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 تحليل وتقييم المخاطر التي تواجه قطاع التشييد والبناء في مصر منذ بداية التسعينات

ماهر النمر , ححمدي عبد الفتا, فاطمة عجرمة  

جامعة المنوفية, كلية الهندسة, قسم الهندسة المدنية    

 الملخص
لم�ا ل�ه م�ن دور ه�ام ف�ي عملي�ة النم�و , د الق�ومييعتبر قطاع التشييد والبناء في مصر أحد أكبر القطاعات األكثر حيوية في االقتص�ا
ولقد واجه قطاع التشييد والبناء في مصر عدي�د . االقتصادي من خالل عالقات القطاع بخطط التنمية واألنشطة االقتصادية المختلفة

ديات له��ذا القط��اع وأم��ام تص��اعد ح��دة ه��ذه المخ��اطر والتح��, م��ن التح��ديات والمخ��اطر الت��ي أث��رت عل��ى أدائ��ه من��ذ بداي��ة التس��عينات
االقتصادي اهتمت هذه الدراسة بوضع تصنيف للمخاطر التي تواجه قطاع التشييد والبناء وتحليلها من خ�الل بن�اء نم�وذج إحص�ائي 

 .وتقييم ألهم المتغيرات المسببة لها خالل فترة الدراسة, يحدد درجة األهمية لهذه المخاطر
 

The construction sector in Egypt is one of the largest most dynamic sectors in the national 
economy. It has important role in the process of economic growth through sector relationships 
with development plans and various economic activities.  The construction sector in Egypt 
encountered many challenges and risks that affected its performance since the beginning of 
nineties. This paper developed a classification of risks facing the construction sector, built a 
statistical model to determine the importance degree of risks, and assessed the most important 
caused variables during the study period. 

 .المخاطر, قطاع التشييد والبناء, إدارة مشروعات التشييد :رئيسية كلمات 
 

 أهمية الدراسة .1

والبن��اء كقط�اع خ��دمي ل�ه دور م��ؤثر ترج�ع أهمي�ة قط��اع التش�ييد 
ف��ي نم��و االقتص��اد الق��ومي م��ن خ��الل تش��عب وعم��ق ارتباط��ات القط��اع 

وأه���م م���ا يتس���م ب���ه ه���ذا القط���اع . ببقي���ة قطاع���ات االقتص���اد األخ���رى
ت�وفير , خلق ف�رص عم�ل, االقتصادي الخدمي ما يوفره من استثمارات

لتحقي���ق  وأداة, س���د العج���ز ف���ي المي���زان التج���اري, العم���الت األجنبي���ة
ولق�د واج�ه قط�اع التش�ييد والبن�اء ]. 1[الرفاهية واالستقرار االجتماعي 

عدي��د م��ن التح��ديات والمخ��اطر من��ذ بداي��ة التس��عينات أث��رت عل��ى أدائ��ه 
, المشاكل المتعلقة بفرض ضريبة على المبيع�ات) 1: لعدة أسباب أهمها

ض��عف الثق��ة ب��ين البن��وك والمس��تثمرين والت��ي أدت لتوق��ف بع��ض ) 2
التضخم المتمث�ل ف�ي ) 3, بنوك عن تمويل أي مشروعات تشييد جديدةال

ارتفاع أسعار مواد البناء وأجور األيدي العاملة الناجم عن تحرير سعر 
تض��خم المس��تحقات ل��دى الجه��ات اإلداري��ة والت��ي ) 4, ص��رف الجني��ه

المخ��اطر الت��ي ق��د ت��نجم ) 5, أث��رت بش��دة عل��ى أداء ش��ركات المق��اوالت
 ".  الجاتس"ر التجارة الدولية في الخدمات عن اتفاقية تحري

 منهجية وفرضية الدراسة .2

تعتمد الدراسة بصفة أساسية عل�ى الم�نهج االس�تقرائي م�ن خ�الل 
بناء نموذج إحصائي يح�دد درج�ة األهمي�ة للمخ�اطر الت�ي تواج�ه قط�اع 

اعتب��ار : "حي��ث تتمث��ل فرض��ية الدراس��ة ف��ي, التش��ييد وتقي��يم متغيراته��ا
دية الناجم��ة ع��ن المتغي��رات السياس��ية والقانوني��ة ه��ي المخ��اطر االقتص��ا

المخاطر األكثر أهميةً عل�ى قط�اع التش�ييد والبن�اء ف�ي مص�ر من�ذ بداي�ة 
 ".التسعينات

 تعريف وتصنيف المخاطر .3

تعرف المخ�اطر عل�ى أنه�ا العوام�ل الت�ي ت�ؤدي إل�ى تغي�ر الن�اتج 
نش����اط للمش����روع أو ألي -أو الج����ودة/أو الوق����ت و/التكلف����ة و -النه����ائي

وهن�اك الكثي�ر م�ن الدراس�ات الت�ي عرف�ت . منفصل ع�ن الن�اتج المتوق�ع
وص��نفت المخ��اطر والعوام��ل غي��ر المح��ددة عل��ى أس��اس أن المخ��اطر 

بينما العوامل غي�ر المح�ددة ق�د تك�ون ذات ت�أثير , تؤدي إلى نتائج سلبية

كم��ا ق��ام كثي��ر م��ن الب��احثين والخب��راء ]. 5, 4, 3 ,2[س��لبي أو إيج��ابي 
س لتص���نيف المخ���اطر والعوام���ل غي���ر المح���ددة وتحليله���ا بوض���ع أس���

ولق��د اختلف��ت ه��ذه األس��س م��ن باح��ث . إلمكاني��ة إدارته��ا وال��تحكم فيه��ا
: آلخر فمنهم من صنف المخاطر طبق�ا لتأثيره�ا عل�ى أه�داف المش�روع

ومنهم من صنف المخاطر طبقاً ألط�راف , ]6[التكلفة والوقت والجودة 
 ].7[لطبيعتها  أو طبقاً ] 2[التحكم والسيطرة 

ولقد ركزت األبحاث السابقة على دراسة المخاطر عل�ى مس�توى 
المشروع ولم تتعرض لدراستها على مستوى قط�اع التش�ييد كك�ل حي�ث 

فب�الرغم . تكون الدراسة أشمل لما للقطاع من ارتباط باالقتص�اد الق�ومي
ن أن المخاطر التي تواجه قطاع التشييد متداخلة مع بعض�ها إال ان�ه يمك�

تصنيفها إلى ستة مجموعات رئيسية ينبثق منها مجموع�ات فرعي�ة كم�ا 
  .1 -هو مبين في شكل

 تحليل المخاطر .4

تق��وم ه��ذه الدراس��ة بتحلي��ل المخ��اطر الت��ي تواج��ه قط��اع التش��ييد 
والبن��اء م��ن خ��الل بن��اء نم��وذج إحص��ائي يح��دد درج��ة األهمي��ة النس��بية 

ل عاملين أساس�يين حيث تم تصميم استبيان تدور محاوره حو, للمخاطر
هم�ا تحدي��د احتمالي�ة ح��دوث الخط�ر ونس��بة الت�أثير االقتص��ادي ل�ه عل��ى 

 ).1(ملحق , أطراف قطاع التشييد

 اختيار عينة الدراسة -4-1

م�ن خ�الل تطبي�ق ) اس�تبيان 96(تم تحديد حجم العينة القياسية ب�ـ 
ولق��د ت��م اختي��ار وتوزي��ع عين��ة الدراس��ة بأس��لوب عش��وائي ). 1(معادل��ة 

 .1 -طراف المعنية في قطاع التشييد كما هو موضح بجدوللتغطي األ

 )1....................................... ( 2)خ / ع ×م= ( ن 

   :حيث
 حجم العينة التي تمثل مجتمع الدراسة   ن 
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وقيمت���ه % 95المتغي���ر الطبيع���ي المعي���اري المقاب���ل لدرج���ة ثق���ة     م 
)1.96( 

ة موض��ع الدراس��ة وت��م اعتب��ار قيمت��ه االنح��راف المعي��اري للمعلم��   ع 
 من خالل عينة استطالعية) 0.25(

اله��امش المس��موح ب��ه لق��يم المعلم��ة ب��ين العين��ة ومجتم��ع الدراس��ة    خ 
 %)5(ويؤخذ عادة ) الخطأ المعياري(

 للمخاطر اإلحصائيالتحليل  -4-2

) س(اعتمد التحليل اإلحصائي لالستبيانات حساب الوسط الحسابي 
) ع(نزعة المركزية وحساب االنحراف المعياري كمؤشر لمقاييس ال

) خ(كما تم حساب الخطأ المعياري . كمؤشر لمقاييس التشتت
حيث يعبر عن االنحراف المعياري عن مجتمع الدراسة  -لالستبيانات 

والذي يجب أال يتعدى القيمة التي تم  -الذي تم سحب العينة منه
يل على عينات الدراسة ويمكن مشاهدة نتائج التحل. افتراضها مسبقاً 

وبحساب معامل االرتباط بين احتمال حدوث المخاطر . 2 -بالجدول
طبقا الستبيانات  0.99كان   -)2(معادلة  -ودرجة تأثيرها االقتصادي

طبقا الستبيانات المقاول مما يعني أن االرتباط طردي  0.996المالك و
 .وقوي

ة للمخ�اطر طبق�اً عل�ى حس�ابات درج�ة األهمي�ة النس�بي 3 -يشتمل ج�دول
الستبيانات المال�ك والمق�اول وإلجم�الي القط�اع والت�ي تن�تج م�ن ض�رب 
احتمالي��ة ح��دوث الخط��ر ف��ي درج��ة ت��أثيره االقتص��ادي كم��ا ت��م حس��اب 
درجة األهمية النسبية لكل فئة م�ن فئ�ات المخ�اطر ونس�بتها المئوي�ة م�ن 

وم���ن ث���م ت���م عم���ل ترتي���ب تن���ازلي لفئ���ات المخ���اطر طبق���اً , اإلجم���الي
 . هميتهاأل

مما س�بق م�ن التحلي�ل اإلحص�ائي لالس�تبيانات الت�ي ت�م الحص�ول 
يمك���ن ) 3, 2(عليه���ا م���ن أط���راف قط���اع التش���ييد وال���واردة بج���دولي 

 :مالحظة ما يلي

 ال يظه��ر تب��اين كبي��ر ف��ي درج��ة األهمي��ة ب��ين فئ��ات المخ��اطر ,
وبس�بب أن , ويرجع ذلك لتداخل وتشابك المخاطر بعضها ببعض

ض�م ف�ي مجموعته�ا مخ�اطر ذات درج�ة أهمي�ة كل فئ�ة مخ�اطر ت
 .عالية وأخرى منخفضة

  المخ���اطر االقتص���ادية ه���ي أعل���ى المخ���اطر أهمي���ة عل���ى قط���اع
ويرج�ع ذل�ك لتأثيره�ا  -وهذا يثبت صحة فرض�ية البح�ث -التشييد

المباش��ر عل��ى القط��اع وتأثيره��ا الغي��ر مباش��ر الن��اتج م��ن تعظ��يم 
 .فئات المخاطر األخرى لها

 ية واالجتماعية تسبق مخاطر التصميم والتنفيذ ف�ي المخاطر الثقاف
درجة األهمية بالنس�بة الس�تبيانات المال�ك وك�ذلك بالنس�بة للقط�اع 

وه�ذا يتناس�ب , بينما يتب�ادال ه�ذه ال�درجات بالنس�بة للمق�اول. ككل
 .مع طبيعة دور المقاول في القطاع

  تتراجع درجة األهمي�ة للمخ�اطر السياس�ية والقانوني�ة س�واء عل�ى
ويعول ذل�ك أن حك�م أط�راف . ستوى القطاع أو مستوى أطرافهم

القطاع على هذه النوعية من المخاطر يتمثل ف�ي إحساس�هم بآث�ار 
ل�ذا . هذه المخاطر في القطاع والمتمثلة ف�ي المخ�اطر االقتص�ادية

ال يمك��ن الفص��ل ب��ين فئ��ات ه��ذه المخ��اطر ال��ثالث حي��ث تتع��اظم 
 . درجة أهميتهم مجمعة

 خاطر الطبيعية والبيئية درجة األهمي�ة ال�دنيا س�واء بينما تحتل الم
ويع��ول ذل��ك للمن��اخ , عل��ى مس��توى القط��اع أو مس��توى أطراف��ه

ولت�دخل خط�ر ثقاف�ة المجتم�ع عل�ى , الطبيعي المس�تقر ف�ي مص�ر
 .هذا العامل وباألخص فيما يخص مخاطر البيئة

 

 
 قطاع التشييد في مصر تصنيف المخاطر التي تواجه 1 -شكل

  

 

 المخاطر التي تواجه قطاع التشييد في مصر

 المخاطر
الثقافية 

 واالجتماعية

لمخاطر ا
الطبيعية 
 والبيئية

 

 المخاطر
 االقتصادية

 

 المخاطر
 القانونية

 

 المخاطر
 السياسية

 

 مخاطر
 التصميم والتنفيذ

 ثقافة المجتمع

 الفكر العقاري

الفساد اإلداري 
 والرشوة

تغير سعر 
 صرف العمالت

 معدل التضخم

 الضرائب

 اتفاقية الجاتس

قصور التمويل 
والتدفقات 

 النقدية

 الخطأ التعاقدي

 قوانينتغيير ال

 التأمينات

التصاريح 
 والتراخيص

سياسة 
وتوجهات 

 الدولة

العالقات 
واالتفاقيات 

 الدولية

عشوائية 
القرارات 
 السياسية

أخطاء دراسات 
 الجدوى

 أخطاء التصميم

 مخاطر اإلمداد

 أخطاء التنفيذ

 مخاطر الجودة

أخطار الحوادث 
 واألمن الصناعي

 القوة القاهرة

وف الظر
 المناخية

المتطلبات 
 البيئية
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 توزيع عينة االستبيان 1 -جدول

 حجم العينة توصيف نوع العينة نوع العينة

 مالك

 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             الجهات اإلدارية                                                                                                              
 10 الشركات االستثمارية

 21 مكاتب استشارية
 35 إجمالي

 مقاول

 15 شركات قطاع عام
 43 )الفئة األولى والثانية(باالتحاد شركات مقاوالت مصرية خاصة مقيدة 

 3 شركات مقاوالت أجنبية عاملة بمصر
 61 إجمالي

 
 
 
 
 

  
 )2(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  معامل االرتباط 

 

 .بينما ن هي حجم العينة, ي الحتمال حدوث المخاطر و درجة تأثيرها االقتصاديهما الوسط الحساب بس ,  أس : حيث

 
 

 التحليل اإلحصائي للمخاطر 2 -جدول

 نوع الخطر فئة المخاطر

 التأثير االقتصادي للمخاطر احتماالت حدوث المخاطر

 عينات المقاول عينات المالك عينات المقاول * عينات المالك

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الخطأ 
االنحراف  المتوسط المعياري

 المعياري
الخطأ 

االنحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

الخطأ 
االنحراف  المتوسط المعياري

 المعياري
الخطأ 

 المعياري
 المخاطر
الثقافية 

 واالجتماعية

 3.38 26.39 57.37 4.12 24.37 63.54 3.2 24.73 63.11 4.2 24.64 66.00 ثقافة المجتمع
 3.33 26.04 47.07 4.69 27.73 50.34 3.3 25.90 48.36 4.3 25.71 57.43 الفكر العقاري

 3.24 25.30 60.62 3.69 21.86 67.31 3.2 25.13 58.20 3.9 23.16 66.00 الفساد اإلداري والرشوة

المخاطر 
 االقتصادية

 3.06 23.87 65.51 3.69 21.81 68.27 3.0 23.70 65.74 3.8 22.23 70.00 قصور التمويل والتدفقات النقدية
 3.46 27.04 54.12 4.15 24.55 65.46 3.3 25.66 54.59 4.4 25.76 62.00 تغيير سعر صرف العمالت

 2.95 23.07 64.94 3.36 19.88 71.11 3.2 25.11 62.13 3.9 23.23 68.86 معدل التضخم
 3.29 25.69 57.35 4.12 24.37 63.54 3.2 25.17 53.61 4.2 24.87 61.43 الضرائب

 3.38 26.42 55.74 4.49 26.53 61.69 3.2 24.77 50.00 4.3 25.25 54.57 اتفاقية الجاتس

المخاطر 
 القانونية

 3.26 25.48 55.17 4.57 27.01 53.16 3.1 23.91 51.31 4.2 24.77 54.57 الخطأ التعاقدي
 3.38 26.36 54.11 4.20 24.84 59.74 3.2 24.94 54.92 4.1 24.30 65.43 تغيير القوانين
 3.48 27.16 53.04 4.76 28.14 47.53 3.1 24.09 46.39 4.3 25.27 52.86 مخاطر التأمين

 3.30 25.79 53.01 4.45 26.35 56.93 3.0 23.35 43.11 4.2 25.11 46.00 التصاريح والتراخيص

المخاطر 
 السياسية

 3.41 26.60 49.78 4.65 27.48 54.11 3.2 25.06 54.26 4.4 26.10 56.86 سياسة وتوجهات الدولة
 3.42 26.73 47.08 4.79 28.31 56.03 3.3 25.56 50.00 4.5 26.34 50.57 العالقات واالتفاقيات الدولية
 3.22 25.16 60.07 4.24 25.09 60.70 3.3 25.75 56.56 4.4 26.29 59.71 عشوائية القرارات السياسية

يم مخاطر التصم
 والتنفيذ 

 3.30 25.73 55.72 4.65 27.48 54.11 3.2 25.00 56.89 4.4 26.10 56.86 أخطاء دراسات الجدوى
 3.35 26.18 56.82 4.41 26.08 59.77 3.2 25.07 55.57 4.0 23.44 60.86 أخطاء التصميم
 3.03 23.65 63.31 4.12 24.37 63.54 3.2 24.66 60.16 4.0 23.65 63.71 مخاطر اإلمداد
 2.95 23.07 64.94 3.93 23.26 66.39 3.2 25.04 62.79 4.3 25.25 62.57 أخطاء التنفيذ

 3.41 26.62 54.66 4.48 26.49 52.20 3.4 26.70 52.62 4.6 27.34 52.29 مخاطر الجودة
 3.31 25.88 44.37 4.29 25.36 42.77 3.3 25.65 44.10 4.5 26.82 44.29 أخطار الحوادث واألمن الصناعي

المخاطر الطبيعية 
 والبيئية

 3.39 26.45 4062 4.75 28.08 41.90 2.9 22.66 38.85 4.3 25.36 39.14 القوة القاهرة
 3.34 26.10 43.84 4.38 25.93 51.24 2.8 22.05 41.48 4.2 24.77 42.57 الظروف المناخية
 3.34 26.08 53.56 4.45 26.35 56.93 3.1 24.42 56.56 4.0 23.65 63.71 المتطلبات البيئية

   ) ]       رك (  ن←1=ر مجـ[ ÷  )]  رس ×  رك ( ن←1=ر مجـ=  [ س   *

     1/2)]1-ن(÷  2)رس  -س ( رك  ن←1=ر مجـ=  [ ع 

  1/2)ن(÷ ع = خ 

 هما تكرار الفئة ر ووسطها الحسابي رس ,  رك : حيث

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -)  بس ×  أس (مجـ 
 )بس (مجـ × ) أس (مجـ 

 ن

 1/2 ]}ــــــــــــــــــ  - 2)بس (مجـ {×  }ـــــــــــــــــ  - 2)أس (مجـ {[
 2)أمجـ س (

 ن
     2)بمجـ س (

 ن
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 تحديد درجة أهمية المخاطر 3 -جدول

 نوع الخطر طرفئة المخا

 العينات الكلية عينات المقاول عينات المالك

درجة 
األهمية 
 للمخاطر

درجة 
أهمية 
 الفئة

لدرجة %
 أهمية الفئة

رتبة فئات 
 المخاطر

درجة 
األهمية 
 للمخاطر

درجة 
أهمية 
 الفئة

لدرجة %
 أهمية الفئة

رتبة فئات 
 المخاطر

درجة 
األهمية 
 للمخاطر

درجة 
أهمية 
 الفئة

لدرجة %
 ية الفئةأهم

رتبة فئات 
 المخاطر

 المخاطر
الثقافية 

 واالجتماعية

 *41.9 ثقافة المجتمع

38.4** 19.3*** 2 

36.2 

31.4 18.1 3 

78.1 

 51.7 22.8 28.9 الفكر العقاري 2 18.7 69.8
الفساد اإلداري 

 79.7 35.3 44.4 والرشوة

المخاطر 
 االقتصادية

قصور التمويل 
قات والتدف

 النقدية
47.8 

42.0 21.1 1 

43.1 

34.3 19.8 1 

90.9 

تغيير سعر  1 20.5 76.4
 70.1 29.5 40.6 صرف العمالت

 89.4 40.4 49.0 معدل التضخم
 69.8 30.8 39.0 الضرائب

 61.6 27.9 33.7 اتفاقية الجاتس

المخاطر 
 القانونية

 29.0 يالخطأ التعاقد

29.8 15.0 5 

28.3 

26.4 15.2 5 

57.3 

56.2 15.1 5 
 68.8 29.7 39.1 تغيير القوانين
 49.7 24.6 25.1 مخاطر التأمين

التصاريح 
 49.1 22.9 26.2 والتراخيص

المخاطر 
 السياسية

سياسة 
وتوجهات 

 الدولة
30.8 

31.8 15.9 4 

27.0 

28.2 16.3 4 

57.8 

60.0 16.1 4 
العالقات 

واالتفاقيات 
 الدولية

28.3 23.5 51.8 

عشوائية 
القرارات 
 السياسية

36.2 34.0 70.2 

مخاطر 
التصميم 
 والتنفيذ

أخطاء دراسات 
 30.8 الجدوى

32.6 16.3 3 

31.7 

31.8 18.3 2 

62.5 

64.3 17.25 3 

 68.0 31.6 36.4 أخطاء التصميم
 78.6 38.1 40.5 مخاطر اإلمداد
 82.3 40.8 41.5 أخطاء التنفيذ
 56.1 28.8 27.3 مخاطر الجودة

أخطار الحوادث 
واألمن 
 الصناعي

18.9 19.6 38.5 

المخاطر 
الطبيعية 
 والبيئية

 16.4 القوة القاهرة

24.8 12.4 6 

15.8 

21.4 12.3 6 

32.2 

46.3 12.4 6 
الظروف 
 40.0 18.2 21.8 المناخية

المتطلبات 
 66.6 30.3 36.3 البيئية

  41.9=  63.54×  66.00= درجة األهمية لخطر ثقافة المجتمع بالنسبة للمالك  *
  38.4=  3) / 44.4+  28.9+  41.9=  (درجة أهمية فئة المخاطر الثقافية واالجتماعية  **

 19.3) % = 24.8+  32.6+  31.8+ 29.8+  42.0+  38.4/ ( 38.4=  درجة أهمية فئة المخاطر الثقافية واالجتماعية %  ***
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 تقييم المتغيرات المسببة للمخاطر .5

م��ا س��بق م��ن تحلي��ل إحص��ائي يثب��ت ص��حة فرض��ية البح��ث م��ن 
سية والقانوني�ة اعتبار المخاطر االقتصادية الناجمة عن المتغيرات السيا

ه�ي المخ��اطر األكث�ر أهمي��ة عل��ى قط�اع التش��ييد والبن��اء ف�ي مص��ر من��ذ 
 :ولعل أبرز هذه المتغيرات. بداية التسعينات

  الرك�ود النس��بي بقط��اع المق��اوالت نتيج��ة ف��رض الض��ريبة العام��ة
وم�ا ص�احبها م�ن  1991لسنة ) 11(على المبيعات بالقانون رقم 

, ي�ة تطبيقه�ا وم�ن يتحمله�اصخب ح�ول ازدواجي�ة الض�ريبة وكيف
ولق��د تع��افى منه��ا القط��اع نس��بيا نتيج��ة لجه��ود االتح��اد المص��ري 

حيث ت�م تع�ديل ن�ص الق�انون ب�آخر ب�رقم , لمقاولي التشييد والبناء
لرفع العي�ب الدس�توري ع�ن ال�نص الس�ابق كم�ا  1997لسنة ) 2(

% 10تم تخفيض قيم�ة الض�ريبة بالنس�بة ألعم�ال المق�اوالت م�ن 
 %.2.9إلى 

  لس���نة ) 89(ك���ان لص���دور ق���انون المناقص���ات والمزاي���دات رق���م
بع��ض الض��وابط ف��ي القط��اع ولكن��ه ل��م يق��دم ح��الً لمش��اكل  1998

تغي��ر مع��دالت التض��خم عل��ى عق��ود اإلذع��ان أو مش��اكل الت��دفقات 
ل��ذا كان��ت هن��اك ض��رورة ل��بعض التع��ديالت التش��ريعية , النقدي��ة

) 191(ق��انون وتعديالت��ه ب 2005لس��نة ) 5(والمتمثل��ة ف��ي ق��انون 
كنتيج��ة لجه��ود االتح��اد المص��ري لمق��اولي التش��ييد  2008لس��نة  

 .والبناء في هذا الشأن

  أزمة القطاع الت�ي ب�دأت من�ذ ص�دور ق�رار تحري�ر س�عر ص�رف
وما صاحبه من زيادة معدالت التضخم إل�ى  2003العمالت عام 

مع���دالت غي���ر مس���بوقة تمثل���ت ف���ي ارتف���اع أس���عار م���واد البن���اء 
ومم���ا أدى إل���ى تف���اقم المش���كلة تض���خم . ي العامل���ةوأج���ور األي���د

المستحقات لدى الجهات اإلدارية والتي أدت إلى تعثر ع�دد كبي�ر 
ولمعالجة ذل�ك ص�احب ه�ذه الفت�رة حفن�ة . من شركات المقاوالت

نتيج����ة لجه����ود االتح����اد المص����ري  -م���ن التع����ديالت التش����ريعية
ال��وزراء والمتمثل��ة ف��ي ق��رارات رئ��يس  -لمق��اولي التش��ييد والبن��اء

بتع����ويض  2004لس����نة  229ورق����م  2003لس����نة  1864رق����م 
ولكن رد فعل ه�ذه الق�رارات ك�ان , المقاولين عن تضخم األسعار

. نسبياً نتيجة لتعنت وتق�اعس جه�ات اإلس�ناد ع�ن تنفي�ذ الق�رارات
وتعديل�ه رق�م  2005لسنة  5ولم يساهم أيضاً صدور القانون رقم 

نظ�راً , فع�ال حت�ى اآلن في حل المشكلة بش�كل 2008لسنة  191
ويمك��ن الق��ول أن مس��ئولية ه��ذا التعطي��ل . لتعطي��ل تفعي��ل الق��انون

مشتركة بين أطراف القطاع لضعف وعي معظم المعنيين بكيفي�ة 
وأهمي��ة تطبيق��ه رغ��م جه��ود االتح��اد المص��ري لمق��اولي التش��ييد 

 .والبناء في هذا الشأن

  ب�ين  2000/2002أزمة الثقة التي نشأت في الفترة ما بين عامي
والتي أصابت بالت�الي , البنوك والمستثمرين نتيجة أزمة القروض

قطاع المقاوالت حي�ث أث�رت عل�ى تموي�ل المش�روعات وإص�دار 
 .خطابات الضمان

   ل��م يتض��ح بع��د أث��ر اتفاقي��ة تحري��ر التج��ارة الدولي��ة ف��ي الخ��دمات
عل��ى قط��اع التش��ييد لض��يق حي��ز التطبي��ق  )1995ع��ام -الج��اتس(
حي���ث ق���د ت���رى بع���ض اآلراء أن���ه ق���د يك���ون له���ا ت���أثير ]. 8, 1[

إيجابي مش�روط بقي�ام مق�دمي الخدم�ة ال�وطنيين بتط�وير ق�دراتهم 
في  -وإال أصبحت االتفاقية, وخبراتهم لمواجهة المنافسة األجنبية

صل إلى ذات تأثير سلبي قد ي -ظل المخاطر الثقافية واالجتماعية
ول����ذا يعتب����ر ه����ذا الق����رار , مس����توى ت����دمير الص����ناعة الوطني����ة

وف��ي ه��ذا الش��أن أج��رى . االقتص��ادي م��ن العوام��ل غي��ر المح��ددة
االتح��اد المص��ري لمق��اولي التش��ييد والبن��اء اس��تبيان عل��ى عين��ة 

م��ن العين��ة % 60وأظه��رت النت��ائج أن , عش��وائية م��ن المق��اولين
. ]9[الج��اتس أو بنوده��ا ل��يس ل��ديهم معلوم��ات كافي��ة ع��ن اتفاقي��ة 

ما تقدم فقد احتل هذا القرار االقتصادي المرتب�ة األخي�رة ف�ي  لكل
 .المخاطر االقتصادية

  القص��ور المعرف��ي بالتش��ريعات والق��رارات االقتص��ادية وك��ذلك
بأهمي�����ة وض������ع إس�����تراتيجية إلدارة المخ������اطر الت�����ي تواج������ه 

 1992لس��نة ) 104(ولع��ل ص��دور الق��انون رق��م .  المش��روعات
أن االتح��اد المص��ري لمق��اولي التش��ييد والبن��اء ك��ان م��ن أه��م بش��

حي���ث س���اهم ف��ي حماي���ة مص���الح , الق��رارات ف���ي فت���رة الدراس��ة
م���ن خ���الل أدواره الفعال���ة والم���ؤثرة ف���ي التع���ديالت , أعض���ائه

التشريعية الت�ي س�اهمت نس�بياً ف�ي تنظ�يم القط�اع وحف�ظ الت�وازن 
) 148(اري رق�م كم�ا ل�م يس�اهم ق�انون التموي�ل العق�. بين أطراف�ه

ف���ي تنش���يط الحرك���ة العقاري���ة بالص���ورة المرج���وة  2001لس���نة 
المثل����ى لع����دة أس����باب م����ن أهمه����ا  ت����أثير التح����ديات الثقافي�����ة 
واالجتماعي��ة والخ��وف م��ن المخ��اطر المس��تقبلية للتض��خم عل��ى 

 . استدامة التدفقات النقدية

 النتائج والتوصيات .6

ولق�د . قتص�اد الق�ومييعد قطاع التشييد والبناء أح�د أه�م رواف�د اال
تعرض هذا القطاع منذ بداية التسعينات لعدي�د م�ن التح�ديات والمخ�اطر 

وأم��ام تص��اعد ح��دة ه��ذه المخ��اطر والتح��ديات . الت��ي أث��رت عل��ى أدائ��ه
اهتم���ت ه���ذه الدراس���ة بتص���نيف المخ���اطر الت���ي تواج���ه قط���اع التش���ييد 

 )2, المخ���اطر الثقافي���ة واالجتماعي���ة)1: والبن���اء إل���ى س���ت فئ���ات ه���ي
المخ����اطر ) 4, مخ����اطر التص����ميم والتنفي����ذ) 3, المخ����اطر االقتص����ادية

ولقد ت�م . المخاطر الطبيعية والبيئية) 6, المخاطر القانونية) 5, السياسية
تحليل البيانات التي تم تجميعها من مص�ادر مختلف�ة معني�ة بالقط�اع م�ن 

 ثم تم تقي�يم. خالل بناء نموذج إحصائي يحدد درجة أهمية هذه المخاطر
حي��ث ثب��ت ص��حة , المتغي��رات المس��ببة للمخ��اطر خ��الل فت��رة لدراس��ة

فرض����ية البح����ث أن المخ����اطر االقتص����ادية الناجم����ة ع����ن المتغي����رات 
السياس��ية والقانوني��ة ه��ي المخ��اطر األكث��ر أهمي��ة عل��ى قط��اع التش��ييد 

 :ويمكن تلخيص توصيات الدراسة في التالي. والبناء في مصر

 ع التش�ييد والبن�اء المعني�ين م�ن التعاون بين الدول�ة وأط�راف قط�ا
أجل إعادة هيكل�ة القط�اع بم�ا يتناس�ب وأهميت�ه ومق�دار مس�اهمته 

والعم��ل عل��ى تط��وير إس��تراتيجية وآلي��ة , ف��ي االقتص��اد الق��ومي
 .تنمية تصدير خدمات التشييد والبناء

  ض��رورة مراجع��ة التش��ريعات واالتفاقي��ات الدولي��ة الم��ؤثرة عل��ى
المص��ري س��واء ف��ي الس��وق المحل��ي أو الق��درة التنافس��ية للمق��اول 

 .الخارجي

  تحس���ين وتط���وير النظ���ام التش���ريعي م���ن خ���الل إش���راك جمي���ع
مؤسس��ات التعل��يم -المؤسس��ات المرتبط��ة بقط��اع التش��ييد والبن��اء

مرك���ز , االتح���اد المص���ري لمق���اولي التش���ييد والبن���اء, الهندس���ي
ف�����ي العملي�����ة  -ونقاب�����ة المهندس�����ين, بح�����وث اإلس�����كان والبن�����اء

ولتحقي��ق الت��وازن ب��ين , لتف��ادي عش��وائية الق��رارات, ةالتش��ريعي
 .ولتخفيف اإلجراءات, أطراف العقد

  اش��تراك جمي��ع المؤسس��ات المرتبط��ة بقط��اع التش��ييد والبن��اء ف��ي
التوعية المجتمعي�ة بض�رورة تبن�ي مب�دأ الش�فافية ف�ي اإلج�راءات 

وبضرورة االهتم�ام ب�العلوم , اإلدارية والفنية وفي تفعيل القوانين
م�ن خ�الل التوس�ع ف�ي منظوم�ة , جتماعية والبيئي�ة ذات الص�لةاال

البرامج التدريبية الدورية لكافة تخصصات قطاع التش�ييد والبن�اء 
لتط��وير ق��درات الفني��ين واإلداري��ين لمواكب��ة التط��ور ف��ي ال��نظم 

وع��ن طري��ق تفعي��ل دور , الفني��ة واإلداري��ة والبيئي��ة واالقتص��ادية
ه الغير مباشر  .   اإلعالم الموجَّ
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 ..................................        : المحمول  .......................... ...... :     التليفون

 .................................................................... : المدير المسئول
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 صناعات مرتبطة  مقاول        استشاري      مالك                : ط المؤسسةنشا

 أخري  قطاع خاص       حكومة       : الجهة المالكة للمؤسسة
) مق�دار ت�أثيره االقتص�ادي –احتمالي�ة ح�دوث الخط�ر (فيما يلي نتائج جدول فئ�ات المخ�اطر الت�ي تواج�ه قط�اع التش�ييد والت�ي طل�ب فيه�ا تحدي�د 

آخ�ذاً ف�ي االعتب�ار أن ه�ذا المقي�اس يعتب�ر أن المخ�اطر ت�ؤثر س�لباً عل�ي  -أمام االختيار الذي يمث�ل وجه�ة نظ�ر مق�دم االس�تبيان×  ذلك بوضع عالمة و
 :تبعاً لما يلي -صناعة التشييد

 مقدار التأثير االقتصادي للخطر) 2    احتمالية حدوث الخطر) 1

A-  ً100 -80(احتمال عالي جدا (٪   X-              تأثير عالي)100 -67 (٪ 

B-        80 -60(احتمال عالي (٪   Y-            تأثير متوسط)67 -34 (   ٪  

C-      60 -40(احتمال متوسط (٪   Z-            تأثير ضعيف)34 -0 (٪  

D-    40 -20(احتمال منخفض (٪  

E-          20 - 0(احتمال نادر (٪ 
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 )استبيان 35(ئج استبيانات المالك واالستشاري نتا
 

مجموعات 
 المخاطر المخاطر

 بيان إجمالي بالتكرارات

 التأثير االقتصادي احتمال الحدوث
A 
90 

B 
70 

C 
50 

D 
30 

E 
10 

X 
84 

Y 
50 

Z 
17 

ية 
قاف

الث
ر 

اط
مخ

ال
عية

تما
الج

وا
 

ر المه�ن مفاهيم ومعتق�دات  المجتم�ع الخاطئ�ة مث�ل تحقي�: ثقافة المجتمع
وعزوف الشباب عن العمل بمهن التشييد والبناء واعتم�اد الم�الك عل�ي 
ضعيفي الخبرة الهندسية للقيام بأعمال التصميم واإلشراف عل�ي التنفي�ذ 

 وعدم تطوير المهندسين لمهارتهم ومعارفهم العلمية بعد التخرج

13 10 6 4 2 19 11 5 

لتا وع���زوفهم ع���ن ترك���ز الس���كان ف���ي ال���وادي وال���د: الفك���ر العق���اري
 12 11 12 3 7 7 10 8 البناء علي األراضي الزراعية –االستيطان في المدن الجديدة 

 3 11 21 2 3 6 13 11 كثير من المخالفات القانونية واإلدارية :الفساد اإلداري والرشوة

دية
صا

القت
ر ا

اط
مخ

ال
 

 نق���ص الق���درة التمويلي���ة للمال���ك : قص���ور التموي���ل والت���دفقات النقدي���ة
والمق��اول ومش��اكل الق��روض وفوائ��دها م��ن البن��وك وإص��دار ش��هادات 

 الضمان وتأخير الدفعات المستحقة
15 10 6 3 1 22 10 3 

 5 9 21 3 5 5 12 10 تعويم الجنيه وتأثيره علي زيادة األسعار : تغيير سعر الصرف
زي��ادة أس��عار م��واد البن��اء وزي��ادة أس��عار األراض��ي : مع��دل التض��خم

 2 9 24 2 2 6 11 14 جوروزيادة األ

تش��مل ت��أثير ف��رض الض��رائب عل��ي قطاع��ات الص��ناعة  :بالض��رائ
 5 11 19 3 3 10 9 10 خاصةً ضريبة المبيعات

دخ���ول المق���اول واالستش���اري األجنب���ي ف���ي الس���وق : اتفاقي���ة الج���اتس
 7 9 19 4 6 9 10 6 المصري

نية
نو

لقا
ر ا

اط
مخ

ال
 

ص�ر ف�ي العق�د مث�ل التض�خم ع�دم معالج�ة بع�ض العنا: الخطأ التعاق�دي
 10 12 13 3 8 8 10 6 ونظام المطالبات والتعويضات وتحديد المسئوليات وغيرها

تغيي��ر اإلج��راءات، واس��تحداث ق��وانين جدي��دة تف��رض : تغيي��ر الق��وانين
 6 13 16 2 4 6 11 12 التزامات جديدة مثل قانون العمل وقانون البناء الموحد وقانون البيئة

قصور وضعف النظام التأميني ف�ي مص�ر س�واء عل�ي : ينمخاطر التأم
 14 10 11 3 10 7 9 6 المشروع أو األفراد

ط���ول م���دة اس���تخراج التص���اريح والرس���وم : التص���اريح والت���راخيص
المبالغ فيها في بعض األحيان والنظام الروتيني،ومتطلب�ات الت�راخيص 
 ف��ي المنش��آت الص��ناعية ون��زع ملكي��ة األراض��ي لمش��روعات الط��رق

  والبنية التحتية

4 7 7 12 5 15 12 8 

سية
سيا

 ال
طر

خا
الم

 
ف���ي تنش����يط قط���اع التش���ييد ع���ن طري����ق : سياس���ة وتوجه���ات الدول���ة

 10 11 14 3 8 6 10 8 )مثل ابني بيتك(المشروعات الخدمية والسكنية 

تأثيره�ا عل�ي حرك�ة االس�تيراد للخام�ات   :العالقات واالتفاق�ات الدولي�ة
 10 9 16 4 11 6 8 6 ولوالمعدات من بعض الد

تغيي��ر التش��ريعات وخط��ط التنمي��ة الغي��ر : عش��وائية الق��رارات السياس��ية
 6 12 17 3 6 7 9 10 مدروسة أو الموجهة

فيذ
لتن

 وا
ميم

ص
الت

ر 
اط

مخ
 

 10 11 14 3 8 6 10 8 الدراسات التقديرية أخطاء :أخطاء دراسات الجدوى
م وع���دم دق���ة عوام���ل الغم���وض وأخط���اء التص���مي: أخط���اء التص���ميم

 7 11 17 2 5 8 12 8 المواصفات وتبني تكنولوجيا جديدة

التأخر ف�ي التوري�د ونق�ص المص�ادر وحري�ة وس�هولة  :مخاطر اإلمداد
 5 11 19 2 4 7 12 10 الوصول للموقع

ض��عف إنتاجي��ة العم��ال وأخط��اء التنفي��ذ واإلض��رابات : أخط��اء التنفي��ذ
 4 10 21 3 4 6 12 10 وأخطاء إدارة المشروع واألخطاء الفنية

 10 13 12 5 8 7 8 7 عدم االلتزام بقواعد ضبط الجودة: مخاطر الجودة
وع���دم االلت���زام بقواع���د األم���ن : أخط���ار الح���وادث واألم���ن الص���ناعي

 15 13 7 7 11 7 5 5 الصناعي

ر 
اط

مخ
ال

ئية
لبي

 وا
عية

طبي
ال

 

 18 8 9 10 10 6 7 2 الثورات –الحروب  -الفيضانات -الزالزل: القوة القاهرة
اخ���تالف درج���ات الح���رارة ب���ين من���اطق الدول���ة : الظ���روف المناخي���ة

 10 14 11 8 9 8 8 2 وحدوث السيول

وتش��مل ت�أثير المش��روعات عل�ي البيئ��ة س�واء كان��ت : المتطلب�ات البيئي�ة
 8 12 15 2 4 7 12 10 )التقييم البيئي للمشروع(مشروعات صناعية أو خدمية أو سكنية 
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 )استبيان 61(بيانات المقاولين والصناعات المرتبطة نتائج است

مجموعات 
 المخاطر المخاطر

 بيان إجمالي بالتكرارات
 التأثير االقتصادي احتمال الحدوث

A 
90 

B 
70 

C 
50 

D 
30 

E 
10 

X 
84 

Y 
50 

Z 
17 

ية 
قاف

الث
ر 

اط
مخ

ال
 

عية
تما

الج
وا

 

تحقير المه�ن  مفاهيم ومعتقدات  المجتمع الخاطئة مثل: ثقافة المجتمع
وع��زوف الش��باب ع��ن العم��ل بمه��ن التش��ييد والبن��اء واعتم��اد الم��الك 
علي ضعيفي الخبرة الهندسية للقيام بأعمال التصميم واإلشراف علي 
التنفي��ذ وع���دم تط��وير المهندس���ين لمه���ارتهم ومع��ارفهم العلمي���ة بع���د 

 التخرج

19 18 12 8 4 27 20 14 

دي وال��دلتا وع��زوفهم ع��ن ترك��ز الس��كان ف��ي ال��وا :الفك��ر العق��اري
 22 23 16 9 17 14 12 9 البناء علي األراضي الزراعية –االستيطان في المدن الجديدة 

 :الفساد اإلداري والرشوة
 11 20 30 5 11 13 18 14 كثير من المخالفات القانونية واإلدارية

دية
صا

القت
ر ا

اط
مخ

ال
 

يلي���ة للمال���ك  نق���ص الق���درة التمو: قص��ور التموي���ل والت���دفقات النقدي���ة
والمقاول ومشاكل الق�روض وفوائ�دها م�ن البن�وك وإص�دار ش�هادات 

 الضمان وتأخير الدفعات المستحقة
21 19 11 7 3 36 17 8 

 17 20 24 7 12 13 18 11 تعويم الجنيه وتأثيره علي زيادة األسعار : تغيير سعر الصرف
ألراض��ي زي��ادة أس��عار م��واد البن��اء وزي��ادة أس��عار ا: مع��دل التض��خم
 7 20 34 5 7 13 18 18 وزيادة األجور

تش��مل ت��أثير ف��رض الض��رائب عل��ي قطاع��ات الص��ناعة  :بالض��رائ
 13 22 26 7 11 18 14 11 خاصةً ضريبة المبيعات

دخ��ول المق��اول واالستش��اري األجنب��ي ف��ي الس��وق : اتفاقي��ة الج��اتس
 15 21 25 8 14 17 14 8 المصري

نية
نو

لقا
ر ا

اط
مخ

ال
 

عدم معالجة بعض العناصر ف�ي العق�د مث�ل التض�خم : اقديالخطأ التع
 14 24 23 5 17 17 13 9 ونظام المطالبات والتعويضات وتحديد المسئوليات وغيرها

تغيير اإلج�راءات، واس�تحداث ق�وانين جدي�دة تف�رض : تغيير القوانين
 16 22 23 5 14 15 15 12 التزامات جديدة مثل قانون العمل وقانون البناء الموحد وقانون البيئة

قص��ور وض��عف النظ��ام الت��أميني ف��ي مص��ر س��واء : مخ��اطر الت��أمين
 18 20 23 8 20 14 13 6 علي المشروع أو األفراد

ط��ول م��دة اس��تخراج التص��اريح والرس��وم : التص��اريح والت��راخيص
المب����الغ فيه����ا ف����ي بع����ض األحي����ان والنظ����ام الروتيني،ومتطلب����ات 

ون�����زع ملكي�����ة األراض�����ي الت�����راخيص ف�����ي المنش�����آت الص�����ناعية 
  لمشروعات الطرق والبنية التحتية

4 12 14 21 10 21 24 16 

سية
سيا

 ال
طر

خا
الم

 
ف���ي تنش���يط قط���اع التش���ييد ع���ن طري���ق : سياس���ة وتوجه���ات الدول���ة

 20 22 19 5 15 15 14 12 )مثل ابني بيتك(المشروعات الخدمية والسكنية 

كة االس�تيراد للخام�ات تأثيرها علي حر  :العالقات واالتفاقات الدولية
 23 21 17 7 18 14 12 10 والمعدات من بعض الدول

تغيير التشريعات وخط�ط التنمي�ة الغي�ر : عشوائية القرارات السياسية
 11 21 29 6 11 15 15 14 مدروسة أو الموجهة

فيذ
لتن

 وا
ميم

ص
الت

ر 
اط

مخ
 

 14 23 24 5 12 14 17 13 الدراسات التقديرية أخطاء :أخطاء دراسات الجدوى
عوام���ل الغم���وض وأخط���اء التص���ميم وع���دم دق���ة : أخط���اء التص���ميم

 14 21 26 6 11 16 16 12 المواصفات وتبني تكنولوجيا جديدة

التأخر في التوريد ونقص المصادر وحرية وس�هولة  :مخاطر اإلمداد
 8 21 32 5 8 14 19 15 الوصول للموقع

التنفي��ذ واإلض��رابات ض��عف إنتاجي��ة العم��ال وأخط��اء : أخط��اء التنفي��ذ
 7 20 34 5 7 11 20 18 وأخطاء إدارة المشروع واألخطاء الفنية

 16 21 24 8 14 13 14 12 عدم االلتزام بقواعد ضبط الجودة: مخاطر الجودة
وع��دم االلت��زام بقواع��د األم��ن : أخط��ار الح��وادث واألم��ن الص��ناعي

 25 22 14 11 20 14 8 8 الصناعي

ر 
اط

مخ
ال

 وا
عية

طبي
ال

ئية
لبي

 

 31 17 13 15 18 16 10 2 الثورات –الحروب  -الفيضانات -الزالزل: القوة القاهرة
اخ��تالف درج��ات الح��رارة ب��ين من��اطق الدول��ة : الظ��روف المناخي��ة

 26 21 14 12 17 19 11 2 وحدوث السيول

وتشمل تأثير المشروعات عل�ي البيئ�ة س�واء كان�ت : المتطلبات البيئية
 16 23 22 5 11 16 17 12 )التقييم البيئي للمشروع(خدمية أو سكنية  مشروعات صناعية أو

 


