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: خصائص مشروعات البناء والتشييد1-1            

أن :  منها ،با التغيري مسة من مسات  مشروعات البناء والتشييع ليعة أسب يعّد 
ىذا النوع من ادلشروعات ذو معة طو لة نسبياً للتنفيذ األمر الذي  ؤدي إىل التغيري يف 
بيض ادلتطلبات أو ظهور مستجعات لعى ادلالك أو حصول تطور تقين جع ع يف ىذا 

 . اجملال

 كما أن ىذه ادلشروعات حتوي ععداً كبرياً من الوثائق و منها ادلواصفات 
 يول الكميات و  شرتك يف إععادىا ععد من ادلهنعسني ذواوادلخططات وجع

 التغيري أمراً وارداً بسبب ضخامة اليمل  وضيف إمكانيةالتخصصات ادلتنوعة مما جييل 
. التنسيق بني تلك التخصصات أو استحعاث تنظيمات ولوائح حكومية جع عة

 

 :عرض المشكلة العلمية1-2

إن الصفة الع ناميكية وادليقعة لصناعة التشييع وطول ادلعة الزمنية مابني مرحلة 
التياقع ومرحلة التنفيذ تؤدي إىل تغيريات كثرية يف ادلواد واألساليب واحتياجات ادلالك 

وظروف السوق ومنو تصبح أوامر التغيري البع منها، وقع تكون ىذه التغيريات يف 
ادلخططات أو ادلواصفات أو رلال اليمل أو شروط التياقع وتكمن ادلشكلة اليلمية يف 

 :النقاط اآلتية 

 .الكثرية اليت ميكن أن تنتج عن األثر الرتاكمي للتغيريات يف الكلفةآلثار اجلانبية ا   -1

  .مباشرة  قع  نيكس التغيري سلباً على تنفيذ أعمال مل  طلها التغيري  -2

 .األطراف  قع تطال أوامر التغيري بآثارىا السلبية مجيع  -3

 . ععم وجود تصنيف لألسباب واآلثار ادلتوقية من أوامر التغيري -4
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 :أهداف البحث - 1

 :تتمثل أىعاف البحث بالنقاط اآلتية 

 .حتع ع األسباب الرئيسية ألوامر التغيري .1
 .ه كلفة ادلشروع وزمنيفحتع ع التأثريات السلبية ألوامر التغيري  .2
حتع ع كيفية تاليف التأثري السليب ألوامر التغيري على ادلقاول  واجلهة ادلالكة  .3

 .وبالتايل على ادلشروع ككل
قرتاح خمطط  نظم و ضبط عملية استصعار ىذه األوامر للتقليل من آثارىا ا .4

 يف هبا ادليمول اليلمية اليادلية ادليا ري االستفادة من خالل منالسلبية وذلك 
 .الصعد ىذا

  :البحث منهجية 1-4

 دراسة احلالة عرب  الوصفي التحليلي من خالل استخعام أسلوبهنجامل إتباعسيتم 
: اآلتيةدراسة ادلشار ع التابية جلامية دمشق وذلك من خالل اخلطوات 

 يف مشروعات البناء والتشييع من خالل األحباث ىاحتع ع أسباب أوامر التغيري وأنواع -1
 .السابقة والعراسات ادلرجيية 

 يف أرشيف مع ر ة واالستقصاءجتميع البيانات وادليلومات ادلطلوبة عن طر ق البحث  -2
و الشؤون اذلنعسية التابية جلامية دمشق عن ادلشار ع ذات حجوم األعمال ادلتوسطة 

 كلفة يف ومعى تأثريىا ةوتتبع التغيريات احلاصلة وأوامر التغيري الصادر الكبرية نسبياً ،
. ىاادلشار ع وزمن

      والربامج اإلحصائيةاإلحصائيةحتليل ادليلومات السابقة باستخعام التحليالت  -3
. ادلناسبة 

تقليل األثر السليب على ادلقاول لضبط استصعار ىذه األوامر ت وضع مقرتحات مالئمة -4
 .ككلواجلهة ادلالكة وبالتايل على ادلشروع 

 .التحقق من ادلخطط ادلقرتح عرب عرضو على ذوي االختصاصات -5
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:  مجال حدود البحث 1-5

  التأثرياتث سيتم دراسةدمشق، حيالبحث مشار ع جامية عينة مشل ت
 االنتهاء من حلظة ادلباشرة بالتنفيذ إىل ىا أزمنة ىذه ادلشار ع وكلفيفالسلبية للتغيريات 

 وحجم ىذه ادلشار ع 2011 إىل 2004 وحتع عا ادلشار ع ادلنفذة مابني .التنفيذمن 
 .مليون لرية سور ة ( 150 – 10) رتاوح بني 

  :البحث تنظيم 1-6

 (:1-1)مت تنظيم البحث حبيث حيتوي على مخس فصول كما ىو مبني يف الشكل 
 ىعاف ونطاق حعود البحث ادلشكلة اليلمية وأ الفصل األول  يرض

 باإلضافة إىل تنظيم ىعاف البحثأومنهجية العراسة ادليتمعة لتحقيق 
 .البحث

  اليادلية ىم العراسات واألحباثأ للنظر يف مت ختصيصوأما الفصل الثاين 
 يف أوامر التغيري وتأثرياتسباب  أاليت قامت بعراسةاجملال،  يف ىذا السابقة

  . وخاصة من حيث تأثرياهتا يف الكلفة والزمنادلشار ع مبختلف أنواعها
  أوامر التغيريإىل  التغيريات وأنواعها باإلضافة الثالث ليرض مفهومالفصل أفرد 

 التشييع، يف عقود وأنواعها اليت ىي الصيغة القانونية لتنفيذ التغيريات
  مجع البيانات إذ مت  ادلنهج ادلتبع فقع أفرد لعراسة احلالة وفقأما الفصل الرابع

 حللت ومن مث ونسقت يف جعاولادلطلوبة من ادلشار ع ادلعروسة 
اقرتاح خمطط  ضبط عملية استصعارىا إىل ضافة إ.منها النتائج تواستخلص

 .اعتمادا على النورمات والكودات اليادلية يف ىذا اجملال
  للنتائج ادلستخلصة من ىذه العراسة والتوصيات  الفصل اخلامسو يرض

 .اجملالستقبلية يف ىذا املألحباث لوبيض ادلقرتحات 
 ادلالحق وادلراجع. 
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 مخطط تنظيم البحث  (1-1)الشكل 

 

أوامر التغيير في مشاريع التشييد 

المراجع 
والمالحق

جداول دراسة 
الحالة 

المراجع

النتائج 
والتوصيات 

النتائج 

التوصيات

أبحاث 
مستقبلية 

دراسة حالة

تجميع البانات

تحليلها

استخالص 
النتائج

الخلفية النظرية 

مفهوم 
التغييرات 

مفهوم أوامر 
التغيير 

شروطها 
وأهميتها

أنواعها

أسبابها

الدراسات السابقة 

حسب نوع 
المشروع

تكوين نظام 
برمجي

مقارنة

من وجهة نظر 
االستشاريين

مقدمة 

أهمية البحث 

مشكلة البحث

هدف البحث

حدود البحث

منهجية البحث



 

 

 جامعة دمشق 

 كلٌة الهندسة المدنٌة 

 قسم اإلدارة الهندسٌة والتشٌٌد

 

 

 أسباب وتأثٌرات أوامر التغٌٌر
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التغييرات وأوامر التغيير هي ظاهرة شائعة في صناعة التشييد في أي مشروع من مشاريع 
إن عملية البناء والتشييد التقليدية والتي يكون هناك فاصل زمني كبير بين التخطيط .سوريا

والتصميم والتنفيذ تزيد بشكل كبير من احتمال حدوث تغييرات وأوامر تغيير في 
هناك العديد من األسباب التي تؤدي إلى حدوث تغييرات في مشروعات . المشروع

التشييد، وغالبا تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة في كلفة المشروع وتأخيرات زمنية 
وصعوبات إدارية ، وتهدف هذه الدراسة إلى تقديم فهم جيد عن األسباب الرئيسية ألوامر 

التغيير وآثارها السلبية على كلفة وزمن المشروع وترتيب هذه األسباب حسب األكثر 
 .أهمية ووضع بعض المقترحات للتخفيف من آثارها السلبية على المشروع

حيث تم دراسة عينة من مشاريع جامعة دمشق وتحديد أهم التغييرات الحاصلة فيها والتي 
أدت إلصدار أوامر تغيير ، وتوضح الدراسة أن أهم األسباب المؤدية إلصدار أوامر تغيير 

في المشاريع المدروسة تنتج بصورة عامة من قبل الجهة المالكة أو نتيجة األخطاء 
والنقص في الدراسة والتخطيط أو شروط الموقع أو تكون نتيجة قلة خبرة الجهة المشرفة 

 .والمقاول في التنفيذ

وتوفر هذه الدراسة مفهوم عام للتغييرات و أوامر التغيير في مشاريع التشييد ومقدار 
 .تأثيراتها السلبية على كلفة وزمن المشاريع
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 الثانيالفصل 

 الدراسات السابقة 
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 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة

: مقدمة - 2-1

 0 مشروع من تغيريات أيخيلو إحدى مسات مشاريع التشييد إذ اليكاد أوامر التغيري ديكن اعتبار 
 يستدعي إصدار أوامر تغيري تنظم  وىذا ماكمية العمل أو كمية ادلواد أو طريقة البناء،يف  ةيومي

وربصرىا وربدد كلفتها وأزمنة تنفيذىا ، ومدى تأثريىا يف ادلشاريع وإدراجها ىذه التغيريات 
  لذلك كان ىناك العديد من الدراسات ضمن إطار ادلشروع بوصفها جزءاً أساسياً منو؛

وىذا الفصل خمصص لعرض األحباث . ىذا اجملال دلا ذلذه األوامر من أمهية كبرية يف واألحباث 
 .والدراسات السابقة يف رلال أوامر التغيري يف صناعة التشييد

 : أوامر التغيير حسب نوع المشاريع- 2-2

   : بعنوان دراسة            - 
(Hsieh T y. "Statistical analysis of causes for change orders 

 in Metropolitan public works"  - 2004 ) 
قام الباحثون بدراسة مشاريع القطاع العام يف مدينة تايوان ، وربديد أىم األسباب اليت تؤدي إىل 

تغيريات ضمن ىذه ادلشاريع ، ركزوا بداية على  تقسيم ادلشاريع ادلنفذة يف تلك ادلنطقة إىل 
 مشاريع لدرئ – مشاريع الصرف الصحي – مشاريع الطرق –مشاريع األبنية  : مخسة أصناف 

يف  مشروع موزعة 90 عينة من ىذه ادلشاريع مقدارىا ودرسوا.  مشاريع األنفاق –الفيضانات 
 : (1-2 )اجلدول 

عدد ادلشاريع ادلدروسة نوع ادلشروع 
 40 األبنيةمشاريع 

 14مشاريع الطرق 
 14مشاريع الصرف الصحي 
 12مشاريع لدرء الفيضانات 

 10 األنفاقمشاريع 
 أنواع ادلشاريع ادلدروسة يف ىذه الدراسة (1-2)اجلدول 
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ووضعوا رلموعة من ادلؤشرات اليت تساعد يف قياس وربليل مدة تأثري أوامر التغيري احلاصلة ضمن 
:  ومن ىذه ادلؤشرات وأزمنتها كلفتها يفىذه ادلشاريع 

 -(COR:) ادلشروع  ىذا ادلؤشر يقيس نسبة رلموع كلفة األعمال   ادلضافة و احملذوفة من
. األصلية كلفة ادلشروع يف

( -CORA): الناذبة عن أوامر التغيري إىل  اإلضافيةىذا ادلؤشر يقيس نسبة تكلفة األعمال 
 . األصليةتكلفة ادلشروع 

( -CORS) :  ىذا ادلؤشر يقيس نسبة تكلفة األعمال   احملذوفة الناذبة عن أوامر التغيري إىل
 . األصليةتكلفة ادلشروع 

 -(FCO:) ادلشاريع أصناف ىذا ادلؤشر يقيس درجة تكرار أوامر التغيري ضمن كل صنف من 
 .ادلدروسة

( -POC) :  ىذا ادلؤشر يقيس نسبة عدد أوامر التغيري الناذبة عن سبب معني إىل عدد أوامر
. التغيري يف ادلشروع ادلدروس

( -SED) :  ىذا ادلؤشر يقيس نسبة الزمن الناتج عن السبب ادلؤدي ألمر تغيري إىل زمن
. ادلشروع ادلدروس

 الرموز ادلستخدمة  (2-2)يبني اجلدول 
 المعنى الرمز

(COR )Change order ratio 
(CORA )Change order ratio in addition 

(CORS )Change order ratio in subtraction 
(FCO )Frequency of change orders 
(POC  )Proportion of change order 

(SED )Schedule extension degree 
 الرموز ادلستخدمة يف قياس أوامر التغيري (2-2)اجلدول 

 ةأوامر تغيري ضمن ادلشاريع يتفرع منها ثالثإىل سباب ادلؤدية ألصناف رئيسية لأووضعوا تسعة 
                ربليل ىذه األسباب ودراسة ادلشاريع السابقة توصلوا ب و فرعيا، اومخسون سبب

 :اآلتيةإىل النتائج 

عطاء إغلب أوامر التغيري تأيت من النقص يف التصميم والتخطيط والدراسة لذلك البد من أن إ- 
 .ادلشاريعىذه ادلرحلة ادلزيد من االىتمام والتدقيق اجليد لتاليف حدوث تغيريات كبرية يف 
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ىي نسبة واقعية  % 17 – 10ة عن التحليل الواقعة بني التغيري الناتجن نسبة كلفة أوامر إ- 
 يف تقييم كلفة التغيريات ضمن ادلشاريع ،وتساعد يف اً منوذجية برأي الباحثني ، مما جيعلها معيار
. إدارة التغيريات احلاصلة ضمن ادلشروع 

 بني أنواع أوامر التغيري احلاصلة ونوع ادلشروع ادلنفذ،وىذه اً  ىناك ارتباطأن أيضا توضح الدراسة 
 [17]. إدارة ادلشاريع إسًتاتيجيةخذ بعني االعتبار يف ؤ تأنادليزة البد 

 ,Chao hui Wu, Ting ya Hsieh, and Wen lon Cheng)قدم كالً من - 
"Statistical Analysis of Causes for Design Change in Highway 

Construction on Taiwan,"  2005 )     حبثاً لدراسة أىم األسباب اليت تؤدي إىل
أوامر تغيري يف مشاريع الطرق السريعة يف مدينة تايوان ومقدار تأثريىا يف كلفة  ىذه ادلشاريع 
واليت تعترب من أكثر ادلشاريع كلفة يف ىذه ادلدينة دلا تواجهو من عوائق االختالف اجليولوجي 

والسدود واألنفاق واجلسور ادلوجودة يف طريق ىذه ادلشاريع ، إضافة إىل تكلفة أوامر التغيري اليت 
 أسباب رئيسة ألوامر 7من كلفة ادلشروع األصلية ، وتوصلوا إىل أن ىناك  % 50قد تصل إىل 

 :التغيري تنقسم إىل أسباب داخلية وأسباب  خارجية 

  عوامل اجلو وادلناخ – العامل السياسي –تغيريات تشريعية : أسباب خارجية

تداخل أعمال )عوامل أخرى -ادلصمم أو االستشاري - ادلقاول -ادلالك : أسباب داخلية
 . (ادلقاولني 

وبعد ربليل ىذه األسباب توصلوا إىل أن .  سبباً فرعياً 33وقسموا األسباب الرئيسة إىل 
االىتمام دبرحلة التصميم والتخطيط وتعزيز ادلسح اجليولوجي اجليد خيفض إىل درجة كبرية 

 [12]. حدوث تغيريات ويقلل من تأثرياهتا إذا حدثت 

 ,Naif T. Ibn-Homaid, Adel I. Eldosouky) عكف كالً من الباحثني -
Mohammed A. Al-Ghamdi "Change Orders in Saudi Linear 

Construction Projects ", 2011 ) على دراسة أوامر التغيري يف مشاريع البنية التحتية 
وادلمتدة طولياً ادلنفذة يف السعودية مثل مشاريع الطرق والصرف الصحي حيث قاموا بإجراء 

مسح ميداين مشل أطراف ادلشروع الثالثة ، ادلالك واالستشاري وادلقاول على ىذه النوعية من 
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ادلشاريع ، ومت حساب مؤشرات تكرار احلدوث وشدة التأثري واألمهية لتحديد وترتيب أسباب 
وخلصت الدراسة إىل . وتأثريات أوامر التغيري ومدى تكرار استخدام ممارسات إدارة ومراقبة التغيري

أن االستشاري ادلصمم ىو الطرف ادلسبب يف نشوء أوامر التغيري وظهر أن ادلتوسط اإلمجايل 
كما استنتج . من الكلفة الكلية للمشروع % 11.3للزيادة الناشئة عن أوامر التغيري يبلغ 

وأوصت الدراسة باستخدام بعض .  تأثريات ألوامر التغيري 7 سبباً ىاماً و11الباحثون أن ىناك 
ادلمارسات بشكل كبيري إلدارة وضبط التغيري يف مشاريع التشييد السعودية ادلمتدة طولياً، منها 

 [20].ربديد متطلبات ادلالك بوضوح قبل البدء بالتصميم

 :أوامر التغيير من وجهة نظر المهندسين االستشاريين - 2-3

 Safuan, A." Causes and Effects of Change Order To)درس-

Engineering Consultant Practitioners " - 2005 ) أوامر التغيري من وجهة نظر
قسم التغيريات احلاصلة يف ف وتأثرياهتاسباهبا أادلهندسني االستشاريني يف ماليزيا من حيث 

 :ادلشاريع إىل قسمني 
 . هتغيريات تقنية ناذبة عن طبيعة ادلشروع وظروف- 
. تغيريات ناذبة عن اللوائح التنظيمية وقوانني البناء - 
ىم األسباب اليت تؤدي ألوامر التغيري وقام بتوزيعو على الشركات أجنز الباحث استبيان بني فيو أو

 توصل لًتتيب ألسباب أوامر التغيري يف ادلشاريع ادلنفذة يف ماليزيا االستبيان،وبنتيجة االستشارية
. حسب درجة األمهية  

 أن األسباب الرئيسية للتغيري ضمن ادلشاريع  تتمثل يفوكانت النتائج اليت توصل إليها الباحث
 :ىي

. نقص  ادلعلومات عن موقع العمل وتدخل اجلهات السياسية يف صناعة التشييد - 
. أما تأثري ىذا التغيري فكان يؤثر بالدرجة األوىل على ادلنفذين وادلصممني - 

 على باالعتمادثار ىذه األوامر على ادلشاريع وذلك آ وبالنتيجة وضع الباحث طريقة لتخفيض 
 [24]. اذلندسي يف ماليزيا نظام العقود
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 : باالعتماد على تقنيات الذكاء الصنعي لتقدير أثار أوامر التغيير - 2-4

 ( Chen J H , Hsu S C "Hybrid Ann-Cbr Model For: عرض الباحثون- 

Disputed Change Orders In Construction Projects" -  2007 ) :  دراسة 
 قدما حال باستخدام منوذج إذ. ادلنازعات الناذبة عن أوامر التغيري وكيفية حلها ا فيوواولانت

لكًتونية تعتمد على التكرار وادلوروث إوىي طريقة ((ANN-CBR))الشبكة العصبونية 
 عن طريق الشبكة طورواو.من ادلشاريع السابقة واحلاالت السابقة ورباكي العقل البشري 

 واقامف.ن ربدث من التغيريات أن حيد من ادلشاكل والنزاعات اليت ديكن أالعصبونية نظام ديكن 
 اليت حدثت فيها منازعات  يف الواليات ادلتحدة األمريكيةبدراسة عدد من ادلشاريع ادلنجزة

وقام  .اً  مشروع31مام القضاة من قبل اجلهة ادلنفذة وعدد ىذه احلالت ىي أومطالبات 
دت إىل تغيريات يف الزمن والكلفة ، وبنتيجة التكرار وادلوروث من أدخال كافة العناصر اليت إب

باحلل ألي تغيريات حاصلة ؤ مشاريع سابقة توصل إلعداد منوذج شبكة عصبونية سبكن من التنب
منوذج الشبكة العصبونية ادلنفذة  (1-3) ويبني الشكل يف ادلشروع دون اللجوء إىل القضاة

 [13] % .84.61كانت دقة الشبكة العصبونية ادلنجزة ىي و

 

 

 

 

 نموذج الشبكة العصبونية المنفذة (1-3)الشكل 
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بتطوير شبكة عصبونية  ( (Yitmen I and Soujeri E - 2010  )وكذلك قام الباحثان -
لتقدير آثار أوامر التغيري على يف مشاريع التشييد وجودهتا وادلطالبات وادلنازعات الناذبة بعد تنفيذ 

 يف اجلزء الشمايل 2008 – 2003 مشروعاً منفذاً بني األعوام 35ادلشاريع ، إذ قام بدراسة 
 29 مشروعا منفذاً  ، وتنقسم ىذه ادلشاريع إىل 57من قربص ، وادلشاريع مأخوذة من أصل 

 35 مليون دوالر وبنتيجة دراسة ادلشاريع 90 مشاريع بنية ربتية بكلفة إمجالية 6مشروع بناء و
 ، ورتب ىذه العوامل ع عامالً مسبباً ألوامر التغيري يف ىذه ادلشاري11وجد الباحثان أن ىناك 

 ( : 3-2)يف جدول تبعا ألمهيتها وأثرىا يف كلفة ادلشاريع كما يبني اجلدول 

 
 عوامل مسببة ألوامر تغيير ( 3-2)الجدول 

 حالة كان مقدار احنراف نتائج 60وبعد إدخال ىذه العوامل على الشبكة ادلنفذة وتدريبها على 
مما جيعلها قادرة على ربليل واستقراء .ىذه الشبكة عن نتائج دراسة احلالة قليالً جداً ومقبوال

 منوذج لشبكة عصبونية تتألف من طورواوبالنتيجة . التأثريات ادلستقبلية ألوامر التغيري يف ادلشاريع
مكونني أساسني أحدمها لتحديد التأثريات السلبية ألوامر التغيري يف ادلشاريع ، والثاين حلل 

 [27].اخلالفات وادلنازعات احلاصلة بسبب ىذه األوامر 
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 Yitmen I and Soujeri E "An artificial neural network)ركز الباحثون - 
model for estimating the influence of change orders on project  

performance and dispute resolution"  -  2002) :  على قياس وربديد التأثريات
ادلًتاكمة ألوامر التغيري يف مشاريع التشييد يف أمريكا وذلك من خالل تطوير نظام               

 (Statistical – Fuzzy )  يقوم بقياس مدى تأثري أوامر التغيري يف إنتاجية العمل من
وتوصلوا إىل أن ىذا النموذج أو النظام أفضل من النماذج . خالل الكلفة والزمن الناتج 

اإلحصائية التقليدية وحيسن من دقة التنبؤ بتأثريات أوامر التغيري يف مشاريع التشييد ويساعد يف 
 [15].ازباذ القرارات ادلناسبة ألي تغيريات يف ادلشاريع

 : دراسات مقارنة 2-5

 Ijaola, I.A and ,Iyagba R.O" A Comparative Study of --2012 )دراسة- 
Causes of Change Orders in Public Construction                        

Project in Nigeria and Oman " :)   درس الباحثان رلموعة من مشاريع التشييد العامة
مث . فدرسوا أىم أوامر التغيري الصادرة يف كل من ىذه ادلشاريع . يف كل من نيجرييا و ُعمان

عمدوا إىل إجراء مقارنة بني أوامر التغيري يف مشاريع التشييد العامة يف كال البلدين من حيث 
وتوصل .أسباهبا وتأثرياهتا ومن ادلستفيد منها بالدرجة األوىل وآليات معاجلتها للتقليل من آثارىا

الباحثان إىل أن أىم أسباب حدوث أوامر التغيري يف مشاريع التشييد العامة يف نيجرييا وسلطنة 
أما أىم تأثرياهتا .عمان ىي األعمال اإلضافية اليت يطلبها ادلالك من ادلقاول أثناء عملية التنفيذ

فتتضح بادلطالبات والنزاعات يف التكاليف واألزمنة اإلضافية على ادلشاريع يف كل من نيجرييا 
أما بالنسبة للمستفيد من أوامر التغيري فهو بالدرجة األوىل ادلقاول  يف كال . وسلطنة عمان

وللتقليل من اآلثار . البلدين وذلك نتيجة األعمال اإلضافية اليت تطلب منو بأسعار جديدة 
 : السلبية اقًتح الباحثان بعض التوصيات منها 

ضرورة وجود متخصص يف حساب الكميات وكلفتها ومدير مشروع جيد يف مثل ىذه - 
 .ادلشاريع وعدم االعتماد على ادلتدربني

ينبغي وضع وثيقة تتابع مراحل تنفيذ ادلشروع خطوة خبطوة وترصد كل التغيريات احلاصلة حىت - 
 .االنتهاء من تنفيذ ادلشروع 



18 
 

ضرورة وجود تنسيق بني خمتلف مشاريع الوحدات احلكومية وتبادل ادلعلومات فيما بينها - 
 .للتقليل من التعارض بني مشاريعها

 .عدم قبول تصميمات أي شركة ىندسية من دون ترخيص مهين بذلك من قبل خمتصني- 

 [18].جيب مراجعة وربديث الشروط العامة للتشييد تبعا للتطورات احلاصلة - 
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 الفصل الثاني

 الخلفية النظرية 

: فهوم التغييرات في مشاريع التشييد م- 3-1              

التغيريات مسة من مسات مشاريع التشييد، حتدث التغيريات لتعديل جوانب يف ادلشروع 
وقد تكون التغيريات صغرية وتدار . كرّد فعٍل على الظروف اليت حتدث أثناء تنفيذ عملية البناء

بشكل جيد، وقد تكون كبرية نتيجة سوء اإلدارة، وذلا تأثريات سلبية ىائلة على ادلشروع من 
 [6].حيث الكلفة والزمن

ن مجيع أاث تغيريات يف مشروعات البناء والتشييد أمر شائع احلدوث لدرجة إحدن إ
اث التغيري الذي يراه إحد ادلالك يف حقعقود ىذه ادلشروعات تشتمل على بند ينص على 

حداث زيادة يف رلال العمل أو إومن ذلك على سبيل ادلثال   التنفيذ ،مدة يف مناسبا قبل أو 
جراءات وأساليب التنفيذ ، أو تعديل يف بعض مواصفات ادلواد ، إحذف جزء منو ، أو تغيري يف 

.  إىل غريىا من التغيريات التنفيذأو مدة 

ه ادلشروع، وىذ مكتوبة بني ادلالك وادلقاول ألحداث مستجدات يف وثائق اتفاقيةىي و 
 يف العمل احملددضافة أو حذفا أو تبديال ضمن رلال إ تكون تعديال أو أنادلستجدات إما 

 [6].العقد

  :تصنيف التغييرات بحسب الجهة المسؤولة 3-2

 :ادلشروع من التغيريات ضمن  أنواعةثالث      ىناك 

 :(التغييرات المباشرة  )  المالكإليه الذي يوجه  التغيير3-2-1

ىي تغيريات يوجو إليو ادلالك أو من ديثلو وتشمل تغيري يف اخلطة أو ادلواصفات أو  
تنفيذ أعمال  حبجوم تزيد عن ادلقررة يف العقد ويتم إعداد الوثائق ادلطلوبة ذلذا التغيري                       

وديكن أن يقلص التغيري الذي يوجو إليو ادلالك رلال العمل ونطاق مامت .على مسؤولية ادلالك 
التعاقد عليو مسبقا، أو يزيد رلال ونطاق العقد األساسي، ويعوض ادلقاول عنها ألهنا ناجتة عن 

 [24, 17، 11, 9 ، 6 ، 3 ، 2] .ادلالك
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 :(التغييرات الضرورية ) أفعال المالك التغيير المترتب على 3-2-2

                ، قد ينتج عن سلوك خاطئ (أو من ديثلو  )ىو تغيري يأمر بو ادلالك 
وقد تشتمل التغيريات ادلًتتبة .  الصحيح ادلناسب اإلجراء اختاذخفاق يف إأو  (من جهة ادلالك )

صدرىا أخطاء يف ادلخططات أو ادلواصفات ، تفسريات مغلوطة أ: على أفعال  ادلالك مايلي
 شلا تتطلبو ادلواصفات، أسس مغلوطة يف التفتيش أعلىمهندس ادلشروع ، ادلطالبة بسوية تنفيذ 

ادلواد واألعمال، تغيري طريقة األداء ، تغيري يف تتابع التنفيذ و أولوية عملياتو ، غموض  ورفض
، تعترب التغيريات ادلًتتبة على أفعال ادلالك مصدراً أساسياً  التنفيذ استحالةمقاصد ادلالك ، 

  [9 ، 6 ، 3 ، 2 ].للنزاعات يف مشاريع التشييد

 : التغييرات الناتجة عن التصميم 3-2-3

تسمى أيضا بالتغيريات اإلجبارية، فاألخطاء يف التصميم ديكن عّدىا تغيريات           
يف عقود التشييد ألهنا حتتاج الزلالة إىل التعديل وىذا التعديل سوف يؤثر                     

يف عمل ادلقاول والكلفة واألداء  ، وتعديل األخطاء يقود إىل تغيريات جيدة أوضاره       
 [25, 11 ، 8 ,  5 ، 2] .بادلشروع 

 :(التغيير الحتمي  ) التغييرات الجذرية 3-2-4

 ىي تغيريات تؤدي إىل تغيري يف بنود العقد األصلي فينحرف ادلشروع عن اذلدف 
وعليو , ادلخطط لو وادلتفق عليو عندما يكون حجم التغيريات كبرية لدرجة تغيري طبيعة ادلشروع 

وىذا التغيري حيدث نتيجة إعطاء تعليمات . يصبح العقد األصلي ال يصلح لتغطية ىذه األعمال
وتوجيهات معينة من قبل ادلالك أو شلثلو  إىل ادلقاول ، أو نتيجة إخفاق ادلالك يف إعطاء 

و ذلذا التغيري مسببات تؤدي إىل حدوثو، ديكن إمجاذلا . التعليمات الالزمة يف الوقت ادلناسب
  :بالنقاط اآلتية 

االختالف بني ادلالك أو من ديثلو وبني ادلقاول حول تفسري بعض بنود العقد وشروطو، أي إن - 
  .كل واحد منهما قد يفسر البند ذاتو بطريقة سلتلفة عن اآلخر تتوافق و مصلحتو

 .القصور يف ادلخططات وادلواصفات أو النقص فيها وعدم دقة ادلعلومات - 
 .إخفاق ادلالك بالقيام بالتزاماتو التعاقدية من حيث التعاون مع ادلقاول وتسهيل مهمتو- 
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إخفاق إدارة اإلشراف على التنفيذ يف القيام بواجباهتا كما ينبغي، أو التعسف يف استخدام - 

الصالحيات ، مثال على ذلك عدم القيام بالتفتيش يف ادلواعيد ادلطلوبة أو اإلسراف يف رفض 
  .األعمال أو قبوذلا أو تأخري اإلعتمادات للمواد وادلخططات 

تغيري ادلالك لتسلسل جدول التنفيذ أو برنامج العمل من خالل تغيري األولويات شلا يؤدي إىل - 
 .اإلرباك والتأخري 

استحالة التنفيذ أو عدم القدرة عليو وفق ما ورد يف ادلخططات وادلواصفات على قدر ادلتاح - 
 [24 ,19 , 6 ، 5 ، 3 ، 2 ] .من التقنيات واإلمكانيات ادلتوافرة يف بلد التنفيذ 

 :  التغييرات غير المعوضة3-2-5
ىي التغيريات اليت تنتج عن ادلقاول نفسو، بسبب أخطاء يف التنفيذ أو جودة سيئة      
و تقود إىل إعادة العمل أو تكسري وىدم األعمال ادلنفذة وتنفيذىا من جديد األمر الذي يؤدي 

 [18, 9].إىل تأخري تنفيذ ادلشروع

ودفتر الشروط  (51)مفهوم التغييرات وأوامر التغيير من وجهة نظر القانون  - 3- 3
 :(نظام البناء والتشييد في الجمهورية العربية السورية)العامة 

 ( :51)من وجهة نظر القانون - 
 :منو (61)ورد يف ىذا القانون شلّا يتعلق بالتغيريات و أوامر التغيري وفق ادلادة 

  جيوز آلمر الصرف زيادة الكميات ادلتعاقد عليها أو إنقاصها خالل مدة تنفيذ العقد
لكل بند أو مادة من التعهد على حدا وذلك بنفس الشروط واألسعار  % 30بنسبة 

ذاهتا الواردة يف العقد ودون احلاجة إىل عقد جديد ، على أال تتجاوز قيمة رلموع 
 .من قيمة العقد اإلمجالية  % 25الزيادات أو النقصان 

  يعطى ادلتعهد يف حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار ىذه الزيادة وذلك
 [8].من أجل الزيادة فقط

ىذه البنود يف القانون ال توضح كثرياً مفهوم التغيريات وأوامر التغيري إمنا تغطي 
الزيادة فقط يف الكميات على البنود ضمن العقد ، أما إذا كان ىناك تغيريات تتطلب 

(    51) يف القانون دكميات إضافية أو زمنية تتجاوز الربع النظامي للعقد فال يوج
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يتم اللجوء إىل ملحق عقد يتم ضمنو تنفيذ التغيريات وأوامر -  ولألسف–مايغطيها؛ لذلك 
وادلشكلة يف ىذه ادلالحق الزمن الطويل . التغيري الزائدة عن حجم العقد وربعو النظامي 

الذي تستغرقو إلعدادىا وادلوافقات ادلطلوبة؛ ألن ملحق العقد يشابو العقد األصلي 
 عبئاً كبرياً على ادلشروع حىت اصلازه كاماًل، وىذا يدل على لباإلعداد والتنظيم، شلا يشك

 .يف ىذا اجملال (51)النقص يف القانون 
 : من وجهة نظر الشروط العامة -

 :فيما خيص التعديالت ( 32 )وردة يف ادلادة 
 أو إضافة حذف أو أو تصحيح تعديل أي إجراء بطلب احلق الضرورة عند العامة  للجهة-

 تلك كميات يف زيادة إىل أم نقص إىل ذلك أدى العقد سواء يف ادلطلوبة األعمال من
 أن يقوم               األحوال مجيع يف ادلتعهد على ويًتتب العقد يف األعمال ادلطلوبة

 سري أثناء خطية أوامر منو مبوجب يطلب الذي التغيري أو مجيعها التعديل طلبات بتنفيذ
 خالل التعديل ىذا تنفيذ عن ادلتعهد تأخر حال يف للجهة العامة وحيق تأخري، دون العمل

 من السبيل يف ىذا تنفقو ما وحتسم نفقتو على التعديل هبذا تقوم أن لو ادلدة احملددة
 [2].ذلك تكاليف بلغت مهما استحقاقو

 ادلطلوبة             أعمال العقد من جزء أي يف تغيري أو تعديل أي جيري ال أن  جيب-
 أو خطي طلب إىل استنادا ذلك مت إال إذا الكميات وقائمة وادلواصفات ادلخططات يف

 أعمال جزء من أي يف ادلتعهد جيريو تعديل أو تغيري وكل العامة، قبل اجلهة من خطية موافقة
 بالشكل تصحيحو طلب أو برفضو خيوذلا احلق العامة اجلهة موافقة على احلصول دون العقد

 أن باإلمكان وجدت إذا احلق خيوذلا كما التكاليف، بلغت مهما نفقة ادلتعهد على ادلطلوب
 للمتعهد عند               عنو أي شيء دفع وعدم تربعاً  باعتباره تصحيح إبقاءه دون

 [2] .احلساب إجراء

 :فيما خيص األعمال اإلضافية  (34)وأيضا وردة يف ادلادة - 
عندما يتطلب تنفيذ األعمال القيام بتنفيذ أعمال إضافية مل تلحظ يف العقد أو تغيري 

مصادر وأنواع بعض ادلواد ادللحوظة فيو فللجهة العامة أن تطلب إىل ادلتعهد القيام هبذه 
األعمال وعلى ادلتعهد أن يباشر فوراً بالتنفيذ وتعيني أسعار ىذه ادلواد باالتفاق بني الطرفني 

أما إذا كان تنفيذ األشغال اإلضافية ال يتطلب السرعة الكلية فال تعطي اجلهة العامة أمراً 
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بتنفيذىا إال بعد االتفاق مع ادلتعهد على أسعارىا مبوجب ملحق عقد، ويعترب كل عمل 
 .يقوم بو ادلتعهد قبل احلصول على أمر خطي من اجلهة العامة تربعا منو 

نالحظ أنو يف حال تنفيذ أعمال إضافية أو تغيريات ال حتتاج إىل سرعة يف التنفيذ تتطلب 
ملحق عقد واتفاق مسبق األمر الذي يؤخر من التنفيذ وظهور مستجدات جديدة شلكن أن 

تؤدي إىل تغيريات جديدة أيضا ىذه ادلادة تغطي التغيريات على ادلواد واألعمال اإلضافية 
أما تغيري البنود واألعمال  وادلخططات فال تغطيها، أيضاً إن معظم ادلشاريع ال تتقيد هبذه 

ادلادة حيث تلجأ مباشرة يف حال جتاوز الكميات للربع النظامي إىل ملحق عقد، األمر 
 .الذي يدل على قصور يف فهم القوانني من قبل مدراء ادلشاريع 

: أعمال  البناء  يأوامر التغيير فمفهوم  3-4               

يعّد أمر التغيري سلطة ديارسها ادلالك أو من ديثلو يف عقد ادلقاوالت، والصيغة القانونية اليت يتم 
إذ يتم إصدار ىذا األمر إلجراء تعديالت أو . من خالذلا تنفيذ التغيريات ضمن ادلشاريع

إضافات على األعمال  ضمن ادلشروع ، وأغلب عقود ادلقاوالت تنص يف أحد بنودىا على حق 
ادلالك يف إجراء التعديالت على األعمال ادلقررة يف العقد نتيجة ألي ظرف قد يصادف العمل، 

وىذه التغيريات غالبا مايكون ذلا تأثريات يف خطة العمل بالنسبة للمقاول                     
كما أهنا يف أغلب األحيان  تكون إجبارية وأحياناً أخرى إختيارية بالنسبة .من وقت وكلفة 

 [24، 6،7، 1 ].للمقاول ، وذلك وفق القوانني ادلتبعة يف التعاقد يف كل بلد 

 : أهم تعاريف أوامر التغيير 3-4-1

تصرف قانوين يعدل زلل عقد ادلقاولة، تنفيذاً لبنود العقد اليت جتيز التعديل بإرادة أحد " 
  [4]" األطراف دون جتاوز النطاق العام للعقد 

 [14] "وثيقة رمسية تعدل بعض شروط العقد األساسية " 

 [23 ] "أي تغيري يف األعمال يتم إصدار التعليمات بو و ادلوافقة عليو كتغيري "

 يطلب من ادلقاول إجراء تعديالت أو إضافات اسلطة ديارسها ادلهندس يف عقود ادلقاوالت، مبوجبو"
 مبثابة اتفاق ملحق دعلى العمل، وال تكون ىذه التغيريات منصوصاً عليها يف العقد األصلي، ويع

 [7] "  لتحقيق مصلحة ادلشروع فبالعقد األصلي، ويهد
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اتفاقية ملحقة بالعقد األصلي ، وىو اتفاقية معدلة للعقد ادلكتوب تتم وفقاً لبند التعديالت " 
 [1 ]"وتوقع من قبل مسؤول التعاقد 

تغيري يأمر بو ادلهندس وذلك استناداً لشروط العقد ويعطي مصدره احلق يف تغيري السعر،  " 
 [14]"وجدول العمل أو أي التزامات أخرى مبوجب العقد 

 

 

 :ولعل التعريف األكثر وضوحاً ألوامر التغيري ىو

أمر خطي يصدر من ادلهندس إىل ادلقاول مببادرة من ادلهندس نفسو ، أو بناء على طلب  " 
 من حيث – زلل العقد –ادلالك ، أو اقًتاح من ادلقاول ، هبدف إضافة أو حذف أو تعديل  

الوقت و الكلفة أو األبعاد أو كمية ادلواد أو مواصفاهتا أو جودهتا وذلك أثناء تنفيذ العقد وقبل 
 [23 , 1،7]" صدور شهادة تسليم األعمال   

 :  أهمية أوامر التغيير 2–4 –3

أصبحت أوامر التغيري جزءاً اليتجزء من ادلشروع وضرورة ملحة يف عقود ادلقاوالت 
إذ اليكتمل ادلشروع بشكل مرضي دون اللجوء إىل ىذه .خاصة ادلقاوالت الضخمة وادلعقدة 

األوامر، وتتيح ىذه األوامر لصاحب العمل تاليف أي نقص أو خطأ يف التصميم وكذلك تعطيو 
 .احلرية يف إضافة أي فكرة إجيابية شلكن أن تكون يف مصلحة ادلشروع 

واذلدف من أوامر التغيري ىو جتنب احلاجة إلبرام عقد جديد أو إلغاء العقد األصلي 
كلما ظهرت تغيريات أثناء تنفيذ ادلشروع، إضافة إىل اإلسراع يف إصلاز األعمال أو التخفيف  

وتربز أمهية أوامر التغيري يف ادلشاريع اليت يكون فيها الفارق الزمين . من التكاليف ضمن ادلشروع
بني مرحلة التصميم والتخطيط ومرحلة التنفيذ كبرياً؛ األمر الذي خيلق احتماالت كبرية للتغيري 

و تعّد ادلنفذ والسند القانوين إلحداث .  على الذي كان متفقاً عليو وسلطط لو قبل التنفيذ
 [18, 7 ، 1].تغيريات يف بنود ادلشروع تكون يف مصلحة ادلشروع
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وعليو البد من إعطاء مفهوم أوامر التغيري حيزاً كبرياً من األمهية والدراسة وتضمينها يف 
بند خاص ضمن بنود العقد يضمن احلصول على أفضل النتائج ادلرجوة من ىذه األوامر ضمن 

و إمهال أوامر التغيري ديكن أن يولد خالفات ونزاعات كبرية بني األطراف ادلشاركة . ادلشروع 
 .بادلشروع 

     :   شروط إصدار أوامر التغيير ألعمال  البناء والمشاريع 3 – 4 – 3

ىناك نوعان من الشروط الرئيسية اليت تشًتط معظم العقود على توافرمها للتمكن من 
 .شروط شكلية، وشروط موضوعية:إصدار أوامر تغيري يف ادلشاريع ومها

 : الشروط الشكلية3-4-3-1

 :ديكن إمجال الشروط الشكلية يف نقطتني أساسيتني

 : أن تصدر أوامر التغيير مكتوبة– 1

وال يشًتط أن يصدر . تنص وثائق العقود على عدم قانونية أية أوامر تغيري مل حترر خطياً 
أمر التغيري الكتايب يف شكل زلدد بل يكفي توقيع ادلهندس على سلططات معدلة أو زلضر 

وصدور أمر التغيري . اجتماع أو عدم رفضو لطلب التأكيد الكتايب ألمر التغيري ادلقًتح من ادلقاول
 .مكتوباً حيفظ حقوق مجيع األطراف يف هناية ادلشروع سواء ادلالك أو ادلقاول

إال أن ىناك بعض االستثناءات يف حال عدم وجود أمر تغيري مكتوب أو تثبيت 
مكتوب من ادلقاول ألمر ادلهندس، فيمكن االعتداد باألوامر التغيريية الشفوية إذا مت التنازل عن 

شرط الكتابة حبكم العادات االتفاقية والتعامل بني ادلهندس وادلقاول ، كأن يلتقي ادلقاول 
وادلهندس عدة مرات بشأن أوامر التغيري ويبدي ادلهندس موافقتو أوال بأول على اإلجراءات اليت 

ففي ىذه احلالة يستحق ادلقاول مقابل ىذه األعمال  اإلضافية برغم عدم توافر             .يقوم هبا ادلقاول 
  [24, 7 ، 1] .شرط الكتابة 

 :وجوب إعالم المقاول بأوامر التغيير - 2

جيب على ادلهندس إخطار ادلقاول يف حال إصدار أوامر التغيري ، ويؤدي عدم اإلخطار 
هبا إىل عدم التزام ادلقاول بتنفيذىا ولو أن يتحفظ عليها،  وجيب أن تكون ىذه اإلخطارات         
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خطية إذ أوصت معظم العقود على أن يتم تسليمها باليد وجيوز إخطار ادلقاول               
  [24 , 23 ،8 ، 1 ] .بأية طريقة كانت 

 :الشروط الموضوعية 3-4-3-2

 :ىناك أربعة شروط موضوعية إلصدار أوامر التغيري ألعمال البناء وادلشاريع

 :وجود شرط في العقد يمنح المالك أو من يمثله صالحية إصدار أوامر التغيير - 1

البّد يف أي مشروع من وجود بند يف العقد يعطي صالحية للمالك أو من ديثلو 
   [24 , 23 ،17 ، 4] . إلصدار أوامر التغيري عند احلاجة

 :أن تكون أوامر التغيير ضرورية - 2

وجيب أن تكون أوامر . جيب أن يكون أمر التغيري مرغوباً فيو وضرورياً إلصلاز األعمال
التغيري يف حدود ادلعقول من حيث احلجم والقيمة والنوع، وإال أدت إىل تغيريات جذرية يف 

  [24 ، 17 ، 1 ] .ادلشروع خترجو عن نطاقو وىدفو األصلي 

 :أن تتضمن أوامر التغيير أعماالً إضافية - 3

وجيب أن تتفق األعمال اإلضافية . يعد أمر التغيري أوسع يف مفهومو من العمل اإلضايف
اليت تتضمنها أوامر التغيري مع طبيعة العقد وموضوعو، وأن تكون من نوع األعمال األصلية 

ويقصد باألعمال اإلضافية كل تعديل أو إضافة مل يرد النص عليو يف العقد األصلي . ذاهتا
 [24, 17 ،6 ،1 ] .واقتضت ظروف ادلشروع تنفيذه

 :صدور أوامر التغيير أثناء التنفيذ وليس بعد إتمامها - 4

ألن العقد قد انتهى ويكون . ال جيوز إصدار أوامر تغيري بعد انتهاء األعمال  وتسليمها 
العمل خارج نطاق العقد، ومن مثّ ديكن للمقاول رفض تنفيذىا أو أن يطلب عقداً جديداً 

لذلك البد من اإلشارة إىل أن إصدار أوامر التغيري ال يكون إال أثناء التنفيذ حصراً وقبل صدور .
  [24 ،17 ، 7 ، 1 ] .شهادة التسليم األويل 
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 : صاحب الحق في إصدار أوامر التغيير في أعمال البناء 3-5

أسهم التقدم العلمي والتكنولوجي يف تطور أعمال البناء وضخامة ادلنشآت وتداخل 
وتشابك مكوناهتا ويشًتك يف التنفيذ فريق عمل فريد من نوعو يف مراحل متعددة دير هبا البناء 

حيث يشًتك .هبدف ختطيط وتصميم وبناء ادلشروع وفقا للغرض الذي حيدده صاحب ادلشروع 
 [1].يف تنفيذ ادلشروع مهندس تصميمات

: ويؤدي ىذا التداخل والتعدد إىل وجود حتديات كبرية للمشاركني يف أعمال البناء 
وىو األمر الذي يتطلب ادلهارة ادلهنية والقدرة على إدارة التغيريات . ادلالك و ادلهندس و ادلقاول 

وادلخاطر الناجتة عنها لتحقيق مشروع ناجح، وإجراء تغيريات يف بعض األعمال لكي تتواءم مع 
و جيب أن تصدر أوامر التغيري . الظروف ادلتغرية يف أعمال البناء بعد حتليل دقيق ذلذه التغيريات 

من شخص لو صالحية إجراء التغيري، وختتلف حاالت إصدار أوامر التغيري ، فقد تصدر بناء 
على طلب من صاحب العمل ، أو مبادرة من ادلهندس  ، أو اقًتاح               من قبل 

 [1 ].ادلقاول 

 : سلطة صاحب العمل في إصدار أوامر التغيير 3-5-1

تعّد أوامر التغيري وسيلة قانونية دتكن صاحب العمل من تعديل أعمال البناء ، أثناء 
تنفيذ العمل ، مبا يتفق مع تطور قدرتو ادلالية أو حاجاتو وذلك حبذف أو إضافة أعمال أو 
تعديلها بشرط أن يعرض ذلك على ادلهندس ادلختص ، أي إنو الديكن لصاحب العمل أن 

يصدر أوامر تغيري مباشرة إىل ادلقاول إال من خالل ادلهندس، رغم وجود بعض التجاوزات ، إال 
أن األساس أن تصدر أوامر التغيري من قبل صاحب العمل إىل ادلقاول عن طريق ادلهندس ، ويعّد 

صاحب العمل السلطة األساسية يف السماح بتنفيذ أوامر التغيري إذ ال ديكن تنفيذ أي تغيريات 
 [1].إال مبوافقة صاحب العمل 

 : سلطة المهندس في إصدار أوامر التغيير 3-5-2 

حيق لصاحب العمل أن دينح للمهندس صالحية إصدار أوامر التغيري، وديكنو أن يقيد 
أو حيرمو منها وحيتفظ هبا لنفسو ، وجيب االتفاق على أوامر التغيري لتجنب , أو يوسع منها

اخلالف الذي ينشأ بسبب قيام ادلقاول بتنفيذ أوامر التغيري اليت يطلبها ادلهندس مث يرفض 
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صاحب العمل دفع ادلبالغ اإلضافية اليت يتكبدىا ادلقاول أثناء تنفيذىا إذ الديكن تنفيذ أوامر 
 [1 ].التغيري الصادرة من أي من ادلهندسني إال مبوافقة صاحب العمل عليها 

 

 : اقتراح المقاول ألوامر التغيير في أعمال البناء 3-5-3

ديكن للمقاول يف أي وقت أثناء تنفيذه أعمال ادلقاولة أن يقدم اقًتاحا خطياً للمهندس 
يعرض فيو رأيو باقًتاح تغيري يف أعمال البناء اليت يقوم بتنفيذه واليت من شأهنا إما أن تسهم يف 

سرعة إصلاز العمل أو ختفيض قيمتو أوحتسني فاعليتو أو حتقيق أية منفعة أخرى           
لصاحب العمل ، فيقوم ادلهندس برفع طلب االقًتاح ادلقدم من قبل ادلقاول بعد دراستو إىل 
صاحب العمل وىو الذي يقرر االستمرار يف التنفيذ أو عدمو، وجيب يف حال االستمرار يف 

 [1 ].تنفيذ التغيريات أن تكون ضرورية والزمة يف تنفيذ أعمال العقد 

:  أنواع أوامر التغيير 3-6

 سالمة البناء يف تغيريات لتاليف بعض ادلخاطر اليت تؤثر إجراءقد تتطلب أعمال  البناء 
أو استخدامو ، أو هتدف لتوسعتو ، أو تزويده بتجهيزات احلماية من احلرائق ، وعادة ماتتطلب 

. ىذه التغيريات موافقة اجلهات ادلختصة 

و ادلواد واجلودة، أ التصميم :حيث من أعمال البناءحداث تعديالت يف إوتتعلق أوامر التغيري ب
 أو احلذف أو التعديل أو استبدال ادلواد وكمياهتا باإلضافةء ادلشروع، سواادلستخدمة يف 

 أو تغري من التزامات صاحب العمل أو القيود اليت يضعها على دخول ادلوقع أو ومواصفاهتا،
.  تؤدي إىل تأخري التنفيذ أناستخدام جزء من ادلوقع ، وطريقة العمل اليت من شأهنا 

 :أنواع ةوديكن تقسم أوامر التغيري إىل أربع

  :  أوامر التغيير االتفاقية 3-6-1

              بنود العقد على أحدحداث تعديل ما إاتفاق ثنائي بني ادلالك وادلقاول على ي ه
  [24 ,23 ، 6 ، 1]  . "مبلحق العقد " ويسمى يف بعض ادلراجع   (أكثرأو )



29 
 

 : حادية الجانب أأوامر التغيير   3-6-2

رحلة أوىل تسبق إصدار أمر يكون مل وتسمى أيضا التوجيو بإجراء تعديالت على العمل،
 حيل زللو اتفاقين يتبعو إصدار أمر تغيري أينبغي . خالفتغيري إلصلاز عمل طارئ أو عمل زلل 

  [24 ,23 ، 7 ، 5] .  التنفيذ كلفة العقد ومدة يفثر التعديل أويوّصف 

 :النافعة التغيير  أوامر3-6-3

صلاز العمل ، أو ختفيض إسرعة : يقصد هبا األوامر اليت تصدر من ادلهندس بقصد 
تكلفتو واستبعاد التكاليف غري الضرورية ، أو حتسني نوعية العمل ، أو التقليل من مصاعب 

األداء ، أو تعديل كميات ادلواد ادلستخدمة وذلك بالزيادة أو النقصان ، أو تغيري نوعيتها 
 ، أو إضايفوخصائصها ، أو ادلناسيب وادلقاييس واألماكن ألي جزء من البناء ، أو تنفيذ عمل 

 أيةمواد أو خدمات ضرورية للمشروع، أو عمل رلسات أو اختبارات أو  تقدمي جتهيزات آلية أو
صاحب  ، لتحقيق مصلحة وتوقيتهاخرى ، أو تغيري تسلسل تنفيذ األعمالأأعمال  استكشافية 

. العمل 

 مستجدات عليو ، أو إضافةوقد تتم أوامر التغيري بتعديل التصميم أو تصحيحو أو 
لغاء بعض أعمال  البناء اليت مت إخطاء البناء اليت تظهر بعد البناء يف فًتة التنفيذ ، أو أتصحيح 

                 جراء بعض التعديالت دلواجهة بعض احلوادث اليت تواجو ادلشروعإتنفيذىا بالفعل ، أو 
  [21، 19  , 7 ، 1 ] .أو العوامل اجلوية 

:  أوامر التغيير الضارة   3-6-4

   يفالتأخريوتؤدي إىل زيادة تكلفتو، أو   ادلشروع،يفوىي األوامر اليت تؤثر سلبا 
قل سعرا وجودة بسبب أن يصدر أمر تغيري باستخدام مواد أتسليمو ، أو تقلل من جودتو ، ك

                         جودة العمليفؤثر سلبا يتدىور احلالة ادلالية لصاحب العمل ، شلا 
  [21، 19  , 7 ، 1 ] .والغاية ادلنشودة منو 
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:   والتشييد   أسباب أوامر التغيير ألعمال  البناء3-7

أسباب أوامر التغيري، لكثرة العوامل اليت تغري من واقع ادلشروع عند تنفيذه عما د تتعد
النقص يف التخطيط والدراسة ، أو تدخل اجلهة ادلالكة  يف : ىو سلطط لو ، فقد تصدر دلواجهة 

قلة خربة اجلهة ادلشرفة ، أو قلة خربة اجلهة ادلنفذة  ، أو شروط ادلوقع وظروفو أو  ادلشروع ، أو
تغيريات اقتصادية وتشريعية  ، أو اعتبارات السالمة ضمن  تغيري يف سلطة اختاذ القرار، أو
  :  اآليتادلشروع ، وذلك على النحو 

:  األسباب الناتجة عن النقص في الدراسة والتخطيط 3-7-1

سس فنية أ مشروع من قبل ادلهندس بناء على ألي الدراسة والتخطيط إعداديتم 
ن أ وديكن .التفصيالت أو األجزاءول تصميم بعض ا وقد يًتك للمقالعمل،حلساب صاحب 

فاألخطاء عناصر مل تظهر على النحو الصحيح  )والدراسةيوجد خطأ أو نقص يف التصميم 
أما النواقص فهي عناصر غابت عن ادلخططات أو ادلواصفات أصالً وكان من . ادلطلوب

، أو بدقةخطاء يف تقدير الكميات أ، أو يفتقر إىل التخطيط الدقيق ، أو (ادلفروض أن حتضر
 ويزداد احتمال ورود األخطاء والنواقص يف تضارب يف ادلخططات والرسومات وشروط ادلوقع،

ادلخططات وادلواصفات بازدياد درجة تعقيد ادلشروع وحجمو، لذا فمن الصعب احلصول على 
 شلا يتطلب . رسومات ومواصفات كاملة وتامة للمشروع يف ادلرحلة األوىل من تصميم ادلشروع

  ,[29, 16 ,8 ، 2] .جراء تغيريات ليتواءم مع ظروف ادلوقع أ

:  األسباب الناتجة عن تدخل الجهة المالكة 3-7-2

قد تصدر أوامر التغيري لتاليف ادلشكالت النامجة عن عدم خربة اجلهة ادلالكة وإصدارىا 
          جراء بعض التعديالت اليت تتناسب مع حاجاهتا إتعليمات متناقضة أو لرغبتها يف 

 ، أو ألسباب تتعلق االجتماعيةوىدفها من ادلشروع ، أو تغيري متطلباهتا الفنية أو ادلالية أو 
                       وز قيمةاصلاز العمل واليت قد تتجإمبتغريات السوق أو رغبتها يف سرعة 

 [29, 16, 11, 8 ، 3 ، 2 ، 1 ] .العقد ادلالية وادلادية 
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:   األسباب الناتجة عن الجهة المشرفة على المشروع 3-7-3

قد تصدر أوامر التغيري نتيجة قلة خربة اجلهة ادلشرفة وعدم تنسيق بني اجلهة ادلشرفة 
 ادلقاول االستفسارات أو ادلخططات إعطاء يف وتأخر األعمال وتتابعهاواجلهة ادلالكة يف تنفيذ 

 [25  , 8 ، 2 ] .ادلقًتحةادلعدلة 

:   األسباب الناتجة عن قلة خبرة الجهة المنفذة 3-7-4

قد تصدر أوامر التغيري نتيجة بعض تصرفات ادلقاول وقلة خربتو يف التنفيذ وأعمال  
 إصدار أوامر تغيري زمنية أو كلفة من مثّ البناء تؤدي إىل تغيريات يف الكلفة والزمن للمشروع و

 [28, 21 , 8 , 2 ، 1]  .األخطاءلتاليف ىذه 

:  الناتجة عن شروط الموقع وظروفه األسباب 3-7-5

تعّد شروط ادلوقع وظروفو من األسباب اليت تؤدي إىل صدور أوامر تغيري وذلك لعدم كفاية 
التحقق من مواصفات موقع ادلشروع بشكل كاف أو أن ادلوقع حيتاج إىل متطلبات إضافية لعدم 

 .توافر مواد ادلشروع اخلاصة بادلوقع لبعده عن ادلوارد 

 :وتتنوع ظروف ادلوقع اليت تنتج عنها أوامر تغيري ومنها

كظهور طبقة : اختالف ظروف ادلوقع وخاصة ما حتت سطح الًتبة عما ىو يف وثائق العقد - 
صخرية ، أو اختالف نوع الصخور ، أو ظهور مياه جوفية على أعماق سلتلفة ، أو اختالف 

 .خصائص الًتبة يف ادلوقع عما ىو يف وثائق العقد 

اختالف ظروف ادلوقع بسبب وجود عوائق طبيعية أو مادية أو أن تكون الًتبة              - 
.              غري قابلة للدمك ،كمية الًتبة ادلطلوب إزالتها أكرب بكثري  شلا ىو يف وثائق العقد 

  [28, 25 ،8 ، 2 ].إضافة لظروف اجلو 

 :   األسباب الناتجة عن تغيير في قواعد ولوائح العمل 3-7-6

يتم إعداد الوثائق الرمسية من عقود ودفاتر شروط تنفيذية وسلططات وكافة الوثائق 
اخلاصة بادلشاريع وتنفيذىا مجيعاً وفقاً لقواعد ولوائح تنظيمية تضبط عملية التعاقد والبناء يف كل 
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بلد ، ولكن ىذه القواعد ليست ثابتة فهي متغرية تبعاً للتطورات العادلية ادلستخدمة يف رلال 
البناء والتشييد ، باإلضافة إىل طول مدة تنفيذ بعض ادلشاريع؛ األمر الذي جيعلها عرضة 

ومنو فمن ادلمكن أن تتغري قواعد وأنظمة العمل . للتغيريات يف القواعد واألنظمة ادلتعلقة بالعمل 
ادلعمول هبا يف فًتة التصميم والتخطيط للمشروع أثناء عملية البناء والتنفيذ؛ األمر الذي يتطلب 

إصدار أوامر تغيري لتاليف حدوث مشاكالت أثناء التنفيذ بني األطراف ادلتعاقدة بسبب ىذه 
وقد شهدت بعض قواعد العمل يف السنوات األخرية تطوراً سريعاً يف كافة .التغيريات يف اللوائح 

إدخال قواعد محاية البيئة ، إدارة سللفات البناء ، التخطيط ادلدين ،احلفاظ على : اجملاالت منها 
وديكن استيعاب ىذه التطورات والتعديالت يف اللوائح .الطاقة ،أنظمة اإلطفاء والسالمة 

واألنظمة بإسلوب أوامر التغيري لتصبح جزءاً أساسياً من العقد ادلربم سابقا بني األطراف ادلشاركة 
 [28, 25 , 8 ، 2 ] .يف ادلشروع 

 :   تغيير سلطة اتخاذ القرار 3-7-7

يعد تغيري سلطة اختاذ القرار أثناء تنفيذ ادلشاريع أحد األسباب اليت ديكن أن تؤدي إىل 
إصدار أوامر تغيري يف بعض ادلشاريع تبعاً آلراء السلطة اجلديدة ومدى تفسريىا للوائح العمل 

وترجع األسباب اليت تؤدي إىل تغيري سلطة اختاذ القرار . وخاصة إذا كان ذلا متطلبات جديدة 
إىل السياسة واالنتخابات أو االحتالل ، وطبعا ىذه األسباب تكون خارجة عن سلطة 

ادلتعاقدين األمر الذي يتطلب محاية مصاحل األطراف ادلشاركة يف ادلشروع عرب إصدار        
  [19 , 8 ، 2] .أوامر تغيري 

 :االعتبارات األمنية 3-7-8 

يف بعض عمليات البناء والتشييد ، ال ديكن التنبؤ بادلخاطر اليت ديكن أن ترافقها جراء 
التنفيذ األمر الذي يتطلب القيام بأعمال إضافية للضرورات األمنية و للحفاظ على اجلدول 

الزمين للتنفيذ أو تعزيز وسائل األمان اليت ديكن أن تتطلبها اجلهة ادلالكة للمشروع ، دون انتهاك 
القواعد العامة للسالمة؛ األمر الذي يتطلب إصدار أوامر تغيري لتغطية ىذه الناحية أثناء التنفيذ 

 [ 25 , 8 ، 2 ] .لعدم عرقلة العمل 
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 الفصل الرابع

 أسباب وتأثيرات أوامر التغيير في مشاريع التشييد

 : مقدمة4-1

إذ مت . يتضمن ىذه الفصل دراسة أسباب أوامر التغيري يف مشاريع التشييد وتأثرياهتا
 .حتليل رلموعة من ادلشاريع ادلنفذة من قبل مديرية الشؤون اذلندسية التابعة جلامعة دمشق

 : دراسة حالة4-2

من أجل حتديد أىم األسباب ادلؤدية إىل إصدار أوامر تغيري يف مشاريع جامعة دمشق 
مت اإلطالع على رلموعة من ىذه ادلشاريع . ومعرفة مدى تأثريىا يف كلفة ىذه ادلشاريع وزمنها

، وعدد ىذه ادلشاريع ادلدروسة ثالثون مشروعاً من خمتلف ]2011 – 2005 [ادلنفذة مابني 
 .قائمة بأمساء ادلشاريع ادلدروسة  (1)يبني ادللحق .مشاريع جامعة دمشق

 مت دراسة أضابري ىذه ادلشاريع بصورة كاملة من حلظة حصول ادلقاول على أمر ادلباشرة 
وكانت قيمة عقود ىذه ادلشاريع ترتاوح . إىل حلظة االستالم األويل من قبل اجلهة صاحبة ادلشروع

 مليون لرية سورية، ومت استخراج أىم أسباب أوامر التغيري ادلوجودة يف ىذه ]150 – 10[بني 
 .ادلشاريع وحتليل تأثريىا يف كلفة ىذه ادلشاريع وزمنها

ادلشاريع اليت مت دراستها وحتليل البيانات اخلاصة بأوامر  (1-4)حيث يضم اجلدول رقم 
التغيري ادلوجودة فيها مع بعض البيانات اخلاصة بكل مشروع من ناحية كلفتها النهائية وأزمنة 
 .تنفيذىا النهائية ، وكلفة أوامر التغيري وأزمنتها اليت تزيد عن قيمة ادلشروع وزمنو وربعو النظامي 
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زمن ناتج عن التغيير كلفة ناتجة عن التغيير زمن تنفيذ المشروع لمشروع اكلفة اسم المشروع رقم 

 خزان وشبكة سقاية مشروع إنشاء 1
 334 3,757,307 485 16,870,240 يف مدينة باسل األسد اجلامعية

مشروع الوحدة السكنية يف كلية  2
 153 4,981,431 378 32,211,238 العلوم السياسية

ور لإلدارة يف كلية اتوسع ادلبىن ادلج 3
 1249 6,922,770 1321 14,155,178العلوم السياسية 

تقدمي وتركيب شبكة  مشروع  4
 841 28,688,225 991 58,487,375ادلعلوماتية يف جامعة دمشق 

5 
 مبىن الورش يف كلية اذلندسة تأىيل

 225 1,539,886 523 37,073,384ادلدنية 

6 
مشروع ثكنة احلميدية بكلية 

 290 2,468,330 380 20,246,773احلقوق 

 939 35,663,320 1251 65,444,811توسع كلية العمارة  7
 158 14,851,428 685 94,973,186مشروع توسع االقتصاد  8
 1031 13,720,461 1293 36,084,394 فوق ادلطبعة طابقنينشاء  إمشروع 9

تأىيل الوحدة السكنية الثالثة يف  10
 696 53,729,524مدرسة التمريض 

 10,124,702 476 
 

ترميم وتأىيل بيت فخري البارودي  11
 371 28,564,138 978 92,747,764يف جامعة دمشق 

كساء كتلتني يف مشروع توسع إ 12
 1085 151,128,985كلية اآلداب 

 
60,345,416 

 359 

ترميم وتأىيل مباين تابعة لكلية  13
 209 10,145,358 302 15,279,945السياحة جبامعة دمشق 

14 
سطح مباين الورش يف كلية أعزل 

 131 4,058,853 221 13,689,987اذلمك 

 304 8,985,150 411 42,181,906مشروع بناء نفق اجلامعة  15

 الصحي يف شبكة الصرفتنفيذ  16
 341 6,877,459 446 21,039,878 كلية الكهربا وادليكانبيك

 98 3,066,999 163 63,457,720 مشروع أعمال  لكلية العلوم 17
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زمن ناتج عن التغيير كلفة ناتجة عن التغيير زمن تنفيذ المشروع لمشروع اكلفة اسم المشروع رقم 

 408 4,886,982 700 10,909,426 اجلامعي األسدترميم نادي باسل  18

 16ترميم دورات ادلياه يف الوحدة  19
يف ادلدينة اجلامعية 

12,287,875 332 5,413,325 107 

 420 30,837,998 785 90,035,028مشروع اذلندسة الطبية  20

تأىيل ىنغار كقاعات تدريسية يف  21
 219 2,529,751 313 8,658,920 بالسويداء اآلدابكلية 

 الواحدةمشروع الوحدة السكنية  22
 452 14,606,602 952 125,556,235والعشرين 

 اذلندسة أعمال كليةتنفيذ  23
 644 22,131,863 1331 147,475,845ادلعلوماتية 

صالحات لزوم إأعمال  ترميم و 24
 343 8,733,846 463 18,029,177كلية االقتصاد 

مشروع بناء الوحدة السكنية  25
 1152 147,186,258للطالب يف التل 

 26,151,032 752 
 

 402 1,869,585 527 12,943,836 ادلمرضات أعمال سكنمشروع  26

تدعيم السور الشمايل دلعهد إدارة  27
 233 839,409 308 12,165,263األعمال   

28 
ترميم الطابقني األول والثاين يف 

 135 4,270,401 210 12,602,507معهد اذلندسة الكهربائية 

 245 2,357,755 412 18,799,305مشروع الوحدة العاشرة  29

 ادلقر ادلؤقت لكلية االقتصاد تأىيل 30
الثالثة بالقنيطرة 

13,145,104 362 3,546,688 250 

 

معلومات مشاريع دراسة الحالة  ( 1-4 )الجدول 

 

وبعد اإلطالع على أضابري ىذه ادلشاريع ودراستها بشكل جيد ، وباالعتماد على الدراسات السابقة ، مت 
استخراج مخسة أسباب رئيسة يتفرع منها سبعة عشر سبباً فرعيا تؤدي إىل إصدار أوامر تغيري يف ىذه ادلشاريع، 

 : وىذه األسباب ىي 
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 أسباب ناجتة عن الدراسة والتخطيط وتشمل : 
 .نقص يف التصميم والتخطيط والدراسة - 
 .أخطاء يف تقدير الكميات بشكل جيد ودقيق أو قريب من الواقع- 
 .عدم الرتتيب اجليد يف بنود العقد ادلتعلقة بالتنفيذ - 
 .تضارب يف الرسومات وادلخططات وشروط ادلوقع - 

  أسباب ناجتة عن تدخل اجلهة ادلالكة وتشمل : 
 .[ مواد –أماكن -  أبعاد–مناسيب  ]تعديل على ادلخططات وادلواصفات - 
 .تغيري يف تسلسل أو توقيت تنفيذ بعض األعمال- 
 .إضافة بنود وأعمال جديدة- 
 .إعاقات وتأخري يف إعطاء الردود وادلوافقات وبتسليم موقع العمل أو جزء منو- 

  أسباب ناجتة عن اجلهة ادلشرفة وتشمل: 
 .قلة خربة اجلهة ادلشرفة يف التعامل مع ادلشاريع ومتابعتها - 
 .وعدم وجود تنسيق مع اجلهة ادلالكة للمشروع, تعديالت- 
 .تأخري يف صرف الكشوف الشهرية للمقاول مما يؤدي لتباطؤ أداء ادلقاول - 
 .تعليق بعض األعمال وتأخري يف تسليم ادلخططات حلني استشارة اجلهة الدارسة- 

  أسباب ناجتة عن اجلهة ادلنفذة وتشمل: 
قلة خربة اجلهة ادلنفذة للمشروع يف تنفيذ األعمال على حنو صحيح كاستخدام عمالة قليلة - 

 .اخلربة، أو عدم التنسيق مع اجلهة ادلشرفة يف تنفيذ األعمال
  أسباب ناجتة عن شروط ادلوقع وظروفو وتشمل: 

 .عدم كفاية التحقق من ادلوقع ومواصفاتو - 
 .متطلبات إضافية لشروط ادلوقع - 
 .ظروف غري مرئية وظروف اجلو و ادلناخ - 
 .عدم توافر مواد ادلشروع يف السوق - 

 .ىذه األسباب (1-4)ويبني الشكل 
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  نقص يف التصميم والتخطيط والدراسة                                                                            - 

  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 أخطاء يف تقدير الكميات                                                                            -

  .عدم الرتتيب اجليد يف بنود العقد ادلتعلقة بالتنفيذ- 

 تضارب يف الرسومات وادلخططات وشروط ادلوقع- 

 

                                                                 
 .تعديل على ادلخططات وادلواصفات- 

 . تغيري يف تسلسل أو توقيت تنفيذ بعض األعمال-

 .إضافة بنود وأعمال جديدة- 

 إعاقات وتأخري يف إعطاء الردود وادلوافقات- 
 .  وبتسليم موقع العمل أو جزء منو

 

                                                                                    

 .قلة خربة اجلهة ادلشرفة- 

 . تعديالت وعدم وجود تنسيق مع اجلهة ادلالكة-
 .تأخري يف صرف الكشوف الشهرية- 

تعليق بعض األعمال وتأخري يف تسليم - 
    .ادلخططات حلني استشارة اجلهة الدارسة

 

 

                                                                . قلة خربة اجلهة ادلنفذة  -  

 

 

  .عدم كفاية التحقق من ادلوقع ومواصفاتو- 

  . متطلبات إضافية لشروط ادلوقع-

 .ظروف غري مرئية وظروف اجلو و ادلناخ- 

  .عدم توافر مواد ادلشروع يف السوق- 

 أهم أسباب أوامر التغيير في المشاريع المدروسة  ( 1- 4 ) الشكل             

 أسباب أوامر التغيير

 الدراسة والتخطيط

 تدخل الجهة المالكة

 الجهة المشرفة

 الجهة المنفذة

 شروط الموقع وظروفه 
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وبعد حتديد أىم أسباب أوامر التغيري يف ادلشاريع ادلدروسة مت تصميم جدول خاص 
لتحليل البيانات اخلاصة هبذه األوامر التغيريية ادلأخوذة من أضابري ادلشاريع وتبيان مقدار مسامهة 

كل سبب رئيسي أو فرعي بالتغيريات احلاصلة يف ادلشاريع وذلك لتبيان أكثر األسباب تأثريا              
.  حسب مقدار تأثريىا يف الكلفة وعلى الزمن بيف كلفة ادلشاريع وزمنها، وبالتايل ترتيب األسبا

عينة من ادلشاريع ادلدروسة وبالنسبة للتحليل لكل ادلشاريع ميكن الرجوع إىل (2-4)ويبني اجلدول 
 (.1)ادللحق 

 مثال لتحليل البيانات الخاصة بأوامر التغيير في المشاريع المدروسة  ( 2 -4 )الجدول 

 سباب أوامر التغييرأ
/ مالية  
 زمنية

 (3)المشروع  (2)المشروع  (1)المشروع 

 % قيمة % قيمة % قيمة

3757307 
 إجمالي
 الكلفة

4981431 
 إجمالي
 الكلفة

6922770 
 إجمالي
 الكلفة

335 
 إجمالي
 الزمن

153 
 إجمالي
 الزمن

1249 
 إجمالي
 الزمن

  

1 
 الدراسة والتخطيط 

 %25.00 1730692 %30.00 1494431 %30.00 1127192 ك

 %11.85 148 %5.23 8 %2.99 10 ز  

نقص في التصميم والتخطيط     
 والدراسة 

 %40.00 692277 %28.10 419887 %33.33 375730 ك

 %64.19 95 %25.00 2 %30.00 3 ز    

    
 أخطاء في تقدير الكميات 

 %60.00 1038415 %71.90 1074544 %66.67 751462 ك

 %20.27 30 %37.50 3 %40.00 4 ز    

عدم ترتيب جيد في بنود العقد     
 وخاصة المتعلقة بالتنفيذ 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %15.54 23 %12.50 1 %0.00 0 ز    

تضارب في المخططات     
 والرسومات وشروط الموقع 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %25.00 2 %30.00 3 ز    

  

2 
 تدخل الجهة المالكة 

 %68.56 4745978 %60.00 2988858 %62.66 2354384 ك

 %69.74 871 %64.05 98 %82.69 277 ز  

تعديل في المخططات والمواصفات           
 (مواد  - أماكن- أبعاد - مناسيب  )

 %4.86 230732 %8.33 249071 %9.58 225439 ك

 %13.32 116 %5.10 5 %1.44 4 ز    

تغيير في تسلسل أو توقيت تنفيذ     
  األعمال

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %5.05 44 %3.06 3 %3.61 10 ز    

    
  جديدة وأعمالإضافة بنود 

 %95.14 4515246 %91.67 2739787 %90.42 2128945 ك

 %66.02 575 %74.49 73 %85.20 236 ز    

 الردود إعطاءفي  تأخير  وإعاقات    
والموافقات و بتسليم موقع العمل او 

  منه للجهة المنفذة أجزاء

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

    
 %15.61 136 %17.35 17 %9.75 27 ز

  

4 
 الجهة المشرفة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %5.20 65 %21.57 33 %5.07 17 ز  

    
 قلة خبرة الجهة المشرفة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %27.69 18 %0.00 0 %0.00 0 ز    

تعديالت وعدم وجود تنسيق مع     
 الجهة المالكة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %23.08 15 %12.12 4 %52.94 9 ز    
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 سباب أوامر التغييرأ
/ مالية  
 زمنية

 (3)المشروع  (2)المشروع  (1)المشروع 

 % قيمة % قيمة % قيمة

3757307 
 إجمالي
 الكلفة

4981431 
 إجمالي
 الكلفة

6922770 
 إجمالي
 الكلفة

335 
 إجمالي
 الزمن

153 
 إجمالي
 الزمن

1249 
 إجمالي
 الزمن

    
تأخر الجهة المشرفة بصرف 

 الكشوف الشهرية 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %66.67 22 %0.00 0 ز    

 %49.23 32 %21.21 7 %47.06 8 ز    

  

5 
 الجهة المنفذة

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %6.08 76 %0.00 0 %2.69 9 ز  

    
 قلة خبرة المقاول وتأخيرات من قبله 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %100.00 76 %0.00 0 %100.00 9 ز    

  

6 
 شروط الموقع وظروفه

 %6.44 446100 %10.00 498142 %7.34 275731 ك

 %7.13 89 %9.15 14 %6.57 22 ز  

عدم كفاية التحقق من الموقع     
 ومواصفاته 

 %8.62 38455 %20.00 99628 %16.77 46250 ك

 %16.85 15 %21.43 3 %9.09 2 ز    

    
  لشروط الموقع إضافيةمتطلبات 

 %0.00 0 %0.00 0 %42.35 116762 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %9.09 2 ز    

    
 الجو ظروف غير مرئية وظروف 

 %32.76 146138 %80.00 398514 %40.88 112719 ك

 %50.56 45 %78.57 11 %81.82 18 ز    

    
 عدم توفر مواد المشروع في السوق

 %58.62 261507 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %32.58 29 %0.00 0 %0.00 0 ز    

 

 مثال لتحليل البيانات الخاصة بأوامر التغيير في المشاريع المدروسة  ( 2 -4 )متابعة الجدول 

 

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

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

-------------------------------------------- 
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، مت تلخيص النتائج يف جداول وخمططات حيث يبني وبعد حتليل البيانات يف اجلدول السابق 
األسباب الرئيسية ألوامر التغيري يف مشاريع جامعة دمشق ومقدار مسامهة كل  (3-4)اجلدول 

منها يف التغيريات وأوامر التغيري بالنسبة للكلفة ، حيث نالحظ أن األسباب الناجتة عن تدخل 
% 76.89اجلهة ادلالكة يف ادلشروع ىي األكثر مسامهة يف إصدار ىذه األوامر وذلك بنسبة 

وأن األسباب الناجتة عن شروط % 25.79تليها األسباب الناجتة عن الدراسة والتخطيط بنسبة 
 . ادلوقع أكرب يف تأثريىا من ناحية الكلفة من األسباب الناجتة عن اجلهة ادلشرفة 

 نسبة الكلفة الناتجة  أسباب أوامر التغيير الرئيسية 
 % 67.89 تدخل اجلهة ادلالكة
 % 25.79 الدراسة والتخطيط

 % 5.44 شروط ادلوقع وظروفو
 % 0.89 اجلهة ادلشرفة
 %0.00 اجلهة ادلنفذة

 نسب األصناف الرئيسية ألسباب أوامر التغيير بالنسبة للكلفة في المشاريع المدروسة (3-4)الجدول 

 
 

  نسب أسباب أوامر التغيير بالنسبة للكلفة ( 2-4)الشكل 

 

67.89 %

25.79%

5.44 % 0.89%

نسب أسباب أوامر التغيير بالنسبة للكلفة  
تدخل الجهة المالكة  -1

الدراسة والتخطيط -2

شروط الموقع وظروفه -3

الجهة المشرفة -4
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مقدار مسامهة األسباب الرئيسة يف الزمن الناتج عن أوامر التغيري ونالحظ أيضا أن  (4-4)يبني اجلدول 
،  وتليها األسباب %65.88األسباب الناجتة عن تدخل اجلهة ادلالكة ىي األكثر مسامهة وذلك بنسبة 

، إال أن األسباب الناجتة عن اجلهة ادلشرفة أكثر مسامهة يف % 14.33الناجتة عن التخطيط والدراسة  بنسبة 
رلال الزمن عن األسباب الناجتة عن شروط ادلوقع وظروفو ، خالفا دلا مت التوصل إليو يف اجلدول السابق اخلاص 

 .بالكلفة 

نسبة الزمن الناتجة   الرئيسية أسباب أوامر التغيير
 % 65.88تدخل اجلهة ادلالكة 
 %14.33الدراسة والتخطيط 

 % 10.35اجلهة ادلشرفة 
 % 8.13شروط ادلوقع وظروفو 

 % 1.32اجلهة ادلنفذة 
 نسب األصناف الرئيسية ألسباب أوامر التغيير بالنسبة للزمن في المشاريع المدروسة (4- 4 )الجدول 

 

 

 نسب أسباب أوامر التغيير بالنسبة للزمن ( 3-4)الشكل 

65.88%

14.33%

10.35%
8.13% 1.32%

نسب أسباب أوامر التغيير بالنسبة للزمن

تدخل الجهة المالكة  -1

الدراسة والتخطيط -2

المشرفة الجهة-3

شروط الموقع وظروفه -4
الجهة المنفذة -5
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 مت حتليل أسباهبا الفرعية والزمن،وبعد أن مت حتليل األسباب الرئيسية ألوامر التغيري بالنسبة للكلفة 
مقدار مسامهة ىذه األسباب الفرعية بدقة يف إصدار أوامر التغيري لتعطي صورة أوضح دلعرفة 

  .وأدق عن السبب الرئيسي ادلؤدي إىل إصدار أوامر تغيري

األسباب الفرعية الناجتة عن التخطيط والدراسة، ومقدار  (5-4)حيث نالحظ يف اجلدول 
مسامهتها ضمن ىذه السبب الرئيسي، حيث األخطاء يف تقدير الكميات ىي األكثر مسامهة 

 . من ناحية الكلفة يف رلال التخطيط والدراسة تليها النقص يف التصميم والتخطيط والدراسة

نسبة الكلفة الناتجة  عن التخطيط والدراسة التغيير الناتجةأسباب أوامر 
 % 73.18 أخطاء يف تقدير الكميات

 % 24.19نقص يف التصميم والتخطيط والدراسة 
 % 2.40 تضارب يف ادلخططات والرسومات وشروط ادلوقع

 % 0.22 عدم ترتيب جيد يف بنود العقد وخاصة ادلتعلقة بالتنفيذ
  أسباب أوامر التغيير الناتجة عن التخطيط والدراسة بالنسبة للكلفة (5-4 )                الجدول 

 

 

 نسب أسباب أوامر التغيير الناتجة عن التخطيط والدراسة بالنسبة للكلفة  ( 4-4)الشكل 

73.18%

24.19%

2.40% 0.22%

نسب أوامر التغيير الناتجة عن التخطيط والدراسة بالنسبة للكلفة  
أخطاء في تقدير الكميات  -1

نقص في التصميم والتخطيط والدراسة -2

تضارب في المخططات والرسومات وشروط الموقع-3

عدم ترتيب جيد في بنود العقد وخاصة المتعلقة بالتنفيذ -4
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نالحظ األسباب الفرعية الناجتة عن التخطيط والدراسة ومقدار مسامهتها يف ( 6-4)يف اجلدول 
الزمن ضمن ىذا السبب الرئيسي، حيث نالحظ أن النقص يف التصميم والتخطيط والدراسة ىي 

 .األكرب مسامهة من ناحية الزمن تليها األخطاء يف تقدير الكميات

 نسبة الزمن الناتج أسباب أوامر التغيير الناتجة عن التخطيط والدراسة
 % 43.01 والدراسة والتخطيط التصميم يف نقص

 % 39.03 الكميات تقدير يف أخطاء
 % 8.49 بالتنفيذ ادلتعلقة وخاصة العقد بنود يف جيد ترتيب عدم

 % 9.47 ادلوقع وشروط والرسومات ادلخططات يف تضارب
 للزمن بالنسبةأوامر التغيير الناتجة عن التخطيط والدراسة  (6 -4)الجدول 

 

 

 نسب أسباب أوامر التغيير الناتجة عن التخطيط والدراسة بالنسبة للزمن ( 5-4)الشكل 

 

43.01%

39.03%

9.47%
8.49%

نسب أوامر التغيير الناتجة عن التخطيط والدراسة بالنسبة للزمن  

نقص في التصميم والتخطيط والدراسة -1
أخطاء في تقدير الكميات  -2

عدم ترتيب جيد في بنود العقد وخاصة المتعلقة بالتنفيذ -3

تضارب في المخططات والرسومات وشروط الموقع -4
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األسباب الفرعية ألوامر التغيري الناجتة عن تدخل اجلهة ادلالكة يف ادلشروع  (7-4)ينب اجلدول 
حيث نالحظ مدى مسامهة كل منها يف كلفة أوامر التغيري، حيث أن إضافة بنود وأعمال جديد 

، األمر الذي يدل على رغبة اجلهة  % 87.55ىي األكثر تكلفة بني ىذه األسباب ونسبتها 
ادلالكة يف توسيع نطاق ادلشروع مبا حيقق متطلباهتا وعدم اطالعها بشكل كبيري على التصاميم 

 .وادلخططات يف مرحلة التخطيط تليها التعديالت يف ادلخططات وادلواصفات 

 نسبة الكلفة الناتجة أسباب أوامر التغيير الناتجة عن تدخل الجهة المالكة
 % 87.65 وأعمال جديدة بنود إضافة
 % 12.05 وادلواصفات ادلخططات يف تعديل

 % 0.30  وادلوافقات الردود إعطاء وتأخري يف إعاقات
 للكلفة بالنسبةأوامر التغيير الناتجة عن تدخل الجهة المالكة  ( 7 -4)الجدول 

 

 

 نسب أسباب أوامر التغيير الناتجة عن تدخل الجهة المالكة بالنسبة للكلفة  ( 6-4)الشكل 

فيوضح مقدار مسامهة األسباب الفرعية الناجتة عن تدخل اجلهة ادلالكة  (8-4)أما اجلدول 
بالنسبة لزمن تنفيذ أوامر التغيري ، ويبني أن اإلعاقات والتأخري من قبل اجلهة ادلالكة ذات تأثري 
أكرب بالنسبة للزمن من تعديل ادلخططات وادلواصفات خالفا دلا ىو يف اجلدول السابق بالنسبة 

87.65%

12.06% 0.30%

نسب أوامر التغيير الناتجة عن تدخل الجهة المالكة بالنسبة للكلفة

إضافة بنود وأعمال جديدة -1
تعديل في المخططات والمواصفات -2

إعاقات وتأخير في إعطاء الردود والموافقات  -3
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للكلفة ، األمر الذي يدل على أن لكل سبب فرعي من أسباب أوامر التغيري زمنو اخلاص الذي 
 .ليس بالضرورة أن يتناسب مع كلفتو 

 نسبة الزمن الناتج أسباب أوامر التغيري الناجتة عن تدخل اجلهة ادلالكة
 % 68.88 وأعمال جديدة بنود إضافة

 % 17.19  وادلوافقات الردود إعطاء وتأخري يف إعاقات
 % 10.17 وادلواصفات ادلخططات يف تعديل
 % 2.95 األعمال تنفيذ توقيت أو تسلسل يف تغيري

 للزمن بالنسبةأوامر التغيير الناتجة عن تدخل الجهة المالكة  ( 8 -4 )الجدول   

 

 

نسب أوامر التغيير الناتجة عن تدخل الجهة المالكة بالنسبة للزمن   (7-4)الشكل 

 

أن التعديالت وعدم وجود التنسيق مع اجلهة ادلالكة إضافة إىل  (9-4)نالحظ يف اجلدول 
تعليق بعض األعمال حلني استشارة اجلهة الدارسة، ىي أكثر األسباب الفرعية تكلفة بالنسبة 

 .ألوامر التغيري الناجتة عن اجلهة ادلشرفة

 

68.88%

17.99%

10.17% 2.95%

نسب أوامر التغيير الناتجة عن تدخل الجهة المالكة بالنسبة للزمن
  

إضافة بنود وأعمال جديدة -1
إعاقات وتأخير في إعطاء الردود والموافقات  -2
تعديل في المخططات والمواصفات -3

تغيير في تسلسل أو توقيت تنفيذ األعمال -4
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 نسبة الكلفة الناجتة أسباب أوامر التغيري الناجتة عن اجلهة ادلشرفة
 % 59.03 ادلالكة اجلهة مع وجود تنسيق وعدم تعديالت

 %40.97 الدارسة اجلهة استشارة األعمال حلني بعض تعليق
 للكلفة بالنسبةأوامر التغيير الناتجة عن الجهة المشرفة  ( 9  - 4)الجدول 

 

 

   بالنسبة للكلفةالمشرفةسب أوامر التغيير الناتجة عن الجهة ن ( 8-4)الشكل 

األسباب الفرعية ألوامر التغيري الناجتة عن اجلهة ادلشرفة وبنتيجة التحليل  (10-4)يبني اجلدول 
تبني أن تعليق األعمال حلني استشارة اجلهة الدارسة ىي من األسباب الفرعية األكثر مسامهة 

 .بالنسبة للزمن

 نسبة الزمن الناتج أسباب أوامر التغيري الناجتة عن اجلهة ادلشرفة
 %42.45 الدارسة اجلهة استشارة األعمال حلني بعض تعليق
 %32.77 الشهرية الكشوف بصرف ادلشرفة اجلهة تأخر

 %21.42 ادلالكة اجلهة مع وجود تنسيق وعدم تعديالت
 %3.36 ادلشرفة اجلهة خربة قلة

أوامر التغيير الناتجة عن الجهة المشرفة بالنسبة للزمن  ( 10 -4 )الجدول 

 

59.03 %

40.97 %

نسب أوامر التغيير الناتجة عن الجهة المشرفة بالنسبة للكلفة
  

تعديالت وعدم وجود تنسيق مع الجهة المالكة -1
تعليق بعض األعمال لحين استشارة الجهة الدارسة -2
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 سب أوامر التغيير الناتجة عن الجهة المشرفة بالنسبة للزمنن ( 9-4 )الشكل 

 

أما بالنسبة لألسباب الفرعية ألوامر التغيري الناجتة عن شروط ادلوقع فنالحظ                   
أن الظروف غري ادلرئية وظروف اجلو  ىي األكثر مسامهة يف التكاليف  (11-4)يف اجلدول 

األمر الذي يدل على عدم معاينة  % 51.71للتغيريات احلاصلة بسبب شروط ادلوقع بنسبة 
موقع ادلشروع بشكل دقيق وإجراء التحريات الالزمة عن وجود عوائق حتت األرض أو شبكات 

 . أو مياه جوفية 

  

 نسبة الكلفة الناجتة أسباب أوامر التغيري الناجتة عن شروط ادلوقع
 % 51.97 اجلو وظروف مرئية غري ظروف

 % 45 ومواصفاتو ادلوقع من التحقق كفاية عدم
 % 1.47 ادلوقع لشروط إضافية متطلبات

 % 1.29 السوق يف ادلشروع مواد توفر عدم
  للكلفة بالنسبةنسب أوامر التغيير الناتجة عن شروط الموقع ( 11 -4)الجدول           

42.45 %

32.77 %

21.42 % 3.36 %

نسب أوامر التغيير الناتجة عن الجهة المشرفة بالنسبة للزمن 

تعليق بعض األعمال لحين استشارة الجهة الدارسة -1
تأخر الجهة المشرفة بصرف الكشوف الشهرية -2
تعديالت وعدم وجود تنسيق مع الجهة المالكة -3
قلة خبرة الجهة المشرفة  -4
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نسب أوامر التغيير الناتجة عن شروط الموقع بالنسبة للكلفة  ( 10-4)الشكل 

مقدار مسامهة األسباب الفرعية الناجتة عن شروط ادلوقع وظروفو يف الزمن  (12-4)ينب اجلدول 
,  بالنسبة للزمنة نالحظ أن الظروف الغري مرئية ىي األكرب مساىمثالناتج عن التغيريات حي

 .تليها عدم كفاية التحقق من ادلوقع ومواصفاتو

 نسبة الزمن الناتج أسباب أوامر التغيري الناجتة عن شروط ادلوقع
 % 50.66 اجلو وظروف مرئية غري ظروف

 % 23.09 ومواصفاتو ادلوقع من التحقق كفاية عدم

 % 21.57 السوق يف ادلشروع مواد توفر عدم

 % 4.68 ادلوقع لشروط إضافية متطلبات
 للزمن بالنسبةنسب أوامر التغيير الناتجة عن شروط الموقع ( 12 -4)الجدول 

 

51.97%45%

1.74% 1.29%

نسب أوامر التغيير الناتجة عن شروط الموقع بالنسبة للكلفة 

ظروف غير مرئية وظروف الجو -1
عدم كفاية التحقق من الموقع ومواصفاته -2
متطلبات اضافية لشروط الموقع -3
عدم توفر مواد المشروع في السوق -4
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 نسب أوامر التغيير الناتجة عن شروط الموقع بالنسبة للزمن  (11-4)الشكل 

 

أما بالنسبة لألسباب الناجتة عن ادلقاول وحتديداً قلة خربة ادلقاول فكانت مسامهتها حتديداً 
بالنسبة للزمن بالدرجة األوىل ومل يكن ذلا أي تأثري بالنسبة للكلفة األمر الذي يدل على مقدار 

وعي وخربة ادلقاولني بااللتزام بتنفيذ األعمال القانونية حصرا دون جتاوز أو تسبب بتغريات 
 . بالنسبة للكلفة 

 :نتائج دراسة الحالة - 4-3

      وبعد حتليل كل اجلداول السابقة ميكن أن نرتب األسباب الرئيسية ألوامر التغيري وأسباهبا 
الفرعية وذلك تبعاً لدرجة مسامهتها بالنسبة للكلفة والزمن يف وأوامر التغيري ادلنفذة يف ادلشاريع 

ترتيب أسباب أوامر التغيري الرئيسية والفرعية حسب  (13-4)ادلدروسة ، حيث يبني اجلدول
مدى تأثريىا من ناحية الكلفة ، ويتبني أن تدخل اجلهة ادلالكة ىي من األسباب األكثر مسامهة 

بالكلفة يف أوامر التغيري من خالل إضافة بنود جديدة على ادلشروع وتعديل ادلخططات 
مبا يتالءم مع رغباهتا إضافة إىل اإلعاقات  (أماكن - مواد - أبعاد - مناسيب  )وادلواصفات 

التأخريات من قبلها وتغيري تسلسل وترتيب تنفيذ بعض بنود ادلشروع حسب أولوياهتا ، تليها 

50.66 %

23.09%

21.57%

4.68%

نسب أوامر التغيير الناتجة عن شروط الموقع بالنسبة للزمن

ظروف غير مرئية وظروف الجو -1
عدم كفاية التحقق من الموقع ومواصفاته -2
عدم توفر مواد المشروع في السوق -3
متطلبات اضافية لشروط الموقع -4
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الدراسة والتخطيط من خالل األخطاء يف تقدير الكميات والنقص يف التصميم والتخطيط 
اخل ، ويتبني أن أوامر التغيري الناجتة عن شروط ادلوقع وظروفو وخاصة الظروف غري ..والدراسة 

ادلرئية وعدم كفاية التحقق من ادلوقع ومتطلبات إضافية لشروط ادلوقع ذات تأثري أكرب من أوامر 
التغيري الناجتة عن اجلهة ادلشرفة ادلتمثلة بالتعديالت وعدم وجود تنسيق مع اجلهة ادلالكة وتعليق 

 . بعض األعمال وقلة اخلربة والتأخر بصرف الكشوف الشهرية 

 األسباب الفرعية األسباب الرئيسية

 تدخل الجهة المالكة

 إضافة بنود جديدة
 تعديل ادلخططات وادلواصفات

 إعاقات وتأخري يف إعطاء الردود وادلوافقات
 تغيري تسلسل أو ترتيب تنفيذ بعض األعمال

 الدراسة والتخطيط

 أخطاء يف تقدير الكميات
 نقص يف التصميم والدراسة

 تضارب يف ادلخططات والرسومات وشروط ادلوقع
 عدم ترتيب جيد يف بنود العقد وخاصة ادلتعلقة بالتنفيذ

 شروط الموقع وظروفه

 ظروف غري مرئية وظروف اجلو
 عدم كفاية التحقق من ادلوقع ومواصفاتو

 متطلبات إضافية لشروط ادلوقع
 عدم توفر ادلواد للمشروع يف السوق

 الجهة المشرفة

 تعديالت وعدم وجود تنسيق مع اجلهة ادلالكة
 تعليق بعض األعمال حلني استشارة اجلهة الدارسة

 قلة خربة اجلهة ادلشرفة
 تأخر اجلهة ادلشرفة بصرف الكشوف الشهرية

 يوضح ترتيب أسباب أوامر التغيير حسب مدى تأثيرها من ناحية الكلفة (13- 4)الجدول 
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ترتيب األسباب الرئيسية ألوامر التغيري واألسباب الفرعية الناجتة عنها وذلك  (14-4)يبني اجلدول 
حسب مدى تأثريىا على الزمن ، حيث نالحظ أن تدخل اجلهة ادلالكة ىي من أىم األسباب 

ادلؤثرة على زمن أوامر التغيري تليها األسباب الناجتة عن الدراسة والتخطيط ، وأن األسباب الناجتة 
 .عن اجلهة ادلشرفة أكثر تأثريا من ناحية الزمن مقارنة مع األسباب الناجتة عن شروط ادلوقع وظروفو 

 األسباب الفرعية األسباب الرئيسية

 تدخل اجلهة ادلالكة

 إضافة بنود جديدة
 إعاقات وتأخري يف إعطاء الردود وادلوافقات

 تعديل ادلخططات وادلواصفات
 تغيري تسلسل أو ترتيب تنفيذ بعض األعمال

 الدراسة والتخطيط

 نقص يف التصميم والدراسة
 أخطاء يف تقدير الكميات

 عدم ترتيب جيد يف بنود العقد وخاصة ادلتعلقة بالتنفيذ
 تضارب يف ادلخططات والرسومات وشروط ادلوقع

 اجلهة ادلشرفة

 تعليق بعض األعمال حلني استشارة اجلهة الدارسة
 تأخر اجلهة ادلشرفة بصرف الكشوف الشهرية
 تعديالت وعدم وجود تنسيق مع اجلهة ادلالكة

 قلة خربة اجلهة ادلشرفة

 شروط ادلوقع وظروفو

 ظروف غري مرئية وظروف اجلو
 عدم كفاية التحقق من ادلوقع ومواصفاتو

 عدم توفر ادلواد للمشروع يف السوق
 متطلبات إضافية لشروط ادلوقع

 قلة خربة اجلهة ادلنفذة اجلهة ادلنفذة
 يوضح ترتيب أسباب أوامر التغيير حسب مدى تأثيرها من ناحية الزمن (14- 4)الجدول 
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 : تحديد كيفية تالفي التأثير السلبي ألوامر التغيير واإلقالل منها - 4-4

أغلب أوامر التغيري تأثرياً يف كلفة ادلشروع وزمنو حتدث نتيجة تدخل اجلهة ادلالكة ، من - 1
خالل إضافة بنود وأعمال جديدة أو تعديل على ادلخططات وادلواصفات وادلواد أو تغيري يف 

تسلسل أو ترتيب تنفيذ بعض اإلعمال ، األمر الذي يدل على ضعف اطالع اجلهة ادلالكة وقلة 
مشاركتها يف مرحلة التصميم ، إضافة إىل قلة خربهتا يف تصور وختيل التصاميم وحتديد احتياجاهتا 

بشكل دقيق ، والذي يؤدي إىل مطالبتها بتعديالت وإضافات على ادلشروع إثناء التنفيذ لتليب 
 .احتياجاهتا ادلتزايدة مع الزمن والتطورات 

إن أوامر التغيري الناجتة عن النقص واألخطاء يف الدراسة والتخطيط التقل أمهية عن أوامر - 2
التغيري الناجتة عن تدخل اجلهة ادلالكة يف ادلشروع ، واليت تتمثل  أخطاء يف تقدير الكميات أو 

نقص يف التصاميم والدراسة أو تضارب يف ادلخططات والرسومات وادلوقع أو عدم ترتيب يف بنود 
ادلشروع إضافة لرتك بعض التصاميم وادلخططات حلني البدء بالتنفيذ ، واعتمادىا على التصاميم 

 ادلقدمة من ادلقاول ، األمر الذي يؤدي إىل تأخري ادلشروع أو ظهور معوقات ، 

إن شروط ادلوقع وظروفو تؤدي إىل إصدار أوامر تغيري ضمن ادلشروع نتيجة عدم كفاية - 3
التحقق من ادلوقع ومواصفاتو أو متطلبات إضافية لشروط ادلوقع أو ظروف غري مرئية وظروف 

اجلو ذلا دور كبري يف إيقاف وتأخري ادلشروع حلني حل ىذه ادلشاكل عرب التغيريات ادلطلوبة سواء 
 .الزمنية أو ادلادية 

تعد أوامر التغيري الناجتة عن اجلهة ادلشرفة من األسباب الرئيسة يف إحداث التغيريات يف - 4
ادلشاريع بالرغم من أهنا ذات تأثري قليل يف كلفة ادلشروع وزمنو وادلتمثلة                         

بالنسبة للزمن وذلك من خالل ، قلة خربهتا يف  [ % 1.32]بالنسبة للكلفة و [  % 0.89]بـ 
اإلشراف أو تعليق بعض اإلعمال حلني استشارة اجلهة الدارسة أو تعديالت وعدم وجود تنسيق 
مع اجلهة ادلالكة إضافة إىل تأخري يف صرف الكشوف الشهرية مما يؤدي إىل إصدار أوامر تغيري 

 .زمنية أو على التكلفة 

نالحظ أيضا من خالل التحليل أن مسامهة اجلهة ادلنفذة يف أوامر التغيري ىي من ناحية - 5  
الزمن وذلك يعود إىل أن اجلهة ادلنفذة ليس من حقها فرض تعديالت على ادلشروع ألنو الطرف 



54 
 

األضعف من ناحية القرارات إضافة إىل وجود نوع من اخلربة يف ىذه األمور لذلك كانت 
 .مسامهتها يف التأخريات فقط 

وعليو ميكن وضع مجلة من االقرتاحات حلل ىذه ادلشاكل أو اإلقالل منها إىل أقل حد      
 :ممكن

بالنسبة للجهة ادلالكة جيب زيادة مشاركتها واطالعها على التصاميم بكل تفاصيلها ، - 1
إضافة إىل توضيح األفكار وطرح كافة متطلباهتا بالتفصيل ، ووجود استشاريني وخرباء القرتاح 

بعض األفكار ادلستقبلية لتلبية حاجاهتا وبالتايل اإلقالل من تعديالهتا عل ادلخططات 
 .وادلواصفات 

حيب االعتماد على جهة دارسة ذات خربة جيدة يف تقدير الكميات وحساهبا وتاليف - 2
النقص يف الدراسة وادلخططات وعدم االعتماد على الكوادر ادلعينة حديثاً أو تدريبها بشكل 

جيد على دراسة ادلشاريع لتاليف النقص واألخطاء اليت ميكن أن تظهر أثناء التنفيذ وبالتايل 
 .ختفيض التغيريات إىل اقل حد ممكن 

جيب زيادة عمليات التحري والكشف على موقع ادلشروع بشكل كبري وزيادة عمليات - 3
السرب على ارض ادلشروع وحدوده دلعرفة كافة التفاصيل الظاىرة وادلخفية من دتديدات كهربائية 

 .وصحية وغريىا من األمور ادلخفية وبالتايل ادلعرفة الكافية مبوقع ادلشروع ومواصفاتو

جيب االعتماد على جهة مشرفة ذات خربة يف متابعة التنفيذ وإجياد احللول لكافة ادلشاكل - 4
اليت ميكن أن تظهر ضمن ادلشروع وبالتايل اإلقالل من أوامر التغيري اليت تصدر نتيجة تعليق 

 بعض اإلعمال أو التأخر يف صرف الكشوف الشهرية وعدم التنسيق مع اجلهة ادلالكة 
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 : اقتراح مخطط لضبط عملية إصدار أوامر تغيير - 4-5

خمطط مقرتح الستصدار أمر تغيري ضمن ادلشروع وذلك ألحداث تغيريات على بنود  (11-4)يبني الشكل 
 .وأعمال ادلشروع اليت تزيد كميتها أو أزمنة تنفيذىا عن حجوم ادلشروع وربعو النظامي

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقرتاح من قبل اجلهة ادلستفيدة أو من ميثلها اقرتاح من قبل اجلهة ادلنفذة

 تعد اجلهة ادلنفذة طلب استصدار أمر تغيري تعد اجلهة ادلستفيدة طلب استصدار أمر تغيري

يراجعو مدير ادلشروع وميرره إىل اجلهة 
 الدارسة بعد ادلوافقة

 تدرس اجلهة الدارسة مزايا وإجيابيات مقرتح التغيري

 ىل حظي التغيري بالقبول

نعم 

يعد مدير ادلشروع واجلهة الدارسة وثيقة أمر التغيري 
 مع دراسة الكلفة والزمن

يطلب من اجلهة ادلنفذة تقدمي عرض 
 أسعار و زمن لتنفيذ التغيري ادلقرتح

يدرس مدير ادلشروع عرض 
 اجلهة ادلنفذة

 ال

يعاد طلب التغيري مع الرفض 

 ظهور ما يستدعي التغيري
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 مخطط مقترح آللية إصدار أوامر تغيير في المشاريع (11-4)الشكل 

         يهدف ادلخطط ادلقرتح لتاليف تأجيل األعمال أو إيقاف بعض البنود واليت تطرأ عليها 
تغريات وعدم تركها وجتميعها دللحق عقد الذي يتسبب بفرتة زمنية طويلة إلعداده إضافة للتكلفة 

حيث ميكن إجراء التغيري ادلطلوب على إي بند من بنود العقد .ادلتغرية مع الزمن دلواد ادلشروع 
األصلي عند الضرورة يف وقتو واستدراك األخطاء والنواقص وادلتطلبات ادلستجدة للجهة ادلالكة 

ىل دتت ادلوافقة على الكلفة والزمن 
 الالزمني للتغيري ادلقرتح

 نعم

 بتنفيذ أمرتبدأ اجلهة ادلنفذة  توقع اجلهة ادلستفيدة  أمر التغيري
 التغيري

 الدخول يف مفاوضات حول الكلفة أو الزمن  

 ال

 االتفاق

 عدم االتفاق

اللجوء ألساليب 
 فض النزاعات 

 

أو التعاقد مع مقاول 
  آخر

 



57 
 

مع تقدم زمن التنفيذ للمشروع مما يقلل من التكاليف والزمن الالزمة لتنفيذ ادلشروع على   
 .أكمل وجو

 : التحقق من المخطط المقترح - 4-5

       تبني بعد عرض ادلخطط على رلموعة من ادلختصني وذوي اخلربة يف العقود وتنفيذ ادلشاريع 
واإلشراف والذين ىم من ادلدراء وادلشرفني والدارسني دلشاريع القطاع العام يف مديرية الشؤون 

اذلندسية ومؤسسة اإلسكان العسكري ووزارة اإلسكان، تبني قبوذلم للمخطط ادلقرتح مع بعض 
 :ادلالحظات اليت أبدوىا واليت دتثلت

بأن ادلخطط منطقي يف ما يتعلق بادلشاريع اخلاصة حيث ميكن تنفيذ التغيريات بصورة سريعة - 
 .دون معوقات إدارية

أما ادلشاريع العامة فيجب أخذ ادلوافقات ادلسبقة قبل البدء بالتنفيذ والذي يتطلب وقتاً  - 
  اخلاص مبشاريع الدولة والذي الميكن تنفيذ أي 51طويال إضافة الصطدامها بقانون العقود 

 .أعمال خارج نطاق العقد األصلي إال مبلحق عقد 

 :             واحلل ذلذه ادلشاكل ىي

أن يتم استصدار صك من اجلهات العامة ادلختصة بالسماح بالتنفيذ قبل أخذ ادلوافقات -  
 .الضرورية والروتينية لصرف مستحقات ادلقاول ىذا بالنسبة للموافقات

أما فيما يتعلق بعدم القدرة على تنفيذ أعمال تزيد عن حجم ادلشروع وربعو النظامي  إال - 
مبلحق عقد فيعترب أمر التغيري اخلاص بأي بند كملحق عقد مصغر يتم تنفيذه يف وقتو دون 

جتميع التغيريات أوامر التغيري ضمن ملحق عقد واحد الذي يتطلب وقتا طويال إضافة إليقاف 
 الكثري من األعمال كلما تتطلب األمر إجراء تغيريات ما أثناء التنفيذ   
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات
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 :نتائج البحث 5-1

إن اهلدف من ىذه الدراسة البحثية  ىو معرفة أىم األسباب الرئيسية اليت تؤدي إلصدار أوامر 
تغيري يف مشاريع التشييد التابعة جلامعة دمشق، وحتديد آثار ىذه األوامر على املشاريع من ناحية 

 :الكلفة والزمن ، نتج عن ىذه الدراسة 

إن تدخل اجلهة املالكة وخصوصا يف إضافة بنود وأعمال جديدة أو تعديل على املخططات - 
ىي من أىم األسباب الرئيسية اليت  ( املواد –األماكن – املناسيب –األبعاد  )واملواصفات سواء

تؤدي إىل إصدار أوامر تغيري لتنفيذىا واليت تزيد من كلفة وزمن املشروع األصلي، وىذا يدل على 
ضعف اطالع اجلهة املالكة ومشاركتها الدقيقة يف مرحلة التصميم للمشروع، وقلة تصور وتقدير 

اجلهة املالكة للتأثريات السلبية ألوامر التغيري وخصوصا املتعلقة بالزمن الطويل املًتتب عليها الذي 
 .يؤخر إهنا املشروع يف الوقت املطلوب

تعد أسباب  أوامر التغيري الناجتة عن التخطيط والدراسة أيضاً من األسباب ذات التأثري الكبري - 
على كلفة املشروع وزمنو تلي األسباب الناجتة عن اجلهة املالكة وذلك وفقاً لدراسة           

احلالة السابقة ، حيث تصدر لتاليف األخطاء يف تقدير الكميات يف الدرجة األوىل أو النقص يف 
التصميم والدراسة لبعض البنود وتركها ملرحلة التنفيذ أو تضارب يف املخططات والرسومات 

 .وشروط املوقع وذلك بسبب عدم اإلطالع اجليد والكشف الدقيق على املوقع

تعد الزيادة يف تكلفة املشروع وزمنو ىي من أىم التأثريات الناجتة عن أوامر التغيري يف مشاريع - 
جامعة دمشق حيث ميكن أن تصل تكلفة التغيريات وأوامر التغيري يف بعض األحيان إىل تكلفة 

 .تزيد عن تكلفة املشروع األصلي وأزمنتها قد تصل إىل أضعاف زمن املشروع كذلك
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 :التوصيات5-2

جيب االىتمام مبرحلة التصميم والتخطيط للمشروع وذلك من خالل التحديد الدقيق - 
ملتطلبات املالك حىت اليتم التعديل خالل مرحلة التنفيذ وبالتايل يؤدي إىل أعمال إضافية أو 

ىدم أعمال منجزة األمر الذي يؤدي إىل زيادة يف كلفة املشروع وتأخريه عدا عن النزاعات اليت 
 .ميكن أن تنشأ نتيجة األعمال اإلضافية

 – معماري –مدين  )التنسيق اجليد بني كافة الدارسني للمشروع من كافة االختصاصات - 
 .وهبذا يتم تاليف التناقض يف املخططات واملواصفات ما أمكن ( ميكانيك –كهرباء 

مشاركة الدارسني للمشروع يف اإلشراف على املشروع وذلك لإلجابة عن االستفسارات - 
 .وإعطاء املخططات بشكل أسرع دون تأخري

 

 :   دراسات مستقبلية5-3

دراسة تأثري مرحلة التصميم على التغيريات ضمن املشروع  - 

ميكن إجراء دراسة على املشاريع الضخمة وتبيان أوامر التغيري فيها واألكثر أمهية ومطابقتها - 
 .مع مامت التوصل إليو بالنسبة للمشاريع املتوسطة والصغرية 

 .ميكن دراسة أوامر التغيري من وجهة نظر املقاولني وتبيان مدى تأثريىا على أدائهم بشكل عام- 

 وزمن كلفة على وتأثريىا  التغيري أوامر دراسة يف الصنعي الذكاء وتقنيات أساليب استخدام- 
 املشاريع
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زمن ناتج عن التغيير كلفة ناتجة عن التغيير زمن تنفيذ المشروع لمشروع اكلفة اسم المشروع رقم 

 خزان وشبكة سقاية يف إنشاء 1
 334 3,757,307 485 16,870,240  اجلامعيةاألسدمدينة باسل 

مشروع الوحدة السكنية يف كلية  2
 153 4,981,431 378 32,211,238 العلوم السياسية

 لإلدارة يف كلية اجملاورتوسع ادلبىن  3
 1249 6,922,770 1321 14,155,178العلوم السياسية 

تقدمي وتركيب شبكة ادلعلوماتية يف  4
 841 28,688,225 991 58,487,375جامعة دمشق 

 مبىن الورش يف كلية اذلندسة تأىيل 5
 225 1,539,886 523 37,073,384ادلدنية 

مشروع ثكنة احلميدية بكلية  6
 290 2,468,330 380 20,246,773احلقوق 

 939 35,663,320 1251 65,444,811توسع كلية العمارة  7
 158 14,851,428 685 94,973,186مشروع توسع االقتصاد  8
 1031 13,720,461 1293 36,084,394 فوق ادلطبعة طابقني إنشاءمشروع  9

تأىيل الوحدة السكنية الثالثة يف  10
 696 53,729,524مدرسة التمريض 

 10,124,702 476 
 

ترميم وتأىيل بيت فخري البارودي  11
 371 28,564,138 978 92,747,764يف جامعة دمشق 

 كتلتني يف مشروع توسع إكساء 12
 1085 151,128,985كلية اآلداب 

 
60,345,416 

 359 

ترميم وتأىيل مباين تابعة لكلية  13
 209 10,145,358 302 15,279,945السياحة جبامعة دمشق 

 مباين الورش يف كلية أسطحعزل  14
 131 4,058,853 221 13,689,987اذلمك 

 304 8,985,150 411 42,181,906مشروع بناء نفق اجلامعة  15

 الصحي يف شبكة الصرفتنفيذ  16
 341 6,877,459 446 21,039,878 كلية الكهربا وادليكانبيك

 98 3,066,999 163 63,457,720 مشروع أعمال  لكلية العلوم 17
 408 4,886,982 700 10,909,426 اجلامعي األسدترميم نادي باسل  18
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زمن ناتج عن التغيير كلفة ناتجة عن التغيير زمن تنفيذ المشروع لمشروع اكلفة اسم المشروع رقم 

 16ترميم دورات ادلياه يف الوحدة  19
 107 5,413,325 332 12,287,875يف ادلدينة اجلامعية 

 420 30,837,998 785 90,035,028مشروع اذلندسة الطبية  20

تأىيل ىنغار كقاعات تدريسية يف  21
 219 2,529,751 313 8,658,920 بالسويداء اآلدابكلية 

 الواحدةمشروع الوحدة السكنية  22
 452 14,606,602 952 125,556,235والعشرين 

تنفيذ أعمال  كلية اذلندسة  23
 644 22,131,863 1331 147,475,845ادلعلوماتية 

 لزوم وإصالحاتأعمال  ترميم  24
 343 8,733,846 463 18,029,177كلية االقتصاد 

25 
مشروع بناء الوحدة السكنية 

 147,186,258للطالب يف التل 
1152 

 26,151,032 
752 

 
 402 1,869,585 527 12,943,836 ادلمرضات أعمال سكنمشروع  26

تدعيم السور الشمايل دلعهد إدارة  27
األعمال   

12,165,263 308 839,409 233 

ترميم الطابقني األول والثاين يف  28
معهد اذلندسة الكهربائية 

12,602,507 210 4,270,401 135 

 245 2,357,755 412 18,799,305مشروع الوحدة العاشرة  29

 ادلقر ادلؤقت لكلية االقتصاد تأىيل 30
 250 3,546,688 362 13,145,104الثالثة بالقنيطرة 
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 سباب أوامر التغييرأ
/ مالية  
 زمنية

 (5)المشروع  (4)المشروع  (3)المشروع  (2)المشروع  (1)المشروع 

 % قيمة % قيمة % قيمة % قيمة % قيمة

 إجمالي الكلفة 1539886  الكلفةإجمالي 28688225 إجمالي الكلفة 6922770 إجمالي الكلفة 4981431 إجمالي الكلفة 3757307

 إجمالي الزمن 225 إجمالي الزمن 841 إجمالي الزمن 1249 إجمالي الزمن 153 إجمالي الزمن 335

  

1 
 الدراسة والتخطيط

 %30.00 461965 %30.24 8676566 %25.00 1730692 %30.00 1494431 %30.00 1127192 ك

 %8.00 18 %7.25 61 %11.85 148 %5.23 8 %2.99 10 ز  

    
 نقص في التصميم والتخطيط والدراسة 

 %16.67 76994 %22.05 1912796 %40.00 692277 %28.10 419887 %33.33 375730 ك

 %22.22 4 %11.48 7 %64.19 95 %25.00 2 %30.00 3 ز    

    
 أخطاء في تقدير الكميات 

 %83.33 384971 %66.13 5737645 %60.00 1038415 %71.90 1074544 %66.67 751462 ك

 %61.11 11 %34.43 21 %20.27 30 %37.50 3 %40.00 4 ز    

عدم ترتيب جيد في بنود العقد وخاصة     
 المتعلقة بالتنفيذ 

 %0.00 0 %1.91 165379 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %11.11 2 %29.51 18 %15.54 23 %12.50 1 %0.00 0 ز    

تضارب في المخططات والرسومات     
 وشروط الموقع 

 %0.00 0 %9.92 860746 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %5.56 1 %24.59 15 %0.00 0 %25.00 2 %30.00 3 ز    

  

2 
 تدخل الجهة المالكة

 %64.49 993134 %46.21 13257122 %68.56 4745978 %60.00 2988858 %60.00 2254384 ك

 %83.56 188 %63.26 532 %69.74 871 %64.05 98 %82.69 277 ز  

تعديل في المخططات والمواصفات           
 (مواد - اماكن - أبعاد - مناسيب  )

 %15.51 153990 %4.33 573764 %4.86 230732 %8.33 249071 %10.00 225439 ك

 %1.60 3 %2.82 15 %13.32 116 %5.10 5 %1.44 4 ز    

تغيير في تسلسل أو توقيت تنفيذ     
 االعمال 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %13.30 25 %8.46 45 %5.05 44 %3.06 3 %3.61 10 ز    

    
 إضافة بنود واعمال جديدة 

 %76.83 762976 %90.59 12009594 %95.14 4515246 %91.67 2739787 %90.00 2028945 ك

 %50.00 94 %45.11 240 %66.02 575 %74.49 73 %85.20 236 ز    

    
اعاقات وتاخيرفي اعطاء الردود 

والموافقات و بتسليم موقع العمل او 
 اجزاء منه للجهة المنفذة 

 %7.67 76168 %5.08 673764 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0ك 

 %35.11 66 %43.61 232 %15.61 136 %17.35 17 %9.75 27 ز    

  

4 
 الجهة المشرفة

 %3.00 46198 %4.00 1147529 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %4.00 9 %23.42 197 %5.20 65 %21.57 33 %5.07 17 ز  

    
 قلة خبرة الجهة المشرفة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %4.57 9 %27.69 18 %0.00 0 %0.00 0 ز    
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 سباب أوامر التغييرأ
/ مالية  
 زمنية

 (5)المشروع  (4)المشروع  (3)المشروع  (2)المشروع  (1)المشروع 

 % قيمة % قيمة % قيمة % قيمة % قيمة

 إجمالي الكلفة 1539886  الكلفةإجمالي 28688225 إجمالي الكلفة 6922770 إجمالي الكلفة 4981431 إجمالي الكلفة 3757307

 إجمالي الزمن 225 إجمالي الزمن 841 إجمالي الزمن 1249 إجمالي الزمن 153 إجمالي الزمن 335

تعديالت وعدم وجود تنسيق مع الجهة     
 المالكة 

 %100.00 46198 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %44.44 4 %0.00 17 %0.00 15 %0.00 4 %52.94 9 ز    

تأخر الجهة المشرفة بصرف الكشوف     
 الشهرية 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %66.67 22 %0.00 0 ز    

تعليق بعض االعمال وتاخير بتسليم     
المخططات لحين استشارة الجهة 

 الدارسة 

 %0.00 0 %100.00 1147529 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

    
 %55.56 5 %86.80 171 %49.23 32 %21.21 7 %47.06 8 ز

  

5 
 الجهة المنفذة

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %6.08 76 %0.00 0 %2.69 9 ز  

    
 قلة خبرة المقاول وتأخيرات من قبله 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %100.00 76 %0.00 0 %100.00 9 ز    

  

6 
 شروط الموقع وظروفه

 %2.51 38589 %19.54 5607008 %6.44 446100 %10.00 498142 %10.00 375731 ك

 %4.44 10 %6.06 51 %7.13 89 %9.15 14 %6.57 22 ز  

عدم كفاية التحقق من الموقع     
 ومواصفاته 

 %0.00 0 %40.93 2295058 %8.62 38455 %20.00 99628 %12.31 46250 ك

 %0.00 0 %49.02 25 %16.85 15 %21.43 3 %9.09 2 ز    

    
 متطلبات اضافية لشروط الموقع 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %57.69 216762 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %9.09 2 ز    

    
 ظروف غير مرئية وظروف الجو  

 %100.00 38589 %59.07 3311950 %32.76 146138 %80.00 398514 %30.00 112719 ك

 %100.00 10 %50.98 26 %50.56 45 %78.57 11 %81.82 18 ز    

    
 عدم توفر مواد المشروع في السوق

 %0.00 0 %0.00 0 %58.62 261507 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %32.58 29 %0.00 0 %0.00 0 ز    
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 اسباب أوامر التغيير 
/ مالية  
 زمنية 

 (10)المشروع  (9)المشروع  (8)المشروع  (7)المشروع  (6)المشروع 

 % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة 

 إجمالي الكلفة  10124703 إجمالي الكلفة  13720461 إجمالي الكلفة  14851428 إجمالي الكلفة  35633320 إجمالي الكلفة  2468330

 إجمالي الزمن  476 إجمالي الزمن  1031 إجمالي الزمن  158 إجمالي الزمن  939 إجمالي الزمن  290

  

1 
 الدراسة والتخطيط 

 %17.00 1721199 %22.00 3018503 %22.00 3267316 %19.57 6974801 %7.05 173933 ك

 %3.15 15 %5.63 58 %8.23 13 %38.45 361 %11.03 32 ز  

    
 نقص في التصميم والتخطيط والدراسة 

 %11.76 202494 %18.18 548818 %9.09 297028 %5.11 356332 %37.50 65224 ك

 %0.00 0 %5.17 3 %38.46 5 %74.24 268 %15.63 5 ز    

    
 أخطاء في تقدير الكميات 

 %88.24 1518705 %72.73 2195276 %68.18 2227717 %89.78 6262136 %50.00 86968 ك

 %100.00 15 %86.21 50 %61.54 8 %12.19 44 %59.38 19 ز    

عدم ترتيب جيد في بنود العقد وخاصة     
 المتعلقة بالتنفيذ 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %9.42 34 %0.00 0 ز    

تضارب في المخططات والرسومات     
 وشروط الموقع 

 %0.00 0 %9.09 274409 %22.73 742571 %5.11 356333 %12.50 21741 ك

 %0.00 0 %8.62 5 %0.00 0 %4.16 15 %25.00 8 ز    

  

2 
 تدخل الجهة المالكة 

 %80.00 8099762 %69.00 9467117 %71.00 10544513 %74.43 26520853 %91.19 2250915 ك

 %91.60 436 %73.62 759 %84.81 134 %45.37 426 %53.79 156 ز  

    تعديل في المخططات والمواصفات     
 (مواد - اماكن - أبعاد - مناسيب  )

 %6.25 506235 %20.29 1920864 %8.45 891085 %14.78 3919665 %1.93 43483 ك

 %12.84 56 %11.86 90 %24.63 33 %13.15 56 %22.44 35 ز    

    
 تغيير في تسلسل أو توقيت تنفيذ االعمال 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %1.32 10 %2.99 4 %7.51 32 %0.00 0 ز    

    
 إضافة  بنود وأعمال جديدة 

 %93.75 7593527 %79.71 7546253 %91.55 9653428 %85.22 22601188 %98.07 2207432 ك

 %83.72 365 %75.49 573 %68.66 92 %61.03 260 %16.67 26 ز    

اعاقات وتاخيرفي اعطاء الردود     
والموافقات و بتسليم موقع العمل او 

 اجزاء منه للجهة المنفذة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

    
 %3.44 15 %11.33 86 %3.73 5 %18.31 78 %60.90 95 ز

  

4 
 الجهة المشرفة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %5.00 1781666 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %16.88 174 %3.16 5 %6.71 63 %0.00 0 ز  

    
 قلة خبرة الجهة المشرفة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %5.75 10 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز    
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 اسباب أوامر التغيير 
/ مالية  
 زمنية 

 (10)المشروع  (9)المشروع  (8)المشروع  (7)المشروع  (6)المشروع 

 % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة 

 إجمالي الكلفة  10124703 إجمالي الكلفة  13720461 إجمالي الكلفة  14851428 إجمالي الكلفة  35633320 إجمالي الكلفة  2468330

 إجمالي الزمن  476 إجمالي الزمن  1031 إجمالي الزمن  158 إجمالي الزمن  939 إجمالي الزمن  290

تعديالت وعدم وجودتنسيق مع الجهة     
 المالكة  

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %100.00 1781666 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %10.92 19 %0.00 0 %100.00 63 %0.00 0 ز    

تأخر الجهة المشرفة بصرف الكشوف     
 الشهرية 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %48.85 85 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز    

تعليق بعض االعمال لحين استشارة     
 الجهة الدارسة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %34.48 60 %100.00 5 %0.00 0 %0.00 0 ز    

  

5 
 الجهة المنفذة

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %1.45 15 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز  

    
 قلة خبرة المقاول وتأخيرات من قبله 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %100.00 15 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز    

  

6 
 شروط الموقع وظروفه

 %3.00 303742 %9.00 1234841 %7.00 1039599 %1.00 356000 %1.76 43482 ك

 %5.25 25 %2.42 25 %3.80 6 %9.48 89 %35.17 102 ز  

عدم كفاية التحقق من الموقع     
 ومواصفاته 

 %0.00 0 %55.56 686023 %57.14 594057 %0.00 0 %40.00 17393 ك

 %0.00 0 %0.00 10 %33.33 2 %31.46 28 %23.53 24 ز    

    
 متطلبات اضافية لشروط الموقع 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %61.80 220000 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %41.57 37 %0.00 0 ز    

    
 ظروف غير مرئية وظروف الجو  

 %100.00 303742 %44.44 548818 %42.86 445542 %38.20 136000 %60.00 26089 ك

 %60.00 15 %0.00 15 %66.67 4 %26.97 24 %61.76 63 ز    

    
 عدم توفر مواد المشروع في السوق

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %40.00 10 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %14.71 15 ز    
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 اسباب أوامر التغيير 
/ مالية  
 زمنية 

 (15)المشروع  (14)المشروع  (13)المشروع  (12)المشروع  (11)المشروع 

 % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة 

 إجمالي الكلفة  7558425 إجمالي الكلفة  4058853 إجمالي الكلفة  10145358 إجمالي الكلفة  60345411 إجمالي الكلفة  28564138

 إجمالي الزمن  304 إجمالي الزمن  131 إجمالي الزمن  209 إجمالي الزمن  359 إجمالي الزمن  371

  

1 
 الدراسة والتخطيط 

 %18.88 1426724 %14.79 600438 %13.00 1318896 %35.00 21120893 %20.50 5855933 ك

 %58.55 178 %16.79 22 %13.88 29 %25.63 92 %22.37 83 ز  

    
 لدراسة انقص في التصميم والتخطيط 

 %11.00 156939 %27.04 162354 %15.38 202907 %42.86 9051811 %9.76 571282 ك

 %33.15 59 %0.00 0 %6.90 2 %66.30 61 %19.28 16 ز    

    
 أخطاء في تقدير الكميات 

 %89.00 1269785 %72.96 438084 %84.62 1115989 %57.14 12069082 %90.24 5284651 ك

 %14.04 25 %100.00 22 %93.10 27 %18.48 17 %73.49 61 ز    

عدم ترتيب جيد في بنود العقد     
 وخاصة المتعلقة بالتنفيذ 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %15.22 14 %0.00 0 ز    

تضارب في المخططات والرسومات     
 وشروط الموقع 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %52.81 94 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %7.23 6 ز    

  

2 
 تدخل الجهة المالكة 

 %76.12 5753781 %76.76 3115723 %76.97 7809018 %64.79 39098587 %77.00 21994385 ك

 %27.96 85 %73.28 96 %78.95 165 %67.41 242 %63.07 234 ز  

  تعديل في المخططات والمواصفات    
 (مواد - اماكن - أبعاد - مناسيب  )

 %7.88 453505 %0.00 0 %0.00 0 %15.43 6034541 %5.19 1142565 ك

 %34.12 29 %0.00 0 %5.45 9 %11.16 27 %9.83 23 ز    

تغيير في تسلسل أو توقيت تنفيذ     
 االعمال 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %15.63 15 %1.21 2 %2.89 7 %7.26 17 ز    

    
 إضافة بنود واعمال جديدة 

 %92.12 5300276 %100.00 3115723 %100.00 7809018 %84.57 33064046 %94.81 20851820 ك

 %58.82 50 %64.58 62 %84.24 139 %62.81 152 %72.65 170 ز    

اعاقات وتاخيرفي اعطاء الردود     
والموافقات و بتسليم موقع العمل او 

 اجزاء منه للجهة المنفذة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

    
 %7.06 6 %19.79 19 %9.09 15 %23.14 56 %10.26 24 ز

  

4 
 الجهة المشرفة 

 %0.00 0 %3.00 121765 %2.03 205817 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %6.58 20 %0.00 0 %4.78 10 %1.95 7 %11.86 44 ز  

    
 قلة خبرة الجهة المشرفة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز    
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 اسباب أوامر التغيير 
/ مالية  
 زمنية 

 (15)المشروع  (14)المشروع  (13)المشروع  (12)المشروع  (11)المشروع 

 % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة 

 إجمالي الكلفة  7558425 إجمالي الكلفة  4058853 إجمالي الكلفة  10145358 إجمالي الكلفة  60345411 إجمالي الكلفة  28564138

 إجمالي الزمن  304 إجمالي الزمن  131 إجمالي الزمن  209 إجمالي الزمن  359 إجمالي الزمن  371

تعديالت وعدم وجودتنسيق مع الجهة     
 المالكة  

 %0.00 0 %100.00 121765 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %100.00 7 %0.00 0 ز    

تأخر الجهة المشرفة بصرف     
 الكشوف الشهرية 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %100.00 44 ز    

تعليق بعض االعمال لحين استشارة     
 الجهة الدارسة 

 %0.00 0 %0.00 0 %100.00 205817 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %100.00 20 %0.00 0 %100.00 10 %0.00 0 %0.00 0 ز    

  

5 
 الجهة المنفذة

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز  

    
 قلة خبرة المقاول وتأخيرات من قبله 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز    

  

6 
 شروط الموقع وظروفه

 %5.00 377920 %5.44 220927 %8.00 811627 %0.00 125931 %2.50 713820 ك

 %6.91 21 %9.92 13 %2.39 5 %5.01 18 %2.70 10 ز  

عدم كفاية التحقق من الموقع     
 ومواصفاته 

 %60.00 226752 %40.21 88827 %62.50 507267 %100.00 125931 %0.00 0 ك

 %47.62 10 %76.92 10 %40.00 2 %16.67 3 %0.00 0 ز    

    
 متطلبات اضافية لشروط الموقع 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز    

    
 ظروف غير مرئية وظروف الجو 

 %40.00 151168 %59.79 132100 %37.50 304360 %0.00 0 %100.00 713820 ك

 %28.57 6 %23.08 3 %60.00 3 %83.33 15 %100.00 10 ز    

    
 عدم توفر مواد المشروع في السوق

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %23.81 5 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز    
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 سباب أوامر التغيير أ
/ مالية  

زمنية  

 (20)المشروع  (19)المشروع  (18)المشروع  (17)المشروع  (16)المشروع 

 % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة 

 إجمالي الكلفة  30837998 إجمالي الكلفة  5323325 إجمالي الكلفة  4886982 إجمالي الكلفة  4859480 إجمالي الكلفة  6877459

 إجمالي الزمن  420 إجمالي الزمن  107 إجمالي الزمن  408 إجمالي الزمن  97 إجمالي الزمن  341

  

1 
 الدراسة والتخطيط 

 %19.00 5859218 %20.54 1093651 %20.00 977398 %30.00 1457845 %14.09 969168 ك

 %13.81 58 %30.84 33 %7.35 30 %27.84 27 %17.01 58 ز  

    
 نقص في التصميم والتخطيط والدراسة 

 %21.05 1233519 %28.49 311605 %20.00 195482 %20.00 291568 %14.19 137550 ك

 %48.28 28 %45.45 15 %33.33 10 %62.96 17 %43.10 25 ز    

    
 أخطاء في تقدير الكميات 

 %78.95 4625699 %71.51 782046 %75.00 733047 %80.00 1166277 %85.81 831618 ك

 %51.72 30 %54.55 18 %50.00 15 %37.04 10 %34.48 20 ز    

عدم ترتيب جيد في بنود العقد وخاصة     
 المتعلقة بالتنفيذ 

 %0.00 0 %0.00 0 %5.00 48869 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %16.67 5 %0.00 0 %0.00 0 ز    

تضارب في المخططات والرسومات     
 وشروط الموقع 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %22.41 13 ز    

  

2 
 تدخل الجهة المالكة 

 %73.00 22511742 %77.14 4106193 %75.00 3665236 %65.00 3158662 %73.91 5082993 ك

 %82.86 348 %55.14 59 %70.10 286 %56.70 55 %70.38 240 ز  

  تعديل في المخططات والمواصفات     
 (مواد - اماكن - أبعاد - مناسيب  )

 %9.59 2158659 %6.01 246962 %0.00 0 %7.69 242974 %10.82 550196 ك

 %27.30 95 %18.64 11 %0.00 0 %54.55 30 %3.75 9 ز    

تغيير في تسلسل أو توقيت تنفيذ     
 االعمال 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %2.10 6 %0.00 0 %0.00 0 ز    

    
 إضافة بنود واعمال جديدة 

 %90.41 20353083 %93.99 3859231 %100.00 3665236 %92.31 2915688 %89.18 4532797 ك

 %65.80 229 %81.36 48 %73.43 210 %45.45 25 %80.00 192 ز    

اعاقات وتاخيرفي اعطاء الردود     
والموافقات و بتسليم موقع العمل او 

 اجزاء منه للجهة المنفذة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

    
 %6.90 24 %0.00 0 %24.48 70 %0.00 0 %16.25 39 ز

  

4 
 الجهة المشرفة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %13.24 54 %10.31 10 %11.14 38 ز  

    
 قلة خبرة الجهة المشرفة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز    
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 سباب أوامر التغيير أ
/ مالية  

زمنية  

 (20)المشروع  (19)المشروع  (18)المشروع  (17)المشروع  (16)المشروع 

 % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة 

 إجمالي الكلفة  30837998 إجمالي الكلفة  5323325 إجمالي الكلفة  4886982 إجمالي الكلفة  4859480 إجمالي الكلفة  6877459

 إجمالي الزمن  420 إجمالي الزمن  107 إجمالي الزمن  408 إجمالي الزمن  97 إجمالي الزمن  341

تعديالت وعدم وجودتنسيق مع الجهة     
 المالكة  

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %27.78 15 %0.00 0 %26.32 10 ز    

تأخر الجهة المشرفة بصرف الكشوف     
 الشهرية 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %59.26 32 %0.00 0 %0.00 0 ز    

تعليق بعض االعمال لحين استشارة     
 الجهة الدارسة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %12.96 7 %100.00 10 %73.68 28 ز    

  

5 
 الجهة المنفذة

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %1.43 6 %4.67 5 %3.19 13 %0.00 0 %0.00 0 ز  

    
 قلة خبرة المقاول وتأخيرات من قبله 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %100.00 6 %100.00 5 %100.00 13 %0.00 0 %0.00 0 ز    

  

6 
 شروط الموقع وظروفه

 %8.00 2467038 %2.32 123481 %5.00 244348 %5.00 242973 %12.00 825298 ك

 %1.90 8 %9.35 10 %6.13 25 %5.15 5 %1.47 5 ز  

عدم كفاية التحقق من الموقع     
 ومواصفاته 

 %62.50 1541899 %0.00 0 %40.00 97739 %100.00 242973 %58.33 481422 ك

 %62.50 5 %0.00 0 %20.00 5 %100.00 5 %100.00 5 ز    

    
 متطلبات اضافية لشروط الموقع 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز    

    
 ظروف غير مرئية وظروف الجو 

 %37.50 925139 %100.00 123481 %60.00 146609 %0.00 0 %41.67 343876 ك

 %37.50 3 %100.00 10 %80.00 20 %0.00 0 %0.00 0 ز    

    
 عدم توفر مواد المشروع في السوق

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز    
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 اسباب أوامر التغيير 
/ مالية  
 زمنية 

 (25)المشروع  (24)المشروع  (23)المشروع  (22)المشروع  (21)المشروع 

 % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة 

 إجمالي الكلفة  26151032 إجمالي الكلفة  8733846 إجمالي الكلفة  22131863 إجمالي الكلفة  14606602 إجمالي الكلفة  2529751

 إجمالي الزمن  752 إجمالي الزمن  313 إجمالي الزمن  644 إجمالي الزمن  452 إجمالي الزمن  219

  

1 
 الدراسة والتخطيط 

 %20.00 5230208 %31.00 2707495 %65.00 14385713 %4.83 704812 %12.21 308824 ك

 %16.62 125 %15.97 50 %6.68 43 %8.85 40 %3.65 8 ز  

    
 نقص في التصميم والتخطيط والدراسة 

 %25.00 1307551 %35.48 960726 %18.46 2655823 %27.67 195000 %65.22 201409 ك

 %28.00 35 %10.00 5 %23.26 10 %37.50 15 %37.50 3 ز    

    
 أخطاء في تقدير الكميات 

 %75.00 3922657 %64.52 1746769 %81.54 11729890 %72.33 509812 %34.78 107415 ك

 %52.00 65 %40.00 20 %76.74 33 %62.50 25 %62.50 5 ز    

عدم ترتيب جيد في بنود العقد وخاصة     
 المتعلقة بالتنفيذ 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %20.00 25 %50.00 25 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز    

تضارب في المخططات والرسومات     
 وشروط الموقع 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز    

  

2 
 تدخل الجهة المالكة 

 %76.00 19874783 %62.00 5414983 %30.00 6639558 %89.30 13043590 %85.14 2153794 ك

 %47.87 360 %75.40 236 %50.78 327 %63.27 286 %96.35 211 ز  

      تعديل في المخططات والمواصفات    
 (مواد - اماكن - أبعاد - مناسيب  )

 %32.89 6537758 %3.23 174676 %16.67 1106593 %17.97 2343608 %13.72 295393 ك

 %16.67 60 %4.24 10 %9.79 32 %10.49 30 %0.95 2 ز    

    
 تغيير في تسلسل أو توقيت تنفيذ االعمال 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %4.59 15 %0.00 0 %0.00 0 ز    

    
 إضافة بنود واعمال جديدة 

 %67.11 13337025 %96.77 5240307 %83.33 5532965 %82.03 10699982 %86.28 1858401 ك

 %68.06 245 %47.46 112 %64.83 212 %86.71 248 %99.05 209 ز    

اعاقات وتاخيرفي اعطاء الردود     
والموافقات و بتسليم موقع العمل او 

 اجزاء منه للجهة المنفذة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

    
 %15.28 55 %48.31 114 %20.80 68 %2.80 8 %0.00 0 ز

  

4 
 الجهة المشرفة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %16.49 124 %0.00 0 %32.92 212 %3.32 15 %0.00 0 ز  

    
 قلة خبرة الجهة المشرفة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %4.03 5 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز    
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 اسباب أوامر التغيير 
/ مالية  
 زمنية 

 (25)المشروع  (24)المشروع  (23)المشروع  (22)المشروع  (21)المشروع 

 % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة 

 إجمالي الكلفة  26151032 إجمالي الكلفة  8733846 إجمالي الكلفة  22131863 إجمالي الكلفة  14606602 إجمالي الكلفة  2529751

 إجمالي الزمن  752 إجمالي الزمن  313 إجمالي الزمن  644 إجمالي الزمن  452 إجمالي الزمن  219

تعديالت وعدم وجودتنسيق مع الجهة     
 المالكة  

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %12.10 15 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز    

تأخر الجهة المشرفة بصرف الكشوف     
 الشهرية 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %63.71 79 %0.00 0 %43.87 93 %0.00 0 %0.00 0 ز    

تعليق بعض االعمال لحين استشارة     
 الجهة الدارسة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %20.16 25 %0.00 0 %56.13 119 %100.00 15 %0.00 0 ز    

  

5 
 الجهة المنفذة

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.64 2 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز  

    
 قلة خبرة المقاول وتأخيرات من قبله 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %100.00 2 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز    

  

6 
 شروط الموقع وظروفه

 %4.00 1046041 %7.00 611368 %5.00 1106592 %5.88 858200 %2.65 67133 ك

 %19.02 143 %7.99 25 %9.63 62 %24.56 111 %0.00 0 ز  

    
 عدم كفاية التحقق من الموقع ومواصفاته 

 %100.00 1046041 %42.86 262015 %40.00 442637 %0.00 0 %60.00 40280 ك

 %13.99 20 %40.00 10 %6.45 4 %9.01 10 %0.00 0 ز    

    
 متطلبات اضافية لشروط الموقع 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %4.50 5 %0.00 0 ز    

    
 ظروف غير مرئية وظروف الجو  

 %0.00 0 %57.14 349353 %60.00 663955 %0.00 858200 %40.00 26853 ك

 %26.57 38 %60.00 15 %93.55 58 %45.95 51 %0.00 0 ز    

    
 عدم توفر مواد المشروع في السوق

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %59.44 85 %0.00 0 %0.00 0 %40.54 45 %0.00 0 ز    
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 اسباب أوامر التغيير 
/ مالية  
 زمنية 

 (30)المشروع  (29)المشروع  (28)المشروع  (27)المشروع  (26)المشروع 

 % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة 

 إجمالي الكلفة  3546685 إجمالي الكلفة  2357753 إجمالي الكلفة  4270401إجمالي الكلفة   839409 إجمالي الكلفة  1869586

 إجمالي الزمن  250 إجمالي الزمن  245 إجمالي الزمن  135 إجمالي الزمن  233 إجمالي الزمن  402

  

1 
 الدراسة والتخطيط 

 %16.00 567469 %27.00 636593 %30.00 1281120 %69.04 579558 %26.61 497586 ك

 %18.00 45 %10.20 25 %6.67 9 %11.59 27 %6.47 26 ز  

    
 نقص في التصميم والتخطيط والدراسة 

 %31.25 177334 %7.41 47155 %16.67 213520 %24.50 141970 %22.86 113733 ك

 %66.67 30 %40.00 10 %44.44 4 %18.52 5 %11.54 3 ز    

    
 أخطاء في تقدير الكميات 

 %68.75 390135 %92.59 589438 %83.33 1067600 %65.72 380900 %77.14 383853 ك

 %33.33 15 %60.00 15 %55.56 5 %74.07 20 %88.46 23 ز    

عدم ترتيب جيد في بنود العقد وخاصة     
 المتعلقة بالتنفيذ 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز    

تضارب في المخططات والرسومات     
 وشروط الموقع 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %9.78 56688 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %7.41 2 %0.00 0 ز    

  

2 
 تدخل الجهة المالكة 

 %79.00 2801883 %73.00 1721160 %62.00 2647649 %25.96 217881 %69.59 1301018 ك

 %76.40 191 %87.76 215 %64.44 87 %57.08 133 %57.46 231 ز  

     تعديل في المخططات والمواصفات    
 (مواد - اماكن - أبعاد - مناسيب  )

 %5.06 141867 %4.11 70732 %6.45 170816 %38.36 83576 %5.47 71185 ك

 %5.24 10 %2.33 5 %5.75 5 %5.26 7 %1.30 3 ز    

تغيير في تسلسل أو توقيت تنفيذ     
 االعمال 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز    

    
 إضافة بنود واعمال جديدة 

 %94.94 2660016 %95.89 1650428 %93.55 2476833 %61.64 134305 %94.53 1229833 ك

 %88.48 169 %97.67 210 %43.68 38 %76.69 102 %56.28 130 ز    

اعاقات وتاخيرفي اعطاء الردود     
والموافقات و بتسليم موقع العمل او 

 اجزاء منه للجهة المنفذة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

    
 %6.28 12 %0.00 0 %50.57 44 %18.05 24 %42.42 98 ز

  

4 
 الجهة المشرفة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %21.46 50 %25.87 104 ز  

    
 قلة خبرة الجهة المشرفة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ز    



79 
 

 اسباب أوامر التغيير 
/ مالية  
 زمنية 

 (30)المشروع  (29)المشروع  (28)المشروع  (27)المشروع  (26)المشروع 

 % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة  % قيمة 

 إجمالي الكلفة  3546685 إجمالي الكلفة  2357753 إجمالي الكلفة  4270401إجمالي الكلفة   839409 إجمالي الكلفة  1869586

 إجمالي الزمن  250 إجمالي الزمن  245 إجمالي الزمن  135 إجمالي الزمن  233 إجمالي الزمن  402

تعديالت وعدم وجودتنسيق مع الجهة     
 المالكة  

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %86.54 90 ز    

تأخر الجهة المشرفة بصرف الكشوف     
 الشهرية 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %82.00 41 %13.46 14 ز    

تعليق بعض االعمال لحين استشارة     
 الجهة الدارسة 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %18.00 9 %0.00 0 ز    

  

5 
 الجهة المنفذة

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.80 2 %2.04 5 %19.26 26 %0.00 0 %0.00 0 ز  

    
 قلة خبرة المقاول وتأخيرات من قبله 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %100.00 2 %100.00 5 %100.00 26 %0.00 0 %0.00 0 ز    

  

6 
 شروط الموقع وظروفه

 %5.00 177333 %0.00 0 %8.00 341632 %5.00 41970 %3.80 70982 ك

 %4.80 12 %0.00 0 %9.63 13 %9.87 23 %10.20 41 ز  

عدم كفاية التحقق من الموقع     
 ومواصفاته 

 %0.00 106400 %0.00 0 %25.00 85408 %0.00 25182 %60.09 42650 ك

 %0.00 10 %0.00 0 %15.38 2 %0.00 2 %36.59 15 ز    

    
 متطلبات اضافية لشروط الموقع 

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 16788 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 2 %0.00 0 ز    

    
 ظروف غير مرئية وظروف الجو 

 %0.00 70933 %0.00 0 %75.00 256224 %0.00 0 %39.91 28332 ك

 %0.00 2 %0.00 0 %84.62 11 %0.00 19 %7.32 3 ز    

    
 عدم توفر مواد المشروع في السوق

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 ك

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 %56.10 23 ز    
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 سباب أوامر التغيير أ
/ مالية  
 زمنية 

 المجموع 

 % قيمة 

 إجمالي الكلفة  373182218

 إجمالي الزمن  12089

  

1 
 الدراسة والتخطيط 

 %25.79 96226140 ك

 %14.33 1732 ز  

    
نقص في التصميم والتخطيط والدراسة  

 %24.19 23276818 ك

 %43.01 745 ز    

    
 أخطاء في تقدير الكميات 

 %73.18 70422586 ك

 %39.03 676 ز    

    
 عدم ترتيب جيد في بنود العقد وخاصة المتعلقة بالتنفيذ 

 %0.22 214248 ك

 %8.49 147 ز    

    
 تضارب في المخططات والرسومات وشروط الموقع 

 %2.40 2312488 ك

 %9.47 164 ز    

  

2 
 تدخل الجهة المالكة 

 %67.89 253335255 ك

 %65.88 7964 ز  

- اماكن - أبعاد - مناسيب  )تعديل في المخططات والمواصفات     
 (مواد 

 %12.06 30539934 ك

 %10.17 810 ز    

    
 تغيير في تسلسل أو توقيت تنفيذ االعمال 

 %0.00 0 ك

 %2.95 235 ز    

    
 إضافة بنود واعمال جديدة 

 %87.65 222045389 ك

 %68.88 5486 ز    

اعاقات وتاخيرفي اعطاء الردود والموافقات و بتسليم موقع العمل     
 او اجزاء منه للجهة المنفذة 

 %0.30 749932 ك

 %17.99 1433 ز    

  

4 
 الجهة المشرفة 

 %0.89 3302975 ك

 %10.35 1251 ز  

    
 قلة خبرة الجهة المشرفة 

 %0.00 0 ك

 %3.36 42 ز    

    
 تعديالت وعدم وجودتنسيق مع الجهة المالكة  

 %59.03 1949629 ك

 %21.42 268 ز    

    
 تأخر الجهة المشرفة بصرف الكشوف الشهرية 

 %0.00 0 ك

 %32.77 410 ز    

    
 تعليق بعض االعمال لحين استشارة الجهة الدارسة 

 %40.97 1353346 ك

 %42.45 531 ز    
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 سباب أوامر التغيير أ
/ مالية  
 زمنية 

 المجموع 

 % قيمة 

 إجمالي الكلفة  373182218

 إجمالي الزمن  12089

  

5 
 الجهة المنفذة

 %0.00 0 ك

 %1.32 159 ز  

    
 قلة خبرة المقاول وتأخيرات من قبله 

 %0.00 0 ك

 %100.00 159 ز    

  

6 
 شروط الموقع وظروفه

 %5.44 20317848 ك

 %8.13 983 ز  

    
 عدم كفاية التحقق من الموقع ومواصفاته 

 %44.99 9140287 ك

 %23.09 227 ز    

    
 متطلبات اضافية لشروط الموقع 

 %1.74 353550 ك

 %4.68 46 ز    

    
 ظروف غير مرئية وظروف الجو 

 %51.99 10562504 ك

 %50.66 498 ز    

    
 عدم توفر مواد المشروع في السوق

 %1.29 261507 ك

 %21.57 212 ز    
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 اقرتاح من قبل اجلهة ادلستفيدة أو من ميثلها اقرتاح من قبل اجلهة ادلنفذة

 تعد اجلهة ادلنفذة طلب استصدار أمر تغيري تعد اجلهة ادلستفيدة طلب استصدار أمر تغيري

يراجعو مدير ادلشروع وميرره إىل اجلهة 
 الدارسة بعد ادلوافقة

 تدرس اجلهة الدارسة مزايا وإجيابيات مقرتح التغيري

 ىل حظي التغيري بالقبول

نعم 

يعد مدير ادلشروع واجلهة الدارسة وثيقة أمر التغيري 
 مع دراسة الكلفة والزمن

يطلب من اجلهة ادلنفذة تقدمي عرض 
 أسعار و زمن لتنفيذ التغيري ادلقرتح

يدرس مدير ادلشروع عرض 
 اجلهة ادلنفذة

 ال

يعاد طلب التغيري مع الرفض 

 ظهور ما يستدعي التغيري
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 مخطط مقترح آللية إصدار أوامر تغيير في المشاريع (11-4)الشكل 

      

 

                            

ىل متت ادلوافقة على الكلفة والزمن 
 الالزمني للتغيري ادلقرتح

 نعم

 بتنفيذ أمرتبدأ اجلهة ادلنفذة  توقع اجلهة ادلستفيدة  أمر التغيري
 التغيري

 الدخول يف مفاوضات حول الكلفة أو الزمن  

 ال

 االتفاق

 عدم االتفاق

اللجوء ألساليب 
 فض النزاعات 

 

أو التعاقد مع مقاول 
  آخر
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 :تعريف بالبحث والمخطط 

يبني الشكل ادللحق ، خمطط مقرتح الستصدار أمر تغيري ضمن ادلشروع وذلك لألعمال 
اليت تزيد كلفتها عن كلفة وزمن ادلشروع وربعو النظامي ، وقد أعد ىذا ادلقرتح كجزء من 

دراسة لبحث علمي لنيل درجة ادلاجستري يف إدارة التشييد يف كلية اذلندسة ادلدنية يف 
 :قسم اإلدارة اذلندسية والتشييد وىو بعنوان 

 "دراسة أسباب وتأثيرات أوامر التغيير في مشاريع التشييد " 

ويهدف ادلقرتح ادلستنتج من نورمات ودراسات عادلية لتاليف تأجيل بعض األعمال أو 
إيقاف بعض البنود يف ادلشروع األصلي وتركها دللحق عقد األمر الذي يتسبب بفرتة زمنية 
طويلة إلعداده إضافة للتكلفة ادلتغرية مع الزمن ، حيث ميكن إجراء التغيري على أي بند 

من بنود العقد األصلي عند الضرورة يف وقتو ، واستدراك كل األخطاء والنواقص 
وادلتطلبات ادلستجدة للجهة ادلالكة مع تقدم زمن تنفيذ ادلشروع ، دما يقلل من التكاليف 

 .والزمن الالزمة لتنفيذ ادلشروع على أكمل وجو

 .يرجى إبداء الرأي يف ادلخطط ادلقرتح، شاكرين تعاونكم

 

  :(الوظيفة)ادلنصب  .1
 (موظف إداري  )مدير ادلؤسسة                                                عضو بالسلطة التنفيذية       

  مدير ادلشروع                                                 رئيس قسم 
 مدين                                      غري ذلك /  مهندس معماري 

 

 :اخلربة يف صناعة التشييد .2
 
 سنة 20 أكثر من                   سنوات20-10                   سنوات5-10
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 :  مقدار قبولكم للمخطط ادلقرتح  .3
 

         مرفوض                                        مقبول      

 
 :مقرتحاتكم وتعديالتكم على ادلخطط ادلقرتح  .4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


