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Abstract: 
Auditing the timetable for projects for the restoration and maintenance of 

archaeological buildings is one of the fundamentals for project management 

success, but sometimes circumstances arise during implementation that 

prevents adherence to the timetable. This is reflected in the project's 

implementation period and total cost, which has a negative impact on the state 

budget represented in the Supreme Council of Antiquities, as well as the council's 

targeted restoration plan, and the project's total cost, must be settled before the 

project start, including the implementation time. Perhaps one of the most important 

reasons for this is the rise of new items, the need for them which is evident during 

implementation, or the increase in the quantities of some similar items included in 

the assay. 

The research is concerned with performing an analysis of some projects for the 

restoration and maintenance of Islamic archaeological buildings due to their large 

number and the fact that they are the most intertwined with the urban mass. The 

study recommends those interested and collaborating in this field to consider the 

presence of items in the assay that were not considered and have an impact on the 

implementation time as well as the quantities of the assay items when making 

timetables for projects to restore and maintain archaeological buildings. 

 

 :ملخص البحث
البرنامج  يعتبر األثرية  تدقيق  المباني  وصيانة  ترميم  لمشروعات  أساسيات    الزمني  إدارة  من  نجاح 

ي، والذي ينعكس على مدة  نالزم  اإللتزام بالبرنامج  عيقت    ولكن أحياناً تظهر مستجدات اثناء التنفيذ،  المشروع

اإلجماليةالمشروع  تنفيذ   موتكلفته  على  بالسلب  يؤثر  مما  لآلثار ،  األعلى  المجلس  في  ممثلة  الدولة    ،يزانية 

قبل بدء    مالية يجب أن تكون محسومةالمشروع اإلج  وكذلك خطة الترميم المستهدفة بالمجلس، حيث أن تكلفة

 . التنفيذ  مدة المشروع، كذلك 

مستجدة تتضح ضرورتها اثناء التنفيذ  ظهور بنود أعمال  ولعل من أكثر األسباب التي تؤدي الى ذلك  

 الواردة بالمقايسة.المثيلة أو زيادة كميات بعض البنود  

 

بعمل   البحث  مشروعاتيهتم  لبعض  الترميم    تحليل  عددها  ثرية  األمباني  وصيانة  لكثرة  االسالمية 

ورها في المشروعات محل  نسب ظهولكونها األكثر تداخالً مع الكتلة العمرانية، وتم تحديد البنود المستجدة و 

 أو التكلفة اإلجمالية للمشروع. ها سواء على مدة التنفيذ  رينسب تأثالدراسة و
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صيانة  ترميم و  عند عمل جداول زمنية لمشروعات مجالهذا الالعاملين بلمهتمين وو توصي الدراسة ا 

  يذ كذلكمراعاة وجود بنود بالمقايسة لم تأخذ في اإلعتبار التي لها تأثير على زيادة زمن التنف   المباني األثرية

 . د المقايسةونب كميات

 

   : Key wordsالكلمات االستداللية 
األثريةترميم و مشروعات  ـ    الزمنية  البرامجـ     لفة االجماليةالتك المباني  لآلثار    –  صيانة    –المجلس األعلى 

 البنود المستجدة –البنود المثيلة  -التكلفة الفعلية  –التكلفة التعاقدية  –المدة الفعلية   –المدة التعاقدية 

 

 مقدمة: لا
 تعريف األثر:  

 : ي عد أثراً كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط اآلتية

أو  • العلوم  أو  للفنون  نتاجاً  أو  المتعاقبة،  الحضارات  أو  المصرية  للحضارة  نتاجاً  يكون  أن 

اآلداب أو األديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة 

 عام. 

يكو • الحضارة    نأن  مظاهر  من  مظهراً  باعتباره  تاريخية  أهمية  أو  فنية  أو  أثرية  قيمة  ذا 

 المصرية أو غيرها من الحضارات األخرى التي قامت على أرض مصر.

 أن يكون األثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر، أو له صلة تاريخية بها. •

منقول • أو  عقار  أي  يعتبر  أن  الوزراء  مجلس  رئيس  من  بقرار  أو   ويجوز  تاريخية  قيمة  ذا 

علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثراً متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته دون 

 ( 2018لسنة   91قانون حماية اآلثار رقم )التقيد بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة. 

اآلثار وصيانة  ترميم  عن  المسئولة  الجهة  هو  لآلثار  األعلى  المجلس  ص    ويعتبر  المبانيوقد    نفت 

   ( ةإسالمي / ةيمسيح  ة /يهودي / يونانية / ةروماني /  ة)فرعونيحسب الحقبة الزمنية التي خلفتها إلى آثار األثرية 

قد تكون المادة  مل قيمة حضارية تحمل قيمة فنية وجمالية وتاريخية، ونها تح بجانب أ  المباني األثرية

يحتوي   ال  األثري  الشكل  أو  التصميم  نقوش  لعأو  أو  زخارف  تمثل ى  ولكنها  تاريخية  كثيرة  مميزة،    قيمة 

ترميم  من  وهو    ةاألثري  انيالمب  والهدف  المبنى  لهذا  والتاريخية  والفنية  الجمالية  القيم  طبقاَ  كشف  حمايته 

ما  و  ،لقوانين ل اهو  به  لحماية  أوصت  الدولية  ميثاق  لمواثيق  مثل  األثرية  أعتبر  و  1966فينيسيا  المباني  الذي 

الترلمع وية  التخصص.  عالية  العمليات  من  يوضح  ميم  أعمال  هذا  األثريأن  المباني  إجراءات  ترميم  هي  ة 

إدراك أسلوب تصميمها لمعرفة كيفية التعامل ة ينبغي فهمها وثر والحاملة لعناصر فنية وجماليتتصل بمادة األ

المقدرة على تنفيذ الناتج    تاج الىحيمعمارية، كما  على دراسات هندسية و   يعتمد العمل في هذا المجالو  معها.

ال يمكن اريين وثماعي من فريق متعاون من حرفيين ومهندسين وآالدراسات، لذلك يحتاج الى عمل ج  من هذه 

 ( 1985 -أن تعمل بمعزل عن األخرى. )فهمي  ألي فئة منها

و العمل  لتنفيذ  التخطيط  عملية  فإن  ذلك  إلى  وباإلضافة  الوقت  البرنامج  تقدير  ولاعمل    تحديد زمني 

في    التكلفة متخصصين  فنيين  من  متكامل  عمل  فريق  من  لدعم  تحتاج  فريق  اإلجمالية  من  كجزء  التخطيط 

 العمل.

الزمني البرنامج  التنفيذ و  يعتبر  يتم تحديدلتقدير مدة  بناء عليها    واحد  لمشروعا   تكاليف  إجمالي  التى 

المش إ   مسئولياتم  هأمن   وتكلفةق  يق الد  التقديرن  أحيث    ،روعاتدارة  التنفيذ  على  المشروع  لمدة    مدى   يؤثر 

و المشرنجاح  وات عوجودة  المعنيةين،  األطراف  جميع  رضاء  عنه  األعلى    مالكمن    تج  المجلس  في  ممثالً 

 سواء مصريين أو أجانب.  التنفيذية للمشروعلجميع األطراف اإلستشارية ولآلثار و

 

 خير المشروع: مفهوم تأ
المشروع   تارافال   بأنهيعرف تأخير  الزمنى بين  التنفيذ  إنتهاء  خ  يرق  التعاقدية وإنتهاء مدة  التنفيذ  مدة 

تنفيذ  التاريخ الفعلي ألكتمال  بين التاريخ المدرج بالمخططات و  رق الزمنياالف  ( أو بأنهFalqi, 2004)  الفعلية

 ( المشروع  للتنفيذ Arditi& Robinson, 1995بنود  الفعلى  الوقت  بتجاوز  يعرف  انه  كما  الوقت    عن  (، 
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يعرف بحدوث شئ غير متوقع أو تغييرات في نطاق النشاط أدي  (، وAl-Ghafly, 1995المسموح بالعقد )

 ( Trauner, 2009, Stumpf, 2000, Al-Gahtani, 2007الى زيادة المدة الزمنية المتفق عليها بالعقد )

 ات: المشروع   ات فيتاخيرال نواعأ

بتقسيم   الدراسات  بعض  أي    فيالتاخيرات  قامت  مبرر  لها  تأخيرات  رئيسيين  نوعين  إلى  المشروعات  تنفيذ 

بسبب خارج عن اإلرادة مثل تعذر الحصول على مواد التنفيذ خاصة الموردة من الخارج او بسبب الكوارث  

كما ان بعض الدراسات   (. Ibironke, 2013)   مثل دراسة  الطبيعية أو الحروب والثورات وتأخيرات غير مبررة

وتأخيرات غير    أي بسبب خارج عن اإلرادة   الث أنواع رئيسية تأخيرات مبررة الى ث اخيرات  تلا  األخري قسمت

سميت تاخيرات  ناتجة من أكثر من سبب تأخير مبرر وتأخير غير مبرر في نفس الوقت وتأخيرات  مبررة و

 . (Alaghbari, 2007و )  (Hamzah, 2011) متزامنة مثل دراسة

 

 :عاتفي المشروالتاخيرات أسباب 
دراسة التوقيت  ل  الرئيسية  سباباألتم عرض  (  Shi, 2001)  بناء على  المشروعات عن  تنفيذ  تأخر 

تأثيرة أو أثرة على المدة الزمنية  سة عالقة السبب المؤدي للتأخير وكما تناولت الدرا  .المحدد بالبرنامج الزمني

 . للمشروع

المتخصصي و  / عمالة  الخامات  من  غير متاحةموارد   • ...  /  ينخبرات من   / مالية  أو   ميكنة / موارد 

 بتوفيرها.عدم التزام األطراف المعنية 

 موقع.تأخر تسليم ال •

 . المفاجئةسوء األحوال الجوية  •

 . القرارات اإلدارية •

 .التغيير في نطاق العمل •

 . تغيير ظروف الموقع •

 . المفاجئة –المتغيرات المالية في االسواق   •

 . الدفعاتصرف   تأخير •

 .عة إقرارهاوسردة غييرات المستجالت •

النشاط أو من ظهور بنود    كميات  و التأخيرات الواردة في هذة الدراسة تندرج تحت تأخيرات ناتجة عن زيادة 

 مستجدة. أعمال 

 
 :عمل المخطط األولي للمشروع

الجدوي التاريخية واألثرية والمردود االقتصادي  تقدير  يتم    في مرحلة دراسات  أهمية المبني وقيمتة 

أعمال  تكاليف  تقدير  يتم    ثر سواء في وظيفته األساسية أو استحداث وظيفة جديدة له، وبناء عليهاألل  من استغال

والصيانة ً تقريبي  تقديراً   الترميم  التكاليف عن طريق  بإستخدام   ا تقدير  السابقة    طريقة  في مشروعات  الخبرات 

وجود عدم  حالة  في  خاصة  رسوماتأمستندات    مماثلة،  للمبني  و  الكميات   طريقهان  ع  م يت   توثيق    حساب 

الحصول  المعلومات السابقة التي يمكن  بناء على  تقدير التكلفة  ل   هذة الخبرات السابقةو  .حساب التكلفةبالتالي  و

منها في تحديد تكلفة وحدة المساحة أو وحدة    ةستفاداء عليها يتم اإلنب ، وةالمماثل  المشروعات  لفةن تكعليها م

 . المبنىالحجم من  

 

 : ترميم وصيانة المبانيوعات مشر رح  طريقة ط
إعداد وطرح مشروعات   آليةتخضع أساليب  لنفس  المباني   مشروعات إعداد وطرح    ترميم وصيانة 

رغم الخصوصية    مشروعات الترميم يحدد آلية خاصة لطرح  خاص    ر قانونوذلك لعدم صدو  اإلنشاء الحديث،

ل الالشديدة  من  النوعية  العديد    ،مشروعاتهذه  تتطلب  يتم  األمن  حيث  خاللها  من  التي  الحقلية  البحثية  عمال 

في البرنامج الزمني المخطط    كما  تحديد عناصر مشروع الترميم، لذلك نادراً ما ينتهي تنفيذ مشروعات الترميم 

 أو بالتكلفة التعاقدية للمشروع، ويرجع ذلك ألسباب عديدة منها االداري والفني مثل: 
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 عاقدية: التية زيادة كميات بعض البنود عن الكم
بكمياتها  التكهن  لصعوبة  تقريبي  بشكل  تحديدها  يتم  ما  غالباً  التي  البنود  كميات  من  العديد  هناك 

الحقيقية مثل بنود الحقن لتدعيم األساسات وكذلك حقن الحوائط خاصة المزدوجة منها وعالج الشروخ سواء  

 بالحقن أو التزرير أو بأي طريقة أخرى. 

 

 :مستجدةال نودحتمية تنفيذ بعض الب
البنود   بعض  تنفيذ  حتمية  التنفيذ    المستجدة تظهر  في  البدء  بعد  األصلية(  المقايسة  في  واردة  )الغير 

و والحوائط واألسقف  كاألرضيات  السطحية  الطبقات  الكشف عن  بعد  بنود خاصة  عليه من ظهور  يترتب  ما 

على سبيل المثال    أو الزخرفية.ية  شائ واستبدال بعض العناصر االنمثل أعمال الحقن وعالج الشروخ    مستجدة 

كما هو الحال في الحوائط واألسقف المزدوجة التي بعد الكشف عنها قد يحتاج األمر لبنود مستجدة أو زيادة  

)شكل رقم   في  موضح  هو  كما  مثيلة  بنود  كميات  ف(2،    1في  مخططاً .  يكون  الترميم  مشروعات  بعض  في 

كانها األصلي إال أنه بعد الكشف والفك يتضح إستحالة ترميمها ي ما فترميم بعض العناصر ثم اعادة استخدامه

 وضرورة إستبدالها بعناصر جديدة. 

 
 باني  األثريةالمبعض شكل يوضح تكوين الحوائط المزدوجة في   (1)شكل رقم 

  
3-rubble core 2-rough stone 1-dressed stone facing 

6-soil 5-plaster coating 4-foundation 

9-sand 8-mortar 7-flagstone 
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 باني  األثريةالمبعض شكل يوضح تكوين األسقف المزدوجة في  (2) شكل رقم

  
Ceiling with vessels made of burnt clay Ceiling with exposed beams 

2-mortar 

4-rubble 

6-rubble 

8- under floor 

10-cylindrical 

vessels made of 

burnt clay 

1-limestone slabs 

3-sand 

5-mortar 

7- mats made of 

palm fiber 

9-beam 

2-mortar 

4-rubble 

6-under floor 

8-varced lining 

1-limestone slabs 

3-sand 

5-mats made of 

palm fiber 

7-beam 

9-masonary 

 

 تضمين المشروع بعض األعمال اإلستشارية لمشروع الترميم: 
لكاً نظر يلجأ  ثرة    أحياناً  الترميم،  مشروعات  تمويل  مصادر  محدودية  ومع  مصر  في  األثرية  المباني  عدد 

المكتب الفني الخاص بإعداد المشروعات إلى إحتواء مشروع الترميم بعض األعمال االستشارية التي يتوقف  

غال عنه  ينتج  ما  وهو  التربة،  اختبارات  أعمال  مثل  الترميم  وآليه  قرار  تغير  بعليها  أو  اً  نهائياً  الترميم  قرار 

 جزئيا مما ينتج عنه تغير مالمح المقايسة وبالتالي التكلفة وزمن التنفيذ. 

المو لتحديد  الدراسة  التي تعوق عمل تخطيط دقيق وجدولة سليمة بناء عليه يتضح أهمية هذة  شاكل 

 كيفية التعامل معها. و  الصيانةلمشروعات الترميم و
 

 الدراسات السابقة: 
المشاريع اإلنشائية  2011)الديري،    البحثتناول    دق تنفيذ  التخطيط على تأخير  تأثير سوء  ( بدراسة 

قد شملت عينة البحث  تي أدت الى زيادة مدة التنفيذ. والعوامل ال و   ،2010  -  2006في إمارة دبي بين عامي  

ا  المشروعات  إدارة  وشركات  المتوسلمتخصصة  المقاوالت  وطشركات  ج ة  في  اإلخت مالكبيرة  صاصات  يع 

و كهربائية  وأعمال  ومنشآت  وطرق  تحتية  بنية  من  لبيوصحية.  اإلنشائية  اإلحصائي  التحليل  خالل  انات  من 

 البحث تم التوصل الى األتي: 

 لمفهوم التخطيط. عدم وجود فهم واضح   •

التخطيط • ألهمية  الكافي  اإلدراك  وتكاليف    عدم  وقت  على  وتأثيرة  المقاوالت  شركات  لدى 

 المشروع. 

علو  التخطبناء  بعمل  الدراسة  توصي  ذلك  وى  دقيق  وبشكل  بالتخطيط  قسم خاص  من  الالزم  الوقت  يط  منح 

تتمكن لذلك، حتى  و  الكافي  بياناته  وتحليل  المشروع  فهم طبيعة  من  أهدافه.  الشركات  كوادر مع  تحديد  تعيين 

مج في  ومتخصصة  والتنفيذ،  التخطيط  التخطيط.ال  لمكتب  كبرى  أولوية  أل كذ   إعطاء  تقوك  شركات  ن  م 

 المقاوالت بتفعيل دور قسم إدارة المخاطر.

و  ثمينة  ثروة  الثقافي  للالتراث  المجتمعي ه  مصدر  المناخ  علي  الحفاظ  في  تساهم  التي  الحقيقية   وية 

وو السنين  آالف  بصمة  مباتحمل مصر  عنها  تتكلم  وأديرتها،  التي  ومساجدها  وكنائسها  وقالعها  التراثية  نيها 

 ( 2020  -)صالح  طبيعية وإهمال.مباني التراثية عبر الزمن لعوامل تعرية ه هذه اللالتي تعرضت  و
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ر هذا التأخير على  تأثيشكلة تأخر زمن تنفيذ المشروعات وبتناول م(  2007  -  هتمت الدراسة )الجملإ

التكلفة التكلفة  ةاإلجمالي  زيادة  عن  البح  قدرة الم    للمشروع  وحدد  للمشروع،  األولية  الحسابات  ر  المعايي  ثفي 

تأثو لها  التى  والمحددات  للمشروع  الكلي  الزمن  في خفض  التكلفةير  تقليل  في  التصميم    بالتالي  مرحلتي  في 

بأن  والتنفيذ،   وعلماً  المعايير  هذه  المشروعوضوح  أطراف  لجميع  مرحل  المحددات  في في  يساهم  التصميم  ة 

 اليف. تكلامدة التنفيذ و ع من حيث الجودة ومعدالت أداء المشرو تحسين

 جة أسباب التأخيرات في إكمال المشاريع اإلنشائية من وبتحليل    (Marzouk, 2014)  هتمت الدراسةإ

  لى حيث تم تحديد أسباب التأخيرات وتوصلت الدراسة إ  نظر أطراف المشروع )المالك، اإلستشاري، المقاول(

غير  مل أثناء التشييد، تخطيط  نطاق الع  هم هذة األسباب: تأخير الدفعات من قبل المالك، التغييرات فيأن من أ

سعر  ال ر مناسب بناء على العرض األدنى وفعال للمشروع، نقص الموارد المالية للمقاول، إختيار المقاول الغي

 .األقل

التكلفة  (Elbeltagi, 2016)دراسة  ال  تتناول على  حساب  تم    مشروعات  بناء  حيث  مثيلة،  سابقة 

متوس من  الوحدة  سعر  تكاليف  ع  طحساب  إ خبرات  على  فبناء  سابقة.  معلومات  ملية  تكاليف  ستخدام  عن 

روع الذي يتم  مع المش  يتناسببحيث  إجراء تعديل  مع    بتكلفة المشروع المقترح  وء لتنبالمشروعات السابقة يتم ا 

على عناصر غير مطلوبة للمشروع   السابقة  لفة المشروعاتتكيحتوي تحليل  . من الجائز أن  عمل الحسابات له

خصي الجد يجب  التك  كبيراً   قدراً   ذلك  تطلب يو  مهاد  تحليل  من  خصم  أو  إضافة  عملية  وهي  الخبرة    لفة من 

   للوصول إلى ميزانية لمشروع جديد.

حددالتكاليف وهذا ال  تقديردقة    أهمية(  2016  ،)محجوب   الباحثتناول   مهم لصاحب العمل وفريق   م 

التقدير يتم بناء على تقدير  و  المشروع، الزمني    عمل البرنامج  بالتاليميات واألسعار ومال والكعبنود األهذا 

األولي غير الدقيق    التقديرن  إ.  له  الموارد الالزمة  توفيرحتي يتثنى دراسة المشروع و  دقيق لتحديد مدة التنفيذال

الفعلية    مدة التنفيذمقارنة    ،طاء مؤشر خاطئ للبدء في مشروع ماو إعأكن أن يؤدي إلى إضاعة فرصة جيدة  يم

الع  م ت  التقديرية  تنفيذمدة  التي  األساسية  المعايير  إدارة   قوم من  و  عليها  األداء  بقياس  نجاح مدى  المشروع 

  تقديراالولي وتحليل العالقة بين هذه العوامل.    التقديرحث الى العوامل المؤثرة على  اتوصل الب  كماالمشروع.  

نقطة حاسمة وتمثل  ديم العطاءات،  عملية تق   التي تسبقية هي إحدى مراحل دراسات الجدوى وولاأل  التكاليف

المشروع وإحتياجات  العميل  متطلبات  تحديد  أساس  على  مبنية  بعد    وتتم .  وتكون  مبكر  وقت  في  العملية  هذه 

 .  ودراسة المشروع تصال األولي مع صاحب العملاإل

الدراسةإ تكاليف ب   (2016  -  )صادق  هتمت  القومى    دراسة عناصر  اإلسكان  اومشروعات  ها  نحيث 

،  التصميمات المعمارية للمشروع  ، من خالل تعديلعن إمكانية تقليل التكاليف  دراسة   تم عمل  خدمية  عمشاري

اإلحتياجات الوظيفية الفعلية  البرنامج المعماري الذي تم إعدادة لتغطية  مع  التصميمات  مراجعة  كذلك من خالل  

بالمشروع،  تحقيقها  يجب  أو  التي  و  داكومراجعة  و  البناء  اتشتراطإ و  دالتشييالبناء    متطلبات تحقق  المصرية 

ط مرحلة  تم رب  يهالحفاظ على نفس مستوى الجودة المستهدفة. و بناء علوتكلفة أقل    في نفس الوقتوالمستخدم  

و الفنية  إمرحلة  التصميم  المواصفات  وبال عداد  غيرتكاليف  تنفيذ  طريقة  أو  خامات  أو  بنود  أي  من    التخلص 

 . التكاليف ، مما أدى لتخفيضضرورية

مرحلة   تحددمرحلة    الدراسةتعتبر  ألنها  و  المشروع  لفةتك  مهمة  حجم  على  األعمالبناء  التي   نوع 

هذه   كانت  فإذا  المطلوب.  التصميم  مع  تتفق  أن  المقدرةيجب  ف  التكاليف  بالتبعية  ن إغير صحيحة  عنه  يتنج  ه 

مرحلة بال  كلفةة في تقدير التلمبالغا   امأفي مراحل الحقة من مراحل المشروع.    الذي يظهرو تجاوز الميزانية  

 . (Raisbeck and Aibinu 2010) اإلستمرار فيه. تم أن المشروع  قد ال ي  أحيانا  ولي فإن هذا قد يعنياأل

المباني األثرية   الدراسة الحالية تحليل مشاريع ترميم  دقيق    عدم القدرة على توقعاالسالمية وتتناول 

ً   و الذي يؤثر تأثيراً   .بعض بنود األعمال  لكميات  دقيق  توقع  لىع  عدم القدرة / أو    لبعض بنود األعمال و   سلبيا

 اإلجمالية للمشروع.   ةفي على التكلبالتالق وعلى تقدير مدة التنفيذ بشكل دقي 

 

 

 

 

 



Maged Moneer Gad and Sami Sedhom Gad /Engineering Research Journal 175 (september, 2022) AA28 - AA39 

 

AA34 

 

 : المشكلة البحثية
ب المخطط مع صعوبة االلتزام بالتكلفة التقديرية لمشروعات  صعوبة اإللتزام  الزمني  م  ترمي البرنامج 

 اإلسالمية. يةرني األثالمباوصيانة 

 

 :اهداف البحث
تأثيرتحديد   .1 وكميات  زيادة  مدى  للمشروع،  األصلية  بالمقايسة  الموجودة  المثيلة  تأثيربنود  البنود 

 اإلجمالية للمشروع.  و مردودها على زيادة التكلفة لمشروععلى مدة تنفيذ االمستجدة األعمال 

بنود  مقايسة  لم تدرج ضمن  تياج اليها أثناء التنفيذ واإلح   التي يتم  تجدةالمسبنود األعمال  بعض  تحديد   .2

 . األصلية )التعاقدية(عمال األ

 

 المنهجية: 

 استبيان للمشاكل واهم البنود
 :جزاء رئيسية أفقد تم تقسيم منهجية البحث الى ثالثة  هداف المرجوة،لغرض الوصول الى األ

النظرىأ لقد    :اوالً  الشق  الدراسة  وا  خاللمن    تبعت  الزمني  ض  عرلوصف  الجدول  عمل  واسباب  إشكالية 

 . انواع التأخيراتو

 :من خالل يالشق العملأتبعت الدراسة   ثانياً:

ت عمل   • التي  المشروعات  لبعض  الدراسة،  تحليل  عليها  بيونطبق  مقارنة  بالعقد  عمل  الزمنية  المدة  ن 

و  الزمن األصلي  و المدة  التنفيذ  إنتهاء  بعد  الفعلية  ا التغ نسب  ية  المدة  في  التكلفة.  يير  على  تأثيرها  كذلك  لزمنية 

 البنود األكثر تأثيرا على هذة الزيادة.  وإستنتاج

تحليل مدي  وا الكميات  هأو التي زادت في  ي لم تكن موجودة بالمقايسة التعاقديةاستخراج بنود األعمال التو

الزيادة  هذة  وتأثير  األع.  من  البنود  هذة  تم وضع  بناء عليه  اإلستبمال  التي  بيان  الخبراء في  لمعرفة رأي  يان 

 الذين يعملون بهذا المجال. 

الدراسة   • إتبعت  العمل كما  يعملون في هذا  من خالل عمل إستبيان    يالشق  الذين  للمهندسين والخبراء 

درجة بالمقايسات التعاقدية أو  عيوتجمالمجال   ة  موجود  المعلومات عن بنود األعمال التي يتم تنفيذها والغير م 

الذي أدى الى تأخير زمن  مما تم تنفيذة مما أدى الى عدم تحقيق المستهدف الزمني و  درة اقلن الكميات المق لك

 المشروع. 

اإلستبيان تم   إستمارة  تأثيرها    تصميم  مدي  ومعرفة  نفي  أو  لتأكيد  محددة  أعمال  لبنود  معلومات  جمع  بهدف 

 لتحقيق هدف البحث. 

اإلستبيان لعدد توزيع  المجلس األعلدس م( مهن30)   تم  للمالك ومكاتب وشركات مقاوالت  ن  ى لآلثار كممثل 

الصالحة للتحليل وتكويدها،    ستقصاء، تم تفريغ قوائم اإل%(   83)بنسبة    ( مهندس25إستجاب عدد )و مختلفة  

 %(. 88( إستبيان بنسبة )22والبالغ عددها )

اإلستبيان تحليل  نتائج  ت  سيتم عرض  تأثيتكر  بنود األعمال ونسبوضح  والتى  رها على ارها ومدي 

 زيادة المدة الزمنية للتنفيذ. 

ً ثالث لبنود األعمال    :ا الزمني والتي تغيرت كمياتها بالزياد عمل حصر  المخطط    كذلك البنود ة تغير مؤثر على 

 اإلجمالية.  للمشروع وعلى تكلفته تأثيرها على المدة الزمنيةوعمل تحليل لها ومعدل تكرارها و المستجدة 

 

 ئج :النتا

 أعمال الترميم:تحليل مشاريع 
المدة الزمنية الفعلية  ضح المدة الزمنية بحسب التعاقد و عمل مقارنة تحليلية تو الهدف من هذة الدراسة التحليلية  

مثيلة بالمقايسة، وتأيثر ذلك  أو زيادة كميات بنود أعمال  و/  بسبب إضافة بنود اعمال لم تكن موجودة بالمقايسة  

يوضح حساب نسب التغيير الزمنية  (  7( الى جدول رقم )1لجدول رقم ) الجداول من او  لفة.على إجمالي التك

   .حدة بالتالي المالية لكل مشروع على و
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الجدول   العقد  مقارنة  يوضح  (  8رقم )و  الزمنية بحسب  الزمنية  معالمدة  المدة  نسبة زيادة  الفعلية و  التنفيذ  لتفيذ    مدة 

وضح متوسط نسبة الزيادة للمشاريع السابقة بالنسبة للمدة الزمنية و  ( ي9جدول رقم )ليه  السبع مشاريع السابقة. و بناء ع

 كذلك متوسط نسبة زيادة التكاليف لنفس المشاريع. 

 

 
 1( عرض مشروع رقم  1جدول )

 5/9/2018تاريخ بدء األعمال  -   نجع حمادي –قصر األمير يوسف كمال ترميم مشروع 

 األشتراط التعاقدي نوع  المعيار  ةقيمال نسبة التغيير بالزيادة 

 الزمني البند مدة التنفيذ التعاقدية  أشهر 9 

 الفعلية مدة التنفيذ شهر 17 % 189

 المالي  البند التكلفة التعاقدية  10683900  

 التكلفة الفعلية 31250205 % 292

 

  2( عرض مشروع رقم  2جدول )

 2/7/2007تاريخ بدء األعمال  -دان الظاهر بيبرس مي –القاهرة  –وي جامع الظاهر بيبرس البندقاترميم مشروع 

 نوع األشتراط التعاقدي  المعيار  القيمة نسبة التغيير بالزيادة 

 الزمني البند مدة التنفيذ التعاقدية  شهر 36 

 مدة التنفيذ الفعلية شهر 120 % 333

 المالي  البند التكلفة التعاقدية  51968000  

 عليةالتكلفة الف 75593689 % 145

 

  3( عرض مشروع رقم  3جدول )

 25/9/2008تاريخ بدء األعمال  -قصر اسماعيل المفتش ترميم مشروع 

 نوع األشتراط التعاقدي  المعيار  القيمة نسبة التغيير بالزيادة 

 الزمني البند مدة التنفيذ التعاقدية  شهر 48 

 مدة التنفيذ الفعلية شهر 168 % 350

 المالي  البند التعاقدية التكلفة  49917846  

 التكلفة الفعلية 180325399 %  361

 

  4( عرض مشروع رقم  4جدول )

 18/7/2010تاريخ بدء األعمال  -مشروع ترميم بعض المباني األثرية لقلعة صالح الدين  

 نوع األشتراط التعاقدي  المعيار  القيمة نسبة التغيير بالزيادة 

 الزمني البند نفيذ التعاقدية التمدة  شهر 24 

 مدة التنفيذ الفعلية شهر 36 % 150

 المالي  البند التكلفة التعاقدية  6892275  

 التكلفة الفعلية 14704609 % 213

 

  5( عرض مشروع رقم  5جدول )

 2/2007تاريخ بدء األعمال  -مسجد الفتح عابدين ترميم مشروع 

 تراط التعاقدي نوع األش معيار ال القيمة نسبة التغيير بالزيادة 

 الزمني البند مدة التنفيذ التعاقدية  شهر 6 

 مدة التنفيذ الفعلية شهر 27 % 450

 المالي  البند التكلفة التعاقدية  5500000  

 التكلفة الفعلية 24670138 % 449
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  6( عرض مشروع رقم  6جدول )

 18/6/2008عمال تاريخ بدء األ -مسجد البهلوان ترميم مشروع 

 نوع األشتراط التعاقدي  المعيار  القيمة ة التغيير بالزيادة نسب

 الزمني البند مدة التنفيذ التعاقدية  شهر 12 

 مدة التنفيذ الفعلية شهر 39 % 325

 المالي  البند التكلفة التعاقدية  1498607  

 التكلفة الفعلية  4163425 % 278

 

فيذ  نتمدة التنفيذ الفعلية و نسبة زيادة المدة الزمنية ل  معالمدة الزمنية بحسب العقد    مقارنةتجميع    ( 8جدول رقم )بال

 السابقة.  مشروعات السبعةلا

 

( رقم  يوضح8جدول  بحس  مقارنة  (  الزمنية  العقالمدة  م ب  و  الف د  التنفيذ  ودة  الزمنية النسبة  علية  المدة  في    زيادة 

 مشروعات السبعة: لل

 %  مدة التنفيذنسبة زيادة  / شهر مدة التنفيذ الفعلية / شهر  مدة التنفيذ التعاقدية رقم المشروع 

1 9 17 189 

2 36 120 333 

3 48 168 350 

4 24 36 150 

5 6 27 450 

6 12 39 325 

7 6 12 200 

 

)  يوضح رقم  زيادة  (  9جدول  نسبة  متوسط  كذلك  و  الزمنية  للمدة  بالنسبة  السابقة  للمشاريع  الزيادة  نسبة  متوسط 

   التكاليف لنفس المشاريع.

 

 
 ثير ايضا بمتوسط زيادة في التكاليف بنسب متقاربة. منية ان لها تأ ة الزو يتضح من متوسطات نسب زيادة المد

 

 

 

 7( عرض مشروع رقم  7دول )ج

 ن مقرا لقطاع األثار اإلسالمية والقبطية بالقلعةمبنى الشرطة ليكو تعديلع ترميم ومشرو

 26/2/2019تاريخ بدء األعمال 

 نوع األشتراط التعاقدي  المعيار  القيمة نسبة التغيير بالزيادة 

 الزمني البند مدة التنفيذ التعاقدية  أشهر 6 

 مدة التنفيذ الفعلية شهر 12 % 200

 المالي  البند دية التكلفة التعاق  4332845  

 التكلفة الفعلية 7305147 % 169

 للمدة الزمنية و للتكاليف  للمشاريع السابقة الزيادة( عرض  متوسط نسبة 9جدول ) 

 متوسط نسبة التغيير للمشاريع السابقة 

 نوع األشتراط التعاقدي  ر المعيا الزيادة يير بمتوسط نسبة التغ

 

285 

  مدة التنفيذ متوسط نسبة زيادة إجمالي 

 بعداإلضافات  للمدة الزمنية بالعقد األصلي

 الزمني البند

 

272 

 بعد إجمالي التكلفة متوسط نسبة زيادة

 اإلضافات لثمن العقد األصلي

 المالي  البند
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 اإلستبيان:  تحليل

تنفيذها تم  التي  األعمال  بنود  تحديد  التحليلية  الدراسة  هذة  من  أوو  الهدف  األولية  بالمقايسات  موجودة    غير 

اقل المقدرة  الكميات  لكن  تنفيذة   موجودة  تم  زيادة    مما  على  تأثيرها  وونسبة  ع المدة  تأثيرها  زيادة  كذلك  لى 

 ليس له عالقة مباشرة بالتكاليف. طاق البحث دراسة سبب التأخيرات و بالرغم ان ن التكلفة

 

 

 . ت كمايتها المنفذة عن المقدرة دالتى زا  بنود األعمالتجميع من اإلستبيانات تم  (10)جدول يوضح  
 المقدرة عن   ت كمايتها المنفذةبنود األعمال التى زاد ( عرض10جدول )

 البند  %  البند نسبة تكرار تنفيذ ال التأثير على مدة  تكلفة ال ير على التأث

 100-76 75-51 50-0 غالبا   أحيانا   نادرا   غالبا   أحيانا   نادرا  

 حقن األساسات  80      *  

ها 
ات
مي
 ك
ت
اد
 ز
ود
بن

 

 حقن الشروخ  78   *   *  

 تزرير الشروخ   65  *    * 

ستبدال بعض ا   45  * *   *

بدال من ر ناصالع

 ترميمها

 
 . المستجدة بنود األعمال  (11)يوضح جدول 

 

 نسب تأثيرها.و  المستجدةلتحديد البنود  تحليل المشروعات
 

 المستجدة ( عرض بنود األعمال 11جدول )

 البند  %  نسبة تكرار البند التأثير على مدة التنفيذ  التأثير على التكلفة 

 100-76 75-51 50-0 غالبا   انا  أحي نادرا   با  غال أحيانا   نادرا  

تدعيم االساسات     30   *   *

باستخدام  

 ةالخوازيق األبري

(micro piles) 

ود
بن

 
ثة
حد
ست
م

 حقن األساسات   66   *   *  

استبدال الوحدات    15   *   *

  البنائية 

 

 :التوصيات محصلة النتائج و
 بعض النقاط كالتالي: يجب مراعاة ان ستبي من اإل تخالصهبناء على ما تم اس

التكاليف اإلجمالية للمشروع، سيزيد  المدة الزمنية والمنهجية المتبعة حاليا في تقدير  بناء على استخدام   -

بنسبة   الفعلي  المشروع  وكذلك285زمن  التكل  %،  الفعلي  ةفستزيد  كما   %272بنسبة    ةاإلجمالية 

 . (9بالجدول )

الوق - للدر توفير  الكافي  و  اسات ت  رؤاإلستكشافية  تعطي  والتى  للمصمم  أفضل  عمل  ية  عن  المسئول 

 .  )من المالحظات التي تكرر ذكرها في اإلستبيانات( المقايسة

بنود  ، و(10عند عمل المقايسة التقديرية مراجعة بنود األعمال التي تزيد كمياتها كما بالجدول رقم )  -

 (. 11رقم )  جدولاألعمال التي يمكن ان تستحدث فيما بعد كما بال 

التكاليف  م حساب الوقت ويها يتلبناء عمياتها وكبنود األعمال ورغم من إتباع منهجية منظمة لتقدير  بال -

 كميات بنود األعمال.  عمل حسابات بناء على وجود إحتمالية لزيادة يفضل بشكل دقيق نسبيا، 

 ة المشروعات.ح هذ عمل كود خاص بمشروعات الترميم يشمل على إعداد مستندات و طريقة طر -
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