروع 

 .عدم مالءمة القوة العاملة للمهمات المسندة إليها 

  .الكلفة اإلضافية 

  .الخلل في الجدول الزمنى للمشروع 

 .طول فترة التنفيذ 

 جودة التنفيذ. ضعف  

باإلمكان التخطيط لها على العكس  وتحليلها وصاروهي تلك األخطار التي تم تشخيصها  Known Risks وهناك بعض األخطار المعروفة

التي ال يمكن إدارتها بالرغم من أن المدراء في المشروع يمكن أن يتعاملوا معها عن  Unknown Risks من األخطار غير المعروفة

  قائمة على أساس الخبرة الماضية المكتسبة من خالل تنفيذ مشاريع سابقة. تطبيق خطط طوارئ عامةطريق 

لها موازنة بالمقابل الذي  عندما تجرىوهي تلك المخاطر التي تهدد نجاح المشروع ولكنها تقبل  وهناك من المخاطر ما يعتبر فرصة 

فيها خطر كبير بعدم اإلنجاز في الوقت المحدد وكلفة عالية  المشروع حيثنشطة مثال ذلك التعجيل وتبني جدولة سريعة أل .سينجم عنها

 عن الوقت المكتسب. والتي تنجمولكن بالمقابل فإن المنافع كبيرة 
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 أنواع المخاطر في المشروع 

  Legal Risks قانونيةأوالً: مخاطر  

  التاليةنقص أو عدم وجود الرؤية القانونية للمتطلبات أو التعديالت المحتملة في الجوانب: 

 شروط السالمة. 

 التشريعات المتعلقة بالبيئة والتخطيط العمراني. 

 شراء العقارات. 

 تقديم العطاءات. 

 اإلعفاءات والسماحات. 

 إجراءات تتعلق باألماكن العامة والتخطيط اإلقليمي. 

  :احتمال إقامة دعاوى 

 دعاوى من قبل المستفيدين كنتيجة ألخطاء في األداء أو خلل في الشروط المتفق عليها في وثائق العقد. 

 دعاوى من قبل البلدية بسبب الفشل بالوفاء باالتفاقيات أو األضرار بالمناطق المحيطة بالمشروع. 

 و أعمالهمدعاوى من قبل سكان الجوار بسبب أضرار تلحق بمساكنهم أ. 

 أخطا ترتكب من قبل المقاولين أو منفذي المشاريع فيما يتعلق بالتحضيرات القانونية. 

 أخطار ترتكب من قبل منفذي المشاريع فيما يتعلق بااللتزام بالتشريعات أثناء تنفيذ المشروع. 

  Organizational Risksثانياً: مخاطر تنظيمية   

 :وع كنتيجة لآلتيتعديالت على برنامج متطلبات المشر

 عدم الوضوح في المبادئ األساسية. 

 تغيير في تعريف أو تحديد المشروع. 

 عدم وجود إجراءات واضحة للمشروع 

 إجراءات خاصة بالتعديالت المحتملة والتخطيط وتقدير التكاليف وغيرها. 

 إجراءات إتمام المشروع وقبوله من قبل المستفيد. 

 إجراءات إدارية. 

  وفتح العطاءاتإجراءات تقديم. 
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 إجراءات المكافآت. 

 نقص في االجراءات الخاصة بوضوح المتطلبات الموضوعة من قبل الزبون أو المدير أو البلدية أو المدينة. 

 الفشل في االتفاق مع األطراف المختلفة التي لها عالقة بالمشروع. 

 )نقص أو عدم وجود خطة اتصال بأصحاب المصالح )الداخليين أو الخارجيين. 

 عدم وجود خطة واضحة للجودة. 

 عدم وضوح حدود المشروع. 

 عدم وجود تنسيق داخلي بين المشاريع الفرعية ضمن المشروع الكلي. 

 عدم األخذ بعين االعتبار للمشاريع األخرى جزئياً أو كلياً والموجودة ضمن نفس النطاق. 

 شاكل في تنظيم المشروع أو انسحاب بعض األفراد ذوي النقص في الموارد البشرية المتخصصة بجزء معين من المشروع بسبب م

 .االختصاص النادر أو إجراء تعديالت على كوادر المشروع

 التأخر في طلب المواد التي يحتاجها المشروع. 

 عدم دقة أو عدم اكتمال التقديرات الزمنية المختلفة ألجزاء المشروع. 

 اصة بالمشروععدم اكتمال أو عدم االهتمام للوثائق التعاقدية الخ. 

   Technical Risks ثالثاً: المخاطر الفنية

 تقييم غير صحيح للتكنولوجيا المطلوبة أو لطرق البناء أو لمراحل المشروع. 

  التنفيذ.لتصميم وأساليب البناء يتم إجراؤها أثناء باتعديالت 

 عمل إضافي أو زائد لربط اإلنجاز الحالي بإنجاز سابق. 

  أو طرق عمل جديدة بالتنفيذتطبيق أساليب إبداعية. 

 تقدير غير سليم لكميات المواد الضرورية لتنفيذ المشروع. 

 أداء مخيب لآلمال من قبل المقاولين المنفذين أو المصممين. 

 عدم توفر المواد الضرورية او تأخير في استالم المواد. 

 أخطاء في التنفيذ. 

 أو ممثله تعقيد بالتنفيذ غير متوقع من قبل المقاول أو المالك. 

 اإلضراب وإحداث الشغب. 
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 Zoning Risksالمواقع رابعاً: مخاطر 

 وجود عوائق للعمل في مكان التنفيذ. 

 وجود آثار أو ما يدل على أن المنطقة أثرية. 

  أو غيرها وكوابل االتصاالت والكهرباءوجود المواسير واألنابيب الخاصة بخدمات الصرف الصحي. 

  تستمر فترة طويلة ناتجة عن سوء األحوال الجوية والتيعدم توفر مناخ مالئم للتنفيذ. 

 د عملية التنفيذية يؤدي إلى تعقنطقوجود تلوث في الم. 

 نوعية األرض ليست مالئمة من حيث قدرتها على تحمل اإلنشاءات أو بسبب خصائصها األخرى. 

 ة في مكان تنفيذ المشروعاعتبارات غير كافية لما يتعلق بالثروة النباتي. 

 تكاليف إضافية لحماية مناطق المياه الجوفية. 

 عدم وجود بنى تحتية موصلة إلى مكان التنفيذ مثل الطرق أو عدم كفاية مكان التنفيذ. 

 الحاجة لبناء مرافق وتسهيالت للمرور ووسائل األمان وغيرها. 

 

  Financial Risks خامساً: المخاطر المالية

  سعار المواد المستخدمة في تنفيذ المشروعمفاجئ ألارتفاع. 

  العملة الصرف وانخفاضالتغير في أسعار. 

 االنحرافات الحاصلة في التقديرات الضريبية. 

 التغيرات في أسعار الفائدة. 

 اإلفالس الذي قد يتعرض له أحد المقاولين أو الموردين أو المستفيد من المشروع. 

 ات الممولة لمساعدة منفذي المشروعوفرة التمويل واستعداد الجه. 

 عدم الدقة في تسديد االلتزامات تجاه المنفذين. 

 نقص في الحصول على المعلومات التمويلية. 
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  Social Risks سادساً: المخاطر االجتماعية

 هم واستفادتهم مننقص أو انعدام االتصاالت مع المتأثرين من تنفيذ المشروع في المنطقة، وعدم وجود إجراءات لتشجيع مشاركت 

 .المشروع

 معايير تقييم االداء االجتماعي أثناء تنفيذ المشروع المبالغة في. 

 عدم وجود مقاييس للحد من اآلثار السلبية والضرر للمجتمع في منطقة التنفيذ. 

 حصول ضرر مباشر على طرف آخر أو أمالكه أثناء التنفيذ. 

  محاصرة المشروع من قبل سكان منطقة تنفيذ المشروعالتأخير الذي قد يحصل بسبب التظاهرات أو. 

  تقديرات خاطئة حول المقاييس الالزمة لمعرفة مدى الحاجة لطرق ووسائل نقل المعدات والمواد لضمان عدم مضايقة السكان في منطقة

 التنفيذ.

 

  Political Risks سابعاً: المخاطر السياسية

  للقيام ببعض األعمال الضرورية في الوقت المناسبالفشل في الحصول على موافقات أو السماح. 

 عدم وعي الجهات السياسية بأهمية وخطورة بعض اإلجراءات المطلوبة بسرعة. 

  العامةعدم االتفاق أو صعوبته مع البلديات والمجالس المحلية أو غيرها من الجهات. 

  تتعلق بطرق التنفيذ او التصميم العام للمدينة والواجهات وطرق البلدية ألمور وعدم وضوح الرؤية لدى الجهات اإلدارية والسياسية

 .الصيانة أو التنسيق بين المشاريع المختلفة للبنى التحتية وعالقة كل ذلك بالبيئة وحمايتها

 مشاكل تتعلق بتبني خطط إقليمية أو خطط تنظم المناطق داخل المدينة. 

 ينةمشاكل في مسألة التوريد وفرض التعامل مع جهات مع. 

 


