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 ) آتاب ذو غالف غير مقوي (0-63-933890-1-978: الرقم الدولي القياسي للكتاب

 
 معهد إدارة المشروعات    :الناشر

    14 Campus Boulevard 
    Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA. 
 4600-356-610: +هاتف    
 4647-356-610: +فاآس    
 customercare@pmi.org: بريد إلكتروني    

 www.pmi.org: وقع اإلنترنتم

 .2008معهد إدارة المشروعات  ©جميع الحقوق محفوظة 
الدليل المعرفي إلدارة "، شعار مدير المشروعات المحترف، PMP"مدير مشروعات محترف"، شعار معهد إدارة المشروعات، PMI"معهد إدارة المشروعات "إن 

، وشعار معهد إدارة المشروعات اليوم هي عالمات مسجلة مملوآة لمعهد إدارة "، شبكة إدارة المشروعات"عات     مجلة إدارة المشروPMBOK"المشروعات
 . وللحصول على قائمة شاملة بالعالمات المملوآة، اتصل باإلدارة القانونية بمعهد إدارة المشروعات. المشروعات

 
قم .  برجاء إرسال أي تعليقات عن األخطاء اإلمالئية أو أخطاء التنسيق أو غيرها من األخطاء.  على آتبهاترحب مطبوعات معهد إدارة المشروعات بالتصحيحات والتعليقات

 Campus 14محرر الكتاب، مطبوعات معهد إدارة المشروعات، : ببساطة بعمل نسخة من الصفحة ذات الصلة من الكتاب، مع وضع عالمة على الخطأ ، وارسلها إلى
Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USAأو بالبريد اإللكتروني إلى ،       :booked@pmi.org. 

 
 .برجاء االتصال بمرآز خدمة آتب معهد إدارة المشروعات لالستفسار عن خصومات إعادة البيع واألغراض التعليمية

 مرآز خدمة آتب معهد إدارة المشروعات   
   P.O. Box 932683, Atlanta, GA 31193-2683  USA 
 )من شتى أنحاء العالم (4129-280-770-1+ أو )من داخل الواليات المتحدة أو آندا(، 4764-276-866-1:الهاتف   
 4113-280-770-1+: الفاآس   
   book.orders@pmi.org: البريد اإللكتروني   

 أو وسيلة، سواء إلكترونية، يدوية، أو عن طريق التصوير، أو التسجيل أو بأي نظام ال يجوز نسخ هذا العمل أو نقله بأي صورة. يرآيةمطبوع في الواليات المتحدة األم
 .لتخزين المعلومات واستردادها، بدون الموافقة الكتابية المسبقة من الناشر

 )  Z39.48—1984(يتوافق الورق المستخدم في هذا الكتاب مع مقياس الورق الدائم الذي أصدرته منظمة مقاييس المعلومات القومية 
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 ملحوظة 

 يعتبر المستند المتضمن في هذا والتيوخطوطه اإلرشادية،  يتم تطوير مطبوعات مقاييس معهد إدارة المشروعات
أو تسعى /وتجمع هذه العملية المتطوعين و. الجزء واحدًا منها، من خالل عملية تطوعية لتطوير مقاييس اإلجماع

وفي حين أن معهد إدارة المشروعات . الذي يغطيه هذا المنشورللحصول على آراء األشخاص المهتمين بالموضوع 
، فهو ال يكتب هذا المستند  اتفاق اآلراءهو الذي يدير هذه العملية ويضع القواعد لتشجيع العدالة والنزاهة في تطوير 

ي منشورات  باختبار أو تقييم أو تحقيق دقة أو اآتمال أي معلومات أو صحة أي أحكام متضمنة ف وحدهوال يقوم 
 .المقاييس أو الخطوط اإلرشادية الخاصة به

ال يتحمل معهد إدارة المشروعات المسؤولية فيما يتعلق بأي إصابة شخصية أو أي ضرر الحق بالممتلكات أو غير 
هذا من األضرار أيًا آانت طبيعتها، سواء آانت خاصة أو غير مباشرة أو تبعية أو تعويضية، تنشأ بطريقة مباشرة أو 

ويتبرأ معهد إدارة المشروعات وال يقدم أي ضمانة أو . غير مباشرة من نشر هذا المستند أو استخدامه أو االعتماد عليه
 ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو اآتمال أي معلومات منشورة في هذا المستند، آما يتبرأ وال يقدم وآفالة، سواء صريحة أ

وعالوة على هذا، ال . ف تفي بأي من أغراضك أو احتياجاتك المعينةأي ضمانة بأن المعلومات في هذا المستند سو
 .يتعهد معهد إدارة المعلومات بضمان أداء منتجات أو خدمات أي مصنع أو بائع فردي بفضل هذا المقياس أو الدليل

هد إدارة المشروعات ال يتعهد بتقديم خدمات مهنية أو غيرها من الخدمات وعند نشر هذا المستند وإتاحته، فإن مع
 شخص أو جهة ألي شخص يدين به أينيابة عن أي شخص أو جهة، آما ال يتعهد المعهد بأداء أي واجب لمصحلة أو 

صول على وأي شخص يستخدم هذا المستند ينبغي أن يعتمد على تقديره المستقل أو، بحسب الحالة، يسعى للح. آخر
قد تكون المعلومات . النصيحة من محترف متخصص في تحديد ممارسة العناية المعقولة في أي ظروف معنية

 قد يرغب المستخدم في والتيوالمقاييس األخرى حول الموضوع الذي يغطيه هذا المنشور متاحة من مصادر أخرى، 
 .هذا المنشور للحصول على آراء أو معلومات إضافية ال يغطيها الرجوع إليها

آما أن . إن معهد إدارة المشروعات ليس لديه أي سلطة، آما أنه ال يتعهد بفرض أو ضمان االلتزام بمحتويات هذا المستند
معهد إدارة المشروعات ال يعتمد أو يفحص أو يفتش على أي منتجات أو تصميمات أو منشآت ألغراض السالمة أو 

 معلومات متعلقة بالصحة أو السالمة في هذا المستند ال يجب أن يتم عزوها يتضمنوأي إشهاد أو إقرار بالتوافق . الصحة
 .لمعهد إدارة المشروعات، حيث أنها المسؤولية المطلقة للمعتمد أو مقدم اإلقرار
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الرابعة الطبعة مقدمة  
منذ أن تم نشر  .)PMBOK® Guideدليل (الدليل المعرفي إلدارة المشروعات هذا المستند يحل محل الطبعة الثالثة من 

 آالف التوصيات القيمة بإدخال التحسينات على الطبعة الثالثة من دليل (PMI)الدليل، تلقى معهد إدارة المشروعات 
PMBOK® Guideلمراجعة والتنقيح حسب الحاجة وتم دمجها في الطبعة الرابعة والتي خضعت ل.  

 نتيجة لهذه اإلدخاالت ونمو PMBOK® Guideقام متطوعو معهد إدارة المشروعات بإعداد وتحديث إصدار دليل 
 ®PMBOKوثيقة تأسيس المشروع المستخدمة لتحديث دليل الطبعة الثالثة من دليل  .الدليل المعرفي إلدارة المشروعات

Guideآانت تهدف إلى : 

 .مراجعة المعيار بحيث ال يتعارض مع أي معيار من معايير معهد إدارة المشروعات .1
التأآد من أن المعلومات المتضمنة في المعيار متماسكة المفهوم ومكتوبة بأسلوب واضح وأن المصطلحات الفنية محددة بشكل  .2

 .ألخرىواضح ومنسجمة مع المصطلحات الواردة في المطبوعات ا
 .البحث في طريقة استخدام دورات الحياة في المشروعات وتعديلها أو تمديدها إذا آان ذلك ضرورًيا .3
 عملية 44فحص مجموعات عملية إدارة المشروع الخمسة وعمليات وصف إدارة المشروع البالغ عددها  .4

 .ح إلى المعيارلتحديد ما إذا آان دمج أو حذف أو إضافة عمليات جديدة من شأنه أن يضيف الوضو
التأآد من أن التحديثات المجال المعرفي تتسق مع العمل الذي تم القيام به في تحديد العمليات واإلدخاالت والمخرجات المحددة  .5

 .بواسطة مجموعة المعايير
 :الرابعة والطبعة الثالثة الطبعة بين الهامة الفروق تلخيص أدناه يتم

 .اسم-سيق فعلجميع أسماء العمليات تم آتابتها بتن .1
 .تم إتباع طريقة معيارية لمناقشة العوامل البيئية المؤثرة في المشروع وأصول العملية التنظيمية .2
 .تم إتباع طريقة معيارية لمناقشة التغييرات المطلوبة واإلجراءات الوقائية واإلجراءات التصحيحية وإصالحات العيوب .3
 4 عمليات ليصبحوا 6ذف عمليتين وتم إضافة عمليتين وتم إعادة تشكيل ، حيث تم ح42 ليصبح 44تم خفض عدد العمليات من  .4

 .عمليات في المجال المعرفي الخاص بإدارة التوريد بالمشروع
 .طلًبا لتوفير الوضوح، فقد تم التمييز بين خطة إدارة المشروع ومستندات إدارة المشروع المستخدمة إلدارة المشروع .5
 .الواردة في وثيقة تأسيس المشروع وبيان نطاق المشروعتم توضيح الفرق بين المعلومات  .6
 .12 حتى 4تم حذف أشكال تدفق العمليات الموجودة في بداية الفصول من  .7
 .تم إنشاء شكل لتدفق البيانات في آل عملية لتوضيح العمليات الخاصة بالمدخالت والمخرجات .8
 .لتي يستخدمها مدير المشروع عند إدارة المشروعتم إضافة ملحق جديد يتناول المهارات الرئيسة بين األشخاص ا .9
 

 تنظيمها تم وقد الثالثة الطبعة في الموجود التنظيم على PMBOK® Guideتحافظ الطبعة الرابعة من دليل 
 :أقسام ثالثة في

  .يشتمل هذا القسم على فصلين . يوفر قاعدة لفهم إدارة المشروع، إطار عمل إدارة المشروع،1القسم رقم 
يحدد ماهية المشروع ويناقش إدارة  .يقدم القاعدة التي يقوم عليها المعيار والغرض منه، مقدمة، 1ل رقم الفص

آما يتم أيًضا مناقشة الدور الذي يقوم  .المشروع والعالقة بين المشروع والبرنامج وإدارة الحقيبة االستثمارية
  .به مدير المشروع

 يقدم نظرة عامة عن دورة حياة المشروع والعالقة بينها وبين ة،، دورة حياة المشروع والمؤسس2الفصل رقم 
يقدم شرًحا لمراحل المشروع وعالقتها ببعضها البعض وبالمشروع ويشتمل على نظرة  .دورة حياة المنتج

  .عامة عن الهيكل التنظيمي الذي يمكنه التأثير على المشروع والطريقة التي تتم بها إدارة المشروع
 

  .يحدد عمليات إدارة المشروع ويحدد المدخالت والمخرجات في آل عملية معيار إدارة المشروع، ،2القسم رقم 
البدء  :، يحدد المجموعات العملياتية الخمسة، عمليات إدارة المشروع في أحد المشروعات3الفصل رقم 

يقدم هذا الفصل مخطًطا للمجاالت المعرفية في إدارة  .والتخطيط والتنفيذ والرصد والتحكم واإلغالق
  .المشروعات فيما يتعلق بالمجموعات العملياتية الخاصة بإدارة المشروع

 
 يشرح المجاالت المعرفية في إدارة المشروع، ويسرد عمليات ، المجاالت المعرفية في إدارة المشروع،3القسم رقم 

آل تسع فصول ترآز على مجال  . واألساليب والمخرجات في آل مجالإدارة المشروع ويحدد المدخالت واألدوات
  .معرفي بعينه
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 يحدد العمليات واألنشطة التي تتكامل مع العناصر المتعددة في إدارة ، إدارة تكامل المشروع،4الفصل رقم 
  :يشتمل هذا الفصل على ما يلي .المشروعات
 وضع وثيقة تأسيس المشروع •
 وضع خطة إدارة المشروع •
 وجيه وإدارة تنفيذ المشروعت •
 رصد العمل في المشروع والتحكم فيه •
 تنفيذ المراقبة الكاملة للتغيير •
 .إغالق المشروع أو المرحلة •

 
، يعرض العمليات الالزمة للتأآد من أن المشروع يشتمل على جميع ، إدارة نطاق المشروع5الفصل رقم 

  :يشتمل هذا الفصل على ما يلي .المشروع بنجاحاألعمال الالزمة والعمل المطلوب فقط من أجل إآمال 
 تجميع المتطلبات •
 تحديد النطاق •
 إنشاء هيكل تجزئة العمل •
 التحقق من النطاق •
 التحكم في النطاق •

 
 يرآز على العمليات التي يتم االستعانة بها للمساعدة في التأآد من إآمال ، إدارة وقت المشروع،6الفصل رقم 

  :يشتمل هذا الفصل على ما يلي .المشروع في الوقت المناسب
 تحديد األنشطة •
 تسلسل األنشطة •
 تقدير موارد النشاط •
 تقدير الفترات الزمنية للنشاط •
 وضع الجدول الزمني •
 مراقبة الجدول الزمني •

 
 يصف العمليات الداخلة في تخطيط وتقدير ورصد ومراقبة التكاليف ، إدارة تكاليف المشروع،7الفصل رقم 

  :يشتمل هذا الفصل على ما يلي .لمشروع في حدود الميزانية المعتمدة للمشروعبحيث يمكن إآمال ا
 تقدير التكاليف •
 تحديد الميزانية •
 ضبط التكاليف •

 
 يصف العمليات الالزمة لتخطيط ورصد ومراقبة وضمان تحقيق متطلبات ، إدارة جودة المشروع،8الفصل رقم 

  :يشتمل هذا الفصل على ما يلي .الجودة في المشروع
 التخطيط للجودة  •
 تنفيذ توآيد الجودة •
 تنفيذ مراقبة الجودة •

 
تصف العمليات الالزمة لتخطيط وتملك وإنشاء وإدارة فريق . ، إدارة الموارد البشرية للمشروع9الفصل رقم 

  :يشتمل هذا الفصل على ما يلي .المشروع
 وضع خطة الموارد البشرية •
 تكوين فريق المشروع •
 تطوير فريق المشروع •
 رة فريق المشروعإدا •

 
يحدد العمليات التي البد من القيام بها لضمان توليد وتجميع وتوزيع اتصاالت المشروع،  ، إدارة10الفصل رقم 

  :يشتمل هذا الفصل على ما يلي .وتخزين وتنظيم معلومات المشروع
 تحديد أصحاب المصالح •
 تخطيط االتصاالت •
 توزيع المعلومات •
 إدارة توقعات أصحاب المصالح •
 صياغة تقارير األداء •
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 يشرح العمليات الداخلة في تحديد وتحليل مخاطر المشروع والتحكم ، إدارة مخاطر المشروع،11الفصل رقم 
  :يشتمل هذا الفصل على ما يلي .فيها

 تخطيط إدارة المخاطر •
 تحديد المخاطر •
 إجراء التحليل الكيفي للمخاطر •
 إجراء التحليل الكمي للمخاطر •
 مخاطرتخطيط مواجهة ال •
 مراقبة المخاطر والسيطرة عليها •

 
 يشرح العمليات الداخلة في شراء أو جلب المنتجات أو الخدمات أو  ، إدارة التوريد بالمشروع،12الفصل رقم 

  :يشتمل هذا الفصل على ما يلي .النتائج في المشروع
 تخطيط المشتريات •
 تنفيذ المشتريات •
 إدارة المشتريات •
 إقفال المشتريات •

  الملحقات
  مسرد المصطلحات

 
وقد تم دمج العديد من التعليقات . 2008إحدى مسودات العرض في وقت مبكر من عام  في PMBOK® Guideتم تقديم الطبعة الرابعة من دليل 

  .التي تم إرسالها بواسطة المراجعين في هذه الطبعة
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  القسم األول
  إطار عمل إدارة المشروعات

 
  مقدمة الفصل األول
  دورة حياة المشروع والمؤسسة الفصل الثاني
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  الفصل األول
  مقدمة 

 .عبارة عن معيار معترف به في مهنة إدارة المشروعات) PMBOK® Guide(الدليل المعرفي إلدارة المشروعات 
آما هو الحال في مهن  .والمعيار هو مستند رسمي يوضح القواعد والطرق والعمليات والممارسات المعترف بها

فة المتضمنة في هذا المعيار ُتستَمد من ممارسات سليمة معترف أخرى مثل المحاماة والطب والمحاسبة، فإن المعر
  .بها من قبل ممارسي إدارة المشروعات الذين ساهموا في وضع هذا المعيار

 . يعرضان مقدمة إلى المفاهيم الرئيسة في ميدان إدارة المشروعاتPMBOK® Guideالفصالن األوالن في دليل 
رة المشروعات، حيث يلخص العمليات والمدخالت والمخرجات التي غالًبا ما تعتبر أما الفصل الثالث فيتناول معيار إدا

تمثل الفصول بدًءا من الرابع حتى الثاني عشر دليًال للهيكل المعرفي في إدارة  .ممارسات سليمة في معظم المشروعات
ت والمخرجات باإلضافة إلى فهذه الفصول تفصل المعلومات الواردة في المعيار عن طريق شرح المدخال .المشروعات

  .األدوات واألساليب المستخدمة في إدارة المشروعات

 على توفير الدالئل اإلرشادية إلدارة المشروعات المستقلة، فهو يعّرف إدارة PMBOK® Guideيعمل دليل 
  .المشروع والمفاهيم المرتبطة بها ويشرح دورة حياة إدارة المشروع والعمليات المرتبطة بها

 هذا الفصل تعريفات للعديد من المصطلحات الرئيسة آما يحدد العوامل البيئية الخارجية والعوامل التنظيمية يقدم
  :PMBOK® Guideوتلقي األقسام التالية نظرة سريعة على دليل . الداخلية التي تحيط بنجاح المشروع وتؤثر فيه
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  PMBOK® Guide هدف دليل 1.1

 
اإلقبال المتزايد على إدارة المشروعات إلى أن استعمال المعرفة والعمليات والمهارات واألدوات واألساليب يشير 

 بأن المجموعة الجزئية المتعلقة بالهيكل PMBOK® Guideيقرر دليل  .المناسبة يكون له تأثير واضح في نجاح المشروع
"  المعروفة عموًما"  تعني عبارة .حدى الممارسات السليمةإ  تكون   المعرفي إلدارة المشروعات المعروفة عموًما 

أن المعرفة والممارسات الموضحة قابلة للتطبيق في معظم المشروعات وفي معظم األوقات وهناك اتفاق على قيمتها 
أنه أن االتفاق العام بأن تطبيق هذه المهارات واألدوات واألساليب من ش"  الممارسة السليمة" تعني عبارة.وفائدتها

والممارسة السليمة ال تعني أن المعرفة الموضحة يمكن تطبيقها  .يحسن النجاح في مجموعة آبيرة من المشروعات
 عن تحديد ما يناسب  المسؤولأو فريق إدارة المشروع هو /المؤسسة وأن بشكل غير رسمي في جميع المشاريع آما 

  .أي مشروع معين
ير وتعزيز معجم للمفردات الشائعة في مهنة إدارة المشروعات من أجل  على توفPMBOK® Guideآما يعمل دليل 

ويعتبر هذا المعجم المعياري أحد العناصر األساسية في النظام .  وتطبيق مفاهيم إدارة المشروعات ،آتابة ، مناقشة 
  .المهني

المشروعات بسبب ما يشتمل  إلى هذا المعيار على أنه مرجًعا أساسًيا إلدارة (PMI)ينظر معهد إدارة المشروعات 
  .عليه من شهادات وبرامج للتنمية المهنية

 .هذا المعيار ما هو إال دليل وليس منهجية .بما أن هذا المعيار يعتبر مرجًعا أساسًيا، فإنه ال يعتبر شامًال أو آامًال  
 مجال التطبيق بينما يسرد الملحق يناقش توسيعات" د"الملحق  .يمكن استخدام منهجيات وأدوات مختلفة لتنفيذ إطار العمل

  .بسرد مصادر للحصول على مزيد من المعلومات عن إدارة المشروعات" هـ"
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باإلضافة إلى المعايير التي تحدد الخطوط اإلرشادية لعمليات وأدوات وأساليب إدارة المشروع، فإن مدونة األخالقيات 
رشد ممارسي مهنة إدارة المشروعات وتوضح لهم التوقعات وقواعد السلوك المهني الخاصة بمعهد إدارة المشروعات ت

تختص مدونة األخالقيات وقواعد السلوك المهني الخاصة بمعهد إدارة المشروعات  . أنفسهم ومن اآلخرين  المرجوة من
تزامهم وتقضي بأن يبرهن الممارسون على ال . واالحترام والعدالة واألمانة المسؤوليةبالواجب المفروض الخاص بتحمل 

تنطبق مدونة  .آما أنها تتضمن وجوب االلتزام بالقوانين واللوائح والسياسات التنظيمية والمهنية .بالسلوك األخالقي والمهني
يجب أن  .األخالقيات وقواعد السلوك المهني في شتى أنحاء العالم حيث أن الممارسون يفدون من خلفيات وثقافات متباينة

يتم  .مارسات صادقة وعادلة وتعامالت محترمة عند تعاملهم مع أي شخص من أصحاب المصالحيلتزم الممارسون بإتباع م
الخاص االلكتروني رفع مدونة األخالقيات وقواعد السلوك المهني الخاص بمعهد إدارة المشروعات على موقع الويب 

وط األساسية آي يقوم معهد إدارة تعتبر الموافقة على هذه المدونة أحد الشر ).PMI) http://www.pmi.orgبالمؤسسة 
  .®PMPالمشروعات بمنح شهادة 

  ما هو المشروع؟ 2.1

تشير الطبيعة المؤقتة  . خدمة أو نتيجة فريدة من نوعها،المشروع عبارة عن نشاط مؤقت يتم البدء فيه إلنشاء منتج 
لمشروع أو عند إنهاء المشروع بسبب ويتم بلوغ النهاية عند تحقيق أهداف ا .للمشاريع إلى وجود بداية ونهاية محددة

ال تعني بالضرورة قصر الفترة الزمنية، " مؤقتة"وآلمة  .تعذر تحقيق أهدافه أو عند انتفاء الحاجة إلى هذا المشروع
آما أنها ال تنطبق بشكل عام على المنتج أو الخدمة أو النتيجة التي يفرزها المشروع حيث أن معظم المشروعات يتم 

فعلى سبيل المثال، المشروع الذي يشتمل على بناء نصب تذآاري سيتم  .للحصول على نتيجة تستمر وتدومالقيام بها 
آما أن المشروعات قد تكون لها تأثيرات  .الحصول منه على نتيجة من المتوقع لها أن تستمر طوال قرون من الزمن

  .ريةاجتماعية أو اقتصادية أو بيئية تفوق المشروعات نفسها في االستمرا
على الرغم من احتمالية وجود عناصر متكررة في بعض  . خدمة أو نتيجة فريدة من نوعها،آل مشروع ينتج منتج 

فعلى سبيل المثال، يتم تشييد المباني  .منجزات المشروع، فإن هذا التكرار ال يغير من التفرد األساسي للعمل في المشروع
ف ل ويقوم نفس الفريق بتشييدها ولكن آل موقع فيها يتميز عن غيره بتصميم مختالمكتبية باستخدام مواد متماثلة أو متشابهة
  .وظروف مختلفة ومقاولين مختلفين وهكذا

وعلى النقيض  .جهد العمل المستمر هو عادة عملية متكررة ألنه يتبع اإلجراءات الموجودة حالًيا في إحدى المؤسسات
منتجات أو الخدمات أو النتائج التي يفرزها المشروع ويرجع السبب في من ذلك، فد تكون هناك جوانب غامضة تتعلق بال

قد تكون مهام المشروع جديدة على فريق المشروع وهو األمر الذي يستلزم تخطيط  .ذلك إلى الطبيعة الفريدة للمشروعات
فة المستويات شروع في المشروعات على آامباإلضافة إلى ذلك، يتم ال .يكون أآثر تخصصية من العمل الروتيني

  .قد يستلزم المشروع وجود شخص واحد أو وحدة تنظيمية واحدة أو العديد من الوحدات التنظيمية .التنظيمية

  :يمكن للمشروع أن ينتج

 .منتًجا قد يكون عبارة عن جزء من مكون آخر أو مكون نهائي في حد ذاته •
 ، أو )تي تدعم اإلنتاج أو التوزيعمثل إحدى الوظائف التجارية ال(قدرة على تقديم بإحدى الخدمات  •
مثل المشروع البحثي الذي ينمى المعرفة التي يمكن االستعانة بها (إحدى النتائج مثل حصيلة أو وثيقة  •

 ).لتحديد ما إذا آانت أحد االتجاهات موجوًدا أو أن إحدى العمليات الجديدة سيستفيد منها المجتمع
  : سبيل المثال ال الحصرفيما يلي أمثلة على المشروعات وذلك على

 إنشاء منتج أو خدمة جديدة •
 التأثير على أحد التغيرات في بنية أو موظفي أو أسلوب إحدى المؤسسات •
 إنشاء أو آسب نظام معلوماتي جديد أو معدل •
 تشيد بناء أو بنية تحتية أو •
 .تنفيذ إجراء أو عملية تجارية جديدة •

  ما هي إدارة المشروع؟ 3.1

 .هي عبارة استعمال المعرفة والمهارات واألدوات واألساليب حتى تفي أنشطة المشروع بمتطلباتهإدارة المشروعات 
يتم تنفيذ إدارة المشروع من خالل التطبيق والدمج المناسب الثنين وأربعين عملية من عمليات إدارة المشروعات 

ه المجموعات العملياتية الخمس تشتمل هذ .التي تم تجميعها بشكل منطقي وتتكون من خمس مجموعات عملياتية
  :على

 البدء •
 التخطيط •
 التنفيذ •
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 المراقبة والتحكم •
 اإلقفال •

  :تشتمل إدارة أحد المشاريع في العادة على ما يلي

 تحديد المتطلبات •
التعامل مع االحتياجات واالهتمامات والتوقعات المختلفة لدى أصحاب المصلحة أثناء تخطيط المشروع  •

 .وتنفيذه
 :د التنافسية للمشروع بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصرموازنة القيو •

o النطاق 
o الجودة 
o الجدول الزمني 
o الميزانية 
o الموارد 
o المخاطرة 

  .سيؤثر المشروع المميز على القيود التي يحتاج مدير المشروع إلى الترآيز عليها

ن عامل آخر من المحتمل أن يتأثر بذلك تتمثل العالقة بين هذه العوامل في حالة لو طرأ تغيير على أحد العوامل فإ
فعلى سبيل المثال، إذا تم تقليص الجدول الزمني، فمن الضروري غالًبا أن يتم رفع الميزانية إلضافة موارد إضافية  .التغير

تسليم إذا لم يكن من الممكن زيادة الميزانية، فقد يتم خفض النطاق أو الجودة ل .تكفي إلآمال نقس حجم العمل في وقت أقل
قد يحمل أصحاب مصلحة المشروع أفكار مختلفة وهنا تكون تلك العوامل هي األهم  .منتج في وقت أقل وبنفس الميزانية
يجب أن يكون فريق المشروع  .قد تنجم مخاطر إضافية نتيجة تغيير متطلبات المشروع .مما يؤدي إلى إيجاد تحدي أآبر

  .آي يتم تسليم مشروع ناجحقادًرا على تقييم الموقف وموازنة الطلبات 

تتسم خطة إدارة المشروع بالتكرار وبأنها تمر عبر تطورات متوالية طوال دورة حياة المشروع وذلك بسبب احتمال 
ويتضمن التطور المتوالي استمرارية تحسين وتفصيل الخطة إلتاحة الحصول على معلومات أآثر تفصيًال  .وقوع تغيير

يح هذا التطور المتوالي لفريق إدارة المشروع أن يتحكم في مستوى أآبر من التفاصيل آلما ويت .وتحديًدا وتقييمات أدق
  .تطور المشروع

  العالقات بين إدارة المشروع وإدارة البرنامج وإدارة الحقيبة االستثمارية 4.1

واسطة إدارة البرنامج وإدارة  إدارة المشروع في سياق أوسع يتم التحكم فيه ب توجد في مؤسسات إدارة المشروعات الناضجة، 
، فإن االستراتيجيات واألولويات التنظيمية مترابطة وتوجد عالقة بينها وبين 1-1آما يوضح الشكل  .الحقيبة االستثمارية

يؤثر التخطيط التنظيمي على المشروعات من خالل  .الحقائب االستثمارية والبرامج، وبين البرامج والمشروعات المستقلة
يستطيع التخطيط التنظيمي أن  .ويات المشروع حسب المخاطرة والتمويل والخطة اإلستراتيجية الخاصة بالمؤسسةتحديد أول

يوجه التمويل ويدعم المشروعات المكونة بناًءا على تصنيفات المخاطرة أو الخطوط التجارية المحددة أو األنواع العامة 
  .اخليةللمشاريع مثل تحسين البنية التحتية والمعالجة الد
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   تفاعالت إدارة الحقيبة االستثمارية والبرنامج والمشروع1.1الشكل 

 يوضح مقارنة بين رؤى المشروع 1.1 الشكل .تتميز المشروعات والبرامج والحقائب االستثمارية بأساليب مختلفة
  .اإلدارة وغيرهاوالبرنامج والحقيبة االستثمارية عبر العديد من الميادين بما في ذلك التغيير والقيادة و

   إدارة الحقيبة االستثمارية1.4.1

تشير الحقيبة االستثمارية إلى مجموعة من المشروعات أو البرامج أو األعمال األخرى التي يتم تجميعها مًعا لتسهيل 
 ليس بالضرورة أن تعتمد مشروعات أو برامج .إدارة فعالة لتلك األعمال لتحقيق األهداف التجارية اإلستراتيجية

فعلى سبيل المثال، إحدى شرآات البنية  .الحقيبة االستثمارية على بعضها البعض أو أن تكون بينها عالقة مباشرة
قد " زيادة عائدات استثماراتها إلى أقصى حد"التحتية التي تسعى إلى تحقيق الهدف االستراتيجي الذي يتمثل في 

الطرق والسكك  ،المياه ، الطاقة ، الغاز  ،ي النفط تجمع حقيبة استثمارية تشتمل على مزيج من المشروعات ف
بسبب هذا المزيج، قد تختار هذه الشرآة أن تقوم بإدارة المشروعات المتصلة ببعضها البعض  .الحديدية والمطارات

وعلى  .قد يتم تجميع جميع مشاريع الطاقة مع بعضها البعض لتكون في شكل برنامج للطاقة .في صورة برنامج واحد
  . مشابه، قد يتم تجميع جميع مشاريع المياه مع بعضها البعض لتكون في شكل برنامج للمياهنحو

 تشير إدارة الحقيبة االستثمارية إلى اإلدارة المرآزية لواحدة أو أآثر من الحقائب االستثمارية والتي تشتمل على تحديد
ال األخرى المتعلقة بها لتحقيق أهداف تجارية مراقبة المشروعات والبرامج واألعم ، إدارة  ، ترخيص ، ترتيب   ،

ترآز إدارة الحقيبة االستثمارية على التأآد من مراجعة المشروعات والبرامج لتحديد أولوية تخصيص  .إستراتيجية معينة
  .الموارد وأن إدارة الحقيبة االستثمارية تتسق وتتفق مع اإلستراتيجيات التنظيمية
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   مقارنة بين إدارة المشروع والبرنامج والحقيبة االستثمارية نظرة عامة1.1الجدول 
  

 
 

  إدارة البرنامج 2.4.1

يتم تعريف البرنامج على أنه مجموعة من المشروعات المرتبطة ببعضها البعض وتتم إدارته بطريقة متناسقة آي يتم 
قد تشتمل البرامج على أعمال  .ى حدةالحصول على تحكم ونتائج لن يتم الحصول عليها عن إدارة هذه المشروعات آل عل

قد يكون أو ال يكون أحد المشروعات جزًءا في أحد  .متعلقة تقع خارج نطاق المشروعات المنفصلة التي يتضمنها البرنامج
  .البرامج ولكن البرنامج دائًما ما يشتمل على مشاريع

 تعريف إدارة البرنامج على أنها إدارة مرآزية متناسقة ألحد البرامج آي يتم تحقيق األهداف والفوائد يتم
يتم الربط بين المشروعات داخل أحد البرامج من خالل الناتج المشترك أو القدرة  .اإلستراتيجية الخاصة بالبرنامج

 عميل أو بائع أو تقنية أو مورد مشترك، فينبغي إدارة إذا آانت العالقة بين المشروعات ال تتمثل إال في .الجماعية
  .الجهود في صورة حقيبة استثمارية للمشروعات بدًال من إدارتها في صورة برنامج واحد

قد  .ترآز إدارة البرنامج على جوانب التبادل في المشروع وتساعد في تحديد الطريقة المثلى إلدارتها
  :لتبادل هذه على ما يليتشتمل اإلجراءات المتعلقة بجوانب ا

 .أو النزاعات التي تؤثر على المشروعات المتعددة الموجودة ضمن النظام/إنهاء قيود الموارد و •

 .اإلستراتيجي الذي يؤثر في أهداف وغايات المشروع والبرنامج/ضبط االتجاه التنظيمي •

 .حل المشاآل وتغيير اإلدارة في نطاق هيكل إداري مشترك •

لة على أحد البرامج في نظام قمر اتصاالت جديد حيث مشروعات تصميم القمر الصناعي والمحطات يتمثل أحد األمث 
  .تكامل النظام وإطالق القمر الصناعي، بناء آل منها   ،األرضية
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  المشروعات والتخطيط اإلستراتيجي 3.4.1

عادًة ما يتم قبول  .لمؤسسةغالًبا ما يتم استخدام المشروعات آوسيلة لتحقيق الخطة اإلستراتيجية الخاصة با
  :المشروعات آنتيجة لواحدة أو أآثر من االعتبارات اإلستراتيجية التالية

مثل إحدى شرآات السيارات التي ترخص أحد المشروعات لتصنيع سيارات أآثر توفيًرا (طلب السوق  •
 ).للوقود تجاوًبا مع نقص البنزين

آات التدريب التي ترخص أحد المشروعات مثل إحدى شر(مشروع إستراتيجي /الحاجة إلى فرصة •
 )لوضع دورة تدريبية جديدة لزيادة عائداتها

مثل إحدى شرآات الكهرباء التي ترخص أحد المشروعات لبناء محطة فرعية جديدة (طلب العميل  •
  )لخدمة مرآز صناعي جديد

جديًدا لتصنيع آمبيوتر مثل إحدى شرآات األجهزة اإللكترونية التي ترخص مشروًعا (التقدم التكنولوجي  •
محمول أسرع وأرخص وأصغر حجًما بعد التطورات التي طرأت على ذاآرة الحاسب اآللي 

 )واإللكترونيات
مثل إحدى الشرآات المصنعة التي ترخص أحد المشروعات لتحديد اإلرشادات (المتطلبات القانونية  •

 ).الالزمة لمعالجة أحد المواد السامة الجديدة
ات المتضمنة في البرامج أو الحقائب االستثمارية وسائل لتحقيق األهداف والغايات التنظيمية وغالًبا ما تعتبر المشروع

على الرغم من أن إحدى مجموعات المشروعات المتضمنة في أحد البرامج قد  .يحدث ذلك في سياق خطة إستراتيجية
وائد البرنامج وتحقيق أهداف الحقيبة االستثمارية يكون لها فوائد منفصلة، يمكنها أيًضا المساهمة في الحصول على ف

  .والخطة اإلستراتيجية الخاصة بالمؤسسة

تقوم المؤسسات بإدارة الحقائب االستثمارية حسب خطتها اإلستراتيجية وهو األمر الذي قد يتطلب وجود تسلسل 
اف إدارة الحقيبة االستثمارية في الحصول يتمثل أحد أهد .هرمي للحقيبة االستثمارية أو البرامج أو المشروعات المتضَمنة

 البرامج التأسيسية والمشروعات وباقي األعمال –على أقصى قيمة من الحقيبة االستثمارية عن طريق إخضاع مكوناتها 
تعتبر هذه المكونات األقل إسهاًما في تحقيق األهداف اإلستراتيجية الخاصة بالحقيبة  .ذات العالقة للفحص الدقيق

وهكذا، تصبح الخطة اإلستراتيجية الخاصة بإحدى المؤسسات هي العامل الرئيس الذي  .ارية التي قد يتم استثناؤهااالستثم
وتقوم المشروعات في ذات الوقت بتوفير التغذية الراجعة للبرامج والحقائب  .يوجه االستثمارات في المشروعات

 التي قد تؤثر على المشروعات والبرامج والحقائب االستثمارية االستثمارية عن طريق رفع تقارير الحاالت وطلبات التغيير
يتم تجميع احتياجات المشروعات بما في ذلك الحاجات إلى الموارد ونقلها مرة أخرى إلى مستوى الحقيبة  .األخرى

  .االستثمارية وهو األمر الذي يؤدي بدوره إلى ضبط اتجاه التخطيط التنظيمي

  مكتب إدارة المشروع 4.4.1

هو هيكل أو آيان تنظيمي يقوم بتحديد المسئوليات المتعددة المتعلقة باإلدارة المرآزية ) PMO(كتب إدارة المشروع م
تتفاوت مسئوليات مكتب إدارة المشروع بدًءا من توفير وظائف دعم إدارة  .والمتناسقة لهذه المشروعات في النطاق الخاص بها

  .دارة أحد المشروعات إدارة مباشرةالمشروع حتى تحمل المسئولية الفعلية إل
المشروعات التي يتم دعمها أو إدارتها بمعرفة مكتب إدارة المشروعات قد ال تكون مترابطة ولكن تتم إدارتها مع بعضها 

  .يعتمد الشكل أو الوظيفة أو الهيكل الخاص بمكتب إدارة المشروعات على احتياجات المنظمة التي تدعمها .البعض

 إدارة المشروعات على السلطة للتصرف آصاحب مصلحة مكمل وآصانع قرار أساسي أثناء بداية قد يحصل مكتب
آل مشروع لوضع التوصيات أو إآمال المشروعات أو اتخاذ إجراءات أخرى حسبما تستلزم الحاجة للحفاظ على اتساق 

إدارة وتشغيل موارد المشروع المشترآة راك مكتب إدارة المشروعات في اختيار وتباإلضافة إلى ذلك، قد يتم إش .األهداف
  . أو المخصصة

تتمثل الوظيفة الرئيسة لمكتب إدارة المشروع في دعم مديري المشروعات بعدة طرق قد تشتمل على ما يلي وذلك 
  :على سبيل المثال ال الحصر

 .إدارة الموارد المشترآة في جميع المشروعات التي يديرها مكتب إدارة المشروعات •
 .وضع منهجية إدارة المشروع وأفضل الممارسات والمعاييرتحديد و •
 .التأهيل واإلشراف ، الدعم  ، التدريب  •
 .إجراءات وقوالب إدارة المشروعات من خالل تقييمات المشروع ،سياسات  ،مراقبة التوافق مع معايير  •
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صول العملية أ(قوالب المشروع والمستندات المشترآة األخرى  ، إجراءات  ،وضع وإدارة سياسات  •
 ).التنظيمية

 .تنسيق االتصال بين المشروعات •
يسعى مديرو المشروع ومكاتب إدارة المشروعات إلى تحقيق أهداف مختلفة مثل تلك األهداف التي تحرآها متطلبات 

روق قد تشتمل الف .وعلى الرغم من ذلك، يتم ضبط هذه الجهود مع االحتياجات اإلستراتيجية الخاصة بالمؤسسة .مختلفة
  :القائمة بين دور مديري المشروع ومكتب إدارة المشروع على ما يلي

مدير المشروع  على أهداف المشروع المحددة بينما يقوم مكتب إدارة المشروعات بالتحكم في يرآز  •
 الكبرى والتي قد يتم النظر إليها على آونها فرص محتملة لتحقيق أهداف  البرامجتغييرات نطاق 
 .فضلالمشروع بشكل أ

يتحكم مدير المشروع في الموارد المخصصة للمشروع آي يتم الحصول على أفضل تحقيق لألهداف  •
بينما يعمل مكتب إدارة المشروعات على تحسين استخدام الموارد التنظيمية المشترآة في جميع 

 .المشروعات
الخاصة ) هاالنطاق والجدول الزمني والتكلفة والجودة وغير(يعالج مدير المشروعات القيود  •

بالمشروعات المستقلة بينما يقوم مكتب إدارة المشروعات بإدارة المنهجيات والمعايير 
 .الفرصة الكلية والتداخالت بين المشروعات على مستوى المؤسسة/والمخاطرة

  إدارة المشروع وإدارة العمليات 5.1

 التي من شأنها أن تنتج نفس المنتج أو توفر العمليات هي عبارة عن وظيفة تنظيمية تقوم بالتنفيذ المستمر لألنشطة
تستطيع  .عمليات اإلنتاج وعمليات التصنيع وعمليات المحاسبة :تشتمل األمثلة على ما يلي .خدمة متكررة

 .المشروعات رغم طبيعتها المؤقتة أن تساعد في تحقيق أهداف المؤسسة عندما يتم ضبطها مع إستراتيجية المؤسسة
ًنا بتغيير العمليات أو المنتجات أو األنظمة الخاصة بها عن طريق إنشاء مبادرات تجارية تقوم المؤسسات أحيا

قد  .تحتاج المشروعات إدارة المشروعات بينما تحتاج العمليات إدارة العملية التجارية أو إدارة العمليات .إستراتيجية
  :المنتج، مثلتتقاطع المشروعات مع العمليات في عديد من النقاط أثناء دورة حياة 

 .عند آل مرحلة إغالق •
 .عند تصنيع منتج جديد وترقية أحد المنتجات أو توسيع المخرجات •
 تحسين العمليات أو عملية تطوير المنتج أو •
 .حتى تصفية العمليات في نهاية دورة حياة المنتج •

ويحدث ذلك  .عمل الذي تم تسليمهيتم نقل التسليمات والمعرفة في آل نقطة ما بين المشروع والعمليات من أجل تنفيذ ال
من خالل نقل موارد المشروع إلى العمليات قرب نهاية المشروع أو من خالل نقل الموارد التشغيلية إلى المشروع في 

  .بدايته

 يتم تخصيصها لتنفيذ نفس  التيالعمليات عبارة عن أنشطة دائمة ينتج عنها مخرجات متكررة باستخدام الموارد 
تعتبر المشروعات أنشطة مؤقتة وذلك على العكس من  . بها في دورة حياة المنتجة  حسب المعايير الملتزممجموعة المهام

  .الطبيعة المستمرة للعمليات

   دور مدير المشروع 6.1

يختلف دور مدير و مدير المشروع هو الشخص الذي يتم تعيينه من ِقبل المؤسسة المنفذة لتحقيق أهداف المشروع،
عادًة ما يرآز المدير الوظيفي على اإلشراف على اإلدارة في  .ور المدير الوظيفي أو مدير العملياتالمشروع عن د

  . مدير العمليات بمسئولية جوانب العمل األساسي يطلعمنطقة إدارية ما بينما 
د يكون مدير في حاالت أخرى، ق .قد يقوم مدير المشروع بمراسلة المدير الوظيفي ويتوقف ذلك على الهيكل التنظيمي

أحد العديد من مديري المشروع الذين يقومون برفع التقارير إلى مدير الحقيبة االستثمارية أو مدير البرنامج  من المشروع 
في مثل هذا النوع من الهيكل التنظيمي، يقوم مدير المشروع  . عن المشاريع التي تقوم بها المؤسسة مسؤوالً الذي يكون 

 خطة المشروع  تنسيق الحقيبة االستثمارية أو مدير البرنامج لتحقيق أهداف المشروع ولضمان بالعمل عن قرب مع مدير
  .مع خطة البرنامج الفائقة

وعلى الرغم من ذلك، فإن فهم  .تختص العديد من األدوات واألساليب المستخدمة في إدارة المشروع بإدارة المشروع
 بها على أنها ممارسات سليمة ال يعتبر آافًيا للحصول على إدارة فعالة واستعمال المعرفة واألدوات واألساليب المعترف

باإلضافة إلى أي مهارات خاصة بمجال ما وآفاءات أو آفايات اإلدارة العامة الالزمة للمشروع، فإن اإلدارة  .للمشروعات
  : بكفاءة إدارة المشروعاتالفعالة للمشروعات تستلزم أن يكتسب مدير المشروع األبعاد الثالثة التالية المتعلقة
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  .تشير إلى ما يعرفه المدير عن إدارة المشروعات .المعرفة. 1

تشير إلى ما يستطيع مدير المشروع أن يقوم بفعله أو بتنفيذه أثناء تطبيق ما لديه من معرفة بإدارة  .األداء. 2
  .المشروعات

مشروع عند تنفيذ المشروع أو أحد األنشطة المتعلقة تشير إلى الطريقة التي يتصرف بها مدير ال .الكفاءة الشخصية. 3
 القدرة على توجيه فريق –تشتمل الكفاءة الشخصية على االتجاهات والخصائص الشخصية الرئيسة والقيادة  .به

  .المشروع أثناء تحقيق أهداف المشروع وموازنة قيود المشروع

  الدليل المعرفي إلدارة المشروعات 7.1

 .هو المعيار الالزم إلدارة معظم المشروعات في معظم األوقات في العديد من أنواع الصناعات PMBOK® Guideدليل 
يفسر هذا المعيار عمليات وأدوات وأساليب إدارة المشروع المستخدمة إلدارة أحد المشروعات للحصول على ناتج 

  .مثمر
باقي أنظمة إدارة المشروعات األخرى مثل يختص هذا المعيار بمجال إدارة المشروعات ويرتبط بعالقات متداخلة مع 

  .إدارة البرنامج وإدارة الحقيبة االستثمارية

يقتصر هذا المعيار على المشروعات  .لم تتعرض معايير إدارة المشروعات إلى جميع التفاصيل الخاصة بكل موضوع
يتم الرجوع إلى معايير أخرى  .مةالمفردة وعمليات إدارة المشروعات التي يتم االعتراف عموًما بكونها ممارسات سلي

يتم تناول إدارة البرامج في قسم معيار  .للحصول على معلومات إضافية عن السياق األوسع الذي يتم تنفيذ المشروعات فيه
يتم تناول فحص إمكانيات  .إدارة البرنامج ويتم تناول إدارة الحقيبة االستثمارية في قسم معيار إدارة الحقيبة االستثمارية

  .(®OPM3)عملية إدارة المشاريع الخاصة بإحدى المؤسسات في نموذج نضج إدارة المشروعات في المؤسسة 

  العوامل البيئية المؤثرة في المشروع 8.1

تشير العوامل البيئية المؤثرة في المشروع إلى آل من العوامل البيئية الداخلية والخارجية التي تحيط وتؤثر في نجاح 
تؤدي العوامل البيئية و   تنشأ هذه العوامل من بعض أو آل المؤسسات المشترآة في المشروعقد .أحد المشاريع

المؤثرة في المشروع إلى تحسين أو تقييد خيارات إدارة المشروع وقد يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على نتائج 
  .تعتبر هذه العوامل بمثابة إدخاالت في معظم عمليات التخطيط .المشروع
  :ل العوامل البيئية المؤثرة في المشروع على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصرتشتم

 الثقافة والهيكل والعمليات التنظيمية •
قوانين الهيئات التنظيمية ومدونة قواعد السلوك ومعايير المنتج ومعايير (المعايير الحكومية أو الصناعية  •

 ).الجودة ومعايير براعة العمل
 ).مثل المرافق الموجودة والتجهيزات الرأسمالية(ة البنية التحتي •
مثل المهارات واألنظمة السلوآية والمعرفة مثل التصميم والتطوير والجوانب (الموارد البشرية الموجودة  •

 ).القانونية والتعاقد والشراء
تدريب مثل إجراءات التوظيف والتثبيت، واستعراض أداء الموظفين وسجالت ال(إدارة شئون الموظفين  •

 ).وسياسة أجور ساعات العمل اإلضافية وتتبع الوقت
 أنظمة ترخيص العمل في الشرآة •
 ظروف السوق •
 درجة تحمل أصحاب المصلحة للمخاطر •
 المناخ السياسي •
 قنوات االتصال الثابتة لدى المؤسسة •
الصناعية مثل بيانات تقدير التكلفة المعيارية ومعلومات دراسة المخاطر (قواعد البيانات التجارية  •

 )وقواعد بيانات المخاطر
أداة برامج الجدولة ونظام إدارة التهيئة آمثل أحد األدوات اآللية  (أنظمة معلومات إدارة المشروعات  •

).ونظام تجميع وتوزيع المعلومات أو واجهات الويب أو أي أنظمة آلية فورية أخرى
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  الفصل الثاني
  دورة حياة المشروع والمؤسسة 

ويساعد فهم هذا السياق األوسع في  يتم تنفيذ المشروعات وإدارة المشروع في بيئة أوسع من بيئة المشروع نفسه، 
التأآد من أن العمل يتم تنفيذه في ضوء أهداف المؤسسة وتتم إدارته بشكل يتفق مع منهجيات الممارسة المعترف بها 

يتناول هذا الفصل شرًحا للبنية األساسية ألحد المشروعات باإلضافة إلى اعتبارات أخرى هامة ورفيعة  .سسةفي المؤ
المستوى بما في ذلك آيفية تأثير المشروعات على العمل التشغيلي المستمر، وتأثير أصحاب المصالح فيما يتعدى 

الطريقة التي يتم بها تزويد المشروع بالموظفين فريق عمل المشروع الحالي وآيفية تأثير الهيكل التنظيمي على 
  :خضعت األقسام الرئيسة التالية للمناقشة .وإدارته وتنفيذه

   نظرة عامة– دورة حياة المشروع 2-1

   المشروعات مقابل العمل التشغيلي2-2

   أصحاب المصالح2-3

   التأثيرات التنظيمية على إدارة المشروع 2-4

  ظرة عامة ن– دورة حياة المشروع 2-1

دورة حياة المشروع هي عبارة عن مجموعة من مراحل المشروع التي عادًة ما تكون متسلسلة وأحياًنا تتم في وقت 
 بالمؤسسة أو المؤسسات المشترآة    اسم وعدد هذه المراحل حسب احتياجات اإلدارة والتحكم الخاص ويحّددواحد 

يمكن تحديد أو  .دورة حياة المشروع باستخدام إحدى المنهجياتيمكن توثيق  . ومجال تطبيقهوطبيعته في المشروع 
الصناعة أو التقنية المستخدمة في  ، تشكيل دورة حياة المشروع حسب الجوانب الفريدة الخاصة بالمؤسسة 

على الرغم من أن آل مشروع له نقطة بداية  و نهاية محددة، فإن اإلنجازات واألنشطة المحددة التي  .المشروع
توفر دورة حياة المشروع إطار العمل األساسي الالزم  . بين هاتين النقطتين ترتبط بالمشروع بشكل آبيرتحدث

  .إلدارة المشروع بغض النظر عن العمل الخاص المتضمن في المشروع
  خصائص دورة حياة المشروع 2-1-1

  أو تعقيد المشروعات،  ،طة بسا ، صغر ،بغض النظر عن درجة آبر  .تتفاوت المشروعات في حجمها وتعقيدها
  ):1-2انظر الشكل ( وفًقا لبنية دورة الحياة التالية  أن تخطط المشروعات فعلى جميع 

 بدء المشروع •
 التنظيم واإلعداد •
 تنفيذ عمل المشروع •
 إقفال المشروع •

األخرى األقل معرفة غالًبا ما يتم الرجوع إلى بنية دورة الحياة العامة عند االتصال باإلدارة األعلى أو الكيانات 
هذه النظرة رفيعة المستوى من شأنها أن توفر إطاًرا مشترًآا لمرجع يعتمد عليه في المقارنة بين  . بتفاصيل المشروع

  . حتى إذا لم تكن هذه المشروعات ذات طبيعة متشابهة–المشروعات 
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 لمشروع مستويات التكلفة والتوظيف النمطية على مدار دورة حياة ا1-2  رقمالشكل
  :الخصائص التالية توضح  بنية دورة الحياة العامة عادًة 

 وتصل إلى الذروة عند تنفيذ العمل وتنخفض بشكل  المشروعبدء مستويات التكلفة والتوظيف عند  تنخفض  •
 . يفسر هذا النموذج النمطي1-2الخط المتقطع في الشكل  .سريع عند االقتراب من إقفال المشروع

تصل إلى ) 2-2آما هو موضح في الشكل رقم (اطر والشكوك المحيطة بأصحاب المصالح التأثيرات والمخ •
 .تنخفض هذه العوامل على مدار حياة المشروع .أقصى درجاتها في بداية المشروع

تصل القدرة على التأثير على الخصائص النهائية لمنتج المشروع دون وقوع تأثير واضح على التكلفة إلى أقصى  •
 يفسر الفكرة القائلة بأن تكلفة 2-2الشكل  .اية المشروع وتنخفض مع تقدم المشروع قرب االنتهاءدرجة عند بد

 .التغييرات وتصحيح األخطاء عادًة ما تزداد فعلًيا مع قرب انتهاء المشروع

 

   تأثير المتغير حسب وقت المشروع2-2  رقمالشكل

 .وع بتحديد الحاجة إلى مزيد من التحكم الفعال في نواتج بعينهافي سياق بنية دورة الحياة العامة، قد يقوم مدير المشر
في مثل هذه الحاالت، فإن العمل الذي     .إلى مستوى إضافي من التحكم في األخص المشروعات الضخمة والمعقدة تحتاج 

  .هدف  المشروع قد يستفيد من تقسيمه بشكل رسمي إلى مراحل يتم تنفيذه لتحقيق 
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  نتج  مقابل دورة حياة المشروع عالقات الم2-1-2

 التي  تحديد  المراحل مع  تسلسلية وال تحدث في وقت واحد  عادة تتكون دورة حياة المنتج من مراحل إنتاجية  تكون
 .يعتبر استرداد المنتج هو المرحلة األخيرة عادًة في دورة حياة المنتج . مع حاجة المؤسسة إلى التصنيع والتحكمتتفق

ينبغي توخي الحذر للتمييز بين دورة حياة  .مشروع عموًما في واحدة أو أآثر من دورات حياة المنتجتدخل دورة ال
 ولكن في  الحاالت التي .جميع المشاريع تسعى إلى تحقيق أحد األهداف أو األغراض .المشروع ودورة حياة المنتج

اك دورة حياة من أجل الحصول على يكون الهدف فيها هو الحصول على إحدى الخدمات أو النتائج،  تكون هن
  .دورة حياة المنتج على الخدمة أو النتيجة وليس 

فعلى سبيل المثال، قد يكون  .تكون هناك عالقات عديدة محتملة عندما يكون ناتج المشروع مرتبًطا بأحد المنتجات
ضافة وظائف أو إلحد المشروعات  أو قد يستفيد أحد المنتجات الموجودة من أ تكوين منتج جديد مشروًعا في حد ذاته، 

يمكن استخدام العديد من جوانب دورة حياة المنتج ليتم  .مزايا جديدة أو قد يتم إنشاء أحد المشروعات لتكوين نموذج جديد
 مثل إجراء دراسة جدوى أو تنفيذ بحث في السوق و حملة إعالنية وتثبيت أحد المنتجات واإلبقاء ،تشغيلها آمشروعات

تختلف دورة حياة  . وعات التخصصية واالختبارات التجريبية للمنتجات في أحد األسواق التجريبية وغيرهاعلى المجم
بما أن العديد من المشروعات قد تكون مرتبطة بمنتج واحد من .المشروع عن دورة حياة المنتج في آل  هذه األمثلة

فعلى سبيل  . المشروعات المرتبطة ببعضها بشكل جماعيمنتجاتنا، فقد يتم اآتساب مهارات إضافية عن طريق إدارة جميع
قد يكون آل مشروع قائًما بذاته ولكنه  .المثال، قد يتم الربط بين عدد من المشروعات المنفصلة وبين تصنيع سيارة جديدة

  . لطرح السيارة في السوقة الزميةيساهم بناتج رئيس
  .يؤدي إلى زيادة احتمالية النجاح بشكل واضحاإلشراف على جميع المشروعات بمعرفة سلطة أعلى قد 

   مراحل المشروع2-1-3

مراحل المشروع عبارة عن أقسام داخل أحد المشروعات حيث تكون هناك حاجة إلى مزيد من التحكم إلدارة إنهاء 
نها في وقت يتم االنتهاء عادًة من مراحل المشروع بشكل تسلسلي ولكن  االنتهاء م .أحد النتائج الكبرى بشكل فعال
الطبيعة رفيعة المستوى لمراحل المشروع تجعلها عنصًرا في دورة حياة  . هو ممكنواحد في بعض المشروعات

  .المرحلة الواحدة في المشروع ال تعتبر مجموعة عملياتية في إدارة المشروع .المشروع
يتوقف  . اإلدارة والتخطيط والتحكمتسمح بنية المرحلة بأن تتم تجزئة المشروع إلى مجموعات فرعية منطقية لتسهيل

هناك خصائص  .عدد المراحل والحاجة إلى المراحل ودرجة التحكم المستخدمة على حجم وتعقيد المشروع وتأثيره المحتمل
  :متشابهة لجميع المراحل بغض النظر عن عدد المراحل التي يتألف منها المشروع

 ينتهي بنوع من نقل أو تسليم منتج العمل الذي تم إنتاجه آناتج عندما تكون المراحل متسلسلة، فإن إغالق المرحلة •
نهاية المرحلة هذه تمثل إحدى النقاط الطبيعية إلعادة تقييم الجهد المبذول ولتغيير أو إنهاء المشروع إذا  .المرحلة

 منافذ ،لقرارات  بوابات المراحل ومنافذ ا، المعلمات ،يشار إلى هذه النقاط بأنها مخارج المراحل  .لزم األمر
 .المراحل أو نقاط القتل

ويشتمل ذلك في الغالب على مؤسسات مختلفة  .يوجد مرآز مميز للعمل والذي يختلف عن أي مرحلة أخرى •
 .ومجموعات مختلفة من المهارات

ملية تكرار الع .يحتاج الناتج أو الهدف األساسي للمرحلة إلى درجة إضافية من التحكم آي يتم تحقيقه بشكل ناجح •
 يوفر مزيًدا من التحكم ويحدد حدود 3في جميع المجموعات العملياتية الخمس آما هو موضح في الفصل رقم 

 .المرحلة
 

 هي التي تكون  القليل منهاً  فانعلى الرغم من أن العديد من المشروعات يوجد بها أسماء مراحل متشابهة مع النواتج، 
 بينما تشتمل 3-2على مرحلة واحدة فقط آما هو موضح في الشكل رقم فبعض المشروعات ال تشتمل إال  .متماثلة

 يعرض مثاًال على أحد المشروعات الذي يشتمل على ثالث 4-2الشكل رقم  .المشروعات األخرى على العديد من المراحل
  .عادة ما تتفاوت المراحل المختلفة في فتراتها وأطوالها الزمنية .مراحل
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  ى مشروع مكون من مرحلة واحدة مثال عل3-2  رقمالشكل

 

 على الرغم من أن الممارسات الشائعة في الصناعة  ال توجد طريقة واحدة لتحديد البنية المثالية ألحد المشروعات،
  تتفاوت - أو حتى في نفس المؤسسة -تؤدي في الغالب إلى استخدام البنية المفضلة، فإن المشروعات داخل نفس الصناعة 

تقوم بعض المؤسسات بوضع سياسات تكون معيارية لجميع المشروعات بينما تسمح مؤسسات  .ل واضحفيما بينها بشك
فعلى سبيل المثال، قد تقوم إحدى المؤسسات  .أخرى لفريق إدارة المشروع باختيار السياسات األنسب لمشروعاتهم المستقلة

ؤسسة أخرى بمعالجة المرحلة األولى من المشروع و بإجراء دراسة جدوى آعمل روتيني قبل تنفيذ المشروع بينما  تقوم م
وبطريقة مماثلة، فإن فريق المشروع قد يقوم بتقسيم  .تقوم مؤسسة ثالثة بمعالجة دراسة الجدوى آمشروع منفصل قائم بذاته

يعتمد  .المشروع إلى مرحلتين حيث قد يختار فريق مشروع مختلف أن يقوم بإدارة جميع األعمال في صورة مرحلة واحدة
  .الكثير من ذلك على طبيعة المشروع الخاص وأسلوب فريق المشروع أو المؤسسة

  التحكم في المشروع طوال دورة حياته. 1

يجب توضيح  ويعمل التحكم في المشروع على توفير طريقة شاملة ومتسقة للتحكم في المشروع وضمان نجاحه، 
تناسب خطة التحكم في المشروع مع السياق األآبر الخاص يجب أن ت .ته طريقة التحكم في المشروع في خطة إدار
  .بالمشروع أو المؤسسة التي تقوم برعايته

 أن يحددوا أنسب الطرق لتنفيذ المشروع في حدود تلك القيود باإلضافة إلى قيود  ادارتهيحق لمدير المشروع وفريق 
المشترآين والمصادر الالزمة والطريقة العامة المتبعة في األفراد مع البد من اتخاذ القرارات المتعلقة  .الوقت والميزانية

وهناك نقطة أخرى هامة البد من أخذها في االعتبار وهي ما إذا آان المشروع سيشتمل على أآثر من مرحلة  .إنهاء العمل
  .واحدة والبنية المرحلية المحددة للمشروع المستقل إذا آان األمر آذلك

تحديد األشياء المسموح بها والمتوقع حدوثها ليتم البدء رسمًيا في آل مرحلة   .ية للتحكمتوفر بنية المرحلة قاعدة رسم
ويصبح ذلك واقًعا عند عدم  .يتم القيام بمراجعة اإلدارة في الغالب للوصول إلى قرار لبدء أنشطة المرحلة .في تلك المرحلة

 تختار إحدى المؤسسات دورة حياة يتم فيها تنفيذ أآثر من وخير مثال على ذلك، عندما .االنتهاء من إحدى المراحل السابقة
بداية المشروع هي األخرى أحد األوقات المناسبة إلعادة التحقق من االفتراضات السابقة ومراجعة  .مرحلة في آن واحد

 إذا لم تكن إحدى فعلى سبيل المثال، .المرحلة بمزيد من التفصيل) نواتج(المخاطر وتحديد العمليات الالزمة إلنهاء ناتج 
  .المراحل تستلزم شراء أي مواد أو معدات جديدة، فلن تكون هناك حاجة إلى تنفيذ األنشطة أو العمليات المتعلقة بالمشتريات

تستطيع  .تنتهي إحدى مراحل المشروع عادة ويتم إغالقها بشكل رسمي مع مراجعة النواتج لتحديد اإلآمال والقبول
اية المرحلة أن تحقق هدًفا مشترًآا للحصول على ترخيص بإغالق المرحلة الحالية والبدء في المراجعة التي تتم في نه

نهاية المرحلة هذه تمثل إحدى النقاط الطبيعية إلعادة تقييم الجهد المبذول ولتغيير أو إنهاء المشروع إذا لزم  .المرحلة التالية
تحديد ما إذا آان من الضروري أن ب) ي التاريخ المحدد آي يتم أمراجعة آل من النواتج الرئيسة وأداء المشروع ف .األمر

الكشف عن أخطاء التكاليف وتصحيحها بشكل فعال ينبغي أن يتم النظر إليه ب) يستأنف المشروع إلى المرحلة التالية و ب
فمثًال،  .رحلة التاليةليس بالضرورة أن يشتمل إنهاء المرحلة الرسمية على ترخيص الم .على أنه إحدى الممارسات السلمية

يمكن إغالق إحدى المراحل مع قرار بعدم البدء في أي مراحل أخرى إذا وجد أن الخطورة المحدقة بمواصلة المشروع 
  .آبيرة جدًَا أو إذا أصبحت األهداف غير ضرورية
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  العالقات بين المراحل. 2

  صممت  عملية عادة ما تكون تسلسلية عندما تكون المشروعات متعددة المراحل، فإن المراحل تشكل جزًءا من
وعلى الرغم من ذلك،  .لضمان التحكم الدقيق في المشروع والحصول على المنتج أو الخدمة أو النتيجة المرغوبة

  . المراحل المتزامنة أو التي تحدث في آن واحد في أحد المشروعات  منها توجد حاالت قد يستفيد 
  :بين المراحل أساسية عالقات هناك ثالثة أنواع 

 يعرض 4-2الشكل رقم  .، حيث ال يتم البدء في إحدى المراحل إال بعد االنتهاء من مرحلة سابقةعالقة تسلسلية •
تعمل الطبيعة التدريجية لهذه الطريقة  .مثاًال على أحد المشروعات الذي يشتمل على مراحل تسلسلية بشكل آامل

 .قليل الجدول الزمنيعلى تقليل الشك ولكنها قد تقضي على خيارات ت
يمكن استخدام ذلك  ).5-2انظر الشكل رقم (، حيث تبدأ المرحلة قبل االنتهاء من المرحلة السابقة عالقة متداخلة •

المراحل المتداخلة قد  .في بعض األحيان آمثال على أسلوب ضغط الجدول الزمني المعروف بـالتتبع السريع
عادة العمل في حالة التقدم إلى مرحلة تالية قبل توفر الحصول على تؤدي إلى زيادة المخاطر وقد ينتج عنها إ

 .معلومات دقيقة من المرحلة السابقة

 

   مثال على مشروع ثالثي المراحل4-2الشكل رقم 

 

 

   مثال على مشروع مكون من مراحل متداخلة5-2الشكل رقم 

 

دد ويتم التخطيط للمرحلة التالية مع تقدم ، حيث يتم التخطيط لمرحلة واحدة فقط في أي وقت محعالقة تكرارية •
تحقق هذه الطريقة فائدة آبيرة في األوساط غير المحددة بشكل آبير أو  .العمل في المرحلة الحالية والنواتج

 على  طوالالغامضة أو المتغيرة بشكل سريع مثل الوسط البحثي ولكنها تقلل من القدرة على توفير التخطيط 
نطاق عن طريق التوفير المستمر لزيادات المنتج وترتيب المتطلبات حسب أولوياتها لتقليل تتم إدارة ال. المدى

آما أنها تستلزم تواجد جميع أعضاء فريق  .مخاطر المشروع وزيادة القيمة التجارية للمنتج إلى أقصى حد
 .تين على األقلطوال فترة المشروع أو طول مرحلتين متتالي) مثل المصممين والمطورين وغيرهم(المشروع 
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بالنسبة للمشروعات متعددة المراحل، قد توجد هناك أآثر من نوع من العالقات بين المراحل أثناء دورة حياة 
تعمل االعتبارات مثل مستوى التحكم المطلوب والفعالية ودرجة الشك على تحديد العالقة التي ستربط بين  .المشروع
  .إن جميع العالقات الثالثة قد تحدث بين المراحل المختلفة لمشروع واحدوبناًءا على هذه االعتبارات، ف .المراحل

   المشروعات مقابل العمل التشغيلي2-2

يمكن تصنيف العمل المنفذ في العديد من  .تقوم المؤسسات بتنفيذ العمل من أجل تحقيق مجموعة من األهداف
  .عمل تشغيلي على المؤسسات إما على  مشروع أو 

  :جموعة من السمات المشترآة بين هذين النوعين من العملفيما يلي متجد 

 تنفيذ العمل بواسطة أفراد  •
 قيود المواردآ العمل بقيود   تقييد •
 للتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم االخضاع  •
 . لتحقيق أهداف المؤسسة أو تحقيق خطط إستراتيجية التنفيذ •

 العمليات تكون مستمرة وينتج عنها منتجات أو خدمات أو تختلف المشروعات عن العمليات بشكل أساسي في أن 
وعلى العكس من ذلك،  ).مع أعضاء الفريق والفرصة في الغالب(تتسم المشروعات بأنها مؤقتة ومنتهية  .نتائج تكرارية

 أهدافه الحالية ال ينتهي العمل التشغيلي عند تحقيق .فإن العمل التشغيلي يتسم باالستمرارية ودعم المؤسسة مع مرور الوقت
  .ولكنه يتبع اتجاهات جديدة لدعم الخطط اإلستراتيجية الخاصة بالمنظمة

 مقدار آبير من  عادةوبالتالي،  يوجد .يعمل العمل التشغيلي على دعم الوسط التجاري التي يتم فيه تنفيذ المشروعات
وخير مثال على ذلك،  .ا لتحقيق أهداف المشروعالتفاعل بين أقسام العمل التشغيلي وفريق المشروع حيث أنهم يعملون سوًي

قد يعمل مدير المشروع مع العديد من مديري العمل التشغيلي  .هو عند إنشاء أحد المشروعات إلعادة تصميم أحد المنتجات
  .للبحث عن تفضيالت العميل ورسم المواصفات الفنية وبناء نموذج أولي وإخضاعه للفحص واالختبار والبدء في التصنيع

يتواصل الفريق مع أقسام العمل التشغيلي لتحديد القدرة التصنيعية للمعدات الحالية أو لتحديد أنسب وقت تقوم فيه خطوط 
  .اإلنتاج بإنتاج المنتج الجديد

  يتعينأحد األمثلة على هذا التفاعل هو عندما  .يتفاوت مقدار الموارد المزود من العمليات من مشروع إلى مشروع
يتم االستعانة بالخبرة التشغيلية لتنفيذ ودعم االنتهاء من نواتج  . العمل التشغيلي آموارد مخصصة للمشروعأفراد من

  . انتهائهالمشروع عن طريق العمل مع باقي فريق المشروع من أجل 

يقوم  لحالة، في هذه ا .قد تعمل النواتج على تعديل أو مساندة العمل التشغيلي الحالي ويتوقف ذلك على طبيعة المشروع
فيما يلي أمثلة على هذه المشروعات وذلك على سبيل المثال تجد  .قسم العمليات بدمج النواتج في ممارسات تجارية مستقبلية

  :ال الحصر

 .تصنيع منتج أو خدمة جديدة تتم إضافتها إلى خط اإلنتاج الخاص بالمؤسسة آي يتم تسويقها وبيعها •
 .ى دعم مستمرتثبيت منتجات أو خدمات ستحتاج إل •
 مشروعات داخلية من شأنها أن تؤثر في مستويات البنية أو التوظيف أو ثقافة إحدى المؤسسات  •
 .إنشاء أو آسب أو تحسين نظام المعلومات في أحد األقسام التشغيلية •

   أصحاب المصالح2-3

الذين )  أو الجمهور المؤسسة المنفذة، الرعاة ،مثل العمالء (األشخاص أو المؤسسات  أصحاب المصالح هم 
قد يؤثر  .يشارآون بشكل فعال في المشروع أو الذين قد تتأثر مصالحهم إيجابًيا أو سلبًيا بأداء أو إنهاء المشروع

يجب أن يقوم فريق إدارة المشروع بتحديد آًال  .أصحاب المصالح على المشروع ونواتجه وأعضاء فريق المشروع
جيين آي يتم تحديد متطلبات المشروع وتوقعات جميع األطراف المشترآة من أصحاب المصالح الداخليين والخار

عالوة على ذلك، يجب أن يقوم مدير المشروع بإدارة تأثير أصحاب المصالح السابقين فيما يتعلق بمتطلبات  .فيه
  يقوم الشكل .المشروع لضمان الحصول على ناتج ناجح

  .ع وباقي أصحاب المصالح المشترآين بتوضيح العالقة بين المشروع وفريق المشرو2-6 
 

   العالقة بين أصحاب المصالح والمشروع6-2الشكل 

تتفاوت مستويات المسئولية والسلطة التي يتحملها أصحاب المصالح عند المشارآة في أحد المشروعات والتي تتغير 
موسمية في االستقصاءات  وسلطاتهم من المساهمات ال مسؤولياتهمقد تتراوح  .على مدار دورة حياة المشروع

  .والمجموعات التخصصية حتى الرعاية الكاملة للمشروع والتي تشتمل على توفير الدعم المالي والسياسي
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التعرف على هوية صاحب المصلحة عبارة عن . أصحاب المصالح قد يكون لهم تأثير عكسي على أهداف المشروع
مثًال، يمكن القول بأن عامل خط التجميع الذي تتوقف وظيفته المستقبلية على نتيجة   .عملية مستمرة وقد تكون عملية صعبة

يعتبر تحديد أصحاب المصالح واستيعاب درجة تأثيرهم على  .مشروع تصميم منتج جديد هو أحد أصحاب المصالح
وخير مثال ذلك هو  .شكل فعليحيث أن الفشل في ذلك قد يمدد الخط الزمني ويرفع التكاليف ب المشروع من األمور الهامة، 

 أن القسم القانوني يعتبر من أصحاب المصلحة المهمين مما ينجم عنه حدوث تأخيرات ونفقات  في االدراكتأخر العند 
  .زائدة بسبب المتطلبات القانونية

 يستفيد بعض أصحاب المصالح من .يدرك أصحاب المصالح أن المشروع له تأثيرات إيجابية وتأثيرات سلبية
المشروع النجاح بينما يلمس باقي أصحاب المصالح نتائج سلبية من نجاح المشروع وخير مثال على ذلك آبار التجار في 

في حالة أصحاب  .مجتمع يستفيد من أحد مشاريع التوسع الصناعي من خالل أرباح اقتصادية إيجابية تعم على المجتمع
تتم  .، فإن أفضل ما يخدم مصالحهم هو المساعدة في نجاح المشروعالمصالح الذين لديهم توقعات إيجابية من المشروع

قد يؤدي التغاضي عن أصحاب  .خدمة مصالح أصحاب المصلحة ذوي التوقعات السلبية عن طريق عرقلة تقدم المشروع
 األجزاء يعتبر إدارة توقعات أصحاب المصلحة هو أحد .المصالح ذوي التوقعات السلبية إلى زيادة احتمالية وقوع فشل

قد يكون ذلك أمًرا صعًبا ألن أصحاب المصالح غالًبا ما تكون لديهم أهداف شديدة  . مدير المشروع مسؤوليةالهامة في 
أن فريق المروع ب مدير المشروع في الموازنة بين هذه المصالح وضمان  مسؤوليةويتمثل أحد جوانب  .التباين والتعارض

  .فيما يلي بعض أمثلة على أصحاب المصالح في المشروعتجد  .حترافية وتعاونيةيتفاعل مع أصحاب المصالح بطريقة ا

المستخدمون هم  األشخاص أو المؤسسات التي ستستفيد من المنتج أو الخدمة أو /العمالء .المستخدمون/العمالء •
قد  .ذة للمشروعأو خارج المؤسسة المنف/المستخدمون قد يكونوا داخل و/العمالء .النتيجة التي يقدمها المشروع

مثًال، مستخدمو أحد المستحضرات الدوائية الجديدة قد يندرج تحتهم   .يكون أيًضا هناك طبقات متعددة من العمالء
في بعض  .األطباء الذين يصفون هذا المستحضر والمرضى الذين يستخدمونه وشرآات التأمين التي تعوض عنه

رادفين بينما في نطاقات أخرى يكون المقصود بالعمالء الجهة نطاقات التطبيق، يصبح العمالء والمستخدمون مت
 يستفيدون بشكل مباشر من نالتي تحصل على منتج المشروع ويكون المقصود بالمستخدمين أولئك األفراد الذي

 .منتج المشروع
يقوم  .نيةالراعي هو  الشخص أو المجموعة التي توفر الموارد المالية للمشروع في صورة نقدية أو عي .الراعي •

ويشتمل ذلك على العمل آمتحدث  .الراعي بدعم المشروع للوهلة األولى التي يتم فيها وضع تصور عن المشروع
رسمي في مستويات أعلى في اإلدارة آي يتم تجميع الدعم من جميع أنحاء المؤسسة والترويج لألرباح التي 

لية التعهد أو االنتخاب حتى يتم التصريح له رسمًيا يقوم الراعي بقيادة المشروع من خالل عم .سيحققها المشروع
 .بذلك ويلعب دوًرا هاًما في تطوير النطاق األولي وميثاق تأسيس المشروع

آما أن الراعي قد  .يعمل الراعي آمسار تصعيدي في القضايا التي تقع خارج نطاق سيطرة مدير المشروع
رات التي تحدث في النطاق والمراجعات التي تتم في نهاية يتدخل في قضايا هامة أخرى مثل التصديق على التغيي

  .التوقف عندما ترتفع المخاطر إلى درجة معينة/المرحلة وقرارات االستمرار
  مسؤوليةيتحمل مديرو الحقيبة االستثمارية  .مراجعة الحقيبة االستثماريةهيئة / مديرو الحقيبة االستثمارية •

هيئات  .المشروعات أو البرامج التي قد تكون متوقفة على بعضها البعضالتحكم رفيع المستوى في مجموعة من 
مراجعة الحقيبة االستثمارية هي عبارة عن لجان تتألف عادًة من الموظفين التنفيذيين في المؤسسة الذين يقومون 

فيه وقيمة وهم يقومون بمراجعة آل مشروع لمعرفة عائد االستثمار  .بوظيفة فريق االنتخاب في أحد المشروعات
 .المشروع والمخاطر المتعلقة بقبول المشروع وباقي سمات المشروع

 إدارة المشروعات المتعلقة ببعضها البعض بطريقة متناسقة  بمسؤوليةيضطلع مديرو البرامج  .مديرو البرامج •
امج مع آل يتفاعل مديرو البر .للحصول على فوائد وتحكم ال يتوافران من إدارة هذه المشروعات آال على حدة

 .مدراء المشروع لتوفير الدعم واإلرشاد للمشروعات المستقلة
 المسؤوليات هو هيكل أو آيان تنظيمي يقوم بتحديد ) PMO(مكتب إدارة المشروع  .مكتب إدارة المشروع •

 ت مسؤولياتتفاوت  .المتعددة المتعلقة باإلدارة المرآزية والمتناسقة لهذه المشروعات في النطاق الخاص بها
 الفعلية إلدارة أحد  المسؤوليةمكتب إدارة المشروع بدًءا من توفير وظائف دعم إدارة المشروع حتى تحمل 

 يطلع قد يكون مكتب إدارة المشروع متمثًال في أحد أصحاب المصالح إذا آان  .المشروعات إدارة مباشرة
دارة المشروع أن يقدم على سبيل المثال يستطيع مكتب إ . مباشرة أو غير مباشرة خاصة بناتج المشروعبمسؤولية
 :ال الحصر

o خدمات دعم إدارية مثل السياسات والمنهجيات والقوالب. 
o تدريب ومراقبة وتعليم مدراء المشروع. 
o دعم وإرشاد وتدريب مدراء المشروع على طريقة إدارة المشروعات واستخدام األدوات. 
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o  أو/وتنظيم الموارد فيما يتعلق بالعاملين في المشروع 
o االتصال المرآزي بين مدراء المشروع ورعاة المشروع والمدراء وباقي أصحاب المصالح. 

يعتبر ذلك  .يتم تعيين مدراء المشروع بمعرفة المؤسسة المنفذة آي يتم تحقيق أهداف المشروع .مدراء المشروع •
 إلى مرونة واتخاذ  تحتاجإنها  .مة والتبديل الها المسؤوليةدوًرا ذائًعا ومثيًرا للتحدي باإلضافة إلى أولويات 

يجب أن يكون مدير  .مهارات تفاوض ومعرفة قوية بممارسات إدارة المشروع ، قيادة قوية ، قرارات سليمة 
بما أن مدير المشروع هو  . آكلأن يديره من وجهة نظر المشروع  والمشروع قادًرا على فهم تفاصيل المشروع 

 جميع الجوانب في المشروع بما في ذلك على سبيل المثال ال  مسؤوليةيتولى  عن نجاحه، فإنه  المسؤولالشخص 
 :الحصر
o  المتعلقة به ووضع خطة إدارة المشروع وجميع الخطط المكونة. 
o الحفاظ على المشروع ملتزًما بالجدول الزمني والميزانية. 
o التعرف على المخاطر ومراقبتها والتعامل معها. 
o تقارير عنها في الوقت المناسبتوفير قياسات دقيقة وإرسال . 

 عن التواصل مع جميع أصحاب المصالح وخصوًصا راعي  المسؤولمدير المشروع هو الشخص القائد 
يشغل مدير المشروع مرآز التفاعالت بين  .المشروع وفريق المشروع وباقي أصحاب المصالح الرئيسيين

  .أصحاب المصالح والمشروع نفسه

يق المشروع من مدير المشروع وفريق إدارة المشروع وباقي أعضاء الفريق الذين يتكون فر .فريق المشروع •
يتكون الفريق من أفراد من  .يقومون بتنفيذ العمل ولكنهم ليسوا بالضرورة مشترآين في إدارة المشروع

 .وعيقومون بتنفيذ المشر  مهارات معينة  مجموعةمجموعات مختلفة يكون لديهم إلمام بموضوعات معينة أو 
المدراء الوظيفيون هم األفراد األساسين الذين يقومون باإلدارة داخل نطاق إداري أو  المديرون الوظيفيون •

ويقومون بتعيين العاملين الدائمين معهم  .وظيفي للمشروع مثل الموارد البشرية أو التمويل أو المحاسبة أو الشراء
قد يقوم  . الوظيفية مسؤوليتهمرة جميع المهام داخل نطاق لتنفيذ العمل المستمر ويكون لديهم اتجاه واضح إلدا

 . توفير الخدمات للمشروع أوالمدير الوظيفي بتوفير الخبرة 
مديرو العمليات هم  األفراد الذين يكون لهم دور إداري في نطاق العمل األساسي مثل البحث  .إدارة العمليات •

المدراء الوظيفيون، فإن هؤالء  عكس  على  . أو الصيانة الفحص، اإلشراف ،التصنيع ، التصميم  ،والتطوير 
حسب نوع المشروع،  .المديرون يتعاملون مباشرة مع إنتاج وصيانة منتجات أو خدمات المؤسسة التي يتم بيعها

يحدث تسليم رسمي عند االنتهاء من المشروع لنقل مستندات المشروع الفنية والسجالت الدائمة األخرى إلى 
 المشروع الذي تم تسليمه في عمليات عادية وتعمل  بدمج تقوم إدارة العمليات  .رة العمليات المناسبةمجموعة إدا

 .على توفير دعم طويل المدى
يطلق على البائعين أيًضا لفظ البياعون أو المزودون أو المقاولون وهم عبارة عن  .الشرآاء التجاريون/البائعون •

الشرآاء التجاريون هم عبارة  .ية لتوفير مكونات أو خدمات الزمة للمشروعشرآات خارجية ترتبط باتفاقية تعاقد
يقوم الشرآاء  .عن شرآات خارجية ولكنهم يرتبطون بعالقات خاصة مع المؤسسة ويحظون أحياًنا بعملية توثيق

 . الدعمالتجاريون بتوفير خبرة مرآزية أو لعب أحد األدوار الهامة مثل التثبيت أو التخصيص أو التدريب أو

   التأثيرات التنظيمية على إدارة المشروع 2-4

آما أن درجة نضج إدارة  .تؤثر الثقافة واألسلوب والهيكل التنظيمي الخاص بالمؤسسة في طريقة تنفيذ المشروعات
عندما يشتمل أحد  .المشروعات في إحدى المؤسسات وأنظمة إدارة المشروعات القائمة فيها  تؤثر في المشروع

تقدم  .يتأثر بأآثر من مؤسسة عات على جهات خارجية آجزء من مشروع أو شراآة مشترآة، فإن المشروع المشرو
األقسام التالية شرًحا للخصائص والهياآل التنظيمية الموجودة داخل إحدى المؤسسات والتي من المحتمل أن تؤثر 

  .على المشروع
   الثقافات واألساليب التنظيمية2-4-1

عادة ما تعرف الثقافات واألساليب بـ  .واألساليب تأثيًرا قوًيا في قدرة المشروع على تحقيق أهدافه تؤثر الثقافات 
على المعرفة المشترآة المتعلقة بطريقة تنفيذ العمل والوسائل المقبول " المعايير"تشتمل  ".المعايير الثقافية"

  .لعملاستخدامها في تنفيذ العمل واألفراد المؤثرين في تسهيل تنفيذ ا
  :تقوم معظم المؤسسات بوضع ثقافات فريدة تتضح بعدة طرق منها على سبيل المثال ال الحصر

 .األفكار والقيم والمعايير والفوائد والتوقعات المشترآة •
 .السياسات والطرق واإلجراءات •
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 .رؤية عالقات السلطة •
 .العمل األخالقي وعدد ساعات العمل •

ولذلك، ينبغي أن  .8-1البيئية المؤثرة في المشروع آما هو موضح في القسم رقم الثقافة التنظيمية هي أحد العوامل 
مثًال، في بعض   .يستوعب مدير المشروع األساليب والثقافات التنظيمية المختلفة التي قد تؤثر على أحد المشروعات

 .  فعًال المسؤول الشخص  الرئيس الصوري وليس  هوالحاالت قد يكون الشخص الذي يظهر في قمة الهيكل التنظيمي 
  . معهم للتأثير في نجاح المشروع أفراد صانعي القرارات في المؤسسة ويعمل يعرف مدير المشروع أن  يجب 

   األسلوب التنظيمي2-4-2

األسلوب التنظيمي هو أحد العوامل البيئية المؤثرة في المشروع والذي يمكنه التأثير في توافر الموارد و الطريقة 
تتراوح األساليب التنظيمية من األساليب الوظيفية حتى األساليب القائمة على  .م تنفيذ المشروعات بهاالتي يت

 يعرض 1-2الجدول رقم  . وعة متنوعة من أساليب المصفوفة الموجود بينهمامالمشروعات باإلضافة إلى مج
  .ب التنظيميةالخصائص الرئيسة المتعلقة بالمشروع والخاصة باألنواع الكبرى من األسالي
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   التأثيرات التنظيمية على المشروعات1-2الجدول 

 

 

 هو عبارة عن تسلسل هرمي حيث يكون موظف مشرف واحد 7-2التنظيم الوظيفي التقليدي الموضح في الشكل رقم 
د يتم تقسيم ق .يتم تجميع الموظفين حسب التخصص مثل اإلنتاج والتسويق والهندسة والمحاسبة في المستوى المرتفع .محدد

يقوم آل قسم في التنظيم   .التخصصات إلى مزيد من التنظيمات الوظيفية مثل الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية
  .الوظيفي بتنفيذ العمل المنوط به في المشروع بشكل مستقل عن باقي األقسام

 

   التنظيم الوظيفي7-2  رقمالشكل

 هي عبارة عن مزيج من الخصائص – 10-2 حتى 8-2ة في األشكال رقم  آما هي موضح–التنظيمات المصفوفية 
تحافظ القياسات الضعيفة على العديد من خصائص التنظيم الوظيفي ويميل  .الوظيفية والخصائص المتعلقة بالمشروعات

لقوية بالعديد من تتميز القياسات ا .دور مدير المشروع  أن يصبح منسق أو مسهل أآثر من آونه مديًرا حقيقًيا للمشروع
موظفين إداريين لخصائص التنظيم القائم على المشروع وقد تتميز بمدراء مشروعات آاملة الوقت يتمتعون بسلطة معقولة 

على الرغم من أن التنظيم المصفوفي المتوازن يدرك الحاجة إلى مدير المشروع، إال أنه  .يعملون بدوام آامل في المشروع
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 يقدم تفاصيل إضافية عن 1-2الجدول رقم  .بالسلطة الكاملة على المشروع وتمويل المشروع مدير المشروع  يحظىال 
  .األساليب التنظيمية المصفوفية المتنوعة

 

   التنظيم المصفوفي الضعيف8-2الشكل رقم 

 

 

   التنظيم المصفوفي المتوازن9-2الشكل رقم
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   التنظيم المصفوفي القوي10-2الشكل رقم 

. 11-2المقابل من سلسلة التنظيم الوظيفي  التنظيم القائم على المشروعات والموضح في الشكل رقم في الطرف يقع 
 معظم موارد المؤسسة في العمل  ويدخل يتم تعيين أعضاء الفريق في موضع واحد في التنظيم القائم على المشروعات 

 التنظيمات القائمة على المشروعات  تشمل .السلطةالخاص بالمشروع ويتمتع مدراء المشروع بقدر آبير من االستقاللية و
على وحدات تنظيمية تعرف باألقسام ولكن هذه المجموعات تقوم برفع التقارير مباشرة إلى مدير المشروع أو توفر غالبا 

  .خدمات الدعم للعديد من المشروعات

 

 

   التنظيم القائم على المشروعات11-2الشكل 
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  المرآبالتنظيم  12-2  رقمالشكل

تنظيم  (12-2موضح في الشكل رقم اليشتمل العديد من التنظيمات على جميع هذه األساليب بمستويات مختلفة آما هو 
وهذا  .مثًال، قد يقوم تنظيم وظيفي في األساس بتكوين فريق مشروع مخصص لمعالجة أحد المشروعات الهامة  ).مرآب

 يشتمل الفريق على  . المشروع في التنظيم القائم على المشروعاتالفريق يتسم بالعديد من الخصائص الخاصة بفريق
  مختلف األقسام الوظيفية وقد يقوم بوضع مجموعة خاصة به من اإلجراءات التشغيلية  فيموظفين يعملون بدوام آامل 

  . بالعمل خارج أسلوب صياغة التقرير المعياري الرسميوالقيام 

   أصول العملية التنظيمية2-4-3

  المتعلقة باألصول من بعض أو آل المؤسسات المشترآة  العمليات ل أصول العملية التنظيمية على بعض أو آلتشتم
تشتمل أصول العمليات هذه على الخطط والسياسيات  .والتي يمكن االستعانة بها للتأثير على نجاح المشروعبها 

 العملية على أسس المعرفة الخاصة بالمؤسسة آما تشتمل أصول .واإلجراءات واإلرشادات الرسمية وغير الرسمية
قد تشتمل أصول العملية التنظيمية على جداول زمنية تم االنتهاء منها  .مثل الدروس المستفادة والمعلومات التاريخية
مية تعتبر التحديثات واإلضافات التي يتم إدخالها على أصول العملية التنظي .وبيانات المخاطر وبيانات القيمة المكتسبة

قد يتم تجميع أصول العملية و . أعضاء فريق المشروع مسؤوليةعند الضرورة في جميع جوانب المشروع من 
  :التنظيمية في فئتين

  العمليات واإلجراءات. 1

تشتمل العمليات واإلجراءات التي تقوم بها المؤسسة من أجل تنفيذ العمل على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال 
  :الحصر
مثل سياسة السالمة والصحة وسياسة األخالقيات وسياسة (معيارية تنظيمية مثل المعايير والسياسات عمليات  •

مثل مراجعات العملية (والمنتج القياسي ودورات حياة المشروع وسياسات وإجراءات الجودة ) إدارة المشروع
 ).مها في المؤسسةوأهداف التحسين وقوائم الفحص وتعريفات العملية القياسية التي سيتم استخدا

 .اإلرشادات القياسية وتعليمات العمل ومعايير تقويم العروض ومعايير قياس األداء •
 ).مثل المخاطر وهيكلة تجزئة العمل ومخطط شبكة الجدول الزمني للمشروع وقوالب التعاقد(القوالب  •
مؤسسة إلشباع احتياجات  لتخصيص مجموعة من العمليات القياسية الخاصة بالةاإلرشادات والمعايير الالزم •

 .المشروع الخاصة
مثل توافر تقنية اتصال خاصة ووسائط االتصال المسموح بها وسياسات (متطلبات االتصال الخاصة بالمؤسسة  •

 ).االحتفاظ بالسجالت ومتطلبات السالمة
لمشروع مثل عمليات المراجعة الختامية للمشروع وعمليات تقييم ا(إرشادات أو متطلبات إقفال المشروع  •

 ).وتقنينات المنتج ومعايير القبول
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مثل التقارير الزمنية والنفقات الضرورية ومراجعات المصاريف وأآواد المحاسبة (إجراءات التحكم المالي  •
 ).وشروط التعاقدات القياسية

إجراءات إدارة المشاآل والعيوب التي تحدد محكمات المشاآل والعيوب والتعرف على المشاآل والعيوب  •
 .الجها وتعقب عنصر اإلجراءوع

إجراءات التحكم في التغيير بما في ذلك الخطوات التي سيتم من خاللها تعديل المعايير والسياسات والخطط  •
 الرسمية الخاصة بالشرآة والطريقة التي سيتم من خاللها – أو أي مستندات متعلقة بالمشروع –واإلجراءات 

 .اعتماد وتدقيق أي تغييرات
تحكم في المخاطر بما في ذلك تصنيفات المخاطر وتحديد وتأثير االحتمالية ومصفوفة االحتمالية إجراءات ال •

 .والتأثير
 .إجراءات ترتيب أولوية تراخيص العمل والموافقة عليها وإصدارها •

  القاعدة المعرفية المشترآة. 2

المعلومات على ما يلي وذلك على سبيل تشتمل القاعدة المعرفية المشترآة التنظيمية المستخدمة في تنظيم واسترداد 
  :المثال ال الحصر

 .قواعد بيانات قياس العملية المستخدمة لتجميع وتوفير بيانات القياس الخاصة بالعمليات والمنتجات •
مثل النطاق والتكلفة والجدول الزمني والقيم القاعدية للجودة والقيم القاعدية لقياس األداء (ملفات المشروع  •

قويم الخاصة بالمشروع ومخططات شبكة الجدول الزمني للمشروع وسجالت المخاطر وإجراءات وسجالت الت
 ).رد الفعل المخطط لها وتأثيرات المخاطر المحددة

مثل سجالت ومستندات المشروع وجميع معلومات (المعلومات والدروس التاريخية المستفادة من قواعد المعرفة  •
مات المتعلقة بكل من نتائج قرارات االنتخاب السابقة الخاصة بالمشروع إقفال المشروع والمستندات والمعلو

 ). من محاوالت إدارة المخاطر الحاصلةومعلومات أداء المشروع السابق والمعلومات 
قواعد بيانات إدارة المشاآل والعيوب بما في ذلك حالة المشاآل والعيوب ومعلومات التحكم ومعالجة المشاآل  •

 .عنصر اإلجراءوالعيوب ونتائج 
قواعد المعرفة الخاصة بإدارة التكوين والتي تشتمل على اإلصدارات والقيم القاعدية الخاصة بجميع المعايير  •

 .والسياسات واإلجراءات الرسمية الخاصة بالشرآة وأي مستندات خاصة بالمشروع
اقعة والميزانيات وأي حاالت تجاوز  قواعد البيانات المالية بما في ذلك معلومات مثل ساعات العمل والتكاليف الو •

.تكلفة المشروع
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  القسم الثاني 
  

  معيار إدارة المشروع في أحد المشاريع
 

عمليات إدارة المشروع في أحد المشروعات الثالثالفصل 
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  الثالثالفصل 
  عمليات إدارة المشروع الخاصة بأحد المشروعات 

  .األدوات واألساليب حتى تفي أنشطة المشروع بمتطلباته ، المهارات  ، إدارة المشروعات هي استعمال المعرفة 
     .المعرفة  اإلدارة الفعالة للعمليات المناسبة هذه يتطلب استعمال 

  ،جراءات واألنشطة متشابكة العالقات التي يتم القيام بها للحصول على منتج  مجموعة من اإل علىالعملية تحتوي 
تتميز آل عملية بإدخاالتها واألدوات واألساليب التي يتمكن استعمالها وبالمخرجات التي تنتج  .نتيجة أو خدمة محددة مسبًقا

 أصول العملية التنظيمية والعوامل ، يجب على مدير المشروع أن يراعي2 و1آما هو موضح في الفصلين رقم  .عنها
البد من أخذ ذلك في االعتبار في آل عملية حتى إذا لم يتم سرد ذلك بشكل صريح آمدخالت  .البيئية المؤثرة في المشروع

تعمل أصول العملية التنظيمية على توفير اإلرشادات والمعايير الالزمة لتخصيص عمليات المؤسسة  .في مواصفات العملية
  .قد تؤدي العوامل البيئية المؤثرة في المشروع إلى تقييد خيارات إدارة المشروع .تياجات المشروع الخاصةحسب اح

  : المشروع ، يجب على فريق المشروع أن لتأمين نجاح 

 .يحدد العمليات المناسبة الالزمة لتحقيق أهداف المشروع •
 .يستخدم طريقة محددة يمكن تكييفها لإليفاء بالمتطلبات •
 .م بالمتطلبات الالزمة لإليفاء باحتياجات وتوقعات أصحاب المصلحةيلتز •
 أو الخدمة أو  الحصيلةالموارد والمخاطر إلنتاج  ،الجودة  ،التكلفة  ،الوقت  ،يوازن بين احتياجات النطاق  •

 .النتيجة المحددة
  :رئيسينالين قسمال  احدى  إلى عادةيتم إجراء عمليات المشروع بواسطة فريق المشروع وهي تنقسم 

تشتمل هذه العمليات على األدوات  .تضمن عمليات إدارة المشروع التدفق الفعال للمشروع على مدار فترة تواجده •
 حتى 4الفصول من (واألساليب المستخدمة في تطبيق المهارات واإلمكانيات الموضحة في النطاقات المعرفية 

12.( 
يتم عادة تحديد العمليات الموجهة حسب  .إنتاج منتج المشروعتقوم العمليات الموجهة حسب المنتج بتحديد و •

ال يمكن  .وتتفاوت فيما بينها في نطاق التطبيق) 2-1-2آما هو موضح في القسم (دورة حياة المشروع  والمنتج 
فعلى سبيل المثال، يجب دراسة أساليب  .تحديد نطاق المشروع دون الفهم األساسي لطريقة إنتاج المنتج المحدد

 . بنائه في البيت المراد  آكّلوأدوات التشييد المتعددة عند تحديد درجة التعقيد 
على الرغم من أن العمليات الموجهة حسب المنتج تقع خارج نطاق  .هذا المعيار ال يوضح إال عمليات إدارة المشروع 

مشروع والعمليات الموجهة حسب المنتج في يتم تنفيذ عمليات إدارة ال . ان ال يتجاهلها مدير المشروع فعلى هذا المعيار، 
  .وقت واحد وتتفاعل مع بعضها البعض طوال فترة حياة المشروع

  أن" الممارسة السليمة" تعني  .يتم تطبيق عمليات إدارة المشروع بشكل شامل وواسع في المجموعات الصناعية
  .في مجموعة آبيرة من المشروعات فرص النجاح  تحّسن تطبيق عمليات إدارة المشروع  فياالتفاق العام 

 التي تم شرحها ينبغي أن تنطبق دائًما بشكل منتظم على جميع  والعملياتالمهارات  ،وهذا ال يعني أن المعرفة  
 تحديد  بمسؤولية عنديقوم مدير المشروع في أي مشروع محدد بالتعاون مع فريق المشروع   .المشروعات

  .لمناسبة في آل عمليةالعمليات المناسبة ودرجة الدقة ا

ينبغي االستعانة بهذا الفصل  . التعامل مع آل عملية ومدخالتها ومخرجاتها التأسيسية  مدراء المشروع وفرقهم  على
  .ويعرف هذا الجهد بعملية التخصيص . بإدارة المشروع  المدراءمراعاتها عندما يقوملآدليل لهذه العمليات  

 تكاملي يحتاج إلى ضبط عمليات المشروع والمنتج بشكل مناسب وربطها بباقي إدارة المشروع هي عبارة عن ضمان
المتعلقة وغالًبا ما تؤثر اإلجراءات التي يتم اتخاذها أثناء إحدى العمليات في تلك العمليات   .العمليات لتسهيل عملية التنسيق

غالًبا   . يؤثر على خطة التواصل أو جودة المنتجفعلى سبيل المثال، يؤثر تغيير النطاق على تكلفة المشروع ولكنه  ال .بها
ما تحتاج تفاعالت العمليات هذه إلى حدوث مقايضات تجارية بين متطلبات وأهداف المشروع وتتفاوت المقايضات ذات 

تشتمل إدارة المشروع الناجحة على التحكم الفعال في هذه  . أخرى ومن مؤسسة إلى  آخراألداء المحدد من مشروع إلى 
، يكون من الضروري  األحيانفي بعض  .و أصحاب المصالح اآلخرين  العميل  ،التفاعالت لإليفاء بمتطلبات الراعي 
  .  مرات عدة لتحقيق الناتج المطلوبهاإعادة إحدى العمليات أو مجموعة من
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بيانات إدخال من فهي تحتاج إلى الحصول على  .ال يمكن تشغيل المشروعات الموجودة في مؤسسة واحدة آنظام مغلق
 إدارة  لتحسينتقوم عمليات المشروع بإصدار المعلومات  .المؤسسة وغيرها و إلى إعادة الكفاءات  إلى المؤسسة

 يوضح هذا المعيار طبيعة عمليات إدارة المشروع في ضوء التكامل بين العمليات وتفاعالتها . المشروعات المستقبلية
نقسم عمليات إدارة المشروع إلى خمس مجموعات تعرف بمجموعات عملية إدارة ت .التي تسعى إلى تحقيقهاواألهداف 
  ):أو المجموعات العملياتية(المشروع 

 يتم إجراء هذه العمليات لتحديد مشروع جديد أو مرحلة جديدة في مشروع موجود بالفعل   .مجموعة عمليات البدء •
  .حلة الحصول على تصريح البدء في ذلك المشروع أو تلك المرفي

 األهداف وتحديد اإلجراءات  تحتاج هذه العمليات إلى تأسيس نطاق المشروع وتنقي .مجموعة عمليات التخطيط •
 .المطلوبة لتحقيق األهداف الذي تعهد المشروع بتحقيقها

 يتم إجراء هذه العمليات إلآمال العمل المحدد في خطة إدارة المشروع آي يتم اإليفاء .مجموعة عمليات التنفيذ •
 .بمواصفات المشروع

تحتاج هذه العمليات إلى تتبع ومراجعة وتنظيم تقدم المشروع وأدائه وتحديد  .مجموعة عمليات الرصد والتحكم •
 .تغييرها أي جوانب يكون من الضروري إدخال تغييرات فيها  والبدء في 

مجموعات العملياتية آي يتم إقفال جميع األنشطة في  ال لتنجيز يتم إجراء هذه العمليات  .مجموعة عمليات اإلقفال •
 .المشروع أو المرحلة بشكل رسمي

 بقية هذا الفصل معلومات عن إدارة المشروعات في مشروع واحد يتم تنظيمه آشبكة من العمليات ذات  يوفر
  :ة التاليةيالتفصيل وتشتمل على األقسام الرئيسب هذه العمليات   ويتم شرح .العالقات المتشابكة

  ت عملية إدارة المشروعات العادية تفاعال3-1

   مجموعات عملية إدارة المشروعات3-2

   مجموعة عمليات البدء3-3

  مجموعة عمليات التخطيط  3-4

  مجموعة عمليات التنفيذ 3-5

  . مجموعة عمليات الرصد والتحكم3-6

  مجموعة عمليات اإلقفال 3-7

   تفاعالت عملية إدارة المشروعات العادية3-1
وعلى الرغم من ذلك، فهي تتداخل  .ميزة مع واجهات محددة جيدةتمليات إدارة المشروعات آعناصر ميتم تقديم ع

معظم القائمين ذوي الخبرة على إدارة المشروعات يدرآون أن هناك  .وتتفاعل بطرق لم يتم تناولها هنا بالتفصيل
 لتطبيق خبرات  ترشدمكونة لها مجموعات العمليات الضرورية و ال .أآثر من طريقة إلدارة أحد المشروعات

 العديد من  بتكراريةيتسم تطبيق عمليات إدارة المشروع  .ومهارات إدارة المشروع المناسبة أثناء أحد المشروعات
  .هذه العمليات أثناء المشروع

العمليات تحتاج الطبيعة التكرارية إلدارة المشروع إلى رصد ومراقبة مجموعة العمليات لتتفاعل مع باقي مجموعات 
فإن وبأّن ادارة أحد المشروعات هي عبارة عن جهد محدود باإلضافة إلى ذلك، . 1-3آما هو موضح في الشكل رقم 

  .مجموعة عمليات البدء تبدأ المشروع بينما تقوم مجموعة عمليات اإلقفال بإنهائه 
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   مجموعات عمليات إدارة المشروع1-3الشكل رقم 

 

نادًرا ما تكون مجموعات العمليات أحداث  . المشروع بالمخرجات التي تنتج عنهاترتبط مجموعات عملية إدارة
 ناتج إحدى  عادة يكون . فهي عبارة عن أنشطة متداخلة تحدث على مدار فترة المشروع؛منفصلة أو تتم في آن واحد

 مجموعة عمليات التخطيط بإمداد تقوم .عملية أخرى أو أحد إنجازات المشروع التي يتم تسليمهالالعمليات هو أحد إدخاالت 
 خطة إدارة المشروع  تحديث تحتاج إلىوهي. مجموعة عمليات التنفيذ بخطة إدارة المشروع ومستندات المشروع 

 يوضح الطريقة التي تتفاعل بها مجموعات العمليات ويبين 2-3الشكل رقم  .مع التقدم في تنفيذ المشروع  هومستندات
 إلى مراحل، فإن مجموعات العمليات تتفاعل مع بعضها البعض  مقّسما المشروع اذا آان.متباينةمستوى التداخل في أوقات 

  .في آل مرحلة

 

   تفاعل مجموعات العمليات في إحدى المراحل أو أحد المشروعات2-3الشكل 

 

 توافر وثيقة د عن .وخير مثال على ذلك هو إنهاء مرحلة التصميم التي تتطلب موافقة العميل على وثيقة التصميم
عند تقسيم أحد  .التصميم،  توفر وصف المنتج لمجموعة عمليات التخطيط والتنفيذ في مرحلة واحدة تالية أو أآثر

بطريقة والمشروعات إلى مراحل، يتم تنفيذ مجموعات العمليات بشكل مناسب إلدارة المشروع بشكل فعال حتى النهاية 
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مراحل، يتم تكرار العمليات في آل مرحلة حتى يتم الحصول على المعايير الخاصة في المشروعات متعددة ال .قابلة للتحكم
  .معلومات إضافية عن دورات حياة المشروع ومراحله على  2يشتمل الفصل رقم  .بإنهاء المرحلة

   مجموعات عملية إدارة المشروعات3-2
يكون  .خمسة الالزمة ألي مشروعتقوم األقسام التالية بتحديد ووصف مجموعات عمليات إدارة المشروع ال

وهي مستقلة عن  .مجموعات العمليات الخمسة   لواحق واضحة وعادًة ما يتم تنفيذها بنفس التسلسل في آل مشروعل
يتم في الغالب إعادة مجموعات العمليات المستقلة والعمليات المكونة  .مجاالت التطبيق أو مراآز النشاط الصناعي

تتفاعل العمليات المكونة مع بعضها البعض داخل إحدى مجموعات العمليات وبين  .شروعالمستقلة قبل إنهاء الم
تتفاوت طبيعة هذه التفاعالت من مشروع إلى مشروع وقد يتم أو ال يتم تنفيذها من خالل ترتيب  .مجموعات العمليات

  .معين
قات والتفاعالت األساسية التي تتم بين  ملخًصا شامًال للتدف، الذي يحتوي على  تدفق العمليات3-3يقدم الشكل رقم 

تشتمل مجموعة العمليات على العمليات المكونة إلدارة المشروعات  .المجموعات العملياتية وأصحاب المصالح المحددين
حيث تصبح النتيجة أو الناتج الناجم عن إحدى العمليات هو ، التي ترتبط فيما بينها من خالل المدخالت والمخرجات و

عند انقسام المشروعات الضخمة أو المعقدة إلى  .مجموعات العمليات ليست مراحل المشروعاّن  .إلى عملية أخرىالمدخل 
البناء والفحص ،النموذج األولي ،التصميم ،تنمية المفاهيم ، مثل دراسة الجدوى ،مراحل منفصلة أو إلى مشروعات فرعية

  .رحلة أو في آل مشروع فرعييتم تكرار جميع مجموعات العمليات في آل م وغيرها، 

 إلى خمس مجموعات عمليايتة إلدارة 42 يعكس تقسيم عمليات إدارة المشروع البالغ عددها 1-3الجدول رقم 
تظهر عمليات إدارة المشروع في مجموعة العمليات التي تحدث فيها  .المشروع وتسع مجاالت معرفية إلدارة المشروع

وعة عمليات متم تحديث إحدى العمليات  بشكل طبيعي في مجال تعتبر عملية جديدة  اذا فعلى سبيل المثال،  . األنشطةمعظم
  .في مجموعة عمليات التنفيذوالتخطيط 
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    تفاعالت عمليات إدارة المشروع3-3الشكل رقم 
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   تخطيط مجموعات عملية إدارة المشروع والمجاالت المعرفية1-3الجدول رقم 
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   مجموعة عمليات البدء3-3
تكون مجموعة عمليات البدء من تلك العمليات التي يتم تنفيذها لتحديد مشروع جديد أو مرحلة جديدة في مشروع ت

يتم تحديد النطاق المبدئي و  .موجود بالفعل عن طريق الحصول على تصريح البدء في ذلك المشروع أو تلك المرحلة
يتم تحديد أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين الذين آما  .التعهد بالموارد المالية المبدئية في عمليات البدء

يتم  . مدير المشروع إذا لم يكن قد تم تعيينه من قبل اختيارسيتم  .يؤثرون في النتيجة الكلية للمشروعسسيتفاعلون و
يكون المشروع قد تّم ترخيصه رسميا  .تخزين هذه المعلومات في وثيقة تأسيس المشروع وسجل أصحاب المصالح

 في صياغة وثيقة تأسيس  قد يساعدعلى الرغم من أن فريق إدارة المشروع   .هند الموافقة على وثيقة تأسيسع
  ).4-3الشكل رقم (المشروع، فإن الموافقة والتمويل تتم معالجتهما خارج حدود المشروع 

ء من مجموعة عمليات يمكن تقسيم العديد من المشروعات الضخمة أو المعقدة إلى مراحل منفصلة ويأتي ذلك آجز
يتم تنفيذ عمليات البدء في مثل تلك المشروعات أثناء المراحل التالية للتصديق على القرارات التي تم اتخاذها أثناء  .البدء

يساعد تنفيذ عمليات البدء في بداية آل مرحلة في  .وثيقة تأسيس المشروع األصلية وعمليات تحديد أصحاب المصلحة
يتم التحقق من معايير النجاح  .متمرآًزا حول الحاجة التجارية التي تعهد المشروع بالتعامل معهااالحتفاظ بالمشروع 

 ،يتم بعد ذلك اتخاذ القرار بضرورة مواصلة  .وتخضع تأثيرات وأهداف أصحاب المصلحة في المشروع للمراجعة والتنقيح
  .تأخير أو إيقاف المشروع

ناء عمليات البدء  يحسن من إمكانية الملكية المشترآة وقبول االنجازات إشراك العمالء وباقي أصحاب المصلحة أث
  .ورضا العمالء وأصحاب المصلحة اآلخرين

 

  حدود المشروع. 4-3الشكل رقم 

قد يتم تنفيذ عمليات البدء من خالل العمليات التنظيمية أو البرامج أو الحقيبة االستثمارية التي تقع خارج نطاق سيطرة 
على سبيل المثال، قد يتم توثيق الحاجة إلى متطلبات رفيعة المستوى آجزء من مبادرة تمهيدية أآبر وذلك قبل ف .المشروع

يتم وضع أوصاف واضحة  .يمكن التحقق من جدوى التعهد الجديد من خالل عملية تقييم البدائل .البدء في أحد المشروعات
قد يحتوي توثيق هذا القرار على  . مشروع  لإليفاء بالمتطلباتفضل أألهداف المشروع بما في ذلك األسباب الكامنة وراء 

 آجزء من عمليات .مدة المشروع والتنبؤ بالموارد الالزمة لتحليل استثمار المؤسسة،النواتج ،بيان نطاق المشروع المبدئي 
  .منح مدير المشروع السلطة الستخدام موارد المؤسسة في أنشطة المشروع التالية ي البدء،
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   مجموعة عمليات البدء5-3الشكل رقم 

  ):7-3 و6-3الشكلين (تشتمل على عمليات إدارة المشروع التالية ) 5-3الشكل رقم (مجموعة عمليات البدء 

   وضع وثيقة تأسيس المشروع3-3-1

  وتوثق عملية وضع وثيقة  ترخص بشكل رسمي ألحد المشروعات أو إحدى المراحل  هي وثيقة تأسيس المشروع 
 هذه العملية في المشروعات في    تستخدم  .لمتطلبات المبدئية التي تفي باحتياجات أصحاب المصالح وتوقعاتهما

  .تم اتخاذها أثناء اإلعادة السابقة لوضع وثيقة تأسيس المشروع قد تنقيح القرارات التي ل للتصديق أو  متعّددةمراحل

 

  خالت والمخرجاتالمد:   وضع وثيقة تأسيس المشروع6-3الشكل رقم 

 

  تحديد أصحاب المصالح. 3-2-2

جميع األفراد والمنظمات التي تقع في نطاق تأثير المشروع وتوثيق تحديد أصحاب المصالح هي عملية تحديد 
  . واشتراآهم وتأثيرهم في نجاح المشروعم المعلومات المناسبة المتعلقة باهتماماته
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  مدخالت والمخرجاتال : تحديد أصحاب المصالح7-3الشكل رقم 

   مجموعة عمليات التخطيط3-4
تنقيح  وتحديد ،ترسيخ النطاق الكلي للجهود  في تتكون مجموعة عمليات التخطيط من تلك العمليات التي يتم تنفيذها 

تقوم عمليات التخطيط بوضع خطة إدارة المشروعات  .األهداف وتطوير اإلجراءات الالزمة لتحقيق هذه األهداف
تعمل الطبيعة متعددة األبعاد إلدارة المشروع  .تندات المشروعات التي سيتم استخدامها لتنفيذ المشروعوصياغة مس

قد تكون هناك حاجة إلى مزيد  .على خلق حلقات تغذية استرجاعية متكررة من أجل الحصول على مزيد من التحليل
 طوال  تحدثالتغييرات الواضحة التي  .من التخطيط آلما تم جمع وفهم المزيد من معلومات المشروع وخصائصه

ومن ؛ دورة حياة المشروع  تستدعي الحاجة إلى الرجوع مرة أخرى إلى واحدة أو أخرى من عمليات التخطيط 
التخطيط الموجي "غالًبا ما يعرف هذا التفصيل التقدمي لخطة إدارة المشروع بـ  .المحتمل الرجوع إلى عمليات البدء

  .ان   ومستمرتان  متكررتان لى أن التخطيط والتوثيق عمليت، مما يشير إ"المتغير
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   مجموعة عمليات التخطيط8-3الشكل رقم 

  التي يتم وضعها آمخرجات من مجموعة عمليات التخطيط باستكشاف جميع هستقوم خطة إدارة المشروع ومستندات
قد تؤثر التحديثات الناجمة عن التغييرات  .المخاطر والمشتريات،االتصال ،الجودة ،التكلفة ،الزمن ،جوانب النطاق 

 التحديثات التي يتم  توفر .المعتمدة أثناء المشروع تأثيًرا واضًحا في أجزاء خطة إدارة المشروع ومستندات المشروع
 دقة أآبر فيما يتعلق بمتطلبات الجدول الزمني والتكاليف والموارد لمالئمة النطاق المحدد إدخالها على هذه المستندات 

  .للمشروع

ينبغي أن يقوم فريق المشروع بتشجيع مشارآة جميع أصحاب المصلحة عند تخطيط المشروع ووضع خطة إدارة 
 انتهاء جهد التخطيط األولي بسبب تعذر د موعاإلجراءات التي تقوم بها المؤسسة هي التي تحدد  . هالمشروع ومستندات

  تعيينه المحّددتتأثر هذه اإلجراءات بطبيعة المشروع و  .استمرار عملية التغذية االسترجاعية والتنقيح بشكل غير محدود
  .يتم فيها تنفيذ المشروع  باإلضافة إلى البيئة التي  ،وأنشطة الرصد والتحكم المناسب
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فعلى سبيل  . تتم بين العمليات داخل مجموعة عمليات التخطيط على طبيعة المشروعتتوقف باقي التفاعالت التي
يدرك الفريق   . وضع تخطيط واضح اتمام خطورة في بعض المشروعات  حتى أو عدم  قليل اما يكون هناك  المثال، 

ألمر الذي ينتج عنه خطر  آنذاك أن هناك مخاطرة غير محسوبة فيما يتعلق بالتكلفة والجدول الزمني المستهدف وهو ا
يتم إدخالها على خطة إدارة المشروع أو مستندات و نتائج التكرارات آتحديثات  توّثق .تم التعارف عليه مسبًقاي  لم  ،أآبر

  .المشروع

 28-3 حتى 9-3على عمليات إدارة المشروع المحددة في األشكال من ) 8-3الشكل (تشتمل مجموعة عملية التخطيط 
  ).20-4-3 حتى 1-4-3  رقماألقسام الى انظر (

   وضع خطة إدارة المشروع3-4-1

دمج وتنسيق جميع ،تجهيز ،وضع خطة إدارة المشروع هي عبارة عن عملية توثيق اإلجراءات الالزمة لتحديد 
 رصد،تنفيذ ،  للمعلومات المتعلقة بطريقة تخطيط يتصبح خطة إدارة المشروع هي المصدر الرئيس .الخطط الثانوية

  .مراقبة وإقفال المشروع،

 

  المدخالت والمخرجات : وضع خطة إدارة المشروع9-3الشكل رقم 

 

   تجميع المتطلبات3-4-2

  .تجميع المتطلبات هي عملية تحديد وتوثيق احتياجات أصحاب المصالح حتى يتم تحقيق أهداف المشروع
 

 

  المدخالت والمخرجات : تجميع المتطلبات10-3الشكل رقم 

  تحديد النطاق 3-4-3
  .تحديد النطاق هو عملية وضع شرح تفصيلي للمشروع والمنتج

 

  المدخالت والمخرجات : تحديد النطاق11-3الشكل رقم 
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   إنشاء هيكل تجزئة العمل3-4-4

إنشاء هيكل تجزئة العمل هو عبارة عن عملية تقسيم نواتج وأعمال المشروع إلى مكونات أصغر يمكن التحكم فيها 
  .بربشكل أآ

 

  المدخالت والمخرجات  : إنشاء هيكل تجزئة العمل12-3الشكل 

   تحديد األنشطة3-4-5
  .تحديد األنشطة هي عملية تحديد إجراءات معينة يتم تنفيذها آي يتم إنتاج مخرجات المشروع

 

  المدخالت والمخرجات : تحديد األنشطة13-3الشكل رقم 

   تسلسل األنشطة3-4-6
  .ية تحديد وتوثيق العالقات بين أنشطة المشروعتسلسل األنشطة هي عمل

 

  المدخالت والمخرجات : تسلسل األنشطة14-3الشكل رقم 

   تقدير موارد النشاط3-4-7

 المعدات أو اإلمدادات الالزمة لتنفيذ آل نشاط ، األفراد ،تقدير موارد النشاط هي عملية تقدير نوع وآميات المواد 
  .من األنشطة

 

  المدخالت والمخرجات : تقدير موارد النشاط15-3الشكل رقم 
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   تقدير الفترات الزمنية للنشاط3-4-8

تقدير الفترات الزمنية للنشاط هي عملية تقدير فترات العمل الالزمة إلآمال األنشطة المستقلة باستخدام الموارد 
  .المتاحة

 

  المدخالت والمخرجات : تقدير الفترات الزمنية للنشاط16-3الشكل رقم 

   وضع الجدول الزمني3-4-9

وضع الجدول الزمني هو عملية تحليل تسلسالت األنشطة وفتراتها والموارد الالزمة وقيود الجدول الزمني آي يتم 
  .وضع الجدول الزمني الخاص بالمشروع

 

 المدخالت والمخرجات : وضع الجدول الزمني17-3الشكل رقم 

 

   تقدير التكاليف3-4-10

  .ملية تقدير الموارد المالية الالزمة إلآمال أنشطة المشروعتقدير التكاليف هي ع

 

  المدخالت والمخرجات :تقدير التكاليف. 18-3الشكل رقم 
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   تحديد الميزانية3-4-11
برامج العمل لتحديد خط قاعدي ل لألنشطة الفردية أو  التقديريةللتكاليف  تحديد الميزانية هي عملية حساب إجمالي 

  .معتمد للتكاليف
  

 

  المدخالت والمخرجات : تحديد الميزانية19-3الشكل رقم 

   التخطيط للجودة3-4-12
أو معايير الجودة الخاصة بالمشروع والمنتجات وتوثيق الطريقة التي /التخطيط للجودة هو عملية تحديد متطلبات و

  .سيتم بها إظهار التزام المشروع بذلك

 

   والمخرجاتالمدخالت : التخطيط للجودة20-3الشكل رقم 

   وضع خطة الموارد البشرية3-4-13
 والمهارات الالزمة للمشروع وتوضيح  المسؤولياتوضع خطة الموارد البشرية هو عملية تحديد وتوثيق األدوار و

  . األفراد شؤونالعالقات ووضع خطة إدارة 

 

 المدخالت والمخرجات : وضع خطة الموارد البشرية21-3الشكل رقم 
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   االتصاالت تخطيط3-1-14
تحديد المعلومات التي يحتاج إليها أصحاب المصالح في المشروع وتحديد طريقة  عملية  هو تخطيط االتصاالت 

  .التواصل

 

  المدخالت والمخرجات : تخطيط االتصاالت22-3الشكل رقم 

  تخطيط إدارة المخاطر3-4-15
  .لها تطبيق أنشطة إدارة المخاطر في المشروع عملية تحديد الطريقة التي يتم من خال هوتخطيط إدارة المخاطر 

 

  المدخالت والمخرجات : تخطيط إدارة المخاطر23-3الشكل رقم 

 

   تحديد المخاطر3-4-16
  .تحديد المخاطر هو عملية تحديد المخاطر التي قد تؤثر على المشروع وتوثيق خصائصها المميزة

 

  تالمدخالت والمخرجا : تحديد المخاطر24-3الشكل رقم 
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   إجراء التحليل الكيفي للمخاطر3-4-17
إجراء التحليل الكيفي للمخاطر هو عملية إخضاع المخاطر حسب أهميتها لمزيد من التحليل واإلجراءات عن طريق 

  .تقييم احتمالية حدوثها وتأثيرها والجمع بينهما

 

  المدخالت والمخرجات : إجراء التحليل الكيفي للمخاطر25-3الشكل رقم 

 

  إجراء التحليل الكمي للمخاطر 3-4-18
إجراء التحليل الكمي للمخاطر هو عملية القيام بتحليل عددي لتأثير المخاطر التي تم الكشف عنها على أهداف 

  .المشروع

 

  المدخالت والمخرجات :   إجراء التحليل الكمي للمخاطر26-3الشكل رقم 

 

   تخطيط مواجهة المخاطر 3-4-19

 هو عملية وضع الخيارات واإلجراءات بهدف تحسين الفرص والتقليل من المخاطر التي تخطيط مواجهة المخاطر
  .تهدد المشروع

 

  المدخالت والمخرجات : تخطيط مواجهة المخاطر27-3الشكل رقم 
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   تخطيط المشتريات3-4-20

 .لبائعين المحتملينتخطيط المشتريات هو عملية توثيق قرار الشراء في المشروع وتحديد طريقة الشراء وتحديد ا

 

  المدخالت والمخرجات : تخطيط المشتريات28-3الشكل رقم

 

   مجموعة عمليات التنفيذ3-5

 يتم آي المشروع إدارة خطة تتكون مجموعة عمليات التنفيذ من تلك العمليات التي يتم إجراؤها إلآمال العمل المحدد في
لياتية على تنسيق األفراد والموارد باإلضافة إلى دمج وإجراء تشتمل هذه المجموعة العم .المشروع بمواصفات اإليفاء

  ).29-3الشكل رقم ( مع خطة إدارة المشروع  وفقاأنشطة المشروع 
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   مجموعة عمليات التنفيذ29-3الشكل رقم 

د يشتمل وق . أثناء تنفيذ المشروع تحتاج النتائج إلى إدخال تحديثات على التخطيط وإعادة وضع الخطوط األساسية له
ذلك على التغييرات التي يتم إدخالها على الفترات الزمنية المخصصة للنشاط والتغييرات التي يتم إدخالها على إنتاجية 

  وقد تتطلب إجراء هقد تؤثر هذه التباينات في خطة إدارة المشروع أو مستندات .الموارد وتوافرها والمخاطر غير المتوقعة
 تعمل نتائج ذلك التحليل على تشغيل طلبات التغيير والتي   .ات المناسبة إلدارة المشروعتحليل تفصيلي ووضع االستجاب

يتم   . ومن المحتمل أن تتطلب تحديد قيم قاعدية جديدة؛  إذا تمت الموافقة عليهاهتعدل خطة إدارة المشروع أو باقي مستندات
تشتمل مجموعة عمليات التنفيذ على  .مليات التنفيذإنفاق قدر آبير من ميزانية المشروع في إجراء عمليات مجموعة ع

  ):37-3 حتى 30-3  رقماألشكال (عمليات إدارة المشروع التالية 
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    توجيه وإدارة تنفيذ المشروع3-5-1

  .توجيه وإدارة تنفيذ المشروع هو عملية تنفيذ العمل المحدد في خطة إدارة المشروع لتحقيق أهداف المشروع

 

  المدخالت والمخرجات :توجيه وإدارة تنفيذ المشروع 30-3الشكل رقم 

   تنفيذ توآيد الجودة3-5-2
 للتأآد من استخدام معايير جودة  مراقبتهاتنفيذ توآيد الجودة هو عملية مراجعة متطلبات الجودة ونتائج إجراءات 

  .وحدود تشغيل مناسبة

 

  المدخالت والمخرجات : تنفيذ توآيد الجودة31-3الشكل رقم 

   تكوين فريق المشروع3-5-3
تكوين فريق المشروع هو عملية التأآد من توافر الموارد البشرية والحصول على الفريق الالزم إلنهاء مهام 

  .المشروع

 

  المدخالت والمخرجات  :تكوين فريق المشروع. 32-3الشكل رقم 

   تطوير فريق المشروع3-5-4
ت والتفـاعـل بين أعـضاء فـريق العـمـل والمحيط الذي يعمل فيه تطوير فريق المشروع هو عـمليـة تحـسين الكفاءا

  .المشـروعجميع أعضاء فريق العمل لتعـزيز أداء 

 

  المدخالت والمخرجات : تطوير فريق المشروع33-3الشكل رقم 
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   إدارة فريق المشروع3-5-5
ـل المشـاآل وتنسـيق التغـييرات مـن أجل  التعـليقات وح وتقّدمتتبع أداء الفـريق عـمليـة  إدارة فريق المشروع هي

  .المشـروعتحـسين أداء 

 

  المدخالت والمخرجات : إدارة فريق المشروع34-3الشكل رقم 

 

   توزيع المعلومات 3-5-6
  . لهتوزيع المعلومات هو عملية إتاحة المعلومات المناسبة في متناول حاملي أسهم المشروع آما هو مخطط 

 

 المدخالت والمخرجات :زيع المعلومات تو25-3الشكل رقم 

 

  إدارة توقعات أصحاب المصالح 3-5-7
إدارة توقعات أصحاب المصالح هي عملية التواصل مع أصحاب المصالح والتعاون معهم لإليفاء باحتياجاتهم 

  .ومواجهة المشاآل عند وقوعها

 

  المدخالت والمخرجات : إدارة توقعات أصحاب المصالح36-3الشكل رقم 
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   إدارة المشتريات3-5-8
  . منح العقدإدارة المشتريات هي عملية الحصول على استجابات البائع وتحديد أحد البائعين و

 

  المدخالت والمخرجات : تخطيط المشتريات37-3ل رقمالشك

 

    مجموعة عمليات الرصد والتحكم3-6
في تقدم  ، تنظيم  ، مراجعة  ، لى تتبع تتكون مجموعة عمليات الرصد والتحكم من تلك العمليات التي تحتاج إ

تحديد أي جوانب يكون من الضروري إدخال تغييرات فيها على الخطة والبدء في التغييرات  آذلك  ؛المشروع وأدائه
 للمراقبة والقياس بشكل منتظم  اخضاع المشروعتتمثل الفائدة الرئيسة من مجموعة العمليات هذه في  .المتماثلة

  :آما تشتمل مجموعة عمليات الرصد والتحكم على ما يلي .الختالفات عن خطة إدارة المشروعومتسق لتحديد ا
 .رصد التغييرات والتوصية باإلجراءات الوقائية عند التوقع بالمشاآل المحتمل حدوثها •
 .رصد أنشطة المشروع المستمرة  مقابل خطة إدارة المشروع والخط القاعدي ألداء المشروع •
تنفيذ التغييرات التي تمت الموافقة فقط وامل التي قد تحيط بالتحكم المتكامل في التغيير بحيث يتم التأثير في الع •

 . عليها 
يعمل هذا الرصد المستمر على إمداد فريق المشروع برؤية ازدهار المشروع ويحدد أي مجاالت تحتاج إلى مزيد من 

 ،مراقبة العمل الذي يتم القيام به في إحدى مجموعات العملياتال تكتفي مجموعة عمليات الرصد والتحكم برصد و .االنتباه
تقوم مجموعة عمليات الرصد والتحكم في  . برصد ومراقبة الجهود الكلية المبذولة في المشروع أيضاولكنها  تقوم

المشروع المشروعات متعددة المراحل بتنسيق مراحل المشروع آي يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية أو وقائية بحيث يلتزم 
فعلى سبيل    .قد ينتج عن هذه المراجعة تحديثات موصى بها ومعتمدة في خطة إدارة المشروع .بخطة إدارة المشروع

 أن يتم إدخال تعديالت على خطة التوظيف الحالية واالعتماد على )مفتقد (المثال، قد يتطلب تاريخ االنتهاء من نشاط فائت
  .لتي تحدث بين أهداف الميزانية والجدول الزمنيساعات العمل اإلضافية والمقايضات ا
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   مجموعة عمليات الرصد والتحكم38-3الشكل رقم 

-3  رقماألشكال من(على عمليات إدارة المشروع التالية ) 38-3الشكل رقم (تشتمل مجموعة عمليات الرصد والتحكم 
  ):48-3 حتى 39

   رصد العمل في المشروع والتحكم فيه3-6-1
  المشروع العـمـليات الالزمة لبـدء  ومـراقـبة وضبط ي المشروع والتحكم فيه هو عـمليـة متـابعـةرصد العمل ف

ويشتمل الرصد على صياغة  .خطة إدارة المشروعاألداء المحددة في بأهداف وتخطيطه وتنفـيذه وإنهـائه للوفاء 
،  المتعلقة بأداء المشروع بخصوص النطاق توفر تقارير األداء المعلومات .تقارير الحالة وقياس التقدم والتنبؤ

  .الجودة والمخاطر ويمكن استخدام هذه المعلومات آمدخالت لعمليات أخرى  ،الموارد ، التكلفة  ، الجدول الزمني 

 

  المدخالت والمخرجات  : رصد العمل في المشروع والتحكم فيه39-3لشكل رقم ا
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   تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير3-6-2
 تطرأ على  عندما  وادارتها  ها واعتمادطلبات التغيير هو عملية مراجعة جميع  للتغييرفيذ المراقبة المتكاملة تن

  . وأصول العملية المؤسسية ومستندات المشروع وخطة إدارة المشروعالتسليمات

 

  المدخالت والمخرجات : تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير40-3الشكل رقم 

 

   النطاق تحقيق3-6-3
  .تحقيق النطاق هو عملية قبول تشكيل اإلنجازات التي انتهى المشروع من تحقيقها

 

  المدخالت والمخرجات : تحقيق النطاق41-3الشكل رقم 

   ضبط النطاق3-4-6
  أساس ضبط النطاق هو عملية مراقبة حالة المشروع ونطاق المنتجات والتحكم في التغييرات التي تطرأ على خط 

  .النطاق

 

 المدخالت والمخرجات : ضبط النطاق42-3الشكل رقم 
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   مراقبة الجدول الزمني3-6-5

مراقبة الجدول الزمني هي عملية مراقبة حالة المشروع لتحديث تقدم المشروع والتحكم في التغييرات التي تطرأ 
  .على خط أساس الجدول الزمني

 

  خرجاتالمدخالت والم : ضبط الجدول الزمني43-3الشكل رقم 

 

   ضبط التكاليف 3-6-6

 والتحكم في التغييرات التي تطرأ على خط أساس  ميزانيتهضبط التكاليف هي عملية مراقبة حالة المشروع لتحديث 
  .التكلفة

 

  المدخالت والمخرجات : ضبط التكاليف44-3الشكل رقم 

 

   تنفيذ مراقبة الجودة3-6-7

 األداء والتوصيات بإدخال التغييرات   تقّيمتائج أنشطة الجودة التي تنفيذ مراقبة الجودة هو عملية رصد وتسجيل ن
  .المطلوبة

 

  المدخالت والمخرجات : تنفيذ مراقبة الجودة45-3الشكل رقم 
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   صياغة تقارير األداء3-6-8
في تجميع وتوزيع معلومات األداء بما في ذلك تقارير الحالة وإجراءات التقدم صياغة تقارير األداء هي عملية 

  .المشروع والتوقعات

 

  المدخالت والمخرجات : صياغة تقارير األداة46-3الشكل رقم 

   مراقبة المخاطر والسيطرة عليها3-6-9
   ومراقبة ها ،وتعقبالتي تّم اآتشافها ، مراقبة المخاطر والسيطرة عليها هي عملية تنفيذ خطط مواجهة المخاطر 

  . في جميع جوانب المشروع فعاليتهاجديدة وتقييم   مخاطر المخاطر المتبقية والتعرف على 

 

  المدخالت والمخرجات : مراقبة المخاطر والسيطرة عليها47-3الشكل رقم 

 

   إدارة المشتريات3-6-10
إدارة المشتريات هي عملية إدارة عالقات المشتريات ورصد تنفيذ االتفاقيات وإدخال التغييرات والتصحيحات 

  .الالزمة

 

  المدخالت والمخرجات : إدارة المشتريات48-3الشكل رقم
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  مجموعة عمليات اإلقفال 3-7
تتكون مجموعة عمليات اإلقفال من تلك العمليات التي يتم إجراؤها إلنهاء جميع األنشطة في جميع مجموعات 

 مجموعة عند إنهاء .عمليات إدارة المشروع إلآمال المشروع أو المرحلة أو االلتزامات التعاقدية بشكل رسمي
 االنتهاء منها في جميع مجموعات العمليات إلقفال المشروع أو إحدى  ويتّمالعمليات هذه،  تتحقق العمليات المحددة 

قد يحدث ما يلي عند إقفال المشروع أو  . بأنه اآتمل ه بشكل رسمي  المشروع أو إحدى مراحلويثّبت.  مراحله 
  :المرحلة
 يل أو الراعي العم من قبلالحصول على الموافقة  •
 القيام بالمراجعة بعد انتهاء المشروع أو المرحلة •
 تسجيل تأثيرات تخصيص أي عملية •
 توثيق الدروس المستفادة •
 .تطبيق التحديثات المناسبة على أصول العملية التنظيمية •
يانات  آي يتم استخدامها آب(PMIS)حفظ جميع مستندات المشروع ذات الصلة في نظام معلومات إدارة المشروع  •

 .تاريخية
 .إقفال المشتريات •

 

   مجموعة عمليات اإلقفال49-3الشكل رقم 

 

  ):51-3 و50-3  رقمالشكلين(على عمليات إدارة المشروع التالية ) 49-3الشكل رقم (تشتمل مجموعة عمليات البدء 

   االنتهاء من المشروع أو المرحلة3-7-1

مجـموعات عـمليـة إدارة الموجودة في األنشطة نتهاء مـن آافة االاالنتهاء من المشروع أو المرحلة هو عـمليـة 
  .بصفـة رسـميـةالمرحلة أو المشـروع ليتم إنهاء  المشـروع

 

  المدخالت والمخرجات  : االنتهاء من المشروع أو المرحلة50-3الشكل رقم 
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   إقفال المشتريات3-7-2

  .شروعإقفال المشتريات هي عملية االنتهاء من آل مشتريات الم
  

 

  المدخالت والمخرجات : إقفال المشتريات51-3الشكل رقم
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  القسم الثالث
  المجاالت المعرفية في إدارة المشروع

 
  مقدمة القسم الثالث
  إدارة تكامل المشروع 4الفصل رقم 
  إدارة نطاق المشروع 5الفصل رقم 
  إدارة وقت المشروع 6الفصل رقم 
  إدارة تكلفة المشروع 7الفصل رقم 
  إدارة جودة المشروع 8الفصل رقم 
  إدارة الموارد البشرية في المشروع 9الفصل رقم 
  إدارة اتصاالت المشروع 10الفصل رقم 
  إدارة مخاطر المشروع 11الفصل رقم 
  إدارة مشتريات المشروع 12الفصل رقم 

المراجع
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  مقدمة القسم الثالث

  أشكال تدفق البيانات
شكل تدفق  ).12 حتى 4الفصول من رقم (يتم توفير شكل تدفق البيانات في آل فصل يتناول المجال المعرفي 

البيانات يمثل شرًحا ملخًصا لمدخالت ومخرجات العملية التي تتدفق خالل جميع العمليات التي تتم في مجال 
ن العمليات يتم عرضها هنا آعناصر متمايزة مع واجهات محددة جيًدا، إال أنها تتميز على الرغم من أ .معرفي ما

  .بالتكرارية عند التطبيق وقد تتداخل بعدة أشكال تم شرحها هنا بالتفصيل
 

 

 
قائمة تفسيرية لشكل تدفق البيانات. 1-3الشكل 
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   إدارة تكامل المشروعالرابعالفصل 
تشتمل إدارة تكامل المشروع على عمليات وأنشطة البد من القيام بها لتحديد وتعيين وتجميع وتوحيد وتنسيق العمليات المختلفة 

 في سياق إدارة المشروع، يشتمل التكامل على خصائص التوحيد .وأنشطة إدارة المشروع في مجموعات عملية إدارة المشروع
واالندماج والربط المفصل، واإلجراءات التكاملية الهامة إلآمال المشروع، وإدارة توقعات أصحاب المصالح بشكل ناجح، 

تستلزم إدارة تكامل المشروع إجراء االختيارات المتعلقة بتخصيص الموارد وإجراء المبادالت بين  .واإليفاء بالمتطلبات
عادة ما يتم تقديم عمليات إدارة  .نب التبادل بين المجاالت المعرفية في إدارة المشروعاألهداف والبدائل المتنافسة وإدارة جوا

المشروعات آعمليات منفصلة مع واجهات محددة ولكنها من الناحية العملية تتداخل وتتفاعل بطرق ال يمكن تناولها بالتفصيل 
  .PMBOK® Guideالكامل في دليل 

  :ات إدارة تكامل المشروع والتي تتمثل فيما يلي يوفر نظرة عامة على عملي1-4الشكل 

 عملية وضع وثيقة من شأنها أن ترخص بشكل رسمي ألحد المشروعات أو إحدى -  وضع وثيقة تأسيس المشروع4-1
  . وتوثيق المتطلبات المبدئية التي تفي باحتياجات أصحاب المصالح وتوقعاتهم،المراحل

 عملية توثيق اإلجراءات الالزمة لتحديد وتجهيز ودمج وتنسيق جميع  عبارة عن-  وضع خطة إدارة المشروع4-2
  .الخطط الثانوية

  . عملية تنفيذ العمل المحدد في خطة إدارة المشروع لتحقيق أهداف المشروع-  توجيه وإدارة تنفيذ المشروع4-3

ليات الالزمة لبـدء مشروع  عـمليـة متـابعـة ومـراقـبة وضبط العـمـ-  رصد العمل في المشروع والتحكم فيه4-4
  .وتخطيطه وتنفـيذه وإنهـائه للوفاء بأهداف األداء المحددة في خطة إدارة المشروع

 عملية مراجعة جميع طلبات التغيير، وقبول التغييرات، وإدارة التغييرات التي -  تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير4-5
  .ومستندات المشروع وخطة إدارة المشروعتطرأ على التسليمات وأصول العملية التنظيمية 

 عـمليـة االنتهاء مـن آافة األنشطة الموجودة في مجـموعات عـمليـة إدارة المشـروع -  إغالق المشروع أو المرحلة4-6
  .ليتم إنهاء المشـروع أو المرحلة بصفـة رسـميـة

فعلى سبيل المثال،   فيها العمليات المستقلة، تظهر الحاجة إلى إدارة تكامل المشروع بوضوح في المواقف التي تتفاعل
وقد يتم  .يتضمن تقدير التكلفة إلحدى خطط الطوارئ دمج العمليات في المجاالت المعرفية المتعلقة بالتكلفة والوقت والمخاطر

وقد يكون  .ئلالرجوع إلى واحدة أو أآثر من تلك العمليات عند الكشف عن وجود المزيد من المخاطر المتعلقة بموظفين بدا
من الضروري أن تتكامل نواتج المشروع مع العمليات المستمرة سواء العمليات الخاصة بالمؤسسة المنفذة أو مؤسسة العميل 

آما تشتمل إدارة تكامل المشروع على  .أو التخطيط االستراتيجي طويل المدى الذي يراعي المشاآل والفرص المستقبلية
  .تندات المشروع لضمان االتساق مع خطة إدارة المشروع والمنتج الذي يتم إنجازهاألنشطة الالزمة الستعمال مس

وهم  .يدرك معظم القائمين ذوي الخبرة على إدارة المشروعات أن هناك أآثر من طريقة إلدارة أحد المشروعات
ة متفاوتة لتحقيق أداء يستخدمون المعرفة والمهارات والعمليات الالزمة إلدارة المشروع بترتيب مختلف وبدرجة صرام

فمدير المشروع وفريق  ولكن إدراك عدم وجود حاجة إلى عملية بعينها ال يعني ضرورة إهمالها،  .المشروع المرغوب
إذا آان المشروع يحتوى  .المشروع ينبغي أن يتناولوا آل عملية لتحديد مستوى التنفيذ الخاص بكل عملية في آل مشروع

  .ي استخدام نفس مستوى الصرامة في العمليات داخل آل مرحلة من مراحل المشروععلى أآثر من مرحلة، فينبغ

يمكن إدراك الطبيعة التكاملية للمشروعات وإدارة المشروع عن طريق مدارسة األنواع األخرى من األنشطة التي يتم 
  :راؤها بواسطة فريق إدارة المشروعفيما يلي أمثلة على بعض األنشطة التي يتم إج .القيام بها أثناء إآمال أحد المشروعات

ويشتمل ذلك على متطلبات ومعايير وافتراضات وقيود المشروع والمنتج وباقي التأثيرات المتعلقة  .تحليل وفهم النطاق •
 .بالمشروع وطريقة إدارتها ومعالجتها داخل المشروع

 إدارة المشروع باستخدام طريقة الوقوف على طريقة الحصول على المعلومات المحددة ومن ثم تحويلها إلى خطة •
 .PMBOK® Guideمنظمة آما هو موضح في دليل 

 .تنفيذ األنشطة إلنتاج نواتج المشروع •
 .قياس ومراقبة جميع جوانب تقدم المشروع واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحقيق أهداف المشروع •

تقوم مجموعة عمليات التخطيط  .المشروعغالًبا ما تتكرر الروابط بين العمليات الموجودة ضمن مجموعات عمليات 
بإمداد مجموعة عملية التنفيذ بخطة مدعمة بوثائق إلدارة المشروع في وقت مبكر من بداية المشروع ثم تسهل إدخال 

  .التحديثات على خطة إدارة المشروع إذا طرأ تغييرات أثناء التقدم في المشروع
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  روعنظرة عامة على إدارة تكامل المش. 1-4الشكل 

 

   وضع وثيقة تأسيس المشروع4-1
وضع وثيقة تأسيس المشروع هو عملية وضع وثيقة من شأنها أن ترخص بشكل رسمي ألحد المشروعات أو إحدى المراحل 

إنها تؤسس شراآة بين المؤسسة التي تقوم بتنفيذ  .وتوثيق المتطلبات المبدئية التي تفي باحتياجات أصحاب المصالح وتوقعاتهم
تعتبر وثيقة تأسيس المشروع  ).أو العميل في حالة المشروعات الخارجية( والمؤسسة التي طلبت تنفيذ المشروع المشروع

يتم تحديد مدير المشروع وتعيينه في مرحلة مبكرة من المشروع أثناء إخضاعه لدراسة  المعتمدة هي البداية الرسمية للمشروع، 
يوصى بأن  .تأسيس المشروع والذي دائًما ما يكون قبل بدء التخطيط للمشروعالجدوى ويفضل أن يكون ذلك أثناء وضع وثيقة 

يشارك مدير المشروع في وضع وثيقة تأسيس المشروع حيث تمد هذه الوثيقة مدير المشروع بالسلطة الالزمة الستخدام الموارد 
  في أنشطة المشروع 

، أو مكتب إدارة المشروع، أو لجنة توجيه يتم ترخيص المشروعات بواسطة شخص ما خارج المشروع مثل الراعي
فهما قد يقومان إما بوضع  .ينبغي أن يتمتع بادئ المشروع أو راعيه بمستوى مناسب لتمويل المشروع .الحقيبة االستثمارية

ووجود توقيع بادئ المشروع على وثيقة تأسيس  وثيقة تأسيس المشروع أو تفويض مدير المشروع للقيام بتلك المهمة
وينتج  .يتم ترخيص المشروعات بمقتضى االحتياجات التجارية الداخلية أو التأثيرات الخارجية .روع تمنحه الترخيصالمش

تؤدي عملية وضع وثيقة  .عن ذلك دائًما إجراء تحليل االحتياجات أو الحالة التجارية أو شرح الحالة التي سيعالجها المشروع
 2-4إلستراتيجية والعمل المستمر الخاص بالمؤسسة، ويوضح الشكل رقم تأسيس المشروع إلى الربط بين المشروع وا

  .3-4المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات الخاصة بتلك العملية ويتم توضيح مخطط تدفق البيانات في الشكل رقم 
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  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات وضع وثيقة تأسيس المشروع. 2-4الشكل رقم 

 

 
  مخطط تدفق بيانات وضع وثيقة تأسيس المشروع. 3-4 رقم الشكل

 

  المدخالت وضع وثيقة تأسيس المشروع  4-1-1
  بيان العمل الخاص بالمشروع. 1

يقوم بادئ أو راعي المشروع في  .بيان العمل هو عبارة عن سرد روائي للمنتجات أو الخدمات التي سينتجها المشروع
وفي المشروعات  .العمل بناًءا على االحتياجات التجارية، أو متطلبات المنتج، أو الخدمةالمشروعات الداخلية بتوفير بيان 

الخارجية، يمكن الحصول على بيان العمل من العميل آجزء من وثيقة عرض مثل طلب الحصول على العرض أو طلب 
  :تتمثل مراجع بيان العمل فيما يلي .الحصول على معلومات أو آجزء من التعاقد

تعتمد الحاجة التجارية إلحدى المؤسسات على طلب السوق، التقدم التكنولوجي، المتطلبات القانونية أو  .ة التجاريةالحاج •
 .اللوائح الحكومية

آما ينبغي أن يعمل هذا  .يعمل ذلك على توثيق خصائص المنتج الذي يتعهد المشروع بإنتاجه .وصف نطاق المنتج •
جات أو الخدمات الجاري إنتاجها والحاجة التجارية التي سيقوم المشروع الوصف على توثيق العالقة بين المنت

 .بمعالجتها
ينبغي اعتبار الخطة  .ينبغي أن تقوم جميع المشروعات بدعم األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة .الخطة اإلستراتيجية •

 . وتحديد أولويات المشروعاإلستراتيجية الخاصة بالمؤسسة المنفذة آأحد العوامل المؤثرة عند اتخاذ القرارات

  الحالة التجارية. 2

الحالة التجارية أو أي وثيقة مشابهة تقوم بتوفير المعلومات الالزمة من وجهة نظر تجارية لتحديد ما إذا آان المشروع  •
فة والمنفعة وغالًبا ما تشتمل الحالة التجارية على تحديد الحاجة التجارية وتحليل التكل .يستحق االستثمار المطلوب أم ال

يمكن أن تقوم المؤسسة أو العميل الذي يطلب المشروع بصياغة الحالة التجارية في حالة  .لترخيص المشروع
 :يتم صياغة الحالة التجارية آنتيجة لواحد أو أآثر مما يلي .المشروعات الخارجية
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 أآثر توفيًرا للوقود تجاوًبا مع مثل إحدى شرآات السيارات التي ترخص أحد المشروعات لتصنيع سيارات(طلب السوق  •
 ).نقص البنزين

مثل إحدى شرآات التدريب التي ترخص أحد المشروعات لوضع دورة تدريبية جديدة لزيادة (الحاجة التنظيمية  •
 )عائداتها

مثل إحدى شرآات الكهرباء التي ترخص أحد المشروعات لبناء محطة فرعية جديدة لخدمة مرآز (طلب العميل  •
 )صناعي جديد

مثل إحدى شرآات األجهزة اإللكترونية التي ترخص مشروًعا جديًدا لتصنيع آمبيوتر محمول أسرع (التقدم التكنولوجي  •
 )وأرخص وأصغر حجًما بعد التطورات التي طرأت على ذاآرة الحاسب اآللي واإللكترونيات

 لمعالجة الالزمة اإلرشادات لتحديد المشروعات أحد ترخص التي المصنعة الشرآات إحدى مثل(القانونية  المتطلبات •
 )السامة المواد إحدى

 ).آأن تتعهد إحدى الشرآات بتقليل التأثيرات البيئية(التأثيرات البيئية  •
آأن تقوم إحدى المؤسسات غير الحكومية في إحدى الدول النامية بترخيص مشروع لتوفير أنظمة (الحاجة االجتماعية  •

 ).لصحة العامة في المجتمعات التي تعاني من ارتفاع معدالت انتشار الكوليرامياه الشرب، والمراحيض، وتعليم ا
قد تخضع الحالة التجارية في المشروعات متعددة المراحل للمراجعة وذلك للتأآد من أن المشروع يسير على خطى ثابتة 

سة الراعية في المراحل المبكرة من آما أن إجراء مراجعة دورية للحالة التجارية بواسطة المؤس .لتحقيق األرباح التجارية
  .دورة حياة المشروع تساعد في التأآيد على أن الحاجة إلى هذا المشروع ال تزال قائمة

  العقد. 3
  .العقد هو عبارة عن أحد المدخالت في حالة تنفيذ المشروع لمصلحة عميل خارجي

   العوامل البيئية المؤثرة في المشروع.4
مؤثرة في المشروع والتي من شأنها أن تؤثر على عملية وضع وثيقة تأسيس المشروع على ما يلي وذلك تشتمل العوامل البيئية ال

  :على سبيل المثال ال الحصر

 المعايير الحكومية أو الصناعية •
 البنية التحتية للمؤسسة •
 .ظروف السوق •

  أصول العملية التنظيمية. 5
ر على عملية وضع وثيقة تأسيس المشروع على ما يلي وذلك على سبيل تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤث

  :المثال ال الحصر

 .العمليات والسياسات المعيارية التنظيمية الخاصة بالمؤسسة وتعريفات العملية المقننة التي يتم استخدامها في المؤسسة •
 ).مثل قالب وثيقة تأسيس المشروع(القوالب  •
 .ن المعلومات والدروس التاريخية المستفادةالقاعدة المعرفية المستمدة م •

  األدوات واألساليب وضع وثيقة تأسيس المشروع 4-1-2
  رأي الخبراء. 1

يتم تطبيق هذا الرأي أو الخبرة  .غالًبا ما يتم االستعانة برأي الخبراء لتقييم المدخالت المستخدمة لوضع وثيقة تأسيس المشروع
يتم توفير مثل هذه الخبرة بواسطة أي مجموعة أو فرد من ذوي المعرفة أو  .اء تلك العمليةعلى أي تفاصيل فنية أو إدارية أثن

  :التدريب المتخصص وتتوافر هذه الخبرة من مصادر عديدة بما في ذلك

 باقي الوحدات الموجودة ضمن المؤسسة •
 المستشارون •
 أصحاب المصالح بما في ذلك العمالء والرعاة •
 ةاالتحادات المهنية والتقني •
 مجموعات الصناعة •
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 خبراء المواد •
 ).PMO(مكتب إدارة المشروع  •

  مخرجات وضع وثيقة تأسيس المشروع 4-1-3
  وثيقة تأسيس المشروع. 1

تقوم وثيقة تأسيس المشروع بتوثيق الحاجات التجارية والفهم الحالي الحتياجات العميل والمنتج أو الخدمة أو النتيجة الجديدة 
  :المراد إنتاجها مثل

 ف أو تسويغ المشروعهد •
 أهداف المشروع القابلة للقياس ومعايير النجاح المرتبطة بها •
 متطلبات رفيعة المستوى •
 شرح رفيع المستوى للمشروع •
 مخاطر مرتفعة المستوى •
 ملخص جدول األهداف •
 ملخص الميزانية •
رون أن المشروع مشروًعا األشياء التي تشكل نجاح المشروع واألفراد الذين يقر(متطلبات الموافقة على المشروع  •

 )ناجًحا واألفراد الذين يقومون بإنهاء المشروع
 .مدير المشروع المعين ومسئوليته ومستوى سلطته •
 .يقومون بترخيص وثيقة تأسيس المشروع) أشخاص آخرين(اسم وسلطة الراعي أو شخص آخر  •

   وضع خطة إدارة المشروع4-2
 .وثيق اإلجراءات الالزمة لتحديد وتجهيز ودمج وتنسيق جميع الخطط الثانويةوضع خطة إدارة المشروع هي عبارة عن عملية ت

سيتفاوت محتوى خطة إدارة المشروع ويتوقف ذلك  .تحدد خطة إدارة المشروع طريقة تنفيذ ومراقبة وضبط وإقفال المشروع
ن العمليات المتكاملة حتى يتم يتم وضع خطة إدارة المشروع من خالل سلسلة م .على مجال التطبيق ودرجة تعقيد المشروع

ينتج عن هذه العملية خطة إدارة المشروع التي يتم تطويرها بشكل مستمر من خالل التحديثات ويتم ضبطها  .إقفال المشروع
  ).5-4القسم (واعتمادها من خالل عملية تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير 

 مخطط تدفق 5-4خرجات الخاصة بهذه العملية ويظهر في الشكل  يبين المدخالت واألدوات واألساليب والم4-4الشكل 
  .البيانات

 

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :وضع خطة إدارة المشروع. 4-4الشكل رقم 

 

  المدخالت :وضع خطة إدارة المشروع 4-2-1
  وثيقة تأسيس المشروع. 1

  .1-3-1-4تم شرحها في القسم 
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   عمليات التخطيط المخرجات الناتجة من-2
 آي ينتج منها خطة إدارة 12 حتى 5تتكامل المخرجات الناتجة من عمليات التخطيط والتي تم تناولها بالشرح في الفصول من 

 .أي خطوط أساس وخطط ثانوية متعلقة باإلدارة نتجت آمخرج لعمليات تخطيط أخرى تعتبر مدخالت لهذه العملية .المشروع
  .ستلزم التحديثات التي يتم إدخالها على هذه المستندات إدخال تحديثات على خطة إدارة المشروعباإلضافة إلى ذلك، قد ت

 

 
  مخطط تدفق بيانات وضع خطة إدارة المشروع. 5-4الشكل رقم 
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   العوامل البيئية المؤثرة في المشروع.3
ة وضع خطة إدارة المشروع على ما يلي وذلك تشتمل العوامل البيئية المؤثرة في المشروع والتي من شأنها أن تؤثر على عملي

  :على سبيل المثال ال الحصر

 المعايير الحكومية أو الصناعية •
مثل أحد األدوات اآللية آأداة برامج الجدولة ونظام إدارة التهيئة ونظام تجميع (أنظمة معلومات إدارة المشروعات  •

 ).ة أخرىوتوزيع المعلومات أو واجهات الويب أو أي أنظمة آلية فوري
 البنية والثقافة التنظيمية •
 ).مثل المرافق الموجودة والتجهيزات الرأسمالية(البنية التحتية  •
 )مثل إرشادات التأجير ومكافحة الحريق ومراجعات أداء الموظفين سجالت التدريب(إدارة شئون الموظفين  •

  أصول العملية التنظيمية. 4
ها أن تؤثر على عملية وضع خطة إدارة المشروع على ما يلي وذلك على سبيل تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأن

  :المثال ال الحصر

 .اإلرشادات القياسية وتعليمات العمل ومعايير تقويم العروض ومعايير قياس األداء •
سبيل  تشتمل عناصر خطة إدارة المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على –قالب خطة إدارة المشروع  •

 :المثال ال الحصر
o  اإلرشادات والمعايير الالزم لتخصيص مجموعة من العمليات القياسية الخاصة بالمؤسسة إلشباع

 .احتياجات المشروع الخاصة
o إرشادات ومتطلبات إقفال المشروع مثل عمليات تقييم المشروع ومعايير القبول. 

تم من خاللها تعديل المعايير والسياسات والخطط واإلجراءات إجراءات التحكم في التغيير بما في ذلك الخطوات التي سي •
 الرسمية الخاصة بالشرآة والطريقة التي سيتم من خاللها اعتماد وتدقيق أي – أو أي مستندات متعلقة بالمشروع –

 .تغييرات
قياس األداء مثل النطاق والتكلفة والجدول الزمني وخطوط األساس الخاصة ب(ملفات المشروع من مشروعات سابقة  •

وسجالت التقويم الخاصة بالمشروع ومخططات شبكة الجدول الزمني للمشروع وسجالت المخاطر وإجراءات رد الفعل 
 ).المخطط لها وتأثيرات المخاطر المحددة

 .القاعدة المعرفية المستمدة من المعلومات والدروس التاريخية المستفادة •
والتي تشتمل على اإلصدارات وخطوط األساس الخاصة بجميع المعايير القواعد المعرفية الخاصة بإدارة التهيئة  •

 .والسياسات واإلجراءات الرسمية الخاصة بالشرآة وأي مستندات خاصة بالمشروع

  األدوات واألساليب : وضع خطة إدارة المشروع4-2-2
  رأي الخبراء. 1

  :يتم االستعانة برأي الخبراء فيما يلي عند وضع خطة إدارة المشروع

 .تكييف العملية لإليفاء باحتياجات المشروع •
 .صياغة التفاصيل الفنية واإلدارية التي ستتضمنها خطة إدارة المشروع •
 .تحديد مستويات الموارد والمهارات الالزمة لتنفيذ عمل المشروع •
 .تحديد مستوى إدارة التهيئة المستخدم في المشروع •
 .لية التحكم في التغيير الرسميتحديد مستندات المشروع التي ستكون عرضة لعم •

  مخرجات : وضع خطة إدارة المشروع4-2-3
  خطة إدارة المشروع. 1

تتكامل وتتضافر خطة إدارة المشروع مع جميع الخطط الثانوية لإلدارة ومع خطوط األساس التي يتم الحصول عليها من 
  :صرعمليات التخطيط وهي تشتمل على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الح

 .دورة الحياة المحددة للمشروع والعمليات التي سيتم تطبيقها في آل مرحلة •
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 :النتائج التي يتم الحصول عليها من عملية التكييف التي يقوم بها فريق إدارة المشروع وهي آما يلي •
o عمليات إدارة المشروع التي يحددها فريق إدارة المشروع. 
o مستوى تنفيذ آل مرحلة محددة. 
o ات واألساليب التي سيتم استخدامها في تنفيذ تلك العملياتشرح األدو. 
o  الطريقة التي سيتم من خاللها استخدام العمليات المحددة إلدارة المشروع المحدد بما في ذلك االحتياجات

 .المتبادلة والتفاعالت بين تلك العمليات والمخرجات والمدخالت األساسية
 .لعمل لتحقيق أهداف المشروعالطريقة التي سيتم من خاللها تنفيذ ا •
 .خطة إدارة التغيير التي توثق طريقة مراقبة وضبط التغييرات •
 .خطة إدارة التهيئة التي توثق طريقة تنفيذ إدارة التهيئة •
 .الطريقة التي سيتم من خاللها الحفاظ على سالمة قياس األداء •
 . ذلكالحاجة إلى التواصل بين أصحاب المصالح واألساليب المستخدمة في •
 .مراجعات اإلدارة الرئيسة الخاصة بالمحتوى والمدى والتوقيت لتسهيل مواجهة القضايا المفتوحة والقرارات المعلقة •

 .خطة إدارة المشروع إما أن تكون في مستوى التلخيص أو التفصيل أو قد تتكون من واحدة أو أآثر من الخطط الثانوية
بمجرد تحديد خطوط األساس لخطة إدارة المشروع، فقد  .ستلزمها المشروع المحدديتم تفصيل آل خطة ثانوية بالدرجة التي ي

  .يتم إدخال تغييرات عليها عند تقديم طلب تغيير والموافقة عليه من خالل عمليات تنفيذ المراقبة الكاملة للتغيير

  :تشتمل خطوط األساس للمشروع على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر
 جدول الزمني أساس الطخ •
 خط أساس أداء التكلفة •
 .خط األساس للنطاق •

 

  :تشتمل الخطط الثانوية على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 )المقدمة حتى الفصل الخامس(خطة إدارة النطاق  •
 )2-3-1-5القسم (خطة إدارة المتطلبات  •
 )المقدمة حتى الفصل السادس(خطة إدارة الجدول الزمني  •
 )المقدمة حتى الفصل السابع(التكلفة خطة إدارة  •
 )1-3-1-8القسم (خطة إدارة الجودة  •
 )4-3-1-8القسم (خطة تحسين العملية  •
 )1-3-1-9القسم (خطة الموارد البشرية  •
 )1-3-2-10القسم (خطة إدارة االتصاالت  •
 )1-3-1-11القسم (خطة إدارة المخاطر  •
 )1-3-1-12القسم (خطة إدارة المشتريات  •

 
 خط األساس للنطاق والجدول الزمني والتكلفة في خط أساس قياس األداء والذي يتم استخدامه آخط أساس آلي سيتم دمج

يتم استخدام خط أساس قياس األداء في قياسات القيمة  .للمشروع والذي يمكن قياس األداء المقابلة عن طريق مقارنته معه
  .المكتسبة

   توجيه وإدارة تنفيذ المشروع4-3
تشتمل هذه  .دارة تنفيذ المشروع هو عملية تنفيذ العمل المحدد في خطة إدارة المشروع لتحقيق أهداف المشروعتوجيه وإ

  :األنشطة على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 .إجراء األنشطة لتحقيق متطلبات المشروع •
 .تشكيل نواتج المشروع •
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 .هم في المشروعتعيين وتدريب وإدارة أعضاء الفريق الذين تم تعيين •
 .جلب وإدارة واستخدام الموارد بما في ذلك المواد واألدوات والمعدات والمرافق •
 .تنفيذ الطرق والمعايير المخطط لها •
 .إنشاء وإدارة قنوات االتصال في المشروع بحيث يتم إنشاء القنوات الخارجية والداخلية مًعا لفريق المشروع •
 والجدول الزمني، والبيانات الفنية، وتقدم الجودة، والحالة لتسهيل عملية استشراف توفير بيانات المشروع مثل التكلفة، •

 .مستقبل المشروع
 .إصدار طلبات التغيير وضبط التغييرات المعتمدة مع نطاق وخطط وبيئة المشروع •
 .إدارة المخاطر وتنفيذ أنشطة مواجهة المخاطر •
 .إدارة شئون البائعين والمزودين •
 .روس المستفادة وتنفيذ أنشطة تحسين العملية التي تم الموافقة عليهاتجميع وتوثيق الد •

يقوم مدير المشروع بالتعاون مع فريق إدارة المشروع بتوجيه أداء أنشطة المشروع المخططة ويقوم بإدارة الواجهات 
وع بشكل مباشر بمجال تطبيق تتأثر عملية توجيه وإدارة تنفيذ المشر .الفنية والتنظيمية المتعددة الموجودة داخل المشروع

يتم إنتاج نواتج المشروع آمخرجات من العمليات التي يتم إجراؤها لتنفيذ عمل المشروع الذي تم تخطيطه  .المشروع
يتم تجميع معلومات أداء العمل المتعلقة بحالة اآتمال النواتج وما تم تنفيذه آجزء من تنفيذ  .وجدولته في خطة إدارة المشروع

آما سيتم االستعانة بمعلومات أداء العمل آأحد اإلدخاالت لمجموعة  .يتم تغذيتها في عملية صياغة تقارير األداءالمشروع و
  .عملية الرصد والمراقبة

  .آما أن توجيه وإدارة تنفيذ المشروع يتطلب تنفيذ تغطية التغييرات التي تمت الموافقة عليها

مشروع للوصول إلى األداء المستقبلي المتوقع من عمل المشروع بشكل اتجاه موثق لتنفيذ عمل ال .اإلجراء التصحيحي •
 .يتطابق مع خطة إدارة المشروع

إجراء موثق لتنفيذ أحد األنشطة التي من شأنها التأثير على احتمالية وجود نتائج سلبية متعلقة بمخاطر  .اإلجراء الوقائي •
 .المشروع

 المشروع تحديًدا موثًقا بشكل رسمي مع وضع توصيات إما بإصالح تحديد أحد العيوب في أحد مكونات إصالح العيوب •
 .العيب أو استبدال المكون بالكامل

 مخطط تدفق 7-4 يبين المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات الخاصة بهذه العملية ويظهر في الشكل 6-4الشكل 
  .البيانات

 
  ت واألدوات واألساليب والمخرجاتالمدخال :توجيه وإدارة تنفيذ المشروع. 6-4الشكل رقم 
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  مخطط تدفق البيانات في توجيه وإدارة تنفيذ المشروع. 7-4الشكل رقم 

 

  المدخالت :توجيه وإدارة تنفيذ المشروع 4-3-1
  خطة إدارة المشروع. 1

  .1-3-2-4تم شرحها في القسم 

  طلبات التغيير التي تمت الموافقة عليها. 2
المشروع إلى أن هناك بعض التغييرات قد تمت الموافقة عليها وهناك البعض اآلخر لم تتم الموافقة سيشير تحديث حالة مراقبة 

تتم جدولة طلبات التغيير التي تمت الموافقة عليها آي يقوم فريق  .عليه وذلك آجزء من عملية تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير
قة عليها هي عبارة عن تغييرات موثقة ومرخصة لتوسيع أو تقليص نطاق طلبات التغيير التي تمت المواف .المشروع بتنفيذها

آما أن طلبات التغيير التي تمت الموافقة عليها قد تعدل السياسات وخطة إدارة المشروع أو اإلجراءات أو التكاليف أو  .المشروع
  . قد تتطلب تنفيذ إجراءات وقائية أو تصحيحيةطلبات التغيير التي تمت الموافقة عليها .الميزانيات أو مراجعة الجداول الزمنية

   العوامل البيئية المؤثرة في المشروع3
تشتمل العوامل البيئية المؤثرة في المشروع والتي من شأنها أن تؤثر على عملية توجيه وإدارة تنفيذ المشروع على ما يلي وذلك 

  :على سبيل المثال ال الحصر

 . أو الشرآة أو العميلالثقافة أو األسلوب الخاص بالمؤسسة •
 ).مثل المرافق الموجودة والتجهيزات الرأسمالية(البنية التحتية  •
 )مثل إرشادات التأجير ومكافحة الحريق ومراجعات أداء الموظفين سجالت التدريب(إدارة شئون الموظفين  •
 درجة تحمل أصحاب المصلحة للمخاطر •
 األدوات اآللية مثل أداة برامج الجدولة ونظام إدارة التهيئة مثل إحدى مجموعات(أنظمة معلومات إدارة المشروعات  •

 ).ونظام تجميع وتوزيع المعلومات أو واجهات الويب أو أي أنظمة آلية فورية أخرى
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  أصول العملية التنظيمية. 4
لي وذلك على سبيل تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية توجيه وإدارة تنفيذ المشروع على ما ي

  :المثال ال الحصر

 .اإلرشادات المعيارية وتعليمات العمل •
 .متطلبات االتصال التي تحدد وسائط االتصال المسموح بها واالحتفاظ بالسجالت ومتطلبات السالمة •
ا إجراءات إدارة المشاآل والعيوب التي تحدد محكمات المشاآل والعيوب والتعرف على المشاآل والعيوب وعالجه •

 .وتعقب عنصر اإلجراء
 .قاعدة بيانات قياس العملية المستخدمة لتجميع وتوفير بيانات القياس الخاصة بالعمليات والمنتجات •
مثل النطاق والتكلفة والجدول الزمني وخطوط األساس الخاصة بقياس األداء (ملفات المشروع من مشروعات سابقة  •

ة الجدول الزمني للمشروع وسجالت المخاطر وإجراءات رد الفعل وسجالت التقويم الخاصة بالمشروع ومخططات شبك
 ).المخطط لها وتأثيرات المخاطر المحددة

قواعد بيانات إدارة المشاآل والعيوب بما في ذلك حالة المشاآل والعيوب التاريخية ومعلومات التحكم ومعالجة المشاآل  •
 .والعيوب ونتائج عنصر اإلجراء

  األدوات واألساليب :توجيه وإدارة تنفيذ المشروع 4-3-2
  رأي الخبراء. 1

يتم تطبيق هذا الرأي أو الخبرة  .يتم االستعانة برأي الخبراء لتقييم المدخالت الالزمة لتوجيه وإدارة تنفيذ خطة إدارة المشروع
وفريق إدارة المشروع بتوفير هذه االستعانة يقوم مدير المشروع  .على جميع التفاصيل الفنية أو اإلدارية أثناء تلك العملية

  :يمكن توفير المزيد من الخبرة من العديد المصادر والتي تشتمل على ما يلي .بالمعرفة أو التدريب المتخصص
 باقي الوحدات الموجودة ضمن المؤسسة •
 المستشارون •
 أصحاب المصالح بما في ذلك العمالء والرعاة •
 .االتحادات المهنية والتقنية •
    نظام معلومات إدارة المشروع-2

يقوم نظام معلومات إدارة المشروع والذي يعتبر جزًءا من العوامل البيئية المؤثرة في المشروع بتوفير الوصول إلى إحدى 
لى األدوات اآللية مثل أداة برامج الجدولة الزمنية أو نظام إدارة التهيئة أو نظام تجميع وتوزيع المعلومات أو واجهات الويب إ

  .باقي األنظمة اآللية الفورية أثناء عملية توجيه وإدارة تنفيذ المشروع

  المخرجات :توجيه وإدارة تنفيذ المشروع 4-3-3
  النواتج. 1

الناتج المعتمد هو أي منتج أو نتيجة أو قدرة فريدة من نوعها تستخدم إلجراء خدمة يجب القيام بها إلنهاء إحدى العمليات أو 
  .شروعاتالمراحل أو الم

  معلومات أداء العمل. 2
قد تكون هذه المعلومات مرتبطة بالعديد من نتائج األداء  .يتم عادة تجميع المعلومات من أنشطة المشروع مع تقدم المشروع

  :والتي تشتمل على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 حالة الناتج •
 تقدم الجدول الزمني •
 .التكاليف المستحقة •

  لتغييرطلبات ا. 3
عند الكشف عن وجود مشاآل أثناء تنفيذ عمل المشروع، يتم إصدار طلبات التغيير التي قد تعدل من سياسات أو إجراءات 

تقوم  .المشروع أو نطاق المشروع أو تكاليف المشروع أو ميزانيته أو الجدول الزمني الخاص بالمشروع أو جودة المشروع
الطلبات  .ءات الوقائية أو التصحيحية الالزمة إلحباط تأثير سلبي الحق في المشروعطلبات التغيير األخرى بتغطية اإلجرا



This copy is a PMI member benefit, not for distribution, sale or reproduction.

الخاصة بالتغيير قد تكون مباشرة أو غير مباشرة وقد يتم البدء فيها من الخارج أو الداخل وقد تكون اختيارية أو إلزامية من 
  :التعاقدية وقد تشتمل على ما يلي/الناحية القانونية

االتجاه الموثق لتنفيذ عمل المشروع للوصول إلى األداء المستقبلي المتوقع من عمل المشروع  .يحياإلجراء التصح •
 .بشكل يتطابق مع خطة إدارة المشروع

اتجاه موثق لتنفيذ أحد األنشطة التي من شأنها التأثير على احتمالية وجود نتائج سلبية متعلقة بمخاطر  .اإلجراء الوقائي •
 .المشروع

تحديد أحد العيوب في أحد مكونات المشروع تحديًدا موثًقا بشكل رسمي مع وضع توصيات إما بإصالح  .وبإصالح العي •
 .العيب أو استبدال المكون بالكامل

تغييرات يتم إدخالها على التوثيق والخطط التي يتم التحكم فيها بشكل رسمي وذلك لعكس أفكار أو محتوى  .التحديثات •
 .معدل أو إضافي

  ت خطة إدارة المشروعتحديثا. 4
  :تشتمل عناصر خطة إدارة المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 خطة إدارة المتطلبات •
 خطة إدارة الجدول الزمني •
 خطة إدارة التكاليف •
 خطة إدارة المشروعات •
 خطة الموارد البشرية •
 خطة إدارة االتصاالت •
 خطة إدارة المخاطر •
  إدارة المشترياتخطة •
 خطوط األساس للمشروع •

  تحديثات مستند المشروع. 5
  :تشتمل مستندات المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 مستندات المتطلبات   •
 )اإلصدار واالفتراضات وغيرها(سجالت المشروع  •
 سجل المخاطر •
 .سجل أصحاب المصالح •

  المشروع والتحكم فيه رصد العمل في 4-4
رصد العمل في المشروع والتحكم فيه هو عـمليـة متـابعـة ومـراقـبة وضبط العـمـليات الالزمة لبـدء مشروع وتخطيطه  •

الرصد هو أحد جوانب إدارة المشروع التي يتم  .وتنفـيذه وإنهـائه للوفاء بأهداف األداء المحددة في خطة إدارة المشروع
تشتمل عملية الرصد على تجميع وقياس وتوزيع معلومات األداء، وتقييم القياسات واالتجاهات  .وعتنفيذها طوال المشر

يعمل هذا الرصد المستمر على إمداد فريق المشروع برؤية ازدهار المشروع ويحدد أي  .لتفعيل تحسينات العملية
حديد إجراءات تصحيحية أو وقائية أو إعادة وتشتمل عملية التحكم على ت .المجاالت تحتاج إلى مزيد من الرعاية الخاصة

 .تخطيط خطط اإلجراءات ومتابعتها لتحديد ما إذا آانت اإلجراءات التي تم اتخاذها قد أنهت المشكلة المتعلقة باألداء
 .مقارنة األداء الفعلي للمشروع بخطة إدارة المشروع: تتعلق عملية رصد العمل في المشروع والتحكم فيه بما يلي

م األداء لتحديد ما إذا آانت هناك أي إجراءات تصحيحية أو وقائية قد تم اإلشارة إليها ثم التوصية بأن هذه اإلجراءات تقيي •
 .ضرورية

تحديد المخاطر الجديدة وتحليل وتعقب ورصد مخاطر المشروع الحالية للتأآد من تحديد المخاطر واإلبالغ عن حالتها  •
 .قيد التنفيذوأن خطط مواجهة المخاطر المناسبة 

المشروع والمستندات المتعلقة بها خالل إآمال ) منتجات(الحفاظ على قاعدة معلوماتية دقيقة ومالئمة تتعلق بمنتج  •
 .المشروع
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 .توفير المعلومات لدعم صياغة تقارير الحالة وقياس التقدم واستشراف مستقبل المشروع •
 .دول الزمني الحاليةتوفير التوقعات لتحديث التكلفة الحالية ومعلومات الج •
 .رصد تنفيذ التغييرات التي تمت الموافقة عليها آما حدثت •

 مخطط تدفق 9-4 يبين المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات الخاصة بهذه العملية ويظهر في الشكل 8-4الشكل 
  .البيانات

 
  ألساليب والمخرجاتالمدخالت واألدوات وا رصد العمل في المشروع والتحكم فيه. 8-4الشكل رقم 

 

 
  مخطط تدفق البيانات في رصد العمل في المشروع والتحكم فيه. 9-4الشكل رقم 

 

  المدخالت  رصد العمل في المشروع والتحكم فيه4-4-1
  خطة إدارة المشروع. 1

  .1-3-2-4تم شرحها في القسم 

  تقارير األداء. 2
 .اول بالتفصيل األنشطة واإلنجازات واألهداف والمشاآل والقضايا المحددةينبغي أن يقوم فريق المشروع بإعداد التقارير التي تتن

  :يمكن االستعانة بتقارير األداء للكشف عن المعلومات الرئيسة والتي تشتمل على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 الحالة الحالية •
 اإلنجازات الهامة في الفترة المحددة •



This copy is a PMI member benefit, not for distribution, sale or reproduction.

 لزمنياألنشطة الواردة في الجدول ا •
 التوقعات المستقبلية •
 .المسائل •

   العوامل البيئية المؤثرة في المشروع3
تشتمل العوامل البيئية المؤثرة في المشروع والتي من شأنها أن تؤثر على عملية رصد العمل في المشروع والتحكم فيه على ما 

  :يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 ).ين الهيئات التنظيمية ومعايير المنتج ومعايير الجودة ومعايير براعة العملقوان(المعايير الحكومية أو الصناعية  •
 أنظمة ترخيص العمل في الشرآة •
 درجة تحمل أصحاب المصلحة للمخاطر •
مثل إحدى مجموعات األدوات اآللية مثل أداة برامج الجدولة ونظام إدارة التهيئة (أنظمة معلومات إدارة المشروعات  •

 ).ع المعلومات أو واجهات الويب أو أي أنظمة آلية فورية أخرىونظام تجميع وتوزي

  أصول العملية التنظيمية. 4
تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية رصد العمل في المشروع والتحكم فيه على ما يلي وذلك على 

  :سبيل المثال ال الحصر

 .متطلبات االتصال الخاصة بالمؤسسة •
مثل التقارير الزمنية، والنفقات الضرورية، ومراجعات المصاريف، وأآواد المحاسبة، وشروط (اءات التحكم المالي إجر •

 ).التعاقدات القياسية
 .إجراءات إدارة المشاآل والعيوب •
 .أثيرإجراءات التحكم في المخاطر بما في ذلك تصنيفات المخاطر وتحديد وتأثير االحتمالية ومصفوفة االحتمالية والت •
 .قاعدة بيانات قياس العملية المستخدمة لتوفير بيانات القياس الخاصة بالعمليات والمنتجات •
 .قاعدة بيانات الدروس المستفادة •

 

  األدوات واألساليب  رصد العمل في المشروع والتحكم فيه4-4-2
  رأي الخبراء. 1

يقوم مدير المشروع  . توفرها عمليتي الرصد والمراقبةيستعين فريقِ إدارة المشروع برأي الخبراء لتفسير المعلومات التي
  .بالتعاون مع الفريق بتحديد اإلجراءات الالزمة لضمان أن يتالءم أداء المشروع مع التوقعات

 

  المخرجات :رصد العمل في المشروع والتحكم فيه 4-4-3
  طلبات التغيير. 1

ضبط أو تحد من المشروع ونطاق المنتجات وذلك آنتيجة لمقارنة قد يتم إصدار طلبات التغيير التي من شأنها أن توسع أو ت
تؤثر التغييرات على خطة إدارة المشروع أو مستندات المشروع أو نواتج  .النتائج المخطط الحصول عليها والنتائج الفعلية

  :قد تشتمل التغييرات على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر .المشروع

اتجاه موثق لتنفيذ عمل المشروع للوصول إلى األداء المستقبلي المتوقع من عمل المشروع بشكل  .اإلجراء التصحيحي •
 .يتطابق مع خطة إدارة المشروع

اتجاه موثق لتنفيذ أحد األنشطة التي من شأنها التأثير على احتمالية وجود نتائج سلبية متعلقة بمخاطر  .اإلجراء الوقائي •
 .المشروع

 أحد العيوب في أحد مكونات المشروع تحديًدا موثًقا بشكل رسمي مع وضع توصيات إما بإصالح تحديد .إصالح العيوب •
 .العيب أو استبدال المكون بالكامل
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  تحديثات خطة إدارة المشروع. 2
  :تشتمل عناصر خطة إدارة المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 لزمنيخطة إدارة الجدول ا •
 خطة إدارة التكاليف •
 خطة إدارة المشروعات •
 خط األساس للنطاق •
  أساس الجدول الزمنيطخ •
 .خط أساس أداء التكلفة •

  تحديثات مستند المشروع. 3
  :تشتمل مستندات المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 التوقعات المستقبلية •
 تقارير األداء •
 .صدارسجل اإل •

   تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير4-5
تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير هو عملية مراجعة جميع طلبات التغيير وقبول التغييرات وإدارة التغييرات التي تطرأ على 

بة الكاملة للتغيير يتم إجراء عملية تنفيذ المراق .التسليمات وأصول العملية المؤسسية ومستندات المشروع وخطة إدارة المشروع
يتم الحفاظ على خطة إدارة المشروع وبيان نطاق المشروع وباقي النواتج عن طريق  .بدًءا من البدء في المشروع حتى إنهاؤه

إدارة التغييرات بشكل دقيق ومستمر إما عن طريق رفض التغييرات أو عن طريق الموافقة على التغييرات ومن ثم التأآد من أن 
  .تي تم قبولها فقط هي التي يتم دمجها في خط أساس منقحالتغييرات ال

تشتمل عملية تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير على أنشطة إدارة التغيير التالية بمستويات تفصيل متفاوتة وذلك حسب 
  :التقدم في تنفيذ المشروع

 .نفيذ التغييرات التي تمت الموافقة عليها فقطالتأثير في العوامل التي قد تحيط بالتحكم المتكامل في التغيير بحيث يتم ت •
مراجعة وتحليل وقبول طلبات التغيير بشكل فوري ويعتبر ذلك أمًرا ضرورًيا ألن القرار البطيء قد يؤثر تأثيًرا سلبًيا  •

 .على وقت أو تكلفة أو جدوى أحد التغييرات
 .إدارة التغييرات التي تمت الموافقة عليها •
 األساس عن طريق إطالق التغييرات التي تمت الموافقة عليها فقط من أجل دمجها في خطة الحفاظ على سالمة خطوط •

 .إدارة المشروع ومستندات المشروع
 .مراجعة أو قبول أو رفض جميع اإلجراءات التصحيحية والوقائية الموصى بها •
رحة في الجدول الزمني ستؤثر غالًبا بمعنى أن أحد التغييرات المقت(تنسيق التغييرات في جميع مراحل المشروع بالكامل  •

 ).على التكلفة والمخاطر والجودة والموظفين
 .توثيق التأثير الكامل لطلبات التغيير •

على الرغم من أن التغييرات قد  .قد يتم طلب التغيير من قبل أي صاحب من أصحاب المصلحة المشترآين في المشروع
 .أو إدارة التغيير/يلها دائًما في نموذج مكتوب ويتم إدخالها في نظام إدارة التهيئة ويتم البدء فيها بداية لفظية، ولكن ينبغي تسج

قد تتطلب عمليات التغيير هذه  .تندرج طلبات التغيير ضمن العمليات المحددة في أنظمة التحكم في التغيير والتحكم في التهيئة
  .كلفة التقديريةالحصول على معلومات عن تأثيرات الوقت التقديرية وتأثيرات الت

قد يتم قبول أو رفض آل طلب تغيير موثق من قبل أي مصدر سلطة في فريق إدارة المشروع أو إحدى المؤسسات 
يحصل مدير المشروع في العديد من المشروعات على سلطة الموافقة على أنواع محددة من طلبات التغيير آما هو  .الخارجية

تشتمل عملية تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير على تغيير هيئة مراقبة التغيير  .لياتمحدد في أدوار المشروع وتوثيق المسئو
يتم تحديد أدوار ومسئوليات هذه الهيئات بوضوح في إجراءات مراقبة التهيئة  .المسئولة عن قبول أو رفض طلبات التغيير

تقوم العديد من المؤسسات الكبرى بتوفير بنية هيئة  .ومراقبة التغيير ويتم الموافقة عليها بواسطة أصحاب المصالح المالئمين
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يتم تجهيز المشروع بموجب عقد ثم قد تكون هناك حاجة  .متعددة المستويات مع الفصل بين المسئوليات الموزعة بين الهيئات
  .إلى اعتماد بعض التغييرات المقترحة بواسطة العميل بموجب العقد

يها قد تستلزم تقديرات التكلفة، وتسلسالت األنشطة، وتواريخ الجدول الزمني، طلبات التغيير التي تتم الموافقة عل
قد تستلزم هذه التغييرات إدخال تعديالت على خطة إدارة المشروع أو  .ومتطلبات الموارد، وتحليل بدائل مواجهة المخاطر

التغيير على مجال التطبيق وتعقيد يتوقف المستوى التطبيقي لعملية التحكم في  .خطط إدارة المشروع األخرى/مستندات
  .المشروع المحدد ومتطلبات التعاقد والسياق والبيئة التي يتم فيهما تنفيذ المشروع

يعمل نظام إدارة التهيئة المزود بالمراقبة المتكاملة للتغيير على توفير طريقة معيارية ومؤثرة وفعالة إلدارة التغييرات 
تتمرآز مراقبة التهيئة حول تخصيص النواتج  .ساس داخل المشروع بشكل مرآزيالتي تتم الموافقة عليها وخطوط األ

والعمليات مًعا بينما تتمرآز مراقبة التغيير حول تحديد وتوثيق وضبط التغييرات التي تطرأ على المشروع وخطوط أساس 
يات التحكم في التغيير إلى تحقيق يهدف استعمال نظام إدارة التهيئة في جميع مراحل المشروع بما في ذلك عمل .المنتجات

  :ثالثة أهداف رئيسة

 .تأسيس طريقة تطورية لتحديد وطلب إدخال التغييرات على خطوط األساس المحددة ولتقييم قيمة وفعالية تلك التغييرات •
 . توفير الفرص الالزمة للتصديق على المشروع وتحسينه بشكل مستمر عن طريق مراعاة تأثير آل تغيير •
 .يق المشروع بآلية للتواصل مع أصحاب المصلحة بخصوص جميع التغييرات المقبولة والمرفوضةيزود فر •

  :فيما يلي بعض أنشطة إدارة التهيئة المتضمنة في عمليات المراقبة المتكاملة للتغيير

تصنيف المنتجات اختيار وتحديد أحد عناصر التهيئة لتوفير أساس لتحديد تهيئة المنتج والتحقق منها و .تحديد التهيئة •
 .والمستندات وإدارة التغييرات والحفاظ على تأدية الحساب

يتم تسجيل المعلومات واإلبالغ عنها فيما يتعلق بالوقت الذي ينبغي فيه توفير البيانات المناسبة عن  .تفسير حالة التهيئة •
وحالة التغييرات المقترح إدخالها على تشتمل هذه المعلومات على قائمة بتحديد التهيئة المقبولة  .أحد عناصر التهيئة

 .التهيئة وحالة تنفيذ التغييرات المقبولة
عمليات مراجعة وتدقيق التهيئة تضمن أن بنية عناصر تهيئة المشروع بنية صحيحة وأن  .مراجعة وتدقيق التهيئة •

ن ذلك أن المتطلبات الوظيفية التي ويضم .التغييرات المتماثلة تم تسجيلها وتقييمها وقبولها وتعقبها وتنفيذها بشكل صحيح
 .تم تحديدها في وثيقة التهيئة قد تم اإليفاء بها

 مخطط 11-4 يبين المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات الخاصة بهذه العملية ويظهر في الشكل 10-4الشكل 
  .تدفق البيانات

 

 
  واألدوات واألساليب والمخرجاتالمدخالت  :تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير. 10-4الشكل رقم 
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  مخطط تدفق بيانات تنفيذ المراقبة الكاملة للتغيير. 11-4الشكل 

  المدخالت :تنفيذ المراقبة الكاملة للتغيير 4-5-1

  خطة إدارة المشروع. 1
  .1-3-2-4تم شرحها في القسم 

  معلومات أداء العمل. 2
  .2-3-3-4تم شرحها في القسم 
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  طلبات التغيير. 3

قد تشتمل طلبات التغيير  .يع عمليات الرصد والمراقبة والعديد من عمليات التنفيذ ينتج عنها طلبات التغيير آأحد المخرجاتجم
ال تؤثر اإلجراءات التصحيحية والوقائية على خطوط  .على اإلجراءات التصحيحية واإلجراءات الوقائية وإصالح العيوب

  .ابل خطوط األساساألساس للمشروع باستثناء األداء في مق

   العوامل البيئية المؤثرة في المشروع.4
مثل أحد األدوات اآللية (أنظمة معلومات إدارة المشروعات  .قد يؤثر العامل البيئي التالي في عملية المراقبة المتكاملة للتغيير

وهذه  ).ب أو أي أنظمة آلية فورية أخرىآأداة برامج الجدولة، نظام إدارة التهيئة، نظام تجميع وتوزيع المعلومات، واجهات الوي
  .ليست قائمة مكتملة بل ينبغي مراعاتها في معظم المشروعات

  أصول العملية التنظيمية. 5
تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير على ما يلي وذلك على سبيل 

  :المثال ال الحصر

 –راءات مراقبة التغيير بما في ذلك الخطوات التي سيتم من خاللها تعديل المعايير والسياسات والخطط واإلجراءات إج •
 الرسمية الخاصة بالشرآة والطريقة التي سيتم من خاللها قبول وتدقيق وتنفيذ أي –أو أي مستندات متعلقة بالمشروع 

 .تغييرات
 .إجراءات قبول وإصدار تراخيص التغيير •
 .قاعدة بيانات قياس العملية المستخدمة لتجميع وتوفير بيانات القياس الخاصة بالعمليات والمنتجات •
مثل النطاق والتكلفة والجدول الزمني وخطوط األساس للجودة وخطوط األساس لقياس األداء (ملفات المشروع  •

جالت المخاطر وإجراءات رد الفعل وسجالت التقويم الخاصة بالمشروع ومخططات شبكة الجدول الزمني للمشروع وس
 ).المخطط لها وتأثيرات المخاطر المحددة

قواعد المعرفة الخاصة بإدارة التكوين والتي تشتمل على اإلصدارات وخطوط األساس الخاصة بجميع المعايير  •
 .والسياسات واإلجراءات الرسمية الخاصة بالشرآة وأي مستندات خاصة بالمشروع

  األدوات واألساليب :بة الكاملة للتغييرتنفيذ المراق 4-5-2
  رأي الخبراء. 1

باإلضافة إلى رأي الخبراء الخاص بفريق إدارة المشروع، قد يطلب من أصحاب المصلحة توفير ما لديهم من خبرة وقد يطلب 
العملية وقد يتم  تلك أثناء ةإداري أو فنية تفاصيل أي على الخبرة أو الرأي هذا تطبيق تم .منهم المشارآة في هيئة مراقبة التغيير

  :توفيرها بواسطة العديد من المصادر مثل

 المستشارون •
 أصحاب المصالح بما في ذلك العمالء والرعاة •
 االتحادات المهنية والتقنية •
 مجموعات الصناعة •
 خبراء المواد •
 مكتب إدارة المشروع •
  اجتماعات مراقبة التغيير. 2

يتم تحديد أدوار  .الجتماع ومراجعة طلبات التغيير وقبول أو رفض طلبات التغيير هذهتضطلع هيئة مراقبة التغيير بمسئولية ا
يتم توثيق جميع قرارات هيئة  .ومسئوليات هذه الهيئات بشكل واضح ويتم الموافقة عليها من قبل أصحاب المصلحة الالئقين

  .عة اإلجراءاتمراقبة التغيير وإرسالها إلى أصحاب المصلحة للحصول على المعلومات ومتاب

  المخرجات : تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير4-5-3
في حالة اعتبار أحد طلبات التغيير مقبوًال من الناحية العملية ولكنه آان خارج نطاق المشروع، فإن الموافقة عليه تتطلب تغيير 

، فسيتم رفض طلب التغيير ومن الممكن إرجاعه في حالة عدم اعتبار أحد طلبات التغيير مقبوًال من الناحية العملية .خط األساس
  .إلى مقدم الطلب الستيفاء المزيد من المعلومات
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  تحديثات حالة طلبات التغيير. 1
 .تتم معالجة طلبات التغيير حسب نظام مراقبة التغيير بواسطة مدير المشروع أو أي عضو يتم تعيينه لذلك من أعضاء الفريق

سيتم تحديث حالة جميع  .تي تتم الموافقة عليها من خالل عملية توجيه وإدارة تنفيذ المشروعسيتم تنفيذ طلبات التغيير ال
  التغييرات سواء تم الموافقة عليها أم لم يتم في سجل طلبات التغيير 

  تحديثات خطة إدارة المشروع. 2
  :مثال ال الحصرتشتمل عناصر خطة إدارة المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل ال

 .أي خطط إدارة ثانوية •
 .خطوط األساس الخاضعة لعملية إدارة التغييرات الرسمية •

قد  .ينبغي أال تشير التغييرات التي يتم إدخالها على خطوط األساس إال إلى التغييرات التي يتم إدخالها بدًءا من اآلن فصاعًدا
  .المة خطوط األساس والبيانات التاريخية المتعلقة باألداء السابقويعمل ذلك على حماية س .ال يتم تغيير األداء السابق

  تحديثات مستند المشروع. 3
قد يتم تحديث مستندات المشروع آنتيجة لعملية تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير وهي تشتمل على سجالت طلب التغيير وأي 

  .مستندات تابعة لعملية مراقبة التغييرات الرسمية

  .المشروع أو المرحلة إغالق 4-6
هو عـمليـة االنتهاء مـن آافة األنشطة الموجودة في مجـموعات عـمليـة إدارة المشـروع ليتم إنهاء غالق المشروع أو المرحلة إ

عند إغالق المشروع، سيقوم مدير المشروع بمراجعة جميع المعلومات السابقة التي تم  المشـروع أو المرحلة بصفـة رسـميـة
بما أن  .ليها من إغالقات المرحلة السابقة لضمان االنتهاء من جميع أعمال المشروع وأن المشروع قد حقق أهدافهالحصول ع

نطاق المشروع يتم قياسه في مقابل خطة إدارة المشروع، فسيقوم مدير المشروع بمراجعة تلك الوثيقة لضمان اإلنهاء قبل 
الق المشروع أو المرحلة تحدد اإلجراءات الالزمة لتحقيق وتوثيق األسباب آما أن عملية إغ .اعتبار المشروع قد تم إغالقه

  .الكامنة وراء اإلجراءات التي تم اتخاذها في حالة إنهاء المشروع قبل اآتماله

ويشتمل ذلك على جميع األنشطة الالزمة لإلغالق اإلداري للمشروع أو المرحلة بما في ذلك المنهجيات التدريجية التي 
  :ما يليتتناول 

 .اإلجراءات واألنشطة الالزمة لإليفاء بمعايير إآمال أو إنهاء المرحلة أو المشروع •
أو /اإلجراءات أو األنشطة الالزمة لنقل منتجات أو خدمات أو نتائج المشروع إلى المرحلة التالية أو إلى اإلنتاج و •

 .العمليات
ق نجاح المشروع أو فشله وتجميع الدروس المستفادة األنشطة الالزمة لتجميع سجالت المشروع أو المرحلة وتدقي •

 .وأرشفة معلومات المشروع آي تستخدمها المؤسسة في المستقبل
 مخطط 13-4 يبين المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات الخاصة بهذه العملية ويظهر في الشكل 12-4الشكل 
  .تدفق البيانات

 

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات أو المرحلةاالنتهاء من المشروع . 12-4الشكل رقم 
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  مخطط تدفق بيانات إغالق المشروع أو المرحلة. 13-4الشكل رقم

 

  المدخالت : إغالق المشروع أو المرحلة4-6-1
  خطة إدارة المشروع. 1

  .1-3-2-4تم شرحها في القسم 

  نواتج تمت الموافقة عليها. 2
  .4-5في القسم " تحقيق النطاق"فقة عليها من خالل عملية تلك النواتج التي قد تمت الموا

  أصول العملية التنظيمية. 3
تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية إغالق المشروع أو المرحلة على ما يلي وذلك على سبيل 

  :المثال ال الحصر

 ). تدقيقات المشروع أو تقييمات المشروع أو معايير التحويلمثل (إرشادات أو متطلبات إغالق المشروع أو المرحلة  •
مثل سجالت ومستندات المشروع وجميع معلومات (القاعدة المعرفية الخاصة بالمعلومات والدروس التاريخية المستفادة  •

وع ومعلومات إقفال المشروع والمستندات والمعلومات المتعلقة بكل من نتائج قرارات االنتخاب السابقة الخاصة بالمشر
 ).أداء المشروع السابق والمعلومات التي الحصول عليها من محاوالت إدارة المخاطر

  األدوات واألساليب : إغالق المشروع أو المرحلة4-6-2
  رأي الخبراء. 1

روع أو المرحلة يضمن هؤالء الخبراء أن يتم تنفيذ إغالق المش .يتم االستعانة برأي الخبراء عند إجراء أنشطة اإلغالق اإلداري
  .حسب المعايير المالئمة

  المخرجات : إغالق المشروع أو المرحلة4-6-3
  نقل المنتج أو الخدمة أو النتيجة النهائية. 1

أو في حالة إقفال (يشير هذا المخرج إلى تحويل المنتج أو الخدمة أو النتيجة النهائية التي حصل المشروع على ترخيص إنتاجها 
  ).ج أو الخدمة أو النتيجة المتوسطة لتلك المرحلةالمرحلة أو المنت

  تحديثات أصول العملية التنظيمية. 2
تشتمل أصول العملية التنظيمية التي يتم تحديثها آنتيجة لعملية إغالق المشروع أو المرحلة على ما يلي وذلك على سبيل المثال 

  :ال الحصر
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ع مثل خطة إدارة المشروع والنطاق والتكلفة والجدول الزمني المستندات الناتجة من أنشطة المشرو .ملفات المشروع •
وتقويمات المشروع وسجالت المخاطر ومستندات إدارة التغيير وإجراءات مواجهة المخاطر المحددة في الخطة وتأثير 

 .المخاطر
ات الرسمية التي مستندات إغالق المشروع أو المرحلة التي تتكون من المستند .مستندات إغالق المشروع أو المرحلة •

تشير إلى انتهاء المشروع أو المرحلة ونقل نواتج المشروع أو المرحلة المكتملة إلى مشاريع ومراحل أخرى مثل 
يقوم مدير المشروع أثناء إغالق المشروع بمراجعة مستندات المرحلة السابقة  .مجموعة العلميات أو إلى المرحلة التالية

لضمان إآمال جميع ) إذا آان ذلك قابًال للتطبيق) (4-5(ة من عملية تحقيق النطاق ومستندات موافقة العميل الناتج
في حالة إنهاء المشروع قبل إآماله، فإن المستندات الرسمية توضح سبب  .متطلبات المشروع قبل إتمام إغالق المشروع

 .غير المكتملة إلى مشروعات أخرىإنهاء المشروع وتشكل اإلجراءات الالزمة لنقل نواتج المشروع الملغى المكتملة و
يتم نقل المعلومات التاريخية والدروس المستفادة إلى قاعدة المعرفة الخاصة بالدروس المستفادة  .المعلومات التاريخية •

وقد يشتمل ذلك على معلومات حول المسائل والمخاطر  .آي يتم استخدامها خالل مشروعات أو مراحل مستقبلية
 .يب التي أبلت بالًءا حسًنا ويمكن استخدامها في مشاريع مستقبليةباإلضافة إلى األسال
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   إدارة نطاق المشروعالخامسالفصل 
تشتمل عملية إدارة نطاق المشروع على جميع العمليات الالزمة للتأآد من أن المشروع يشتمل على جميع األعمال المطلوبة 

تتعلق إدارة نطاق المشروع  بشكل أساسي بتحديد وضبط العناصر المتضمنة  .والعمل المطلوب فقط إلآمال المشروع بنجاح
  : يقدم نظرة عامة على عمليات إدارة نطاق المشروع والتي تتمثل فيما يلي1-5الشكل  .متضمنة في المشروعوغير ال

  .هي عملية تحديد وتوثيق احتياجات أصحاب المصالح حتى يتم تحقيق أهداف المشروع -تجميع االحتياجات 5-1

  .هو عملية وضع شرح تفصيلي للمشروع والمنتج -تحديد النطاق 5-2

هو عبارة عن عملية تقسيم نواتج وأعمال المشروع إلى مكونات أصغر يمكن التحكم  -نشاء هيكل تجزئة العملإ 5-3
  .فيها بشكل أآبر

  . هو عملية قبول تشكيل اإلنجازات التي انتهى المشروع من تحقيقها-تحقيق النطاق 5-4

كم في التغييرات التي تطرأ على خط  هو عملية مراقبة حالة المشروع ونطاق المنتجات والتح-ضبط النطاق 5-5
  .األساس للنطاق

وقد تتضمن آل عملية  تتفاعل هذه العمليات مع بعضها البعض ومع العمليات الموجودة في باقي المجاالت المعرفية، 
وتحدث آل عملية مرة واحدة على األقل  منها الجهود التي يبذلها شخص واحد أو أآثر وذلك حسب احتياجات المشروع، 

على الرغم من أن  .في آل مشروع وتحدث في مرحلة أو أآثر من مراحل المشروع في حالة تقسيم المشروع إلى مراحل
العمليات يتم عرضها هنا آمكونات متمايزة مع واجهات محددة جيًدا، إال أنها تتداخل وتتفاعل بعدة طرق تم شرحها هنا 

 الذي يحمل عنوان عمليات 3يات للمناقشة بالتفصيل في الفصل رقم خضعت التفاعالت التي تتم بين تلك العمل .بالتفصيل
  :إلى" النطاق"في سياق الحديث عن المشروعات، سيشير مصطلح  .إدارة المشروع

 أو/المميزات والوظائف التي تميز أحد المنتجات أو إحدى الخدمات أو النتائج و .نطاق المنتج •
 .سليم أحد المنتجات أو إحدى الخدمات أو النتائج بمميزات ووظائف محددةالعمل الذي ينبغي إتمامه لت .نطاق المشروع •

تتفاوت العمليات التي يتم استخدامها إلدارة نطاق المشروع باإلضافة إلى أدوات وأساليب الدعم حسب مجال التطبيق 
د وهيكل تجزئة العمل بيان نطاق المشروع التفصيلي المعتم .وعادة ما يتم تعريفها آأحد أجزاء دورة حياة المشروع

يخضع خط أساس النطاق  .وقاموس هيكل تجزئة العمل المتعلق به هو عبارة  عن خط أساس النطاق الخاص بالمشروع
  .هذا بعد ذلك للرصد والتحقيق والمراقبة على مدار دورة حياة المشروع

عمليات الخمسة الخاصة بإدارة نطاق على الرغم من عدم إظهاره هنا آعملية منفصلة، فإن العمل الداخل ضمن تنفيذ ال
يعتبر جزء التخطيط هذا جزًءا من عملية وضع خطة  .المشروع يسبقه جهد التخطيط الذي يقوم به فريق إدارة المشروع

والذي ينتج عنه خطة إلدارة النطاق التي توفر اإلرشادات حول الطريقة التي يتم بها تحديد ) 2-4القسم (إدارة المشروع 
قد تكون خطة إدارة النطاق رسمية أو غير رسمية أو شديدة التفصيل أو  . دقيق وإدارة وضبط نطاق المشروعوتوثيق وت

  .خطوطها العامة محددة وذلك حسب احتياجات المشروع
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 المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :نظرة عامة على إدارة نطاق المشروع. 1-5الشكل 

  ).1-3-2-4القسم ( في مقابل خطة إدارة المشروع يتم قياس إآمال نطاق المشروع
ينبغي أن تتكامل عمليات إدارة النطاق بشكل جيد  ).1-5الشكل رقم (يتم قياس إآمال نطاق المنتج في مقابل احتياجات المنتج 

 .مع باقي عمليات المجال المعرفي بحيث ينجم عن عمل المشروع تسليم نطاق المنتج المحدد
  
  تياجات تجميع االح5-1

يتأثر نجاح  .تجميع االحتياجات هي عملية تحديد وتوثيق احتياجات أصحاب المصالح حتى يتم تحقيق أهداف المشروع
وتشتمل تلك االحتياجات  المشروع بشكل مباشر بالرعاية التي يتم تنفيذها في تحقيق وإدارة احتياجات المشروع والمنتجات،  

وينبغي استخراج وتحليل  الموثقة الخاصة بالراعي أو العميل أو باقي أصحاب المصلحة، على المتطلبات والتوقعات المقدرة و
تعمل عملية تجميع االحتياجات على  وتسجيل تلك االحتياجات بالتفصيل الكافي آي يتم قياسها بمجرد بدء تنفيذ المشروع، 

يتم بناء جميع  .يقوم عليه هيكل تجزئة العملأصبحت االحتياجات هي األساس الالزم الذي  .تحديد وإدارة توقعات العميل
تبدأ عملية بناء االحتياجات بتحليل المعلومات التي  .عمليات تخطيط التكلفة والجدول الزمني والجودة حسب هذه االحتياجات

  ).1-3-1-10الشكل (وسجل أصحاب المصلحة ) 1-3-1-4القسم (يشتمل عليها وثيقة تأسيس المشروع 

قد تشتمل احتياجات  .لمؤسسات تلك االحتياجات إلى احتياجات المشروع واحتياجات المنتجتصنف العديد من ا
المشروع على االحتياجات التجارية واحتياجات إدارة المشروع واحتياجات التسليم وغيرها، وقد تشتمل احتياجات المنتج 

  .ألداء وغيرهاعلى المعلومات الخاصة باالحتياجات الفنية واحتياجات األمان واحتياجات ا
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 3-5 يوضح المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات المتعلقة بعملية تجميع االحتياجات ويوضح الشكل 2-5الشكل  
  .ملخًصا للتدفق والتفاعالت األساسية التي تتم في هذه العمليات

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :تجميع االحتياجات. 2-5الشكل رقم 

 

 
  مخطط تدفق بيانات تجميع االحتياجات3-5كل الش

  المدخالت :تجميع االحتياجات 5-1-1
  وثيقة تأسيس المشروع. 1

يتم االستعانة بوثيقة تأسيس المشروع لتوفير احتياجات مشروع رفيعة المستوى ووصف منتج رفيع المستوى في المشروع 
  .1-4قة تأسيس المشروع في القسم رقم يتم شرح وثي .بحيث يتم الحصول على احتياجات منتج تفصيلية

  سجل أصحاب المصالح. 2
يتم االستعانة بسجل أصحاب المصالح للتعرف على أصحاب المصالح الذين يمكنهم توفير المعلومات حول احتياجات 

  .1-10يتم شرح سجل أصاب المصالح في القسم رقم  .المشروع والمنتج التفصيلية
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  ات واألساليباألدو :تجميع االحتياجات 5-1-2
   المقابالت -1

 .المقابلة هي طريقة رسمية أو غير رسمية للحصول على المعلومات من أصحاب المصالح عن طريق الحديث إليهم مباشرة
غالًبا ما يتم تنفيذ هذه  ويتم إجراؤها عادة عن طريق طرح أسئلة محددة أو غير محددة مسبًقا وتسجيل اإلجابات عليها، 

أو العديد من المتحاورين الذين /خصين وجًها لوجه بشكل مباشر ولكنها قد تشتمل على العديد من المحاورين والمقابالت بين ش
إجراء المقابالت مع المشارآين ذوي الخبرة في المشروع وأصحاب المصالح وخبراء المواد من شأنها  تجرى معهم المقابلة، 

  .مشروعأن تساعد في تعريف وتحديد مميزات وخصائص نواتج ال

  المجموعات التخصصية. 2
تقوم المجموعات التخصصية بتجميع أصحاب المصالح المؤهلين مسبًقا وخبراء المواد للتعرف على توقعاتهم واتجاهاتهم 

يقوم أحد الوسطاء المدربين بإرشاد المجموعة من خالل  .بخصوص أحد المنتجات أو إحدى الخدمات أو النتائج المقترحة
  .اعلية يتم تصميمها بحيث تعتمد على التحاور بشكل أآبر من إجراء المقابلة المباشرة بين شخصينإجراء مناقشة تف

  ورش العمل الميسرة. 3
ورش العمل الخاصة باالحتياجات تعتبر جلسات مرآزة تجمع أصحاب المصالح الرئيسيين متعددي الوظائف مًعا لتحديد 

يب الرئيسة لتحديد احتياجات الوظائف المتعددة بسرعة، وتسوية الخالفات تعتبر ورش العمل أحد األسال .احتياجات المنتج
من خالل الطبيعة الجماعية التفاعلية للجلسات الميسرة، فإنها تستطيع بناء الثقة وتقوية  .الموجودة بين أصحاب المصالح

وهناك فائدة  . بين أصحاب المصالحالعالقات وتحسين االتصال بين المشارآين وهو األمر الذي قد يؤدي إلى زيادة التوافق
  .أخرى لهذا األسلوب تتمثل في إمكانية آشف وحل المشاآل بشكل أسرع من الجلسات الفردية

التطبيق المشترك ) أو تصميم(فعلى سبيل المثال، يتم االستعانة بورش العمل الميسرة والتي يطلق عليها جلسات وضع 
ات الميسرة على تجميع المستخدمين وفريق التنمية مًعا لتحسين عملية تطوير ترآز هذه الجلس .في صناعة تطوير البرامج

 أحد األمثلة على أسلوب ورش العمل الميسرة التي تساعد في تحديد (QFD)تعتبر عملية تعزيز الجودة  البرامج، 
ء والتي تعرف أيًضا  بتجميع احتياجات العمالQFDتبدأ عملية  .الخصائص الهامة لتصنيع منتج جديد في مجال التصنيع

  بعملية صوت العميل
 (VOC).  يتم بعد ذلك تخزين هذه االحتياجات وترتيبها حسب أهميتها بطريقة موضوعية ويتم تحديد األهداف الالزمة
  .لتحقيق ذلك

  أساليب اإلبداع الجماعي. 4
ما يلي بعض أساليب اإلبداع الجماعي التي في يمكن تنظيم العديد من األساليب الجماعية لتحديد احتياجات المشروع والمنتج، 

  :يمكن االستعانة بها

هو أحد األساليب المستخدمة في توليد وتجميع العديد من األفكار المتعلقة باحتياجات المشروع  .العصف الذهني •
 .والمنتج

تم االستعانة بها يعمل هذا األسلوب على تحسين العصف الذهني باستخدام عملية اقتراع ي .األسلوب الجماعي االسمي •
 .لترتيب أآثر األفكار فائدًة من أجل الحصول على مزيد من العصف الذهني أو من أجل تحديد األولويات

مجموعة محددة من استبيانات إجابات الخبراء ويقوم بتوفير تغذية مرتدة تتعلق باإلجابات التي يتم  .أسلوب دلفاء •
ال تتوافر هذه اإلجابات إال لدى الجهة الميسرة حفاًظا  .حتياجاتالحصول عليها من آل جولة من جوالت تجميع اال

 .على السرية
يتم دمج األفكار التي يتم توليدها خالل العصف الذهني الفردي في خريطة واحدة آي تعكس جوانب  .الخرائط الذهنية •

 .االتفاق واالختالف في فهم وتوليد أفكار جديدة
األسلوب بإمكانية تصنيف عدد آبير من األفكار في مجموعات من أجل  يسمح هذا .مخطط التصنيف أو التجميع •

 .المراجعة والتحليل

  خذ القرارات الجماعيةأأساليب . 5
 .أخذ القرارات الجماعية هي عبارة عن عملية تقييم البدائل المتعددة ويكون الناتج المتوقع في شكل تحديد إجراءات مستقبلية

  .ليد وتصنيف وترتيب احتياجات المنتجات حسب أولويتهايمكن استخدام هذه األساليب لتو

  :وفيما يلي أمثلة على الطرق المتعددة للوصول إلى قرار جماعي

 .موافقة الجميع على اتخاذ أحد اإلجراءات .اإلجماع •



This copy is a PMI member benefit, not for distribution, sale or reproduction.

 .من أعضاء المجموعة% 50الدعم من نسبة تزيد عن  .األغلبية •
 .ذ القرار حتى في حالة عدم الوصول إلى األغلبيةأن تقوم أآبر آتلة في المجموعة باتخا .األآثرية •
 .أن يتخذ أحد األفراد القرار عن المجموعة .الديكتاتورية •

يمكن تطبيق أي طريقة من طرق اتخاذ القرار الموضحة مسبًقا في األساليب الجماعية المستخدمة في عملية تجميع 
  .االحتياجات

  االستقصاءاتاالستبيانات و. 6
 عبارة عن مجموعة مكتوبة من األسئلة يتم تصميمها لتجميع المعلومات بشكل سريع من عدد آبير ستقصاءاتاالاالستبيانات و
 بأفضل ما يكون مع الجماهير العريضة عندما يكون من الضروري االستقصاءاتأو /تتناسب االستبيانات و .من المجيبين

  .يل اإلحصائيإجراء تغييرات سريعة وعندما يكون من المالئم استخدام التحل

  عمليات المالحظة. 7
توفر عمليات المالحظة طريقة مباشرة لمراقبة األفراد داخل بيئتهم ومراقبة الطريقة التي يتبعونها في أداء مهامهم أو واجباتهم 

 صعوبة أو وتعتبر مفيدة خصوًصا في العمليات التفصيلية عندما يعاني األفراد الذي يستخدمون المنتج من .وفي تنفيذ العمليات
من الخارج بواسطة " تظليل الوظائف "المعروفة أيًضا باسم -يتم تنفيذ عمليات المراقبة  .يمانعون في اإلفصاح عن احتياجاتهم

يقوم " مالحظ مشارك"آما يمكن تنفيذها بمعرفة  .المراقب الذي يقوم بمراقبة المستخدم أثناء تنفيذ المهمة الخاصة به أو بها
  .لية أو إجراء للتعرف على طريقة تنفيذها للكشف عن االحتياجات المستترةفعلًيا بتنفيذ عم

  النماذج األولية. 8
بناء النماذج األولية هو عبارة عن طريقة للحصول على تغذية مرتدة مبكرة لالحتياجات عن طريق توفير نموذج عمل للمنتج 

ن ملموسة، فإنها تتيح ألصحاب المصالح تجريب نموذج المنتج بما أن هذه النماذج األولية تكو .المتوقع قبل بناؤه بشكل فعلي
تقوم النماذج األولية بدعم مفهوم اإلتقان  .النهائي الخاص بهم بدًال من االقتصار على مناقشة عروض ملخصة الحتياجاتهم

 وإنتاج التغذية المرتدة التدريجي بسبب استخدامها في دورات تكرارية إلنشاء النماذج المصغرة وتجريبها بواسطة المستخدمين
بعد أن يكون قد تم إجراء دورات تغذية مرتدة آافية، فإن االحتياجات التي يتم الحصول عليها من  .ومراجعة النموذج المصغر

  . النموذج المصغر تكون مكتملة بدرجة آافية لالنتقال إلى مرحلة التصميم أو البناء

  المخرجات :تجميع االحتياجات 5-1-3
  ق االحتياجاتتوثي. 1

قد تبدأ  .يتناول توثيق االحتياجات شرح آيفية توافق االحتياجات الفردية مع االحتياجات التجارية الخاصة بالمشروع
البد أن تتسم  .االحتياجات عند مستوى رفيع وقد تصبح بشكل تدريجي أآثر تفصيًال آلما تم اآتساب المزيد من المعلومات

وقابلية التعقب واالآتمال واالتساق واالتفاق مع أصحاب المصالح الرئيسيين ) لقياس واالختبارقابلة ل(االحتياجات بالوضوح 
قد يتفاوت شكل وثيقة االحتياجات من وثيقة بسيطة تسرد جميع االحتياجات المصنفة  .وذلك قبل وصولها إلى خط األساس

  . على ملخص تنفيذي وشروحات تفصيلية ومرفقاتحسب أصحاب المصالح وأولويتها وصوًال إلى أشكال أآثر تفصيًال تشتمل

  :قد تشتمل مكونات توثيق االحتياجات على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 .الحاجة أو الفرصة التجارية التي توضح قيود الموقف الحالي وسبب البدء في المشروع •
 .األهداف التجارية وأهداف المشروع من أجل التعقب •
ظيفية ووصف العمليات التجارية والمعلومات والتفاعالت مع المنتج حسب المقتضيات والتي يمكن االحتياجات الو •

 .توثيقها من الناحية النصية في قائمة االحتياجات أو في صورة نماذج أو في االثنين مًعا
قدرة على الدعم أو االحتياجات غير الوظيفية مثل مستوى الخدمة أو األداء أو األمان أو األمن أو االلتزام أو ال •

 .التطهير أو غير ذلك/االستبقاء
 احتياجات الجودة •
 معايير القبول •
 .القواعد التجارية التي تحدد المبادئ اإلرشادية الخاصة بالمؤسسة •
 .التأثيرات الواقعة على المجاالت التنظيمية مثل مرآز االتصال وقوة المبيعات ومجموعات التكنولوجيا •
 .الكيانات المتواجدة داخل أو خارج المؤسسة المنفذة للمشروعالتأثيرات الواقعة على  •
 .احتياجات الدعم والتدريب •
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 .افتراضات وقيود االحتياجات •

  خطة إدارة االحتياجات. 2
 تقوم خطة إدارة االحتياجات بتوثيق الطريقة التي يتم من خاللها تحليل وتوثيق وإدارة االحتياجات طوال مراحل المشروع، 

يجب أن يختار مدير  . بشكل قوي على طريقة إدارة االحتياجات2-3-1-2ة بين المراحل الموضحة في القسم تؤثر العالق
يتوقف العديد من مكونات  .المشروع العالقة األآثر تأثيًرا للمشروع وأن يقوم بتوثيق تلك الطريقة في خطة إدارة المشروع

  .خطة إدارة االحتياجات على تلك العالقة

  :ونات خطة إدارة االحتياجات على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصرقد تشتمل مك 

 .طريقة تخطيط وتعقب واإلبالغ عن أنشطة االحتياجات •
أنشطة إدارة التهيئة مثل طريقة تغيير احتياجات المنتج أو الخدمة أو النتيجة وطريقة تحليل التأثيرات وطريقة تعقبها  •

 . إلى مستويات الترخيص الالزمة لقبول تلك التغييراتوتتبعها واإلبالغ عنها باإلضافة
 .عملية ترتيب االحتياجات حسب أهميتها •
 .قياسات المنتج التي سيتم استخدامها وأسباب استخدامها •
أسلوب التتبع والذي يشير إلى خصائص االحتياجات التي سيتم التقاطها في مصفوفة التتبع والتي تعود باقي احتياجات  •

 .روع إليهمستندات المش

  مصفوفة تتبع االحتياجات. 3
مصفوفة تتبع االحتياجات هي عبارة عن جدول يقوم بالربط بين االحتياجات ومصدرها ويقوم بتتبعها على مدار دورة حياة 

يساعد تنفيذ مصفوفة تتبع االحتياجات في ضمان أن يضيف آل متطلب قيمة تجارية عن طريق ربطه باألهداف  .المشروع
وهي توفر وسيلة لتتبع االحتياجات طوال دورة حياة المشروع بشكل يضمن أن يتم تسليم  .وبأهداف المشروعالتجارية 

وهي في النهاية توفر األسلوب الالزم للتحكم في  .االحتياجات المعتمدة في عملية توثيق االحتياجات في نهاية المشروع
  .التغييرات التي يتم إدخالها على نطاق المشروع

  :ذه العملية على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصرتشتمل ه

 .االحتياجات إلى الحاجات والفرص واألهداف والغايات التجارية •
 .االحتياجات إلى أهداف المشروع  •
 .نواتج هيكل تجزئة العمل/االحتياجات إلى نطاق المشروع •
 .االحتياجات إلى تصميم المنتج •
 ياجات إلى إستراتيجية وسيناريوهات الفحصاالحت.االحتياجات إلى تطوير المنتج •
 .احتياجات رفيعة المستوى إلى احتياجات أآثر تفصيًال •

وتساعد هذه الخصائص في تحديد  يمكن تسجيل الخصائص المتعلقة بكل متطلب في مصفوفة تتبع االحتياجات، 
 :ة في مصفوفة تتبع االحتياجات علىقد تشتمل الخصائص النموذجية المستخدم .المعلومات الرئيسة المتعلقة باالحتياج

معرف فريد، وشرح نصي لالحتياج، والسبب الكامن وراء اإلدراج، والمالك، والمصدر، واألولية، واإلصدار، والحالة 
الخصائص اإلضافية الالزمة  .وتاريخ اإلآمال) مثل حالة النشاط أو اإللغاء أو التأجيل أو اإلضافة أو القبول(الحالية 

  .ينال االحتياج رضا أصحاب المصالح تشتمل على الثبات والتعقيد ومعايير القبوللضمان أن 

  

   تحديد النطاق5-2
يعتبر إعداد بيان نطاق تفصيلي للمشروع أمًرا هاًما لنجاح  .تحديد النطاق هو عملية وضع شرح تفصيلي للمشروع والمنتج
يتم تحديد ووصف نطاق  .لتي يتم توثيقها أثناء بدء المشروعالمشروع وينبني على النواتج واالفتراضات والقيود الكبرى ا

يتم تحليل المخاطر واالفتراضات والقيود  .المشروع بمزيد من التخصيص أثناء التخطيط آلما توفر المزيد من المشروع
مدخالت  يوضح ال4-5الشكل  .الموجودة من أجل اإلآمال حيث تتم إضافة المخاطر واالفتراضات والقيود حسب الحاجة

 ملخًصا للتدفق والتفاعالت األساسية التي 5-5واألدوات واألساليب والمخرجات المتعلقة بعملية تحديد النطاق ويوضح الشكل 
  .تتم في هذه العمليات
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  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :تحديد النطاق. 4-5الشكل رقم 

 

 
   مخطط تدفق بيانات تحديد النطاق5-5الشكل 

 

  المدخالت :تحديد النطاق 5-2-1
  وثيقة تأسيس المشروع. 1

آما أنها تحتوي على احتياجات الموافقة  توفر وثيقة تأسيس المشروع شرح رفيع المستوى للمشروع وخصائص المنتجات، 
وع في في حالة عدم استخدام وثيقة تأسيس المشر .1-3-1-4يتم شرح وثيقة تأسيس المشروع في القسم رقم  .على المشروع

المؤسسة المنفذة، فسيكون من الضروري الحصول على المعلومات وزيادتها واستخدامها آأساس لوضع بيان نطاق تفصيلي 
  .للمشروع

  توثيق االحتياجات. 2
  .1-3-1-5تم شرحها في القسم 
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  أصول العملية التنظيمية. 3
على عملية تحديد النطاق وذلك على سبيل المثال ال فيما يلي أمثلة على أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر 

  :الحصر

 .السياسات واإلجراءات والقوالب الالزمة لوضع بيان نطاق المشروع •
 .ملفات المشروع من مشروعات سابقة •
 .الدروس المستفادة من مراحل أو مشاريع سابقة •

  األدوات واألساليب :تحديد النطاق 5-2-2
  رأي الخبراء. 1

يتم تطبيق مثل هذا الرأي والخبرة  . االستعانة برأي الخبراء لتحليل المعلومات الالزمة لوضع بيان نطاق المشروعغالًبا ما يتم
يتم توفير مثل هذه الخبرة بواسطة أي مجموعة أو فرد من ذوي المعرفة أو التدريب المتخصص وتتوافر  على أي بيانات فنية،

  :هذه الخبرة من مصادر عديدة بما في ذلك

 قي الوحدات الموجودة ضمن المؤسسةبا •
 المستشارون •
 أصحاب المصالح بما في ذلك العمالء والرعاة •
 االتحادات المهنية والتقنية •
 مجموعات الصناعة •
 .خبراء المواد •

  تحليل المنتج. 2
 .الخدمات أو النتائجقد يكون تحليل المنتج أداة فعالة في المشروعات التي يكون أحد المنتجات فيها هو أحد النواتج مقابل إحدى 

يتميز آل مجال تطبيق بواحدة أو أآثر من الطرق المقبولة بشكل عام لترجمة شروحات المنتج رفيعة المستوى إلى نواتج مادية 
يشتمل تحليل المنتج على أساليب مثل تجزئة المنتج وتحليل النظم وتحليل االحتياجات وهندسة النظم وهندسة القيمة  .ملموسة

  .يمةوتحليل الق

   تحديد البدائل3
يمكن استخدام مجموعة  .تحديد البدائل هو أسلوب مستخدم لتوليد الطرق المختلفة المستخدمة لتنفيذ وأداء عمل المشروع

  .متنوعة من أساليب اإلدارة العامة مثل العصف الذهني والتفكير الجانبي والمقارنات الحكيمة المزدوجة وغيرها

  ورش العمل الميسرة. 4

  .3-2-1-5رحها في القسم تم ش

  المخرجات :تحديد النطاق 5-2-3
  بيان نطاق المشروع. 1

آما يوفر نطاق بيان  .يتناول بيان نطاق المشروع الشرح التفصيلي لنواتج المشروع والعمل الالزم لتحقيق تلك النواتج
وقد يحتوي على استثناءات النطاق الصريحة  .المشروع فهًما مشترًآا لنطاق المشروع بين أصحاب المصلحة في المشروع

ويمّكن فريق المشروع من إجراء تخطيط أآثر تفصيًال ويوجه  .التي من شأنها أن تساعد في إدارة توقعات أصحاب المصلحة
 أو عمل الفريق أثناء التنفيذ ويوفر خط األساس الالزم لتحديد ما إذا آانت طلبات التغيير أو العمل اإلضافي متضمنة داخل

  .خارج حدود المشروع

درجة ومستوى التفصيل التي وفًقا لها يحدد نطاق بيان المشروع العمل الذي سيتم تنفيذه والعمل الذي سيتم استثناؤه 
يشتمل بيان نطاق المشروع التفصيلي  .يمكنهما تحديد درجة إجادة فريق إدارة المشروع للتحكم في نطاق المشروع الكلي

  : مباشر أو عن طريق الرجوع إلى المستنداتعلى ما يلي إما بشكل

يفصل بشكل تدريجي خصائص المنتج أو الخدمة أو النتيجة الموضحة في وثيقة تأسيس  .وصف نطاق المنتج •
 .المشروع وتوثيق االحتياجات

 .تحدد العملية والمعايير الالزمة لقبول المنتجات أو الخدمات أو النتائج المكتملة .معايير قبول المنتج •
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تشتمل النواتج على آل من المخرجات التي تشكل المنتج أو الخدمة التي ينتجها المشروع باإلضافة  .نواتج المشروع •
يمكن وصف النواتج عند مستوى التلخيص أو بمزيد من  .إلى النتائج اإلضافية مثل تقارير إدارة المشروع والتوثيق

 .التفصيل
يساعد التحديد الواضح لألشياء  . التي تم استثناؤها من المشروعيحدد بشكل عام األشياء .استثناءات المشروع •

 .الموجود خارج نطاق المشروع في إدارة توقعات أصحاب المصلحة
تسرد وتصف قيود المشروع الخاصة المتعلقة بنطاق المشروع التي تحدد خيارات الفريق مثل  .قيود المشروع •

عند  . أو أهداف الجدول الزمني التي يصدرها العميل أو المؤسسة المنفذةالميزانية المحددة مسبًقا أو أي تواريخ محددة 
قد يتم سرد المعلومات المتعلقة بالقيود  .إجراء أحد المشاريع بموجب تعاقد، فإن الشروط التعاقدية عادة ما تكون قيود

 .في بيان نطاق المشروع أو في سجل منفصل
شروع الخاصة المتعلقة بنطاق المشروع والتأثير المحتمل لتلك تسرد وتوضح افتراضات الم .افتراضات المشروع •

تقوم فرق المشروع بتحديد وتوثيق وتصحيح االفتراضات  .االفتراضات في حالة التأآد من أنها افتراضات خاطئة
نطاق قد يتم سرد المعلومات المتعلقة باالفتراضات في بيان  .بشكل متكرر آجزء من عملية التخطيط التي يقومون بها

 .المشروع أو في سجل منفصل

  تحديثات مستند المشروع. 2
  :تشتمل مستندات المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 سجل أصحاب المصالح •
 توثيق االحتياجات •
 مصفوفة تتبع االحتياجات •
 

   إنشاء هيكل تجزئة العمل5-3
 عن عملية تقسيم نواتج وأعمال المشروع إلى مكونات أصغر يمكن التحكم فيها بشكل  عبارةنشاء هيكل تجزئة العمل هوإ

عبارة عن تحليل تسلسلي موجه حسب النواتج للعمل الذي سيتم تنفيذه بواسطة فريق ) WBS(هيكل تجزئة العمل  .أآبر
توى نازل لهيكل تجزئة العمل المشروع من أجل تحقيق أهداف المشروع والوصول إلى النواتج المطلوبة حيث يشير آل مس

يقوم هيكل تجزئة العمل بتنظيم وتحديد النطاق الكلي للمشروع ويقدم  .  إلى تعريف مفصل بشكل متزايد للعمل في المشروع
  ).7-5 و6-5انظر الشكلين (العمل المحدد في بيان نطاق المشروع المعتمد الحالي 

يمكن جدولة  .لعمل ذات المستوى األدنى والتي يطلق عليها برامج العمليندرج العمل المخطط له ضمن مكونات هيكل تجزئة ا
يشير العمل في سياق الحديث عن هيكل تجزئة العمل إلى منتجات أو نواتج  .برنامج العمل وتقدير تكلفته ورصده ومراقبته

ت واألدوات واألساليب  يوضح المدخال4-5الشكل  .العمل التي تأتي نتيجة الجهود وال يشير إلى الجهد في حد ذاته
 ملخًصا للتدفق والتفاعالت األساسية التي تتم في هذه 3-5والمخرجات المتعلقة بعملية إنشاء هيكل تجزئة العمل ويقدم الشكل 

  .العمليات

ة  الطبعة الثاني–للحصول على المعلومات المتعلقة بهياآل تجزئة العمل، راجع معيار الممارسة الخاص بهياآل تجزئة العمل 
]1[1.  

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات  إنشاء هيكل تجزئة العمل6-5الشكل 
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   مخطط تدفق بيانات إنشاء هيكل تجزئة العمل7-5الشكل 

  .تشير األرقام السوداء الطباعية الموجودة داخل األقواس المعقوفة إلى قائمة المراجعة الموجودة في نهاية هذا المعيار 1
  
  
  

  المدخالت :إنشاء هيكل تجزئة العمل 5-3-1
  بيان نطاق المشروع. 1

  .1-3-2-5تم شرحها في القسم 

  توثيق االحتياجات. 2
  .1-3-1-5تم شرحها في القسم 

  أصول العملية التنظيمية. 3
ى سبيل تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية إنشاء هيكل تجزئة العمل على ما يلي وذلك عل

  :المثال ال الحصر

 .السياسات واإلجراءات والقوالب الالزمة لهيكل تجزئة العمل •
 .ملفات المشروع من مشروعات سابقة •
 .الدروس المستفادة من مشروعات سابقة •
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  األدوات واألساليب : إنشاء هيكل تجزئة العمل5-3-2
  التحليل. 1

ثر قابلية للتحكم فيها حتى يتم تحديد العمل والنواتج حسب مستويات التحليل هو تقسيم نواتج المشروع إلى مكونات أصغر وأآ
مستوى برامج العمل هو أدنى مستوى في هيكل تجزئة العمل وهو النقطة التي يمكن عندها تقدير وضبط التكلفة  .برامج العمل

مل بتفاوت حجم المشروع سيتفاوت مستوى التفصيل الخاص ببرامج الع .وفترات النشاط الالزمة للعمل بشكل موثوق فيه
  .ودرجة تعقيده

  :يشتمل تحليل عمل المشروع الكلي إلى برامج العمل على ما يلي

 .تحديد وتحليل النواتج والعمل المتعلق بها •
 بناء وتنظيم هيكل تجزئة العمل •
 .تحليل مستويات هيكل تجزئة العمل العليا إلى مكونات تفصيلية منخفضة المستوى •
 .لمكونات هيكل تجزئة العملوضع وتعيين األآواد  •
 .التأآد من أن درجة تحليل العمل ضرورية وآافية •

 
 جزء من هيكل تجزئة العمل مع بعض أفرع هيكل تجزئة العمل التي يتم تحليلها من خالل 8-5يظهر في الشكل رقم 

  .مستوى برنامج العمل

  :يمكن إنشاء هيكل تجزئة العمل في عدة أشكال مثل

 حياة المشروع آمستوى أول للتحليل مع المنتج ونواتج المشروع التي يتم إدراجها في المستوى استخدام مراحل دورة •
 .9-5الثاني آما يتضح ذلك في الشكل رقم 

 .10-5استخدام النواتج الكبرى آمستوى أول للتحليل آما يتضح ذلك في الشكل رقم  •
 خارج فريق المشروع مثل أحد األعمال المتعاقد استخدام المشروعات الثانوية التي يمكن تنفيذها بواسطة مؤسسات •

 .يقوم البائع بعد ذلك بإنشاء هيكل تجزئة العمل المتعاقد عليه آجزء من العمل المتعاقد عليه .عليها

 
   هيكل عيني لتجزئة العمل مع بعض األفرع التي تم تحليها خالل برامج العمل8-5الشكل رقم 
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   العمل المنظم حسب المرحلة هيكل عيني لتجزئة9-5الشكل رقم 

 

 
   تجزئة عينية للعمل مع النواتج الكبرى10-5الشكل رقم 

يتطلب تحليل مكونات هيكل تجزئة العمل ذات المستوى األعلى تقسيم العمل الالزم لجميع النواتج أو المشروعات 
أو الخدمات أو النتائج التي يمكن الفرعية إلى مكوناته األساسية حيث تشير مكونات هيكل تجزئة العمل إلى المنتجات 

 أو أي طريقة  يمكن تنظيم هيكل تجزئة العمل في صورة مخطط موجز وتنظيمي أو مخطط هيكل السمكة .التحقق منها
التحقق من صحة التحليل يتطلب تحديد ما إذا آانت مكونات هيكل تجزئة العمل ذات المستوى المنخفض هي تلك  .أخرى

تشتمل النواتج المختلفة على مستويات تحليل  .كافية إلآمال النواتج المتماثلة رفيعة المستوىالمكونات الضرورية وال
للوصول إلى أحد برامج العمل، فإن العمل في بعض النواتج ال ينبغي تحليله إال حسب المستوى الحالي بينما تحتاج  .مختلفة

درة على تخطيط وإدارة وضبط العمل آلما تم تحسين العمل يتم تحسين الق .باقي النواتج إلى مستويات إضافية من التحليل
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وعلى الرغم من ذلك، فإن التحليل الزائد قد يؤدي إلى جهد إداري غير مثمر واستخدام  .حسب مستويات أآبر من التفصيل
  .غير فعال للموارد وآفاءة متناقصة في تنفيذ العمل

ينتظر فريق إدارة المشروع  .لتي سيتم تنفيذها في المستقبل البعيدقد يتعذر تحليل أحد النواتج أو المشروعات الفرعية ا
أحياًنا تتم  .شروع الفرعي بحيث يمكن وضع التفاصيل الخاصة بهيكل تجزئة العملعادًة حتى يتم توضيح الناتج أو الم

  .اإلشارة إلى هذا األسلوب بالتخطيط الموجي المتغير

يجب أن ينتقل إجمالي  . وأعمال المشروع بما في ذلك عمل إدارة المشروعيقدم هيكل تجزئة العمل إلى جميع المنتجات
 .العمل عند المستويات المنخفضة إلى المستويات األعلى بحيث ال يتم إغفال أي شيء وال يتم إآمال المزيد من العمل

  %.100وأحياًنا ما يعرف ذلك بقاعدة 

اص بمعهد إدارة المشروعات على توفير اإلرشاد الالزم لتوليد يقوم معيار الممارسة المتعلق بهياآل تجزئة العمل الخ
 على قوالب هيكل تجزئة العمل -مخصصة للصناعة-يحتوي هذا المعيار على أمثلة  .ووضع وتطبيق هياآل تجزئة العمل

  .التي يمكن تخصيصها للمشروعات الخاصة في منطقة تطبيق خاصة

  المخرجات :إنشاء هيكل تجزئة العمل 5-3-3
   هيكل تجزئة العمل.1

عبارة عن تحليل تسلسلي موجه حسب النواتج للعمل الذي سيتم تنفيذه بواسطة فريق المشروع ) WBS(هيكل تجزئة العمل 
من أجل تحقيق أهداف المشروع والوصول إلى النواتج المطلوبة حيث يشير آل مستوى نازل لهيكل تجزئة العمل إلى تعريف 

يتم إنهاء هيكل تجزئة العمل عن طريق إنشاء حسابات التحكم الخاصة ببرامج العمل  .المشروعل بشكل متزايد للعمل في مفص
 .توفر تلك المعرفات هيكًال لتراآم تسلسلي للتكاليف والجدول الزمني ومعلومات الموارد .ومعرف فريد من دليل الحسابات

لنطاق والتكلفة والجدول الزمني بالقيمة المكتسبة لقياس حساب التحكم هو عبارة عن نقطة تحكم إدارية حيث يتم دمج ومقارنة ا
قد يشتمل آل حساب تحكم على واحد أو أآثر  .يتم وضع حسابات التحكم عند نقاط إدارة محددة في هيكل تجزئة العمل .األداء

  .من برامج العمل ولكن يجب أال يرتبط آل برنامج من برامج العمل إال بحساب تحكم واحد

  ل تجزئة العملقاموس هيك. 2
قاموس هيكل تجزئة العمل هو عبارة عن وثيقة يتم وضعها بواسطة عملية إنشاء هيكل تجزئة العمل التي تدعم هيكل تجزئة 

يوفر قاموس هيكل تجزئة العمل شروحات أآثر تفصيًال للمكونات الموجودة في هيكل تجزئة العمل بما في ذلك برامج  .العمل
  :تمل المعلومات الواردة في دليل هيكل تجزئة العمل على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصرتش .العمل وحسابات التحكم

 دليل معرف الحسابات •
 وصف العمل •
 المؤسسة المسئولة •
 قائمة بأهداف الجدول الزمني •
 أنشطة الجدول الزمني المرتبطة •
 الموارد الالزمة •
 تقديرات التكلفة •
 احتياجات الجودة •
 معايير القبول •
 راجع الفنيةالم •
 .معلومات التعاقد •

  خط أساس النطاق. 3
  :تشتمل مكونات خط أساس النطاق على ما يلي خط أساس النطاق هو أحد مكونات خطة إدارة المشروع، 

يشتمل بيان نطاق المشروع على وصف نطاق المشروع ونواتج المشروع ويحدد معايير قبول  .بيان نطاق المشروع •
 .مستخدم المنتج

 .يحدد هيكل تجزئة العمل آل ناتج ويحدد تحليل النواتج إلى برامج العمل .ئة العملهيكل تجز •
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يشتمل هيكل تجزئة العمل على شرح تفصيلي للعمل والتوثيق الفني الخاص بكل مكون  .قاموس هيكل تجزئة العمل •
 .من مكونات هيكل تجزئة العمل

  تحديثات مستند المشروع. 4
إذا نتج من عملية إنشاء  .توثيق االحتياجاتي يتم تحديثها على ما يلي ولكنها ال تقتصر على قد تشتمل مستندات المشروع الت

  .هيكلة تجزئة العمل طلبات تغيير معتمدة، فإن توثيق االحتياجات قد يحتاج إلى التحديث آي يشتمل على التغييرات المعتمدة

  

  تحقيق النطاق. 5-4
تشتمل عملية تحقيق النطاق على مراجعة  .ازات التي انتهى المشروع من تحقيقهاتحقيق النطاق هو عملية قبول تشكيل اإلنج

 .النواتج مع العميل أو الراعي لضمان إآمالها بشكل ُمرٍض والحصول على موافقة العميل أو الراعي الرسمية على النواتج
ها بشكل أساسي بقبول النواتج بينما ترتبط تختلف عملية تحقيق النطاق عن عملية مراقبة الجودة التي يرتبط تحقيق النطاق في

يتم إجراء عملية مراقبة الجودة  .مراقبة الجودة بشكل أساسي بصالحية النواتج واإليفاء باحتياجات الجودة المخصصة للنواتج
واألدوات  المدخالت 11-5يوفر الشكل رقم  .عادًة قبل تحقيق النطاق ولكن هاتين العمليتين يمكن تنفيذهما جنًبا إلى جنب

 الذي يحتوي على شكل تدفق العمليات ملخًصا شامًال للتدفقات 12-5يقدم الشكل رقم  .واألساليب والمخرجات المرتبطة
  .والتفاعالت األساسية التي تتم داخل هذه العملية

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :تحقيق النطاق. 11-5الشكل رقم 

 

 
  بيانات تحقيق النطاق مخطط تدفق 12-5الشكل 
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  المدخالت : تحقيق النطاق5-4-1
  خطة إدارة المشروع. 1

تشتمل مكونات خط أساس النطاق  . على خط أساس النطاق1-3-2-4تشتمل خطة إدارة المشروع الموضحة في القسم رقم 
  :على ما يلي

لمشروع ويحدد معايير قبول يشتمل بيان نطاق المشروع على وصف نطاق المشروع ونواتج ا .بيان نطاق المشروع •
 .مستخدم المنتج

 .يحدد هيكل تجزئة العمل آل ناتج من النواتج ويحدد تحليل النواتج إلى برامج العمل .هيكل تجزئة العمل •
يشتمل هيكل تجزئة العمل على شرح تفصيلي للعمل والتوثيق الفني الخاص بكل مكون  .قاموس هيكل تجزئة العمل •

 .لعملمن مكونات هيكل تجزئة ا

  االحتياجات+توثيق . 2
يسرد توثيق االحتياجات على احتياجات المشروع والمنتجات واالحتياجات الفنية وجميع أنواع االحتياجات األخرى التي يجب 

-1-5يتم شرح توثيق االحتياجات في القسم رقم  .توفيرها في المشروع والمنتج جنًبا إلى جنب مع معايير القبول الخاصة بها
3-1.  

  مصفوفة تتبع االحتياجات. 3
تقوم مصفوفة تتبع االحتياجات بالربط بين االحتياجات وأصولها وتتبعها طوال دورة حياة المشروع التي تم تناولها بالشرح في 

  .3-3-1-5القسم رقم 

  نواتج تم التحقق منها. 4
  .ة الجودةنواتج مصدق عليها تم إآمالها والتأآد من صالحيتها من خالل عملية تنفيذ مراقب

  األدوات واألساليب : تحقيق النطاق5-4-2
  الفحص. 1

تشتمل عملية الفحص على أنشطة مثل القياس والفحص والتحقيق لتحديد ما إذا آان العمل والنواتج تفي باالحتياجات ومعايير 
وعمليات مراجعة تعرف الفحوصات أحياًنا بالمراجعات ومراجعات المنتجات وعمليات تدقيق الحسابات  .قبول المنتج
  .هذه المصطلحات المختلفة تشير في بعض مجاالت التطبيق إلى معاني ضيقة ومحددة .التصميمات

  المخرجات :التحقق من النطاق 5-4-3
  نواتج تمت الموافقة عليها. 1

مي التي يتم الحصول يتم إرسال التوثيق الرس .يتم إنهاء وقبول النواتج التي تفي بمعايير القبول بواسطة العميل أو الراعي
عليها من العميل أو الراعي الذي يعترف بالموافقة الرسمية ألصحاب المصلحة على نواتج المشروع إلى عملية إقفال 

  ).6-4(المشروع أو المرحلة 

  طلبات التغيير. 2
قد تستلزم تلك النواتج  .فقة عليهايتم توثيق تلك النواتج المكتملة التي تمت الموافقة عليها رسمًيا باإلضافة إلى أسباب عدم الموا

تتم معالجة طلبات التغيير من أجل المراجعة والتنسيق من خالل عملية تنفيذ المراقبة  .طلب تغيير من أجل إصالح العيب
  ).5-4انظر القسم (المتكاملة للتغيير 

  تحديثات مستند المشروع. 3

 تحقيق النطاق على أي مستندات من شأنها أن تحدد حالة المنتج أو تشتمل مستندات المشروع التي قد يتم تحديثها نتيجة عملية
  .التقرير حول إآمال المنتج

  

   ضبط النطاق5-5
 .ضبط النطاق هو عملية مراقبة حالة المشروع ونطاق المنتجات والتحكم في التغييرات التي تطرأ على خط األساس للنطاق

لمطلوبة واإلجراءات التصحيحية أو الوقائية الموصى بها من خالل يضمن ضبط نطاق المشروع معالجة جميع التغييرات ا
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آما يتم االستعانة بعملية ضبط نطاق المشروع للتحكم في  ).5-4انظر القسم رقم (عملية تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير 
 إلى التغييرات غير المضبوطة بأنها غالًبا ما تتم اإلشارة .التغييرات الفعلية عند حدوثها ويتم دمجها مع باقي عمليات الضبط

 يوضح 13-5الشكل .التغيير أمر ال مفر منه ومن ثم يتم تفويض بعض أنواع عملية ضبط التغيير .زحف نطاق المشروع
 ملخًصا آلًيا للتدفق والتفاعالت األساسية التي تتم 14-5المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات المتعلقة ويوضح الشكل 

  .العمليةفي هذه 

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات : ضبط النطاق13-5الشكل رقم 

 

 
   مخطط تدفق بيانات ضبط النطاق14-5الشكل 

 

  المدخالت :ضبط النطاق 5-5-1
  خطة إدارة المشروع. 1

  :لنطاق على المعلومات التالية التي تستخدم لضبط ا1-3-2-4تشتمل خطة إدارة المشروع الموضحة في القسم 

تتم مقارنة خط األساس للنطاق بالنتائج الفعلية لتحديد إذا آان من الضروري إدخال تغيير أو  .خط األساس للنطاق •
 .اتخاذ إجراء تصحيحي أو وقائي

 .توضح خطة إدارة النطاق الطريقة التي سيتم من خاللها إدارة وضبط نطاق المشروع خطة إدارة النطاق •
•  
 . خطة إدارة التغيير العملية الالزمة إلدارة التغيير في المشروعتحدد .خطة إدارة التغيير •
تحدد خطة إدارة التهيئة تلك العناصر القابلة للتهيئة وتلك العناصر التي تستلزم ضبط تغيير رسمي  .خطة إدارة التهيئة •

 .والعملية الالزمة لضبط التغييرات الطارئة على تلك العناصر



This copy is a PMI member benefit, not for distribution, sale or reproduction.

تمل خطة إدارة االحتياجات على الطريقة التي يتم من خاللها تخطيط وتتبع أنشطة قد تش .خطة إدارة االحتياجات •
آما أنها  .االحتياجات واإلبالغ عنها وآيفية بدء التغييرات التي يتم إدخالها على احتياجات المنتج أو الخدمة أو النتيجة

 .التغييراتتصف آيفية تحليل التأثيرات ومستويات الترخيص الالزمة للموافقة على تلك 

  معلومات أداء العمل. 2
  .معلومات حول تقدم المشروع مثل أي النواتج قد تم البدء فيها ومدى التقدم فيها وأي النواتج قد تم االنتهاء منها

  توثيق االحتياجات. 3
  .1-3-1-5تم شرحها في القسم 

  مصفوفة تتبع االحتياجات. 4
  .3-3-1-5تم شرحها في القسم 

  التنظيميةأصول العملية . 5
تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية ضبط النطاق على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال 

  :الحصر

 .السياسات واإلجراءات واإلرشادات الرسمية وغير الرسمية الحالية المتعلقة بضبط النطاق •
 .رصد الطرق المستخدمة واإلبالغ عنها •

  األدوات واألساليب :قضبط النطا 5-5-2
  تحليل التباين. 1

تشتمل الجوانب الهامة في ضبط نطاق  .يتم استخدام قياسات أداء المشروع لتقييم مقدار التباين من خط أساس النطاق األصلي
وتحديد ما إذا آان من الضروري ) 3-3-3-5القسم (المشروع على تحديد سبب ودرجة التباين المتعلقة بخط أساس النطاق 

  .اتخاذ إجراء تصحيحي أو وقائي أم ال

  المخرجات :ضبط النطاق 5-5-3
  قياسات أداء العمل. 1

يتم توثيق  .قد تشتمل تلك القياسات على األداء الفني المخطط له مقابل األداء الفني الفعلي أو أي قياسات أخرى ألداء النطاق
  .تلك المعلومات ونقلها إلى أصحاب المصلحة

  العملية التنظيميةتحديثات أصول . 2
  :تشتمل أصول العملية التنظيمية التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 أسباب التباين •
 .اإلجراء التصحيحي الذي تم اختياره واألسباب الكامنة وراء ذلك •
 .أنواع أخرى من الدروس المستفادة من ضبط نطاق المشروع •

  طلبات التغيير. 3
قد تشتمل  .ل أداء النطاق قد ينجم عنه طلب تغيير على خط أساس النطاق أو أي مكونات أخرى في خطة إدارة المشروعتحلي

تتم معالجة طلبات التغيير من أجل  .طلبات التغيير على اإلجراءات الوقائية أو اإلجراءات التصحيحية أو إصالح العيوب
  ).5-4انظر القسم (لمراقبة المتكاملة للتغيير المراجعة والتنسيق بما يتفق مع عملية تنفيذ ا

  تحديثات خطة إدارة المشروع. 4

في حالة تأثير طلبات التغيير التي تمت الموافقة عليها على نطاق المشروع، فستتم  .تحديثات خط األساس للنطاق •
تغييرات التي تمت مراجعة وإعادة إصدار بيان النطاق وهيكل تجزئة العمل وقاموس هيكل تجزئة العمل لعكس ال

 .الموافقة عليها
في حالة تأثير طلبات التغيير التي تمت الموافقة عليها على نطاق المشروع، فستتم  .تحديثات أخرى لخط األساس •

 .مراجعة وإعادة إصدار خط أساس التكلفة وخطوط أساس الجدول الزمني لعكس التغييرات التي تمت الموافقة عليها
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  روعتحديثات مستند المش. 5
  :تشتمل مستندات المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 توثيق االحتياجات •
 مصفوفة تتبع االحتياجات •
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   إدارة وقت المشروعالسادسالفصل 
 يوفر نظرة عامة 1-6الشكل  .تشتمل إدارة وقت المشروع على العمليات الالزمة إلدارة إآمال المشروع في الوقت المحدد

  :على عمليات إدارة وقت المشروع والتي تتمثل فيما يلي

  . إنتاج مخرجات المشروعهي عملية تحديد إجراءات معينة يتم تنفيذها آي يتم -تحديد األنشطة 1-6

  .هي عملية تحديد وتوثيق العالقات بين أنشطة المشروع -تسلسل األنشطة 2-6

هي عملية تقدير نوع وآميات المواد أو األفراد أو المعدات أو اإلمدادات الالزمة لتنفيذ آل  -تقدير موارد النشاط 3-6
  .نشاط من األنشطة

عملية تقدير فترات العمل الالزمة إلآمال األنشطة المستقلة باستخدام هي  -تقدير الفترات الزمنية للنشاط 4-6
  .الموارد المتاحة

هو عملية تحليل تسلسالت األنشطة وفتراتها والموارد الالزمة وقيود الجدول الزمني آي  -وضع الجدول الزمني 5-6
  .يتم وضع الجدول الزمني الخاص بالمشروع

ة مراقبة حالة المشروع لتحديث تقدم المشروع والتحكم في التغييرات التي هي عملي -مراقبة الجدول الزمني 6-6
  .تطرأ على خط أساس الجدول الزمني

وقد تتضمن آل عملية  تتفاعل هذه العمليات مع بعضها البعض ومع العمليات الموجودة في باقي المجاالت المعرفية، 
وتحدث آل عملية مرة واحدة  ك حسب احتياجات المشروع، منها الجهود التي يبذلها شخص واحد أو مجموعة واحدة وذل

على  .على األقل في آل مشروع وتحدث في مرحلة أو أآثر من مراحل المشروع في حالة تقسيم المشروع إلى مراحل
تم الرغم من أن العمليات يتم عرضها هنا آمكونات متمايزة مع واجهات محددة جيًدا، إال أنها تتداخل وتتفاعل بعدة طرق 

  .3خضعت التفاعالت التي تتم بين تلك العمليات للمناقشة بالتفصيل في الفصل رقم  .شرحها هنا بالتفصيل

وبيانات ) الجدول الزمني(يميز بعض الممارسين المتقدمين بين معلومات جدول المشروع الزمني المطبوعة 
ع إلى محرك الجدولة الذي يتم ملئه ببيانات وحسابات الجدول الزمني التي ينتج منها الجدول الزمني عن طريق الرجو

ولكن تتم اإلشارة إلى الجدول الزمني ونموذج الجدول الزمني في إطار الممارسة  .المشروع مثل نموذج الجدول الزمني
 يستخدم مصطلح الجدول PMBOK® Guideوبناًءا على ذلك، فإن الدليل المعرفي  .العامة بمصطلح الجدول الزمني

 بشكل محكم بين تحديد - في بعض المشروعات وخاصًة تلك المشروعات ذات النطاقات األصغر – الربط يتم .الزمني
األنشطة، وتسلسل األنشطة، وتقديرات فترات النشاط، ووضع الجدول الزمني بحيث يتم النظر إليها على أنها عملية واحدة 

يتم عرض هذه العمليات هنا في صورة عمليات  .يمكن إجراؤها بواسطة شخص واحد خالل فترة زمنية قصيرة نسبًيا
  .متمايزة بسبب اختالف األدوات واألساليب الخاصة بكل واحدة منها

على الرغم من عدم إظهارها هنا آعملية منفصلة، فإن العمل الداخل ضمن تنفيذ العمليات الستة الخاصة بإدارة وقت 
يعتبر جهد التخطيط جزًءا من عملية وضع خطة إدارة  .المشروعالمشروع يسبقه جهد التخطيط الذي يقوم به فريق إدارة 

، والذي ينتج عنه خطة إلدارة الجدول الزمني والتي تحدد منهجية وأداة الجدولة الزمنية وتضبط )2-4القسم (المشروع 
نية القواعد تحدد منهجية الجدولة الزم .الشكل وتثبت المعايير الالزمة لوضع وضبط الجدول الزمني الخاص بالمشروع

تشتمل بعض المنهجيات المعروفة على طريقة المسار الحرج والسلسلة  .والطرق الالزمة في عملية الجدولة الزمنية
  الحرجة، 

يتم تضمين  يتم توثيق عمليات إدارة وقت المشروع واألدوات واألساليب المتعلقة بها في خطة إدارة الجدول الزمني، 
خطة إدارة المشروع أو تصبح خطة ثانوية فيها وقد تكون هذه الخطة رسمية أو غير رسمية خطة إدارة الجدول الزمني في 

  .المشروع وتشتمل على عتبات التحكم المناسبة احتياجات حسب وذلك محددة العامة خطوطها أو التفصيل شديدة أو

 األنشطة، وتسلسل األنشطة، تستخدم عملية وضع الجدول الزمني للمشروع المخرجات الناتجة من العمليات في تحديد
يعتبر  .وتقدير موارد النشاط، وتقدير الفترات الزمنية للنشاط باالشتراك مع أداة الجدولة الزمنية إلنتاج الجدول الزمني

  ).6-6(الجدول الزمني النهائي والمعتمد هو خط األساس الذي سيتم استخدامه في عملية مراقبة الجدول الزمني 

م فيه تنفيذ أنشطة المشروع، فإن غالبية الجهد المبذول في المجال المعرفي الخاص بإدارة وقت المشروع في الوقت الذي يت
 .لضمان إآمال أعمال المشروع في الوقت المحدد) 6-6القسم (سيتم في عملية مراقبة الجدول الزمني 

جية الجدولة الزمنية وأداة الجدولة الزمنية  نظرة عامة على الجدولة الزمنية التي تبين آيفية تفاعل منه2-6يوفر الشكل  
  .والمخرجات الناتجة من عمليات إدارة وقت المشروع مع بعضها البعض إلنتاج جدول زمني للمشروع
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  نظرة عامة على إدارة وقت المشروع. 1-6الشكل 
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 نظرة عامة على الجدولة الزمنية. 2-6الشكل 

   تحديد األنشطة6-1
تعمل عملية إنشاء هيكل تجزئة  .لية تحديد إجراءات معينة يتم تنفيذها آي يتم إنتاج مخرجات المشروعتحديد األنشطة هي عم

يتم عادة تحليل حزم برامج العمل  .العمل على تحديد النواتج  عند أدنى مستوى في هيكل تجزئة العمل وحزمة برامج العمل
وتعمل تلك  .لى العمل الالزم إلآمال حزمة برامج العملفي المشروع إلى مكونات أصغر تعرف باألنشطة والتي تشير إ

وتتضمن تلك العملية تحديد  .األنشطة على توفير األساس الالزم لتقدير وجدولة وتنفيذ ومراقبة وضبط العمل في المشروع
  .4-6 و3-6انظر الشكلين  .وتخطيط أنشطة الجدول الزمني التي تعمل أهداف المشروع على اإليفاء بها
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  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :تحديد األنشطة. 3-6كل رقم الش

 

 
  مخطط تدفق بيانات تحديد األنشطة4-6الشكل 

 

  المدخالت :تحديد األنشطة 6-1-1
  خط أساس النطاق. 1

 أثناء بشكل واضح) 3-3-3-5القسم (تتم دراسة نواتج وقيود وافتراضات المشروع الموثقة في خط أساس نطاق المشروع 
  .تحديد األنشطة

   العوامل البيئية المؤثرة في المشروع.2

نظام معلومات إدارة  على تحديد األنشطة عملية على تؤثر أن شأنها من والتي المشروع في المؤثرة البيئية العوامل تشتمل
  .الحصر ال المثال سبيل على وذلك) PMIS(المشروع 

  أصول العملية التنظيمية. 3

عملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية تحديد األنشطة على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال تشتمل أصول ال
  :الحصر

السياسات واإلجراءات واإلرشادات الحالية الرسمية وغير الرسمية المتعلقة بتخطيط األنشطة مثل منهجية الجدولة  •
 .الزمنية والتي تتم مراعاتها في وضع حدود النشاط

معلومات التاريخية المتضمنة في قاعدة المعرفة الخاصة بالدروس المستفادة والمتعلقة بقوائم األنشطة التي تم ال •
 .استخدامها في مشروعات سابقة مشابهة
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  األدوات واألساليب :تحديد األنشطة 6-1-2
  التحليل. 1

عي لحزم برامج العمل في المشروع إلى مكونات يشتمل أسلوب التحليل آما هو مستخدم في تحديد األنشطة على التقسيم الفر
تحدد عملية  .وتشير األنشطة إلى الجهد الالزم إلآمال حزمة برامج العمل .أصغر وأآثر قابلية للتحكم فيها تعرف باألنشطة

-5القسم (ئة العمل تحديد األنشطة النواتج النهائية مثل األنشطة بدًال من نواتج التسليم آما هو الحال في عملية إنشاء هيكل تجز
3.(  

يمكن وضع قائمة األنشطة وهيكل تجزئة العمل وقاموس هيكل تجزئة العمل إما بشكل تسلسلي أو تزامني باستخدام 
يتم تحليل آل واحدة من حزم برامج  .هيكل تجزئة العمل وقاموس هيكل تجزئة العمل آأساس لوضع قائمة األنشطة النهائية

قد يؤدي إشراك أعضاء  .زئة العمل إلى األنشطة الالزمة إلنتاج نواتج حزمة برامج العملالعمل الموجودة ضمن هيكل تج
  .الفريق في ذلك التحليل إلى الحصول على نتائج أفضل وأدق

  التخطيط الموجي المتغير. 2
سيتم إنجازه التخطيط الموجي المتغير هو أحد أشكال تخطيط التطوير التدريجي حيث يتم التخطيط بالتفصيل للعمل الذي 

ولذلك، فإن العمل يتم على  .في المدى القريب ويتم التخطيط للعمل المستقبلي عند مستوى مرتفع في هيكل تجزئة العمل
فعلى سبيل المثال، عند تحديد  .مستويات متباينة من التفصيل ويتوقف ذلك على نقاط إتمامه في دورة حياة المشروع

آلما تم  .االستراتيجي المبكر، قد يتم تحليل حزم برامج العمل عند مستوى األهدافالمعلومات بشكل أقل أثناء التخطيط 
  .توفير معلومات أآثر عن األحداث القادمة في المستقبل القريب، يكون من الممكن تحليلها إلى أنشطة

  القوالب. 3
 في مشروع سابق آقالب لمشروع جديد، غالًبا ما يتم استخدام إحدى قوائم األنشطة المعيارية وجزء من إحدى قوائم األنشطة

آما أن معلومات سمات النشاط المتعلقة الواردة في القوالب تحتوي على معلومات وصفية أخرى مفيدة في تحديد األنشطة، آما 
  .يمكن استخدام القوالب لتحديد أهداف الجدول الزمني النموذجية

  رأي الخبراء. 4
الذين يتمتعون بالخبرة والمهارة في وضع بيانات نطاق تفصيلية للمشروع ووضع أعضاء فريق المشروع والخبراء اآلخرون 

  .هيكل تجزئة العمل والجداول الزمنية الخاصة بالمشروعات يمكنهم توفير الخبرة في تحديد األنشطة

  

  المخرجات :تحديد األنشطة 6-1-3
  قائمة األنشطة. 1

تشتمل   جميع أنشطة الجدول الزمني المطلوب تنفيذها في المشروع، قائمة األنشطة هي عبارة عن قائمة شاملة تشتمل على
قائمة األنشطة على معرف األنشطة ونطاق وصف العمل الخاص بكل نشاط بالتفصيل الكافي للتأآد من أن أعضاء الفريق 

  .يدرآون العمل المطلوب إنهاؤه

  سمات النشاط. 2
وتتطور مكونات آل نشاط مع  .ونات المتعددة المتعلقة بكل نشاطتتعدى سمات النشاط وصف النشاط من خالل تحديد المك

أثناء المراحل األولية من المشروع، فإنها تشتمل على معرف النشاط ومعرف هيكل تجزئة العمل واسم النشاط  مرور الوقت، 
حقة، العالقة المنطقة، وعند إآمالها، فإنها قد تشتمل على أآواد النشاط،ـووصف النشاط، األنشطة السابقة، األنشطة الال

يمكن االستعانة  .، ومتطلبات الموارد، والبيانات والقيود االفتراضات المفروضة)3-2-2-6القسم (التعجيالت والتأخيرات 
بسمات النشاط لتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ العمل أو المنطقة الجغرافية أو المكان الذي سيتم تنفيذ العمل فيه باإلضافة 

يتم استخدام سمات النشاط لتطوير  ).AE(والجهد المنفصل والجهد المقسم ) LOE(النشاط مثل مستوى الجهد إلى نوع 
الجدول الزمني ولتحديد وترتيب وتصنيف أنشطة الجدول الزمني المخططة من خالل العديد من الطرق المتضمنة في 

  .يتباين عدد الخصائص باختالف مجال التطبيق .التقارير
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  ألهدافقائمة ا. 3
تحدد قائمة األهداف جميع األهداف وتوضح ما إذا آانت األهداف إلزامية مثل  .األهداف هي نقطة أو حدث هام في المشروع

تلك األهداف المطلوبة بموجب  التعاقد أو ما إذا آانت األهداف اختيارية مثل تلك األهداف التي تعتمد على المعلومات 
  .التاريخية

  

   تسلسل األنشطة6-2
يتم تسلسل األنشطة عن طريق االستعانة بالعالقات  .سلسل األنشطة هي عملية تحديد وتوثيق العالقات بين أنشطة المشروعت

وقد يكون  .يتم الربط بين آل نشاط وهدف باستثناء األول واألخير وبين نشاط وهدف سابق والحق واحد على األقل المنطقية، 
ت والتأخيرات بين األنشطة لدعم جدول زمني للمشروع يتسم بأنه واقعي وقابل من الضروري االستعانة بمهلة التعجيال

 5-6انظر الشكلين  .يمكن تنفيذ التسلسل باستخدام برامج إدارة المشروع أو عن طريق استخدام أساليب يدوية أو آلية .للتحقيق
 .6-6و

 
 رجاتالمدخالت واألدوات واألساليب والمخ :تسلسل األنشطة. 5-6الشكل رقم 

 
   مخطط تدفق بيانات تسلسل األنشطة6-6الشكل 

  المدخالت :تسلسل األنشطة 6-2-1
  قائمة األنشطة. 1

  .1-3-1-6تم شرحها في القسم 

  سمات النشاط. 2

  .قد تصف سمات النشاط تسلسل الزم لألحداث أو عالقات أحداث سابقة أو الحقة محددة .2-3-1-6تم شرحها في القسم 
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  قائمة األهداف. 3
  .قد تتضمن قائمة األهداف جدولة التواريخ الخاصة بأهداف محددة .3-3-1-6تم شرحها في القسم 

  بيان نطاق المشروع. 4
المشروع والذي يشتمل على خصائص المنتج التي قد تؤثر  نطاق وصف على )1-3-2-5القسم (المشروع  نطاق بيان يشتمل

في الوقت  .د تشييده أو واجهات النظام الفرعي في أحد مشاريع البرامجفي تسلسل األنشطة مثل التخطيط الفعلي لمصنع يرا
  .الذي تتضح فيه تلك التأثيرات في قائمة األنشطة، يخضع وصف نطاق المنتج عادًة للمراجعة لضمان الدقة

  أصول العملية التنظيمية. 5
ملفات المشروع التي يتم الحصول  على نشطةاأل تسلسل عملية على تؤثر أن شأنها من التي التنظيمية العملية أصول تشتمل

  .الحصر ال المثال سبيل على عليها من القاعدة المعرفية الخاصة بالشرآة والمستخدمة في منهجية الجدولة الزمنية وذلك

  األدوات واألساليب :تسلسل األنشطة 6-2-2
  )PDM(طريقة رسم المخطط التتابعي . 1

من أجل بناء مخطط شبكة الجدول ) CPM(ستخدامها في طريقة المسار الحرج رسم المخطط التتابعي هي طريقة يتم ا
الزمني الخاص بالمشروع والذي يستعين بمربعات أو مستطيالت يتم اإلشارة إليها في صورة ُعقد لتوضيح األنشطة والربط 

ين مخطط شبكة جدول زمني ألحد  يب7-6الشكل رقم  .بينها باستخدام األسهم التي توضح العالقات المنطقية الموجودة بينها
) AON(آما يعرف هذا األسلوب بتمثيل األنشطة على العقد  .المشروعات تم رسمه باستخدام طريقة رسم المخطط التتابعي

  .وهي الطريقة المستخدمة في معظم حزم برامج إدارة المشروعات

  . على أربع أنواع من العالقات التبعية أو المنطقيةPDMتشتمل طريقة 

 .تتوقف بداية النشاط الالحق على انتهاء النشاط السابق .)FS(اريخ نهاية النشاط األول يحدد بدء النشاط التالي ت •
 .يتوقف إنهاء النشاط التالي على إنهاء النشاط السابق .)FF(تاريخ نهاية النشاط األول يحدد نهاية النشاط الثاني  . •
 .تتوقف بداية النشاط الالحق على بداية النشاط السابق ).SS(الي تاريخ بدء النشاط األول يحدد بدء النشاط الت •
• ) SF( .يتوقف إنهاء النشاط التالي على بدء النشاط الالحق. 

نواع عالقات األسبقية تعتبر العالقة التي تقوم على أن تاريخ نهاية النشاط األول يحدد بداية النشاط التالي هي أآثر أ
ونادًرا ما تستخدم العالقة التي تقوم على أن تاريخ بداية النشاط األول يحدد نهاية النشاط الثاني  .PDMاستخداًما في طريقة 

  .PDMولكن تم إدراجها هنا من أجل شرد قائمة آاملة بأنواع العالقات في طريقة 

  تحديد التوابع. 2
  :توابع لتحديد التسلسل بين األنشطةيتم استخدام ثالث أنواع من ال

يقوم فريق  .التوابع اإللزامية هي تلك التوابع الالزمة بموجب التعاقد أو المتأصلة في طبيعة العمل .التوابع اإللزامية •
ة وتشتمل التوابع اإللزامية دائًما على القيود الطبيعي امية أثناء عملية تسلسل األنشطة،المشروع بتحديد التوابع اإللز

مثل أحد مشاريع البناء في مكان يتعذر فيه تشييد البنية التحتية قبل أن يكون قد تم وضع األساس أو أحد مشاريع 
آما تتم اإلشارة أحياًنا إلى التوابع  .اإللكترونيات حيث يجب أوًال بناء نموذج مصغر قبل إمكانية إخضاعه للفحص

 .اإللزامية بالضرورة الحتمية
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 ة رسم المخطط التتابعيطريق. 7-6الشكل 

 

تتم اإلشارة أحياًنا إلى  يقوم فريق المشروع بتحديد التوابع االختيارية أثناء عملية تسلسل األنشطة،  .التوابع االختيارية •
يتم تثبيت التوابع االختيارية بناء  .التوابع االختيارية بالضرورة المفضلة أو الضرورة التفاضلية أو الضرورة المريحة

دراية بأفضل الممارسات الموجودة في مجال تطبيق محدد أو بعض الجوانب غير المعتادة في المشروع حيث على ال
يجب أن يتم توثيق التوابع  .تكون هناك رغبة في وضع تسلسل معين على الرغم من وجود تسلسالت أخرى مقبولة

 ويمكنها تحديد خيارات الجدولة الزمنية االختيارية بشكل آامل ألنها تحدد فيم فترات السماح اإلجمالية الرسمية
عند استخدام أساليب التعقب السريع، ينبغي إخضاع تلك التوابع االختيارية للمراجعة والدراسة من أجل  .الالحقة

 .تعديلها أو حذفها
وابع الخارجية تشتمل الت يقوم فريق المشروع بتحديد التوابع الخارجية أثناء عملية تسلسل األنشطة،  .التوابع الخارجية •

وعادة ما تقع تلك التوابع خارج نطاق سيطرة  العالقة بين أنشطة المشروع واألنشطة غير المتضمنة في المشروع، 
فعلى سبيل المثال، قد يتوقف نشاط الفحص في أحد مشاريع البرامج على تسلم الجهاز من مصدر  فريق المشروع، 

 .الحكومية إلى عقدها قبل إعداد الموقع للبدء في أحد مشاريع البناءخارجي أو قد تحتاج جلسات االستماع البيئية 

  استعمال التعجيالت والتأخيرات. 3
يجب أال  يحدد فريق إدارة المشروع التوابع التي قد تستلزم مهلة تعجيل أو تأخير آي يتم تحديد العالقة المنطقية بشكل دقيق، 

  .يجب توثيق األنشطة واالفتراضات المتعلقة بها .رورة الجدول الزمنييرات محل ضل استخدام مهلة التعجيالت والتأخيح

فعلى سبيل المثال، يمكن جدولة تصميم المنظر الطبيعي في مشروع بناء  قد يؤدي التعجيل إلى تسريع النشاط الالحق، 
وتتم اإلشارة  .صة المجدولةمبنى مكتبي جديد بحيث يتم البدء فيه في غضون أسبوعين قبل االنتهاء من قائمة األعمال الناق

  .إلى ذلك بعالقة نهاية إلى بداية مع فترة تعجيل قوامها أسبوعين

فعلى سبيل المثال، قد يبدأ فريق الكتابة الفنية في تحرير مسودة  .فترة التأخير تؤدي إلى تأخير في النشاط الالحق
ك في عالقة البداية إلى البداية مع فترة تأخير تقديم وقد يتضح ذل .لمستند آبير بعد مضي خمسة عشر يوًما من بدء آتابتها

  قوامها خمسة عشر يوًما 

  قوالب شبكة الجدول الزمني. 4
وهي قد تشتمل على  .يمكن استخدام قوالب مخطط الجدول الزمني القياسية لتسهيل إعداد الشبكات الخاصة بأنشطة المشروع

م اإلشارة إلى مخطط شبكة الجدول الزمني الخاص بأحد المشاريع على أنه غالًبا ما تت .مشروع آامل أو على أحد أجزائه فقط
تحقق قوالب الشبكة الفرعية الفائدة خاصًة عندما يشتمل أحد المشروعات على العديد من النواتج  .شبكة فرعية أو شبكة جزئية
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جارب اإلآلينيكية في أحد مشروعات البحث المتماثلة أو المتماثلة تقريًبا مثل األرضيات في مبنى مكتبي متعدد الطوابق والت
  .الدوائية أو وحدات برنامج التكويد في أحد مشروعات وضع البرامج أو مرحلة بدء التشغيل في أحد مشروعات التنمية

  

  المخرجات : تسلسل األنشطة6-2-3
  مخططات شبكة الجدول الزمني الخاص بالمشروع. 1

وع هي عبارة عن تخطيطات توضيحية ألنشطة الجدول الزمني الخاص مخططات شبكة الجدول الزمني الخاص بالمشر
 يوضح مخطط شبكة 7-6الشكل رقم  .بالمشروع والعالقات المنطقية التي تربط بينها آما يتم اإلشارة إليها على أنها توابع

دوًيا أو باستخدام يمكن إنتاج مخطط شبكة الجدول الزمني ألحد المشروعات ي .الجدول الزمني الخاص بأحد المشروعات
 .وهو قد يشتمل على تفاصيل المشروع الكاملة أو يشتمل على واحد أو أآثر من األنشطة الموجزة .برامج إدارة المشروعات

ينبغي أن يتناول هذا الشرح  .قد يتوفر شرح موجز مع المخطط بحيث يصف الطريقة األساسية المستخدمة لتسلسل األنشطة
  .ألنشطة داخل الشبكة بالتفصيل الكاملأي تسلسالت غير معتادة ل

  تحديثات مستند المشروع. 2

  :تشتمل مستندات المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 قوائم النشاط •
 سمات النشاط •
 .سجل المخاطر •
 

   تقدير موارد النشاط6-3
اد أو األفراد أو المعدات أو اإلمدادات الالزمة لتنفيذ آل نشاط من تقدير موارد النشاط هي عملية تقدير نوع وآميات المو

  .األنشطة

   .9-6 و8-6انظر الشكلين 

  :فعلى سبيل المثال ).1-7القسم (تتناسق عملية تقدير موارد النشاط بدرجة قريبة من عملية تقدير التكاليف 

وغالًبا ما يتوافر هذا اإللمام لدى البائعين  .لمحليةسيحتاج فريق أحد مشروعات البناء إلى اإللمام بقوانين البناء ا •
على الرغم من ذلك، في حالة افتقار مجمع العمال المحليين إلى الخبرة بأساليب البناء غير المعتادة أو  .المحليين

ن التخصصية، فإن التكلفة اإلضافية الالزمة للحصول على أحد الخبراء قد تكون هي الطريقة األآثر فعالية لضما
 .اإللمام بقوانين البناء المحلية

قد يتم الحصول على المعرفة الالزمة  .سيحتاج فريق تصميم إحدى السيارات إلى اإللمام بأحدث أساليب التجميع اآللية •
عن طريق استئجار خبير أو عن طريق إرسال مصمم لعقد ندوة عن األنظمة اآللية أو عن طريق ضم أحد األشخاص 

 .ضو في فريق المشروعمن شرآة التصنيع آع
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   مخطط تدفق بيانات تقدير موارد األنشطة.9-6الشكل 

  المدخالت : تقدير موارد النشاط6-3-1
  قائمة األنشطة. 1

  . الموارداألنشطة التي ستحتاج إلى) 1-3-1-6القسم (تحدد قائمة األنشطة 

  سمات النشاط. 2
التي تم وضعها أثناء عمليتي تحديد األنشطة وتسلسل األنشطة توفر إدخال البيانات األساسية ) 2-3-1-6القسم (سمات النشاط 

  .من أجل االستعانة بها في تقدير تلك الموارد لالزمة لكل نشاط تم سرده في قائمة األنشطة

  سجالت الموارد. 3
أثناء فترة تخطيط النشاط والتي تم شرحها في ) مثل األفراد أو المعدات أو المواد(وافر حول الموارد المعلومات التي تت

  القسمين

تحدد سجالت الموارد الوقت والمدة التي ستتوافر  . يتم استخدامها في تقدير االستفادة من الموارد3-3-2-12 و9-2-3-2 
تشتمل تلك  .قد تتوافر تلك المعلومات على مستوى النشاط أو المشروع  .خاللها موارد المشروع المحددة أثناء المشروع

أو مستوى المهارة باإلضافة إلى المواقع الجغرافية المتنوعة التي تنشأ /المعلومات على دراسة السمات مثل خبرة الموارد و
  .منها الموارد عند توافرها

فعلى سبيل  ).2-9الشكل (لديهم من إمكانيات ومهارات يشتمل سجل الموارد المؤلف على توفر الموارد البشرية وما 
المثال، قد تشتمل مجموعة الموارد على مهندسين صغار وآبار بأعداد آبيرة خالل المراحل المبكرة في أحد مشروعات 

دراية خالل المراحل التالية من نفس المشروع، قد تقتصر المجموعة على أولئك األفراد الذين هم على  .التصميم الهندسي
  .بالمشروع نتيجة عملهم في مراحله المبكرة

   العوامل البيئية المؤثرة في المشروع4
تشتمل العوامل البيئية المؤثرة في المشروع التي من شأنها أن توثر على عملية تقدير الموارد الالزمة للنشاط على توافر 

  .الموارد والمهارات وذلك على سبيل المثال ال الحصر
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  لية التنظيميةأصول العم. 5
تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية تقدير موارد النشاط على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال 

  :الحصر

 .السياسات واإلجراءات المتعلقة بالتوظيف •
 .السياسات واإلجراءات المتعلقة باستئجار وشراء اإلمدادات والمعدات •
 .ية المتعلقة بأنواع الموارد المستخدمة في عمل مشابهة في مشروعات سابقةالمعلومات التاريخ •
 

  األدوات واألساليب :موارد النشاطتقدير  6-3-2
  رأي الخبراء. 1

تستطيع أي مجموعة أو  .غالًبا ما يكون من الضروري الحصول على رأي الخبراء لتقييم المواد المعلقة بمدخالت تلك العملية
  .رفة المتخصصة في تخطيط وتقدير الموارد أن يوفر تلك الخبرةشخص يتمتع بالمع

  تحليل البدائل. 2
وهي تشتمل على استخدام مستويات متعددة من  .تتميز العديد من أنشطة الجدول الزمني بالعديد من طرق التنفيذ البديلة

) اليدوية مقابل اآللية(ألدوات المختلفة إمكانيات الموارد أو المهارات أو استخدام أحجام أو أنواع مختلفة من اآلالت وا
  ).3-3-1-12القسم (وقرارات التصنيع أو الشراء المتعلقة بالموارد 

  نشر بيانات التقدير. 3
تقوم شرآات عديدة بنشر معدالت اإلنتاج وتكاليف الموارد المحدثة لتوفير مجموعة شاملة من العمال والمواد والمعدات في 

  .غرافية مختلفة داخل تلك الدولدول مختلفة وفي مواقع ج

  التقدير الصاعد. 4

يتم تقدير الحاجات إلى  .عند تعذر تقدير أحد األنشطة بدرجة معقولة من الثقة، يتم تحليل النشاط إلى مكونات أآثر تفصيًال
قد توجد وقد ال توجد  .ثم يتم بعد ذلك تجميع تلك التقديرات في الكمية اإلجمالية الخاص بكل مورد من موارد النشاط .الموارد

في حالة وجود تبعيات، يتم عكس وتوثيق نمط  تبعيات بين األنشطة والتي من شأنها أن تؤثر على تطبيق واستخدام الموارد، 
  .استخدام الموارد في المتطلبات التقديرية الخاصة بالنشاط

  برامج إدارة المشروع. 5
يمكن  .ي تخطيط وتنظيم وإدارة مجموعات الموارد ووضع تقديرات المواردتتمتع برامج إدارة المشروع بإمكانية المساعدة ف

تحديد هياآل تجزئة الموارد وتوافر الموارد ومعدالت الموارد وسجالت الموارد المتنوعة للمساعدة في تحسين استخدام 
  .الموارد وذلك حسب تعقيد البرامج

  

  المخرجات :موارد النشاطتقدير  6-3-3
   النشاط متطلبات موارد. 1

يمكن بعد ذلك  .يحدد ناتج عملية تقدير موارد النشاط أنواع وآميات الموارد الالزمة في آل نشاط في حزمة برامج العمل
قد يتباين مقدار التفصيل ومستوى نوعية آليات شرح  .تجميع تلك المتطلبات لتحديد الموارد التقديرية الالزمة لكل حزمة عمل

قد يشتمل توثيق متطلبات الموارد الخاصة بكل نشاط على أساس التقدير الخاص  .مجال التطبيقمتطلبات الموارد باختالف 
بكل مورد باإلضافة إلى االفتراضات التي تم وضعها في تحديد أنواع الموارد التي يتم استخدامها وتوافرها والكميات 

  .المستخدمة منها

  هيكل تجزئة الموارد. 2

تشتمل أمثلة فئات الموارد  . عن هيكل تسلسلي من الموارد المحددة حسب فئة المورد ونوعههيكل تجزئة الموارد هو عبارة
قد تشتمل أنواع الموارد على مستوى المهارة ومستوى الدرجة أو أي معلومات  .على العمالة والمواد والمعدات واإلمدادات

الجدول الزمني الخاص بالمشروع واإلبالغ عنها يعتبر هيكل تجزئة الموارد مفيًدا في تنظيم بيانات  .مناسبة للمشروع
  .باإلضافة إلى معلومات استخدام الموارد
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  تحديثات مستند المشروع. 3
  :تشتمل مستندات المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 قائمة األنشطة •
 سمات النشاط •
 .سجالت الموارد •
 

  ة للنشاط تقدير الفترات الزمني6-4
يتم  .تقدير الفترات الزمنية للنشاط هي عملية تقدير فترات العمل الالزمة إلآمال األنشطة المستقلة باستخدام الموارد المتاحة

االستعانة في عملية تقدير فترات النشاط بالمعلومات المتعلقة بنطاق العمل في النشاط وأنواع الموارد الالزمة وآميات الموارد 
يتم تحديد المدخالت الالزمة لتقديرات فترة النشاط بواسطة الشخص أو المجموعة التابعة لفريق  .الت المواردالمقدرة وسج

تتطور الفترة المقدرة تدريجًيا وتراعي تلك العملية جودة وتوفر  .المشروع واألآثر دراية بطبيعة العمل في النشاط المحدد
 في هندسة وتصميم المشروع، تتوافر بيانات أآثر دقة وتفصيًال وتتحسن دقة فعلى سبيل المثال، مع التقدم .بيانات اإلدخال
  .11-6 و10-6انظر الشكلين  .وبالتالي، من المفترض أن تزداد دقة وجودة تقدير الفترة بشكل تدريجي .تقديرات الفترات

دار الموارد المستخدمة إلآمال تستلزم عملية تقدير فترات النشاط أن يتم تقدير جهد العمل الالزم إلآمال النشاط ومق
يتم توثيق جميع  .الالزمة إلآمال النشاط) فترة النشاط(النشاط الذي تم تقديره ويتم االستعانة بذلك لتقدير عدد فترات العمل 

  .البيانات واالفتراضات التي تدعم تقدير الفترة من أجل آل عملية تقدير لفترة النشاط

وع الخاصة بالجدولة ذلك األمر عن طريق االستعانة بأحد سجالت المشروع ستتناول معظم برامج إدارة المشر
باإلضافة إلى مفهوم  .وسجالت موارد بديلة لفترة العمل والتي يتم تحديدها حسب الموارد التي تتطلب فترات عمل محددة

  .التسلسل، فإن األنشطة سيتم تنفيذها حسب سجل المشروع وسجالت الموارد المناسبة

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :تقدير الفترات الزمنية للنشاط. 10-6 رقم الشكل
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   مخطط تدفق بيانات تقدير فترات النشاط11-6الشكل 

  المدخالت : تقدير فترات النشاط6-4-1
  قائمة األنشطة. 1

  .1-3-1-6تم شرحها في القسم 

  سمات النشاط. 2
  .2-3-1-6تم شرحها في القسم 

  لبات موارد النشاط متط. 3
على فترة النشاط  بما أن الموارد المحددة للنشاط ومدى ) 1-3-3-6القسم (تؤثر متطلبات موارد النشاط التي تم تقديرها 

فعلى سبيل المثال، في حالة تخصيص موارد إضافية أو موارد ذات  .توافرها يؤثر بشكل واضح على فترة معظم تلك األنشطة
  .نشطة، قد تنخفض الكفاءة أو اإلنتاجية بسبب زيادة الحاجة إلى التواصل والتدريب والتنسيقمهارات أقل ألحد األ

  سجالت الموارد. 4
 على نوع وتوافر وإمكانيات - الذي يتم إنشاؤه آجزء من عملية تقدير موارد النشاط-) 3-1-3-6القسم (يشتمل سجل الموارد 

اعاة نوع وآمية وتوفر وإمكانيات موارد المعدات والمواد والتي من شأنها أن آما تتم مر ).2-3-2-9القسم (الموارد البشرية 
فعلى سبيل المثال، عند تعيين موظف آبير وموظف صغير للعمل بدوام  .تؤثر تأثيًرا واضًحا على فترة أنشطة الجدول الزمني

  .من الموظف الصغيرآامل، فسيكون من المتوقع أن يقوم الموظف الكبير بإآمال نشاط محدد في وقت أقل 

  بيان نطاق المشروع. 5

 .عند تقدير فترات النشاط) 1-3-2-5القسم (تتم مراعاة القيود واالفتراضات التي يتم الحصول عليها من بيان نطاق المشروع 
  :فيما يلي أمثلة على تلك االفتراضات وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 الظروف الحالية •
 توافر المعلومات •
 .رات المعلن عنهاطول الفت •
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  :فيما يلي أمثلة على تلك القيود وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 توافر موارد تتميز بالمهارة •

 .شروط ومتطلبات التعاقد •

  العوامل البيئية المؤثرة في المشروع 6
ط على ما يلي وذلك على تشتمل العوامل البيئية المؤثرة في المشروع والتي من شأنها أن تؤثر على عملية تقدير فترات النشا

  :سبيل المثال ال الحصر

 .قواعد بيانات تقدير الفترة وبيانات مرجعية أخرى •
 قياسات اإلنتاج •
 .المعلومات التجارية المنشورة •

  أصول العملية التنظيمية. 7
ت النشاط على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية تقدير فترا

  :الحصر

 معلومات الفترة التاريخية •
 سجالت المشروع •
 منهجية الجدولة الزمنية •
 الدروس المستفادة •
 

  األدوات واألساليب تقدير فترات النشاط 6-4-2
  رأي الخبراء. 1

 تقدير الفترة أو فترات النشاط القصوى الموصى رأي الخبراء الموجه حسب المعلومات التاريخية من شأنه أن يوفر معلومات
ويمكن االستفادة من رأي الخبراء في تحديد إمكانية جمع طرق التقدير وآيفية التقريب بين  .به من مشاريع شبيهة سابقة
  .االختالفات الموجودة بينهم

   التقدير التناظري2
حجم والوزن ودرجة التعقيد المستمدة من مشروع سابقة مشابهة يستعين التقدير التناظري بمعلمات مثل الفترة والميزانية وال

عند تقدير الفترات، فإن هذا األسلوب يعتمد  .آأساس لتقدير نفس المعلمة أو القياس من أجل االستعانة به في مشروع مستقبلي
عن طريقة لتقدير فترة السماح وهو عبارة  .على الفترة الفعلية لمشروعات سابقة ومشابهة آأساس لتقدير فترة المشروع الحالي

  .اإلجمالية وأحياًنا يتم ضبطه آي يتناسب مع االختالفات المعروفة في درجة تعقد المشروع

غالًبا ما يتم استخدام التقدير التناظري للفترة لتقدير فترة المشروع عند وجود مقدار محدود من المعلومات التفصيلية 
يستعين التقدير التناظري بالمعلومات التاريخية  .لمراحل المبكرة ألحد المشروعاتالمتعلقة بالمشروع آما هو الحال في ا

  .ورأي الخبراء

يعتبر التقدير التناظري عموًما أقل في التكلفة واستهالك الوقت من باقي األساليب ولكنه عادًة ما يكون أقل منها في 
وعات بالكامل أو على أجزاء من المشروع وقد يتم استخدامه يمكن تطبيق تقديرات التكلفة التناظرية على أحد المشر .الدقة

يعتبر التقدير التناظري هو األآثر اعتماًدا عليه عندما تتشابه األنشطة السابقة في واقعها  .باالقتران مع باقي طرق التقدير
  .زمةوليس في شكلها فقط وعندما يمتلك أعضاء فريق المشروع الذي يعدون تلك التقديرات الخبرة الال

  التقدير البارامتري. 3
) مثل المساحة المربعة في مشاريع البناء(يستعين التقدير البارامتري بعالقة إحصائية بين البيانات التاريخية وباقي المتغيرات 

  .لحساب تقدير خاص بمعلمات النشاط مثل التكلفة أو الميزانية أو الفترة

ق ضرب آمية العمل المراد إجراؤه في عدد ساعات العمل الخاص يمكن تحديد فترات النشاط بطريقة آمية عن طري
فعلى سبيل المثال، يمكن تقدير فترة النشاط في أحد مشروعات التصميم عن طريق ضرب  .بكل وحدة من وحدات العمل

عمل عدد الرسومات في عدد الساعات العمل الخاصة بكل رسم أو ضرب تثبيت الكبل مقاًسا باألمتار في عدد ساعات ال
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 متر من الكبل في الساعة، فإن الفترة الالزمة لتثبيت 25فمثًال، إذا آان المورد المعين يستطيع تثبيت  .الخاصة بكل متر
  ) متر في الساعة25 متر مقسومة على 1000( . ساعة40 متر ستكون 1000

والبيانات األساسية المدمجة يستطيع هذا األسلوب أن ينتج مستويات أعلى من الدقة ويتوقف ذلك على تعقد النموذج 
يمكن تطبيق تقديرات الوقت البارامترية على أحد المشروعات بالكامل أو على أجزاء من المشروع وقد يتم استخدامه  .فيه

  .باالقتران مع باقي طرق التقدير

 تقديرات النقاط الثالثية. 4
ينشأ هذا المفهوم من أسلوب  .ر المحيطة بالتقديريمكن تحسين دقة تقديرات فترة النشاط عن طريق مراعاة الشك والمخاط

 ثالث تقديرات لتحديد النطاق التقريبي الخاص بفترة أحد PERTيستخدم أسلوب  ).PERT(تقويم البرامج ومراجعتها 
  .األنشطة

فر النشاط، فترة النشاط، الموارد التي من المحتمل تعيينها، وإنتاجيتها والتوقعات الواقعية الخاصة بتوا )tM (األرجح •
 .ودرجات االعتماد على باقي المشارآين وحاالت التعطل

 .تتوقف فترة النشاط على تحليل سيناريو الحالة األفضل الخاص بالنشاط ).tO (التفاؤل •
 .تتوقف فترة النشاط على تحليل سيناريو الحالة األسوأ الخاص بالنشاط ).tP (المتشائم •

 
  :باستخدام متوسط موزون لتلك التقديرات الثالثة) tE (المتوقعةنشاط  بحساب فترة الPERTيقوم أسلوب تحليل 

 

tE = tO + 4tM + tP  
      6 

المزيد ) أو حتى القائمة على حساب متوسط بسيط لتلك النقاط الثالثة(قد توفر تقديرات المدة القائمة على تلك المعادلة 
  . تقديرات الفترةمن الدقة وتعمل النقاط الثالثة على توضيح مدى الشك حول

  تحليل االحتياطي .5

في ) تتم اإلشارة إليها أحياًنا باالحتياطات الوقتية أو المخازن المؤقتة(قد تشتمل تقديرات الفترة على احتياطيات الطوارئ 
 قد يكون احتياطي الطوارئ في شكل نسبة مئوية .جدول الزمني الخاص بالمشروع الكلي لتفسير الشك في الجدول الزمني

  .لفترة النشاط المقدرة أو عدد محدد من فترات العمل أو قد يتم تحديده باستخدام طرق التحليل الكمية

يجب تحديد  .قد يتم استخدام أو تخفيض أو إنهاء احتياطي الطوارئ آلما توافرت معلومات أدق عن المشروع
  .الطوارئ بشكل واضح في مستندات الجدول الزمني

  

  المخرجات :شاطفترات النتقدير  6-4-3
  تقديرات فترة النشاط. 1

ال تشتمل  .تقديرات فترة النشاط هي عبارة عن تقييمات آمية ألآبر عدد من فترات العمل الالزمة إلآمال أحد األنشطة
قد تشتمل تقديرات فترة النشاط على بعض دالئل نطاق  .3-2-2-6تقديرات الفترة على أي تأخيرات آما هو موضح في القسم 

  :فعلى سبيل المثال .ائج الممكنةالنت

على فرض أن ( يوًما 12 يومان لإلشارة إلى أن النشاط سيستغرق على األقل ثمانية أيام ولن يتجاوز ±أسبوعان  •
 ).أسبوع العمل يشتمل على خمسة أيام

ق ثالثة بأن النشاط سيستغر-%85 –من احتمالية تجاوز ثالثة أسابيع لإلشارة إلى وجود احتمالية مرتفعة % 15 •
 .أسابيع أو أقل

  تحديثات مستند المشروع. 2

  :تشتمل مستندات المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 سمات النشاط •
 .االفتراضات التي يتم طرحها في تقدير فترة النشاط مثل مستويات المهارة وتوافرها •
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   وضع الجدول الزمني6-5
لزمني هو عملية تحليل تسلسالت األنشطة وفتراتها والموارد الالزمة وقيود الجدول الزمني آي يتم وضع وضع الجدول ا

يؤدي إدخال األنشطة والفترات الزمنية والموارد في أداة الجدولة الزمنية إلى تكوين جدول  .الجدول الزمني الخاص بالمشروع
وضع جدول زمني مقبول للمشروع غالًبا ما يكون عبارة عن  .وعزمني مزود بتواريخ مخططة من أجل إآمال أنشطة المشر

قد يستلزم وضع الجدول الزمني  .وهو يحدد تواريخ البدء واالنتهاء المخططة ألنشطة المشروع وأهدافه .عملية تكرارية
آخط أساس لتعقب مراجعة وتنقيح تقديرات الفترة وتقديرات الموارد إلنتاج جدول زمني معتمد للمشروع من شأنه أن يعمل 

تستمر مراجعة وصيانة الجدول الزمني الحقيقي طوال فترة حياة المشروع مع التقدم في العمل وإدخال  .التقدم في المشروع
  .13-6 و12-6انظر الشكلين  .التغييرات على خطة إدارة المشروع وتطور طبيعة أحداث المخاطر

الجدولة الزمنية، راجع معيار الممارسة الخاص بالجدولة الزمنية للحصول على مزيد من المعلومات المخصصة المتعلقة ب
]2.[  

 

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :وضع الجدول الزمني. 12-6الشكل رقم 
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  مخطط تدفق بيانات وضع الجدول الزمني.13-6الشكل 

  المدخالت :الجدول الزمنيوضع  6-5-1
  قائمة األنشطة. 1

  .1-3-1-6لقسم تم شرحها في ا

  سمات النشاط. 2

  .2-3-1-6تم شرحها في القسم 

  مخططات شبكة الجدول الزمني الخاص بالمشروع. 3
  .1-3-2-6تم شرحها في القسم 

  متطلبات موارد النشاط . 4
  .1-3-3-6تم شرحها في القسم 

  سجالت الموارد. 5
  .3-1-3-6تم شرحها في القسم 

  تقديرات فترة النشاط. 6

  .1-3-4-6ي القسم تم شرحها ف

  بيان نطاق المشروع. 7
على االفتراضات والقيود التي من شأنها أن تؤثر على وضع الجدول الزمني ) 1-3-2-5القسم (يشتمل بيان نطاق المشروع 

  .الخاص بالمشروع
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   العوامل البيئية المؤثرة في المشروع.8
 تؤثر على عملية وضع الجدول الزمني على أداة الجدولة تشتمل العوامل البيئية المؤثرة في المشروع التي من شأنها أن

  .الزمنية التي يمكن استخدامها في وضع الجدول الزمني وذلك على سبيل المثال ال الحصر

  أصول العملية التنظيمية. 9
سبيل المثال تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية وضع الجدول الزمني على ما يلي وذلك على 

  :ال الحصر

 منهجية الجدولة الزمنية •
 .سجالت المشروع •
 

  األدوات واألساليب :وضع الجدول الزمني 6-5-2
  تحليل شبكة الجدول الزمني. 1

وهو يوظف العديد من األساليب التحليلية  .تحليل شبكة الجدول الزمني هو أسلوب ينتج عنه الجدول الزمني الخاص بالمشروع
مسار الحرج وطريقة السلسلة الحرجة والتحليل االفتراضي وتسوية الموارد لحساب تواريخ البدء واالنتهاء مثل طريقة ال

تتميز بعض مسارات الشبكات بنقاط تقارب أو تباعد  .المبكرة والمتأخرة الخاصة باألجزاء غير المكتملة من أنشطة المشروع
  .ضغط الجدول الزمني أو باقي أنواع التحليلالمسار التي يمكن تحديدها واالستعانة بها في تحليل 

  طريقة المسار الحرج. 2
تقوم طريقة المسار الحرج بحساب التواريخ النظرية للبدء واالنتهاء المبكر وتواريخ البدء واالنتهاء المتأخر لجميع األنشطة 

ليس  .الل شبكة الجدول الزمنيدون النظر إلى قيود الموارد وذلك عن طريق إجراء تحليل االتجاه األمامي والعكسي خ
بالضرورة أن تكون تواريخ البدء واالنتهاء المبكرة والمتأخرة الناتجة هي الجدول الزمني الخاص بالمشروع ولكنها توضح 
الفترات الزمنية التي يمكن جدولة النشاط خاللها وتحديد فترات النشاط والعالقات المنطقية والتعجيالت والتأخيرات وباقي 

  .د المعروفةالقيو

ن التواريخ المبكرة والمتأخرة ويطلق يتم قياس مرونة الجدول الزمني في أي مسار شبكة بواسطة الفرق الموجب بي قد
المسارات الحرجة تتميز بقيمة إجمالية صفرية أو سالبة وتعرف أنشطة الجدول  ".فترة السماح اإلجمالية"عليها مصطلح 

يتسم المسار الحرج عادة بقيمة إجمالية صفرية في  ".باألنشطة الحرجة"الزمني الموجودة في أحد المسارات الحرجة 
قد يكون من الضروري إدخال تعديالت على فترات النشاط  .تتميز الشبكات بمسارات حرجة متقاربة عديدة .رجالمسار الح

والعالقات المنطقية والتعجيالت والتأخيرات وباقي قيود الجدول الزمني إلنتاج مسارات شبكة تتميز بقيمة إجمالية صفرية 
حد مسارات الشبكة، يكون من الممكن أيًضا تحديد فترة السماح الحرة بعد أن يتم حساب فترة السماح اإلجمالية أل .أو موجبة

  .ط الحق موجود في مسار الشبكةاوهي مقدار الوقت الذي قد يتأخره أحد األنشطة دون تأخير تاريخ البدء المبكر ألي نش

  طريقة السلسلة الحرجة .3
 الجدول الزمني للمشروع آي يتوافق مع الموارد السلسلة الحرجة هي أسلوب لتحليل شبكة الجدول الزمني والذي يعدل

ويتم بناء مخطط شبكة الجدول الزمني للمشروع في البداية باستخدام تقديرات الفترات باستخدام عالقات االعتماد  .المحدودة
تم إدخال توفر بعد أن يتم تحديد المسار الحرج، ي .ثم يتم بعد ذلك حساب المسار الحرج .الالزمة والقيود المحددة آمدخالت

  .ويشتمل الجدول الزمني الناتج في الغالب على مسار حرج معدل .الموارد ويتم تحديد نتيجة الجدول الزمني للموارد المحددة

طريقة السلسلة الحرجة تضيف آليات لحماية الفترة الزمنية والتي  .يعرف المسار الحرج للموارد المقيدة بالسلسلة الحرجة
يتم وضع آلية حماية واحدة في نهاية السلسلة الحرجة وهي  . الشكلية في الجدول الزمني وذلك لضبطتعتبر أنشطة غير عم

آليات حماية إضافية  .التي تعرف بآلية حماية المشروع وتحمي تاريخ االنتهاء المستهدف من االنزالق طوال السلسلة الحرجة
ها عند آل نقطة تقوم فيها سلسلة من المهام التابعة غير الموجودة والتي تعرف أيًضا بآليات حماية التغذية وهي التي يتم وضع

ولذلك، تقوم آليات حماية التغذية بحماية السلسلة الحرجة من االنزالق على  .في السلسة الحرجة باالندماج في السلسلة الحرجة
ي فترة سلسلة المهام التابعة التي تمهد ينبغي أن يتوافق حجم آل آلية من آليات الحماية مع نسبة الشك ف .طول سالسل التغذية

بمجرد أن يتم تحديد أنشطة الجدول الزمني آللية الحماية، تتم جدولة األنشطة المخططة حسب أخر  .الطريق إلى تلك اآللية
آلية وبالتالي، فإن طريقة السلسلة الحرجة ترآز على إدارة فترات  .تواريخ البدء واالنتهاء المخططة الممكنة الخاصة بها

  .الحماية المتبقية في مقابل الفترات المتبقية في سالسل المهام وذلك بدًال من إدارة فترة السماح اإلجمالية في مسارات الشبكة
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  تسوية الموارد. 4

تسوية الموارد هي أسلوب لتحليل شبكة الجدول الزمني يتم تطبيقه على جدول زمني خضع من قبل للتحليل باستخدام طريقة 
يمكن استخدام تسوية الموارد عند توافر الموارد الالزمة المشترآة أو الحرجة فقط في أوقات معينة أو تكون  .الحرجالمسار 

تعتبر تسوية الموارد أمًرا ضرورًيا  .هي وحدها المتوافرة بكميات محددة أو للحفاظ على استخدام الموارد عند مستوى ثابت
 تخصيص موارد واحد الثنين أو أآثر من األنشطة أثناء نفس الفترة الزمنية أو عند زيادة تخصيص الموارد آأن يكون قد تم

عند توافر موارد الزمة مشترآة أو حرجة فقط في أوقات معينة أو عندما تكون هناك موارد هي وحدها المتوافرة بكميات 
  .تسوية الموارد قد تتسبب غالًبا في تغيير المسار الحرج األصلي .محدودة

  السيناريو االفتراضيتحليل . 5

يتم إجراء تحليل شبكة  "؟"س"ما الذي سيحدث إذا تم تناول الموقف باستخدام السيناريو "هو عبارة عن تحليل يطرح السؤال 
الجدول الزمني باستخدام الجدول الزمني لحساب السيناريوهات المختلفة مثل تأخير تسليم مكون رئيسي أو تمديد فترات 

يمكن استخدام نتيجة  .دة أو إدخال عوامل خارجية مثل إحداث دفعة او تغيير في العملية المرخص بهاإجراءات هندسية محد
تحليل السيناريو االفتراضي لتقييم جدوى الجدول الزمني للمشروع في ظل ظروف متباينة ووفي إعداد خطط الطوارئ 

 تستلزم عملية المحاآاة حساب فترات متعددة للمشروع .واالستجابة لها للتغلب على تأثير المواقف غير المتوقعة والحد منه
هو األسلوب األآثر انتشاًرا ) 2-2-4-11القسم (يعتبر تحليل مونت آارلو  .ذات مجموعات متفاوتة من افتراضات النشاط

اتج الممكنة والذي يتم فيه تحديد طريقة لتوزيع فترات النشاط الممكنة لكل نشاط ويتم استخدامها لحساب طريقة توزيع النو
  .للمشروع الكلي

  استعمال التعجيالت والتأخيرات. 6
هي عمليات تهذيب يتم تطبيقها أثناء تحليل الشبكة لوضع جدول زمني صالح ) 3-2-2-6القسم (التعجيالت والتأخيرات 

  .للتطبيق

  ضغط الجدول الزمني. 7
 بالمشروع دون تغيير نطاق المشروع للتوافق مع تؤدي عملية ضغط الجدول الزمني إلى تقصير فترة الجدول الزمني الخاص

  :تشتمل أساليب ضغط الجدول الزمني على .قيود الجدول الزمني أو التواريخ المحددة أو باقي أهداف الجدول الزمني

أسلوب لضغط الجدول الزمني يتم فيه تحليل التكلفة ومقايضات الجدول الزمني لتحديد طريقة الحصول على  .التهشيم •
تشتمل أمثلة التهشيم على قبول الوقت الكلي أو جلب الموارد اإلضافية أو  .مقدار من ضغط أقل تكلفة إضافيةأآبر 

ال يصلح أسلوب التهشيم إال لألنشطة التي تؤدي الموارد  .الدفع للتسليم العاجل لألنشطة الموجودة في المسار الحرج
أو /لتهشيم دائًما بديال صالح لالستعمال وقد ينتج عنها خطر وال ينتج عن عملية ا .اإلضافية فيها إلى تقصير الفترة

 .تكلفة متزايدة
وخير مثال  .أسلوب لضغط الجدول الزمني يتم تنفيذ المراحل واألنشطة فيه بتسلسل قائم على التوازي .التعقب السريع •

تعقب السريع إلى إعادة تنفيذ قد يؤدي ال .على ذلك هو بناء أساس أحد المباني قبل إنهاء جميع الرسومات الهندسية
ال يتم تفعيل التعقب السريع إال إذا آان من الممكن تنفيذ األنشطة في نفس الوقت لتقصير الفترة  .العمل وزيادة المخاطر

 .الزمنية

   أداة الجدولة الزمنية.8
 على إدخاالت األنشطة أدوات الجدولة اآللية تسرع عملية الجدولة الزمنية عن طريق وضع جداول بدء وانتهاء تعتمد

يمكن استخدام أداة جدولة زمنية باالقتران مع تطبيقات برامج إدارة المشروع  .ومخططات الشبكة والموارد وفترات األنشطة
  .باإلضافة إلى الطرق اليدوية

  

  المخرجات :الجدول الزمنيوضع  6-5-3
  الجدول الزمني الخاص بالمشروع. 1

في  .مشروع آحد أدنى على بتاريخ بدء مخطط وتاريخ انتهاء مخطط لكل نشاط من األنشطةيشتمل الجدول الزمني الخاص بال
حالة القيام بتخطيط الموارد في مرحلة مبكرة، فسيبقى الجدول الزمني الخاص بالمشروع في مرحلته األولية حتى يتم تأآيد 

ال تحدث هذه العملية عادًة بعد إآمال خطة إدارة المشروع  .تعيينات الموارد ويتم تثبيت تواريخ البدء واالنتهاء المجدولة زمنًيا
قد يتم وضع جدول زمني مستهدف ألحد المشروعات به تاريخ بدء مستهدف محدد أو تاريخ انتهاء  ).1-3-2-4القسم (

اإلشارة قد يتم تقديم الجدول الزمني الخاص بالمشروع في شكل مختصر وأحياًنا تتم  .مستهدف محدد لكل نشاط من األنشطة
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على الرغم من أن جدول المشروع الزمني  .إليه على أنه الجدول الزمني الرئيسي أو جدول األهداف أو يتم عرضه بالتفصيل
يمكن عرضه في صورة مجدولة، فإنه غالًبا ما يتم عرضه في صورة رسومات بيانية باستخدام واحد أو أآثر من األشكال 

  :التالية

ه المخططات مع المخططات الشريطية ولكنها تحدد  البداية أو اإلنهاء المجدول للنواتج تتشابه هذ .مخططات األهداف •
 .14-6وخير مثال على ذلك هو جزء جدول األهداف الموجود في الشكل رقم  .الكبرى والواجهات الخارجية الرئيسية

تواريخ بدء وانتهاء آل  – التي تشتمل على أشرطة توضح األنشطة -تبين هذه المخططات  .المخططات الشريطية •
تتميز المخططات الشريطية بسهولة قراءتها بشكل نسبي وبتكرارية استخدامها  .نشاط باإلضافة إلى الفترات المتوقعة

يتم استخدام أنشطة موجزة أآثر شمولية وأوسع نطاًقا والتي أحياًنا ما تتم اإلشارة إليها على أنه  .في عروض اإلدارة
ية في األهداف أو بين حزم العمل المتضامنة المتعددة ويتم عرضها في تقارير تخطيطية أنشطة األرجوحة الشبك

خير مثال على ذلك هو الجزء من الجدول الزمني الملخص في الشكل رقم  .شريطية من أجل ضبط وإدارة االتصال
 . المعروض في شكل هيكل تجزئة عمل مخطط6-14

 هذه المخططات المزودة ببيانات تاريخ النشاط إلى فكرة شبكة تشير .مخططات شبكة الجدول الزمني للمشروع •
يمكن عرض تلك المخططات في  .المشروع وأنشطة الجدول الزمني الموجودة في المسار الحرج الخاص بالمشروع

 أو عرضها في شكل مخطط 7-6شكل مخطط يتم فيه تحديد األنشطة باستخدام العقد آما هو موضح في الشكل رقم 
دول الزمني قائم على الوقت والذي أحياًنا ما يعرف باسم مخطط شريطي منطقي آما هو موضح في الجدول شبكة للج

، آما يوضح هذا المثال طريقة تخطيط آل حزمة من برامج العمل في 14-6الزمني التفصيلي الوارد في الشكل رقم 
 .صورة سلسلة من األنشطة المترابطة
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   أمثلة رسومية–ي الخاص بالمشروع  الجدول الزمن.14-6الشكل رقم 

 
 الجدول الزمني الخاص بالمشروع الجاري تنفيذه باإلضافة إلى العمل الموجود قيد التقدم والذي 14-6يبين الشكل رقم 

-6يوضح الشكل رقم  .يتم اإلبالغ عنه من خالل تاريخ البيانات والذي أحياًنا ما يعرف بالتاريخ االعتباري أو تاريخ الحالة
آما يقدم الشكل رقم  . عرض رسومي لجدول األهداف وجدول زمني ملخص وجدول زمني مفصل ألحد المشروعات14

  . العالقات الموجودة بين المستويات الثالثة المختلفة لعرض الجدول الزمني6-14
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  خط أساس الجدول الزمني. 2
شروع يتم الحصول عليه من تحليل شبكة خط أساس الجدول الزمني هو عبارة عن إصدار محدد من الجدول الزمني للم

يتم قبوله واعتماده بواسطة فريق إدارة المشروع آخط أساس للجدول الزمني به تواريخ البدء األساسية  .الجدول الزمني
  . خط أساس الجدول الزمني هو أحد مكونات خطة إدارة المشروع .وتواريخ االنتهاء األساسية

  بيانات الجدول الزمني. 3
بيانات الجدول الزمني الخاص بالمشروع على األقل على أهداف الجدول الزمني وأنشطة الجدول الزمني وسمات تشتمل 

 .يتفاوت مقدار البيانات اإلضافية بتفاوت مجال التطبيق .األنشطة والمستندات الخاصة بجميع االفتراضات والقيود المحددة
  :اصيل دعم على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصرتشتمل المعلومات التي يتم توفيرها بشكل متكرر آتف

 .متطلبات الموارد حسب الفترة الزمنية وغالًبا ما تكون في شكل مدرج تكراري للموارد •
جداول زمنية بديلة مثل جدول أفضل حالة وجدول أسوأ حالة قد ال تتم فيها تسوية الموارد وقد تتم فيها تسوية الموارد  •

 .ال تتوفر فيها التواريخ المفروضةقد تتوفر فيها أو 
 .الجدولة الزمنية الحتياطيات الطوارئ •

تشتمل بيانات الجدول الزمني على عناصر مثل مدرج تكراري للموارد وتقديرات التدفق النقدي وجداول الطلب 
  .والتسليم

  تحديثات مستند المشروع. 4
  :لك على سبيل المثال ال الحصرتشتمل مستندات المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذ

 .قد تؤثر تسوية الموارد تأثيًرا واضًحا على التقديرات األولية ألنواع وآميات الموارد الالزمة .متطلبات موارد النشاط •
 .إذا أدى تحليل تسوية الموارد إلى تغيير متطلبات موارد المشروع، فسيتم تحديث متطلبات موارد المشروع

بحيث تشتمل على أي متطلبات موارد منقحة وأي ) 2-3-1-6القسم رقم (ديث سمات النشاط يتم تح .سمات النشاط •
 .منيمراجعات أخرى تم الحصول عليها من خالل عملية وضع الجدول الز

قد يستخدم سجل األعمال الخاص بكل مشروع وحدات مختلفة من سجل األعمال آأساس إلتمام  .سجل األعمال •
 .المشروعالجدولة الزمنية الخاصة ب

قد يكون من الضروري تحديث سجل المخاطر لتوضيح الفرص أو التهديدات التي تم التعرف عليها  .سجل المخاطر •
 .من خالل افتراضات الجدولة الزمنية

 

  مراقبة الجدول الزمني. 6-6
ت التي تطرأ على خط مراقبة الجدول الزمني هي عملية مراقبة حالة المشروع لتحديث تقدم المشروع والتحكم في التغييرا

  :تتعلق مراقبة الجدول الزمني بما يلي. 16-6 و15-6انظر الشكلين  .أساس الجدول الزمني

 .تحديد الحالة الحالية للجدول الزمني الخاص بالمشروع •
 .التأثير في العوامل التي تؤدي إلى إدخال تغييرات على الجدول الزمني •
 .ليه تغييرتحديد أن الجدول الزمني للمشروع قد طرأ ع •
 .إدارة التغييرات الفعلية عند حدوثها •

  ).5-4القسم (للتغيير  المتكاملة المراقبة مراقبة الجدول الزمني هي أحد مكونات عملية تنفيذ

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :نظرة عامة على مراقبة الجدول الزمني. 15-6الشكل رقم 
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  ت مراقبة الجدول الزمني مخطط تدفق بيانا.16-6الشكل 

  المدخالت :الجدول الزمنيمراقبة  6-6-1
 خطة إدارة المشروع. 1

 . على خطة إدارة المشروع خط أساس الجدول الزمني1-3-2-4تشتمل خطة إدارة المشروعات الموضحة في القسم رقم 
تتم مقارنة خط األساس للجدول  . الزمنيتوضح خطة إدارة الجدول الزمني الطريقة التي سيتم من خاللها إدارة وضبط الجدول

  .الزمني بالنتائج الفعلية لتحديد إذا آان من الضروري إدخال تغيير أو اتخاذ إجراء تصحيحي أو وقائي

  الجدول الزمني الخاص بالمشروع. 2

ألنشطة التي تم أحدث إصدار من الجدول الزمني للمشروع المزود بمجموعة رموز لتوضيح التحديثات واألنشطة المكتملة وا
  .البدء فيها حسب تاريخ البيانات الموضح

  معلومات أداء العمل. 3

  .معلومات حول تقدم المشروع مثل أي األنشطة قد تم البدء فيها ومدى التقدم فيها وأي األنشطة قد تم االنتهاء منها

  أصول العملية التنظيمية. 4
ثر على عملية مراقبة الجدول الزمني على ما يلي وذلك على سبيل المثال تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤ

  :ال الحصر

 .السياسات واإلجراءات واإلرشادات الرسمية وغير الرسمية الحالية المتعلقة بمراقبة الجدول الزمني •
 أدوات مراقبة الجدول الزمني •
 .رصد الطرق المستخدمة واإلبالغ عنها •
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  األدوات واألساليب :نيالجدول الزممراقبة  6-6-2
  مراجعات األداء. 1

تقوم عمليات مراجعات األداء بقياس ومقارنة وتحليل أداء الجدول الزمني مثل تواريخ البدء واالنتهاء الفعلية والنسبة المئوية 
سيتم استخدام تباين ، ف)EVM(في حالة االستعانة بعملية إدارة القيمة المستحقة  .للفترة المكتملة والمتبقية من العمل الجاري

لتقييم درجات التفاوت في ) 3-2-3-7القسم ) (SPI(ومؤشر أداء الجدول الزمني ) 1-2-3-7القسم ) (SV(الجدول الزمني 
يتمثل أحد األجزاء الهامة في عملية مراقبة الجدول الزمني في تقرير ما إذا آان تفاوت الجدول الزمني يستلزم  .الجدول الزمني

فعلى سبيل المثال، قد يؤثر أي تأخير آبير في أي نشاط غير موجود بالمسار الحرج تأثيًرا بسيًطا على  .إجراء تصحيحي
الجدول الزمني للمشروع الكلي بينما قد تحتاج فترة التأخير القصيرة التي تحدث في نشاط حرج أو قريب من الحرج إلى اتخاذ 

  .إجراء فوري

، فإن مقارنة مقدار الحماية المتبقية بمقدار الحماية )3-2-5-6(لحرجة في حالة استخدام طريقة جدولة السلسلة ا
الفرق الموجود بين الحماية الالزمة والحماية  .الالزمة لحماية بيانات التسليم قد تساعد في تحديد حالة الجدول الزمني

  .المتبقية يحدد ما إذا آان من المناسب اتخاذ إجراء تصحيحي

  تحليل التباين. 2
يعتبر تفاوت  .لتقييم مقدار التباين عن خط أساس الجدول الزمني األصلي) SV،SPI(تخدام قياسات أداء الجدول الزمنييتم اس

تشتمل الجوانب الهامة في مراقبة  .فترة السماح اإلجمالية أحد مكونات التخطيط األساسية الالزمة لتقويم أداء وقت المشروع
وتحديد ما إذا آان من ) 2-3-5-6القسم (تباين المتعلقة بخط أساس الجدول الزمني الجدول الزمني على تحديد سبب ودرجة ال

 .الضروري اتخاذ إجراء تصحيحي أو وقائي أم ال

  برامج إدارة المشروع. 3

توفر برامج إدارة المشروع المستخدمة في الجدولة الزمنية القدرة على تعقب التواريخ المخططة في مقابل التواريخ الفعلية 
  .لتنبؤ بتأثيرات التغييرات التي تطرأ على الجدول الزمني الخاص بالمشروعوا

  تسوية الموارد. 4
  . لتحسين توزيع العمل بين الموارد4-2-5-6يتم استخدام تسوية الموارد آما هو موضح في القسم رقم 

  تحليل السيناريو االفتراضي. 5
تم شرحه  .ناريوهات المتعددة آي يتم ضبط الجدول الزمني مع الخطةيتم استخدام سيناريو التحليل االفتراضي لمراجعة السي

  .5-2-5-6في القسم 

  ضبط التعجيالت والتأخيرات. 6
  .يتم استخدام ضبط التعجيالت والتأخيرات للبحث عن طرق تستخدم لضبط أنشطة المشروع مع الخطة

  ضغط الجدول الزمني. 7

-6تم شرحه في القسم  . عن طرق تستخدم لضبط أنشطة المشروع مع الخطةيتم استخدام أساليب ضغط الجدول الزمني للبحث
5-2-7.  

   أداة الجدولة الزمنية.8
 .يتم تحديث بيانات الجدول الزمني ودمجها في الجدول الزمني لتوضيح التقدم الفعلي للمشروع والعمل المتبقي المراد إنهاؤه

الزمني الداعمة باالقتران مع الطرق اليدوية وباقي برامج إدارة المشروع يتم استخدام أداة الجدولة الزمنية وبيانات الجدول 
  .لتنفيذ تحليل شبكة الجدول الزمني لوضع جدول زمني محدث للمشروع

  

  المخرجات :مراقبة الجدول الزمني 6-6-3
  قياسات أداء العمل. 1

العمل وحسابات التحكم للتوثيق ويتم نقلها  المحسوبة لمكونات هيكل تجزئة العمل وخاصة حزم برامج SPI وSVتخضع قيم 
  .إلى أصحاب المصلحة
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  تحديثات أصول العملية التنظيمية. 2
  :تشتمل أصول العملية التنظيمية التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 أسباب التباين •
 .اإلجراء التصحيحي الذي تم اختياره واألسباب الكامنة وراء ذلك •
 .أنواع أخرى من الدروس المستفادة من مراقبة الجدول الزمني الخاص بالمشروع •

  طلبات التغيير. 3
تحليل تفاوت الجدول الزمني باإلضافة إلى مراجعة تقارير التقدم ونتائج قياسات األداء والتعديالت التي يتم إدخالها على 

أو المكونات األخرى الخاصة بخطة / أساس الجدول الزمني والجدول الزمني للمشروع قد تؤدي إلى طلبات التغيير في خط
انظر (تتم معالجة طلبات التغيير من أجل المراجعة والتنسيق من خالل عملية تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير  .إدارة المشروع

 درجات تفاوت سلبية في الجدول قد تشتمل اإلجراءات الوقائية على التغييرات الموصى بها لتقليل احتمالية وجود ).5-4القسم 
  .الزمني

  تحديثات خطة إدارة المشروع. 4
  :تشتمل عناصر خطة إدارة المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

قة يتم دمج تغييرات خط أساس الجدول الزمني للرد على طلبات التغيير التي تمت المواف خط أساس الجدول الزمني •
 .والمتعلقة بتغييرات نطاق المشروع أو موارد النشاط أو تقديرات فترة النشاط) 1-3-4-4القسم (عليها 

 .خطة إدارة الجدول الزمني •
 .قد يتم تحديث خط أساس التكلفة لتوضيح التغييرات التي تحدث نتيجة أساليب الضغط أو التهشيم .خط أساس التكلفة •

  تحديثات مستند المشروع. 5
  : مستندات المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصرتشتمل

قد يتم وضع مخطط شبكة الجدول الزمني للمشروع الجديد لعرض الفترات المتبقية المقبولة  .بيانات الجدول الزمني •
الزمني الخاص بالمشروع في بعض قد تصل فترات التأخير في الجدول  .والتعديالت التي يتم إدخالها على خطة العمل

الحاالت إلى درجة خطيرة تستلزم وضع جدول زمني مستهدف جديد مزود بتواريخ بدء وانتهاء متوقعة لتوفير بيانات 
 .واقعية من أجل توجيه العمل وقياس األداء والتقدم

ل الزمني المحدثة سيتم وضع جدول زمني محدث للمشروع من بيانات الجدو .الجدول الزمني الخاص بالمشروع •
 .لتوضيح التغييرات الطارئة على الجدول الزمني وإدارة المشروع
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 الفصل السابع إدارة تكلفة المشروع
تشتمل إدارة تكاليف المشروع على عمليات تقدير التكاليف وضبطها وضع ميزانيات لها بحيث يتم إتمام المشروع في نطاق 

  : يقدم نظرة عامة على عمليات إدارة تكلفة المشروع والتي تتمثل فيما يلي1-7الشكل  .الميزانية المعتمدة

  .هي عملية تقدير الموارد المالية الالزمة إلآمال أنشطة المشروع -فتقدير التكالي 7-1

هي عملية تجميع إجمالي التكاليف التقديرية لألنشطة الفردية أو برامج العمل لتحديد خط أساس  -تحديد الميزانية 7-2
  .معتمد للتكاليف

ع والتحكم في التغييرات التي تطرأ هي عملية مراقبة حالة المشروع لتحديث ميزانية المشرو -ضبط التكاليف 7-3
  .على خط أساس التكلفة

وقد تتضمن آل  تتفاعل هذه العمليات مع بعضها البعض ومع العمليات الموجودة في باقي المجاالت المعرفية أيًضا، 
رة وتحدث آل عملية م احدة وذلك حسب احتياجات المشروع،عملية منها الجهود التي يبذلها شخص واحد أو مجموعة و

 .واحدة على األقل في آل مشروع وتحدث في مرحلة أو أآثر من مراحل المشروع في حالة تقسيم المشروع إلى مراحل
على الرغم من أن العمليات يتم عرضها هنا آمكونات متمايزة مع واجهات محددة جيًدا، إال أنها تتداخل وتتفاعل بعدة طرق 

  .3ي تتم بين تلك العمليات للمناقشة بالتفصيل في الفصل رقم تخضع التفاعالت الت .تم شرحها هنا بالتفصيل

تقدير التكلفة  بين محكم بشكل - األصغر النطاقات ذات المشروعات تلك وخاصًة - المشروعات بعض في الربط يتم
 قصيرة نيةزم فترة خالل واحد شخص بواسطة إجراؤها يمكن واحدة عملية أنها على إليها النظر يتم بحيث وموازنة التكلفة

 .يتم عرض هذه العمليات هنا في صورة عمليات متمايزة بسبب اختالف األدوات واألساليب الخاصة بكل واحدة منها .نسبًيا
تصل القدرة على التأثير في التكلفة إلى أقصى درجاتها في المراحل المبكرة من المشروع مما يجعل تحديد النطاق في وقت 

  .مبكر أمًرا حاسًما

يقوم فريق إدارة المشروع ببذل جهد تخطيطي قبل إتمام العمل الداخل في تنفيذ العمليات الثالثة الالزمة إلدارة البد أن 
والذي ينتج ) 2-4القسم رقم (ويعتبر هذا الجهد التخطيطي جزًءا من عملية وضع خطة إدارة المشروع  .تكلفة المشروع

 .ر الالزمة لتخطيط، وتنظيم، وتقدير، وموازنة، وضبط تكاليف المشروععنه خطة إلدارة التكلفة تحدد الشكل وتثبت المعايي
-2القسم رقم (عادة ما يتم تحديد عمليات إدارة التكلفة، واألدوات، واألساليب المتعلقة بها أثناء تحديد دورة حياة المشروع 

  :فة على تحديد ما يليفعلى سبيل المثال، تعمل خطة إدارة التكل .ويتم توثيقها في خطة إدارة التكلفة) 1

 دوالر 1000 أو دوالر 100(تباع دورة بيانات بالدقة المحددة مسبًقا ابتلتزم تقديرات تكلفة النشاط  .مستوى الدقة •
 ).مثًال

مثل عدد ساعات العمل أو أيام العمل أو أسابيع (يتم تحديد آل وحدة مستخدمة في عمليات القياس  .وحدات القياس •
 .في آل مورد من الموارد) جماليالعمل أو المبلغ اإل

إطار العمل الخاص بخطة ) 1-3-3-5القسم رقم ) (WBS(يوفر هيكل تجزئة العمل  .عالقات اإلجراءات التنظيمية •
يعرف مكون هيكل تجزئة العمل  .إدارة التكلفة بشكل يسمح باالتساق مع التقديرات والميزانيات وضبط التكاليف

يستعين آل حساب من حسابات التحكم بكود فريد أو رقم  ).CA( بحساب التحكم المستخدم لحساب تكلفة المشروع
 .حساب ترتبط بشكل مباشر بنظام المحاسبة الخاص بالمنظمة المنفذة) أرقام(

قد يتم تحديد عتبات التباين الخاصة بمراقبة أداء التكلفة لتوضيح مقدار التباين المتفق عليه والمسموح  .عتبات التحكم •
يتم التعبير عادة عن تلك العتبات في شكل انحرافات بالنسب المئوية عن خطة  .اتخاذ بعض اإلجراءات الالزمةبه قبل 

 .خط األساس
فمثًال، تقوم خطة إدارة  .الخاصة بقياس األداء) EVM(يتم تحديد قواعد إدارة القيمة المكتسبة  .قواعد قياس األداء •

 :التكلفة بما يلي
o ل والنقاط التي سيتم عندها قياس حسابات التحكمتحديد هيكلة تجزئة العم. 
o  مثل األهداف المقدرة أو الصيغة المحددة أو النسب المئوية (تحديد أساليب قياس القيمة المكتسبة

 .التي سيتم توظيفها) لألجزاء المكتملة أو غيرها
o مخطط لها عند اآتمال تعيين معادالت حوسبة إدارة القيمة المكتسبة من أجل تحديد تنبؤات التقديرات ال

 .وباقي منهجيات التعقب) EAC(المشروع 
معيار الممارسة الخاصة بإدارة  من المعلومات التخصصية حول إدارة القيمة المكتسبة، راجع للحصول على مزيد •

 ].3 [القيمة المكتسبة
 .يتم تحديد أشكال وتكرار تقارير التكلفة المتعددة .أشكال صياغة التقارير •
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 .يتم توثيق وصف آل عملية من العمليات الثالثة الخاصة بإدارة التكلفة .ةوصف العملي •
يتم إدراج هذه المعلومات آلها في خطة إدارة التكلفة آمكون في خطة إدارة المشروعات وذلك إما في صورة نص 

 التفصيل أو ذات قد تكون خطة إدارة التكلفة رسمية أو غير رسمية أو شديدة .متضمن في جسم الخطة أو آملحقات بها
  .خطوط عامة محددة وذلك حسب احتياجات المشروع

 
  نظرة عامة على إدارة تكلفة المشروع. 1-7الشكل 
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سيقوم أصحاب المصلحة  .ينبغي أن تراعي إدارة تكلفة المشروع متطلبات أصحاب المصلحة من أجل تحديد التكاليف
فعلى سبيل المثال، يمكن قياس التكلفة الالزمة ألحد  .ات مختلفةالمتعددين بقياس تكاليف المشروع بطرق مختلفة في أوق

العناصر التي تم شراؤها عند اتخاذ أو منح قرار الشراء أو تقديم طلب أو تسليم أحد العناصر أو تسجيلها من أجل تحديد 
  .التكلفة الفعلية من أجل أغراض المحاسبة الخاصة بالمشروع

ينبغي أن تراعي  .ة أساسية بتكلفة األغراض الالزمة إلآمال أنشطة المشروعتتعلق إدارة تكلفة المشروعات بصف
عملية إدارة تكلفة المشروع تأثير قرارات المشروع على التكاليف الناجمة المتكررة الخاصة باستخدام وصيانة ودعم 

 ولكن يمكنها فعل ذلك عن فعلى سبيل المثال، عدد مراجعات التصميم المحدد يقلل من تكلفة المشروع .ونتيجة المشروع
  .طريق زيادة تكاليف تشغيل العميل

في  .يتم التنبؤ باألداء المالي المتوقع الخاص بمنتجات المشروع في العديد من المؤسسات وتحليله خارج المشروع
تلك عند تضمين مثل  .مؤسسات أخرى، قد تشتمل إدارة تكلفة المشروع على ذلك العمل مثل مشروع مرافق رأس المال

التنبؤات والتحليالت، قد تتناول إدارة تكلفة المشروع عمليات إضافية وأساليب إدارة عامة عديدة مثل عائد االستثمار أو 
  .القيمة الحالية للتدفقات النقدية أو تحليل استرداد االستثمار

 عملية من عمليات إدارة يحدث جهد تخطيط إدارة التكلفة مبكًرا في تخطيط المشروع ويحدد إطار العمل الالزم لكل
  .التكلفة بحيث يكون أداء تلك العمليات فعاال ومتناسًقا

   تقدير التكاليف7-1
تقديرات التكلفة . 3-7 و2-7انظر الشكلين  .تقدير التكاليف هي عملية تقدير الموارد المالية الالزمة إلآمال أنشطة المشروع

وهي تشتمل على تحديد ومراعاة  ،م الكشف عنها عند نقطة زمنية محددةهي إحدى التنبؤات المبنية على المعلومات التي يت
يجب مراعاة تبادالت ومخاطر التكلفة مثل التصنيع مقابل الشراء، والشراء مقابل  .بدائل التكلفة الالزمة لبدء المشروع وإآماله

  .التأجير، ومشارآة الموارد لتحقيق تكاليف مثالية في المشروع

) مثل الدوالرات أو اليورو أو الين أو غير ذلك(ديرات التكلفة في صورة وحدات من بعض العمالت يتم التعبير عن تق
على الرغم من أن باقي وحدات القياس في بعض الحاالت مثل ساعات العمل أو أيام العمل يتم استخدامها لتسهيل المقارنات 

  .عن طريق التخلص من تأثيرات تقلبات قيمة العملة

ستزداد دقة تقدير المشروع  .ديرات التكلفة خالل فترة المشروع لعكس التفاصيل اإلضافية عند توافرهايجب تحسين تق
فمثال، قد  .ولذلك، تعتبر تقدير التكلفة عملية تكرارية من مرحلة إلى مرحلة .مع التقدم في المشروع خالل دورة حياته

قد يتم تضييق التقديرات في   %.50± التقريبة في نطاق يشتمل أحد المشروعات في مرحلته األولية على درجة الضخامة
توجد في بعض المؤسسات إرشادات  .مع توفر المزيد من المشروعات% 10±مراحل الحقة في المشروع إلى نطاق 

  .خاصة باألوقات التي يمكن فيها إدخال تلك التحسينات ودرجة الدقة المتوقعة

بمجرد الحصول على  . عمليات المشروع في مجاالت معرفية أخرىُتستَمد مصادر معلومات اإلدخال من مخرجات
  .المعلومات، فإن جميع تلك المعلومات ستبقى متاحة آمدخالت لجميع عمليات إدارة التكلفة الثالثة

المواد ويشتمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر على العمالة و .يتم تقدير التكلفة لجميع المصادر والتي سيتم انتدابها للمشروع
تقدير التكلفة  .الخام والمعدات والخدمات والمرافق باإلضافة إلى الفئات الخاصة مثل مخصصات التضخم أو تكاليف الطوارئ

 .هو تقييم آمي للتكاليف المحتملة للموارد الالزمة إلآمال النشاط

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :تقدير التكاليف. 2-7الشكل رقم 
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   مخطط تدفق بيانات تقدير التكاليف3-7شكل ال

  المدخالت :تقدير التكاليف 7-1-1
  خط أساس النطاق. 1

وصف المنتج، ومعايير القبول، والنواتج الرئيسة، وحدود ) 1-3-2-5القسم رقم (يقدم بيان النطاق  .بيان النطاق •
 افتراض واحد رئيسي عند تقدير يكون من الضروري وضع .المشروع، واالفتراضات والقيود الخاصة بالمشروع

تكلفة المشروع وهو يتمثل في اقتصار التقديرات على نفقات المشروع المباشرة فقط أم أنها ستشتمل أيًضا على 
التكاليف غير المباشرة هي تلك التكاليف التي يتعذر تعقبها بشكل مباشر في مشروع محدد  .التكاليف غير المباشرة
 .خصيصها بشكل عادل على العديد من المشروعات من خالل إجراء محاسبي موثق ومعتمدوبالتالي يتم تجميعها وت

تتمثل أمثلة باقي القيود  .تعتبر ميزانية المشروع المحدودة هي واحدة من أآثر القيود شيوًعا في العديد من المشروعات
 .في تواريخ التسليم والموارد المؤهلة المتاحة والسياسات التنظيمية

 .زئة العملهيكل تج •
على توفير العالقات بين جميع مكونات المشروع ) 1-3-3-5القسم رقم (يعمل هيكل تجزئة العمل الخاص بالمشروع 

 ).1-3-3-4القسم (ونواتج المشروع 
وبيانات العمل التفصيلية المتعلقة به ) 2-3-3-5القسم (يعمل قاموس هيكل تجزئة العمل  .قاموس هيكل تجزئة العمل •

 النواتج ووصف العمل الالزم في آل مكون من مكونات هيكل تجزئة العمل من أجل إنتاج آل ناتج من على تحديد
 .النواتج

المعلومات اإلضافية التي قد يتم العثور عليها في خط أساس النطاق المشتمل على المقتضيات التعاقدية والقانونية تتمثل 
ينبغي  .ئية والتأمين وحقوق الملكية الفكرية والتراخيص واألذوناتفي الصحة والسالمة واألمان واألداء والجوانب البي
  .مراعاة جميع تلك المعلومات عند وضع تقديرات التكلفة

  الجدول الزمني الخاص بالمشروع. 2
ى يعتبر نوع وآمية الموارد والفترة الزمنية التي يتم خاللها استخدام تلك الموارد إلآمال عمل المشروع هي العوامل الكبر

يتم استخدام موارد أنشطة الجدول الزمني والفترات الزمنية الخاصة بها آمدخالت أساسية  .المؤثرة في تحديد تكلفة المشروع
تحديد معدل التوافر والكميات الالزمة العمالة والمواد الالزمة لتنفيذ ) 3-6القسم رقم (يستلزم تقدير موارد النشاط  .لتلك العملية

على ) 1-3-4-6القسم رقم (ستؤثر تقديرات فترة النشاط  .وهو يتناسق بشكل قوي مع تقدير التكلفة .يأنشطة الجدول الزمن
بما في ذلك مصاريف (تقديرات التكلفة في أي مشروع حيث تشتمل ميزانية المشروع على حصة مخصصة لتكلفة التمويل 

آما أن تقديرات فترة النشاط قد تؤثر على تقديرات  .نشاطوحيث يتم استخدام الموارد لكل وحدة زمنية من أجل فترة ال) الفائدة
التكلفة التي تشتمل على التكاليف الحساسة للوقت مثل اتحاد العمال مع اتفاقيات المفاوضات الجماعية التي تنتهي صالحيتها 

  .بشكل منتظم أو المواد التي تتميز باختالفات القيمة الموسمية
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  خطة الموارد البشرية. 3
مكونات ) 1-3-1-9القسم رقم (التقديرات المتعلقة /صائص العاملين في المشروع والمعدالت الشخصية والمكافئاتتعتبر خ

  .أساسية لوضع تقديرات تكلفة المشروع

  سجل المخاطر. 4
تؤثر المخاطر التي قد تكون في  .لدراسة تكاليف تخفيف المخاطر) 1-3-2-11القسم رقم (ينبغي مراجعة سجل المخاطر 

وآقاعدة عامة، عندما يعاني المشروع من خطر  .رة تهديدات أو فرص على تكاليف النشاط وتكاليف المشروع الكليصو
  .سلبي، ِفإن تكلفة المشروع على المدى القريب تزداد عادة ويحدث أحياًنا تأخير في الجدول الزمني للمشروع

  العوامل البيئية المؤثرة في المشروع .5
ية المؤثرة في المشروع والتي من شأنها أن تؤثر على عملية تقدير التكلفة على ما يلي وذلك على سبيل تشتمل العوامل البيئ
  :المثال ال الحصر

تحدد ظروف السوق المنتجات والخدمات والنتائج المتاحة في السوق ومصادرها والشروط واألحكام  .ظروف السوق •
 .أو العالمية بشكل آبير على تكلفة الموارد/ وتؤثر ظروف الطلب واإلمداد اإلقليمية .الخاضعة لها

تتوافر معلومات معدل تكلفة الموارد من قواعد البيانات التجارية التي تتعقب تكاليف  .المعلومات التجارية المنشورة •
ًرا آخًرا تعتبر قوائم أسعار البائع المعلن عنها مصد .المهارات والموارد البشرية وتوفر تكاليف معيارية للمواد والمعدات

 .للحصول على المعلومات

   أصول العملية التنظيمية.6
تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية تقدير التكاليف على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال 

  :الحصر

 سياسات تقدير التكلفة •
 قوالب تقدير التكلفة •
 المعلومات التاريخية •
 الدروس المستفادة •

  األدوات واألساليب :تقدير التكاليف 7-1-2
  رأي الخبراء. 1

 .تتأثر تقديرات التكلفة بالعديد من المتغيرات مثل معدالت العمالة وتكاليف المواد والتضخم وعوامل الخطر وباقي المتغيرات
م الحصول عليها من يوفر رأي الخبراء الموجه حسب المعلومات التاريخية رؤيا قيمة حول البيئة والمعلومات التي يت

ويمكن االستفادة من رأي الخبراء في تحديد إمكانية جمع طرق التقدير وآيفية التقريب بين  .مشروعات مشابهة سابقة
  .االختالفات الموجودة بينهم

   التقدير التناظري.2
ترة الزمنية أو مقاييس النطاق مثل يستخدم التقدير التناظري للتكلفة قيم البارامترات مثل النطاق، والتكلفة، والميزانية، والف

الحجم أو الوزن أو درجة التعقيد والتي يتم الحصول عليها من مشروع سابق مشابه آأساس لتقدير نفس البارامترات أو 
عند تقدير التكاليف، فإن هذا األسلوب يعتمد على التكلفة الفعلية لمشروعات سابقة ومشابهة آأساس  .آمعيار لمشروع حالي

وهو عبارة عن طريقة لتقدير القيمة اإلجمالية وأحياًنا يتم ضبطه آي يتناسب مع االختالفات  . تكلفة المشروع الحاليلتقدير
  .المعروفة في درجة تعقد المشروع

غالًبا ما يتم استخدام التقدير التناظري للتكلفة لتقدير أحد البارامترات عند وجود مقدار محدود من المعلومات التفصيلية 
يستعين التقدير التناظري للتكلفة بالمعلومات  .تعلقة بالمشروع آما هو الحال في المراحل المبكرة ألحد المشروعاتالم

  .التاريخية ورأي الخبراء

يعتبر التقدير التناظري للتكلفة عموًما أقل في التكلفة واستهالك الوقت من باقي األساليب ولكنه عادًة ما يكون أقل منها 
كن تطبيق تقديرات التكلفة التناظرية على أحد المشروعات بالكامل أو على أجزاء من المشروع وقد يتم يم .في الدقة

يعتبر التقدير التناظري هو األآثر اعتماًدا عليه عندما تتشابه المشروعات  .استخدامه باالقتران مع باقي طرق التقدير
  .ء فريق المشروع الذين يعدون تلك التقديرات الخبرة الالزمةالسابقة في واقعها وليس في شكلها فقط وعندما يمتلك أعضا
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  التقدير البارامتري. 3
مثل المساحة المربعة في (يستعين التقدير البارامتري بإحدى العالقات اإلحصائية بين البيانات التاريخية وباقي المتغيرات 

يستطيع هذا األسلوب أن ينتج مستويات أعلى  .ية أو الفترةلحساب تقدير معلمات النشاط مثل التكلفة أو الميزان) مشاريع البناء
يمكن تطبيق تقديرات التكلفة البارامترية على أحد  .من الدقة ويتوقف ذلك على تعقد النموذج والبيانات األساسية المدمجة فيه

  .يرالمشروعات بالكامل أو على أجزاء من المشروع وقد يتم استخدامه باالقتران مع باقي طرق التقد

  التقدير الصاعد. 4

يتم تقدير تكلفة حزم برامج العمل الفردية أو األنشطة عند أعلى  .التقدير التصاعدي هو طريقة لتقدير أحد مكونات العمل
إلى مستويات أعلى من أجل أغراض " نقلها"يتم بعض ذلك تلخيص التكلفة التفصيلية أو  .مستوى من التفصيل المخصص

تتأثر تكلفة ودقة تقدير التكلفة التصاعدي عادًة بحجم وتعقيد النشاط أو حزمة برامج العمل  .ب التاليةصياغة التقارير والتعق
  .الفردية

 التقديرات ثالثية النقاط. 5
ينشأ هذا المفهوم  .يمكن تحسين دقة تقديرات تكلفة النشاط أحادية النقاط عن طريق مراعاة الشك والمخاطر المحيطة بالتقدير

 ثالث تقديرات لتحديد النطاق التقريبي الخاص بتكلفة PERTيستخدم أسلوب  ).PERT(قويم البرامج ومراجعتها من أسلوب ت
  .أحد األنشطة

 .تكلفة النشاط القائمة على تقييم الجهد الواقعي للعمل المطلوب وأي تكاليف متوقعة ).cM (األرجح •
 .حالة األفضل الخاص بالنشاطتتوقف تكلفة النشاط على تحليل سيناريو ال ).cO (المتفائل •
 .تتوقف تكلفة النشاط على تحليل سيناريو الحالة األسوأ الخاص بالنشاط ).cP (المتشائم •

  :باستخدام متوسط موزون لتلك التقديرات الثالثة) cE (المتوقعة بحساب تكلفة النشاط PERTيقوم أسلوب تحليل 

cE = cO + 4cM + cP 
      6 

المزيد ) أو حتى القائمة على حساب متوسط بسيط لتلك النقاط الثالثة(لفة القائمة على تلك المعادلة قد توفر تقديرات التك
  .من الدقة وتعمل النقاط الثالثة على توضيح مدى الشك حول تقديرات التكلفة

  تحليل االحتياطي .6

قد  .لمعالجة الشك في التكلفة) طوارئأحياًنا ما تعرف بمخصصات ال(قد تشتمل تقديرات التكلفة على احتياطيات الطوارئ 
يكون احتياطي الطوارئ في شكل نسبة مئوية لفترة النشاط المقدرة أو عدد محدد من فترات العمل أو قد يتم تحديده باستخدام 

  .طرق التحليل الكمية

 تحديد يجب .قد يتم استخدام أو تخفيض أو إنهاء احتياطي الطوارئ آلما توافرت معلومات أدق عن المشروع
  .تعتبر احتياطيات الطوارئ جزًءا من متطلبات التمويل .الطوارئ بشكل واضح في مستندات الجدول الزمني

  )COQ (تكلفة الجودة. 7

  .إلعداد تقدير تكلفة النشاط) 2-2-1-8القسم رقم (قد يتم االستعانة باالفتراضات المتعلقة بتكاليف الجودة 

  برامج تقدير إدارة المشروع. 8

أصبحت تطبيقات برامج تقدير إدارة المشروع وبرامج المحاسبة باستخدام الكمبيوتر والمحاآاة واألدوات اإلحصائية لقد 
هذه األدوات يمكنها تبسيط استخدام بعض أساليب تقدير التكلفة ومن ثم  .تحظى بدرجة قبول واسعة للمساعدة في تقدير التكلفة

  .كلفةتسهيل الدراسة السريعة لبدائل تقدير الت

  تحليل عرض البائع. 9

 .قد تشتمل طرق تقدير التكلفة على تحليل التكلفة الضرورية للمشروع حسب العروض اإليجابية المقدمة من بائعين مؤهلين
عند منح المشروعات إلى بائع في ظل عمليات تنافسية، فقد يكون من الضروري إجراء تقدير تكلفة إضافية بواسطة الفريق 

  .سعر النواتج الفردية واستنباط التكلفة التي تدعم التكلفة النهائية للمشروع الكليالمشروع لفحص 
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  المخرجات :تقدير التكاليف 7-1-3
  تقديرات تكلفة النشاط. 1

يمكن عرض تقديرات التكلفة في شكل  .تقديرات تكلفة النشاط هي عبارة عن تقييمات آمية الزمة إلآمال العمل في المشروع
ويشتمل ذلك على سبيل المثال ال  .يتم تقدير تكاليف جميع الموارد التي يتم استعمالها في تقدير تكلفة النشاط .يموجز أو تفصيل

الحصر على العمالة المباشرة والمواد الخام والمعدات والخدمات والمرافق وتكنولوجيا المعلومات باإلضافة إلى الفئات 
يمكن إدراج النفقات غير المباشرة عند مستوى النشاط أو عند  .التكلفةالخاصة مثل مخصصات التضخم أو احتياطي طوارئ 

  .مستويات أعلى في حالة إدراجها في تقدير المشروع

  أساس التقديرات. 2
بغض النظر عن مستوى التفصيل،  .يتباين مقدار ونوع التفاصيل اإلضافية التي تدعم تقدير التكلفة باختالف مجال التطبيق

  .مستندات الداعمة فهم واضح وآامل للطريقة التي تم من خاللها استنباط تقدير التكلفةينبغي أن توفر ال

  :تشتمل التفاصيل الداعمة لتقديرات تكلفة النشاط على ما يلي
 ).بمعنى طريقة وضعه(توثيق أساس التقدير  •
 .توثيق جميع االفتراضات التي وضعها •
 .توثيق أي قيود معروفة •
لإلشارة إلى أن العنصر المتوقع للتكلفة يقع في %) 10±( دوالًرا 10000مثل (ات المحتملة اإلشارة إلى نطاق التقدير •

 ).نطاق تلك القيم
 .إشارة إلى مستوى الثقة في التقدير النهائي •

  تحديثات مستند المشروع. 3

  .قد تشتمل مستندات المشروع التي يتم تحديثها على سجل المخاطر وذلك على سبيل المثال ال الحصر

   تحديد الميزانية7-2
تحديد الميزانية هي عملية حساب إجمالي التكاليف التقديرية لألنشطة الفردية أو برامج العمل لتحديد خط قاعدي معتمد 

  .5-7 و4-7انظر الشكلين  .يشتمل خط األساس هذا على جميع الميزانيات المعتمدة باستثناء احتياطيات اإلدارة .للتكاليف

سيتم قياس أداء تكلفة المشروع في مقابل الميزانية  .شروع الموارد المالية المعتمدة لتنفيذ المشروعتحدد ميزانيات الم
  .المعتمدة

 

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :تحديد الميزانية. 4-7الشكل رقم 
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   مخطط تدفق بيانات تحديد الميزانية5-7الشكل 

  المدخالت :تحديد الميزانية 7-2-1
  تقديرات تكلفة النشاط. 1

الخاصة بكل نشاط ضمن حزمة برنامج العمل للحصول على تقدير تكلفة ) 1-3-1-7القسم رقم (يتم تجميع تقديرات التكلفة 
  .لكل حزمة من حزم برامج العمل

  أساس التقديرات. 2

يتم تخصيص أي افتراضات أساسية  .2-3-1-7ينبغي تحديد التفاصيل الداعمة للتقديرات التكلفة آما هو موضح في القسم رقم 
  .تتناول دمج أو فصل التكاليف المباشرة في ميزانية المشروع في نطاق أساس التقديرات

  خط أساس النطاق. 3

يمكن فرض القيود الرسمية المحددة حسب الفترة المخصصة إلنفاق الموارد المالية للمشروع بواسطة  .بيان النطاق •
تنعكس قيود  .أو بواسطة أي هيئات أخرى مثل الهيئات الحكومية) 2-3-2-12لقسم رقم ا(المؤسسة أو بموجب تعاقد 

 .التمويل هذه في بيان نطاق المشروع
  .هيكل تجزئة العمل •

العالقات بين جميع نواتج المشروع ومكوناتها ) 1-3-3-5القسم رقم (يوفر هيكل تجزئة العمل الخاص بالمشروع  
 .المتعددة

وبيانات العمل التفصيلية المتعلقة به ) 2-3-3-5القسم (يعمل قاموس هيكل تجزئة العمل  .لعملقاموس هيكل تجزئة ا •
على تحديد النواتج ووصف العمل الالزم في آل مكون من مكونات هيكل تجزئة العمل من أجل إنتاج آل ناتج من 

 .النواتج

  الجدول الزمني الخاص بالمشروع. 4

 على تواريخ البدء -باعتباره أحد أجزاء خطة إدارة المشروع) 1-3-5-6القسم رقم (روع يشتمل الجدول الزمني الخاص بالمش
يمكن  .واالنتهاء المخططة والخاصة بأنشطة المشروع واألهداف وحزم برامج العمل وحزم التخطيط وحسابات التحكم

  .تخطيط التكاليف التي سيتم تحملهااستخدام تلك المعلومات لتجميع التكاليف حسب فترات سجالت التقويم التي يتم فيها 
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  سجالت الموارد. 5

يمكن استخدام تلك  .توفر سجالت الموارد المعلومات المتعلقة بالموارد التي تم تخصيصها للمشروع وميعاد تخصيصها
  .المعلومات لتوضيح تكاليف الموارد طوال فترة المشروع

  التعاقدات. 6

بيق والتكاليف المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات أو النتائج التي تم شراؤها عند تحديد يتم إدراج معلومات التعاقد القابلة للتط
  .الميزانية

  أصول العملية التنظيمية. 7
تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية تحديد الميزانية على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال 

  :الحصر

 .واإلرشادات الرسمية وغير الرسمية الحالية المتعلقة بموازنة التكلفةالسياسات واإلجراءات  •
 .أدوات موازنة التكلفة •
 .طرق رفع التقارير •

  األدوات واألساليب :تحديد الميزانية 7-2-2
  تجميع التكلفة. 1

  .يتم تجميع تقديرات التكلفة حسب حزم برامج العمل بما يتفق مع هيكل تجزئة العمل
) مثل حسابات التحكم(ميع تقديرات تكلفة حزمة برامج العمل لمستويات مكونات أعلى في هيكل تجزئة العمل يتم بعد ذلك تج 

  .والمشروع الكامل

   تحليل االحتياطي-2
احتياطيات الطوارئ هي  .يحدد تحليل احتياطي الميزانية آًال من احتياطيات الطوارئ واحتياطيات اإلدارة الخاصة بالمشروع

صات للتغييرات غير المخطط لها ولكن من المتوقع أن تكون الزمة والتي قد تنتج من مخاطر حقيقية تم عبارة عن مخص
احتياطيات اإلدارة هي عبارة عن ميزانيات يتم حفظها للتغييرات غير المخطط لها التي يتم  .تحديدها في سجل المخاطر

قد يستوجب على مدير المشروع أن يحصل على الموافقة قبل إلزام أو إنفاق احتياطي  .إدخالها على نطاق المشروع وتكلفته
وهي  .االحتياطيات ال تعتبر جزًءا من خط أساس تكلفة المشروع ولكن قد يتم إدراجه في الميزانية اإلجمالية للمشروع .اإلدارة

  .متضمنة آجزء من حسابات قياس القيمة المكتسبة

  رأي الخبراء. 3
تم أخذه بناء على الخبرة في مجال التطبيق أو مجال معرفي أو قواعد العمل أو الصناعة أو غير ذلك بما يتناسب مع قرار ي

قد يتم توفير تلك الخبرة بواسطة أي مجموعة أو شخص  .النشاط الموجود قيد التنفيذ وينبغي استخدامه في تحديد الميزانية
يتوافر رأي الخبراء من موارد عديدة تشتمل على ما يلي وذلك  .و تدريب متخصصيتمتع بتعليم أو معرفة أو مهارة أو خبرة أ

  :على سبيل المثال ال الحصر

 باقي الوحدات الموجودة داخل المؤسسة المنفذة •

 المستشارون •

 .أصحاب المصلحة بما في ذلك العمالء •

 االتحادات المهنية والتقنية •

 .مجموعات الصناعة •

  العالقات التاريخية. 4
) بارامترات( أي عالقات تاريخية تؤدي إلى تقديرات بارمتراية أو تقديرات تناظرية على االستفادة من خصائص تشتمل

مثل بناء بيت سكني اعتماًدا على (تتميز هذه النماذج بالبساطة  .المشروع لوضع نماذج نظرية للتنبؤ بتكاليف المشروع الكلية
مثل أحد نماذج برامج تحديد التكلفة التي تستخدم عوامل ضبط منفصلة (التعقيد أو ب) تكلفة محددة لكل متر مربع من المساحة

  ).متعددة والتي يحتوي آل عامل منها على العديد من النقاط بداخله

  :وأغلب الظن أنها تصبح جديرة بالثقة عندما .تتباين تكلفة ودقة النماذج التناظرية والبارامترية بشكل آبير
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 .خية المستخدمة لبناء النموذج بالدقةتتسم المعلومات التاري •
 .تكون البارامترات المستخدمة في النموذج قابلة للقياس بشكل سهل •
 .تكون النماذج قابلة للتطوير آأن يتم استخدامها في مشروع آبير ومشروع صغير ومراحل أحد المشروعات •

  معالجة الموارد المالية المحدودة. 5
تستلزم  . المالية وأي حدود للموارد المالية في االلتزام بالموارد المالية الخاصة بالمشروعينبغي التوفيق بين إنفاق الموارد

درجة التباين الموجود بين حدود التمويل والنفقات المخطط لها أحياًنا أن تتم إعادة جدولة العمل بحيث يكون عند مستوى 
خ المفروضة من أجل العمل في الجدول الزمني الخاص يمكن تنفيذ ذلك عن طريق وضع قيود التواري .خارج معدل النفقات

  .بالمشروع

  المخرجات :تحديد الميزانية 7-2-3
  خط أساس أداء التكلفة. 1

يتم استخدامها لقياس ) BAC(خط أساس أداء التكلفة هو ميزانية معتمدة مقسمة إلى مراحل زمنية عند اآتمال المشروع 
ويتم وضعه آمحصلة للميزانيات المعتمدة حسب الفترة الزمنية ويتم عرضه  .لمشروعومراقبة وضبط أداء التكلفة الكلية في ا

، وتتم اإلشارة إلي خط أساس أداء التكلفة في 6-7 آما هو موضح في الشكل رقم Sعادة في صورة منحنى يأخذ شكل الحرف 
  ).PMB(أسلوب إدارة القيمة المكتسبة آخط أساس لقياس األداء 

 

 
  خط أساس التكلفة، النفقات ومتطلبات التمويل. 6-7الشكل رقم 

  متطلبات تمويل المشروع. 2

 .من خط أساس التكلفة) آل ثالثة أشهر أو آل سنة مثًال(يتم استنباط متطلبات التمويل اإلجمالية ومتطلبات التمويل الدورية 
تحدث عملية التمويل غالًبا بمقادير إضافية  .سيشتمل خط أساس التكلفة على النفقات المخطط لها باإلضافة إلى الديون المتوقعة

، الموارد المالية الالزمة هي تلك الموارد 6-7ال تكون مستمرة وتظهر في صورة خطوات آما هو موضح في الشكل رقم 
  .المتضمنة في خط أساس النطاق باإلضافة إلى احتياطيات اإلدارة في حالة وجود بعضها

  تحديثات مستند المشروع. 3

  :مستندات المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصرتشتمل 

 سجل المخاطر •
 تقديرات التكلفة •
 .الجدول الزمني الخاص بالمشروع •
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   ضبط التكاليف7-3
أساس ضبط التكاليف هي عملية مراقبة حالة المشروع لتحديث ميزانية المشروع والتحكم في التغييرات التي تطرأ على خط 

ال يمكن  .، يشتمل تحديث الميزانية على تسجيل النفقات الفعلية التي تم إنفاقها حتى تاريخه8-7 و7-7انظر الشكلين  .التكلفة
يحظى رصد مراقبة  ).5-4(الموافقة على أي زيادة في الميزانية المرخصة إال من خالل عملية تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير 

ن االهتمام بقيمة العمل الجاري تنفيذه لتلك النفقات في المشروع بقيمة أقل من تلك القيمة التي تتيح لفريق الموارد المالية دو
وبالتالي، فإن آثيًرا من جهد ضبط التكلفة يستلزم تحليل العالقات الموجودة  .المشروع أن يستمر في ظل التمويل المرخص

يتمثل مفتاح ضبط التكلفة  .بين العمل الفعلي الجاري تنفيذه بمثل تلك النفقاتبين استهالك الموارد المالية الخاصة بالمشروع و
  .الفعال في إدارة خط أساس أداء التكلفة المعتمدة والتغييرات التي تطرأ على ذلك الخط

  :تشتمل عملية ضبط تكلفة المشروع على ما يلي

 .مرخصةالتأثير في العوامل التي تحدث التغييرات في خط أساس التكلفة ال •
 .التأآد من تنفيذ جميع طلبات التغيير في الوقت المحدد •
 .إدارة التغييرات الفعلية عند حدوثها •
 .التأآد من أن نفقات التكلفة ال تتجاوز التمويل المرخص حسب الفترة وبشكل إجمالي في المشروع •
 .رصد أداء التكلفة لعزل وإدراك درجات االختالف عن خط أساس التكلفة المعتمدة •
 .رصد أداء العمل في مقابل الموارد المالية التي تم إنفاقها •
 .منع إدراج التغييرات غير المعتمدة في استخدام التكلفة أو الموارد المعلن عنها •
 .إعالم أصحاب المصلحة الالئقين بجميع التغيرات المعتمدة والتكاليف المرتبطة بتلك التغييرات •
 .عة تأتي في نطاق الحدود المقبولةالعمل على جعل زيادات التكلفة المتوق •

تتحرى عملية ضبط تكاليف المشروع البحث عن أسباب وجود حاالت تباين إيجابية أو سلبية وهي تعتبر جزء من 
  ).5-4القسم (عملية تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير 

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات : ضبط التكاليف7-7 الشكل رقم
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   مخطط تدفق بيانات ضبط التكاليف8-7كل الش

  المدخالت :ضبط التكاليف 7-3-1
  خطة إدارة المشروع. 1

  : على المعلومات التالية التي تستخدم لضبط التكاليف1-3-2-4تشتمل خطة إدارة المشروع الموضحة في القسم 

يد إذا آان من الضروري إدخال تغيير أو اتخاذ تتم مقارنة خط أساس التكلفة بالنتائج الفعلية لتحد .خط أساس أداء التكلفة •
 .إجراء تصحيحي أو وقائي

تكاليف المشروع  وضبط إدارة خاللها من سيتم التي الطريقة الزمني الجدول إدارة خطة توضح .خطة إدارة التكاليف •
 .)7مقدمة إلى الفصل رقم (

  متطلبات تمويل المشروع. 2

  .2-3-2-7 رقم تم شرح متطلبات تمويل المشروع في القسم

  معلومات أداء العمل. 3

تشتمل معلومات أداء العمل على معلومات حول تقدم المشروع مثل أي النواتج قد تم البدء فيها ومدى التقدم فيها وأي النواتج 
من أجل آما تشتمل تلك المعلومات على التكاليف التي آان قد ترخيصها وتحملها والتقديرات الالزمة  .قد تم االنتهاء منها

  .إآمال العمل في المشروع

  أصول العملية التنظيمية. 4
تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية ضبط التكاليف على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال 

  :الحصر

 .السياسات واإلجراءات واإلرشادات الرسمية وغير الرسمية الحالية المتعلقة بضبط التكلفة •
 .أدوات ضبط التكلفة •
 .رصد الطرق المستخدمة واإلبالغ عنها •
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  األدوات واألساليب :ضبط التكاليف 7-3-2
 إدارة القيمة المكتسبة. 1

وهي تتكامل مع معايير النطاق  .في أشكالها العديدة هو طريقة شائعة االستخدام لقياس األداء) EVM(إدارة القيمة المكتسبة 
وهي  .الخاص بالمشروع لمساعدة فريق إدارة المشروع في تقييم وقياس أداء المشروع وتقدمهوالتكلفة والجدول الزمني 

عبارة عن أسلوب إلدارة المشروع يستلزم تشكل خط أساس متكامل يتم بمقارنته قياس األداء في الفترة الزمنية الخاصة 
تعمل إدارة القيمة  . في أي مجال صناعييمكن تطبيق مبادئ إدارة القيمة المكتسبة على جميع المشروعات .بالمشروع

  :المكتسبة على وضع ورصد األبعاد الرئيسة الثالثة في آل حزم من حزم برامج العمل وآل حساب من حسابات التحكم

هي الميزانية المرخصة المخصصة للعمل المراد تنفيذه في أحد أنشطة أو أحد ) PV(القيمة المخططة  .القيمة المخططة •
وهي تشتمل على العمل المرخص التفصيلي باإلضافة إلى الميزانية المخصصة للعمل  .تجزئة العملمكونات هيكل 

يتم اإلشارة أحياًنا إلى إجمالي القيمة المكتسبة  .المرخص والتي يتم تخصيصها حسب المرحلة طوال فترة حياة المشروع
للمشروع بالميزانية عند اآتمال المشروع آما تعرف القيمة المخططة اإلجمالية  ).PMB(بخط أساس قياس األداء 

)BAC.( 
  .القيمة المكتسبة •
هي قيمة العمل الذي تم تنفيذه ويتم التعبير عنها في ضوء الميزانية المعتمدة المخصصة لذلك ) EV(القيمة المكتسبة  •

 .العمل في أحد األنشطة أو أحد مكونات هيكل تجزئة العمل
يجب أن  . منه باإلضافة إلى الميزانية المرخصة لذلك العمل الذي تم االنتهاء منهوهي العمل المرخص الذي تم االنتهاء

ترتبط القيمة المكتسبة الجاري قياسها بخط أساس القيمة المخططة وال يمكن أن تكون القيمة المكتسبة المقاسة أآبر من 
طلح القيمة المكتسبة لوضح النسبة المئوية غالًبا ما يتم استخدام مص .ميزانية القيمة المكتسبة المرخصة ألحد المكونات

ينبغي تحديد معايير قياس التقدم لكل مكون من مكونات هيكل تجزئة العمل لقياس  .لألجزاء التي تم إنهاؤها في المشروع
 بشكل يقوم مدراء المشروع برصد القيمة المكتسبة سواء بشكل تزايدي لتحديد الحالة الجارية أو .العمل الموجود قيد التقدم

 .تراآمي لتحديد اتجاهات األداء طويل المدى
هي التكلفة اإلجمالية التي تم تحملها وتسجيلها بالفعل في إنجاز العمل الذي تم تنفيذه ) AC(التكلفة الفعلية  .التكلفة الفعلية •

يذ العمل الذي قامت القيمة وهي التكلفة الفعلية التي يتم تحملها في تنف .في أحد األنشطة أو أحد مكونات هيكل تجزئة العمل
يجب أن تتماثل التكلفة الفعلية مع ما تم تحديد الميزانية له في القيمة المخططة ومع ما تم قياسه في القيمة  .المكتسبة بقياسه

 ).مثل الساعات المباشرة فقط أو التكاليف المباشرة فقط أو جميع التكاليف بما في ذلك التكاليف غير المباشرة(المكتسبة 
 .ليس هناك حد علوي للتكلفة الفعلية، وسيتم قياس ما تم إنفاقه لتحقيق القيمة المكتسبة أًيا آان

  :آما سيتم رصد درجات التباين عن خط األساس المعتمد

وهو يساوي  .هو معيار ألداء الجدول الزمني في أحد المشروعات) SV(تباين الجدول الزمني  .تباين الجدول الزمني •
تباين الجدول الزمني إلدارة القيمة المكتسبة هو مقياس مفيد  ).PV(مطروًحا منها القيمة المخططة ) EV(سبة القيمة المكت

درجة تباين الجدول الزمني  .يمكن من خالله اإلشارة إلى وقوع أحد المشروعات خارج الجدول الزمني لخط األساس
تتحقق  .شروع ألن جميع القيم المخططة سيكون قد تم إدخالهاإلدارة القيمة المكتسبة ستكون مساوية للصفر عند إآمال الم

) CPM(أفضل فائدة من تباين الجدول الزمني إلدارة القيمة المكتسبة عند اقترانها مع جدولة منهجية المسار الحرج 
 .SV=EV-PV :المعادلة .وإدارة المخاطر
  .تباين التكلفة
 أحد المشروعات وهو يساوي القيمة المكتسبة مطروًحا  منها التكاليف هو مقياس ألداء التكلفة في) CV(تباين التكلفة 

 .الفعلية
والمبلغ الفعلي الذي تم ) BAC(سيتمثل تباين التكلفة في نهاية المشروع في الفرق بين الميزانية عند إآمال المشروع 

يشير إلى العالقة بين األداء الفعلي والتكاليف التي يعتبر تباين التكلفة الخاصة بإدارة القيمة المكتسبة أمًرا هاًما ألنه  .إنفاقه
 = CV :المعادلة .أي تباين سلبي في تكلفة إدارة القيمة المكتسبة غالًبا ما يكون غير قابل لالسترداد في المشروع .تم إنفاقها

EV-AC. 
 

التكلفة والجدول الزمني في أي يمكن تحويل قيم تباين الجدول الزمني وتباين التكلفة إلى مؤشرات فعالية لتوضيح أداء 
التباينات واللوائح تعتبر مفيدة في  .مشروع مقارنًة بجميع المشروعات األخرى أو في نطاق مجموعة من المشروعات

  .تحديد حالة المشروع وتوفير أساس من أجل تقدير تكلفة المشروع ونتيجة الجدول الزمني
هو مقياس للتقدم الذي تم تحقيقه مقارنة بالتقدم ) SPI(زمني مؤشر أداء الجدول ال .مؤشر أداء الجدول الزمني •

للتنبؤ بتقديرات إآمال ) CPI(ويتم استخدامه أحياًنا باالقتران مع مؤشر أداء التكلفة  .المخطط له في أحد المشروعات
نجازه أقل من  تشير إلى أن العمل الذي تم إ1قيمة مؤشر أداء الجدول الزمني التي تنخفض عن  .المشروع النهائية
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 تشير إلى أن العمل الذي تم إنجازه أآبر من العمل 1قيمة مؤشر أداء الجدول الزمني التي تزيد عن  .العمل المخطط
تقيس جميع أعمال المؤشر، يجب تحليل األداء على المسار الحرج ) SPI(بما أن مؤشر الجدول الزمني  .المخطط

مؤشر أداء الجدول الزمني يساوي نسبة  .يتعدى تاريخ اإلنهاء المخطط لهلتحديد ما إذا آان المشروع سينتهي أو أنه 
 .SPI = EV/PV :المعادلة .القيمة المكتسبة إلى القيمة المخططة

هو معيار لقيمة العمل المكتمل مقارنة بالتكلفة الفعلية أو التقدم الذي تم ) CPI(مؤشر أداء التكلفة  .مؤشر أداء التكلفة •
قيمة  .وهو يعتبر أهم مقياس إلدارة القيمة المكتسبة ويقيس فعالية التكلفة في العمل الذي تم إآماله .تحقيقه في المشروع

قيمة مؤشر أداء التكلفة  . تشير إلى زيادة تكلفة العمل الذي تم إآماله1مؤشر أداء التكلفة التي تقل عن الواحد الصحيح 
مؤشر أداء التكلفة يساوي نسبة القيمة  .فة األداء حتى تاريخه تشير إلى انخفاض تكل1التي تزيد عن الواحد الصحيح 

يمكن رصد البارامترات الثالثة الخاصة . CPI=EV/AC :المعادلة .المكتسبة إلى القيمة المخططة إلى التكلفة الفعلية
 .أو بشكل تراآمي) اأسبوعًيا أو شهرًي(بالقيمة المخططة والقيمة المكتسبة والتكلفة الفعلية واإلبالغ عنها بشكل دوري 

 لعرض بيانات القيمة المكتسبة في أحد المشروعات الجاري تنفيذها بالميزانية وتقع S يستخدم منحنى 9-7الشكل رقم 
  .خارج خطة العمل

 
 

  القيمة المكتسبة والقيمة المخططة والتكاليف الفعلية. 9-7الشكل رقم 

   التنبؤ.2

والتي قد تختلف عن ) EAC(وع أن يتنبأ بالتقديرات عند إآمال المشروع يستطيع فريق المشروع مع التقدم في المشر
إذا أصبح من الواضح أن الميزانية عند اإلآمال لم تعد قابلة  .وذلك حسب أداء المشروع) BAC(الميزانية عند اإلآمال 

بؤ بالتقديرات عند اإلآمال يتضمن التن ).EAC(للتطبيق، فينبغي أن يقوم مدير المشروع بتكوين التقديرات عند اإلآمال 
صياغة التقديرات أو التنبؤات الخاصة بالحاالت واألحداث في مستقبل المشروع وذلك حسب المعلومات والمعرفة المتاحة في 

التي يتم توفيرها ) 2-3-3-4القسم رقم (يتم إنتاج وتحديث وإعادة إصدار التنبؤات حسب معلومات أداء العمل  .وقت التنبؤ
تغطي معلومات أداء العمل األداء السابق في المشروع وأي معلومات قد تؤثر على المشروع في  .يذ المشروعأثناء تنف
  .المستقبل

تتوقف التقديرات عند اإلآمال في العادة على التكاليف الفعلية التي تم إنفاقها على العمل الذي تم إآماله باإلضافة إلى 
من الواجب أن يتنبأ فريق المشروع بما سيواجهه من أجل الحصول على التقدير  .التقدير الالزم إلآمال العمل المتبقي

تعمل طريقة إدارة القيمة المكتسبة بشكل جيد باالقتران  . الالزم لإلآمال وذلك بناء على ما اآتسبوه من خبرة حتى تاريخه
التنبؤ بالتقدير عند اإلآمال األآثر انتشاًرا هي طريقة  .مع التنبؤات اليدوية المتعلقة بتكاليف التقدير عند اإلآمال المطلوبة

  .عبارة عن تجميع يدوي صاعد بواسطة مدير المشروع وفريق المشروع

 التكاليف والخبرة الفعلية التي يتم بذلها التقدير الصاعد عند اإلآمال الذي يقوم به مدراء المشروع علىتعتمد طريقة 
قد تتسم هذه  . ر جديد الالزم حتى يتم إآمال األعمال المتبقية في المشروعفي العمل الذي تم إآماله وهي تستلزم تقدي

يجب أن يقوم األفراد الذين يقومون بتنفيذ أعمال المشروع  .الطريقة بالتعقيد حيث أنها تتداخل مع سير العمل في المشروع
ال تتوفر في العادة ميزانية منفصلة إلجراء و .بإيقاف العمل لتوفير التقدير التصاعدي المفصل الالزم إلآمال العمل المتبقي

 = EAC :المعادلة. التقدير حتى يتم اإلآمال بحيث يتم بذل التكاليف اإلضافية في المشروع لتنفيذ التقدير حتى يتم اإلآمال
AC + ETCالتصاعدي .  
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بين مجموعة محسوبة من يمكن إجراء مقارنة بين التقدير عند إآمال المشروع اليدوي الذي يقوم به مدير المشروع و
على الرغم من أن بيانات إدارة القيمة المكتسبة يمكنها  .التقديرات عند اإلآمال لتوضيح سيناريوهات المخاطر المتعددة

  :توفير العديد من التقديرات اإلحصائية عند اإلآمال، ثالثة طرق فقط من الطرق األآثر انتشاًرا يتم توضيحها آما يلي
 أداء EACتقبل طريقة  . الذي يتم إجراؤه بالقيمة المحددة في الميزانيةETC الالزم للعمل EAC التنبؤ بالتقدير •

آما يتم عرضها من خال التكاليف الفعلية وتتنبأ بأن ) سواء آان مشجًعا أو غير مشجع(المشروع الفعلي حتى تاريخه 
عندما يكون األداء الفعلي غير مشجع، يجب أال  .انية المستقبلية سيتم تنفيذها بالقيمة المحددة في الميزETCجميع أعمال 

 :المعادلة .يتم قبول االفتراض القائل بأن األداء المستقبلي سيتحسن إال عند دعمه بواسطة تحليل مخاطر المشروع
EAC = AC+BAC-EV. 

 .  الذي تم تنفيذه عند مؤشر أداء التكلفة الحاليETC الخاص بعمل EACالتنبؤ بتقدير  •
  .ريقة تفترض أن ما واجهه المشروع حتى تاريخ من المتوقع أن يستمر في المستقبلهذه الط

.  عند نفس مؤشر أداء التكلفة التراآمية التي تحملها المشروع حتى تاريخهETCمن المفترض أن يتم تنفيذ عمل  •
 . التراآميةEAC =BAC/CPI:المعادلة

  .CPI وSPI  مع مراعاة عامليETC من أجل عمل EACالتنبؤ بتقدير  •
وهو يفترض وجود أداء  . بمعدل فعالية يراعي لوائح أداء التكلفة والجدولة الزمنيةETCفي هذا التنبؤ، سيتم تنفيذ عمل  •

تعتبر هذه الطريقة هي  .تكلفة فعلي حتى تاريخه وأحد المتطلبات الالزمة حتى يستطيع المشروع االلتزام بالجدول الزمني
تعمل درجات  .ETC صبح الجدول الزمني الخاص بالمشروع أحد العوامل المؤثرة في جهدأآثر الطرق فائدة عندما ي

)  أو بعض النسب األخرى50/50 أو 80/20مثل ( عند قيم مختلفة SPI وCPIالتباين في تلك الطريقة على تقييم 
 )]. التراآميSPI×  التراآمي AC)] + BAC-EV) / (CPI :المعادلة .حسب قرار مدير المشروع

إذا لم " تحذير مبكر"قد تتناسب أي طريقة من تلك الطرق مع أي مشروع محدد وستزود فريق إدارة المشروع بإشارة 
  . في نطاقات تباين مقبولةEACتقع تنبؤات 

  )TCPI(مؤشر األداء الالزم حتى يتم إآمال المشروع . 3

ب ألداء التكلفة التي يجب تحقيقه في العمل هو التصور المحسو) TCPI(مؤشر األداء الالزم حتى يتم إآمال المشروع 
إذا أصبح من الواضح أن الميزانية عند  .EAC أو تقدير BACالمتبقي لإليفاء بهدف محدد من أهداف اإلدارة مثل تقدير 

 على بمجرد الموافقة ).EAC(اإلآمال لم تعد قابلة للتطبيق، فينبغي أن يقوم مدير المشروع بتكوين التقديرات عند اإلآمال 
 :BAC على تقدير TCPIتقوم المعادلة الخاصة بمؤشر  . آهدف ألداء التكلفةBAC، فإنه يحل محل تقدير EACتقدير 

)BAC -EV) / ( BAC -AC(  

 في الجزء TCPI، وتظهر المعادلة الخاصة بمؤشر 10-7 بطريقة تصورية في القسم رقم TCPIيتم عرض مؤشر 
على الموارد المالية ) EV مطروًحا منه BACيتم تحديدها في صورة (لمتبقي األيسر السفلي حيث تتم قسمة العمل ا

  ).AC مطروًحا منه EAC أو قد يكون AC مطروًحا منه BACوالتي قد تكون (المتبقية 

، فمن الضروري )6-7آما هو موضح في الشكل رقم ( التراآمي عن خط األساس المخطط CPIإذا انخفض مؤشر 
آما هو موضح في ) (TCPI) BACمستقبلية الخاصة بالمشروع على الفور في نطاق مؤشر إجراء جميع األعمال ال

سواء آان مستوى األداء هذا قابل  . المرخصBACلالستمرار في نطاق تقدير ) 6-7السطر العلوي في الشكل رقم 
 .لجدول الزمني واألداء الفنيللتحقيق أم ال، فإنه طلب رأي يقوم على مجموعة من االعتبارات التي تشتمل على المخاطر وا

 للعمل وسيتم EAC لم يعد سهل المنال، فسيقوم مدير المشروع بإعداد تقدير BACبمجرد أن تدرك اإلدارة أن تقدير 
 TCPIيظهر مستوى األداء في صورة خط مؤشر  . الجديد في المشروع بمجرد الموافقة عليهاEACاستخدام قيمة تقدير 

)EAC.( خاصة بمؤشر تقوم المعادلة الTCPI على تقدير EAC: (BAC – EV) / (EAC – AC).  
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  )TCPI(مؤشر األداء الالزم حتى يتم إآمال المشروع . 10-7الشكل رقم 

  مراجعات األداء. 4

تقوم مراجعات األداء بمقارنة أداء التكلفة على مدار الوقت أو أنشطة الجدول الزمني أو حزم برامج العمل الزائد أو 
يتم تحديد المعلومات التالية في حالة  . عن الميزانية والموارد المالية المقدرة الالزمة إلآمال العمل الحاليالمنخفضة

  :استخدام أسلوب إدارة القيمة المكتسبة
يتم استخدام تحليل التباين في المقارنة التي يقوم بها أسلوب إدارة القيمة المكتسبة بالمقارنة بين أداء  .تحليل التباين •

درجات التباين في التكلفة والجدول الزمني هي األآثر خضوًعا للتحليل  .لمشروع الفعلي واألداء المخطط له أو المتوقعا
 .بشكل متكرر

يقوم أسلوب تحليل الميل بفحص أداء المشروع طوال الوقت لتحديد ما إذا آان هناك تحسن أم تدهور في  .تحليل الميل •
لتحريري ذات قيمة في فهم األداء حتى تاريخه وفي المقارنة بين أهداف األداء المستقبلي تعتبر أساليب التحليل ا .األداء

 . وتواريخ اإلآمالEAC مقابل تقدير BACفي شكل تقدير 
 .أداء القيمة المكتسبة •

 .يقوم أسلوب إدارة القيمة المكتسبة بمقارنة خطة خط األساس باألداء الفعلي للجدول الزمني والتكلفة

   التباينتحليل. 5

تشتمل الجوانب الهامة في  .لتقييم مقدار التباين عن خط أساس التكلفة األصلية) CPI،CV(يتم استخدام قياسات أداء التكلفة 
وتحديد ما إذا آان من ) 1-3-2-7القسم (ضبط التكلفة على تحديد سبب ودرجة التباين المتعلقة بخط أساس أداء التكلفة 

تميل النسبة المئوية لدرجات التباين المقبولة إلى االنخفاض آلما تم إنجاز  .ي أو وقائي أم الالضروري اتخاذ إجراء تصحيح
  .تنخفض النسبة المئوية األآبر للتباينات عند بداية المشروع مع اقتراب المشروع من اآتماله .مزيد من العمل

  برامج إدارة المشروع. 6

القيمة المخططة والقيمة المكتسبة  (EVMد الثالثة إلدارة القيمة المكتسبة يتم استخدام برامج إدارة المشروع لرصد األبعا
  .لعرض االتجاهات التحريرية وللتنبؤ بنتائج المشروع النهائية المحتملة) والتكلفة الفعلية

  المخرجات :ضبط التكاليف 7-3-3
  قياسات أداء العمل. 1

زئة العمل وخاصة حزم برامج العمل وحسابات التحكم  المحسوبة لمكونات هيكل تجSPI وCPI وSV وCVتخضع قيم 
  .للتوثيق ويتم نقلها إلى أصحاب المصلحة

  تنبؤات الميزانية. 2
  . الصاعدة ونقلها إلى أصحاب المصلحةEAC المحسوبة أو قيمة EACيتم توثيق قيمة 
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  تحديثات أصول العملية التنظيمية. 3

  :ديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصرتشتمل أصول العملية التنظيمية التي قد يتم تح

 أسباب التباين •
 .اإلجراء التصحيحي الذي تم اختياره واألسباب الكامنة وراء ذلك •
 .أنواع أخرى من الدروس المستفادة من ضبط تكلفة المشروع •

  طلبات التغيير. 4

النطاق أو أي مكونات أخرى في خطة إدارة تحليل أداء المشروع قد ينجم عنه طلب إدخال تغيير على خط أساس أداء 
تتم معالجة طلبات التغيير التي تشتمل على إجراءات وقائية أو تصحيحية من أجل المراجعة والتنسيق من خالل  .المشروع

  ).5-4انظر القسم (عملية تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير 

  تحديثات خطة إدارة المشروع. 5

  :مشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصرتشتمل عناصر خطة إدارة ال

يتم دمج التغييرات الطارئة على خط أساس التكلفة آاستجابة للتغييرات الطارئة على النطاق  .خط أساس أداء التكلفة •
دة لدرجة الحاجة إلى وجود قد تكون درجات تباين التكلفة في بعض الحاالت شدي .أو موارد النشاط أو تقديرات التكلفة

 .خط أساس تكلفة منقح لتوفير أساس واقعي لقياس األداء
 .خطة إدارة التكلفة •
  تحديثات مستند المشروع. 6

  :تشتمل مستندات المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 تقديرات التكلفة •
 .أساس التقديرات •
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   إدارة جودة المشروعالثامنالفصل 
تشتمل إدارة جودة المشروع على عمليات وأنشطة التنظيم التي تحدد سياسات الجودة واألهداف والمسئوليات بحيث 

وهي تقوم بتطبيق نظام إدارة الجودة من خالل السياسات  .يقوم المشروع بسد االحتياجات التي تم إنشاؤه من أجلها
  . تحسين العمليات المستمرة التي يتم تنفيذها طوال فترة المشروع إذا آان ذلك مالئًماواإلجراءات مع أنشطة

  : يقدم نظرة عامة على عمليات إدارة تكلفة المشروع والتي تتمثل فيما يلي1-8الشكل 

أو معايير الجودة الخاصة بالمشروع والمنتجات وتوثيق / هو عملية تحديد المتطلبات والتخطيط للجودة 8-1
  .لطريقة التي سيتم بها إظهار التزام المشروع بذلكا

 هو عملية مراجعة متطلبات الجودة ونتائج إجراءات مراقبة الجودة للتأآد من  تنفيذ توآيد الجودة8-2
  .استخدام معايير جودة وحدود تشغيل مناسبة

يام بها لتقييم األداء  هو عملية رصد وتسجيل نتائج أنشطة الجودة التي يتم الق تنفيذ مراقبة الجودة8-3
  .والتوصيات بإدخال التغييرات المطلوبة

 تتضمن وقد تتفاعل هذه العمليات مع بعضها البعض ومع العمليات الموجودة في باقي المجاالت المعرفية،
 احتياجات حسب وذلك أآثر أو مجموعة واحدة أو أآثر أو واحد شخص يبذلها التي الجهود منها عملية آل

حدث آل عملية مرة واحدة على األقل في آل مشروع وتحدث في مرحلة أو أآثر من مراحل وت المشروع،
على الرغم من أن العمليات يتم عرضها هنا آمكونات متمايزة مع  .المشروع في حالة تقسيم المشروع إلى مراحل

 التفاعالت التي تتم بين تخضع .واجهات محددة جيًدا، إال أنها تتداخل وتتفاعل بعدة طرق تم شرحها هنا بالتفصيل
  .الثالثتلك العمليات للمناقشة بالتفصيل في الفصل 

وهي تستخدم في جميع المشروعات بغض النظر عن  .تتناول إدارة جودة المشروع إدارة المشروع ونواتجه
وم ويتم تحديد إجراءات وأساليب جودة المنتج حسب نوع المنتج الذي يق .المنتجات الخاصة بتلك المشروعات

على الرغم من أن عملية إدارة الجودة في منتجات البرامج تستخدم طرق وإجراءات مختلفة  .المشروع بإنتاجه
عن الطرق واإلجراءات المستخدمة في بناء محطة توليد طاقة نووية، فمن الممكن استخدام طرق إدارة جودة 

لبات جودة المنتج أو المشروع إلى وقوع نتائج في أي حالة، قد يؤدي الفشل في اإليفاء بمتط .المشروع في االثنين
  :فعلى سبيل المثال .سلبية خطيرة لبعض أو آل أصحاب المصلحة في المشروع

اإليفاء بمتطلبات العمالء عن طريق تكليف فريق المشروع بأعمال زائدة قد يؤدي إلى زيادة إنهاك  •
 .الموظفين ووقوعهم في األخطاء وإعادة تنفيذ العمل

 اإليفاء بأهداف الجدول الزمني من خالل فحوصات سريعة للجودة المخططة قد ينتج عنه قد يؤدي •
 .أخطاء مستترة

الدرجة التي تقوم عندها مجموعة من الخصائص المتأصلة "الجودة هي  .إن الجودة ليست هي نفسها الدرجة
ها نفس االستخدام الوظيفي الدرجة هي رتبة مخصصة للمنتجات والخدمات التي ل ]".4[باإليفاء بالمتطلبات 

على الرغم من أن مستوى الجودة الذي يفشل في اإليفاء بمتطلبات  ].5[ولكنها مختلفة في خصائصها الفنية 
فعلى سبيل المثال، قد يكون أحد منتجات  .الجودة دائًما ما يمثل مشكلة، فإن الدرجة المنخفضة ال تمثل مشكلة

عدد محدود من (ودرجة منخفضة ) وب واضحة، دليل سهل القراءةال توجد عي(البرامج ذو جودة مرتفعة 
خصائص (ودرجة مرتفعة ) عيوب عديدة أو وثائق مستخدمين ضعيفة التنظيم(أو ذو جودة منخفضة ) الخصائص

يضطلع مدير المشروع وفريق إدارة المشروع بمسئولية إدارة المقايضات الالزمة للحصول على  ).متعددة
  .ة من الجودة والدرجة مًعاالمستويات المطلوب

الضبط يشير إلى قيم القياسات المتكررة التي يتم تجميعها سوًيا وبها قليل من  .الضبط والدقة ليسا سواء
ال تكون قياسات الضبط بالضرورة  .تشير الدقة إلى أن القيمة التي تم قياسها قريبة جًدا من القيمة الحقيقية .التشتت
يجب أن يقوم فريق إدارة المشروع بتحديد  .ة ليس بالضرورة أن يكون مضبوًطاوالقياس شديد الدق .دقيقة

  .المستويات المناسبة من الدقة والضبط

الطريقة األساسية إلدارة الجودة الموضحة في هذا القسم الغرض منها االتساق مع الطريقة الخاصة بالمنظمة 
كية الخاصة بإدارة الجودة آتلك الطرق التي يوصي بها وتتوافق هذه الطرق مسجلة المل ).ISO(الدولية للمقاييس 

Demingو  Juranو Crosby وغيرهم والطرق غير مسجلة الملكية مثل إدارة الجودة الكاملة)TQM (
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ومراجعات التصميم وصوت العميل وتكلفة الجودة ) FMEA(وإستراتيجية سيغما ستة وتحليل نمط وتأثير الفشل 
)COQ (والتحسين المستمر.  

  :ويدرك آال النظامين أهمية .قوم عملية إدارة الجودة الحديثة بتنفيذ إدارة المشروعت

  .فهم وتقييم وتحديد وإدارة التوقعات بحيث يتم اإليفاء بمتطلبات العمالء .رضا العميل •
) لضمان أن ينتج المشروع المنتجات التي أقيم من اجلها(يستلزم ذلك الجمع بين التوافق مع المتطلبات 

 .الوقاية طوال الفحص).البد أن يعمل المنتج أو الخدمة بسد احتياجات حقيقية(المالئمة لالستخدام و
ينص أحد المبادئ األساسية في إدارة الجودة الحديثة على أن الجودة يتم التخطيط لها وتصميمها 

كشف عنها تنخفض تكلفة منع وقوع األخطاء عادة عن تكلفة إصالحها عند ال. ودمجها وليس فحصها
 .من خالل الفحص

التشغيل هي أساس تحسين الجودة آما حددها -الفحص-التنفيذ-تعتبر دورة التخطيط .التحسين المستمر •
Shewhart وقام Demingباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تعمل مبادرات تحسين الجودة التي  . بتعديلها

 على تحسين جودة إدارة المشروع -ا سيغم6 أو إستراتيجية TQM مثل -تلتزم بها المؤسسة المنفذة 
 ونموذج Malcolm Baldrigeتشتمل نماذج تحسين العملية على  .باإلضافة إلى جودة منتج المشروع
 ).®CMMI(ونموذج نضج القدرات المتكامل ) ®OPM3(نضج إدارة المشروع في المؤسسة 

 المشروع ولكن تبقى يتطلب تحقيق النجاح مشارآة جميع أعضاء فريق إدارة .ولية اإلدارةؤمس •
 .مسئولية اإلدارة في توفير الموارد الالزمة لتحقيق النجاح

 .إلى التكلفة اإلجمالية لجميع الجهود المتعلقة بالجودة طوال دورة حياة المشروع) COQ(تشير تكلفة الجودة 
منتجات ومطالب قد تؤثر قرارات المشروع في التكاليف التشغيلية الخاصة بالجودة نتيجة عمليات إرجاع ال

وبالتالي، بسبب الطبيعة المؤقتة ألحد المشروعات، فإن المؤسسة الراعية قد تختار  .الضمان وحمالت االسترداد
  .أن تستثمر في تحسين جودة المنتجات وخاصة منع وتخمين العيوب آي يتم تقليل التكلفة الخارجية للجودة
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  نظرة عامة على إدارة جودة المشروع. 1-8الشكل 

 

   التخطيط للجودة8-1
أو معايير الجودة الخاصة بالمشروع والمنتجات وتوثيق الطريقة التي /التخطيط للجودة هو عملية تحديد متطلبات و

  .3-8 و2-8انظر الشكلين  .سيتم بها إظهار التزام المشروع بذلك

، قد تستلزم التغييرات فمثًال .ينبغي تنفيذ تخطيط الجودة بالتوازي مع باقي عمليات التخطيط في المشروع
المقترح إدخالها على المنتج للتوافق مع معايير الجودة المحددة إدخال تعديالت على التكلفة أو الجدول الزمني 

  .باإلضافة إلى تحليل تفصيلي لخطر التأثير على الخطط

يوجد  . المشروعاتتعتبر أساليب تخطيط الجودة التي تمت مناقشتها هنا هي األساليب األآثر استخداًما في
  .العديد من األساليب األخرى التي قد تكون مفيدة في مشروعات معينة وبعض مجاالت التطبيق
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  مدخالت وأدوات وأساليب ومخرجات جودة الخطة. 2-8 الشكل

 

 
   مخطط تدفق بيانات جودة الخطة3-8الشكل 

  المدخالت :التخطيط للجودة 8-1-1
  خط أساس النطاق. 1

 .يشتمل بيان النطاق على وصف المشروع ونواتج المشروع الكبرى ومعايير القبول .قبيان النطا •
يشتمل شرح نطاق المشروع في الغالب على تفاصيل القضايا الفنية وباقي الجوانب التي قد تؤثر في 

قد يؤدي تحديد معايير القبول إلى رفع أو خفض نفقات جودة تكاليف المشروع بشكل  .تخطيط الجودة
 .يشتمل اإليفاء بجميع معايير القبول على احتياجات العميل التي قد تم اإليفاء بها .واضح

يعمل هيكل تجزئة العمل على تحديد النواتج وحزم برامج العمل وحسابات التحكم  .هيكل تجزئة العمل •
 .لقياس أداء المشروع

اصة بعناصر هيكل تجزئة يحدد قاموس هيكل تجزئة المعلومات الفنية الخ .قاموس هيكل تجزئة العمل •
 .العمل
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  سجل أصحاب المصالح. 2
  .يحدد سجل أصحاب المصالح أصحاب المصالح الذين لهم اهتمامات أو تأثيرات خاصة على الجودة

  خط أساس أداء التكلفة. 3
-3-2-7قم القسم ر(يعمل خط أساس أداء التكلفة على توثيق المرحلة الزمنية المقبولة المستخدمة لقياس أداء التكلفة 

1.(  

  خط أساس الجدول الزمني. 4
يعمل خط أساس الجدول الزمني على توثيق مقاييس أداء الجدول الزمني المقبولة بما في ذلك تواريخ البدء واإلنهاء 

  ).2-3-5-6القسم رقم (

  سجل المخاطر. 5

-2-11القسم رقم (جودة يحتوي سجل المخاطر على معلومات عن التهديدات والفرص التي قد تؤثر على متطلبات ال
3-1.(  

  العوامل البيئية المؤثرة في المشروع 6
تشتمل العوامل البيئية المؤثرة في المشروع والتي من شأنها أن تؤثر على عملية تخطيط الجودة على ما يلي وذلك 

  :على سبيل المثال ال الحصر

 .لوائح الهيئة الحكومية •
 .ال التطبيقالقوانين والمعايير واإلرشادات الخاصة بمج •
 .المنتج التي قد تؤثر على جودة المشروع/التشغيل الخاصة بالمشروع/ظروف العمل •

  أصول العملية التنظيمية. 7
تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية تخطيط الجودة على ما يلي وذلك على سبيل 

  :المثال ال الحصر

 .دة التنظيميةسياسات وإجراءات وإرشادات الجو •
 .قواعد البيانات التاريخية •
 .الدروس المستفادة من مشروعات سابقة •
 والتي تحدد االتجاه المقصود لدى المؤسسة المنفذة - آما صادقت عليها اإلدارة العليا–سياسة الجودة  •

 الخاصة يمكن إتباع سياسة الجودة الخاصة بالمؤسسة المنفذة في المنتجات .للمشروع فيما يتعلق بالجودة
إذا آانت المؤسسة المنفذة تفتقر إلى سياسة جودة رسمية  .آي يتم استخدامها في المشروع" آما هي"بها 

، سيحتاج )مثل الشراآات المشترآة(أو إذا آان المشروع يشتمل على العديد من المؤسسات المنفذة 
أصل سياسة الجودة، بغض النظر عن  .فريق إدارة المشروع إلى وضع سياسة جودة خاصة بالمشروع

يجب أن يضمن فريق إدارة المشروع بأن أصحاب المصالح في المشروع على دراية تامة بتلك السياسة 
 .المستخدمة في المشروع من خالل نشر المعلومات بطريقة مناسبة

  األدوات واألساليب : التخطيط للجودة8-1-2
   تحليل التكلفة والمنفعة-1

الناتجة عن اإليفاء بمتطلبات الجودة على نسبة أقل من إعادة تنفيذ العمل وقدر أآبر من قد تشتمل المنافع األساسية 
الحالة التجارية الخاصة بكل نشاط من أنشطة الجودة  .اإلنتاجية وتكاليف أقل ورضا متزايد لدى أصحاب المصالح

  .يقارن تكلفة مرحلة الجودة بالفائدة المتوقعة

  )COQ(تكلفة الجودة . 2

كلفة الجودة على جميع التكاليف التي يتم بذلها على مدار حياة المنتج عن طريق االستثمار في منع عدم تشتمل ت
التوافق مع المتطلبات وتثمين المنتج أو الخدمة من أجل التوافق مع المتطلبات والفشل في اإليفاء بالمتطلبات 

وتكاليف ) يقوم المشروع بكشفها( تكاليف داخلية غالًبا ما يتم تصنيف تكاليف اإلخفاق إلى ).إعادة تنفيذ العمل(
 يقدم بعض األمثلة 4-8الشكل  .آما تعرف تكاليف اإلخفاق بتكلفة الجودة الضعيفة ).يقوم العميل بكشفها(خارجية 

  لمراعاتها في آل مجال
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  تكلفة الجودة. 4-8 الشكل

  خرائط الرقابة. 3
نت إحدى العمليات تتسم أو ال تتسم باالستقرار أو إذا آان من الممكن أو يتم استخدام خرائط الرقابة لتحديد ما إذا آا

وهي تعكس الحد  .تتوقف حدود المواصفات العليا والمنخفضة على مقتضيات التعاقد .غير الممكن التنبؤ بأدائها
تم ضبط حدود ي .قد تكون هناك عقوبات متعلقة بزيادة حدود المواصفات .األقصى واألدنى من القيم المسموح بها

التحكم العلوية والسفلية بواسطة مدير المشروع وأصحاب المصالح المناسبين لتوضيح النقاط التي سيتم عندها اتخاذ 
يتم  .3Σ ±عادة ما تصل حدود التحكم في العمليات التكرارية إلى  .إجراء تصحيحي لمنع زيادة حدود المواصفات
 السيطرة عندما تتجاوز إحدى نقاط البيانات أحد حدود التحكم أو عند النظر إلى إحدى العمليات بأنها خارج نطاق
  .ظهور سبع نقاط متتالية فوق أو تحت المتوسط

على الرغم من استخدام خرائط  .يمكن استخدام خرائط الرقابة لمراقبة أنواع متعددة من نواتج المخرجات
ة إلنتاج الحصص المصنعة، فمن الممكن استخدام تلك الرقابة بشكل أآثر تكراًرا لتعقب األنشطة التكرارية الالزم

الخرائط لرصد تباينات التكلفة والجدول الزمني والحجم وتكرارية تغييرات النطاق أو باقي نتائج اإلدارة األخرى 
 يعرض إحدى خرائط 5-8الشكل رقم  .للمساعدة في تقرير أن عمليات إدارة المشروع تقع تحت نطاق السيطرة

 يعرض عيوب منتجات تم قياسها مقارنة بالحدود 6-8الشكل رقم  .ي تتعقب ساعات المشروع المسجلةالرقابة الت
  .المحددة
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 نموذج لخريطة الرقابة. 5-8الشكل 

 

  خريطة رقابة اإلجراءات المتتالية ذات الحدود المحددة. 6-8 الشكل
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  اختبار األداء. 4
ع الفعلية أو المخططة بإجراءات مشروعات مشابهة لتحديد يشتمل اختبار األداء على مقارنة إجراءات المشرو

يمكن أن تندرج تلك المشروعات األخرى  .أفضل الممارسات وصياغة أفكار التحسين وتوفير قاعدة لقياس األداء
  .داخل المؤسسة المنفذة أو خارجها وقد تكون داخل نفس مجال التطبيق أو مجال تطبيق آخر

  تصميم التجارب. 5

هي طريقة إحصائية لتحديد العوامل التي قد تؤثر على متغيرات معينة خاصة بأحد ) DOE(تجارب تصميم ال
ينبغي استخدام تصميم التجارب أثناء عملية تخطيط الجودة  .المنتجات أو إحدى العمليات تحت اإلنشاء أو قيد اإلنتاج

  .لتحديد عدد ونوع الفحوصات وتأثيراتها على تكلفة الجودة

يمكن استخدام تصميم التجارب  .ملية تصميم التجارب دوًرا في تحسين المنتجات أو العملياتآما تلعب ع
يتمثل أحد الجوانب  .للحد من حساسية أداء المنتج لمصادر التباينات الواقعة نتيجة الفروق البيئية وفروق التصنيع

جميع العوامل الهامة فضًال عن الهامة لهذا األسلوب في توفير إطار عمل إحصائي للتغيير بشكل نظامي في 
ينبغي أن يؤدي تحليل البيانات التجريبية إلى توفير  .تغيير العوامل بحيث يتم تغيير عامل واحد في آل مرة

الظروف المثلى للمنتج أو العملية وتسليط الضوء على العوامل التي تؤثر على النتائج وأن يكشف عن وجود 
 سبيل المثال، يستخدم مهندسو السيارات هذا األسلوب لتحديد أي مجموعة فعلى .تفاعالت وتضافر بين العوامل

  .من أنظمة التعليق واإلطارات ستنتج أفضل خصائص لرآوب السيارة بتكلفة معقولة

  اشتقاق العينات اإلحصائية. 6
ار عشر مثل اختي(يستلزم اشتقاق العيينات اإلحصائية اختيار جزء من العينة محل االهتمام من أجل الفحص 

ينبغي تحديد تكرار وأحجام العينة أثناء عملية  ).رسومات هندسية بشكل عشوائي من قائمة بها خمسة وسبعون رسًما
  .تخطيط الجودة بحيث تشتمل تكلفة الجودة على عدد الفحوصات والتلفيات المتوقعة وغيرها

قد يكون من الضروري في بعض  .يوجد قوام حقيقي من المعلومات المتعلقة باشتقاق العينات اإلحصائية
مجاالت التطبيق أن يكون فريق إدارة المشروع على دراية بمجموعة متنوعة من أساليب اشتقاق العينات للتأآد 

  .من أن العينات المختارة تمثل بالفعل الجمهور محل االهتمام

  التخطيط االنسيابي. 7
توجد  .ات بحيث يوضح العالقة بين خطوات المرحلةالمخطط االنسيابي هو عبارة عن تمثيل رسومي إلحدى العملي

العديد من أنماط تلك المخططات ولكن جميع المخططات االنسيابية الخاصة بالعملية توضح األنشطة ونقاط القرار 
قد يؤدي وضع المخطط االنسيابي أثناء عملية تخطيط الجودة إلى مساعدة فريق المشروع في  .وترتيب المعالجة

إدراك المشاآل المحتملة قد يؤدي إلى وضع إجراءات أو طرق الفحص  .مشاآل الجودة التي قد تحدثالمشارآة حل 
  . هو مثال على مخطط انسيابي إلحدى العمليات من أجل مراجعات التصميم7-8الشكل رقم  .من أجل التعامل معها
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  مخطط انسيابي للعملية. 7-8 الشكل

 

  يةمنهجيات إدارة الجودة مسجلة الملك. 8
.  وغيرها®CMMI سيجما المنحنية، ونشر وظائف الجودة، و6 سيجما، و6ستراتيجية اتشتمل تلك المنهجيات على 

 .ليس المقصود منها أن تكون قائمة آاملة أو موصى بها من األمثلة-يوجد العديد من منهجيات أخرى

  أدوات إضافية لتخطيط الجودة. 9
يط الجودة لتحديد متطلبات الجودة بشكل أفضل والتخطيط لتنفيذ أنشطة فعالة غالًبا ما يتم استخدام أدوات أخرى لتخط

  :تشتمل هذه األدوات على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر .إلدارة الجودة

 ).2-2-2-11تم شرحه في القسم رقم  (العصف الذهني •
 .عالقات الطبيعية، يستخدم لتحديد التجمعات المنطقية بطريقة بصرية حسب المخططات الصلة •
 .، وهي عبارة عن مخططات القوى الالزمة إلحداث ومقاومة التغييرتحليل القوى الميدانية •
، للسماح بتوليد األفكار في مجموعات صغيرة ثم إخضاعها للمراجعة األساليب الجماعية االسمية •

 .بواسطة مجموعة أآبر
ة أو أربعة من مجموعات المعلومات ، والتي تشتمل على مجموعتين أو ثالثالمخططات المصفوفية •

يتم ترتيب البيانات في إحدى المصفوفات في  .وتوضح العالقات بين العوامل واألسباب واألهداف
صفوف وأعمدة مع وجود خاليا متقاطعة يمكن ملئها بمعلومات توضح العالقة الواضحة بين العناصر 

 .الموجودة في الصف والعمود
يتم (أو القضايا /ي تقدم طريقة لترتيب مجموعة متباينة من المشاآل و، التمصادر تحديد األولوية •

 .حسب أهميتها) توليدها عادة من خالل العصف الذهني
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  المخرجات :لتخطيط للجودة ا8-1-3 
  خطة إدارة الجودة. 1

بالمؤسسة توضح خطة إدارة الجودة الطريقة التي سينتهجها فريق إدارة المشروع في تنفيذ سياسة الجودة الخاصة 
  ).1-3-2-4القسم رقم (وهي عبارة عن مكون أو خطة ثانوية في خطة إدارة المشروع  .المنفذة

توفر خطة إدارة الجودة إدخال إلى خطة إدارة المشروع الكلية وتشتمل على مراقبة الجودة وتوآيد الجودة 
  .وطرق التحسين المستمر للعملية في المشروع

يتم تحديد  .محددة العامة خطوطها أو التفصيل مية أو غير رسمية أو شديدةقد تكون خطة إدارة الجودة رس
ينبغي إخضاع خطة إدارة الجودة للمراجعة في وقت مبكر من  .النمط والتفاصيل حسب متطلبات المشروع

كلفة قد تشتمل فوائد تلك المراجعة على خفض الت .المشروع للتأآد من اتخاذ القرارات بناًءا على معلومات دقيقة
  .وتجاوزات الجدول الزمني التي تحدث نتيجة إعادة تنفيذ العمل

  قياسات الجودة. 2
مقياس الجودة هو تعريف تشغيلي يصف بالتفصيل الشديد إحدى سمات المشروع أو المنتج وآيف ستقوم عملية 

 التباينات المسموح بها في ويحدد التفاوت المسموح به .نظام القياس هو عبارة عن قيمة فعلية .مراقبة الجودة بقياسه
فمثال، قد يتم استخدام أحد القياسات المرتبطة بهدف الجودة المتمثل في البقاء في نطاق الميزانية  .تلك القياسات

 قد يكون لقياس تكلفة آل ناتج من النواتج وتحديد النسبة المئوية لالنحراف عن الميزانية %10 ±المعتمدة بمقدار 
تشتمل بعض أمثلة  .يتم استخدام قياسات الجودة في عمليات توآيد الجودة ومراقبة الجودة .جالمعتمدة لهذا النات

قياسات الجودة على أداء الوقت المحدد والتحكم في الميزانية وتكرار العيوب ومعدل اإلخفاق والموثوقية وتغطية 
  .الفحص

  قوائم فحص الجودة. 3
قائمة الفحص هي عبارة عن أداة منظمة عادة ما تكون محددة المكونات يتم استخدامها للتحقق من تنفيذ مجموعة من 

تتراوح قوائم الفحص من القوائم البسيطة إلى المعقدة وذلك حسب متطلبات وممارسات  .الخطوات الالزمة
مان االتساق في المهام التي يتم تنفيذها بشكل تمتلك العديد من المؤسسات قوائم فحص معيارية متاحة لض .المشروع
يتم  .تتوافر قوائم الفحص في بعض مجاالت التطبيق في الجمعيات المهنية أو مزودي الخدمة التجارية .متكرر

  .استخدام قوائم فحص الجودة في عملية مراقبة الجودة

  خطة تحسين العملية. 4
تفصل خطة  ).1-3-2-4القسم رقم (ة في خطة إدارة المشروع خطة تحسين العملية عبارة عن مكون أو خطة ثانوي

تشتمل  .تحسين العملية الخطوات الالزمة لتحليل العمليات الالزمة لتحديد األنشطة التي ستؤدي إلى تحسين قيمتها
  :الجوانب الالزم مراعاتها على ما يلي

مخرجاتها والبيانات الالزمة /اتوضح غرض العمليات ونقاط بدايتها ونهايتها ومدخالته .حدود العملية •
 .والمالك وأصحاب المصلحة

تصوير رسومي للعمليات مع تحديد الواجهات البينية ويتم استخدامه لتسهيل عملية  .شكل العملية •
 .التحليل

 .تسمح بتحليل آفاءة العملية مع وجود حدود التحكم .قياسات العملية •
 .طة تحسين العمليةتقوم بتوجيه أنش .أهداف الحصول على أداء محّسن •

  تحديثات مستند المشروع. 5

  :تشتمل مستندات المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 سجل أصحاب المصالح •
 ).1-2-1-9القسم رقم (وليات ؤالمسمصفوفة تعيين  •
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   تنفيذ توآيد الجودة8-2
الجودة ونتائج إجراءات مراقبة الجودة للتأآد من استخدام معايير تنفيذ توآيد الجودة هو عملية مراجعة متطلبات 

تنفيذ توآيد الجودة هو عبارة عن عملية تنفيذية تستخدم . 9-8 و8-8انظر الشكلين  .جودة وحدود تشغيل مناسبة
  ).3-8القسم رقم (البيانات التي يتم الحصول عليها أثناء تنفيذ مراقبة الجودة 

قد يتم توفير دعم توآيد  .آيد الجودة أو مؤسسة مشابهة باستشراف أنشطة توآيد الجودةغالًبا ما يقوم قسم تو
 لفريق المشروع أو إدارة المؤسسة المنفذة أو العميل أو الراعي – بغض النظر عن عنوان الوحدة -الجودة 

  .باإلضافة إلى باقي أصحاب المصلحة الذين ال يشارآون بشكل نشيط في أعمال المشروع

تعمل عملية تنفيذ توآيد الجودة على توفير مظلة لتحسين العملية بشكل مستمر حيث يعتبر ذلك وسيلة آما 
يؤدي التحسين المستمر للعملية إلى تقليل الفاقد وحذف األنشطة التي ال  .تكرارية لتحسين جودة جميع المعلومات

  .لية مرتفعةويسمح ذلك بتشغيل العمليات عند مستويات آفاءة وفعا .تضيف أي قيمة

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات : تنفيذ توآيد الجودة8-8 الشكل

 

 
  مخطط تدفق بيانات تنفيذ توآيد الجودة. 9-8الشكل 

  المدخالت :نفيذ توآيد الجودة ت8-2-1 
  خطة إدارة المشروع. 1

  :الية التي تستخدم لتوآيد الجودة على المعلومات الت1-3-2-4تشتمل خطة إدارة المشروع الموضحة في القسم 

توضح خطة إدارة الجودة الطريقة التي سيتم من خاللها تنفيذ توآيد الجودة داخل  .خطة إدارة الجودة •
 .المشروع

تفصل خطة تحسين العملية الخطوات الالزمة لتحليل العمليات الالزمة لتحديد  .خطة تحسين العملية •
 .ااألنشطة التي ستؤدي إلى تحسين قيمته
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  قياسات الجودة. 2
  .2-3-1-8تم شرحها في القسم 

  معلومات أداء العمل. 3
تشتمل نتائج األداء التي تدعم  .يتم عادة تجميع معلومات األداء من أنشطة المشروع مع التقدم في تنفيذ المشروع

  :عملية التدقيق على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 .قياسات األداء الفني •
 .واتج المشروعنحالة  •
 .تقدم الجدول الزمني •
 .التكاليف المبذولة •

  إجراءات مراقبة الجودة. 4
ويتم استخدامها في تحليل وتقييم معايير وعمليات الجودة  .إجراءات مراقبة الجودة هي نتائج أنشطة مراقبة الجودة

  ).1-3-3-8القسم رقم (الخاصة بالمؤسسة المنفذة 

  دوات واألساليباأل :تنفيذ توآيد الجودة 8-2-2
  أدوات وأساليب تخطيط الجودة وتنفيذ مراقبة الجودة. 1

، ويمكن أيًضا االستعانة بالقسم 2-1-8خضعت أدوات وأساليب تخطيط الجودة وتنفيذ مراقبة الجودة في القسم رقم 
  . في أنشطة توآيد الجودة2-3-8رقم 

  تدقيقات الجودة. 2
مستقلة لتحديد ما إذا آانت أنشطة المشروع تتوافق مع السياسات والعمليات تدقيق الجودة هو عملية مراجعة منظمة و

  :تتمثل أهداف تدقيق الجودة فيما يلي .واإلجراءات التي تتبعها المؤسسة والمشروع

 .أفضل الممارسات الجاري تنفيذها/تحديد جميع الممارسات الجيدة •

 .جوانب القصور/تحديد جميع الفجوات •

 .أو الصناعة/جيدة التي يتم تقديمها أو تنفيذها في مشروعات مشابهة في المؤسسة ومشارآة الممارسات ال •

 .تقديم المساعدة المعدة مسبًقا بطريقة إيجابية لتحسين تنفيذ العمليات لمساعدة الفريق في زيادة اإلنتاجية •

 .ةتسليط الضوء على إسهامات آل عملية تدقيق في الدروس المستفادة المتراآمة لدى المؤسس •

ينبغي أن يؤدي الجهد التالي المبذول لتصحيح أي عيوب إلى تقليل تكلفة الجودة وزيادة قبول الراعي أو العميل 
قد يتم تنفيذ تدقيقات الجودة بشكل مجدول زمنًيا أو بشكل عشوائي بواسطة مدققين داخليين  .لمنتجات المشروع

  .أو خارجيين

التغيير التي تمت الموافقة عليها بما في ذلك اإلجراءات قد تعمل تدقيقات الجودة على تنفيذ طلبات 
  .التصحيحية وإصالحات العيوب واإلجراءات الوقائية

  تحليل العملية. 3
آما يعمل هذا التحليل على  .يتبع تحليل العملية الخطوات المحددة في خطة تحسين العملية لتحديد التحسينات الالزمة

يشتمل  .لقيود المفروضة واألنشطة عديمة القيمة المحددة أثناء تنفيذ العمليةفحص المشاآل التي تتم مواجهتها وا
 وهو أسلوب مخصص للتعرف على إحدى المشاآل وآشف األسباب -تحليل العملية على تحليل األسباب األصلية

  .األساسية التي تؤدي إليها ووضع إجراءات وقائية

  المخرجات :فيذ توآيد الجودة تن8-2-3
   أصول العملية التنظيميةتحديثات. 1

  .تشتمل عناصر أصول العملية التنظيمية التي قد يتم تحديثها على معايير الجودة وذلك على سبيل المثال ال الحصر



This copy is a PMI member benefit, not for distribution, sale or reproduction.

  طلبات التغيير. 2
أو آفاءة السياسات والعمليات واإلجراءات الخاصة /يشتمل تحسين الجودة على اتخاذ اإلجراءات لزيادة فعالية و

القسم رقم (يتم صياغة واستخدام طلبات التغيير آإدخال في عملية تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير  .لمنفذةبالمؤسسة ا
يمكن استخدام طلبات التغيير التخاذ إجراءات تصحيحية أو  .إلتاحة المراعاة الكاملة للتحسينات الموصى بها) 4-5

  .إجراءات وقائية أو للقيام بإصالح العيوب

  خطة إدارة المشروعتحديثات . 3
  :تشتمل عناصر خطة إدارة المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 خطة إدارة المشروعات •
 .خطة إدارة الجدول الزمني •
 .خطة إدارة التكلفة •

  تحديثات مستند المشروع. 4
  : على سبيل المثال ال الحصرتشتمل مستندات المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك

 .تقارير تدقيقات الجودة •
 .خطط التدريب •
 .توثيق العملية •

   تنفيذ مراقبة الجودة8-3
تنفيذ مراقبة الجودة هو عملية رصد وتسجيل نتائج أنشطة الجودة التي يتم القيام بها لتقييم األداء والتوصيات بإدخال 

تشتمل معايير الجودة على عمليات  .طوال فترة حياة المشروعيتم إجراء مراقبة الجودة  .التغييرات المطلوبة
تشتمل نتائج المشروع على النواتج ونتائج إدارة المشروع مثل التكلفة وأداء الجدول  .المشروع وأهداف المنتجات

ل تسمية يتم غالًبا تنفيذ مراقبة الجودة بواسطة قسم مراقبة الجودة أو إحدى الوحدات التنظيمية التي تحم .الزمني
أو اتخاذ /تعمل أنشطة مراقبة الجودة على تحديد أسباب ضعف جودة العملية أو المنتج والتوصية و .مشابهة

  .11-8 و10-8انظر الشكلين  .إجراءات للتخلص منها

ينبغي أن يتميز فريق إدارة المشروع باإللمام العملي بمراقبة الجودة اإلحصائية وخاصة اشتقاق العينات 
قد يتبين لهذا الفريق أنه من المفيد معرفة الفروق  .ت وذلك للمساعدة في تقييم مخرجات مراقبة الجودةواالحتماال

  :بين أزواج المصطلحات التالية وذلك من بين موضوعات أخرى

 ).إبعاد األخطاء عن أيدي العميل(والفحص ) إبعاد األخطاء عن العملية(الوقاية  •
يتم تقدير (واشتقاق عينات المتغيرات ) تتوافق أو ال تتوافقالنتيجة قد (اشتقاق عينات الخصائص  •

 ).النتيجة باستخدام مقياس مستمر يقيس درجة التوافق
العتبات والتي توضح إذا ما آانت (وحدود التحكم ) مدى محدد من النتائج المقبولة(درجات التفاوت  •

 ).العملية خارج نطاق السيطرة

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات : تنفيذ مراقبة الجودة10-8الشكل 
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  مخطط تدفق بيانات تنفيذ مراقبة الجودة. 11-8الشكل 

 

  المدخالت :نفيذ مراقبة الجودة ت8-3-1 
  خطة إدارة المشروع. 1

 : على خطة إدارة الجودة التي تستخدم لمراقبة الجودة1-3-2-4تشتمل خطة إدارة المشروع الموضحة في القسم 
  .ة إدارة الجودة الطريقة التي سيتم من خاللها تنفيذ مراقبة الجودة داخل المشروعتوضح خط

  قياسات الجودة. 2

  .2-3-1-8تم شرحها في القسم 

  قوائم فحص الجودة. 3

  .3-3-1-8تم شرحها في القسم 

  قياسات أداء العمل. 4
 .م التقدم الفعلي مقارنًة بالتقدم المخطط لهيتم استخدام قياسات أداء العمل إلنتاج أنظمة قياس أنشطة المشروع لتقيي
  :تشتمل أنظمة القياس هذه على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 .األداء الفني المخطط له مقابل األداء الفني الفعلي •
 .أداء الجدول الزمني المخطط له مقابل أداء الجدول الزمني الفعلي •
 .تكلفة الفعليأداء التكلفة المخطط له مقابل أداء ال •
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  طلبات التغيير التي تمت الموافقة عليها. 5
سيشير تحديث حالة مراقبة المشروع إلى أن هناك بعض التغييرات قد تمت الموافقة عليها وهناك البعض اآلخر لم 

مت الموافقة قد تشتمل طلبات التغيير التي ت .تتم الموافقة عليه وذلك آجزء من عملية تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير
ينبغي التحقق من تنفيذ  .عليها على تعديالت مثل إصالحات العيوب وطرق العمل المعدلة والجدول الزمني المعدل

  .التغييرات التي تمت الموافقة عليها في الوقت المناسب

  النواتج. 6

  .1-3-3-4تم شرحها في القسم 

  أصول العملية التنظيمية. 7
ة التي من شأنها أن تؤثر على عملية تنفيذ مراقبة الجودة على ما يلي وذلك على سبيل تشتمل أصول العملية التنظيمي

  :المثال ال الحصر

 .معايير وسياسات الجودة •
 .إرشادات العمل المعياري •
 .إجراءات اإلبالغ عن المشاآل والعيوب وسياسات االتصال •

  األدوات واألساليب :تنفيذ مراقبة الجودة 8-3-2
  .ات وأساليب مما يلي بأدوات شيكاوا الرئيسة السبعة للجودةتعرف أول سبع أدو

  مخطط السبب واألثر. 1
تقوم مخططات السبب واألثر التي تعرف أيًضا بمخططات شيكاوا أو مخططات هيكل السمكة بتوضيح آيفية الربط 

 على مخططات السبب  هما مثاالن13-8 و12-8الشكالن  .بين العوامل المتعددة والمشاآل أو التأثيرات المحتملة
" آيف"و" لماذا"يمكن الكشف عن أحد األسباب األصلية المحتملة عن طريق االستمرار في طرح أسئلة  .والتأثير

آما  .في تحليل السبب األصلي" آيف-آيف"و" لماذا-لماذا"من الممكن استخدام مخططات  .على طول أحد الخطوط
  ).5-2-2-11القسم رقم (لمخاطر يتم استخدام مخططات السبب واألثر في تحليل ا

 

 
  مصادر تقليدية للمشكالت التي يجب مراعاتها. 12-8 الشكل
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  توسعة هيكل البيئة بواسطة العصف الذهني. 13-8 الشكل

  خرائط الرقابة. 2
الة يتم تجميع وتحليل البيانات المناسبة في تلك العملية لتوضيح ح. 3-2-1-8تم شرح خرائط الرقابة في القسم رقم 
تعمل خرائط الرقابة على توضيح طريقة سير العملية طوال الوقت ومتى  .جودة عمليات ومنتجات المشروع

وهي تجيب  .تتعرض إحدى العمليات لتباين سببي خاص حيث ينتج عن ذلك حالة خارج عن نطاق السيطرة
قد يؤدي نمط نقاط البيانات الموجودة  "هل يقع التباين العملياتي ضمن الحدود المقبولة؟" :بوضوح عن السؤال التالي

في إحدى خرائط الرقابة إلى الكشف عن قيم متغيرة عشوائية أو وثبات عملياتية مفاجئة أو ميل تدريجي نحو تفاوت 
تستطيع خريطة الرقابة المساعدة في تقييم ما إذا آان تطبيق تغييرات العملية نتج عنها التحسينات المرغوبة  .متزايد

  . عن طريق رصد ناتج إحدى العمليات طوال الوقتأم ال وذلك

عند وقوع إحدى العمليات داخل الحدود المقبولة، فإنها تكون تحت السيطرة وال ضرورة إلى إدخال تعديالت 
 .وعلى النقيض من ذلك، ينبغي تعديالت على العملية عندما تقع إحدى العمليات خارج الحدود المقبولة .عليها

يتم  .تالية خارج حدود التحكم العلوية أو السفلية يشير إلى أن العملية تقع خارج نطاق السيطرةوقوع سبعة نقاط مت
  . هي عبارة انحراف معياري واحد1Σ حيث أن 3Σ±عادة ضبط حد التحكم العلوي وحد التحكم السفلي عند 

  التخطيط االنسيابي. 3 
) خطوات( أثناء تنفيذ مراقبة الجودة لتحديد خطوة 7-2-1-8يتم استخدام التخطيط االنسيابي الموضح في القسم رقم 
آما يتم استخدام التخطيط االنسيابي في تحليل ا لمخاطر  .العملية الفاشلة وتحديد فرص تحسين العملية المحتمل

  ).5-2-2-11القسم رقم (

  المدرج التكراري. 4
يشير آل عمود إلى  .ة متغيرة معينةالمدرج التكراري هو عبارة عن مخطط شريطي رأسي يوضح آيفية حدوث حال

 .يشير ارتفاع آل عمود إلى التكرار النسبي للخصائص .إحدى سمات أو خصائص إحدى المشاآل أو المواقف
وتساعد هذه األداة في تفسير أآثر أسباب المشاآل انتشاًرا في إحدى العمليات من خالل عدد األشرطة وارتفاعاتها 

عبارة عن مثال على مدرج تكراري غير منتظم يبين األسباب الكامنة وراء إدخال  هو 14-8الشكل رقم  .النسبية
  .الوقت المتأخر بواسطة فريق المشروع
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  المدرج التكراري. 14-8 الشكل

  خريطة باريتو. 5
 هي عبارة عن نوع محدد من المدرجات التكرارية يتم ترتيب – التي تعرف أيًضا بمخطط باريتو -خريطة باريتو 

الشكل رقم (وهي توضح عدد العيوب محددة األسباب الواقعة وذلك حسب النوع أو الفئة  .تكرارية الحدوثحسب 
ينبغي أن يقوم فريق المشروع أوًال  .يتم استخدام أسلوب ترتيب الرتب للترآيز على اإلجراءات التصحيحية ).8-15

  .بمعالجة األسباب الكامنة وراء أآبر عدد من العيوب

ت باريتو من الناحية النظرية بقانون باريتو والذي ينص على أن المجموعة الصغيرة نسبًيا من ترتبط مخططا
 حيث أن 80/20ويتم عادًة اإلشارة إليها بأنها مبدأ  .األسباب سيؤدي عادًة إلى إحداث أغلبية المشاآل أو العيوب

 باريتو لتلخيص العديد من أنواع يمكن أيًضا استخدام مخططات .من األسباب% 20من المشاآل ترجع إلى % 80
  .80/20البيانات في تحليل 

 

 
  مخطط باريتو. 15-8 الشكل
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  خريطة التشغيل. 6
خريطة التشغيل هي  .تبين خريطة التشغيل تاريخ ونمط التباين وذلك بالتشابه مع خريطة الرقابة بدون حدود ظاهرة

توضح خرائط التشغيل االتجاهات  . وقوعهاعبارة عن مخطط خطي يوضح نقاط البيانات المرسومة بترتيب
الموجودة في إحدى العمليات طوال الوقت وتوضح التفاوت طوال الوقت أو االنحدارات أو التحسينات في إحدى 

يتم تنفيذ تحليل الميل باستخدام خرائط التشغيل ويستلزم أساليب رياضية للتنبؤ بالنتائج  .العمليات طوال الوقت
  :يتم غالًبا استخدام تحليل الميل لرصد .سب النتائج التاريخيةالمستقبلية وذلك ح

 ما هو عدد األخطاء أو العيوب التي تم التعرف عليها وعدد األخطاء التي لم يتم عالجها؟ .األداء الفني •
 آم عدد األنشطة في آل فترة تم إآمالها مع وجود درجات تباين واضحة؟ .التكلفة وأداء الجدول الزمني •

  ط البياني المتفرقالمخط. 7
وتسمح هذه األداة لفريق  .إلى العالقة بين اثنين من المتغيرات) 16-8الشكل رقم (يوضح المخطط البياني المتفرق 

يتم رسم المتغيرات المستقلة  .الجودة بدراسة وتحديد العالقة المحتملة بين التغييرات التي يتم رصدها في المتغيرين
وآلما اقتربت النقاط من الخط القطري، آلما زاد تقارب ارتباطها ببعضها  .ستقلةفي مقابل المتغيرات غير الم

 يوضح العالقة المتبادلة بين تاريخ إرسال البطاقة الزمنية وعدد األيام التي تم قطعها في 16-8الشكل رقم  .البعض
  .الشهر

 
  المخطط البياني المتفرق. 16-8 الشكل

 

  اشتقاق العينات اإلحصائية. 8
  .يتم اختيار وفحص العينات آما هو محدد في خطة الجودة .6-2-1-8شرحه في القسم تم 

  الفحص. 9
تشتمل عادة نتائج  .الفحص هو تجريب أحد منتجات العمل لتحديد ما إذا آان متوافًقا مع المعايير الموثقة أم ال

ن فحص نتائج نشاط واحد أو يمكن فعلى سبيل المثال، يمك .الفحص على القياسات وقد يتم تنفيذها عند أي مستوى
تعرف الفحوصات بالمراجعات ومراجعات األقران وعمليات التدقيق وعمليات  .فحص المنتج النهائي للمشروع

آما يتم االستعانة  .هذه المصطلحات تشير في بعض مجاالت التطبيق إلى معاني ضيقة ومحددة .مراجعة التصميمات
  .عيوببالفحوصات للتصديق على إصالحات ال

  مراجعة طلبات التغيير التي تمت الموافقة عليها. 10

  .ينبغي مراجعة جميع طلبات التغيير التي تمت الموافقة عليها للتحقق من تنفيذها حسبما تم االتفاق عليه
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  المخرجات :يذ مراقبة الجودة تنف8-3-3
  إجراءات مراقبة الجودة. 1

  .نشطة مراقبة الجودة بالشكل المحدد أثناء التخطيط للجودةإجراءات مراقبة الجودة هي النتائج الموثقة أل

  تغييرات تم التحقق منها. 2
قد يلزم إعادة تنفيذ  .يتم فحص أي عناصر تم تغييرها أو إصالحها وقد يتم قبولها أو رفضها قبل تقديم إشعار بالقرار

  .األعمال التي يتم رفضها

  نواتج تم التحقق منها. 3
نتائج تنفيذ عمليات مراقبة الجودة هي عبارة عن نواتج تم التحقق  .إلى تحديد صحة النواتجتهدف مراقبة الجودة 

من أجل الحصول على الموافقة ) 4-1-4-5" (تحقيق النطاق"النواتج التي تم التحقق منها هي إدخال إلى  .منها
  .الرسمية

  تحديثات أصول العملية التنظيمية. 4
  .يمية التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصرتشتمل عناصر أصول العملية التنظ

عند استخدام قوائم الفحص، تصبح قوائم الفحص جزًءا من سجالت المشروع  .قوائم الفحص المكتملة •
 ).5-1-1-4القسم رقم (

اء التصحيحي يتم توثيق أسباب حاالت التباين واألسباب الكامنة وراء اإلجر .توثيق الدروس المستفادة •
المختار وباقي أنواع الدروس المستفادة من مراقبة الجودة بحيث تصبح جزًءا من قاعدة البيانات 

ولكن -يتم توثيق الدروس المستفادة طوال دورة حياة المشروع  .التاريخية للمشروع والمؤسسة المنفذة
 . أثناء إقفال المشروع-آحد أدنى

  طلبات التغيير. 5
راءات التصحيحية أو الوقائية الموصى بها أو إصالح أحد العيوب إدخال تغيير على خطة إدارة إذا استلزمت اإلج

  ).5-4(بما يتفق مع عملية تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير ) 1-3-4-4القسم رقم (المشروع، فينبغي تقديم طلب تغيير 

  تحديثات خطة إدارة المشروع. 6
  :تي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصرتشتمل عناصر خطة إدارة المشروع ال

 .خطة إدارة الجودة •
 .خطة تحسين العملية •

  تحديثات مستندات المشروع. 7
  .قد تشتمل مستندات المشروع التي يتم تحديثها على معايير الجودة وذلك على سبيل المثال ال الحصر
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  الفصل التاسع إدارة الموارد البشرية للمشروع
يتكون فريق المشروع من األفراد  .تشتمل إدارة الموارد البشرية للمشروع على عمليات تنظيم وإدارة وقيادة فريق المشروع

ل يمكن أن يتغير نوع وعدد أعضاء فريق المشروع بشك الذين لديهم أدوار ومسئوليات مخصصة من أجل إآمال المشروع، 
على  .ويمكن أن تتم اإلشارة أيًضا إلى أعضاء فريق المشروع على أنهم موظفي المشروع متكرر مع التقدم في المشروع، 

الرغم من تخصيص األدوار والمسئوليات المحددة ألعضاء فريق المشروع، إال أن إشراك جميع أعضاء الفريق في تخطيط 
لتدخل والمشارآة المبكرة ألعضاء الفريق يعمالن على إضافة خبراتهم أثناء ا .المشروع وأخذ القرارات سيكون أمًرا مفيًدا
  .عملية التخطيط وتدعيم التزاماتهم بالمشروع

 :يلي فيما تتمثل والتي للمشروع البشرية الموارد إدارة عمليات على عامة نظرة يوفر 1-9 الشكل

 الالزمة والمهارات والمسئوليات األدوار وتوثيق تحديد عملية - البشرية الموارد خطة وضع 9-1

 .األفراد شئون إدارة خطة ووضع العالقات وتوضيح للمشروع

 الالزم الفريق على والحصول البشرية الموارد توافر من التأآد عملية - المشروع فريق تكوين 9-2

 .المشروع مهام إلنهاء

 والمحيط العـمـل فـريق أعـضاء بين والتفـاعـل الكفاءات تحـسين عـمليـة - المشروع فريق تطوير 9-3

 .المشـروع أداء لتعـزيز العمل فريق أعضاء جميع فيه يعمل الذي الكلي

 وتنسـيق المشـاآل وحـل التعـليقات وتقـديم الفـريق أداء تتبع عـمليـة - المشروع فريق إدارة 9-4

 .المشـروع أداء تحـسين أجل مـن التغـييرات

 جزئية من فريق المشروع وهو المسئول عن تنفيذ أنشطة قيادة وإدارة المشروع ريق إدارة المشروع هو مجموعةف
يمكن اإلشارة أيًضا إلى تلك  .مثل البدء والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم واإلغالق في مراحل المشروع المتعددة

ق الكلي في مسئوليات إدارة المشروع يمكن أن يشارك الفري .المجموعة على أنها الفريق األساسي أو التنفيذي أو القيادي
يتعاون راعي المشروع مع فريق  .في المشروعات األصغر حجًما أو يمكن لمدير المشروع أن يتولى وحده مسئولية إدارتها

إدارة المشروع حيث يقدم المساعدة في بعض األمور مثل تمويل المشروع وتوضيح النطاق ومراقبة التقدم والتأثير في 
 . تتحقق اإلفادة في المشروعاآلخرين آي

  :آما أن إدارة المشروع وقيادته تشتمل أيًضا على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 في عوامل الموارد البشرية التي تؤثر في -عندما يكون ذلك ممكًنا–اإللمام والتأثير  .التأثير في فريق المشروع •
قع الجغرافية ألعضاء الفريق واالتصاالت بين أصحاب ويشتمل ذلك على محيط الفريق والموا .المشروع

المصلحة والسياسات الداخلية والخارجية والقضايا الثقافية والتفرد التنظيمي وغيرها من العوامل البشرية التي قد 
 .تغير من أداء المشروع

 أن جميع أعضاء يجب على فريق إدارة المشروع اإللمام والمشارآة والتأآد من .السلوك المهني واألخالقي •
 .الفريق يتبعون السلوآيات األخالقية

عادة ما يتم تقديم عمليات إدارة المشروعات آعمليات منفصلة مع واجهات محددة ولكنها من الناحية العملية تتداخل 
تشتمل أمثلة التفاعالت التي تستلزم  .PMBOK® Guideوتتفاعل بطرق ال يمكن تناولها بالتفصيل الكامل في دليل 

  :تخطيًطا إضافًيا على المواقف التالية

بعد أن يقوم أعضاء الفريق األولي بوضع هيكل تجزئة العمل، فقد يكون من الضروري إضافة أعضاء آخرين  •
 .إلى الفريق

عند جلب المزيد من أعضاء الفريق، فإن مستويات الخبرة لديهم أو نقصها قد ترفع أو تخفض الخطر في  •
 . إلى إدخال مزيد من التحديثات على تخطيط المخاطرالمشروع مما يخلق الحاجة

قد تتعرض فترات األنشطة للتغيير عند تقدير فترات األنشطة أو تحديد الميزانية الخاصة بها أو تحديد نطاقها أو  •
 .التخطيط لها قبل تحديد جميع أعضاء فريق المشروع ومستويات الكفاءة لديهم
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  موارد البشرية في المشروعنظرة عامة على إدارة ال1-9الشكل 

   وضع خطة الموارد البشرية9-1
وضع خطة الموارد البشرية هو عملية تحديد وتوثيق األدوار والمسئوليات والمهارات الالزمة للمشروع وتوضيح العالقات 

يف وتحديد الموارد يتم االستعانة بتخطيط الموارد البشرية لتعر ).3-9 و2-9انظر الشكلين ( .ووضع خطة إدارة شئون األفراد
آما تعمل خطة الموارد البشرية على توثيق أدوار ومسئوليات  .البشرية التي تتحلى بمهارات ضرورية الزمة لنجاح المشروع

  .المشروع، ومخططات تنظيم المشروع، وخطة إدارة التوظيف بما في ذلك الجدول الزمني لجلب الموظفين وتسريحهم
 

 المكافئات برامج وخطط الفريق بناء واستراتيجيات التدريبية االحتياجات ديدتح على أيًضا ذلك يشتمل وقد 
 تنافس أو توفر مراعاة وينبغي المنظمة على العاملين إدارة خطة وتأثير السالمة وقضايا اإلذعان واعتبارات
 وهؤالء .المجموعات أو لألشخاص المشروعات أدوار تخصيص يمكن .المحدودة أو النادرة البشرية الموارد

 أخرى مشروعات وهناك  للمشروع، المنفذة المؤسسة خارج أو داخل من تكون قد المجموعات أو األشخاص
 ذلك فإن العوامل، تلك توفير حالة في .المهارات أو الكفاءات نفس لها بشرية موارد إلى حاجة في تكون قد

 ينبغي .المجاالت من وغيرها الجودةو والمخاطر الزمنية والجداول المشروع نفقات في واضح بشكل يؤثر قد

 .البشرية الموارد خيارات ووضع وتخطيطها العوامل تلك الفعالة البشرية موارد خطة تراعي أن
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  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :وضع خطة الموارد البشرية. 2-9الشكل رقم 

 
 

 
  ةمخطط تدفق بيانات وضع خطة الموارد البشري. 3-9الشكل رقم 

  المدخالت :وضع خطة الموارد البشرية  9-1-1
  متطلبات موارد النشاط . 1

 لتحديد احتياجات المشروع للموارد البشرية، ) 1-3-3-6القسم رقم (تستعين خطة الموارد البشرية بمتطلبات موارد النشاط 
 يتم دمجها آجزء من عملية التخطيط االحتياجات األساسية المتعلقة باألشخاص والكفاءات الالزمة في أعضاء فريق المشروع

  .للموارد البشرية

   العوامل البيئية المؤثرة في المشروع2

والتي من شأنها أن تؤثر على عملية وضع خطة الموارد البشرية ) 8-1القسم رقم (تشتمل العوامل البيئية المؤثرة في المشروع 
  :على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 التنظيمية فةوالثقا البنية •
 .الموجودة البشرية الموارد •
 .العاملين إدارة سياسات •
 .السوق ظروف •

  أصول العملية التنظيمية. 3

التي من شأنها أن تؤثر في فريق المشروع الذي يتولى عملية وضع ) 3-4-2القسم رقم (تشتمل أصول العملية التنظيمية 
  :ل ال الحصرخطة الموارد البشرية على ما يلي وذلك على سبيل المثا

 .المعيارية األدوار وأوصاف التنظيمية القياسية والسياسات العمليات •
 .الوظيفي المرآز وأوصاف التنظيمية المخططات قوالب •
 .سابقة مشروعات في استخدامها تم التي التنظيمية بالهياآل المتعلقة التاريخية المعلومات •
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 بواألسالي األدوات :وضع خطة الموارد البشرية  9-1-2

  المخططات التنظيمية وأوصاف المرآز الوظيفي. 1

وتقع معظم هذه األشكال ضمن أحد األنواع  يوجد العديد من األشكال المستخدمة لتوثيق أدوار أحد أعضاء الفريق ومسئولياته، 
المشروع في باإلضافة إلى ذلك، يتم سرد بعض مهام  .هرمية، مصفوفية، موجهة حسب النص ):4-9الشكل (الثالثة التالية 

بغض النظر عن الطريقة المستخدمة، فإن الهدف  .خطط إدارة المشروع الثانوية مثل خطط المخاطر أو الجودة أو االتصاالت
منها يتمثل في التأآد من آل حزمة من حزم برامج العمل لها مالك محدد وأن جميع أعضاء الفريق يفهمون بشكل واضح 

  .األدوار والمسئوليات المنوطة بهم

  

 
   أشكال تحديد األدوار والمسئوليات4-9الشكل رقم 

يمكن استخدام هيكل المخطط التنظيمي التقليدي لتوضيح المراآز الوظيفية والعالقة  .مخططات من النوع الهرمي •
لتوضيح آيف يتم تجزئة ) WBS(يتم تصميم هياآل تجزئة العمل  .بينها في شكل رسومي من أعلى إلى أسفل

إلى حزم برامج العمل التي تعمل على توفير طريقة إلظهار مجاالت رفيعة المستوى من نواتج المشروع 
على الرغم من أن هيكل تجزئة العمل يوضح تجزئة نواتج المشروع، فإن هيكل التجزئة التنظيمي  .المسئوليات

)OBS (ج أنشطة المشروع يتم ترتيبه حسب األقسام أو الوحدات أو الفرق الموجودة في المؤسسة بحيث يتم إدرا
يوجد قسم تشغيلي مثل تكنولوجيا المعلومات أو الشراء بإمكانه  .وحزم برامج العمل تحت آل قسم من هذه األقسام

هيكل  .أن يتعرف على جميع مسئوليات المشروع عن طريق النظر إليها آجزء من هيكل التجزئة التنظيمي
فعلى سبيل المثال، يستطيع  .مشروع حسب أنواع المواردتجزئة الموارد هو مخطط هرمي آخر يستخدم لتجزئة ال

أحد هياآل تجزئة الموارد أن يصور جميع عمال ومعدات اللحام المستخدمة في مناطق مختلفة على متن إحدى 
 .السفن على الرغم من أنهم قد يكونوا متفرقين في أفرع مختلفة من هيكل التجزئة التنظيمي وهيكل تجزئة العمل

 تجزئة الموارد أمًرا مفيًدا في تعقب نفقات المشروع ويمكن ضبطه مع نظام المحاسبة الخاص يعتبر هيكل
 .وقد يشتمل على فئات موارد أخرى بخالف الموارد البشرية .بالمؤسسة

لتفسير العالقات بين ) RAM(يتم استخدام مصفوفة تعيين المسئوليات  .المخططات القائمة على المصفوفات •
يمكن وضع مصفوفة تعيين المسئوليات في المشروعات  . أو األنشطة وأعضاء فريق المشروعحزم برامج العمل

فعلى سبيل المثال، تعمل مؤسسة تعيين المسئوليات رفيعة المستوى على  . األآبر حجًما على مستويات متنوعة
ونات هيكل تجزئة تحديد األشياء المسئولة من مجموعة أو وحدة فريق المشروع فيما يتعلق بكل مكون من مك

العمل بينما يتم استخدام مصفوفات تعيين المسئوليات ذات المستوى األقل في المجموعة لتخصيص األدوار 
يعمل الشكل المصفوفي على إظهار جميع األنشطة  .والمسئوليات ومستويات السلطة الالزمة ألنشطة محددة
وهذا يضمن أيًضا وجود شخص واحد فقط هو  .نشطةالمعلقة بأحد األشخاص وجميع األفراد المتعلقين بأحد األ

االختصاص والمسئولية واالستشارة  (RACIيعتبر مخطط  .المسئول عن مهمة واحدة لتجنب خلط األمور
 هو أحد األمثلة على مصفوفة تعيين المسئوليات، ويوضح المخطط 5-9الموضح في الشكل رقم ) واإلطالع

يمكن توضيح الموارد المخصصة في صورة  .ود األيسر في صورة أنشطةالعيني العمل الالزم إتمامه في العم
 أحد أنواع مصفوفة تعيين المسئوليات، حيث يستطيع مدير المشروع RACIيعتبر مخطط  أفراد أو مجموعات، 

أو غيرها من التخصيصات حسبما يتناسب مع " المورد"و" القيادة"أن يحدد خيارات أخرى مثل تخصيصات 
 مهًما للغاية عندما يتكون الفريق من موارد داخلية وخارجية وذلك لتوفير RACIبر مخطط يعت .المشروع

 .تقسيمات واضحة لألدوار والتوقعات
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  RACI مصفوفة تعيين المسئوليات باستخدام شكل مخطط 5-9الشكل رقم 

صيلية في صورة يمكن تحديد مسئوليات أعضاء الفريق التي تستلزم أوصاف تف .ألشكال الموجهة حسب النصا •
تعمل المستندات التي عادة ما تكون في صورة مخططات موجزة على توفير  .أشكال موجهة حسب النص

تعرف تلك المستندات بأسماء مختلفة بما في ذلك  .معلومات مثل المسئوليات والسلطة والكفاءات والمؤهالت
تخدام تلك المستندات آقوالب لمشروعات يمكن اس .الُسلطة-المسئولية-أوصاف المرآز الوظيفي وأشكال الدور

مستقبلية خاصة عندما يتم تحديث تلك المعلومات طوال فترة المشروع الحالي عن طريق تطبيق الدروس 
 .المستفادة

يتم سرد وشرح بعض المسئوليات المتعلقة بإدارة المشروع في أقسام  .أقسام أخرى في خطة إدارة المشروع •
فعلى سبيل المثال، يقوم سجل المخاطر بسرد األشخاص المعرضين للخطر  .عأخرى ضمن خطة إدارة المشرو

وتقوم خطة االتصاالت بسرد أعضاء الفريق المسئولين عن أنشطة االتصاالت وتعمل خطة الجودة على 
 .تخصيص هؤالء األشخاص المسئولين عن تنفيذ أنشطة ضمان الجودة ومراقبتها

  التشبيك. 2

وهو عبارة  .مي وغير الرسمي مع اآلخرين داخل إحدى المنظمات أو الصناعات أو األوساط المهنيةالتشبيك هو التفاعل الرس
تشتمل أنشطة  .عن طريقة استنتاجيه لفهم العوامل السياسية والبينشخصية التي ستؤثر على فعالية خيارات إدارة الموظفين

 والمحادثات غير الرسمية بما في ذلك االجتماعات والفعاليات تشبيك الموارد البشرية على المراسالت الوقائية ولقاءات الغداء
وقد يكون أيًضا طريقة فعالة لتحسين  قد يكون التشبيك أسلوًبا مفيًدا في بداية المشروع،  .والمؤتمرات التجارية والندوات

  .التنمية االحترافية إلدارة المشروع أثناء المشروع وبعد انتهائه

  النظرية التنظيمية. 3

مل النظرية التنظيمية على توفير المعلومات المتعلقة بالطريقة التي يتصرف من خاللها األشخاص والفرق والوحدات تع
قد يؤدي االستخدام الفعال لتلك المعلومات إلى تقصير الفترة الزمنية والتكلفة والجهود الالزمة للحصول على نواتج  .التنظيمية

من المهم أن يتم إدراك أن الهياآل التنظيمية المختلفة لها  .لية أن يكون التخطيط فعاًالتخطيط الموارد البشرية وتحسين احتما
  .استجابة فردية مختلفة وأداء فردي وخصائص العالقة بين الموظفين

  المخرجات : وضع خطة الموارد البشرية9-1-3
  خطة الموارد البشرية .1

 إدارة المشروع على توفير اإلرشاد المتعلق بكيفية تحديد وتوظيف تعمل خطة الموارد البشرية التي تعتبر جزًءا من خطة
ينبغي أن تشتمل خطة إدارة الموارد البشرية على ما يلي وذلك على  .وإدارة وضبط وتسريح الموارد البشرية في المشروع

  :سبيل المثال ال الحصر

 :ت الالزمة إلآمال أحد المشروعاتيجب مواجهة ما يلي عند سرد األدوار والمسئوليا .األدوار والمسئوليات •
o تشتمل أمثلة أدوار المشروع  .المسمى الذي يصف جزء المشروع المسئول عنه أحد األشخاص .الدور

ينبغي  .على المهندس المدني وممثل االتصال بالمحاآم ومحلل األعمال التجارية ومنسق الفحوصات
 .ودتوثيق وضوح الدور المتعلق بالسلطة والمسئوليات والحد

o تشتمل أمثلة القرارات  .الحق في استعمال موارد المشروع وإصدار القرارات وتوقيع االتفاقيات .السلطة
التي تتطلب سلطة واضحة على اختيار طريقة إلآمال أحد األنشطة وقبول الجودة وآيفية التجاوب مع 
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 السلطة الفردية لديهم مع يبذل أعضاء الفريق أفضل ما لديهم عندما تتوافق مستويات .تفاوتات المشروع
 .مسئولياتهم

o العمل الذي من المتوقع أن يقوم به أحد أعضاء فريق المشروع إلآمال أنشطة المشروع .المسئولية. 
o قد يتدهور األداء إذا لم يمتلك أعضاء فريق  .المهارة والقدرة الالزمة إلآمال أنشطة المشروع .الكفاءة

رف على مثل تلك االختالفات، يتم البدء في االستجابات الوقائية عند التع .المشروع الكفاءات الالزمة
 .مثل التدريب أو التأجير أو إدخال تغييرات على الجدول الزمني أو إدخال تغييرات على النطاق

مخطط تنظيم المشروع هو عبارة عن واجهة رسومية ألعضاء فريق المشروع  .مخططات تنظيم المشروع •
قد يكون هذا المخطط رسمًيا أو غير رسمي أو شديد التفصيل أو ذو خطوط عامة  .موالعالقات الموجودة بينه

فعلى سبيل المثال، مخطط تنظيم المشروع الخاص بفريق االستجابة  .محددة وذلك حسب احتياجات المشروع
 شخص سيتميز بتفاصيل أآبر من مخطط تنظيم المشروع الخاص بمشروع داخلي يقوم 3000لكارثة ألمت بـ

 .ى عشرين شخًصاعل
 التي تعتبر جزًءا من خطة الموارد البشرية داخل خطة -تقوم خطة إدارة شئون األفراد  .خطة إدارة شئون األفراد •

قد تكون خطة إدارة شئون األفراد  . بوصف توقيت وآيفية اإليفاء بمتطلبات الموارد البشرية–إدارة المشروع 
يتم  .ذات خطوط عامة محددة وذلك حسب احتياجات المشروعرسمية أو غير رسمية أو شديدة التفصيل أو 

تحديث هذه الخطة باستمرار أثناء المشروع لتوجيه اإلجراءات المستمرة التي يتم القيام بها لجلب أعضاء الفريق 
تتفاوت المعلومات الواردة في خطة إدارة شئون األفراد بتفاوت مجال التطبيق وحجم الشروع ولكن  .وتنميتهم
 : أمور البد من مراعاتها وهي تشتمل على ما يليهناك

o فعلى سبيل  .هناك مجموعة من األسلة تثار عند التخطيط لجلب أعضاء فريق المشروع .جلب الموظفين
المثال، هل سيتم الحصول على الموارد البشرية من داخل المؤسسة أم من مصادر خارجية يتم التعاقد 

العمل في الموقع المرآزي أو هل بإمكانهم العمل من مواقع هل سيحتاج أعضاء الفريق إلى  معها؟
ما هو مقدار  ما هي التكاليف المتعلقة بكل مستوى من مستويات الخبرة الالزمة للمشروع؟ بعيدة؟

المساعدة الذي يستطيع قسم الموارد البشرية التابع للمؤسسة والمديرون الوظيفيون تقديمه لفريق إدارة 
 المشروع؟

o تقوم خطة إدارة شئون األفراد بتوضيح اإلطارات الزمنية الالزمة ألعضاء فريق  .اردسجالت المو
المشروع إما بشكل فردي أو جماعي باإلضافة إلى الوقت الذي ينبغي فيه بدء أنشطة جلب الموظفين 

يعتبر مدرج الموارد التكراري هو إحدى األدوات المستخدمة لعمل مخططات الموارد  .مثل التوظيف
هذا المخطط الشريطي يوضح عدد الساعات المطلوبة من أحد األشخاص أو األقسام أو فريق  .ريةالبش

قد يشتمل المخطط على خط أفقي يمثل  .المشروع بالكامل آل أسبوع أو آل شهر على مدار المشروع
دد تعمل الخطوط التي تمتد إلى ما هو أبعد من أقصى ع .أقص عدد للساعات المتوافرة من مصدر معين

للساعات المتاحة على تحديد الحاجة إلى إستراتيجية تسوية الموارد مثل إضافة المزيد من الموارد أو 
 . أحد األمثلة على مدرج الموارد التكراري6-9يوضح الشكل رقم  .تعديل الجدول الزمني
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   مدرج تكراري توضيحي للموارد6-9الشكل رقم 

o تسريح أعضاء الفريق يعمل على إفادة المشروع وأعضاء تحديد طريقة وميعاد .خطة تسريح الموظفين 
عندما يتم تسريح أعضاء الفريق من أحد المشروعات، فإن المشروع لن يتحمل  .الفريق على حد سواء

تتحسن الروح  .بعد ذلك التكاليف المتعلقة بتلك الموارد ويؤدي ذلك بالتالي إلى خفض تكاليف المشروع
آما أن خطة تسريح الموظفين  . االنتقال السلسة إلى المشروعات القادمةالمعنوية عند تخطيط عمليات

 .تساعد في الحد من مخاطر الموارد البشرية التي قد تحدث أثناء أو عند نهاية المشروع
o يمكن وضع خطة تدريبية آجزء من المشروع إذا آان من غير المتوقع من  .االحتياجات التدريبية

آما أن الخطة قد تشتمل على الطرق  .ينهم أن تكون لديهم الكفاءات الالزمةأعضاء الفريق الذين تم تعي
 .الالزمة لمساعدة أعضاء الفريق في الحصول على الشهادات التي تدعم قدرتهم على إفادة المشروع

o معايير واضحة للمكافئات ونظام مخطط الستخدامها يساعد في تشجيع وتدعيم  .المكافئات والتقديرات
وآي تكون تلك المكافئات والتقديرات فعالة، ينبغي أن تتوقف على األنشطة  .المرغوبةالسلوآيات 

فعلى سبيل المثال، عضو الفريق الذي تتم مكافئته نتيجة اإليفاء  .واألداء الخاضع لسيطرة الشخص
ع وض .بأهداف التكلفة يجب أن يكون عند مستوى مناسب من التحكم في القرارات التي تؤثر في النفقات
 .خطة بها مواعيد محددة لتوزيع المكافئات يضمن حدوث التقدير وعدم سقوطه في طي النسيان

 ).3-9القسم رقم (التقديرات والمكافئات هي جزء من عملية تطوير فريق المشروع 
o من الممكن أن تشتمل خطة إدارة شئون األفراد على االستراتيجيات الالزمة لالمتثال للقوانين  االمتثال

 .ومية السارية والتعاقدات االتحادية وغيرها من سياسات الموارد البشرية المحددةالحك
o يمكن أن تشتمل خطة إدارة شئون األفراد باإلضافة إلى سجل المخاطر على السياسات  .السالمة

 .واإلجراءات التي تحمي أعضاء الفريق من المخاطر التي تهدد سالمتهم

   تكوين فريق المشروع9-2
انظر  .ق المشروع هو عملية التأآد من توافر الموارد البشرية والحصول على الفريق الالزم إلنهاء مهام المشروعتكوين فري

، قد يتمتع أو ال يتمتع فريق إدارة المشروع بالسيطرة المباشرة على مجموعة أعضاء الفريق بسبب 8-9 و7-9الشكلين رقم 
ن من الباطن أو الوسط المصفوفي للمشروع أو عالقات رفع التقارير الداخلية أو اتفاقيات مقايضة تجميعية أو االستعانة بمقاولي

  :من المهم مراعاة العوامل التالية أثناء عملية جلب فريق العمل في المشروع .الخارجية أو غيرها من األسباب

 خريناآل في والتأثير بالتفاوض فعال بشكل المشروع إدارة فريق أو المشروع مدير يقوم أن ينبغي •
 .المشروع إليها يحتاج التي البشرية الموارد توفير مهمة يتولون الذين

فشل في جلب الموارد البشرية الضرورية للمشروع قد يؤثر على الجداول الزمنية للمشروع والميزانيات ورضا ال •
 . ء المشروعقد يؤدي إلى خفض احتمالية النجاح وقد يؤدي في النهاية إلى إلغا .العميل والجودة والمخاطر
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في حالة عدم توافر الموارد البشرية بسبب قيود أو عوامل اقتصادية أو مهام سابقة متعلقة بمشروعات أخرى، فقد  •
يكون من الضروري أن يقوم مدير المشروع أو فريق عمل المشروع بتحديد الموارد البديلة والتي على األرجح 

 .ر قانونية أو تنظيمية أو إجبارية أو غيرها من المعايير النوعيةستكون أقل في الكفاءة بشرط عدم انتهاك أي معايي
سيكون من الضروري أن يقوم مدير المشروع  .ينبغي دراسة تلك العوامل والتخطيط لها في مراحل تخطيط المشروع

شروع أو ميزانية أو فريق إدارة المشروع بالتفكير في تأثير أي عجز في الموارد البشرية الالزمة على الجدول الزمني للم
المشروع أو المخاطر المحدقة به أو جودة المشروع أو الخطط التدريبية أو غيرها من خطط إدارة المشروع حسبما يقتضي 

 .األمر

 

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات تكوين فريق المشروع. 7-9الشكل رقم 

 
  مخطط تدفق تكوين فريق المشروع. 8-9الشكل رقم 

 المدخالت :تكوين فريق المشروع  9-2-1

  خطة إدارة المشروع. 1

 على خطة الموارد البشرية والتي تتضمن المعلومات التالية التي 1-3-2-4تشتمل خطة إدارة المشروع الواردة في القسم رقم 
 للمشروع وتوظيفها يتم استخدامها لتوفير اإلرشاد بخصوص الطريقة التي ينبغي من خاللها أن يتم تحديد الموارد البشرية

  :ويشتمل ذلك على .وإداراتها وضبطها وتسريحها في النهاية

 .األدوار والمسئوليات التي تحدد المهام والمهارات والكفاءات التي يتطلبها المشروع •
 .مخططات تنظيم المشروع التي توضح عدد األفراد الذين يحتاجهم المشروع •
ت الزمنية التي يحتاجها آل عضو في فريق عمل المشروع وغيرها من خطة إدارة شئون األفراد التي تحدد الفترا •

 .المعلومات الهامة لتكوين فريق عمل المشروع

   العوامل البيئية المؤثرة في المشروع2

تشتمل العوامل البيئية المؤثرة في المشروع والتي من شأنها أن تؤثر على عملية تكوين فريق عمل المشروع على ما يلي 
  :سبيل المثال ال الحصروذلك على 
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المعلومات الحالية المتعلقة بالموارد البشرية بما فيها األفراد المتاحين ومستويات الكفاءة لديهم وخبرتهم السابقة  •
 .واهتمامهم بالعمل في المشروع ومعدل التكلفة الخاص بهم

 .ات التجارية إلى جهات خارجيةسياسات إدارة شئون األفراد مثل أولئك األفراد الذين يؤثرون في تعهيد العملي •
 .2-4-2الهيكل التنظيمي آما هو موضح في القسم رقم  •
 .الموقع أو المواقع المتعددة •

  أصول العملية التنظيمية. 3

تشتمل أصول العملية التنظيمية التي قد تؤثر في عملية تكوين فريق عمل المشروع على السياسات والعمليات واإلجراءات 
  .المؤسسة وذلك على سبيل المثال ال الحصرالقياسية الخاصة ب

 واألساليب األدوات :تكوين فريق المشروع  9-2-2

  التحديد المسبق. 1

وقد تحدث هذه الحالة إذا آان  .عند تحديد أعضاء فريق عمل المشروع مسبًقا، فإنهم يعتبروا أعضاء قد تم تحديدهم مسبًقا
ا ضمن أحد العروض التنافسية إذا آان المشروع معتمًدا على خبرة المشروع هو نتيجة حصول أشخاص بعينهم أن يكونو

  .أشخاص بعينهم أو إذا آان قد تم تحديد بعض مهام الموظفين ضمن وثيقة تأسيس المشروع

  التفاوض. 2

فاوض فعلى سبيل المثال، قد يحتاج فريق إدارة المشروع إلى الت .يتم التفاوض في مهام الموظفين في العديد من المشروعات
  :بشأن ما يلي

يقوم المديرون الوظيفيون بالتأآد من أن المشروع يحصل على الموظفين المؤهلين بشكل مناسب في اإلطار  •
الزمني المطلوب وأن أعضاء فريق المشروع ستكون لديهم القدرة واإلرادة والرخصة الالزمة للعمل في 

 .المشروع حتى تنتهي مسئولياتهم
 .خرى داخل المؤسسة المنفذة بتحديد موارد بشرية نادرة أو متخصصةستقوم فرق إدارة مشروع أ •
مؤسسات خارجية أو بائعين أو مزودين أو مقاولين أو غيرهم من أجل الحصول على موارد بشرية مناسبة أو  •

ينبغي االهتمام بشكل خاص بسياسات  .نادرة أو متخصصة أو مؤهلة أو مضمونة أو محددة بطريقة أخرى
 .رجية والممارسات والعمليات واإلرشادات وغيرها من المعايير القانونيةالتفاوض الخا

تلعب قدرة فريق إدارة المشروع في التأثير على اآلخرين دوًرا هاًما في التفاوض بشأن مهام الموظفين آما هو الحال 
فوائد ووضح المشروعات فعلى سبيل المثال، سيقوم مدير وظيفي بتقييم  .مع سياسات المؤسسات المشترآة في المشروع

  .المنافسة عند تحديد المجاالت التي تحتاج فيها فرق المشروع إلى تعيين أفراد مختارين ألدائها

  الجلب. 3

عندما تفتقر المؤسسة المنفذة إلى الموظفين العاملين داخلها والمطلوبين إلنهاء المشروع، فقد يكون من الضروري الحصول 
وقد يستلزم ذلك تأجير مستشارين مستقلين أو عمل تعاقدات فرعية مع مؤسسة  .در خارجيةعلى الخدمات الالزمة من مصا

  .أخرى

  الفرق االفتراضية. 4

يمكن تحديد الفرق  .يؤدي استخدام الفرق االفتراضية إلى إيجاد إمكانيات جديدة عند جلب أعضاء فريق عمل المشروع
شترك ويقومون بأداء دورهم مع قضاء وقت قليل أو عدم قضاء االفتراضية في صورة مجموعات من األشخاص لهم هدف م

توافر وسائل االتصال اإللكترونية مثل البريد اإللكتروني والمؤتمرات السمعية والمقابالت  .أي وقت في التقابل وجه لوجه
  :ضي يجعل من الممكن أن يتمشكل الفريق االفترا .القائمة على الويب والمؤتمرات المرئية يجعل تلك الفرق فرًقا عملية واقعية

 .تشكيل فرق من األشخاص من نفس الشرآة والذين يعيشون في مناطق جغرافية متباعدة •
 .إضافة خبرة خاصة إلى فريق المشروع حتى إذا لم يكن الخبير في نفس المنطقة الجغرافية •
 .ضم الموظفين الذين يعملون من المنازل •
 .نوبات أو ساعات عمل مختلفةتشكيل فرق من األشخاص الذين يعملون في  •
 .الحرآية اإلعاقات أو القيود ذوي األفراد ضم •
 .السفر نفقات بسبب تجاهلها سيتم آان التي المشروعات في التقدم •



This copy is a PMI member benefit, not for distribution, sale or reproduction.

قد تكون هناك حاجة إلى وقت إضافي لتحديد توقعات  .تتزايد أهمية تخطيط االتصاالت في بيئة الفريق االفتراضي
ضع البروتوآوالت الالزمة لحل النزاعات وضم األفراد في أخذ القرارات ومشارآة الفخر واضحة وتسهيل االتصاالت وو

  .بما يتحقق من نجاحات

 المخرجات :تكوين فريق المشروع 9-2-3

  تحديد العاملين في المشروع. 1

قد يشتمل توثيق تلك  .يتم تزويد المشروع بالموظفين عندما يتم تعيين األشخاص المناسبين من خالل الطرق الموضحة سابًقا
المهام على دليل فريق المشروع ومذآرات خاصة بأعضاء الفريق واألسماء التي تم إدراجها في أجزاء أخرى من خطة إدارة 

  .المشروع مثل وثائق تأسيس وتنظيم المشروع والجداول الزمنية

  سجالت الموارد. 2

يتوقف  . آل عضو من أعضاء الفريق بالعمل خاللها في المشروعتقوم سجالت الموارد بتوثيق الفترات الزمنية التي يستطيع
على اإلدراك الجيد لحاالت تعارض الجدول الزمني الخاص بكل شخص ) 1-3-5-6القسم رقم (إنشاء جدول زمني موثوق به 

  .بما في ذلك وقت العطالت وااللتزام بمشاريع أخرى لتوثيق توافر أعضاء الفريق بشكل دقيق

  ة إدارة المشروعتحديثات خط. 3

فعلى  .تشتمل عناصر خطة إدارة المشروع التي قد يتم تحديثها على خطة الموارد البشرية وذلك على سبيل المثال ال الحصر
سبيل المثال، عند تحديد أفراد بعينهم ألدوار ومسئوليات المشروع، فإنهم قد ال يكونوا على أتم االستعداد لمتطلبات التوظيف 

  . إدارة الموارد البشرية واألفرادالموضحة في خطة

 المشروع فريق تطوير 9-3

تطوير فريق المشروع هو عـمليـة تحـسين الكفاءات والتفـاعـل بين أعـضاء فـريق العـمـل والمحيط الذي يعمل فيه جميع 
صيانة وتحفيز وقيادة ينبغي أن يكتسب مديرو المشروعات مهارات تحديد وبناء و .المشـروعأعضاء فريق العمل لتعـزيز أداء 

  .10-9 و9-9انظر الشكلين  .وتشجيع فرق المشروع لتحقيق أداء مرتفع ولتحقيق أهداف المشروع

يعتبر العمل الجماعي أحد العوامل الهامة لنجاح المشروع ويعتبر تطوير فرق فعالة في المشروع هو أحد المسئوليات 
 .أن يعمل مدراء المشروع على توفير البيئة التي تسهل العمل الجماعيينبغي  .األساسية التي تقع على عاتق مدير المشروع

ينبغي أن يقوم مدراء المشروع بشكل مستمر بتحفيز فريقهم عن طريق تقديم الفرص والتحديات عن طريق توفير التغذية 
على أداء مرتفع يمكن الحصول  .الراجعة والدعم في الوقت المناسب وعن طريق تقدير ومكافئة أصحاب األداء الجيد

للفريق عن طريق استخدام وسيلة اتصال مفتوح وفعال وعن طريق تنمية الثقة بين أعضاء الفريق وإدارة النزاعات بطريقة 
أو التأثير في /يجب أن يطلب مدير المشروع دعم اإلدارة و .توضيحية وتشجيع التعاون في حل المشكالت واتخاذ القرارات

  .جلب الموارد الالزمة لتكوين فرق مشروع فعالةأصحاب المصلحة المناسبين ل

غالًبا ما يكون هناك  .يقوم مدراء المشاريع اآلن بالعمل في وسط عالمي والعمل في مشروعات تتسم بالتنوع الثقافي
والتي " يقاللغة الجماعية للفر"تفاوت بين أعضاء الفريق في الخبرة الصناعية واللغات المتعددة وأحياًنا يتم العمل باستخدام 

ينبغي على فريق إدارة المشروع أن يستفيد من التنوعات الثقافية وأن  .تعتبر لغة أو أسلوب مختلف عن لغاتهم األصلية
يرآز على تطوير ومؤازرة فريق المشروع طوال دورة حياة المشروع وأن يشجع العمل التعاوني في مناخ من الثقة 

 تحسين مهارات األشخاص والكفاءات الفنية والوسط الكلي للفريق وأداء يؤدي تطوير فريق المشروع إلى .المتبادلة
فيما  .ويستلزم ذلك توفير وسلة اتصال واضحة وفعالة ومؤثرة بين أعضاء الفريق طوال دورة حياة المشروع .المشروع

  :يلي أمثلة على أهداف تطوير فريق المشروع وذلك على سبيل المثال ال الحصر

هارة لدى أعضاء الفريق آي تزداد قدرتهم على إآمال نواتج المشروع وفي نفس الوقت خفض تحسين الخبرة والم •
 .التكاليف وتقليص الجداول الزمنية وتحسين الجودة

تحسين مشاعر الثقة والتوافق بين أعضاء الفريق آي يتم رفع الروح المعنوية وخفض الصراعات وزيادة العمل  •
 .الجماعي

ناميكي المتماسك لتحسين اإلنتاجية الفردية والجماعية وروح الفريق والتعاون وإلتاحة إيجاد ثقافة الفريق الدي •
 . التدريب العرضي في مجاالت متعددة والتناصح بين أعضاء الفريق لمشارآة المعرفة والخبرة
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  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :تطوير فريق المشروع. 9-9الشكل رقم 

 

 
  مخطط تدفق بيانات تطوير فريق المشروع. 10-9الشكل رقم 

 

 المدخالت المشروع فريق تطوير 1‐3‐9

  تحديد العاملين في المشروع. 1

على ) 1-3-2-9القسم رقم (تعمل مستندات تحديد العاملين في المشروع  .يبدأ تطوير الفريق بقائمة بأعضاء فريق المشروع
  .تحديد األشخاص الموجودين ضمن الفريق

  دارة المشروعخطة إ. 2

والتي تحدد ) 1-3-1-9القسم رقم ( على خطة الموارد البشرية 1-3-2-4تشتمل خطة إدارة المشروع الموضحة في القسم رقم 
يمكن إضافة بعض العناصر مثل المكافئات والتغذية  .االستراتيجيات والخطط التدريبية الالزمة لتطوير فريق المشروع

جراءات التأديبية إلى الخطة نتيجة تقييمات أداء الفريق المستمرة وباقي أشكال إدارة فريق الراجعة والتدريب اإلضافي واإل
  .المشروع

  سجالت الموارد. 3

  .تعمل سجالت الموارد على تحديد األوقات التي يتمكن أعضاء فريق المشروع فيها من المشارآة في أنشطة تطوير الفريق

 ساليبواأل األدوات :تطوير فريق المشروع 9-3-2

  المهارات البينشخصية. 1

يساعد فريق إدارة المشروع  .وهي تعتبر مهمة بشكل خاص في تطوير الفريق" بالمهارات االجتماعية الحياتية"تعرف أحياًنا 
في خفض المشاآل إلى حد بعيد وزيادة التعاون عن طريق استيعاب اتجاهات أعضاء فريق المشروع وترقب ما يقومون به 
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تعتبر مهارات التعاطف والتأثير واإلبداع والتبسيط الجماعي من األصول  .وقبول همومهم ومتابعة مشاآلهممن إجراءات 
  .القيمة عند إدارة فريق المشروع

  التدريب. 2

قد يكون التدريب رسمًيا أو غير  .يشتمل التدريب على جميع األنشطة المصممة لتحسين آفاءات أعضاء فريق المشروع
لة الطرق التدريبية على التدريب داخل الفصول الدراسية والتدريب عبر اإلنترنت والتدريب القائم على تشتمل أمث .رسمي

إذا آان أعضاء فريق المشروع  .الكمبيوتر وتدريب العمل المتواصل من عضو آخر في فريق المشروع والتناصح والتدريب
 .ن مثل هذه المهارات يمكن وضعها آجزء من عمل المشروعيفتقرون إلى مهارات اإلدارة أو المهارات الفنية الالزمة، فإ

يحدث التدريب غير المنظم نتيجة المالحظة  .يحدث التدريب المجدول زمنًيا آما هو موضح في خطة الموارد البشرية
  .والمباحثة وتقييمات أداء المشروع التي يتم القيام بها أثناء عمليات إدارة فريق المشروع

  ريقأنشطة بناء الف. 3

تختلف أنشطة بناء الفريق عن جدول أعمال قوامه خمس دقائق في اجتماع لمراجعة الحالة بهدف اآتساب خبرة ميسرة مهنًيا 
يتمثل الهدف من أنشطة بناء الفريق في مساعدة أعضاء  .خارج الموقع والتي يتم تصميمها لتحسين العالقات بين األفراد

تبر استراتيجيات بناء الفريق من األمور المفيدة عندما يقوم أعضاء الفريق بالعمل من تع .الفريق في العمل سوًيا بشكل فعال
قد تساعد األنشطة واالتصاالت غير الرسمية في زرع الثقة  .مواقع بعيدة دون االستفادة من التواصل المباشر وجه لوجه

  .وتوطيد عالقات عمل جيدة

 .معالجة مشاآل فريق المشروع ومناقشتها على أنها مشاآل جماعيةإحدى أهم المهارات في بناء وسط الفريق تستلزم 
لبناء فرق مشروع مؤثرة، ينبغي أن يحصل مديرو  .ينبغي تشجيع الفريق بالكامل للعمل بشكل تعاوني لحل تلك المشاآل

ات وتقديرات المشروع على دعم اإلدارة العليا وأن يحصلوا على تعهدات من أعضاء الفريق وأن يقوموا بتقديم مكافئ
مناسبة وأن يكّونوا هوية الفريق وأن يتحكموا في الصراعات بشكل فعال وأن يعملوا على بث الثقة واالتصال المفتوح بين 

  .أعضاء الفريق وفوق ذلك آله ينبغي أن يقوموا بقيادة الفريق بطريقة جيدة

على الرغم من أن بناء الفريق  .ة لنجاح المشروعبما أن بناء الفريق يعتبر عملية مستمرة، فإنه يعتبر من األمور الهام
التغييرات التي تطرأ على بيئة  .يعتبر أمًرا أساسًيا خالل الواجهة األمامية ألحد المشروعات، فإنه يعتبر عملية ال نهائية

ينبغي  .غييراتالمشروع تكون تغييرات حتمية وينبغي بذل جهد متجدد أو مستمر في بناء الفريق آي يتم التحكم في تلك الت
أن يقوم مدير المشروع بشكل مستمر بمراقبة أداء وعمل الفريق لتحديد ما إذا آانت هناك أي إجراءات من الالزم اتخاذها 

  .لمنع أو عالج العديد من مشاآل الفريق

احل وعادًة ما تحدث تلك المر .تنص إحدى النظريات على وجود خمس مراحل من التطوير البد أن يمر بها الفريق
آما  . .وعلى الرغم من ذلك، فمن غير الشائع أن يبقى الفريق عالًقا في مرحلة معينة أو يندفع إلى مرحلة مبكرة .بالترتيب

  .أن المشروعات التي آان أعضاء الفريق فيها يعملون سوًيا في الماضي قد تتخطى إحدى المراحل

 . على المشروع وعلى أدوارهم ومسئولياتهم الرسميةهذه هي المرحلة التي يلتقي الفريق فيها ويتعرف .التشكيل •
للحصول على مزيد من المعلومات، راجع  .يميل أعضاء الفريق إلى االستقاللية وعدم االنفتاح في تلك المرحلة

 ].6[تسلسل توآمان لتطوير الفريق 
إذا  .وطريقة إدارة المشروعيبدأ الفريق أثناء تلك المرحلة في معالجة أعمال المشروع والقرارات الفنية  .العصف •

لم يتسم أعضاء الفريق بالتعاونية واالنفتاح على األفكار ووجهات النظر المختلفة، فإن الوسط المحيط بهم سيكون 
 .وسًطا هداًما

يبدأ أعضاء الفريق في مرحلة تحديد المعايير بالعمل سوًيا وضبط عادات العمل وسلوآياته التي  .تحديد المعايير •
 .يبدأ أعضاء الفريق في أن يثقوا في بعضهم البعض .يقتدعم الفر

حيث يصبح األعضاء متكاتفين ويقومون  .تعمل الفرق التي تصل إلى مرحلة التنفيذ آوحدة شديدة التنظيم .التنفيذ •
 .بحل المشاآل بطريقة سلسلة وفعالة

 احل متقدمة في المشروع، يقوم الفرق في مرحلة المضي قدًما بإآمال العمل وينتقل إلى مر .المضي قدًما •
ينبغي أن يدرك مديرو المشاريع بشكل جيد  .وتتوقف فترة مرحلة معينة على ديناميكيات الفريق وحجمه وقيادته

  .ديناميكيات الفريق آي يتنقلوا بأعضاء فريقهم خالل جميع المراحل بطريقة فعالة
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  القواعد األساسية. 4

االلتزام المبكر  . جلية تتعلق بالسلوك المقبول من أعضاء فريق عمل المشروعتعمل القواعد األساسية على تحديد توقعات
تتيح مناقشة تلك القواعد األساسية ألعضاء الفريق أن  .باإلرشادات الواضحة يؤدي إلى خفض إساءة الفهم وزيادة اإلنتاجية

  .لية تطبيق تلك القواعد بمجرد تحديدهايتشارك جميع أعضاء فريق المشروع في مسئو .يكتشفوا القيم المهمة لبعضهم البعض

  الموقع المشترك. 5

يستلزم الموقع المشترك وضع العديد أو جميع أعضاء فريق المشروع األنشط في نفس الموقع الفعلي لتحسين قدرتهم على 
وع أو في المشروع قد يكون الموقع المشترك مؤقًتا مثل األوقات ذات األهمية اإلستراتيجية خالل المشر .العمل آفريق واحد

قد تشتمل إستراتيجيات الموقع المشترك على حجرة اجتماع الفريق وأماآن تعليق الجداول الزمنية والمرافق األخرى  .الكامل
على الرغم من أن الموقع المشترك يعتبر إستراتيجية جيدة، فإن استخدام الفرق  .التي تحسن االتصال وشعور المجتمع

  .يكون أمًرا ال مفر منهاالفتراضية أحياًنا ما 

  التقديرات والمكافئات. 6

يتم وضع الخطط األصلية المتعلقة  .هو جزء من عملية تطوير الفريق والذي يشتمل على تقدير ومكافئة السلوك المرغوب فيه
ي فرد لن يكون من المهم إدراك أن المكافأة التي يتم منحها أل .بطرق مكافئة األفراد خالل عملية وضع خطة الموارد البشرية

يتم اتخاذ القرارات بشكل رسمي أو غير رسمي خالل  .لها أي تأثير حتى تشبع إحدى االحتياجات التي يستفيد منها ذلك الفرد
ينبغي مراعاة االختالفات الثقافية عند تحديد  ).2-2-4-9القسم رقم (عملية إدارة فريق المشروع خالل تقييمات أداء المشروع 

فعلى سبيل المثال، قد يصبح تحديد مكافئات الفريق المناسبة في إحدى الثقافات التي تشجع مذهب  .كافئاتالتقديرات والم
  .الفردانية أمًرا صعًبا

فعلى سبيل المثال، ينبغي مكافئة أو تقدير االستعداد للعمل أوقات إضافية  .ينبغي مكافئة السلوك المرغوب فيه فقط
التي تحتاج إلى مغامرة بينما ينبغي عدم تقدير الحاجة إلى العمل في أوقات إضافية لتحقيق أحد أهداف الجدول الزمني 

وعلى الرغم من ذلك، ال ينبغي معاقبة أعضاء الفريق نتيجة سوء التخطيط  .نتيجة سوء التخطيط من قبل عضو الفريق
بترابط الفريق ) المحصلة صفر(ارة الخس-قد تضر مكافئات الكسب .والتوقعات غير الواقعية التي تفرضها اإلدارة العليا

يؤدي سلوك  وهي المكافئات التي يستطيع أن يحصل عليها عدد محدود من أعضاء فريق المشروع مثل عضو الشهر 
المكافئات التي قد يستطيع الجميع الحصول عليه مثل تشغيل تقارير التقدم في الوقت المحدد إلى زيادة الدعم بين أعضاء 

  .الفريق

ويتم  . األفراد إذا شعروا بأن لهم قيمة في المؤسسة والبرهنة على تلك القيمة بالمكافئات التي يحصلون عليهايتم تحفيز
يتم  .عادة النظر إلى المال على أنه جانب مادي في أي نظام من أنظمة المكافأة ولكن هناك مكافئات مادية فعالة أخرى

فرصة لتنمية وتنفيذ وتطبيق مهاراتهم المهنية لمواجهة التحديات تحفيز معظم أعضاء فريق المشروع عن طريق منحهم ال
من االستراتيجيات الجيدة أن يقوم مديرو المشروع بمنح الفريق  .التقدير العام لألداء الجيد يخلق التدعيم اإليجابي .الجديدة

  .جميع التقديرات الممكنة خالل دورة حياة المشروع وليس بعد إنهاء المشروع

 المخرجات :المشروع فريق يرتطو 3‐3‐9

  تقييمات أداء الفريق. 1

عند بذل جهود تطوير فريق المشروع مثل التدريب وبناء الفريق والموقع المشترك، فإن فريق إدارة المشروع يقوم بإتمام 
 الفعالة إلى زيادة من المتوقع أن تؤدي إستراتيجيات وأنشطة تطوير الفريق .التقييمات الرسمية وغير الرسمية لفعالية المشروع

ينبغي تحديد معايير تقييم أداء الفريق بواسطة  .أداء الفريق وهو األمر الذي يؤدي إلى زيادة احتمالية اإليفاء بأهداف المشروع
ويعتبر ذلك أمًرا هاًما في المشروعات  .جميع األطراف المناسبة ويتم دمجها في مدخالت عملية تطوير فريق المشروع

  .عاقدات ومشروعات الصفقات التجميعيةالمتعلقة بالت

يتم قياس أداء الفريق الناجح في ضوء النجاح الفني حسب أهداف المشروع المتفق عليها وأداء الجدول الزمني 
تتسم الفرق ذات األداء  ).إنهاء المهام في حدود القيود المالية(وأداء الميزانية ) إنهاء المهام في الوقت المحدد لها(المشروع 

آما أنها تظهر جودة نوعية متعلقة بالمهام وباألفراد والتي  .مرتفع بمنتجات موجهة حسب المهام وموجهة حسب النتائجال
  .تشير إلى قياس غير مباشر ألداء المشروع

  :يشتمل تقييم فعالية الفريق على بعض المؤشرات منها على سبيل المثال

 .سمح لألفراد بتنفيذ المهام بشكل أآثر فعاليةالتحسينات التي يتم إدخالها في المهارات التي ت •
 .التحسينات التي يتم إدخالها على الكفاءات والتي تساعد الفريق على األداء بشكل جماعي أفضل •
 .خفض معدل إعادة تنظيم الموظفين •
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زيادة ترابط الفريق حيث يقوم أعضاء الفريق بمشارآة المعلومات والخبرات بشكل صريح ويساعدوا بعضهم  •
 .لبعض في تحسين أداء المشروع الكليا

نتيجة إجراء تقييم لألداء الكلي للفريق، فإن فريق إدارة المشروع يستطيع تحديد التدريب الخاص أو التوجيه أو 
وينبغي أن يشتمل ذلك أيًضا على تحديد الموارد المناسبة  .التناصح أو المساعدة أو التغييرات الالزمة لتحسين أداء الفريق

سيتم توثيق تلك الموارد والتوصيات الالزمة لتحسين الفريق بشكل  .زمة لتحقيق وتنفيذ التحسينات المحددة في التقييموالال
ويعتبر ذلك أمًرا هاًما عندما يكون أعضاء الفريق جزًءا من أحد االتحادات المشترآة  .جيد وإرسالها إلى األطراف المعنية

 .بذلك روط األداء المتعاقد عليها أو غيرها من الحاالت المتعلقةفي الصفقات التجميعية والتي تفرضها ش

  تحديثات العوامل البيئية المؤثرة في المشروع. 2

تشتمل العوامل البيئية المؤثرة في المشروع والتي يتم تحديثها نتيجة عملية تطوير فريق المشروع وذلك على سبيل المثال ال 
  . ذلك تحديثات سجالت تدريب الموظفين وتقييمات المهارات لديهمالحصر على إدارة شئون األفراد بما في

   إدارة فريق المشروع9-4
تتبع أداء الفـريق وتقـديم التعـليقات وحـل المشـاآل وتنسـيق التغـييرات مـن أجل تحـسين عـمليـة إدارة فريق المشروع هي هي 

المشروع بمراقبة سلوك الفريق وإدارة النزاعات وحل ، يقوم فريق إدارة 12-9 و11-9انظر الشكلين  .المشـروعأداء 
نتيجة إدارة فريق المشروع، يتم إرسال طلبات التغيير ويتم تحديث خطة الموارد  .المشكالت وتقييم أداء آل عضو في الفريق

  .قاعدة بيانات المؤسسةالبشرية ويتم حل المشاآل ويتم توفير المدخالت من أجل تقييم األداء وتتم إضافة الدروس المستفادة إلى 

تستلزم إدارة المشروع توافر مجموعة متنوعة من مهارات اإلدارة من أجل تدعيم العمل الجماعية وتضافر الجهود 
تستلزم إدارة الفريق مجموعة من المهارات مع التأآيد بشكل  .التي يبذلها أعضاء الفريق لتشكيل فرق ذات أداء مرتفع

ينبغي أن يقوم مديرو المشروعات بتزويد أعضاء الفريق بالمهام  .زاعات والتفاوض والقيادةخاص على االتصال وإدارة الن
  .المثيرة للتحدي وتوفير التقدير لألداء المرتفع

 

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :إدارة فريق المشروع. 11-9الشكل رقم 
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  مشروعمخطط تدفق بيانات إدارة فريق ال. 12-9لشكل رقم ا

 المدخالت :إدارة فريق المشروع 9-4-1

  تحديد العاملين في المشروع. 1

على توفير المستندات التي تشتمل على قائمة بأعضاء فريق ) 1-3-2-9القسم رقم (يعمل تحديد العاملين في المشروع 
   .المشروع

  خطة إدارة المشروع. 2

تشتمل  ).1-3-1-9القسم رقم ( على خطة إدارة الموارد البشرية 1-3-2-4تشتمل خطة إدارة المشروع الواردة في القسم رقم 
  :خطة إدارة الموارد البشرية على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 .األدوار والمسئوليات •
 .تنظيم المشروع •
 .خطة إدارة شئون األفراد •

  تقييمات أداء الفريق. 3

يمكن اتخاذ اإلجراءات  .وغير رسمية مستمرة ألداء فريق عمل المشروعيقوم فريق إدارة المشروع بإتمام تقييمات رسمية 
الالزمة لحل المشاآل وتعديل االتصاالت ومواجهة النزاعات وتحسين التفاعل بين أعضاء الفريق عن طريق التقييم المستمر 

  .ألداء فريق المشروع

  تقارير األداء. 4

فير المستندات المتعلقة بحالة المشروع الحالية مقارنًة بالحاالت المتوقعة على تو) 1-3-5-10القسم رقم (تعمل تقارير األداء 
تشتمل مجاالت األداء التي يمكنها المساعدة في إدارة فريق المشروع على النتائج التي يتم الحصول عليها من  .من المشروع

معلومات التي يتم الحصول عليها من تقارير تساعد ال .مراقبة الجدول الزمني وضبط التكاليف ومراقبة الجودة وتحقيق النطاق
األداء والتوقعات المتعلقة بها في تحديد متطلبات الموارد البشرية المستقبلية والتقديرات والمكافئات والتحديثات التي يتم 

  .إدخالها على خطة إدارة شئون األفراد
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  أصول العملية التنظيمية. 5

أنها أن تؤثر على عملية إدارة فريق المشروع على ما يلي وذلك على سبيل المثال تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من ش
  :ال الحصر

 .شهادات التقدير •
 الرسائل اإلخبارية •
 .مواقع الويب •
 .هياآل العالوات •
 .الزي الموحد •
 .منح تنظيمية أخرى •

 واألساليب األدوات :إدارة فريق المشروع 9-4-2

  المالحظة والحوار. 1

يقوم فريق إدارة المشروع  .لمالحظة والحوار للحفاظ على التواصل مع العمل واتجاهات أعضاء فريق المشروعيتم استخدام ا
  .بمراقبة التقدم نحو نواتج المشروع واإلنجازات التي تعتبر مصدًرا للفخر لدى أعضاء الفريق والقضايا بين األشخاص

  تقييمات أداء المشروع. 2

ات األداء أثناء دورة حياة أحد المشروعات على توضيح األدوار والمسئوليات والتغذية الراجعة قد تشتمل أهداف القيام بتقييم
التوضيحية ألعضاء الفريق واآتشاف المشاآل غير المعلومة والتي لم يتم حلها ووضع خط تدريب األفراد وتحديد األهداف 

  .النوعية المراد تحقيقها في الفترات الزمنية المستقبلية

لحاجة إلى إجراء تقييمات رسمية أو غير رسمية ألداء المشروع على طول فترة المشروع ودرجة تعقيده تتوقف ا
  .وسياسته التنظيمية ومتطلبات التعاقد على العمالة وآمية وجودة االتصاالت المنتظمة

  إدارة النزاعات. 3

على الموارد النادرة وأولويات الجدولة الزمنية تشتمل مصادر النزاع  .يعتبر النزاع أمًرا ال مفر منه في بيئة المشروعات
تؤدي القواعد األساسية للفريق والمعايير الجماعية وممارسات إدارة المشروع الثابتة مثل تخطيط  .وأساليب العمل الشخصية

  .االتصال وتحديد األدوار إلى تقليل مقدار الصراع

عند إدارة اختالفات اآلراء بشكل صحيح، فإنها  . عمل إيجابيةتؤدي إدارة النزاعات الناجحة إلى إنتاجية أآبر وعالقات
إذا أصبحت تلك االختالفات عامًال سلبًيا، فإن أعضاء فريق المشروع  .قد تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية واتخاذ قرارات أفضل

اعدة في التوصل إلى حل في حالة تفاقم الصراع، ينبغي أن يقوم مدير المشروع بالمس .هم الذين يتحملون مسئولية إنهائها
في حالة استمرار  .ينبغي معالجة النزاع في وقت مبكر ويتم ذلك عادة بشكل سري باستخدام طريقة مباشرة وتعاونية .مقنع

  .الصراع الهدام، فقد يتم استخدام اإلجراءات الرسمية بما في ذلك اإلجراءات التأديبية

نبغي أن يتعرف مديرو المشروع على الخصائص التالية التي يتميز بها عند معالجة النزاع في بيئة الفريق الجماعية، ي
  :النزاع وعملية إدارة النزاع

 .النزاع أمر فطري وهو يحتم البحث عن البدائل •
 .النزاع هو مسألة جماعية تخص الفريق •
 .الصراحة تؤدي إلى حل النزاع •
 .ينبغي أن يرآز حل النزاع على المشاآل وليس على المسئوليات •
 .بغي أن يرآز حل النزاع على الحاضر وليس على الماضيين •

مديرو  .يتوقف غالًبا نجاح مديري المشروع في إدارة فرق المشروع بشكل آبير على قدرتهم على حل النزاعات
العوامل التي تؤثر على طرق حل النزاع تشتمل على ما  .المشروع المختلفون قد تكون لديهم أساليب مختلفة لحل النزاعات

  :يلي

 .للنزاع النسبية والقوة األهمية •
 .النزاع بحل المتعلق الزمني الضغط •
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 .النزاع في المشارآون يشغلها التي المراآز •
 .القصير والمدى الطويل المدى أساس على النزاع حل على التشجيع •

 يسول واستخدامه مكانه له الستة األساليب تلك من أسلوب وآل .النزاعات لحل عامة أساليب ست توجد

 :معين ترتيب لها

 .المحتمل أو الفعلي الصراع حالة من االنسحاب .التفادي/االنسحاب •
 .االختالف مجاالت من بدًال االتفاق مجاالت تأآيد .التكيف/التسوية •
 .األطراف جميع لدى الرضا من معينة درجة تحقق حلول عن البحث .الوسط الحلول •
-الكسب حلول إلى إال ذلك يؤدي ولن اآلخرين حساب على األشخاص أحد نظر وجهة فرض .اإلرغام •

 .الخسارة
 .وااللتزام الموافقة إلى يؤدي مختلفة مناظير من والرؤى النظر وجهات من العديد دمج .التآلف •
 ويستلزم البدائل فحص طريق عن حلها سيتم مشكلة أنه على النزاع مع التعامل .المشكلة حل/التصدي •

 .الصريح الحوارو والعطاء األخذ اتجاه وجود ذلك

  سجل المشاآل. 4

يعمل السجل المكتوب على توثيق ومراقبة الشخص المسئول عن حل  .تثار النقاط الخالفية أثناء إدارة فريق عمل المشروع
يعمل حل المشاآل على مواجهة العقبات التي قد تعوق الفريق عن تحقيق األهداف  .مشاآل معينة حسب التاريخ المستهدف

  .الخاصة به

  المهارات البينشخصية. 5

يستخدم مديرو المشروع مجموعة من المهارات الفنية والبشرية والمفاهيمية لتحليل المواقف والتفاعل بشكل مناسب مع 
  .يساعد استخدام المهارات البينشخصية المناسبة مديري المشروع في االستفادة من قوى جميع أعضاء الفريق .أعضاء الفريق

ة من المعلومات حول المهارات البينشخصية المناسبة لعمل المشروع والعمل غير المتعلق تتوافر مجموعة آبير
موسعة لبعض المهارات توجد تغطية  .وال يتناول هذا المشروع مجموعة المعلومات تلك بسبب عمقها الشديد .بالمشروع

تم بإيجاز تناول بعض المهارات وفيما يلي ي" و"البينشخصية المناسبة المستخدمة في إدارة المشروع في الملحق 
  .البينشخصية التي يستخدمها مديرو المشاريع بشكل آبير

تعتبر القيادة من األمور الهامة طول مراحل دورة المشروع  .تستلزم المشاريع الناجحة مهارات قيادة قوية .القيادة •
 .يق األداء المرتفعمن األهمية بمكان أن يتم نقل الرؤية وتحفيز فريق المشروع على تحق .جميعها

بما أن مدراء المشروع غالًبا ما يكون لديهم القليل من السلطة المباشرة أو ربما ال توجد لديهم سلطة  .التأثير •
مباشرة على أعضاء الفريق في الوسط المصفوفي، فإن قدرتهم على التأثير في أصحاب المصلحة في الوقت 

 تشتمل مهارات التأثير الرئيسة على ما يلي .المناسب يعتبر أمًرا مهًما إلنجاح المشروع
o القدرة على اإلقناع وتحديد النقاط والمراآز بوضوح. 
o مستويات مرتفعة من مهارات االستماع النشطة والفعالة. 
o مراعاة وجهات النظر المتباينة في أي موقف. 
o ات مع الحفاظ على تجميع المعلومات المتعلقة والهامة لمعالجة المشكالت الكبرى والوصول إلى اتفاق

 .الثقة المتبادلة
تشتمل  .ويستلزم ذلك القدرة على التفاوض والتأثير في المؤسسة وفريق إدارة المشروع .اتخاذ القرارات الفعالة •

 :بعض اإلرشادات المتعلقة باتخاذ القرارات
o الترآيز على األهداف التي سيتم خدمتها. 
o إتباع عملية اتخاذ القرار. 
o بيئيةدراسة العوامل ال. 
o تطوير السمات الشخصية لدى أعضاء الفريق. 
o تحفيز اإلبداع الجماعي لدى الفريق. 
o إدارة الفرص والمخاطر. 
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 المخرجات :إدارة فريق المشروع 9-4-3

  تحديثات العوامل البيئية المؤثرة في المشروع. 1

ة عملية إدارة فريق المشروع على ما يلي وذلك تشتمل العوامل البيئية المؤثرة في المشروع التي قد تحتاج إلى تحديثات نتيج
  :على سبيل المثال ال الحصر

 .اإلدخال إلى تقييمات األداء التنظيمي •
 .تحديثات المهارات الشخصية •

  تحديثات أصول العملية التنظيمية. 2

ما يلي وذلك على سبيل تشتمل أصول العملية التنظيمية التي قد تحتاج إلى تحديثات نتيجة عملية إدارة فريق المشروع على 
  :المثال ال الحصر

 .توثيق المعلومات التاريخية والدروس المستفادة •
 .القوالب •
 .العمليات القياسية التنظيمية •

  طلبات التغيير. 3

قد تؤثر تغييرات التوظيف سواء التي تتم بشكل اختياري أو بسبب أحداث خارج نطاق السيطرة على بقية خطة إدارة 
تؤدي مشاآل التوظيف إلى عرقلة خطة إدارة المشروعات مثل التسبب في تمديد الجدول الزمني أو تجاوز عندما  المشروع، 

قد تشتمل تغييرات التوظيف على نقل  .الميزانية، فينبغي تقديم طلب تغيير من خالل عملية تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير
  . ات خارجية وإيجاد بديل ألعضاء الفريق الذين غادروهاألشخاص إلى مهام مختلفة وإسناد بعض األعمال إلى جه

قد تشتمل  .أو تأثير المشاآل قبل حدوثها/اإلجراءات الوقائية هي تلك اإلجراءات التي يتم القيام بها لخفض احتمالية و
ور تلك اإلجراءات على التدريب العرضي لتقليل المشكالت أثناء حاالت غياب أعضاء فريق المشروع وتوضيح الد

  .اإلضافي للتأآد من إنجاز جميع المسئوليات

  تحديثات خطة إدارة المشروع. 4

  .تشتمل عناصر خطة إدارة المشروع التي قد يتم تحديثها على خطة إدارة التوظيف وذلك على سبيل المثال ال الحصر
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   إدارة اتصاالت المشروع10الفصل رقم 
تشتمل إدارة اتصاالت المشروع على العمليات التي البد من القيام بها لضمان جلب وتجميع وتوزيع وتخزين واسترداد 

ي مدراء المشروع معظم أوقاتهم في التواصل مع أعضاء 1يقض .معلومات المشروع والحفاظ عليها بشكل مناسب ومالئم
أو آانوا من خارج ) على جميع مستويات المؤسسة(صحاب المصلحة في المشروع سواء آانوا من الداخل الفريق وباقي أ

ويؤدي االتصال الفعال إلى بناء جسر بين أصحاب المصلحة المتعددين المشترآين في المشروع بحيث يتم الربط  .المؤسسة
يتم الربط بين وجهات نظر ومصالح متنوعة في تنفيذ بين خلفيات ثقافية وتنظيمية متنوعة وبين مستويات خبرة مختلفة و

  .المشروع أو نتائجه

 :يلي فيما تتمثل والتي المشروع اتصاالت إدارة عمليات على عامة نظرة يقدم 1-10 الشكل

 تأثير نطاق في تقع التي والمنظمات األفراد جميع تحديد عملية - أصحاب المصلحة تحديد 10-1

 .المشروع نجاح في وتأثيرهم واشتراآهم باهتماماتهم المتعلقة المناسبة تالمعلوما وتوثيق المشروع،

 المشروع في أصحاب المصلحة إليها يحتاج التي المعلومات تحديد عملية - االتصاالت تخطيط 10-2

 .التواصل طريقة وتحديد

 هو آما عالمشرو أسهم حاملي متناول في المناسبة المعلومات إتاحة عملية - المعلومات نشر 10-3

 .لذلك مخطط

 لإليفاء معهم والتعاون أصحاب المصلحة مع التواصل عملية - أصحاب المصلحة توقعات إدارة 10-4

 .وقوعها عند المشاآل ومواجهة باحتياجاتهم

 التقدم وإجراءات الحالة تقارير ذلك في بما األداء معلومات وتوزيع تجميع - األداء تقارير صياغة 10-5

 .لتوقعاتوا المشروع في

 آل وتحدث  المعرفية، المجاالت باقي في الموجودة العمليات ومع البعض بعضها مع العمليات هذه تتفاعل
 تقسيم حالة في المشروع مراحل من أآثر أو مرحلة في وتحدث مشروع آل في األقل على واحدة مرة عملية

 محددة واجهات مع متمايزة وناتآمك هنا عرضها يتم العمليات أن من الرغم على .مراحل إلى المشروع

 .بالتفصيل هنا شرحها تم طرق بعدة وتتفاعل تتداخل أنها إال جيًدا،

 :ذلك في بما المحتملة األبعاد من العديد على االتصال نشاط يشتمل

 )الجمهور اإلعالم، وسائل أخرى، مشروعات عمالء، (وخارجية) المشروع داخل (داخلية •
 ذات والمناقشات اإللكتروني البريد رسائل (شكلية وغير) والملخصات والمذآرات التقارير (شكلية •

 ).المخصص الغرض
 ).األقران مع (وعمودية) المؤسسة في والدنيا العليا المستويات (رأسية •
 ). رسمية غير اتصاالت (رسمية وغير) السنوية والتقارير اإلخبارية الدوريات (رسمية •
 .وشفهية تحريرية •
 ).الجسم ولغة صوتية يحاءاتإ (لفظية وغير لفظية •

 ال المثال سبيل على مثًال ومنها المشروعات وإدارة العامة اإلدارة في تتشابه االتصال مهارات معظم
 :الحصر

 .وبفعالية باهتمام االستماع •
 .أفضل فهم على الحصول لضمان التحري ومواقف وأفكار االستجواب •
 .يةفعال أآثر يصبحوا بحيث الفريق خبرة زيادة تعليم •
 .تأآيدها أو المعلومات لتحديد الحقائق عن البحث •
 .وإدارتها التوقعات ضبط •
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 .ما إجراء باتخاذ المؤسسات إحدى أو األشخاص أحد إقناع •
 .األطراف بين تبادلًيا مقبولة اتفاقيات تحقيق بشأن التفاوض •
  .هدامة تأثيرات وقوع لمنع النزاع حل •
 .التالية الخطوات وتحديد واختصار تلخيص •

 

 
 نظرة عامة على إدارة اتصاالت المشروع. 1-10الشكل 

 

  أصحاب المصلحة تحديد 10-1
جميع األفراد والمنظمات التي تقع في نطاق تأثير المشروع وتوثيق المعلومات   هي عملية تحديدأصحاب المصلحةتحديد 

 هم أصحاب المصلحة. 3-10 و2-10كلين انظر الش .المناسبة المتعلقة باهتماماته واشتراآهم وتأثيرهم في نجاح المشروع
أولئك األشخاص أو المؤسسات مثل العمالء أو الرعاة أو المؤسسة المنفذة أو الجمهور الذين يشارآون بشكل فعال في 

وقد  .وقد يكون لهم تأثير على المشروع ونواتجه .المشروع أو الذين قد تتأثر مصالحهم إيجابًيا أو سلبًيا بأداء أو إنهاء المشروع
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يتواجد أصحاب المصلحة عند مستويات متفاوتة داخل المؤسسة وقد يمتلكون مستويات سلطة متفاوتة أو قد يكونوا من خارج 
  . يحدد أنواع مختلفة من أصحاب المصلحة في المشروع3-2الشكل رقم  .المؤسسة المنفذة للمشروع

 تحليل يتم وأن المشروع من مبكر وقت في المصلحة أصحاب تحديد يتم أن المشروع إلنجاح المهم من
 أصحاب من فرد آل من للتقرب إستراتيجية وضع يمكن .وتأثيرهم واهتمامهم وتوقعاتهم اهتماماتهم مستويات
 من والتقليل اإليجابية التأثيرات من حد أقصى لتحقيق المصلحة أصحاب تدخل وميعاد مستوى وتحديد المصلحة
 لضبط المشروع تنفيذ أثناء دورية بصفة والمماثلة التقييم إستراتيجية مراجعة ينبغي .المحتملة السلبية التأثيرات

 .المحتملة التغييرات

 يكون المشروع مدير وقت أن بما .المصلحة أصحاب من آبير عدد على المشروعات معظم تشتمل
 اهتماماتهم حسب المصلحة أصحاب تصنيف فينبغي اإلمكان، قدر فعال بشكل استغالله الضروري ومن محدوًدا
 الالزمة العالقات على الترآيز من المشروع مدير تمكين إلى ذلك يؤدي .المشروع في واشتراآهم وتأثيرهم

 .المشروع إنجاح لضمان

 

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :أصحاب المصلحةتحديد . 2-10الشكل رقم 

 

 
   مخطط تدفق بيانات تحديد أصحاب المصلحة3-10الشكل 

  المدخالت : تحديد أصحاب المصلحة10-1-1
  وثيقة تأسيس المشروع. 1

توفر وثيقة تأسيس المشروع المعلومات المتعلقة باألطراف الداخلية والخارجية المشترآة في المشروع والمتأثرة به مثل راعي 
فراد والمؤسسات األخرى التي المشروع والعمالء وأعضاء الفريق والمجموعات واألقسام المشارآة في المشروع واأل) رعاة(

  .تتأثر بالمشروع
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  مستندات المشتريات. 2
إذا آان المشروع نتيجة أحد أنشطة المشتريات أو تم بناؤه اعتماًدا على تعاقد ثابت، فإن أطراف ذلك التعاقد هم أصحاب 

ثل المزودين على أنهم ضمن وينبغي النظر إلى باقي األطراف وثيقة الصلة بالمشروع م .المصلحة الرئيسيين في المشروع
  .قائمة أصحاب المصلحة في المشروع

   العوامل البيئية المؤثرة في المشروع3
تشتمل العوامل البيئية المؤثرة في المشروع والتي من شأنها أن تؤثر على عملية تحديد أصحاب المصلحة على ما يلي وذلك 

  :على سبيل المثال ال الحصر

 .رآةالش أو المؤسسة وهيكل ثقافة •
 )المنتج ومعايير اللوائح مثل (الصناعية أو الحكومية المعايير •

  أصول العملية التنظيمية. 4

تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية تحديد أصحاب المصلحة على ما يلي وذلك على سبيل 
  :المثال ال الحصر

 أصحاب المصلحة سجل قوالب •
 .سابقة مشروعات من المستفادة الدروس •
 .سابقة مشروعات من المصلحة أصحاب سجالت •

  واألساليب األدوات : تحديد أصحاب المصلحة10-1-2
  تحليل أصحاب المصلحة. 1

تحليل أصحاب المصلحة هي عملية تجميع وتحليل المعلومات الكمية والكيفية بشكل نظامي لتحديد األفراد الذين يجب مراعاة 
ي عملية تحدد المصالح والتوقعات والتأثيرات المتعلقة بأصحاب المصلحة وتقوم بالربط بينها وه .مصالحهم في المشروع

آما أنها تساعد في تحديد عالقات أصحاب المصلحة والتي يمكن تفعيلها لبناء ائتالفات وشراآات  .وبين الغرض من المشروع
  .محتملة لتحسين فرصة إنجاح المشروع

 :أدناه الواردة الخطوات باعبإت المصلحة أصحاب تحليل يتم

تحديد جميع أصحاب المصلحة المحتملين والمعلومات المتعلقة بهم مثل األدوار واألقسام  :1الخطوة رقم  •
عادة ما يتم تحديد أصحاب المصلحة  .والمصالح ومستويات الخبرة والتوقعات ومستويات التأثير الخاصة بهم

ص يقوم بدور في أخذ القرارات أو اإلدارة والذي يتأثر بناتج وهم يشتملون على أي شخ .الرئيسيين بسهولة
 .المشروع مثل الراعي أو مدير المشروع أو العميل الرئيس

o  عن طريق إجراء مقابالت مع أصحاب المصلحة المحددين أصحاب المصلحةغالًبا ما يتم تحديد باقي 
 .وتكبير القائمة حتى يتم إدراج جميع أصحاب المصلحة المحتملين

تحديد التأثير أو الدعم المحتمل الذي يستطيع آل فرد من أصحاب المصلحة تقديمه وتصنيفهما  :2الخطوة رقم  •
 الكبرى أن يتم منح األولوية ألصحاب أصحاب المصلحةمن المهم في مجتمعات  .لتحديد إستراتيجية االقتراب

توجد العديد من نماذج التصنيف  .ارة توقعاتهمالمصلحة الرئيسيين لضمان االستفادة الفعالة من الجهود في نقل وإد
 :المتوافرة بما فيها ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

o لديهم وحسب ") النفوذ("المصلحة، تجميع أصحاب المصلحة حسب مستويات السلطة /شبكة النفوذ
 .لديهم فيما يتعلق بنواتج المشروع") المصلحة("مستوى أو حصة 

o لديهم وحسب ") النفوذ("ثير، تجميع أصحاب المصلحة حسب مستويات السلطة التأ/شبكة الطاقة
 .في المشروع") تأثيرهم("مشارآتهم النشطة 

o في المشروع ") التأثير("األثر، تجميع أصحاب المصلحة حسب مشارآتهم النشطة /شبكة التأثير
 ").اُألثر("يذه وقدرتهم على التأثير في التغييرات التي تطرأ على تخطيط المشروع أو تنف

o  القدرة على فرض (نموذج المالحظة، وصف فئات أصحاب المصلحة حسب ما لديهم من سلطة
 ).مالئمة مشارآتهم(وشرعية ) الحاجة إلى العناية الفورية(وإلحاحية ) إرادتهم

 



This copy is a PMI member benefit, not for distribution, sale or reproduction.

 أصحاب تسكين يمثل بحيث ط-أ مع المصلحة/السلطة شبكة على مثاًال يقدم 4-10 رقم الشكل

 .عامةال المصلحة

 
  المصلحة المتعلقة بأصحاب المصلحة/مثال على شبكة السلطة 4-10الشكل 

يتم تقييم احتمالية تفاعل أو تجاوب أصحاب المصلحة الرئيسيين في مواقف متعددة آي يتم  :3الخطوة رقم  •
 .التخطيط لكيفية التأثير فيهم لتحسين دعمهم والتقليل من التأثيرات السلبية المحتملة

  لخبراءرأي ا. 2
لضمان تحديد وسرد أصحاب المصلحة بشكل شامل، ينبغي الحصول على آراء الخبراء من المجموعات أو األفراد ذوي 

  :التدريب أو الخبرة التخصصية في المجال مثل

 .العليا اإلدارة •
 .المؤسسة ضمن الموجودة الوحدات باقي •
 .تحديدهم تم الذين الرئيسيين المصلحة أصحاب •
 الدروس خالل من أو مباشر بشكل (المجال نفس في المشروعات في يعملون الذين المشروع مدراء •

 ).المستفادة
 .المشروع أو العمل مجال في المواد خبراء •
 .والمستشارين الصناعية المجموعات •
 .والتقنية المهنية االتحادات •

 والمقابالت ئيةالثنا االجتماعات (المستقلين المستشارين خالل من الخبراء آراء على الحصول يمكن

 ).غيرها أو االستقصاءات أو النموذجية الفئات (الفرق أشكال أحد خالل من أو) وغيرها الشخصية

  المخرجات : تحديد أصحاب المصلحة10-1-3
  أصحاب المصلحةسجل . 1

 المتعلقة وهو يشتمل على جميع التفاصيل .يعتبر سجل أصحاب المصلحة هو الناتج الرئيس لعملية تحديد أصحاب المصلحة
  :بأصحاب المصلحة الذين تم تحديدهم بما في ذلك ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 .االسم أو المرآز الوظيفي في المؤسسة أو الموقع أو الدور في المشروع أو معلومات االتصال :معلومات التحديد •
محتمل على المشروع والمرحلة داخل دورة المتطلبات الكبرى والتوقعات الرئيسة والتأثير ال :معلومات التقييم •

 .الحياة التي تحظى بأقصى اهتمام
 .مقاومين أو غير ذلك/محايدين/خارجيين ، داعمين/داخليين :تصنيف أصحاب المصلحة •
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  أصحاب المصلحةإستراتيجية إدارة . 2
ت السلبية ألصحاب المصلحة طوال تعمل إستراتيجية إدارة أصحاب المصلحة على تحديد طريقة لزيادة الدعم وتقليل التأثيرا

  :وهي تشتمل على بعض العناصر مثل .دورة حياة المشروع الكاملة

 . الرئيسيين الذين يمكنهم التأثير في المشروع بشكل واضحأصحاب المصلحة •
 .مستوى المشارآة في المشروع التي يرغب فيها آل فرد من أصحاب المصلحة الذين تم تحديدهم •
 ).آمجموعات(لحة وإدارتها مجموعات أصحاب المص •

يقدم  ، أصحاب المصلحةتعتبر مصفوفة تحليل أصحاب المصلحة إحدى الطرق الشائعة لتوضيح إستراتيجية إدارة 
 . مثاًال على مصفوفة فارغة مزودة بعناوين األعمدة5-10الشكل رقم 

 
  مصفوفة عينية لتحليل أصحاب المصلحة. 5-10الشكل رقم 

 تمنع حساسية درجة ذات المصلحة أصحاب إدارة إستراتيجيات ببعض المتعلقة تالمعلوما بعض تكون قد
 المعلومات بنوع يتعلق فيما قرار باتخاذ المشروع مدير يقوم أن يجب .المشترآة الوثائق إحدى في إدراجها

 .المصلحة أصحاب إدارة إستراتيجية في إدراجه سيتم الذي التفصيل ومستوى

 

   تخطيط االتصاالت10-2
 . في المشروع وتحديد طريقة التواصلأصحاب المصلحة المعلومات التي يحتاج إليها خطيط االتصاالت هو عملية تحديدت

، تستجيب عملية تخطيط االتصاالت الحتياجات أصحاب المصلحة إلى المعلومات 7-10 و6-10انظر الشكلين رقم 
 معينة، متى يحتاجون إليها، طريقة حصولهم عليها، األشخاص واالتصاالت فمثال من هم األفراد الذين يحتاجون إلى معلومات

على الرغم من أن جميع المشروعات تتشارك في الحاجة إلى تناقل معلومات المشروعات، فإن  .الذين سيوفرونها لهم
لومات وتحديد يعتبر تحديد حاجة أصحاب المصلحة إلى المع .الحاجات المعلوماتية وطرق النشر تتفاوت فيما بينها بشكل آبير

  .الطرق المناسبة لإليفاء بتلك االحتياجات من العوامل الهامة إلنجاح المشروع

 الحساسة المعلومات ونقل الرسائل تسليم في التأخير مثل مشاآل حدوث إلى االتصال تخطيط سوء سيؤدي
 ديرلم االتصال خطة تسمح .الضروريين المصلحة أصحاب ببعض االتصال ضعف أو خاطئة جهات إلى

 الفعال االتصال .المصلحة أصحاب مع ومؤثر فعال بشكل للتواصل الالزمة الطريقة بتوثيق يقوم بأن المشروع

 الفعال االتصال .صحيح تأثير لها ويكون المناسب الوقت وفي الصحيح بالشكل توفيرها يتم المعلومات أن يعني

 جًدا مبكر وقت في المشروعات معظم في االتصال تخطيط يتم .فقط الضرورية المعلومات توفير إلى يشير

 والميزانية الوقت مثل مناسبة مصادر بتخصيص ذلك ويسمح .المشروع إدارة خطة وضع أثناء يحدث آأن

 وينبغي المشروع حياة فترة طوال منتظم بشكل تلك التخطيط عملية نتائج تنقيح ينبغي .االتصال ألنشطة

 . مفعولها سريان استمرارية لضمان مراجعتها

 هيكل أن حيث المشروع في المؤثرة البيئية العوامل مع قوية بعالقة االتصاالت تخطيط عملية ترتبط
 .المشروع في االتصاالت متطلبات على آبير تأثير له سيكون المؤسسة
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  نات تخطيط االتصاالتمخطط تدفق بيا. 7-10الشكل 

  المدخالت : تخطيط االتصاالت10-2-1
  أصحاب المصلحةسجل . 1

  .1-3-1-10 في القسم رقم المصلحةاب حيتم شرح سجل أص

  أصحاب المصلحةإستراتيجية إدارة . 2
  .2-3-1-10يتم شرح إستراتيجية إدارة أصحاب المصلحة في القسم رقم 

   العوامل البيئية المؤثرة في المشروع3
يتم استخدام جميع العوامل البيئية المؤثرة في المشروع آمدخالت لتلك العملية حيث أن االتصال يجب أن يتكيف مع بيئة 

  .المشروع

  أصول العملية التنظيمية. 4
ومن بين ذلك، تعتبر الدروس المستفادة  .يتم استخدام جميع العمليات التنظيمية آمدخالت لعملية تخطيط االتصاالت

ات التاريخية على جانب آبير من األهمية ألنها تستطيع توفير رؤى حول القرارات التي يتم اتخاذها بخصوص والمعلوم
ويمكن استخدامها آمعلومات إرشادية لتخطيط أنشطة االتصال  .االتصاالت ونتائج تلك القرارات في مشروعات مشابهة سابقة

  .في المشروع الحالي

   واألساليباألدوات : تخطيط االتصاالت10-2-2
  .تحليل متطلبات االتصال. 1

يتم تحديد تلك المعلومات عن  .يعمل تحليل متطلبات االتصال على تحديد االحتياجات المعلوماتية لدى أصحاب المصلحة
يتم توسيع موارد المشروع بناًءا على  .طريق الجمع بين نوع وشكل المعلومات الالزمة عن طريق تحليل قيمة تلك المعلومات

  .لومات االتصال التي تسهم في إنجاح المشروع أو عندما يكون هناك ضعف في االتصال قد يؤدي إلى الفشلمع

ينبغي أن يأخذ مدير المشروع بعين االعتبار عدد قنوات أو مسارات االتصال المحتملة آمؤشر على درجة تعقيد 
 حيث ن تشير إلى عدد أصحاب 2)/1-ن(ن ويكون العدد الكلي لقنوات االتصال المحتملة هو  اتصاالت المشروع، 

 قناة اتصال 45 = 2)/1-10 (10 من أصحاب المصلحة يشتمل على 10وبالتالي، فإن المشروع الذي به  المصلحة، 
وبالتالي، فإن المكون األساسي لتخطيط االتصاالت الفعلية في المشروع هو تحديد وتخصيص من سيتواصل مع  .محتملة

 .ومات معينةمن ومن سيحصل على معل

 :ذلك في بما المشروع في االتصال متطلبات لتحديد المعلومات استخدام عادًة يتم
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 .مخططات التنظيم •
 .عالقات تنظيم المشروع ومسئولية أصحاب المصلحة •
 .األنظمة واألقسام والتخصصات المشترآة في المشروع •
 .لوجستيات عدد األشخاص الذين سيشترآون في المشروع ومواقعهم •
 ).مثل التواصل عبر الهياآل التنظيمية(ت المعلومات الداخلية حاجا •
 ).مثل التواصل مع وسائل اإلعالم أو الجمهور أو المقاولين(حاجات المعلومات الخارجية  •
معلومات أصحاب المصلحة التي يتم الحصول عليها من سجل أصحاب المصلحة وإستراتيجية إدارة أصحاب  •

 .المصلحة

  لتكنولوجيا االتصا. 2
فعلى سبيل المثال،  قد يكون هناك تفاوت واضح بين الطرق المستخدمة لنقل المعلومات بين أصحاب المصلحة في المشروع، 

قد يستخدم فريق المشروع أساليب تبدأ من محادثات موجزة وحتى االجتماعات المطولة أو من وثائق تحريرية مبسطة وحتى 
  .التي يمكن الدخول إليها عبر اإلنترنت آطرق االتصال) اناتمثل الجداول الزمنية وقواعد البي(المواد 

  :تشتمل العوامل التي قد تؤثر على المشروع على ما يلي

هل يتوقف نجاح المشروع على توافر المعلومات المحدثة بشكل مستمر في  .إلحاحية الحاجة إلى المعلومات •
 رها بشكل منتظم تفي بالغرض؟اإلخطارات اللحظية أم أن التقارير المكتوبة التي يتم إصدا

 هل هناك أنظمة مناسبة جاهزة في المكان الصحيح أم أن احتياجات المشروع تضمن التغيير؟ .توافر التكنولوجيا •
المصلحة المقصودين من الوصول إلى تقنية االتصاالت ) أصحاب(فعلى سبيل المثال، هل يتمكن صاحب 

 المحددة؟
ل تتوافق أنظمة االتصال المقترحة مع خبرة ودراية المشارآين في ه .العاملون المتوقعون في المشروع •

 المشروع أم من الضروري وجود تدريب وتعلم شاملين؟
 هل من المحتمل أن تتغير التكنولوجيا المتاحة قبل أن ينتهي المشروع؟ .فترة المشروع •
 راضية؟هل يلتقي الفريق ويعمل بشكل مباشر أم يحدث ذلك في بيئة افت .بيئة المشروع •

  نماذج االتصال. 3
 إلى الطريقة التي يتم من خاللها إرسال واستقبال المعلومات بين 8-10يشير الشكل الرئيس لالتصال الموضح في الشكل رقم 

  :تشتمل العناصر الرئيسة للنموذج على ما يلي .اثنين من األطراف يعرفان بالمرسل والمستقبل

 .لى لغة يفهمها اآلخرونلترجمة األفكار أو الخواطر إ .التشفير •
 .ناتج التشفير .الرسائل ورسائل التغذية المرتدة •
 .الطريقة المستخدمة لنقل الرسالة .الوسط •
مثل المسافة أو التكنولوجيا غير المتاحة أو نقص (أي شيء يتداخل مع إرسال وفهم الرسالة  .التشويش •

 ).المعلومات
 .ذات معنىلترجمة الرسالة إلى أفكار وخواطر  .فك التشفير •

ويعني التسليم أن المستقبل  .يشتمل ذلك النموذج على إجراء الستالم الرسالة . يقدم نموذج اتصال رئيس8-10الشكل 
وهناك إجراء آخر يتمثل في الرد على الرسالة والذي يعني  يبلغ عن استالم الرسالة وليس بالضروري االتفاق مع الرسالة، 

  .فهم الرسالة والرد عليهاأن المستقبل قد قام بفك تشفير و
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  نموذج اتصال رئيس. 8-10الشكل 

 
يضطلع المرسل باعتباره جزًءا  .ينبغي أخذ مكونات نموذج االتصاالت في االعتبار عند مناقشة اتصاالت المشروع

ح في عملية االتصاالت بمسئولية جعل المعلومات واضحة وآاملة بحيث يستطيع المستقبل أن يحصل عليها بشكل صحي
تقع على المستقبل مسئولية التأآد من أن المعلومات قد تم استالمها بالكامل وفهمها  .والتأآد من أنها مفهومة بشكل صحيح

  أي فشل في االتصال قد يؤثر بشكل سلبي على المشروع،  . وقبولها بشكل صحيح

م التواصل بشكل فعال مع أصحاب هناك العديد من التحديات التي تتم مواجهتها عند استخدام تلك المكونات آي يت
آي يقوم أحد  .ضرورة مراعاة وجود فريق ذو مؤهالت تقنية عالية ومتعدد الجنسيات في المشروع .المصلحة في المشروع

أعضاء الفريق بنقل أحد المفاهيم التقنية بنجاح إلى عضو آخر في الفريق في دولة مختلفة، فإن ذلك قد يستلزم تشفير 
المناسبة وإرسالها باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات وجعل المستقبل يقوم بفك تشفير الرسالة والرد الرسالة باللغة 

  .أي تشويش يحدث يؤثر سلبًيا على معنى الرسالة . عليها أو تقديم تغذية مرتدة

  طرق االتصال. 4
ويمكن تصنيف تلك  . في المشروعيوجد العديد من طرق االتصال المستخدمة لمشارآة المعلومات بين أصحاب المصلحة

  :الطرق بشكل إجمالي إلى

 .بين اثنين أو أآثر من األطراف الذين يقومون بتبادل الملومات في العديد من االتجاهات .االتصال التفاعلي •
وتتمثل أآثر الطرق فعالية في توفير فهم مشترك لدى جميع المشارآين حول موضوعات معينة ويشتمل ذلك على 

 . والمكالمات الهاتفية ومؤتمرات الفيديو المرئية وغيرهااللقاءات
ويضمن ذلك أن يتم  يتم اإلرسال إلى مستلمين معينين يحتاجون إلى اإلطالع على المعلومات،  .االتصال السريع •

يشتمل االتصال  .توزيع المعلومات ولكنه ال يضمن أن المستقبل المقصود قد حصل عليها واستوعبها بالفعل
على الخطابات والمفكرات والتقارير ورسائل البريد اإللكتروني ورسائل الفاآس ورسائل البريد الصوتي السريع 

 .واإلصدارات الصحافية وغيرها
يستخدم لنقل آميات آبيرة من المعلومات أو لنقل المعلومات إلى جماهير عريض وهو األمر  .االتصال الواسع •

تشتمل تلك الطرق على مواقع  .ى االتصال حسب حرية اختيارهمالذي يتطلب أن يحصل المستقبلون على محتو
 .اإلنترانت والتعلم االلكتروني ومخازن المعرفة

 .يقرر مدراء المشروع وذلك حسب متطلبات االتصال ماهية وآيفية ومواعيد استخدام طرق االتصال في المشروع

  المخرجات : تخطيط االتصاالت10-2-3
   خطة إدارة االتصاالت. 1

قد تكون خطة  ).1-3-2-4القسم رقم (م إدراج خطة إدارة االتصاالت في خطة إدارة المشروع أو تكون خطة ثانوية فيها يت
  .إدارة االتصاالت رسمية أو غير رسمية أو شديدة التفصيل أو ذات خطوط عامة محددة وذلك حسب احتياجات المشروع

  :تعمل خطة إدارة المشروعات عادًة على توفير ما يلي

 .متطلبات االتصال لدى أصحاب المصلحة •
 .المعلومات المراد نقلها بما في ذلك اللغة والشكل والمحتوى ومستوى التفصيل •
 .سبب نشر تلك المعلومات •
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 .اإلطار الزمني وتكرارية المعلومات المطلوبة •
 .الشخص المسئول عن نقل المعلومات •
 .الشخص المسئول عن الموافقة على نشر المعلومات السرية •
 .الشخص أو المجموعات التي ستستلم تلك المعلومات •
 .أو اإلصدارات الصحافية/أو البريد اإللكتروني و/الطرق أو التقنيات المستخدمة لنقل المعلومات مثل المذآرات و •
 .الموارد المخصصة لألنشطة االتصال بما في ذلك الوقت والميزانية •
لتصعيد المشاآل التي يتعذر حلها عند مستوى ) األسماء(ة اإلدارة عملية التصعيد التي تحدد األطر الزمنية وسلسل •

 .وظيفي منخفض
 .وتطوره المشروع تقدم زيادة مع االتصال إدارة خطة وصقل تحديث طرق •
 .الشائعة المصطلحات مسرد •
 المحتمل الترخيص تسلسل مع العمل إجراءات تسيير وأنظمة المشروع في المعلومات تدفق مخططات •

 .وغيرها االجتماعات وخطط لتقاريرا وقائمة
 .غيرها أو معينة تنظيمية سياسات أو تقنية أو قانون أو تشريع من عادًة تنتج والتي االتصال قيود •
 فريق واجتماعات المشروع حالة الجتماعات وقوالب إرشادات على االتصاالت إدارة خطة تشتمل آما
 الخاص الويب موقع استخدام إضافة أيًضا يمكن .رونياإللكت والبريد اإللكترونية واالجتماعات المشروع

 .المشروع في استخدامها حالة في المشروع إدارة وبرامج بالمشروع

  تحديثات مستند المشروع. 2

 :الحصر ال المثال سبيل على وذلك يلي ما على تحديثها يتم قد التي المشروع مستندات تشتمل

 بالمشروع الخاص الزمني الجدول •
 المصلحةأصحاب  سجل •
 .أصحاب المصلحة إدارة إستراتيجية •

   نشر المعلومات10-3
انظر الشكلين  .نشر المعلومات هو عملية إتاحة المعلومات المناسبة في متناول حاملي أسهم المشروع آما هو مخطط لذلك

 الترآيز هنا بصفة ويتم .، يتم تنفيذ نشر المعلومات طوال فترة حياة المشروع وفي جميع عمليات اإلدارة10-10 و10-9
أساسية على عملية التنفيذ التي تشتمل تطبيق خطة إدارة االتصاالت باإلضافة إلى الرد على طلبات الحصول على المعلومات 

  :يشتمل نشر المعلومات الفعال على استخدام عدد من األساليب مثل .غير المتوقعة

 .التصالحلقات وحواجز التغذية المرتدة ل .المستقبل-نماذج المرسل •
تعمل الحالة على تخصيص األوقات التي يتم فيها التواصل التحريري مقابل التواصل الشفهي  .اختيار الوسائط •

واألوقات التي تتم فيها آتابة مذآرة غير رسمية مقابل تقرير رسمي واألوقات التي يتم فيها التواصل المباشر 
 .وجًها لوجه مقابل التواصل عبر البريد اإللكتروني

 .صيغة المبني للمعلوم مقابل المبني للمجهول، تراآيب الجمل واختيار األلفاظ .سلوب الكتابةأ •
 . إعداد جدول أعمال ومعالجة النزاعات .أساليب إدارة االجتماع •
 .لغة الجسم وتصميم الوسائل البصرية المساعدة .أساليب العرض •
 .على العقباتالوصول إلى االتفاقات الجماعية والتغلب  .أساليب التسهيل •
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  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :  نشر المعلومات9-10الشكل رقم 

 

 
   مخطط تدفق بيانات نشر المعلومات-10-10الشكل 

  المدخالت : نشر المعلومات10-3-1
  خطة إدارة المشروع. 1

  .1-3-2-10وضحة في القسم رقم على خطة إدارة االتصاالت الم) 1-3-2-4القسم رقم (تشتمل خطة إدارة المشروع 

  تقارير األداء. 2
يتم االستعانة بتقارير األداء لنشر معلومات أداء المشروع وحالته وينبغي أن يتم توفيرها قبل االجتماعات وينبغي أن تتسم 

  .بالدقة واالنضباط قدر اإلمكان

وتتعلق هذه  .يتم توفيرها أثناء تنفيذ المشروعيتم إنتاج وتحديث وإعادة إصدار التنبؤات حسب قياسات أداء العمل  التي 
المعلومات باألداء السابق للمشروع والذي قد يؤثر على المشروع في المستقبل مثل التقدير عند اإلآمال والتقدير الالزم 

ولكن قد ) 2-2-3-7انظر القسم رقم (غالًبا ما يتم الحصول على معلومات التنبؤ  باستخدام طرق القيمة المكتسبة  .لإلآمال
يتم استخدام طرق أخرى مثل المماثلة مع مشروعات سابقة وإعادة تقدير األعمال المتبقية ودمج تأثير الفعاليات الخارجية 

ينبغي أن تتوافر تلك المعلومات جنًبا إلى جنب مع معلومات األداء  .في الجدول الزمني وغيرها من الطرق األخرى
تم شرح طرق التنبؤ في القسم رقم  .جب نشرها الستخدامها في أغراض اتخاذ القراراتوالمعلومات األخرى الهامة التي ي

  .1-3-5-10يتم توفير معلومات إضافية عن تقارير األداء في القسم رقم  .10-5-2-2

  أصول العملية التنظيمية. 3
ملية نشر المعلومات على ما يلي التي من شأنها أن تؤثر على ع) 3-4-2انظر القسم رقم (تشتمل أصول العملية التنظيمية 
  :وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 .السياسات واإلجراءات واإلرشادات المتعلقة بنشر المعلومات •
 .القوالب •
 .المعلومات التاريخية والدروس المستفادة •
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  واألساليب األدوات : نشر المعلومات10-3-2
  طرق االتصال. 1

اعات المرئية والسمعية، المحادثات باستخدام الكمبيوتر وغيرها من طرق التواصل االجتماعات الفردية والجماعية، االجتم
  .عن بعض يتم استخدامها لنشر المعلومات

  أدوات نشر المعلومات. 2
  :يمكن نشر معلومات المشروع باستخدام مجموعة متنوعة من األدوات مثل

لصحافية والوصول المشترك العام إلى قواعد توزيع المستندات المطبوعة وأنظمة الحفظ اليدوية واإلصدارات ا •
 .البيانات اإللكترونية

أدوات االتصال وعقد المؤتمرات اإللكترونية مثل البريد اإللكتروني والفاآس والبريد الصوتي والهاتف والفيديو  •
 .ومؤتمرات الويب ومواقع الويب والنشر على مواقع الويب وغيرها

 إدارة المشروع مثل واجهات الويب المستخدمة للجدولة الزمنية وبرامج إدارة األدوات اإللكترونية المستخدمة في •
 .المشروع واالجتماعات وبرامج دعم المكتب االفتراضي والبوابات وأدوات إدارة العمل التعاوني

  المخرجات : نشر المعلومات10-3-3
  تحديثات أصول العملية التنظيمية. 1

  : قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصرتشتمل أصول العملية التنظيمية التي

يمكن إرسال المعلومات إلى أصحاب المصلحة حول المشاآل التي تم  .اإلخطارات المرسلة إلى أصحاب المصلحة •
 .حلها والتغييرات المقبولة وحالة المشروع العامة

ة حالة المشروع وتشتمل على الدروس توضح تقارير المشروع الرسمية وغير الرسمي .تقارير المشروع •
 ).12-4الفصول من (المستفادة وسجالت المشاآل ومخرجات المجاالت المعرفية األخرى 

يقوم فريق المشروع بإمداد بعض أو آل أصحاب المصلحة في المشروع بالمعلومات بشكل  عروض المشروع •
 .تياجات الجمهور المقدمة لهينبغي أن ترتبط المعلومات وطريق عرضها باح .رسمي أو غير رسمي

يمن أن تشتمل سجالت المشروع على المراسالت والمذآرات واالجتماعات وباقي المستندات  .سجالت المشروع •
يمكن ألعضاء فريق  .ينبغي الحفاظ على تلك المعلومات بطريقة منظمة قدر اإلمكان .التي تشرح الموضوع

 . المشروع والذي قد يكون في صورة مطبوعة أو إلكترونيةالمشروع أن يحتفظوا بالسجالت في دفتر أو سجل
يمكن نشر المعلومات التي يتم الحصول عليها من أصحاب المصلحة  .التغذية المرتدة من أصحاب المصلحة •

 .وتتعلق بعمليات المشروع واالستعانة بها لتعديل أو تحسين األداء المستقبلي للمشروع
توثيق على أسباب المشاآل واألسباب الكامنة وراء اإلجراء التصحيح المحدد يشتمل ال .توثيق الدروس المستفادة •

يتم توثيق ونشر الدروس المستفادة بحيث تصحب جزًءا من  .وباقي أنواع الدروس المستفادة من نشر المعلومات
 .قواعد البيانات التاريخية للمشروع والمؤسسة المنفذة

  أصحاب المصلحة إدارة توقعات 10-4
 والتعاون معهم لإليفاء باحتياجاتهم ومواجهة أصحاب المصلحة هي عملية التواصل مع أصحاب المصلحةتوقعات إدارة 

تستلزم إدارة توقعات أصحاب المصلحة وجود أنشطة اتصال موجهة . 12-10 و11-10انظر الشكلين  .المشاآل عند وقوعها
  :  ومواجهة اهتماماتهم وحل مشاآلهم مثلمباشرة إلى أصحاب المصلحة في المشروع للتأثير في توقعاتهم

إدارة توقعات أصحاب المصلحة بشكل فعال لزيادة احتمالية قبول المشروع عن طريق مناقشة رغباتهم والتأثير  •
 .فيها لتحقيق أهداف المشروع والحفاظ عليها

ينبغي  .اآل المستقبليةمواجهة المخاوف التي لم تتحول بعد إلى مشاآل والتي عادة ما تكون متعلقة بتوقع المش •
 .اإلفصاح عن تلك المخاوف ومناقشتها وينبغي تقييم المخاطر

قد ينتج عن حل المشاآل طلب تغيير أو قد تتم معالجته خارج المشروع آأن  .حل المشاآل التي آان قد تم تحديدها •
 .يتم تأجيله إلى مشروع أو مرحلة أخرى أو تتم إحالته إلى هيئة تنظيمية أخرى

 إدارة التوقعات في زيادة احتمالية نجاح المشروح من خالل ضمان أن يدرك أصحاب المصلحة فوائد المشروع تساعد
ويعمل ذلك على تمكينهم من أن يصبحوا داعمين نشطاء للمشروع وأن يساعدوا في تقييم المخاطر في  .ومخاطره
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ت وقائية لكسب دعمهم والتقليل من التأثيرات عن طريق توقع رد فعل األفراد للمشروع، يمكن اتخاذ إجراءا .المشروع
  .السلبية المحتملة

إدارة توقعات أصحاب المصلحة بشكل فعال تؤدي  .يتولى مدير المشروع مسئولية إدارة توقعات أصحاب المصلحة
ن إلى تقليل خطر فشل المشروع في تحقيق أهدافه وأغراضه بسبب مشاآل أصحاب المصلحة التي لم يتم حلها والحد م

  .حاالت العطل أثناء المشروع

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :أصحاب المصلحةإدارة توقعات . 11-10الشكل رقم

 

 
  مخطط تدفق بيانات إدارة توقعات أصحاب المصلحة. 12-10الشكل رقم 

  المدخالت أصحاب المصلحة إدارة توقعات 10-4-1
  أصحاب المصلحةسجل . 1

 .هو عبارة عن قائمة من أصحاب المصلحة المناسبين في المشروع) 1-3-1-10انظر القسم رقم (حة سجل أصحاب المصل
  .ويتم استخدامه لضمان أن يتم إدراج جميع أصحاب المصلحة في اتصاالت المشروع

  أصحاب المصلحةإستراتيجية إدارة . 2
اتيجيات الالزمة إلدارة توقعات أصحاب يتم االستعانة بفهم أهداف وأغراض أصحاب المصلحة لتحديد إحدى اإلستر

  ).2-3-1-10أنظر القسم رقم (يتم توثيق اإلستراتيجية في وثيقة إستراتيجية إدارة أصحاب المصلحة  .المصلحة

  خطة إدارة المشروع. 3
عمل ت .1-3-2-10على خطة إدارة االتصاالت الموضحة في القسم رقم ) 1-3-2-4القسم رقم (تشتمل خطة إدارة المشروع 

 .متطلبات وتوقعات أصحاب المصلحة على فهم أهداف وأغراض أصحاب المصلحة ومستوى االتصال الالزم أثناء المشروع
  .يتم تحديد وتحليل وتوثيق االحتياجات والتوقعات في خطة إدارة االتصاالت التي تعتبر أحد أفرع خطة إدارة المشروع
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  سجل المشاآل. 4
 .ويمكن استخدامه لتسهيل االتصال وضمان الفهم المشترك للمشاآل .ثيق ورصد حل المشاآليمكن استخدام سجل المشاآل لتو

ال تثار المشاآل عادًة حسب أهمية آونها في مشروع أو نشاط ولكن يتم عادة مواجهتها آي يتم الحفاظ على عالقات عمل جيدة 
  .وبناءة بين أصحاب المصلحة بمن فيهم أعضاء الفريق

يتم اتخاذ إجراء من أجل حل المشكلة  . تلك المشاآل بشكل واضح حسب إلحاحها وتأثيرها المحتمليتم تحديد وتصنيف
  .المشاآل التي يتعذر حلها قد تكون مصدًرا آبيًرا للنزاع وتأخر المشروع .ويتم تحديد تاريخ مستهدف لإلغالق

  سجل التغيير. 5

يجب نقل تلك التغييرات وتأثيرها على  .ناء أحد المشروعاتيتم استخدام سجل التغيير لتوثيق التغييرات التي تحدث أث
  .المشروع في ضوء الوقت والتكلفة والمخاطر إلى أصحاب المصلحة المناسبين

  أصول العملية التنظيمية. 6
تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية إدارة توقعات أصحاب المصلحة على ما يلي وذلك على 

  :سبيل المثال ال الحصر

 .متطلبات االتصال الخاصة بالمؤسسة •
 .إجراءات إدارة المشاآل •
 .إجراءات التحكم في التغييرات •
 .المعلومات التاريخية المتعلقة بمشروعات سابقة •

  واألساليب األدوات :أصحاب المصلحة إدارة توقعات 10-4-2
  طرق االتصال. 1

لكل فرد من أصحاب المصلحة في خطة إدارة االتصاالت أثناء إدارة أصحاب يتم االستفادة من طرق االتصال المحدد 
  .المصلحة

  المهارات البينشخصية. 2
  :مثل .يستخدم مدير المشروع المهارات المناسبة بين األشخاص إلدارة توقعات أصحاب المصلحة

 .بناء الثقة •
 .حل النزاعات •
 .االستماع الجيد •
 .التغلب على مقاومة التغيير •

  .المزيد من المعلومات عن المهارات البينشخصية في الملحق رقم حيتوفر 

   مهارات اإلدارة3
اإلدارة هي توجيه ومراقبة مجموعة من األفراد بغرض تنسيق وموازنة المجموعة تجاه تحقيق هدف يتعدى نطاق الجهود 

  : سبيل المثال ال الحصريستعين مدير المشروع بمهارات اإلدارة التي تشتمل على ما يلي وذلك على .الفردية

 .مهارات العرض •
 .التفاوض •
 .مهارات الكتابة •
 .الخطابة العامة •

  المخرجات :أصحاب المصلحة إدارة توقعات 10-4-3
  تحديثات أصول العملية التنظيمية. 1

  :تشتمل أصول العملية التنظيمية التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 .شاآلأسباب الم •
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 .األسباب الكامنة وراء اإلجراءات التصحيحية المختارة •
 .أصحاب المصلحةالدروس المستفادة من إدارة توقعات  •

  طلبات التغيير. 2
وقد يشتمل ذلك أيًضا على إجراءات  . طلب إدخال تغيير على المنتج أو المشروعأصحاب المصلحةقد ينتج عن إدارة توقعات 

  .رورةتصحيحية أو وقائية حسب الض

  تحديثات خطة إدارة المشروع. 3
ويتم  . وذلك على سبيل المثال ال الحصرخطة إدارة االتصاالتتشتمل عناصر خطة إدارة المشروع التي قد يتم تحديثها على 

فعلى سبيل المثال، قد تصبح بعض االتصاالت غير ضرورية وقد  تحديث ذلك عند تحديد متطلبات اتصال جديدة أو متغيرة، 
  .استبدال طريقة اتصال غير فعالة بطريقة أخرى أو قد يتم تحديد متطلب اتصال جديديتم 

  تحديثات مستند المشروع. 4
  :تشتمل مستندات المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

فمثًال، قد يتم التأآيد  .مشاآليتم تحديثها نتيجة مواجهة المخاوف وحل ال .أصحاب المصلحةإستراتيجية إدارة  •
 .على أن أحد أصحاب المصلحة له احتياجات معلوماتية إضافية

يتم تحديثه عندما يكون من الضروري الحصول على معلومات عن تغيير أصحاب  .أصحاب المصلحةسجل  •
 أو عدم المصلحة عند تحديد أصحاب مصلحة جدد أو عند عدم اشتراك أصحاب المصلحة المسجلين في المشروع

 .تأثرهم به أو عندما يكون من الضروري إدخال تحديثات أخرى على أصحاب مصلحة بعينهم
 .يتم تحديثه عند تحديد مشاآل جديدة وحل المشاآل الحالية .سجل المشاآل •

   صياغة تقارير األداء10-5
الة وإجراءات التقدم في المشروع تجميع وتوزيع معلومات األداء بما في ذلك تقارير الحصياغة تقارير األداء هي عملية 

تستلزم عملية صياغة تقارير األداء إجراء تحليل وتجميع دوري لخط األساس . 14-10 و13-10انظر الشكلين  .والتوقعات
  .في مقابل البيانات الفعلية لفهم ونقل تقدم المشروع وأدائه باإلضافة إلى التنبؤ بنتائج المشروع

قد يتفاوت الشكل من  . على توفير معلومات عند مستوى مناسب لكل فرد من المستقبلينينبغي أن تعمل تقارير األداء
تقرير الحالة البسيط قد يعرض معلومات عن األداء مثل النسبة المئوية لما تم  .تقرير الحالة البسيط إلى تقارير أآثر تفصيًال

قد تشتمل  ). النطاق والجدول الزمني والتكلفة والجودةمثل(االنتهاء منه أو حالة أنظمة المعلومات التنفيذية في آل مجال 
   :التقارير األآثر تفصيًال على ما يلي

 .تحليل األداء السابق •

 .الحالة الراهنة للمخاطر والمشاآل •

 .العمل المنتهي أثناء الفترة •

 .العمل التالي الذي سيتم االنتهاء منه •

 .ملخص التغييرات التي تمت الموافقة عليها في الفترة •

 .معلومات أخرى مناسبة يجب أن تخضع للمراجعة والتنقيح •

قد يتم إعداد تلك  ).بما في ذلك الوقت والتكلفة(ينبغي أن يشتمل التقرير الكامل على نهاية المشروع المتوقعة 
 .التقارير بشكل منتظم أو بشكل استثنائي
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  ساليب والمخرجاتالمدخالت واألدوات واأل :صياغة تقارير األداء. 13-10الشكل رقم 

 

 
   مخطط تدفق بيانات تقارير األداء14-10الشكل 

  المدخالت : تقارير األداء10-5-1
   خطة إدارة المشروع. 1

ويعتبر خط أساس قياس األداء هو  تعمل خطة إدارة المشروع على توفير المعلومات المتعلقة بخطوط األساس في المشروع، 
 .شروع والتي يتم مقارنة تنفيذ المشروع بها ويتم قياس االنحرافات عنها لمراقبة اإلدارةإحدى الخطط المعتمدة للعمل في الم

يقوم خط أساس قياس األداء عادة بتحديد النطاق والجدول الزمني ومعلمات التكلفة في المشروع ولكنه قد يشتمل على معلمات 
  .فنية ومعلمات الجودة

  معلومات أداء العمل. 2

  :من أنشطة المشروع حول نتائج األداء مثليتم تجميع معلومات 

 .حالة النواتج •
 .تقدم الجدول الزمني •
 .التكاليف المبذولة •
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  قياسات أداء العمل. 3

تشتمل  .يتم استخدام معلومات أداء العمل إلنتاج أنظمة قياس أنشطة المشروع لتقييم التقدم الفعلي مقارنًة بالتقدم المخطط له
  :ي وذلك على سبيل المثال ال الحصرأنظمة القياس هذه على ما يل

 .أداء الجدول الزمني المخطط مقابل الفعلي •
 .أداء التكلفة المخطط مقابل األداء الفعلي •
 .األداء الفني المخطط مقابل األداء الفعلي •

  تنبؤات الميزانية. 4
 توفير معلومات عن الموارد تعمل على) 2-3-3-7(معلومات التنبؤ بالميزانية التي يتم الحصول علها من ضبط التكاليف 

المالية اإلضافية التي من المتوقع أن تكون الزمة للعمل المتبقي باإلضافة إلى التقديرات الالزمة إلآمال العمل في المشروع 
  .الكلي

  أصول العملية التنظيمية. 5

 يلي وذلك على سبيل المثال ال تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية تقارير األداء على ما
  :الحصر

 .التقارير قوالب •
 .استخدامها سيتم التي والمؤشرات المقاييس تحدد التي واإلجراءات السياسات •
 .المؤسسة مستوى على تحديدها يتم التي التفاوت حدود •

  واألساليب األدوات : تقارير األداء10-5-2
  تحليل التباين. 1

قد يتفاوت تحليل تباين  .إلى األسباب الكامنة وراء وجود اختالف بين خط األساس واألداء الفعليتحليل التباين هو نظرة بعدية 
  :وتشتمل الخطوات الشائعة في ذلك على .األداء وذلك حسب مجال التطبيق والمعايير المستخدمة والصناعة

بيانات السابقة وقابلة للتصديق التحقق من جودة المعلومات التي تم تجميعها لضمان أن تكون آاملة ومتسقة مع ال •
 .عند مقارنتها بمعلومات مشروع أو حالة أخرى

تحديد جوانب التباين ومقارنة المعلومات الفعلية بخط أساس المشروع وتدوين جميع االختالفات التي في صالح  •
يتم شرح  . المكتسبةيتم االستعانة بمعادالت خاصة لتقدير التباين في إدارة القيمة .أو غير صالح نواتج المشروع

 .1-2-3-7ذلك األسلوب بالتفصيل في القسم رقم 
تحديد تأثير التباين الحادث في تكلفة المشروع والجدول الزمني باإلضافة إلى التباين الحادث في مجاالت أخرى  •

 .في المشروع
  . ذلك ممكًناتحليل اتجاهات التباين وتوثيق أية نتائج بخصوص موارد التباين ومجال التأثير إذا آان

  طرق التنبؤ. 2
يمكن تصنيف طرق التنبؤ إلى  .التنبؤ هو عملية التكهن بأداء المشروع في المستقبل حسب األداء الفعلي حتى الوقت الراهن

  :فئات مختلفة

 تستعين طرق السالسل الزمنية بالبيانات التاريخية آأساس لتقدير النواتج المستقبلية،  .طرق السالسل الزمنية •
مل األمثلة على تلك الطرق على القيمة المكتسبة والمتوسط الحسابي المتحرك والتقدير االستقرائي والتنبؤ تشت

 .الخطي وتقدير الميل ومنحنى النمو
بعض طرق التنبؤ تتبع االفتراض القائل بأنه من الممكن تحديد العوامل  .االقتصادية القياسية/الطرق السببية •

) المظالت(فعلى سبيل المثال، قد ترتبط مبيعات الشماسي  . المتغير الذي يتم التنبؤ بهاألساسية التي قد تؤثر على
في حالة إدراك األسباب، يمكن عمل إسقاطات خاصة بالمتغيرات المؤثرة واستخدامها في  .باألحوال الجوية

أو التراجع غير الخطي تشتمل أمثلة الطرق في تلك الفئة على تحليل التراجع باستخدام التراجع الخطي  .التنبؤ
 .والمتوسط الحسابي المتحرك الذي يستخدم بيانات سابقة للتنبؤ بقيم مستقبلية والطرق االقتصادية القياسية



This copy is a PMI member benefit, not for distribution, sale or reproduction.

تشتمل أمثلة  .تشتمل طرق التنبؤ الحرجة على قرارات وآراء بديهية وتقديرات االحتماالت .الطرق الحرجة •
 واالستقصاءات وطريقة دلفي وبناء السيناريو والتنبؤ بالتكنولوجيا الطرق المستخدمة في تلك الفئة على التنبؤات

 .والتنبؤ حسب التناظر
 .قد تشتمل الطرق األخرى على المحاآاة والتنبؤ االحتمالي والتنبؤ التجميعي .طرق أخرى •

  طرق االتصال. 3
يستعين مدير المشروع  .م المشروع وأدائهيمكن االستعانة باجتماعات مراجعة الحالة لتبديل وتحليل المعلومات المتعلقة بتقد

  . لنشر تقارير األداء4-2-2-10عادًة بأسلوب االتصال السريع آما هو موضح في القسم رقم 

  أنظمة صياغة التقارير. 4
يقوم نظام صياغة التقارير بتوفير أداة قياسية لمدير المشروع آي يقوم بالتقاط وتخزين ونشر المعلومات على أصحاب 

وم بدمج تتيح حزم برامج العمل لمدير المشروع أن يق .ة فيما يتعلق بتكلفة المشروع وتقدم الجدول الزمني واألداءالمصلح
قد تشتمل أشكال النشر على  .التقارير الواردة من أنظمة متعددة وتسهيل نشر التقارير على أصحاب المصلحة في المشروع

يمكن االستفادة من القدرات التخطيطية لعمل عروض تقديمية  . وض التقديميةتقارير الجداول وتحليل اللوحة الجدولية والعر
  .مرئية لمعلومات أداء المشروع

  المخرجات:  تقارير األداء10-5-3
  تقارير األداء. 1

تعمل تقارير األداء على تنظيم وتلخيص المعلومات التي يتم تجميعها وعرض نتائج أي تحليل بالمقارنة بخط أساس قياس 
ينبغي أن توفر التقارير معلومات عن الحالة والتقدم بمستوى التفصيل الذي يطلبه أصحاب المصلحة آما هو موثق في  .داءاأل

 والمدرجات Sتشتمل األشكال الشائعة لتقارير األداء على المخططات الشريطية ومنحنيات حرف  .خطة إدارة االتصاالت
-10الشكل رقم  .ن وتحليل القيمة المكتسبة وبيانات التنبؤ آجزء من تقارير األداءيتم إدراج تحليل التباي .التكرارية والجداول

  ).1-2-3-7القسم رقم ( يوضح رؤيا جدولية لبيانات القيمة المكتسبة 15

تقرير  .يتم إصدار تقارير األداء بصفة دورية وقد يتفاوت شكلهم من تقرير الحالة البسيط إلى التقارير األآثر تفصيًال
ة البسيط قد يعرض معلومات عن األداء مثل النسبة المئوية لما تم االنتهاء منه أو حالة أنظمة المعلومات التنفيذية في الحال

  :قد تشتمل التقارير األآثر تفصيًال على ما يلي ).مثل النطاق والجدول الزمني والتكلفة والجودة(آل مجال 

 .تحليل األداء السابق •
 .لمشاآلالحالة الراهنة للمخاطر وا •
 .العمل المنتهي أثناء فترة صياغة التقرير •
 .العمل المراد إآماله أثناء فترة صياغة التقارير التالية •
 .ملخص التغييرات التي تمت الموافقة عليها في الفترة •
 .نتائج تحليل التباين •
 ).بما في ذلك الوقت والتكلفة(إآمال المشروع المتوقع  •
 . للمراجعة والتنقيحمعلومات أخرى مناسبة يجب أن تخضع •
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   نموذج تقرير األداء الجدولي15-10الشكل رقم 

  تحديثات أصول العملية التنظيمية. 2
 أشكال التقارير وتوثيق الدروس -وذلك على سبيل المثال ال الحصر–تشتمل أصول العملية التنظيمية التي يمكن تحديثها على 

لكامنة وراء اإلجراء التصحيحي المحدد وباقي أنواع الدروس المستفادة المستفادة بما في ذلك أسباب المشاآل واألسباب ا
يتم توثيق الدروس المستفادة بحيث تصحب جزًءا من قواعد البيانات التاريخية للمشروع  .المعلقة بصياغة تقارير األداء

  .والمؤسسة المنفذة

  طلبات التغيير .3
وتتم معالجة طلبات التغيير من خالل عملية تنفيذ المراقبة المتكاملة  روع، غالًبا ما تنتج طلبات التغيير من تحليل أداء المش

  :آما يلي) 5-4القسم (للتغير 

تشتمل اإلجراءات التصحيحية الموصى بها على التغييرات التي تجعل األداء المستقبلي المتوقع للمشروع ينطبق  •
 .مع خطة إدارة المشروع

 .دي إلى خفض احتمالية حدوث أداء مستقبلي سلبي في المشروعاإلجراءات الوقائية الموصى بها قد تؤ •
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   إدارة المخاطر في المشروع11الفصل رقم 
تشتمل إدارة المخاطر في المشروع على العمليات المتعلقة بتخطيط المخاطر، والتعرف عليها، وتحليلها، ومواجهتها، 

تتمثل أهداف إدارة المخاطر في المشروع في زيادة احتمالية وتأثير األحداث  .ورصدها، والسيطرة عليها في أحد المشاريع
  .يجابية وتقليل احتمالية وتأثير األحداث السلبية في المشروعاإل

  : يوفر نظرة عامة على عمليات إدارة المخاطر في المشروع والتي تتمثل فيما يلي1-11الشكل 

  . عملية تحديد الطريقة التي يتم من خاللها تطبيق أنشطة إدارة المخاطر في المشروع- تخطيط إدارة المخاطر 11-1

  . عملية تحديد المخاطر التي قد تؤثر على المشروع وتوثيق خصائصها المميزة-  المخاطرتحديد 11-2

 عملية إخضاع المخاطر حسب أهميتها لمزيد من التحليل واإلجراءات عن - إجراء التحليل النوعي للمخاطر 11-3
  .طريق تقييم احتمالية حدوثها وتأثيرها والجمع بينهما

 عملية القيام بتحليل عددي لتأثير المخاطر التي تم الكشف عنها على أهداف - لمخاطرإجراء التحليل الكمي ل 11-4
  .المشروع

 عملية وضع الخيارات واإلجراءات بهدف تحسين الفرص والتقليل من المخاطر التي -خطة مواجهة المخاطر 11-5
  .تهدد المشروع

للمخاطر وتعقب المخاطر التي تم اآتشافها ومراقبة  عملية إجراء خطط االستجابة - مراقبة المخاطر والسيطرة عليها
  .المخاطر المتبقية والتعرف على مخاطر جديدة وتقييم فعالية المخاطر في جميع جوانب المشروع

وقد تتضمن آل عملية  تتفاعل هذه العمليات مع بعضها البعض ومع العمليات الموجودة في باقي المجاالت المعرفية، 
وتحدث آل عملية مرة واحدة على األقل  ذلها شخص واحد أو أآثر وذلك حسب احتياجات المشروع، منها الجهود التي يب

على الرغم من أن  .في آل مشروع وتحدث في مرحلة أو أآثر من مراحل المشروع في حالة تقسيم المشروع إلى مراحل
 تتداخل وتتفاعل بعدة طرق تم شرحها هنا العمليات يتم عرضها هنا آمكونات متمايزة مع واجهات محددة جيًدا، إال أنها

 الذي يحمل عنوان عمليات 3خضعت التفاعالت التي تتم بين تلك العمليات للمناقشة بالتفصيل في الفصل رقم  .بالتفصيل
  .إدارة المشروع

فإنها تؤثر الخطر هو حدث أو حالة مجهولة والتي في حالة حدوثها  .دائًما ما تظهر المخاطر في المشروع في المستقبل
قد يكون  .وتشتمل األهداف على النطاق والجدول الزمني والتكلفة والجودة في هدف واحد على األقل من أهداف المشروع، 

وهذا السبب الكامن وراء  .هناك سبب واحد أو أآثر وراء الخطر وقد يكون للخطر تأثير واحد أو أآثر في حالة وقوعه
فعلى سبيل المثال، قد تشتمل أسباب  . قيد أو شرط يؤدي إلى نتائج سلبية أو إيجابيةالخطر قد يكون متطلب أو افتراض أو

 .المخاطر على شرط الحصول على رخصة بيئية لبدء العمل أو عجز في األفراد العاملين المحددين لتصميم المشروع
طط إلصدار الترخيص أو عندما ويتمثل الخطر في أن المؤسسة المانحة للترخيص قد تستغرق وقًتا أطول من الوقت المخ

يتمكن األفراد المحددين القائمين على التصميم المتاحين والمخصصين من إتمام المهمة في وقتها المحدد ومن ثم يتم إنهاء 
في حالة وقوع أي حدث من أحداث الشك، فقد يكون له تأثير على التكلفة أو الجدول الزمني أو  .العمل باستخدام موارد أقل

قد تشتمل حاالت الخطر على جوانب بيئة المشروع أو المؤسسة التي قد تسهم في الخطر المحدق  . في المشروعاألداء
بالمشروع مثل ممارسات إدارة المشروع غير الناضجة أو نقص أنظمة اإلدارة المتكاملة أو المشروعات المتعددة المتزامنة 

  . عليهمأو االعتمادية على مشارآين خارجيين ال يمكن السيطرة
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  نظرة عامة على إدارة المخاطر في المشروع . 1-11الشكل 

 
المخاطر المعلومة هي تلك المخاطر  .تمتد المخاطر في المشروع بجذورها في الحاضر المجهول في جميع المشاريع
 مجهولة معينة يتعذر إدارة مخاطر .التي يتم التعرف عليها وتحليلها ويكون من الممكن تجهيز استجابات لتلك المخاطر
يمكن النظر إلى أحد المخاطر المحدقة  .بتحضير مسبق وهو ما يعني أن فريق المشروع ينبغي عليه وضع خطة للطوارئ

  .بالمشروع على أنه مشكلة

المؤسسات  .تتعامل المؤسسات مع الخطر على أنه تأثير لشيء مجهول على المشروع وأهداف المؤسسة التنظيمية
يمكن قبول  .وهذا ما يعرف بدرجة تحمل المخاطر .عدون لقبول درجات متباينة من الخطروأصحاب المصلحة مست

المخاطر التي هي بمثابة التهديدات المحدقة بالمشروع إذا آانت ضمن درجة تحمل المخاطر وتتوازن مع المكافآت التي 
-2-5-6القسم رقم (ي للتعقب السريع فعلى سبيل المثال، إتباع جدول زمن .يمكن الحصول عليها عن طريق تحمل المخاطر

  . هو خطر يتم تحمله للحصول على المكافأة التي تم إنتاجها بحلول تاريخ إنهاء سابق) 7
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يتم توجيه  .يتبنى األفراد والمجموعات اتجاهات نحو المخاطر التي تؤثر في الطريقة التي يتجاوبون بها مع الخطر
 التحمل وغيرها من المؤثرات األخرى التي ينبغي توضيحها أينما آان ذلك اتجاهات المخاطر تلك حسب اإلدراك ودرجات

ينبغي وضع طريقة متسقة للتعامل مع المخاطر في آل مشروع وينبغي أن تتسم المعلومات المتعلقة بالمخاطر  .ممكًنا
ة من توازن مدرك بين تعمل استجابات المخاطر على توضيح ما تحقق المؤسس .وطريقة التعامل معها بالصراحة واألمانة

  .تحمل المخاطرة وتجنب المخاطرة

وحتى تصبح المؤسسة مؤسسة ناجحة، ينبغي أن تلتزم باالستجابة للمخاطر بشكل مبكر ومتسق طوال فترة حياة 
ينبغي أن يتم االختيار الواعي على جميع مستويات المؤسسة بحيث يتم تحديد ومتابعة إدارة المخاطر بشكل فعال  .المشروع

المضي قدًما في أحد المشروع  .يتواجد الخطر في اللحظة التي يتم فيها التوصل إلى المشروع .أثناء فترة حياة المشروع
دون الترآيز المسبق على إدارة المخاطر يؤدي إلى زيادة التأثير الذي قد يتسبب فيه خطر محقق يحدق بالمشروع وربما 

  .يؤدي إلى إفشال المشروع

   المخاطر تخطيط إدارة11-1
انظر الشكلين (تخطيط إدارة المخاطر هي عملية تحديد الطريقة التي يتم من خاللها تطبيق أنشطة إدارة المخاطر في المشروع 

تتمثل أهمية  . التخطيط الواعي والواضح يعمل على تحسين احتمالية نجاح عمليات إدارة المخاطر الخمسة ).3-11 و11-2
ي ضمان أن تتناسب درجة ونوع ورؤية إدارة المخاطر مع المخاطر وأهمية المشروع بالنسبة عملية تخطيط إدارة المخاطر ف

آما تتمثل أهمية التخطيط في توفير الموارد والوقت الكافي ألنشطة إدارة المخاطر وتأسيس قواعد متفق عليها لتقييم  .للمؤسسة
 إلى فكرة المشروع وينبغي أن تنتهي في وقت مبكر أثناء ينبغي أن تبدأ عملية تخطيط إدارة المخاطر عند التوصل .المخاطر

  .التخطيط للمشروع

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :تخطيط إدارة المخاطر. 2-11لشكل رقم ا
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   مخطط تدفق بيانات تخطيط إدارة المخاطر3-11الشكل 

 
  المدخالت : تخطيط إدارة المخاطر11-1-1

  بيان نطاق المشروع. 1
يعمل بيان نطاق المشروع على توفير إدراك واضح لمجموعة المسئوليات المتعلقة بالمشروع ونواتجه ويضع إطار عمل 

  .1-3-2-5تم شرحه في القسم  .لمدى أهمية جهود إدارة المخاطرة

  خطة إدارة التكلفة. 2

 عن والحصول على ميزانيات المخاطر تعمل خطة إدارة تكلفة المشروع على تحديد الطريقة التي سيتم من خاللها اإلبالغ
  .7تم شرحها في القسم رقم  .والحاالت الطارئة واحتياطيات اإلدارة

  خطة إدارة الجدول الزمني. 3
  .6تم شرحها في القسم رقم  .تحدد خطة إدارة الجدول الزمني الطريقة التي سيتم من خاللها نقل وتقييم الجدول الزمني

  خطة إدارة االتصاالت. 4
د خطة إدارة االتصاالت في المشروع التفاعالت التي ستحدث في المشروع وتحدد األفراد الذين سيقومون بمشارآة تحد

  .1-3-2-10تم شرحها في القسم  .مختلفة) وأماآن(المعلومات المتعلقة بالمخاطر المتعددة واالستجابات الخاصة بها في أوقات 

   العوامل البيئية المؤثرة في المشروع5
وذلك على سبيل المثال ال –امل البيئية المؤثرة في المشروع تؤثر على عملية تخطيط إدارة المخاطر وهي تشتمل على العو

  . اتجاهات المخاطر ودرجات تحملها التي تحدد درجة الخطر التي تستطيع إحدى المؤسسات تحملها-الحصر 
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  أصول العملية التنظيمية. 6
ي من شأنها أن تؤثر على عملية خطة إدارة المخاطر على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال تشتمل أصول العملية التنظيمية الت

  :الحصر

 .فئات الخطر •
 .التعريفات المشترآة للمفاهيم والمصطلحات •
 .أشكال بيان المخاطر •
 القوالب القياسية •
 .األدوار والمسئوليات •
 مستويات السلطة الالزمة التخاذ القرار •
 .الدروس المستفادة •
الت أصحاب المصلحة والتي تعتبر أيًضا أصوًال هامة ينبغي النظر إليها على أنها مكونات الزمة لوضع سج •

 .خطط فعالة إلدارة المخاطر

  األدوات واألساليب : تخطيط إدارة المخاطر11-1-2
  اجتماعات التخطيط والتحليل. 1

األفراد الذين يحضرون مثل هذه االجتماعات يكون  .يقوم فريق المشروع بعقد اجتماعات التخطيط لوضع خطة إدارة المخاطر
من بينهم مدير المشروع وأعضاء محددين من فريق المشروع وأصحاب المصلحة وأي شخص في المؤسسة يتولى مسئولية 

  .إدارة تخطيط المخاطر وأنشطة اإلجراء وغيرهم وذلك حسبما يستلزم األمر

سيتم تحديد عناصر تكلفة إدارة  .توى إلجراء أنشطة إدارة المخاطريتم في تلك االجتماعات تحديد خطط رفيعة المس
يتم تحديد أو تنقيح  .المخاطر وأنشطة الجدول الزمني آي يتم دمجها في ميزانية المشروع والجدول الزمني على التوالي

ل القوالب التنظيمية سيتم تفصي .سيتم تعيين مسئوليات إدارة المخاطر .طرق تطبيق احتياطيات الطوارئ في حالة الخطر
العامة لفئات المخاطر وتعريفات المصطلحات مثل مستويات الخطر واالحتمالية حسب نوع الخطر والتأثير حسب األهداف 

يمكن في تلك االجتماعات أن يتم إنشاء قولب للخطوات األخرى في  .ومصفوفة االحتمالية والتأثير المناسبة للمشروع
  .سيتم تلخيص مخرجات تلك األنشطة في خطة إدارة المخاطر .العملية في حالة عدم وجودها

  المخرجات : تخطيط إدارة المخاطر11-1-3
   خطة إدارة المخاطر1

وتصبح خطة  .تقوم خطة إدارة المخاطر بوصف الطريقة التي سيتم من خاللها بناء وإجراء إدارة المخاطر في المشروع
  :تشتمل خطة إدارة المخاطر على ما يلي ).1-3-2-4القسم رقم (فرعية من خطة إدارة المشروع 

 .تحدد الطرق واألدوات ومصادر البيانات التي سيتم استخدامها لتطبيق إدارة المخاطر في المشروع .المنهجية •
تحدد القيادة والدعم وأعضاء فريق إدارة المخاطر في آل نوع من األنشطة المتضمنة في  .األدوار والمسئوليات •

 .اطر وتحدد بوضوح المسئوليات المنوطة بهمخطة إدارة المخ
يعمل على تعيين الموارد وتقدير الموارد المالية الالزمة الندماج إدارة المخاطر في خطة أساس  .وضع الميزانية •

 ).1-3-2-7القسم رقم (أداء التكلفة وتحدد بروتوآوالت استخدام احتياطي الطوارئ 
لية إدارة المخاطر طوال فترة حياة المشروع ويحدد بروتوآوالت يحدد زمن وعدد مرات إجراء عم .ضبط الوقت •

استخدام احتياطي الطوارئ في الجدول الزمني ويحدد أنشطة إدارة المخاطر التي سيتم إدراجها في الجدول 
 ).1-3-5-6القسم رقم (الزمني للمشروع 

ريقة منتظمة عند مستوى تفصيلي آبير توفر الهيكل الالزم لتوفير عملية شاملة لتحديد المخاطر بط .فئات الخطر •
من الممكن أن تستخدم إحدى المؤسسات إطار عمل معد مسبًقا  .وتسهم في فعالية وجودة عملية تحديد المخاطر

هيكل  ) RBS(للتصنيف والذي قد يأخذ شكل قائمة بسيطة للفئات أو قد يتم دمجه آجزء في هيكل تجزئة الخطر 
 هرمي تدريجي للمخاطر التي تم تحديدها في المشروع والتي يتم ترتيبها تجزئة الخطر هو شرح منظم بشكل

 .حسب فئة الخطر وتنبثق منها فئة فرعية تحدد المجاالت واألسباب المتعددة الكامنة وراء المخاطر المحتملة
 .4-11يظهر مثال على ذلك في الشكل رقم 
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  )RBS(مثال على هيكل تجزئة الخطر . 4-11الشكل 

 

تستلزم جودة ومصداقية عملية إجراء التحليل النوعي للمخاطر أن يتم تحديد  . احتمالية وتأثير الخطرتعريفات •
يتم تفصيل التعريفات العامة لمستويات االحتمالية ومستويات  . مستويات مختلفة من احتماالت وتأثيرات الخطر

آي يتم استخدامها في عملية إجراء التأثير حسب آل مشروع على حدة أثناء عملية وضع خطة إدارة المشروع 
 هو عبارة عن مثال لتعريفات التأثيرات السلبية 5-11الشكل رقم  ).3-11القسم رقم (التحليل النوعي للمخاطر 

يمكن إنشاء ( .التي قد يتم االستعانة بها في تقييم تأثيرات الخطر المتعلقة بأربعة أهداف من أهداف المشروع
وهي ليست خطية (يوضح الشكل الطريقتين النسبية والعددية  ).حو التأثيرات اإليجابيةجداول مشابهة ذات توجه ن

 ).في هذه الحالة

 
   تعريف درجات التأثير في أربعة أهداف من أهداف المشروع5-11الشكل رقم 
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ف يتم تصنيف أولوية المخاطر حسب مقتضياتها المحتملة للتأثير على أهدا .مصفوفة االحتمالية والتأثير •
الطريقة التقليدية المستخدمة لتصنيف المخاطر حسب أولوياتها هي استخدام جدول البحث أو مصفوفة  .المشروع

عادة ما تقوم المؤسسة بضبط عمليات الدمج تتم بين االحتمالية  ).2-2-3-11القسم رقم (االحتمالية والتأثير 
بالتماثل " منخفضة"أو " متوسطة"أو " مرتفعة"ة والتأثير والتي تؤدي إلى تقدير درجة الخطر على أنه ذو أهمي

 ).5-11القسم رقم (مع أهمية تخطيط االستجابات للمخاطر 
تتم في عملية خطة إدارة المخاطر مراجعة وتنقيح درجات تحمل  .درجات تحمل أصحاب المصلحة المنقحة •

 .أصحاب المصلحة حسب تطبيقها في المشروع
 .قة التي سيتم من خاللها توثيق وتحليل ونقل نتائج عمليات إدارة المخاطرتحدد الطري .أشكال صياغة التقارير •

 .وهي تصف محتوى وشكل سجل المخاطر باإلضافة إلى تقارير أخرى مطلوبة عن الخطر
يوثق الطريقة التي سيتم من خاللها تسجيل أنشطة الخطر بما يحقق مصلحة المشروع الحالي باإلضافة  .التعقب •

لمستقبلية والدروس المستفادة وما إذا آان سيتم أو ال يتم تدقيق عمليات إدارة المخاطر والطريقة إلى االحتياجات ا
 .التي سيتم من خاللها التدقيق

   تحديد المخاطر11-2
 6-11انظر الشكلين رقم (تحديد المخاطر هو عملية تحديد المخاطر التي قد تؤثر على المشروع وتوثيق خصائصها المميزة 

مدير المشروع وأعضاء فريق المشروع  :ألفراد المشارآون في أنشطة تحديد المخاطر قد يكون من بينهم ما يليا ).7-11و
والعمالء وخبراء المواد من خارج فريق المشروع والمستخدمين النهائيين وباقي ) في حالة تعيينه(وفريق إدارة المخاطر 

على الرغم من أن هؤالء العاملين غالًبا ما يكونون مشارآين  .مدراء المشروع وأصحاب المصلحة وخبراء إدارة المخاطر
  .رئيسيين في تحديد المخاطر، ينبغي تشجيع جميع العاملين في المشروع لتحديد المخاطر

تحديد المخاطر هو عملية تكرارية ألن المخاطر الجديدة تتطور أو تصبح معروفة مع التقدم في المشروع خالل دورة 
ينبغي أن يكون شكل قوائم المخاطر  .كرار واألفراد المشارآين في آل دورة يختلفون باختالف الموقفتواتر الت .حياته

ينبغي أن تشتمل تلك  .مناسًبا لتوفير القدرة على مقارنة األثر النسبي ألحد المخاطر بالمخاطر األخرى على المشروع
حساس بالملكية والمسئولية عن المخاطر وإجراءات العملية على فريق المشروع حيث يكون بإمكانهم إيجاد وتوفير اإل

أصحاب المصلحة الذين خارج فريق المشروع قد يقومون بتوفير معلومات موضوعية  .االستجابة للمخاطر  المتعلقة بها
  .إضافية

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :تحديد المخاطر. 6-11الشكل رقم
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  ت تحديد المخاطر مخطط تدفق بيانا7-11الشكل

 

  المدخالت : تحديد المخاطر11-2-1
   خطة إدارة المخاطر1

تتمثل المدخالت الرئيسة في خطة إدارة المخاطر المستخدمة لتحديد عملية تحديد المخاطر في تعيين األدوار والمسئوليات 
والتي يتم التعبير عنها أحياًنا ) 1-11م القسم رق(وتوفير أنشطة إدارة المخاطر في الميزانية والجدول الزمني وفئات المخاطر 

  ).4-11الشكل رقم (بهيكل تجزئة الخطر 
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  تقديرات تكلفة النشاط. 2
عمليات مراجعة تقدير تكلفة النشاط تكون مفيدة في تحديد الخطر حيث تعمل على توفير تقييم آمي للتكلفة المحتملة الالزمة 

تعبير عنها بشكل مثالي في صورة نطاق حيث يشير عرض ذلك النطاق إلى إلنهاء األنشطة المجدولة الزمنية والتي يتم ال
قد ينتج عن المراجعة تخطيطات وتقديرات تشير إلى أن ما تم تقديره آافي أو غير آافي إلنهاء  .الخطر) درجات(درجة 
  ).1-3-1-7القسم رقم ) (ومن ثم يظهر الخطر بالمشروع(النشاط 

  تقديرات فترة النشاط. 3
ليات مراجعة تقدير فترة النشاط مفيدة في تحديد المخاطر المتعلقة بالفترات الزمنية المسموح بها في األنشطة أو تكون عم

  ).1-3-4-6القسم رقم (النسبية للخطر ) الدرجات(المشروع آكل حيث يشير عرض نطاق تلك التقديرات إلى الدرجة 

  خط أساس النطاق. 4

ينبغي تقييم الشك في افتراضات  ).1-3-2-5القسم رقم (عليها في بيان نطاق المشروع افتراضات المشروع التي يتم العثور 
  .المشروع على أنه أسباب محتملة للمخاطر في المشروع

هيكل تجزئة العمل هو أحد المدخالت الهامة في تحديد المخاطر حيث أنه يسهل فهم المخاطر المحتملة على المستويات 
أو حزمة برامج /أو حساب التحكم و/ تحديد المخاطر وتعقبها بعد ذلك عند مستوى التلخيص ويمكن .الكبرى والصغرى مًعا

  .العمل

  سجل أصحاب المصالح. 5
سيتم االستفادة من المعلومات المتعلقة بأصحاب المصلحة في الحصول على المدخالت الالزمة لتحديد المخاطر حيث يضمن 

تحديد "الذين يتم إجراء المقابلة معهم أو غيرهم في عملية -خاصة العمالء– ذلك أن أن يشارك أصحاب المصلحة الرئيسيين
  ).1-3-1-10القسم رقم " (المخاطر

  خطة إدارة التكلفة. 6
القسم رقم (تستلزم عملية تحديد المخاطر والتعرف عليها أن يتم استيعاب خطط إدارة التكلفة الواردة في خطة إدارة المشروع 

  .لفة المحددة خصيًصا للمشروع قد تؤدي إلى إحداث أو تخفيف الخطر بطبيعتها أو بنيتها الترآيبيةطريقة إدارة التك ).7

  خطة إدارة الجدول الزمني. 7
القسم رقم (تستلزم عملية تحديد المخاطر والتعرف عليها أن يتم استيعاب خطط إدارة التكلفة الواردة في خطة إدارة المشروع 

الزمني المحددة خصيًصا للمشروع قد تؤدي إلى إحداث أو تخفيف الخطر بطبيعتها أو بنيتها طريقة إدارة الجدول  ).6.0
  .الترآيبية

  خطة إدارة الجودة. 8
القسم رقم (تستلزم عملية تحديد المخاطر والتعرف عليها أن يتم استيعاب خطط إدارة الجودة الواردة في خطة إدارة المشروع 

لمحددة خصيًصا للمشروع قد تؤدي إلى إحداث أو تخفيف الخطر بطبيعتها أو بنيتها طريقة إدارة الجودة ا ).8-1-3-1
  .الترآيبية

   مستندات المشروع9

  :تشتمل مستندات المشروع على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 سجل االفتراضات •
 .تقارير أداء العمل •
 .تقارير القيمة المكتسبة •
 مخططات الشبكة •
 خطوط األساس •
 .ات أخرى متعلقة بالمشروع أثبتت أنها ذات قيمة في تحديد المخاطرمعلوم •

   العوامل البيئية المؤثرة في المشروع10
تشتمل العوامل البيئية المؤثرة في المشروع والتي من شأنها أن تؤثر على عملية تحديد المخاطر على ما يلي وذلك على سبيل 

  :المثال ال الحصر
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 .ذلك قواعد البياناتالمعلومات المنشورة بما في  •
 .الدراسات األآاديمية •
 .قوائم الفحص المنشورة •
 .اختبارات األداء •
 .مجموعات الصناعة •
 .اتجاهات المخاطر •

  أصول العملية التنظيمية. 11
تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية تحديد أصحاب المخاطر على ما يلي وذلك على سبيل 

  : الحصرالمثال ال

 .ملفات المشروع بما في ذلك البيانات الفعلية •
 .وحدات التحكم في المشروع والمؤسسة •
 .قوالب تقارير المخاطر •
 .الدروس المستفادة •

  األدوات واألساليب : تحديد المخاطر11-2-2
  مراجعات التوثيق. 1

ضات أو ملفات المشروع السابقة أو التعاقدات يتم إجراء عملية مراجعة منتظمة لتوثيق المشروع بما في ذلك الخطط أو االفترا
جودة الخطط باإلضافة إلى االتساق بين تلك الخطط ومتطلبات المشروع وافتراضاته قد تصبح مؤشرات  .أو معلومات أخرى

  .المخاطر التي تحوم بالمشروع

  أساليب تجميع المعلومات. 2
  : تحديد المخاطرفيما يلي أمثلة على أساليب تجميع المعلومات المستخدمة في

عادة ما  .يتمثل هدف العصف الذهني في الحصول على قائمة شاملة بالمخاطر في المشروع  .العصف الذهني •
يقوم فريق المشروع بتطبيق العصف الذهني وغالًبا ما يتم ذلك باستخدام مجموعة خبراء متعددي االختصاصات 

بالمخاطر في المشروع تحت قيادة أحد الميسرين إما في جلسة تتولد األفكار المتعلقة  .ال يشكلون جزًءا من الفريق
عصف ذهني تقليدي خالي من الصور عن طريق االستعانة باألفكار التي يقدمها المشارآون أو يتم الترتيب لها 

يمكن استخدام فئات الخطر مثل هيئة  .باستخدام أساليب المقابالت اإلعالمية مثل أسلوب المجموعة االسمية
 .يتم بعد ذلك تحديد وتصنيف المخاطر حسب نوعها ويتم توضيح تعريفاتها .الخطر آإطار للعملتجزئة 

يشارك خبراء المخاطر في  .أسلوب دلفي هو طريقة للحصول على ما اتفق عليه الخبراء باإلجماع .أسلوب دلفي •
 أفكار متعلقة بالمخاطر يستعين الميسر باستبيان للبحث عن .المشروع في هذا األسلوب دون الكشف عن هويتهم

يتم تلخيص اإلجابات ثم تتم إعادة توجيهها إلى الخبراء من أجل الحصول على مزيًدا من  .الكبرى في المشروع
يساعد أسلوب دلفي في تقليل  .يتم التوصل إلى اتفاق جماعي في غضون جوالت قليلة من تلك العملية .التعليقات

 . ص عن الوقوع تحت التأثير الجائر للناتجاالنحراف في البيانات ويبتعد بأي شخ
تعمل المقابالت الشخصية التي تتم مع المشارآين في المشروع وأصحاب المصلحة وخبراء  .المقابلة الشخصية •

 .المواد على تحديد المخاطر والتعرف عليها
آشف تحليل األسلوب األصلي هو أسلوب مخصص للتعرف على إحدى المشاآل و .تحليل السبب األصلي •

 .األسباب األساسية التي تؤدي إليها ووضع إجراءات وقائية

  تحليل قوائم الفحص. 3
يمكن وضع قوائم فحص للتعرف على المخاطر اعتماًدا على المعلومات والمعرفة التاريخية التي تم تجميعها من مشروعات 

 .هيكل تجزئة الخطر آقائمة لفحص الخطريمكن أيًضا استخدام أدنى مستوى من  .مشابهة سابقة ومن مصادر معلومات أخرى
ينبغي أن  .على الرغم من أن قائمة الفحص قد تكون سريعة وبسيطة، فإنه من غير الممكن أن يتم بناء قائمة متعمقة وشاملة

ء ينبغي أن تخضع قائمة الفحص للمراجعة والتنقيح أثنا .يتأآد الفريق من استكشاف العناصر التي ال تظهر في قائمة الفحص
  .إقفال المشروع آي يتم دمج دروس مستفادة جديدة وتحسينها بحيث يتم االستفادة منها في مشروعات مستقبلية
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  تحليل االفتراضات. 4
يتم توليد وتطوير آل مشروع وآل خطر تم التعرف عليه في المشروع اعتماًدا على مجموعة من الفروض والسيناريوهات 

فهو يقوم  .ات على استعراض صالحية االفتراضات حسب انطباقها على المشروعيعمل تحليل االفتراض .واالفتراضات
  .بتحديد المخاطر المحدقة بالمشروع من حاالت عدم دقة أو عدم استقرار أو تضارب أو نقص االفتراضات

  أساليب رسم المخططات. 5
  :قد تشتمل أساليب رسم المخططات الخاصة بالمخاطر على ما يلي

وهي تعرف أيًضا باسم مخططات شيكاوا أو هيكل السمكة ويتم  )1-2-3-8القسم رقم  (ثرمخططات السبب واأل •
 .االستفادة منها في تحديد أسباب المخاطر

وتعمل هذه المخططات على توضيح آيفية ترابط العناصر المتعددة داخل  .مخططات التدفق في النظام أو العملية •
 ).3-2-3-8رقم القسم (النظام الواحد وآلية حدوث األسباب 

هي عبارة عن عروض رسومية للمواقف التي توضح التأثيرات السببية والترتيب الزمني  .مخططات التأثير •
 .للمشروع والعالقات األخرى الموجودة بين المتغيرات والنواتج

  تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات. 6
حي نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات آي تزداد سعة المخاطر يقوم هذا األسلوب بتفحص المشروع من جميع نوا

يبدأ هذا األسلوب بتحديد نقاط قوة ونقاط ضعف المؤسسة مع  .المحددة عن طريق إدراج مخاطر تتولد من داخل المشروع
يقوم  . طريقة العصف الذهنيوغالًبا ما يتم تحديد تلك العوامل باستخدام .الترآيز على تنظيم المشروع أو على مشروع أوسع

أسلوب تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات على تحديد أي فرص في المشروع يتم إيجادها من نقاط القوة 
آما يقوم أسلوب تحليل نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص  .التنظيمية وأي تهديدات تثار من نقاط الضعف التنظيمية

جة التي يمكن من خاللها أن تؤدي التهديدات والفرص المعادلة لنقاط القوة التنظيمية على التغلب على والتهديدات بفحص الدر
  .نقاط الضعف

  رأي الخبراء. 7
ينبغي أن يقوم  .يمكن تحديد المخاطر مباشرة بواسطة الخبراء ذوي الخبرة المناسبة بمشروعات أو مجاالت تجارية مشابهة

الخبراء وأن يقوم بدعوتهم لدراسة جميع جوانب المشروع وتوقع المخاطر المحتملة بناًءا على ما مدير المشروع بتحديد هؤالء 
  .ينبغي أن يؤخذ تحامل الخبراء بعين االعتبار في تلك العملية .لديهم من خبرات وممارسات عملية سابقة

  المخرجات : تحديد المخاطر11-2-3
  . التي يتم الحصول عليها من عملية تحديد المخاطريشتمل سجل المخاطر عادة على النواتج الرئيسة

  سجل المخاطر. 1
يشتمل  .تتمثل النواتج األساسية التي يتم الحصول عليها من عملية تحديد المخاطر في المدخالت األولية في سجل المخاطر

 مستوى ونوع المعلومات سجل المخاطر على نواتج عمليات إدارة المخاطر األخرى عندما يتم إجراءها مما يؤدي إلى رفع
يبدأ تجهيز سجل المخاطر من عملية تحديد المخاطر باستخدام المعلومات  .التي سيتم إدراجها في سجل المخاطر في المستقبل

  .التالية ويكون متاًحا في عمليات إدارة المشروع األخرى وعمليات إدارة المخاطر في المشروع

يمكن  .يتم شرح المخاطر المحددة بمزيد من التفصيل المقبول .ف عليهاقائمة بالمخاطر التي تم تحديدها والتعر •
في حالة وقوع "أو " التسبب في وقوع تأثير"أو " حدث قد يقع"استخدام بنية مبسطة للمخاطر في القائمة مثل 

ا والتعرف باإلضافة إلى قائمة المخاطر التي تم تحديده ".األمور التي تحدث التأثير"أو " السبب، فقد يقع الحدث
هذه هي الشروط أو األحداث األساسية التي قد  .عليها، فقد يزداد وضوح األسباب األصلية المؤدية لتلك المخاطر

ينبغي تسجيلها واالستفادة منها في دعم عملية تحديد  .تؤدي إلى إثارة واحد أو أآثر من المخاطر التي تم تحديدها
 . من المشروعاتالمخاطر المستقبلية في هذا المشروع وغيره

 ".تحديد المخاطر"يتم أحياًنا تحديد االستجابات المحتملة ألحد المخاطر أثناء عملية  .قائمة باالستجابات المحتملة •
تخطيط االستجابة "في حالة تحديد تلك االستجابات في هذه العملية، يمكن االستفادة منها آمدخالت في عملية 

 ).5-11القسم رقم " (للمخاطر 
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  جراء التحليل النوعي للمخاطر إ11-3
إجراء التحليل النوعي للمخاطر هو عملية إخضاع المخاطر حسب أهميتها لمزيد من التحليل واإلجراءات عن طريق تقييم 

تستطيع المؤسسات أن تحسن من أداء المشروع عن  ).9-11 و8-11انظر الشكلين (احتمالية حدوثها وتأثيرها والجمع بينهما 
يؤدي إجراء التحليل النوعي للمخاطر إلى تقييم أولوية المخاطر  .على المخاطر ذات األولويات المرتفعةطريق الترآيز 

المحددة عن طريق االستعانة باحتمالية أو أرجحية حدوثها النسبية والتأثير المتماثل على أهداف المشروع في حالة حدوث تلك 
ني لالستجابة ودرجة تحمل المؤسسة للمخاطر المتعلقة بقيود المشروع المخاطر باإلضافة إلى عوامل أخرى مثل اإلطار الزم

ومثل هذه التقييمات توضح اتجاه فريق المشروع وباقي أصحاب المصلحة نحو  .في التكلفة والجدول الزمني والنطاق والجودة
رآين الرئيسين بشكل واضح في عملية وبالتالي، فإن التقييم الفعال يستلزم تحديد وإدارة اتجاهات المخاطر لدى المشا .المخاطر

ينبغي االنتباه إلى تقويم وعالج االتجاه واالنحياز عندما تؤدي اتجاهات المخاطر هذه إلى  .إجراء التحليل النوعي للمخاطر
  .إدخال االتجاه واالنحياز في المخاطر التي تم تحديدها

قد تؤدي اإللحاحية الزمنية  .ر االتجاه واالنحيازتحديد تعريفات مستويات االحتمالية والتأثير قد تقلل من تأثي
آما أن تقييم جودة المعلومات المتاحة حول المخاطر في  .لإلجراءات المتعلقة بالمخاطر إلى زيادة أهمية أحد المخاطر
  .المشروع يساعد في توضيح تقييم أهمية المخاطر في المشروع

ريعة موفرة اقتصادًيا لتحديد األولويات في تخطيط االستجابة يتسم إجراء التحليل النوعي للمخاطر بأنه وسيلة س
ينبغي الرجوع إلى عملية إجراء  .للمخاطر  ويضع األساس الالزم إلجراء التحليل الكمي للمخاطر إذا آان ذلك ضرورًيا

أ على المخاطر في التحليل النوعي للمخاطر خالل فترة دورة حياة المشروع الستمرارية االطالع على التغييرات التي تطر
أو تؤدي بشكل مباشرة إلى ) 4-11القسم رقم " (إجراء التحليل الكمي للمخاطر"قد تؤدي تلك العملية إلى  .المشروع

  ).5-11القسم رقم " (تخطيط االستجابة للمخاطر "

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات إجراء التحليل النوعي للمخاطر. 8-11الشكل رقم 

 

 
  مخطط تدفق بيانات إجراء التحليل النوعي للمخاطر. 9-11شكل ال
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  المدخالت :إجراء التحليل النوعي للمخاطر 11.3.1
  سجل المخاطر. 1

  .1-3-2-11انظر القسم رقم 

   خطة إدارة المخاطر2
 والمسئوليات تشتمل العناصر األساسية في خطة إدارة المشروع الالزمة إلجراء التحليل النوعي للمخاطر على األدوار

الالزمة لتنفيذ أنشطة إدارة المخاطر والميزانيات وأنشطة الجدول الزمني المطلوبة في إدارة المخاطر وفئات الخطر 
وتعريفات االحتمالية والتأثير ومصفوفة االحتمالية والتأثير ودرجات تحمل أصحاب المصلحة التي خضعت للمراجعة 

في  ).1-11القسم رقم " (خطة إدارة المخاطر"الت بما يتفق مع المشروع أثناء عملية يتم عادة تخصيص تلك اإلدخا .والتنقيح
  ).3-11القسم رقم " (إجراء التحليل النوعي للمخاطر"حالة عدم توافرها، يمكن تطويرها أثناء عملية 

  بيان نطاق المشروع. 3
وتميل  .ل على مخاطر يتم استيعابها بشكل أفضلتميل المشروعات من النوع الشائع أو النوع المتكرر دورًيا إلى أن تشتم

المشروعات التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة أو الفريدة من نوعها والمشروعات عالية التعقيد إلى أن تشتمل على مزيد من 
  ).1-3-2-5القسم رقم (ويتم تقييم ذلك عن طريق فحص بيان نطاق المشروع  .الشك

  أصول العملية التنظيمية. 4
على ما يلي وذلك على " إجراء التحليل النوعي للمخاطر"مل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية تشت

  :سبيل المثال ال الحصر

 .معلومات حول مشروعات سابقة أو مشابهة تم االنتهاء منها •
 .دراسات حول مشروعات مشابهة يقوم بها متخصصين في المخاطر •
 .خاطر التي قد تتوافر لدى المصادر الصناعية أو الملكية الخاصةقواعد بيانات الم •

  األدوات واألساليب : إجراء التحليل النوعي للمخاطر11-3-2
  تقييم احتمالية وتأثير المخاطر. 1

حتمل على يبحث تقييم تأثير المخاطر في التأثير الم .يبحث تقييم احتمالية المخاطر في االحتمال القائل بأن آل خطر محدد سيقع
أحد أهداف المشروع مثل الجدول الزمني أو التكلفة أو الجودة أو األداء بما في ذلك التأثيرات السلبية للتهديدات والتأثيرات 

  .اإليجابية للفرص

يتم تقييم المخاطر في االجتماعات أو اللقاءات التي  .يتم تقييم االحتمالية والتأثير لكل خطر يتم التعرف عليه وتحديده
يمكن االستعانة في ذلك بأعضاء فريق  .تم عقدها مع المشارآين المختارين إللمامهم بفئات الخطر في خطة العملي

  .المشروع واألشخاص ذوي الخبرة من خارج المشروع أحياًنا

 .وعيتم أثناء المقابلة أو االجتماع تقييم مستوى االحتمالية الخاصة بكل خطر وتأثيره على آل هدف من أهداف المشر
يتم تقدير احتماالت وتأثيرات  .آما يتم تسجيل التفاصيل التوضيحية بما في ذلك االفتراضات التي تبرر المستويات المحددة

سيتم إدراج المخاطر ذات درجات  ).1-3-1-11القسم رقم (المخاطر حسب الظروف المحددة في خطة إدارة المخاطر 
  .لمراقبة من أجل إخضاعها للمراقبة في المستقبلاالحتمالية والتأثيرات المنخفضة في قائمة ا

  مصفوفة االحتمالية والتأثير. 2
عادة ما يتم تحديد  .يمكن تحديد أولوية المخاطر آي يتم إخضاعها لمزيد من التحليل الكمي وتوفير االستجابة لها حسب درجتها

يمكن  .إدراجها ضمن أصول العملية التنظيميةقواعد تقدير درجة الخطر مسبًقا بواسطة المؤسسة المنفذة للمشروع ويتم 
عادة ما  ).1-11القسم رقم " (خطة إدارة المخاطر"تفصيل وتخصيص قواعد تقدير درجة الخطر حسب المشروع في عملية 

ية يتم تنفيذ تقييم أهمية آل خطر على حدة ومن ثم تقييم أولويته في االنتباه إليه باستخدام جدول بحثي أو مصفوفة االحتمال
تقوم هذه المصفوفة بتعيين مجموعات من االحتمالية والتأثير والتي تؤدي إلى تقدير درجة  ).10-11الشكل رقم (والتأثير 

) ذات األرقام الكبرى(تشير المنطقة المظللة باللون الرمادي القاتم  .الخطر على أنه ذو أولوية منخفضة أو مرتفعة أو متوسطة
إلى الخطر المنخفض وتشير ) ذات األرقام الصغرى( المنطقة المظللة باللون الرمادي المعتدل إلى الخطر المرتفع بينا تشير

  .إلى الخطر المتوسط) ذات األرقام المتوسطة(المنطقة المظللة باللون الرمادي الفاتح 
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   مصفوفة االحتمالية والتأثير10-11الشكل رقم 

 
مثل التكلفة أو (كنها تقدير درجة الخطر في آل هدف على حدة ، فإن المؤسسة يم5-11آما هو موضح في الشكل رقم 

يمكن  .باإلضافة إلى ذلك، فإنها تستطيع أن تطور طرًقا لتحديد تقييم آلي واحد لكل خطر على حدة ).الزمن أو النطاق
لمخاطر وضع خطة لتقييم المشروع آكل بحيث يتم توضيح تفضيل المؤسسة ألحد األهداف على هدف آخر ويتم تقدير ا

وفي النهاية، تتم معالجة الفرص والتهديدات في نفس المصفوفة  .التي يتم تقييمها حسب األهداف باستخدام تلك التفضيالت
  .باستخدام تعريفات المستويات المختلفة من التأثير المناسبة لكل واحدة منها على حدة

التي يكون لها تأثير ) تهديدات(حالة وقوع المخاطر فمثًال، في  .يساعد تقدير درجة الخطر في ترشيد مواجهة المخاطر
في المصفوفة، فإنها قد ) المظللة باللون الرمادي القاتم(سلبي على األهداف والتي تقع في منطقة درجات الخطر المرتفعة 

طر المنخفضة قد ال تستلزم المخاطر الموجودة في منطقة درجات الخ .تستلزم تنفيذ إجراء األولوية واالستجابة الهجومية
اتخاذ إجراء إداري احتياطي يتعدى اإلجراءات المحددة في قائمة المراقبة وال تستلزم ) المظللة باللون الرمادي المعتدل(

  .إضافة احتياطي الطوارئ

المظللة باللون الرمادي (وعلى نحو مشابه، يمكن الحصول على الفرص الموجودة في منطقة درجات الخطر المرتفعة 
ينبغي رصد الفرص الموجودة في منطقة درجات  .بأسهل ما يمكن وينبغي أن يتم استهداف عرض الفائدة األآبر أوًال) القاتم

 . هي عبارة عن قيم تمثيلية1-2-4-11القيم الموضحة في القسم رقم  ).المظللة باللون الرمادي المعتدل(الخطر المنخفضة 
  .المقياستقوم المؤسسة بتحديد عدد الخطوات الموجودة في 

  تقييم نوعية بيانات المخاطر. 3

تحليل نوعية المخاطر هو أسلوب لتقييم  .يستلزم التحليل النوعي للمخاطر وجود بيانات دقيقة وموضوعية إذا آان ذلك ممكًنا
وجودة وهو يستلزم فحص درجة استيعاب المخاطر ودقة  .درجة االستفادة من البيانات المتعلقة بالمخاطر في إدارة المخاطر

في حالة رفض نوعية البيانات، فقد يكون من الضروري أن يتم جمع بيانات  .ومصداقية وتكامل البيانات المتعلقة بالمخاطر
  .ذات جودة أعلى

  تصنيف المخاطر. 4

أو حسب المنطقة التي سيؤثر ) مثل استخدام هيكل تجزئة الخطر(يمكن تصنيف المخاطر المحدقة بالمشروع حسب مصادرها 
لتحديد ) مثل مراحل المشروع(أو أي تصنيف آخر مفيد ) مثل استخدام هيكل تجزئة العمل(طر في المشروع من خاللها الخ

تجميع المخاطر حسب أسبابها األصلية الشائعة قد يؤدي إلى صياغة  .نطاقات المشروع األآثر تعرًضا لتأثيرات الشك
  .استجابات فعالة لمواجهة المخاطر
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  الخطرتقييم إلحاحية . 5
قد تشتمل مؤشرات  .قد يتم النظر إلى المخاطر التي تحتاج إلى استجابات قصيرة المدى على أن مواجهتها أآثر إلحاًحا
يمكن في بعض أساليب  .األولوية على الزمن الالزم للتأثير في استجابة الخطر وأعراضه وعالمات التحذير ودرجة تقييمه

ييم إلحاحية الخطر وتصنف درجة الخطر المحددة من مصفوفة االحتمالية والتأثير وذلك التحليل النوعية أن يتم الجمع بين تق
  .آي يتم تقدير شدة الخطر النهائية

  رأي الخبراء. 6
من الضروري الحصول على رأي الخبراء لتقييم احتمالية وتأثير آل خطر على حدة آي يتم تحديد موضعه في المصفوفة 

وآلمة الخبراء هنا تشير إلى جميع األفراد ذوي الخبرة في مشروعات مشابهة حدثت في  10-11الموضحة في الشكل رقم 
باإلضافة إلى ذلك، فإن األفراد الذين يقومون بتخطيط وإدارة المشروع المحدد يكونون خبراء وخاصة  .الماضي القريب

ينبغي أن  .سير المخاطر أو المقابالتيتم توفير رأي الخبراء عن طريق استخدام ورش عمل تي .الملمين بتفاصيل المشروع
  .يؤخذ تحامل الخبراء بعين االعتبار في تلك العملية

  المخرجات : إجراء التحليل النوعي للمخاطر11-3-3
  تحديثات سجل المخاطر. 1

 الحصول يتم تحديث سجل المخاطر باستخدام المعلومات التي يتم ".تحديد المخاطر"يتم البدء في سجل المخاطر أثناء عملية 
تشتمل  .ويتم إدراج سجل المخاطر المحدث في مستندات المشروع" إجراء التحليل النوعي للمخاطر"عليها من عملية 

  ": إجراء التحليل النوعي للمخاطر"تحديثات سجل المخاطر التي يتم الحصول عليها من عملية 

يمكن االستعانة بمصفوفة االحتمالية  .قائمة ترتيب المخاطر في المشروع حسب درجتها أو أولوياتها النسبية •
باستخدام مجموعات من احتمالية حدوث آل خطر  .والتأثير لتصنيف المخاطر حسب أهمية آل منها على حدة

وتأثيره على األهداف، سيتم تحديد األولوية النسبية للمخاطر المتعلقة بغيرها في حالة وقوعها عن طريق تصنيفها 
قد يتم سرد المخاطر حسب أولوياتها  ".مخاطر منخفضة"و" مخاطر معتدلة"و" ةمخاطر مرتفع"إلى مجموعات 

آل على حدة من ناحية الجدول الزمني والتكلفة واألداء حيث قد ترفع المؤسسات قيمة أحد األهداف على غيره 
اه على تلك يمكن أن يستخدم مدير المشروع قائمة المخاطر المرتبة حسب أولوياتها لترآيز االنتب .من األهداف

الواقعة على األهداف األهم حيث قد تؤدي االستجابات إلى ) مخاطر مرتفعة(المخاطر ذات األهمية الكبرى 
ينبغي إدراج شرح لقاعدة تقييم االحتمالية والتأثير للمخاطر التي يتم  .الحصول على نواتج أفضل من المشروع

 .تقييمها على أنها مهمة في المشروع
قد يؤدي تصنيف المخاطر إلى الكشف عن األسباب األصلية المشترآة  .حسب فئاتهاتجميع المجموعات  •

قد يؤدي الكشف عن ترآزات  .للمخاطر والكشف عن نطاقات المشروع التي تتطلب اهتماًما من نوع خاص
 .المخاطر إلى تحسين فعالية استجابات المخاطر

قد يؤدي الكشف عن ترآزات  .من نوع خاصأسباب الخطر أو نطاقات المشروع التي تحتاج إلى اهتمام  •
 .المخاطر إلى تحسين فعالية استجابات المخاطر

المخاطر التي تحتاج إلى استجابة ملحة  .قائمة بالمخاطر التي تحتاج إلى المواجهة واالستجابة في المدى القريب •
 .أو المخاطر التي يمكن معالجتها في وقت الحق يمكن تصنيفها في مجموعات مختلفة

هناك بعض المخاطر التي تسمح بمزيد من التحليل  .قائمة المخاطر التي تحتاج إلى مزيد من التحليل واالستجابة •
 .بما في ذلك التحليل الكمي للمخاطر باإلضافة إلى اتخاذ إجراءات االستجابة

إجراء "ة في عملية المخاطر التي ال يتم تقييمها على أنها هام .قوائم مراقبة المخاطر ذات األولوية المنخفضة •
 .يمكن وضعها في قائمة مراقبة آي تم إخضاعها للمراقبة المستمرة" التحليل النوعي للمخاطر

آلما تم تكرار التحليل، فإن االتجاه نحو مخاطر معينة قد يصبح  .اتجاهات في نتائج التحليل النوعي للمخاطر •
 .المخاطر أو إخضاعها لمزيد من التحليلإلحاحية القيام باستجابة /واضًحا وقد تقل أو تزداد أهمية

   إجراء التحليل الكمي للمخاطر11-4
  

هو عملية القيام بتحليل رقمي لتأثير المخاطر التي تم الكشف عنها على أهداف المشروع الكلي " إجراء التحليل الكمي للمخاطر
ى المخاطر التي تم تحديد أولوياتها من خالل عل" إجراء التحليل الكمي للمخاطر"يتم تنفيذ  ).12-11 و11-11الشكلين رقم (

 .على أنها قد تؤثر بشكل محتمل أو جوهري على االحتياجات التنافسية للمشروع" إجراء التحليل النوعي للمخاطر"عملية 
 لتلك وقد يتم االستعانة بها لتعيين تقدير رقمي .بتحليل تأثير تلك المخاطر" إجراء التحليل الكمي للمخاطر"تقوم عملية 
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آما أنها تمثل طريقة آمية ألخذ  .المخاطر آل على حدة أو لتقويم التأثير اإلجمالي لجميع تلك المخاطر المؤثرة في المشروع
  .القرار في حضور الشك

قد ال يكون من الضروري في  ".إجراء التحليل النوعي للمخاطر"عملية " إجراء التحليل الكمي للمخاطر"عادة ما تتبع عملية 
توافر الزمن والميزانية، والحاجة  . الحاالت أن يتم إجراء تحليل آمي للمخاطر آي يتم وضع استجابات فعالة للمخاطربعض

 . التي سيتم استخدامها في آل مشروع) الطرق(إلى تقييمات آمية ونوعية للمخاطر وتأثيراتها ستعمل على تحديد الطريقة 
مراقبة المخاطر "باإلضافة إلى " خطة االستجابة للمخاطر "بعد وضع " إجراء التحليل الكمي للمخاطر"ينبغي تكرار 
يمكن أن تشير االتجاهات إلى  .لتحديد ما إذا آانت المخاطر الكلية في المشروع قد انخفضت بشكل مقنع أم ال" والسيطرة عليها

  .الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أآثر أو أقل إلدارة المخاطر

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات : التحليل الكمي للمخاطرإجراء. 11-11الشكل رقم 

 

 
 

  مخطط تدفق بيانات إجراء التحليل الكمي للمخاطر. 12-11الشكل 

  المدخالت : إجراء التحليل الكمي للمخاطر11-4-1
  سجل المخاطر. 1

  .1-3-2-11انظر القسم رقم 

   خطة إدارة المخاطر2

  .1-3-1-11انظر القسم رقم 

   خطة إدارة التكلفة.3

تعمل خطة إدارة تكلفة المشروع على تحديد الشكل والمعايير الالزمة لتخطيط وبناء وتقدير وموازنة وضبط تكاليف المشروع 
  .أو طريقة التطبيق الخاصة بالتحليل الكمي للميزانية أو خطة التكلفة/قد تساعد تلك الضوابط في تحديد البنية و ).7القسم رقم (
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  إدارة الجدول الزمنيخطة . 4
تعمل خطة إدارة الجدول الزمني الخاص بالمشروع على تحديد الشكل والمعايير الالزمة لتطوير وضبط الجدول الزمني 

أو طريقة التطبيق /قد تساعد تلك الضوابط وطبيعة الجدول الزمني نفسه في تحديد البنية و ).6القسم رقم (الخاص بالمشروع 
  .ي للجدول الزمنيالخاصة بالتحليل الكم

  أصول العملية التنظيمية. 5
على ما يلي وذلك على " إجراء التحليل الكمي للمخاطر"تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية 

  :سبيل المثال ال الحصر

 .معلومات حول مشروعات سابقة أو مشابهة تم االنتهاء منها •
 .يقوم بها متخصصين في المخاطردراسات حول مشروعات مشابهة  •
 .قواعد بيانات المخاطر التي قد تتوافر لدى المصادر الصناعية أو الملكية الخاصة •

  األدوات واألساليب : إجراء التحليل الكمي للمخاطر11-4-2
  أساليب جمع البيانات وعرضها. 1

ت التاريخية الالزمة لقياس احتمالية تستفيد أساليب المقابلة الشخصية من الخبرة والبيانا .المقابلة الشخصية •
تتوقف المعلومات الالزمة على نوع توزيعات االحتمال التي سيتم  .وتأثير المخاطر على أهداف المشروع

أو التشاؤمية ) منخفضة(فعلى سبيل المثال، سيتم تجميع المعلومات حول السيناريوهات التفاؤلية  .استخدامها
 أمثلة على 13-11يظهر في الشكل رقم  . في بعض التوزيعات شائعة االستخدامأو أرجح السيناريوهات) مرتفعة(

تقدير الفترات الزمنية "تقديرات التكلفة ثالثية النقاط، تتوافر معلومات إضافية عن التقديرات ثالثية النقاط في قسم 
اس المنطقي لنطاقات توثيق األس ).5-2-1-7القسم رقم " (تقدير التكاليف"و) 4-2-4-6القسم رقم " (للنشاط

المخاطر واالفتراضات التي تقف وراءها تعتبر من المكونات الهامة في عملية المقابلة من أجل المخاطر ألنها 
 .تستطيع أن توفر رؤية عن موثوقية ومصداقية التحليل

 
  خاطرنطاق تقديرات تكلفة المشروع التي تم تجمعيها أثناء المقابلة الخاصة بالم. 13-11الشكل رقم 

 

تشير توزيعات االحتمال المستمرة التي يتم استخدامها بصورة واسعة في النمذجة والمحاآاة  توزيعات االحتمال •
إلى درجة الشك في القيم مثل الفترات الزمنية في أنشطة الجدول الزمني وتكلفة مكونات ) 2-2-4-11القسم رقم (

 الشك مثل ناتج أحد االختبارات أو سيناريو محتمل يمكن استخدام توزيعات منفصلة لتوضيح حاالت .المشروع
 مثالين على التوزيعات المستمرة شائعة االستخدام وهذه 14-11يتضح في الشكل رقم  .في شجر القرارات

ال  .التوزيعات تصور األشكال المتوافقة مع البيانات التي يتم عادة الحصول عليها من التحليل الكمي للمخاطر
وزيعات المتماثلة إال في حالة عدم وجود قيمة واضحة تكون هي المرجحة على غيرها من القيم يمكن استخدام الت

 .الموجودة بين الحدين العلوي والسفلي مثلما يحدث في مرحلة المفهوم المبكر للتصميم
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  أمثلة على توزيعات االحتمال شائعة االستخدام. 4-11الشكل رقم 

 
  ي للمخاطرأساليب النمذجة والتحليل الكم. 2

  :تشتمل األساليب شائعة االستخدام على طريقتي التحليل الموجه حسب الحدث والموجه حسب المشروع على ما يلي

وهو  .يساعد تحليل الحساسية في تحديد المخاطر التي من تزداد احتمالية تأثيرها على المشروع .تحليل الحساسية •
لمشروع على األهداف الجاري بحثها عند ثبات جميع يحقق في مدى تأثير الشك في آل مكون من مكونات ا

إحدى الطرق التقليدية لعرض تحليل الحساسية هي مخطط الحساسية  .عناصر الشك األخرى عن قيم خط األساس
والذي يعتبر مفيًدا في مقارنة األهمية والتأثير النسبي للمتغيرات التي ترتفع بها درجة الشك باألهمية والتأثير الذي 

 .بمزيد من الثباتيتسم 
هو مفهوم إحصائي يقوم بحساب متوسط الناتج " القيمة المالية المتوقعة"تحليل  .تحليل القيمة المالية المتوقعة •

يتم عادة التعبير  ).مثل التحليل في وجود الشك(عندما يشتمل المستقبل على سيناريوهات قد تحدث وقد ال تحدث 
 صورة القيم االيجابية بينما القيم المالية المتوقعة بالمخاطر يتم التعبير عنها عن القيمة المالية المتوقعة للفرص في

تستلزم القيمة المالية المتوقعة وجود افتراض محايد ال ينفر من المخاطر وال يسعى  .في صورة القيم السلبية
الية حدوثه وجمعها يتم حساب القيمة المالية المتوقعة عن طريق ضرب قيمة آل ناتج ممكن على احتم .وراءها

الشكل (يتمثل أحد االستخدامات الشائعة لذلك النوع من التحليل في تحليل شجرة القرارات  .على المنتجات مًعا
 ).15-11رقم 
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  مخطط شجرة القرارات. 15-11الشكل رقم 

 

لمحددة في المشروع تستعين محاآاة المشروع بنموذج يقوم بترجمة حاالت الشك التفصيلية وا .النمذجة والمحاآاة •
 .عادة ما يتم تنفيذ المحاآاة المتواترة باستخدام أسلوب مونت آارلو .إلى تأثيراتها المحتملة على أهداف المشروع
مثل تقديرات (في المحاآاة بحيث يتم اختيار قيم اإلدخال ) متواترة(تتم حوسبة نموذج المشروع مرات عديدة 

 بشكل عشوائي في آل مرة يتم التكرار فيها من توزيعات االحتمالية الخاصة )التكلفة أو الفترات الزمنية للنشاط
تستخدم  .من حاالت التكرار) مثل التكلفة الكلية أو تاريخ اإلآمال(يتم حساب توزيع االحتمال  .بتلك المتغيرات

 الزمني وتقديرات يتم استخدام مخطط شبكة الجدول .المحاآاة تقديرات التكلفة من أجل تحليل الخطر في التكلفة
 ناتج إحدى عمليات محاآاة 16-11يظهر في الشكل رقم  .الفترة الزمنية في تحليل المخاطر في الجدول الزمني

يمكن وضع منحنيات مشابهة لنواتج الجدول  .الخطر في التكلفة وهو يوضح احتمالية تحقيق التكلفة المستهدفة
 .الزمني
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  طر في التكلفةنتائج محاآاة الخ. 16-11الشكل رقم 

 

  رأي الخبراء. 3
لتحديد تأثيرات التكلفة ) يتم االستعانة بخبراء ذوي خبرة مناسبة وحديثة(يكون من الضروري الحصول على رأي الخبراء 

  .في تلك األدوات) مثل توزيعات االحتمالية(والجدول الزمني المحتملة آي يتم تقييم االحتمالية ولتحديد المدخالت 

وينبغي أن يكون الخبراء قادرون على تحديد نقاط ضعف األدوات وآذلك   الخبراء في تفسير البيانات، آما يدخل رأي
  .يقوم الخبراء بتحديد متى قد تصبح أو ال تصبح أداة بعينها مناسبة بشكل أآثر إلمكانيات وثقافة المؤسسة .نقاط قوتها

  المخرجات : إجراء التحليل الكمي للمخاطر11-4-3
  ت سجل المخاطرتحديثا. 1

يتم إدخال مزيد من التحديثات على سجل المخاطر بحيث يشتمل على تقرير آمي عن المخاطر والذي يوضح بالتفصيل الطرق 
  :تشتمل التحديثات على المكونات الرئيسة التالية .الكمية والنواتج والتوصيات

لزمني المحتمل للمشروع ونواتج التكلفة يتم صياغة التقديرات الخاصة بالجدول ا .التحليل االحتمالي للمشروع •
الذي –يمكن استخدام ذلك الناتج  .بحيث يتم سرد تواريخ اإلنهاء والتكلفة المحتملة ومستويات الثقة المتعلقة بها

 مع درجات تحمل أصحاب المصلحة للمخاطر آي يتم قياس -غالًبا ما يتم التعبير عنه في صورة توزيع تراآمي
احتياطيات الطوارئ هذه تكون الزمة لضبط خطر تجاوز أهداف  .والزمن في الطوارئاحتياطيات التكلفة 

، تصل التكلفة 16-11فعلى سبيل المثال، في الشكل رقم  .المشروع المحددة على مستوى مقبول لدى المؤسسة
عند % 22 مليون دوالر أمريكي أو ما يقرب من 9 في المائة إلى 75المرصودة للطوارئ عند نسبة مئوية 

 .13-11 مليون دوالر أمريكي في التقديرات المحتملة الموضحة في الشكل رقم 41مقارنتها بمبلغ 
يمكن تقدير احتمالية تحقيق أهداف المشروع في الخطة الحالية باستخدام  .احتمالية تحقيق أهداف التكلفة والزمن •

في الشكل –فعلى سبيل المثال، تصل  .وعنتائج تحليل آمي للمخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي يواجهها المشر
 %.12إلى ) 13-11من الشكل رقم ( مليون دوالر أمريكي 41 احتمالية تحقيق تكلفة تقدر بـ -16-11رقم 

تشتمل قائمة المخاطر على تلك المخاطر التي  .قائمة ترتيب المخاطر التي تم تقديرها آمًيا حسب أولوياتها •
وتشتمل تلك المخاطر على المخاطر التي قد يكون لها التأثير  .رصة للمشروعتفرض أآبر تهديد أو تخلق أعظم ف

يمكن تحديد تلك  .األآبر على التكلفة في حالة الطوارئ وتلك التي من المحتمل أن تؤثر على المسار الحرج
 .آاةالمخاطر في بعض الحاالت من خالل مخطط الحساسية الذي يتم الحصول عليه نتيجة عمليات تحليل المحا
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آلما تم تكرار التحليل، قد يتضح أن أحد االتجاهات سيؤدي إلى  .اتجاهات في نتائج التحليل الكمي للمخاطر •
ينبغي أن تعمل المعلومات التاريخية التنظيمية المتعلقة بالجدول  .استنتاجات تؤثر على االستجابة للمخاطر 

إجراء تحليل "م جديدة يتم اآتسابها من خالل عملية الزمني للمشروع والتكلفة والجودة واألداء على عكس مفاهي
قد يكون هذا التقرير  .مثل هذه الصورة التاريخية قد تأخذ شكل تقرير عن تحليل آمي للمخاطر ". آمي للمخاطر

 .منفصال عن سجل المخاطر أو متصال به

   تخطيط مواجهة المخاطر11-5
اإلجراءات بهدف تحسين الفرص والتقليل من المخاطر التي تهدد تخطيط االستجابة للمخاطر هو عملية وضع الخيارات و

إجراء التحليل الكمي "وعملية " إجراء التحليل النوعي للمخاطر"وهو تتبع عملية  ).18-11 و17-11الشكلين (المشروع 
يتولى مسئولية ) المسئول عن االستجابة للخطر(ويشتمل على تحديد وتعيين شخص واحد  ).في حالة استخدامهما" (للمخاطر

بمعالجة المخاطر حسب " تخطيط مواجهة المخاطر"تقوم عملية  .آل استجابة تم االتفاق عليها وتم تمويلها لمواجهة المخاطر
  .أولوياتها بحيث يتم إدراج الموارد واألنشطة في الميزانية والجدول الزمني وخطة إدارة المشروع حسبما يقتضي األمر

مخاطر المخططة مناسبة حسب أهمية الخطر وأن تكون ذات تكلفة اقتصادية في مواجهة يكب أن تكون استجابات ال
التحدي وأن تكون واقعية في حدود سياق المشروع وأن يتفق عليها جميع األطراف المشترآين في المشروع وأن يضطلع 

 الضروري أن يتم تحديد غالًبا ما يكون من .يجب أيًضا أن تكون محددة بوقت زمني مناسب .بها شخص مسئول واحد
  .استجابة للخطر من خيارات متعددة

تشتمل  .الطرق شائعة االستخدام في تخطيط االستجابات لمواجهة المخاطر" تخطيط مواجهة المخاطر"يقدم قسم 
المخاطر على التهديدات والفرص التي قد تؤثر في نجاح المشروع وقد تمت مناقشة االستجابات الالزمة لمواجهة آل 

  .همامن

 
  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :تخطيط مواجهة المخاطر. 17-11الشكل رقم 

 

 
   مخطط تدفق بيانات تخطيط مواجهة المخاطر18-11الشكل 



This copy is a PMI member benefit, not for distribution, sale or reproduction.

  المدخالت : تخطيط مواجهة المخاطر11-5-1
  سجل المخاطر. 1

خاطر وقوائم االستجابات المحتملة ومالكي استجابات يشير سجل المخاطر إلى المخاطر التي تم تحديدها واألسباب األصلية للم
المخاطر واألعراض والعالمات التحذيرية والتقدير النسبي أو قائمة ترتيب المخاطر في المشروع حسب أولوياتها وقائمة 

ستجابة بالمخاطر التي تحتاج إلى استجابة على المدى القريب وقائمة بالمخاطر التي تحتاج إلى مزيد من التحليل واال
  .واالتجاهات المتبعة في نتائج التحليل الكمي وقائمة المراقبة الخاصة بالمخاطر ذات األولوية المنخفضة

   خطة إدارة المخاطر2
تشتمل المكونات الهامة لخطة إدارة المخاطر على األدوار والمسئوليات وتعريفات تحليل المخاطر وتوقيت عمليات المراجعة 

تساعد عتبات  .وعتبات الخطر في المخاطر المنخفضة والمعتدلة والمرتفعة) طر من عمليات المراجعةوتوقيت استبعاد المخا(
  .الخطر في تحديد تلك المخاطر التي يلزم لها استجابات محددة

  األدوات واألساليب : تخطيط مواجهة المخاطر11-5-2
تراتيجية أو خليط من االستراتيجيات التي من المحتمل أن ينبغي تحديد إس .يتوافر العديد من استراتيجيات االستجابة للمخاطر 

) 2-2-4-11القسم رقم (يمكن استخدام أدوات تحليل المخاطر مثل تحليل شجرة القرارات  .تكون فعالة لكل خطر على حدة
ساسية واالحتياطية يتم اتخاذ إجراءات معينة لتطبيق اإلستراتيجية بما في ذلك اإلستراتيجيات األ .الختيار أنسب االستجابات

يمكن وضع خطة احتياطية آي يتم تطبيقها إذا أثبتت اإلستراتيجية المحددة في النهاية أنها ليست فعالة  .  حسبما يقتضي األمر
للمراجعة ) المخاطر التي تدفعها اإلستراتيجيات(ينبغي أيًضا إخضاع المخاطر الثانوية  . تماًما أو في حالة وقوع خطر مقبول

في حالة تطويرها، فإنها قد تشتمل على تحديد الظروف  .غالًبا ما يتم تخصيص احتياطي الطوارئ للوقت والتكلفة .حوالتنقي
  .التي تفّعل استخدامها

  استراتيجيات المخاطر أو التهديدات السلبية. 1
 سلبية على أهداف المشروع في ثالثة من اإلستراتيجيات التالية تتعامل مع التهديدات أو المخاطر التي قد تكون لها تأثيرات

 في المخاطر أو التهديدات السلبية باإلضافة إلى - إستراتيجية القبول–يمكن استخدام اإلستراتيجية الرابعة  .حالة وقوعها
  .اإلستراتيجيات الواردة أدناه هي التفادي أو التحويل أو التخفيف أو القبول .المخاطر أو الفرص اإليجابية

قد يقوم مدير  . تفادي المخاطر تغيير خطة إدارة المشروع للتخلص من التهديدات بشكل نهائييستلزم .التفادي •
تشتمل أمثلة ذلك على تمديد  .المشروع بعزل أهداف المشروع عن تأثير الخطر أو تغيير الهدف المعرض للخطر

التفادي األآثر تطرًفا في إنهاء تتمثل إستراتيجية  .فترة الجدول الزمني أو تغيير اإلستراتيجية أو تقليل النطاق
يمكن تفادي بعض المخاطر التي تثار في وقت مبكر في المشروع عن طريق توضيح المتطلبات  .المشروع تماًما

 .أو الحصول على المعلومات أو تحسين االتصال أو اآتساب الخبرة
هديدات باإلضافة إلى حق ملكية تحويل الخطر يستلزم نقل بعض أو جميع التأثيرات السلبية ألحد الت .التحويل •

نقل المسئولية  .وال يتخلص منه-تحويل الخطر يمنح طرًفا آخر مسئولية إدارته .االستجابة إلى طرف ثالث
نقل المخاطر دائًما ما يستلزم دفع عالوة  .القانونية للخطر هي أآثر الطرق تأثيًرا في التعامل مع المخاطر المالية

وذلك على –أدوات التحويل قد تكون متباينة تماًما وقد تشتمل على  . المخاطرةمخاطرة للطرف الذي سيتحمل
 االستفادة من التأمين أو ضمانات األداء أو المسوغات أو الكفاالت أو غيرها، وقد يتم –سبيل المثال ال الحصر 

ال، عندما يمتلك المشتري فعلى سبيل المث .استخدام العقود لنقل المسئولية القانونية لمخاطر معينة إلى طرف ثالث
القدرات التي ال يمتلكها البائع، فقد يكون من الحكمة أن يتم تحويل بعض األعمال ومخاطرها المترتبة عليها من 

قد يؤدي استخدام عقد التكلفة المستردة إلى نقل خطر التكلفة إلى المشتري بينما قد  .خالل التعاقد إلى المشتري
 .محدد إلى نقل الخطر إلى المشترييؤدي استخدام عقد السعر ال

أو تأثير فعالية خطر متنوع بحيث يكون ضمن الحدود /يقتضي تخفيف الخطر أن يتم خفض احتمالية و .التخفيف •
أو تأثير خطر يحدث في المشروع أآثر فعالية من محاولة /يعتبر اتخاذ إجراء مبكر لخفض احتمالية و .المقبولة

إتباع عمليات أقل تعقيًدا أو تنفيذ المزيد من االختبارات أو اختيار مزود أآثر  .إصالح التلف بعد وقوع الخطر
قد يستلزم التخفيف تكوين نموذج أولي لخفض خطر االرتفاع عن  .استقراًرا هي أمثلة على إجراءات التخفيف
ف قد تعالج تأثير عندما يتعذر خفض االحتمالية، فإن استجابة التخفي .نموذج قياس استطالعي للعملية أو المنتج

فعلى سبيل المثال، تصميم التكرارية في أحد األنظمة قد  .الخطر عن طريق استهداف االرتباطات التي تحدد الشدة
 .يؤدي إلى خفض التأثير الناجم عن فشل المكون األصلي

تشير هذه  .تيتم إتباع تلك اإلستراتيجية ألنه من النادر أن يتم تخليص المشروع من جميع التهديدا .القبول •
اإلستراتيجية إلى أن فريق المشروع قد قرر أال يغير خطة إدارة المشروع آي يتعامل مع أحد المخاطر أو أنه 
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الموافقة  .هذه اإلستراتيجية قد تكون سلبية أو نشطة .غير قادر على تحديد أي إستراتيجية استجابة أخرى مناسبة
ثناء توثيق اإلستراتيجية وترك فريق المشروع يتعامل مع المخاطر السلبية ال تحتاج إلى اتخاذ أي إجراءات باست

تتمثل إستراتيجية القبول النشط األآثر انتشاًرا في تحديد احتياطي للطوارئ يشتمل على الزمن أو  .حسبما تقع
 .المال أو الموارد الالزمة لمعالجة المخاطر

  إستراتيجيات المخاطر أو الفرص اإليجابية. 2

ام ثالثة من االستجابات األربعة للتعامل مع المخاطر التي من المحتمل أن يكون لها تأثيرات إيجابية على يوصى باستخد
 في المخاطر أو التهديدات السلبية باإلضافة إلى - إستراتيجية القبول–يمكن استخدام اإلستراتيجية الرابعة  .أنشطة المشروع

  .لواردة أدناه هي االستغالل أو المشارآة أو التحسين أو القبولاإلستراتيجيات ا .المخاطر أو الفرص اإليجابية

قد يتم اختيار تلك اإلستراتيجية للمخاطر التي لها تأثيرات إيجابية عندما ترغب المؤسسة في ضمان أن  .االستغالل •
 عن طريق تحاول هذه اإلستراتيجية أن تقضي على الشك المتعلق بخطر شديد .يتم تحقيق الفرصة واالستفادة منها
تشتمل أمثلة استجابات االستغالل المباشر على تعيين أغنى الموارد للمشروع  .توفير الفرصة التي ستحدث بالفعل

 .تقليل الزمن إلآمال المشروع أو لخفض التكلفة عن المقدار المحدد منذ البداية
رصة إلى طرف ثالث يكون هو تستلزم مشارآة أحد المخاطر اإليجابية تعيين بعض أو آل ملكية الف .المشارآة •

تشتمل أمثلة إجراءات المشارآة على تشكيل  .أفضل من يستطيع اغتنام الفرصة لتحقيق مصلحة المشروع
شراآات مشارآة المخاطر أو الفرق أو الشرآات ذات الغرض المحدد أو الشراآات المشترآة والتي يمكن 

ن مميزات الفرص بحيث يستفيد جميع األطراف من تحديدها بحيث يكون الغرض الصريح منها هو االستفادة م
 .جميع اإلجراءات

تحديد أو تحسين  .أو التأثيرات اإليجابية للفرصة/يتم االستعانة بتلك اإلستراتيجية لزيادة احتمالية و .التحسين •
ل أمثلة تحسين تشتم .المحرآات الرئيسة لتلك المخاطر ذات التأثير اإليجابي قد يؤديان إلى زيادة احتمالية حدوثها

 .الفرص على إضافة المزيد من الموارد إلى أحد األنشطة آي يتم إنهائها مبكًرا
 .قبول الفرصة هو االستعداد لالستفادة منها في حالة ظهورها ولكنه ليس السعي وراءها بجد ونشاط .القبول •

  إستراتيجيات االستجابة الطارئة. 3

من المناسب في بعض المخاطر أن يقوم  .تخدامها إال عند وقوع أحداث معينةيتم تصميم بعض االستجابات بحيث ال يتم اس
فريق المشروع بوضع خطة استجابة ال يتم تنفيذها إال في ظل ظروف معينة يتم تحديدها مسبًقا في حالة االعتقاد بوجود تحذير 

ثل إخفاق األهداف المتوسطة أو اآتساب أولوية ينبغي تحديد وتتبع األحداث التي تفعل االستجابة الطارئة م .آافي لتنفيذ الخطة
  .أعلى لدى المزود

  رأي الخبراء. 4
قد  .رأي الخبراء هو إدخال من األطراف ذوي الخبرة يكون متناسًبا مع اإلجراءات التي سيتم اتخاذها عند إجراء معين ومحدد

و مهارة أو خبرة أو تدريب متخصص في تحديد يتم توفير تلك الخبرة بواسطة أي مجموعة أو شخص يتمتع بتعليم أو معرفة أ
  .استجابات المخاطر

  المخرجات : تخطيط مواجهة المخاطر11-5-3
  تحديثات سجل المخاطر. 1

 ".تخطيط مواجهة المخاطر"يتم اختيار االستجابات المناسبة والموافقة عليها وإدراجها في سجل المخاطر من خالل عملية 
غالًبا ما يتم االستجابة للمخاطر  .وى تفصيلي يتناسب مع ترتيب األولية واالستجابة المخططةينبغي آتابة سجل المخاطر بمست
" قائمة مراقبة"المخاطر التي يتم تقييمها على أنها ذات أولوية منخفضة يتم إدراجها في  .الشديدة والمتوسطة بالتفصيل

  : على ما يليقد تشتمل مكونات سجل المخاطر عند تلك النقطة .لرصدها بشكل دوري

مثل هيكل (المتأثرة بها وأسبابها ) هيكل تجزئة العمل(المشروع ) جوانب(المخاطر المحددة وتوضيحاتها وجانب  •
 .والطريقة التي قد تؤثر من خاللها في أهداف المشروع) تجزئة الخطر

 .مالكي المخاطر ومسئولياتهم المحددة •
بما في ذلك قوائم ترتيب المخاطر في المشروع حسب ) 3-11 القسم رقم" (إجراء التحليل النوعي"نواتج عملية  •

 .أولوياتها
 .إستراتيجيات االستجابة المتفق عليها •
 .أحداث معينة لتطبيق إستراتيجية االستجابة التي وقع عليها االختيار •
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 .عوامل التشغيل واألعراض وعالمات التحذير من وقوع المخاطر •
 .بيق االستراتيجيات التي وقع عليها االختيارالميزانية وأنشطة الجدول الالزمة لتط •
 .خطط الطوارئ وعوامل التشغيل التي تستدعي تطبيقها •
 .الخطط االحتياطية التي يتم استخدامها آرد فعل لخطر وقع وأثبت االستجابة األولية أنها غير مناسبة •
باإلضافة إلى تلك المخاطر التي تم قبولها المخاطر المتبقية المتوقع بقائها بعد أن يتم تنفيذ االستجابات المخطط لها  •

 .عن عمد
 .المخاطر الثانوية التي ينتج عنها ناتج مباشر لتطبيق إحدى استجابة المخاطر •
احتياطيات الطوارئ التي يتم حسابها بناًءا على التحليل الكمي للمخاطر في المشروع وعتبات الخطر التي  •

 .تتحملها المؤسسة

  لقة بالمخاطرقرارات التعاقد المتع. 2
يتم في هذه العملية تحديد قرارات تحويل الخطر مثل االتفاقات الخاصة بالتأمين والخدمات وغيرها من العناصر حسبما 

آما  .قد يحدث ذلك نتيجة تخفيف أو تحويل بعض أو آل التهديدات أو تحسين أو مشارآة بعض أو آل الفرص .يستلزم األمر
تخطيط "هذه القرارات تكون بمثابة مدخالت إلى عملية  .وفير آلية لمشارآة المخاطريعمل نوع التعاقد المحدد على ت

  ).1-12القسم رقم " (المشتريات

  تحديثات خطة إدارة المشروع. 3
  :تشتمل عناصر خطة إدارة المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

لعكس التغييرات الحادثة في ) 6القسم رقم (حديث خطة إدارة الجدول الزمني يتم ت .خطة إدارة الجدول الزمني •
وقد يشتمل ذلك على تغييرات في درجة االحتمال أو  .العملية واإلجراءات التي تحرآها استجابات المخاطر

 .السلوك المتعلق بتحميل وتسوية المورد باإلضافة إلى التحديثات التي يتم إدخالها على الجدول نفسه
لعكس التغييرات الحادثة في العملية واإلجراءات ) 7القسم رقم (يتم تحديث خطة إدارة التكلفة  .خطة إدارة التكلفة •

وقد يشتمل ذلك على التغييرات في التحمل أو السلوك المتعلق بحساب التكلفة  .التي تحرآها استجابات المخاطر
 . إدخالها على الميزانية واستهالك احتياطيات الطوارئوالتتبع والتقارير باإلضافة إلى التحديثات التي يتم

لعكس التغييرات الحادثة في العملية ) 1-3-1-8القسم رقم (يتم تحديث خطة إدارة الجودة  .خطة إدارة الجودة •
قد يشتمل ذلك على التغييرات التي تطرأ على التحمل أو السلوك  .واإلجراءات التي تحرآها استجابات المخاطر

 بالمتطلبات أو ضمان الجودة أو مراقبة الجودة باإلضافة إلى التحديثات التي يتم إدخالها على توثيق المرتبط
 .المتطلبات

لتوضيح التغييرات التي تطرأ ) 1-3-1-12القسم رقم (يتم تحديث خطة إدارة المشتريات  خطة إدارة المشتريات •
التعاقد التي ) أنواع(رار التصنيع أم الشراء أو نوع على اإلستراتيجية مثل التعديالت التي يتم إدخالها على ق

 .تحرآها استجابة المخاطر
يتم تحديث خطة إدارة شئون األفراد التي هي جزء من خطة إدارة الموارد البشرية  .خطة إدارة الموارد البشرية •

مات الموارد التي لتوضيح التغيرات التي طرأت على البنية التنظيمية للمشروع واستخدا) 1-3-91القسم رقم (
وقد يشتمل ذلك على تغييرات في درجة االحتمال أو السلوك المتعلق بتعيين العاملين  .تحرآها استجابات المخاطر

 .باإلضافة إلى التحديثات التي يتم إدخالها على حمولة المورد
غيرات بسبب العمل لتوضيح تلك الت) 1-3-3-5القسم رقم (يتم تحديث هيكل تجزئة العمل  .هيكل تجزئة العمل •

 .الذي ينتج من استجابات المخاطر) أو العمل المحذوف(الجديد 
لتوضيح تلك التغيرات ) 2-3-5-6القسم رقم (يتم تحديث خط أساس الجدول الزمني  خط أساس الجدول الزمني •

 .الذي ينتج من استجابات المخاطر) أو العمل المحذوف(الواقعة بسبب العمل الجديد 
لتوضيح تلك التغيرات الواقعة ) 1-3-2-7القسم رقم (يتم تحديث خط أساس أداء التكلفة  . التكلفةخط أساس أداء •

 .الذي ينتج من استجابات المخاطر) أو العمل المحذوف(بسبب العمل الجديد 

  تحديثات مستند المشروع. 4
  :ال الحصرتشتمل مستندات المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال 
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ستتغير االفتراضات بشكل جذري عند توافر معلومات جديدة من خالل تطبيق  .تحديثات سجل االفتراضات •
من الممكن أن يتم  .البد من الرجوع إلى سجل االفتراضات لمواءمة تلك المعلومات الجديدة .استجابات المخاطر

 .دمج االفتراضات في بيان النطاق أو في سجل افتراضات منفصل
ستتغير الطرق الفنية والنواتج الفعلية عند توافر معلومات جديدة من خالل تطبيق  تحديثات الوثائق الفنية •

 .البد من الرجوع إلى أي وثيقة فنية لمواءمة تلك المعلومات الجديدة .استجابات المخاطر

   مراقبة المخاطر والسيطرة عليها11-6
فيذ خطط االستجابة للمخاطر وتعقب المخاطر التي تم اآتشافها ومراقبة مراقبة المخاطر والسيطرة عليها هي عملية تن

 19-11انظر الشكلين (المخاطر المتبقية والتعرف على مخاطر جديدة وتقييم فعالية المخاطر في جميع جوانب المشروع 
  ).20-11و

ياة المشروع ولكن ينبغي يتم تنفيذ استجابات المخاطر المخططة والمدرجة في خطة إدارة المشروع أثناء دورة ح
  .إخضاع عمل المشروع للمراقبة المستمرة بحيث يتم الكشف عن المخاطر الجديدة والمتغيرة والقديمة

تستخدم عملية مراقبة المخاطر والتحكم فيها أساليب مثل التباين وتحليل االتجاه وهي التي تستلزم استخدام معلومات 
تتمثل باقي أغراض عملية مراقبة المخاطر والسيطرة عليها في تحديد  .نفيذ المشروعاألداء التي يتم الحصول عليها أثناء ت

  :ما إذا

 .آانت افتراضات المشروع ال تزال صالحة •
 .آان التحليل يشير إلى حدوث تغيير في خطر تم تقييم أو آان من الممكن عزله •
 .آان يتم إتباع سياسات وإجراءات إدارة المخاطر •
ل احتياطيات الطوارئ الخاصة بالتكلفة أو الجدول الزمني بما يتفق مع تقييم الخطر آان من الضروري تعدي •

 .الحالي
قد تستلزم عملية مراقبة المخاطر والسيطرة عليها أن يتم اختيار استراتيجيات بديلة أو تنفيذ إحدى خطط الطوارئ أو 

يقوم المسئول عن االستجابة  .ارة المشروعالخطط االحتياطية أو اتخاذ إجراء تصحيحي وإدخال تعديالت على خطة إد
للمخاطر  برفع تقارير دورية إلى مدير المشروع حول فعالية الخطة وأي تأثيرات غير متوقعة وأي تصحيح الزم 

آما تشتمل عملية مراقبة المخاطر والسيطرة عليها على تحديث أصول العملية  .الالستجابة للمخاطر بشكل مناسب
لك قواعد بيانات الدروس المستفادة من المشروعات وقوالب إدارة المخاطر بما في يحقق الفائدة التنظيمية بما في ذ

  .للمشروع
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  المدخالت واألدوات واألساليب والمخرجات :مراقبة المخاطر والسيطرة عليها. 19-11الشكل رقم

 

 
  عليهامخطط تدفق البيانات في عملية مراقبة المخاطر والسيطرة . 20-11الشكل رقم 

  المدخالت : مراقبة المخاطر والسيطرة عليها11-6-1
  سجل المخاطر. 1

يشتمل سجل المخاطر على مدخالت رئيسة قد تشتمل على المخاطر التي تم تحديدها واألفراد المسئولين عن االستجابة 
 التحذيرية منه والمخاطر للمخاطر  واستجابات المخاطر المتفق عليها وإجراء التطبيق الخاصة وأعراض الخطر والعالمات

  .المتبقية والمخاطر الثانوية وقائمة مراقبة المخاطر ذات األولوية المنخفضة واحتياطيات الطوارئ في الزمن والتكلفة

  خطة إدارة المشروع. 2

  على خطة إدارة المخاطر التي تشتمل بدورها على درجات1-3-2-4تشتمل خطة إدارة المشروع الموضحة في القسم رقم 
والوقت وباقي الموارد ) بمن فيهم األفراد المسئولين عن االستجابة للمخاطر (تحمل المخاطر والبروتوآوالت وتعيين األفراد 

  .في خطة إدارة المشروع

  معلومات أداء العمل. 3
  :تشتمل معلومات أداء العمل المتعلقة بنتائج األداء المتعددة على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 حالة الناتج •
 .تقدم الجدول الزمني •
 .التكاليف المبذولة •

  تقارير األداء. 4
على المعلومات من قياسات األداء وتقوم بتحليلها لتوفير معلومات حول أداء ) 1-3-5-10القسم رقم (تحصل تقارير األداء 

  .تنبؤالعمل في المشروع بما في ذلك تحليل التباين وبيانات القيمة المكتسبة وبيانات ال
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  األدوات واألساليب : مراقبة المخاطر والسيطرة عليها11-6-2
  إعادة تقييم المخاطر. 1

غالًبا ما تكون نتيجة عملية مراقبة المخاطر والسيطرة عليها هي تحديد المخاطر الجديدة وإعادة تقييم المخاطر الحالية وحجب 
يتوقف مقدار وتفصيل التكرار المناسب  .ي المشروع بشكل منتظمينبغي جدولة مرات إعادة تقييم المخاطر ف .المخاطر القديمة

  .على آيفية تقدم المشروع فيما يتعلق بأهدافه

  عمليات تدقيق المخاطر. 2
تقوم عمليات  تدقيق المخاطر بفحص وتوثيق فعالية استجابة المخاطر في التعامل مع المخاطر المحددة وأسبابها األصلية 

يتولى مدير المشروع مسئولية ضمان أن يتم تنفيذ عمليات تدقيق المخاطر بصفة  .ية إدارة المخاطرباإلضافة إلى فعالية عمل
قد يتم إدراج عمليات تدقيق المخاطر أثناء  .دورية متكررة مناسبة آما هو محدد في خطة إدارة المخاطر في المشروع

ينبغي أن يتم تحديد شكل التدقيق  .لتدقيق المخاطراجتماعات مراجعة المشروع النمطية أو قد يتم عقد اجتماعات منفصلة 
  .وأهدافه بوضوح قبل أن يتم تنفيذه

  تحليل التباين والميل. 3
ينبغي مراجعة االتجاهات في تنفيذ  .تستعين العديد من عمليات التحكم بتحليل التباين لمقارنة النتائج المخططة بالنتائج الفعلية

يمكن استخدام أسلوب تحليل القيمة  .داء وذلك بغرض مراقبة المخاطر والسيطرة عليهاالمشروع مع االستعانة بمعلومات األ
النتائج التي يتم الحصول  .وغيره من طرق تحليل التباين واالتجاه لمراقبة أداء المشروع الكلي) 1-2-3-7القسم رقم (المكتسبة 

قد  . االنتهاء عما هو مستهدف في التكلفة والجدول الزمنيعليها من تلك التحليالت قد تتنبأ بانحراف محتمل في المشروع  عند
  .يشير االنحراف عن خط األساس إلى وجود تأثير محتمل للتهديدات أو الفرص

  قياس األداء الفني. 4
د في تقوم عملية قياس األداء الفني بالمقارنة بين االنجازات الفنية خالل تنفيذ المشروع والجدول الزمني لالنجاز الفني الوار

وتستلزم تحديد أهداف قابلة للقياس في األداء الفني والتي يمكن االستعانة بها لمقارنة النتائج الفعلية  .خطة إدارة المشروع
قد تشتمل قياسات األداء الفني تلك على الوزن ومرات التعامل وعدد العيوب التي يتم الكشف عنها وسعة  .بالنتائج المستهدفة
 قد يساعد – آأن يكون هناك يتم تنفيذ الوظائف بشكل أعلى أو أقل مما هو مخطط في األهداف -حراف االن. التخزين وغيرها

  .في التنبؤ بدرجة النجاح في تحقيق نطاق المشروع وقد يفرض درجة من الخطر الفني يواجهها المشروع

   تحليل االحتياطي0.5
يرات إيجابية أو سلبية على احتياطيات طوارئ الميزانية أو قد تحدث بعض المخاطر خالل تنفيذ المشروع وقد يكون لها تأث

يقوم أسلوب تحليل االحتياطي بالمقارنة بين احتياطيات الطوارئ  ).6-2-1-7 و3-3-5-6القسمين رقم (الجدول الزمني 
  . المتبقي آافًيا أم الالمتبقية ومقدار المخاطر المتبقية في أي فترة زمنية خالل المشروع آي يتم تقرير ما إذا آان االحتياطي

   اجتماعات الحالة6

 .ينبغي أن تكون خطة إدارة المشروع أحد العناصر في جدول األعمال في اجتماعات الحالة التي يتم عقدها بصفة دورية
 .سيتفاوت مقدار الوقت الالزم لذلك العنصر ويتوقف ذلك على المخاطر التي تم تحديدها وأولوياتها وصعوبة االستجابة لها

المناقشات المتكررة حول الخطر تجعل من المحتمل أن يقوم األفراد  .تصبح عملية إدارة المخاطر أسهل آلما تكرر تطبيقها
  .بتحديد المخاطر والفرص

  المخرجات : مراقبة المخاطر والسيطرة عليها11-6-3
  تحديثات سجل المخاطر. 1

  :لمثال ال الحصريشتمل سجل المخاطر المحدث على ما يلي وذلك على سبيل ا

قد تشتمل تلك النواتج على  .نتائج تقييمات المخاطر وعمليات تدقيق المخاطر وعمليات مراجعة المخاطر الدورية •
تحديد المخاطر الجديدة والتحديثات التي يتم إدخالها على االحتمال واألثر واألولوية وخطط االستجابة والملكية 

 هذه النتائج قد تشتمل على إبطال المخاطر التي لم تعد فعالة وإعفاء آما أن .وغيرها من عناصر سجل المخاطر
 .االحتياطي المتعلق بها

قد تساعد تلك المعلومات مدراء المشروع في وضع  .النتائج الفعلية للمخاطر في المشروع واستجابات المخاطر •
 .شروعات مستقبليةالتخطيط المتعلقة بالمخاطر في مؤسساتهم باإلضافة إلى المخاطر المتعلقة بم
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  تحديثات أصول العملية التنظيمية. 2
تقوم العمليات الستة إلدارة المخاطر في المشروع بإنتاج معلومات يمكن االستعانة بها في مشروعات مستقبلية وينبغي 

يلي وذلك على سبيل تشتمل أصول العملية التنظيمية التي قد يتم تحديثها على ما  .االستفادة منها في أصول العملية التنظيمية
  :المثال ال الحصر

 .القوالب الالزمة لخطة إدارة المخاطر بما في ذلك مصفوفة االحتمالية واألثر وسجل المخاطر •
 .هيكل تجزئة المخاطر •
 .الدروس المستفادة من أنشطة إدارة المخاطر في المشروع •

 اإلصدارات النهائية من سجل المخاطر يتم إدراج .ينبغي تحديث تلك الوثائق حسب الحاجة وعند إقفال المشروع
  .وقوالب خطة إدارة المخاطر وقوائم الفحص وهيكل تجزئة الخطر

  طلبات التغيير. 3
يتم تجهيز وإرسال طلبات التغيير إلى عملية تنفيذ  .يؤدي تنفيذ خطط الطوارئ أو جوالت العمل أحياًنا إلى تقديم طلب تغيير

يمكن أن تشتمل طلبات التغيير أيًضا على اإلجراءات التصحيحية والوقائية  ).4-5القسم انظر (المراقبة المتكاملة للتغيير 
  .الموصى

تشتمل اإلجراءات التصحيحية الموصى بها على خطط الطوارئ وخطط  .إجراءات تصحيحية موصى بها •
ها تكون ضرورية واألخيرة هي عبارة عن االستجابة التي لم يتم التخطيط لها منذ البداية ولكن .جوالت العمل

 .للتعامل مع المخاطر الطارئة التي تم إغفالها أو قبولها من قبل
يتم االستعانة باإلجراءات الوقائية الموصى بها لجعل المشروع يتوافق مع خطة  .إجراءات وقائية موصى بها •

 .إدارة المشروع

  تحديثات خطة إدارة المشروع. 4
موافقة عليها على عمليات إدارة المخاطر، فستتم مراجعة وإعادة إصدار وثائق في حالة تأثير طلبات التغيير التي تمت ال

عناصر خطة إدارة المشروع التي  .المكونات المتماثلة في خطة إدارة المشروع لتوضيح التغييرات التي تمت الموافقة عليها
  ).5-11رقم القسم " (تخطيط االستجابة للمخاطر "يتم تحديثها هي نفس تلك العناصر في عملية 

  تحديثات مستند المشروع. 5
هي نفسها المستندات المستخدمة في " مراقبة المخاطر والسيطرة عليها"مستندات المشروع التي يتم تحديثها نتيجة عملية 

  ).5-11القسم رقم " (تخطيط االستجابة للمخاطر "عملية 
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   إدارة المشتريات بالمشروع12الفصل رقم 
تشتمل إدارة المشتريات بالمشروع على عمليات شراء أو جلب المنتجات أو الخدمات أو النتائج الالزمة من خارج فريق العمل 

صول عليها وقد تكون المؤسسة بمثابة المشتري أو البائع للمنتجات أو الخدمات أو النتائج التي تم الح .إلنجاز أعمال المشروع
  .من المشروع

تشتمل إدارة المشتريات بالمشروع على إدارة التواصل ومراقبة التغيير لتطوير وإدارة التعاقدات أو طلبات الشراء 
  .التي يتم إصدارها بواسطة أعضاء مخولين في فريق عمل المشروع

تقوم بشراء ) المشتري(ة خارجية آما تشتمل إدارة المشتريات بالمشروع على إدارة أي تعاقد تقوم بإصداره مؤسس
وتشتمل على إدارة االلتزامات التعاقدية الواقعة على عاتق فريق المشروع ) البائع(المشروع من المؤسسة المنفذة له 

   .بموجب التعاقد

  : يقدم نظرة عامة على عمليات إدارة المشتريات بالمشروع والتي تتمثل فيما يلي1-12الشكل 

  . عملية توثيق قرار الشراء في المشروع وتحديد طريقة الشراء وتحديد البائعين المحتملين- تتخطيط المشتريا 12-1

  . عملية الحصول على استجابات البائع وتحديد أحد البائعين وإبرام التعاقد- تسيير المشتريات 12-2

ال التغييرات والتصحيحات  عملية إدارة عالقات المشتريات ورصد تنفيذ االتفاقيات وإدخ- إدارة المشتريات 12-3
  .الالزمة

  . عملية االنتهاء من آل مشتريات المشروع- إقفال المشتريات 12-4

وقد تتضمن آل عملية  جودة في باقي المجاالت المعرفية،تتفاعل هذه العمليات مع بعضها البعض ومع العمليات المو
وتحدث آل عملية مرة واحدة  حتياجات المشروع، منها الجهود التي يبذلها شخص واحد أو مجموعة واحدة وذلك حسب ا

على  .على األقل في آل مشروع وتحدث في مرحلة أو أآثر من مراحل المشروع في حالة تقسيم المشروع إلى مراحل
الرغم من أن العمليات يتم عرضها هنا آمكونات متمايزة مع واجهات محددة جيًدا، إال أنها تتداخل وتتفاعل بعدة طرق تم 

خضعت التفاعالت التي تتم بين تلك  .PMBOK® Guideا بالتفصيل في الدليل المعرفي إلدارة المشروعات شرحه
  . الذي يحمل عنوان عمليات إدارة المشروع3العمليات للمناقشة بالتفصيل في الفصل رقم 

 مبرمة بين البائع تشتمل عملية إدارة المشتريات بالمشروع على التعاقدات التي تكون في صورة مستندات قانونية
يمثل التعاقد اتفاق ملزم بشكل تبادلي يلزم البائع بتوفير منتجات أو خدمات أو نتائج معينة ويلزم المشتري  .والمشتري

هذا االتفاق قد يأخذ الشكل المبسط أو المعقد وقد يعكس بساطة أو تعقد النواتج  .بتوفير المال أو أي تعويض آخر ذو قيمة
 سيشتمل تعاقد الشراء على الشروط واألحكام وقد يشتمل على بنود أخرى فحواها أن يقوم المشتري .والجهود الالزمة

يضطلع فريق إدارة المشروع بالتأآد من أن جميع  .بتحديد األشياء التي يجب على البائع أن ينفذها أو يقوم بتوفيرها
حسب مجال التطبيق، يمكن أن  . الشراء في المؤسسةالمشتريات تفي باالحتياجات المحددة للمشروع مع االلتزام بسياسات

ستقوم معظم المؤسسات بتوثيق السياسات  .يطلق على التعاقد أيًضا اسم اتفاق أو تفاهم أو عقد من الباطن أو طلب الشراء
ت بالنيابة عن واإلجراءات التي تحدد قواعد المشتريات وتحدد األفراد الذين يتمتعون بسلطة توقيع وإدارة مثل تلك االتفاقا

على الرغم من أن جميع مستندات المشروع تخضع لنوع ما من المراجعة والتنقيح والموافقة عليها، فإن طبية . المؤسسة
وينصب الترآيز األساسي لعملية المراجعة  .اإللزام القانوني للتعاقد عادة ما تعني أنه سيخضع لعملية تحسين أآثر شمولية

 على التأآد من أن لغة التعاقد توضح المنتجات أو الخدمات أو النتائج التي ستسد حاجة المشروع والتنقيح في جميع الحاالت
  .المحددة

يسعى فريق إدارة المشروع إلى الحصول على الدعم مبكًرا من المتخصصين في التعاقد والشراء والقانون واألنظمة 
  .منظمةيمكن تفويض تلك المشارآة بموجب سياسات ال .الفنية والتقنية

عن طريق التحكم الفعال  .األنشطة المتعددة الداخلة في عمليات إدارة المشتريات بالمشروع تشكل دورة حياة التعاقد
في دورة حياة التعاقد والصياغة الدقيقة لشروط المشتريات وأحكامه، يصبح من الممكن تجنب بعض المخاطر المحدقة 

الدخول في تعاقد من أجل المنتجات أو الخدمات هو إحدى  .إلى أحد البائعينبالمشروع أو التخفيف من حدتها أو تحويلها 
  .الطرق المتبعة لتحديد مسئولية إدارة ومشارآة المخاطر المحتملة

قد يستلزم المشروع المعقد إدارة العديد من التعاقدات أو التعاقدات الفرعية من الباطن في نفس الوقت أو بشكل 
تتم مناقشة إدارة  .حياة آل عقد في تلك الحاالت أثناء أي مرحلة من مراحل دورة حياة المشروعوقد تنتهي دورة  .تسلسلي

قد تحدث العالقة بين المشتري والبائع في مستويات متعددة  .المشتريات بالمشروع في ضوء العالقة بين المشتري والبائع
  .التي تقوم بالشراءفي أحد المشروعات وقد تحدث بين المؤسسات داخل أو خارج المؤسسة 
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يمكن أن يطلق على البائع المقاول أو المقاول الفرعي أو المزود أو مزود الخدمة أو مقدمها وذلك حسب مجال التطبيق 
حسب موقف المشتري في دورة المشتريات بالمشروع، يمكن أن يعرف المشتري بالعميل أو الزبون أو المتعاقد األساسي  

يمكن النظر إلى البائع أثناء دورة  .ي تقوم بالشراء أو الهيئة الحكومية أو طالب الخدمة أو الشاريأو المقاول أو المؤسسة الت
  .حياة المشروع للوهلة األولى على أنه المزايد ثم على أنه المصدر المحدد ثم على أنه المزود أو البائع المتعاقد معه

ات إذا آانت عملية المشتريات والشراء ال تقتصر على السلع سيقوم البائع في العادة بإدارة العمل وآأنه أحد المشروع
  :في مثل تلك الحاالت .المادية أو البضائع أو المنتجات الشائعة

 .يصبح المشتري هو العميل وبالتالي فإنه يصبح صحاب مصلحة رئيس في المشروع بالنسبة للبائع •
 المشروع وال يقتصر فقط على تلك العمليات يختص فريق إدارة المشروع التابع للبائع بجميع عمليات إدارة •

 .المتعلقة بهذا المجال المعرفي
يشتمل  .الشروط واألحكام الواردة في هذا التعاقد تصبح المدخالت الرئيسة للعديد من عمليات اإلدارة لدى البائع •

أو يقوم التعاقد ) هدفةمثل النواتج الكبرى واألهداف الرئيسة أو التكاليف المست(التعاقد بالفعل على المدخالت 
مثل ضرورة الحصول على موافقة المشتري على قرارات (بتحديد الخيارات المتاحة لفريق إدارة المشروع 

 ).التوظيف عند تصميم المشروعات
يفترض هذا الفصل أن مشتري المواد الالزمة للمشروع يتم تحديده حسب فريق المشروع وأن البائعين من خارج 

  . لفريق المشروعالهيكل التنظيمي

وعلى الرغم من ذلك،  .آما أنه يفترض أن العالقة التعاقدية الرسمية سيتم تطويرها وهي موجودة بين المشتري والبائع
فإن معظم المناقشة الواردة في هذا الفصل تتساوى من الناحية التطبيقية مع العمل بين األقسام الذي لم يدخل ضمن نطاق 

  .أخرى في الهيكل التنظيمي لفريق المشروعالتعاقد ويتعرض للوحدات 
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  نظرة عامة على إدارة المشتريات بالمشروع. 1-12الشكل 

 

   تخطيط المشتريات 12-1
انظر (تخطيط المشتريات هو عملية توثيق قرار الشراء في المشروع وتحديد طريقة الشراء وتحديد البائعين المحتملين 

تعمل على تحديد احتياجات المشروع والتي قد تكون هي أو يجب أن تكون أفضل ما وهي عملية  ).3-12 و2-12الشكلين رقم 
يتم استيفاؤه من خالل المنتجات أو الخدمات أو النتائج التي يتم شراؤها من خارج المؤسسة المنفذة للمشروع في مقابلك تلك 

  .المنتجات أو الخدمات أو النتائج التي يمكن إنجازها بواسطة فريق المشروع

تشتمل تلك العملية على تحديد ما إذا آان سيتم الحصول على دعم خارجي أم ال وإذا آان سيتم الحصول عليه فما هو 
عندما  .الدعم الذي سيتم الحصول عليه وآيف سيتم الحصول عليه وما هو مدى الحاجة إليه ومتى سيتم الحصول عليه

مة ألداء المشروع من خارج المؤسسة المنفذة للمشروع، فسيتم يتحصل المشروع على المنتجات والخدمات والنتائج الالز
تنفيذ تلك العمليات بدًءا من عملية تخطيط المشتريات حتى إقفال المشتريات في آل عنصر من العناصر واألشياء المراد 

  .الحصول عليها



This copy is a PMI member benefit, not for distribution, sale or reproduction.

شتري يرغب في ممارسة قدر آما تشتمل عملية تخطيط المشتريات على دراسة البائعين المحتملين وخاصة إذا آان الم
ينبغي مراعاة أولئك األفراد المسئولين عن الحصول أو االلتزام  .معين من التأثير أو التحكم في قرارات الشراء والمشتريات

  .بأي أذونات متعلقة أو تراخيص مهنية الزمة بموجب القوانين أو اللوائح أو سياسة المؤسسة التنظيمية عند تنفيذ المشروع

آما أن القرارات  ".تخطيط المشتريات"ر متطلبات الجدول الزمني بشكل واضح في اإلستراتيجية أثناء عملية قد تؤث
التي يتم أخذها عند وضع خطة إدارة المشتريات قد تؤثر في الجدول الزمني للمشروع ويتم دمجها وتكاملها مع عملية 

القسم رقم (وقرارات التصنيع أم الشراء ) 3-6القسم رقم (ط وتقدير موارد النشا) 5-6القسم رقم " (وضع الجدول الزمني"
12-1-3-3.(  

آما أنها  .على مراعاة المخاطر المتعلقة بكل قرار من قرارات تصنيع أو الشراء" تخطيط المشتريات"تشتمل عملية 
  .اًنا إلى البائعتشتمل على مراجعة نوع التعاقد المخطط استخدامه فيما يتعلق بتخفيف حدة المخاطر وتحويلها أحي

 
  مدخالت وأدوات وأساليب ومخرجات تخطيط المشتريات. 2-12الشكل رقم 
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   مخطط تدفق بيانات تخطيط المشتريات3-12الشكل 

  المدخالت : تخطيط المشتريات12-1-1
  خط أساس النطاق. 1

ويتكون  .الية المتعلقة بالمشروعيوضح الحاجة والمسوغ والمتطلبات والحدود الح) 3-3-3-5القسم رقم (خط أساس النطاق 
  :من المكونات التالية

يشتمل بيان نطاق المشروع على وصف نطاق المنتج ووصف الخدمة ووصف النتيجة وقائمة  .بيان النطاق •
بالنواتج ومعايير القبول باإلضافة إلى المعلومات الهامة المتعلقة بالمسائل أو المشاآل الفنية التي قد تؤثر على 

 .تتمثل أمثلة القيود في تواريخ التسليم المطلوبة والموارد المؤهلة المتاحة والسياسات التنظيمية .تكلفةتقدير ال
 ).1-3-3-5القسم رقم ( .هيكل تجزئة العمل •



This copy is a PMI member benefit, not for distribution, sale or reproduction.

وبيانات العمل التفصيلية المتعلقة ) 2-3-3-5القسم (يعمل قاموس هيكل تجزئة العمل  .قاموس هيكل تجزئة العمل •
اتج ووصف العمل الالزم في آل مكون من مكونات هيكل تجزئة العمل من أجل إنتاج آل ناتج به على تحديد النو

 .من النواتج

  توثيق االحتياجات. 2
  :قد يشتمل توثيق المتطلبات على ما يلي

 .المعلومات الهامة المتعلقة بمتطلبات المشروع والتي تتم مراعاتها أثناء تخطيط المشتريات •
لمقتضيات التعاقدية والقانونية قد تشتمل على الصحة والسالمة واألمان واألداء الحقوق المتطلبات المتعلقة با •

 التي يتم مراعاتها جميعها -البيئية والتأمين وحقوق الملكية الفكرية تكافؤ فرص التوظيف والتراخيص واألذونات 
 .عند تخطيط المشتريات

   اتفاقيات تنظيم الفريق3
تفاقيات تعاقدية قانونية يتم إبرامها بين اثنين أو أآثر من الجهات لتشكيل عالقة أو شراآة مشترآة اتفاقيات تنظيم الفريق هي ا

عندما يتم اإليفاء  .المشتري المنوطة بكل جهة-يحدد االتفاق أدوار البائع .أو نوع ما من الترتيب حسبما تحدده تلك األطراف
عند تفعيل اتفاقية تنظيم الفريق، ستتأثر عملية تخطيط  . هو اآلخربفرصة تجارية جديدة، فإن اتفاق تنظيم الفريق ينتهي

وبالتالي، عند تفعيل اتفاقية تنظيم الفريق في المشروع، يتم مسبًقا تحديًدا أدوار البائع والمشتري  .المشروع بذلك بشكل واضح
  .ا من المسائل الهامةوعادة ما يتم مسبًقا تحديد تلك المسائل مثل نطاق العمل ومتطلبات المنافسة وغيره

  سجل المخاطر. 4
يشتمل سجل المخاطر على المعلومات المتعلقة بالمخاطر مثل تلك المخاطر التي تم تحديدها والمسئولين عن التعامل مع 

  ).1-3-2-11القسم رقم (المخاطر واالستجابة للمخاطر 

  قرارات التعاقد المتعلقة بالمخاطر. 5
ة بالمخاطر على االتفاقيات بما فيها التأمين والضمانات والخدمات وغيرها من العناصر التي يتم تشتمل قرارات التعاقد المتعلق

  ).2-3-5-11القسم رقم (تجهيزها لتحديد المسئولية التي يضطلع بها آل طرف تجاه مسئوليات محددة 

  متطلبات موارد النشاط . 6
القسم رقم (حتياجات الخاصة مثل األشخاص أو المعدات أو الموقع تشتمل متطلبات موارد النشاط على المعلومات المتعلقة باال

6-3-3-1.(  

  الجدول الزمني الخاص بالمشروع. 7
القسم (يشتمل الجدول الزمني للمشروع على المعلومات المتعلقة بالخطوط الزمنية الالزمة أو تواريخ تسليم النواتج المفروضة 

  ).1-3-5-6رقم 

  تقديرات تكلفة النشاط. 8
تم االستعانة بتقديرات التكلفة التي يتم وضعها من خالل نشاط الشراء لتقييم تقسيط المناقصات والعروض التي يقدمها ي

  ).1-3-1-7القسم رقم (البائعون المحتملين 

  خط أساس أداء التكلفة. 9

  ).1-3-2-7رقم القسم (يوفر خط أساس أداء التكلفة التفاصيل المتعلقة بالميزانية المخططة مع مرور الزمن 

   العوامل البيئية المؤثرة في المشروع10
تشتمل العوامل البيئية المؤثرة في المشروع والتي من شأنها أن تؤثر على عملية تخطيط المشتريات على ما يلي وذلك على 

  :سبيل المثال ال الحصر

 ظروف السوق •
 .المنتجات والخدمات والنتائج المتوافرة في السوق  •
 .في ذلك األداء أو السمعة السابقةالمزودون بما  •
 .الشروط واألحكام النموذجية الخاصة بالمنتجات والخدمات والنتائج أو الخاصة بصناعة معينة •
 .متطلبات محلية فريدة •
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  أصول العملية التنظيمية. 11
لك على سبيل المثال ال تشتمل أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية تخطيط المشتريات على ما يلي وذ

  :الحصر

تتوافر لدى معظم المؤسسات سياسات مشتريات وترتيبات  .سياسات وإجراءات وإرشادات المشتريات الرسمية •
عند عدم توافر دعم المشتريات هذا، فسيقوم فريق المشروع بتوفير الموارد والخبرة لتنفيذ أنشطة  .شراء رسمية

 . الشراء والمشتريات
 . التي تتم مراعاتها في وضع خطة إدارة المشتريات وتحديد أنواع التعاقدات التي سيتم استخدامهاإدارة األنظمة •
 .نظام تزويد محدد متعدد األدوار للبائعين المؤهلين مسبًقا حسب الخبرة السابقة •

  األدوات واألساليب : تخطيط المشتريات12-1-2
  تحليل الصنع أو الشراء. 1

 أسلوب إدارة عام يتم االستعانة به لتحديد ما إذا آان من األفضل أن يتم إنجاز عمل ما بواسطة تحليل الصنع أو الشراء هو
أحيانا ما تتواجد إحدى اإلمكانيات داخل الهيكل التنظيمي للمشروع ولكن  .فريق المشروع ويجب شراؤه من مصادر خارجية

ج المشروع فيها إلى مصدر مثل تلك الجهود التي يتم من الضروري أن توثر في مشروعات أخرى وهي الحاالت التي قد يحتا
  .جلبها من خارج المؤسسة لإليفاء بااللتزامات الواردة في الجدول الزمني

في حالة اتخاذ قرار بالشراء، فسيتم اتخاذ قرار آخر بالشراء  .قد تؤثر قيود الميزانية على قرارات التصنيع أم الشراء
ليل التصنيع أو الشراء جميع التكاليف ذات الصلة وآال من التكاليف المباشرة باإلضافة ينبغي أن يراعي تح .أو باإليجار

فعلى سبيل المثال، يشتمل جانب الشراء في عملية التحليل على التكاليف النثرية الفعلية  .إلى تكاليف الدعم غير المباشرة
  .راء والمواد التي تم شراؤهالشراء المنتج باإلضافة إلى التكاليف غير المباشرة لدعم عملية الش

  رأي الخبراء. 2
يمكن أيًضا االستعانة برأي خبراء  .سيتم االستعانة برأي الخبراء الفنيين لتقييم المدخالت والمخرجات الناتجة من هذه العملية
تمل رأي الخبراء القانونيين قد يش .الشراء لتطوير أو تعديل المعايير التي سيتم االستعانة بها لتقييم العروض التي يقدمها البائع

يمكن تطبيق  .على خدمات العاملين في الشئون القانونية لتقديم المساعدة المتعلقة بقضايا وشروط وأحكام المشتريات الفريدة
ائج التي مثل تلك اآلراء بما في ذلك آراء الخبراء التجاريين والفنيين على التفاصيل الفنية المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات أو النت

  .يتم شراؤها وعلى الجوانب المتعددة في عمليات إدارة المشتريات

  أنواع التعاقد. 3
على الرغم من أن الترتيب التعاقدي من النوع الذي  .تتحدد المخاطر التي تتم مشارآتها بين المشتري والبائع حسب نوع التعاقد

لذي يحظى بالتشجيع وغالًبا ما تطلبه معظم المؤسسات، فأحياًنا ما تقوم فيه المؤسسة بتحديد السعر يعتبر هو النوع المفضل وا
في حالة استهداف نوع تعاقد بخالف التعاقد الذي  .تكون هناك أنواع أخرى من التعاقدات التي تحقق أفضل المصالح للمشروع

وع التعاقد الذي سيتم استخدامه ن .يتم فيه تحديد السعر، فمن الواجب أن يقوم فريق المشروع بتعديله بشكل يسمح باستخدامه
  .والشروط واألحكام الخاصة بالتعاقد تعمل على تثبيت درجة المخاطر التي يفترضها المشتري والبائع

ويوجد أيًضا نوع  .تقع جميع العالقات التعاقدية القانونية في واحدة من عائلتين أما السعر المحدد أو التكلفة المستحقة
فيما يلي تتم مناقشة أنواع التعاقد األآثر شيوًعا آأنواع منفصلة  .ام يسمى بتعاقد الزمن والموادثالث هجين شائع االستخد

عن بعضها البعض ولكن من المعتاد في الناحية التطبيقية أن يتم الجمع بين واحد أو أآثر من تلك األنواع في عملية شراء 
  .واحدة
ن التعاقدات تحديد سعر إجمالي ثابت لمنتج أو خدمة محددة يستلزم ذلك الصنف م .العقود ذات األسعار الثابتة •

قد تشتمل تعاقدات السعر الثابت أيَضا على الحوافز المالية الالزمة إلنجاز أو تجاوز أهداف  .سيتم توفيرها
المشروع المحددة مثل تواريخ التسليم في الجدول الزمني والتكلفة واألداء الفني أو أي شيء يمكن تقديرها 

البائعون الملتزمون بتعاقدات األسعار المثبتة يكونون ملزمين قانونًيا بإآمال تلك التعاقدات  .سها فيما بعدوقيا
بموجب التعاقد السعر الثابت، يجب أن يقوم  .وسيتحملون األضرار المالية في حالة عدم نجاحهم في ذلك

يمكن تكييف التغييرات التي تطرأ على  .المشترون بتحديد المنتجات أو الخدمات التي يتم شراؤها بشكل دقيق
 .النطاق ولكنها تحدث عادة عند حدوث زيادة في السعر المحدد في التعاقد

o حيث  .تعتبر تعاقدات السعر الثابت المحدد هي أآثر األنواع شيوًعا تعاقدات السعر الثابت المحدد
ئع في بادئ األمر وال يكون تفضلها معظم المؤسسات التي تقوم بالشراء حيث يتم تحديد سعر البضا

تقع مسئولية أي زيادة في التكلفة بسبب األداء السلبي على  .عرضة للتغيير ما لم يتغير نطاق العمل
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بموجب تعاقد السعر الثابت المحدد، يجب أن يقوم المشتري بتحديد  .البائع الذي يكون ملزًما ببذل الجهد
ق وتحديد أي تغييرات تطرأ على مواصفات عملية الشراء المنتج أو الخدمات التي يتم شراؤها بشكل دقي

 .من شأنها أن تزيد من التكاليف التي يتحملها المشتري
o  تعاقدات المصاريف التحفيزية ذات السعر المحدد سلًفا)FPIF (  هذا الترتيب ذو السعر المحدد يمنح

 حوافز مالية مرهونة بتحقيق المشتري والبائع بعض المرونة التي تتيح االنحراف عن األداء مع وجود
وترتبط تلك الحوافز المالية في الغالب بالتكلفة أو الجدول الزمني أو  .المعايير التي تم االتفاق عليها
يتم تحديد مستهدفات األداء في بادئ األمر ويتم تحديد سعر التعاقد  .األداء الفني الذي يقدمه البائع

بموجب تعاقدات المصاريف التحفيزية ذات  .قفة على أداء البائعالنهائي بعد إآمال جميع األعمال المتو
السعر المحدد، يتم تحديد سقف للسعر وتقع مسئولية جميع التكاليف التي تتعدى سقف السعر على عاتق 

 .البائع الذي يكون ملزًما بإآمال العمل
o  تعاقدات السعر المحدد مع ضبط السعر االقتصادي)FP-EPA(  النوع من التعاقد يتم استخدام ذلك

عندما تمتد فترة األداء الخاصة بالبائع لفترة زمنية معقولة تقدر بالسنوات آما هو مرغوب في العديد من 
ويعتبر أحد أنواع التعاقدات ذات السعر المحدد ولكنه يتميز بشرط خاص يتيح  .العالقات طويلة المدى

 على سعر التعاقد بسبب الظروف المتغيرة مثل التحديد المسبق للتعديالت النهائية التي يتم إدخالها
يجب أن يرتبط شرط ضبط  .التكاليف المتعلقة بسلع معينة) أو انخفاض(تغييرات التضخم أو زيادة 

السعر االقتصادي ببعض المؤشرات المالية الموثوق فيها والتي يتم االستعانة بها لضبط السعر النهائي 
لسعر المحدد مع ضبط السعر االقتصادي إلى حماية المشتري يتمثل الهدف من تعاقد ا .بشكل دقيق

 .والبائع من الظروف التي تخرج عن نطاق سيطرتهم
التي يحصل ) تعويضات التكلفة(تشتمل هذه الفئة من التعاقدات على المدفوعات  .تعاقدات التكلفة مستحقة األداء •

تم بذلها من أجل إتمام العمل باإلضافة إلى المصاريف التي عليها البائع مقابل جميع التكاليف الفعلية القانونية التي 
قد تشتمل تعاقدات التكاليف المستحقة أيًضا على شروط الحوافز المالية عندما يتجاوز البائع أو  .تمثل ربح البائع

لتكلفة أنواع تعاقدات ا .يتخلف عن األهداف المحددة مثل مستهدفات التكلفة أو الجدول الزمني أو األداء الفني
) CPIF(ورسم حوافز التكلفة الزائدة ) CPFF(المستحقة الثالثة األآثر شيوًعا هي الرسم الثابت للتكلفة الزائدة 

 ).CPAF(ورسم إرساء التكلفة الزائدة 
 

تعاقد التكلفة مستحقة األداء يمنح المشروع المرونة الالزمة إلعادة توجيه أحد البائعين عندما يتعذر تحديد نطاق 
مل بدقة في البداية وعندما يكون من الضروري تعديله أو عند احتمالية وجود مخاطر شديدة في الجهود الع

  .المبذولة
o  تعاقدات الرسم الثابت للتكلفة الزائدة)CPFF.(  يتم تعويض البائع عن جميع التكاليف المشروعة من

يتم حسابه آنسبة مئوية من تكاليف أجل تنفيذ العمل المتعاقد عليه ويحصل على مبلغ الرسم الثابت الذي 
ال يتم دفع الرسم إال للعمل الذي تم إآماله وال يطرأ عليه أي تغيير بسبب أداء  . المشروع المقدرة مبدًئًيا

 .ال تتغير مبالغ الرسم ما لم يتغير نطاق المشروع .البائع
o  تعاقدات رسم حوافز التكلفة الزائدة)CPFF.( ع التكاليف المشروعة يتم تعويض البائع لقاء جمي

إلنجاز العمل المتعاقد عليه ويحصل على رسم تحفيز محدد مسبًقا وذلك حسب تحقيق أهداف أداء 
في تعاقدات رسم حوافز التكلفة الزائدة، إذا آانت التكاليف النهائية  .محددة آما هو محدد سلًفا في التعاقد

ع والمشتري يتشارآان سوًيا في التكاليف الناجمة أآبر أو أقل من التكاليف األصلية المحددة، فإن البائ
 أعلى 80/20عن االستثناءات وذلك حسب نموذج مشارآة التكاليف الذي يتم االتفاق عليه مسبًقا مثل 

 .أقل من التكاليف المستهدفة وذلك حسب األداء الفعلي للبائع/من
o  تعاقدات رسم إرساء التكلفة الزائدة)CPAF.( ن جميع التكاليف القانونية ولكن ال يتم تعويض البائع ع

يعتمد  .يتم آسب معظم الرسوم إال بعد اإليفاء بمعايير األداء الموضوعية المحددة والمدرجة في التعاقد
 . تحديد الرسوم على التحديد الموضوعي ألداء البائع من قبل المشتري والذي ال يخضع عادة لالستئناف

ات الزمن والمواد هي نوع خليط من ترتيبات التعاقد التي تشتمل على تعاقد )T&M(تعاقدات الزمن والمواد  •
ويتم استخدامها غالًبا لتوفير العمالة وجلب  .جوانب التعاقدات التكلفة مستحقة األداء وتعاقدات السعر المحدد
 .الخبراء وأي دعم خارجي عند تعذر تحديد بيان دقيق للعمل مسبًقا

 
دات مع تعاقدات التكاليف المستحقة من حيث أنها غير محددة وقابلة للتعديل حسب تتشابه هذه األنواع من التعاق

قد ال يقوم المشتري في وقت إبرام التعاقد  .الظروف وأنها قد تكون عرضة لزيادة التكلفة المتعلقة بالمشتري
تعاقدات الزمن والمواد قد ترفع وبالتالي، فإن  .بتحديد القيمة الكلية لالتفاق والكمية الفعلية للمواد المراد تسليمها

تطلب العديد من المؤسسات أال يتم تجاوز حدود القيم  .قيمة التعاقد آما لو آانت تعاقدات التكلفة مستحقة األداء
وعلى النقيض من ذلك، قد تتشابه  .والزمن المحددة في جميع تعاقدات الزمن والمواد لمنع نمو التكلفة دون حد
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يمكن ضبط  .المواد مع تكاليف سعر الوحدة الثابت عند تحديد معلمات معينة في التعاقدأيًضا تعاقدات الزمن و
معدالت عمالة أو مواد الوحدة مسبًقا بواسطة المشتري والبائع بما في ذلك مكسب البائع، عندما يوافق الطرفان 

دالت محددة في الساعة أو توفير سوًيا على القيم الخاصة بفئات الموارد المحددة مثل أن ينجز آبار المهندسين بمع
  .أنواع المواد بمعدالت محددة لكل وحدة

  المخرجات : تخطيط المشتريات12-1-3
  خطة إدارة المشتريات. 1

توضح خطة إدارة المشتريات الطريقة التي ستتم بها إدارة عمليات الشراء بدًءا من صياغة مستندات الشراء وحتى إقفال 
  :المشتريات على اإلرشاد الخاص بما يليتشتمل خطة إدارة  .التعاقد

 .أنواع التعاقدات المستخدمة •
 .قضايا إدارة المخاطر •
 .تحديد ما إذا آان سيتم استخدام تقديرات مستقلة وما إذا آان سيتم استخدامهم آمعايير للتقويم •
للمشروع لديها قسم يستطيع فريق إدارة المشروع من جانبه أن يتخذ تلك اإلجراءات إذا آانت المؤسسة المنفذة  •

 .للمشتريات المحددة أو التعاقد أو الشراء
 .مستندات المشتريات القياسية في حالة الحاجة إليها •
 .إدارة العديد من المزودين •
 .تنسيق عملية الشراء مع باقي جوانب المشروع مثل الجدولة الزمنية ورفع تقارير عن األداء •
 . المشتريات المخطط لهاأي قيود أو افتراضات من شأنها أن تؤثر في •
 . التعامل مع الفترات الزمنية المحددة لشراء المواد من البائعين وتنسيقها مع الجدول الزمني للمشروع •
 .التعامل مع قرارات التصنيع أو الشراء وربطها بعمليتي تقدير موارد النشاط ووضع الجدول الزمني •
عاقد لكل نواتج التسليم المحددة في التعاقد والتنسيق مع تحديد التواريخ المحددة في الجدول الزمني في آل ت •

 .عمليتي وضع الجدول الزمني ومراقبته
 . تحديد المتطلبات المتعلقة بضمانات األداء أو تعاقدات التأمين لتخفيف من حدة بعض المخاطر المحدقة بالمشروع •
 . العملتحديد االتجاه المقدم إلى البائعين بخصوص تطوير وصيانة هيكل تجزئة •
 .التعاقدات/تحديد الصيغة والشكل المستخدم في بيانات العمل المتعلقة بالمشتريات •
 .تحديد البائعين المؤهلين مسبًقا الذين سيتم االستعانة بهم في حالة وجود البعض منهم •
 .معايير المشتريات التي سيتم إتباعها إلدارة التعاقدات وتقييم البائعين •

تريات رسمية أو غير رسمية أو شديدة التفصيل أو ذات خطوط عامة محددة وذلك حسب قد تكون خطة إدارة المش
  ).1-3-2-4القسم رقم (خطة إدارة المشتريات عبارة عن مكون خطة ثانوية في خطة إدارة المشروع  .احتياجات المشروع

  بيانات العمل الخاصة بالمشتريات. 2
ات بداية من خط أساس نطاق المشروع وهو يعمل على تحديد النسبة التي يتم وضع بيان العمل الخاص بكل بند من المشتري

يعمل بيان العمل الخاص بالمشتريات على وصف بند الشراء بالتفصيل الكافي  .سيشغلها نطاق المشروع في التعاقد المتعلق به
قد تتفاوت التفاصيل  .لخدمات أو النتائجآي يتيح للبائعين المحتملين أن يحددوا ما إذا آانوا قادرين على توفير المنتجات أو ا

قد تشتمل المعلومات المدرجة في بيان العمل على  .الكافية حسب طبيعة البند أو احتياجات المشتري أو الصيغة المتوقعة للتعاقد
  .المواصفات والكمية المطلوبة ومستويات الجودة وبيانات األداء وفترة األداء وموقع العمل وباقي المتطلبات

وهو يشتمل على شرح ألي خدمات  .تم آتابة بيان العمل الخاص بالمشتريات بحيث يكون واضًحا ومكتمًال وموجًزاي
في بعض مجاالت التطبيق،  .إضافية مطلوبة مثل رفع تقارير األداء أو الدعم التشغيلي بعد المشروع للشيء الذي يتم شراؤه

آل بند مستقل من المشتريات يلزم له بيان  .لعمل المتعلق بالمشترياتهناك محتوى محدد ومتطلبات الشكل الخاصة ببيان ا
  .وعلى الرغم من ذلك، يمكن تجميع منتجات أو خدمات متعددة في بند شراء واحد داخل بيان عمل واحد .العمل

  .اقد موّقعيمكن مراجعة وتنقيح بيان عمل المشتريات حسبما يلزم لتنقله في عملية الشراء حتى يتم دمجه في قرار تع
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  قرارات التصنيع أم الشراء. 3
تعمل قرارات التصنيع أم الشراء على توثيق االستنتاجات التي تم التوصل إليها بخصوص منتجات المشروع أو الخدمات أو 

مل ذلك وقد يشت .النتائج التي سيتم شراؤها من خارج الهيكل التنظيمي للمشروع أم سيتم تنفيذها داخلًيا بمعرفة فريق المشروع
مستند قرارات  .على القرارات الالزمة لتعاقدات سياسات التأمين أو ضمان األداء بحيث تتم مواجهة بعض المخاطر المحددة

يمكن تعديل تلك القرارات لتكون  .التصنيع أو الشراء قد يكون مبسًطا في شكل بيان يشتمل على مبرر موجز لتلك القرارات
  . إلى الحاجة إلى إيجاد طريقة مختلفةفي صورة أنشطة شراء الحقة تشير

  مستندات المشتريات. 4
عادة ما يتم استخدام مصطلحات مثل عطاء  .يتم استخدام مستندات المشتريات لطلب العروض من البائعين المحتملين

راء  بنود تجارية أو عندما يتم مثًال ش(المناقصات أو السعر المعروض أو التسعيرة عندما يعتمد قرار تحديد البائع على السعر 
توجد  .عندما تكون اإلمكانية الفنية أو الطريقة التقنية هي األهم" العرض"، بينما يتم عادة استخدام مصطلح مثل )قياسية

مصطلحات شائعة االستخدام في أنواع مستندات المشتريات المختلفة وقد تشتمل على طلب المعلومات ودعوة تقديم العطاء 
قد تتباين مصطلحات  .لعرض وطلب الحصول على التسعيرة ودعوة التفاوض الرد المبدئي للبائعوطلب الحصول على ا

  .المشتريات المحددة بتفاوت الصناعة أو موقع المشتريات

يقوم المشتري بتنظيم مستندات المشتريات لتسهيل الحصول على رد دقيق ومكتمل من آل بائع محتمل ولتسهيل 
تشتمل تلك المستندات على وصف الصيغة المرغوبة في الرد وبيان العمل المتعلق  .ك الردودالحصول على تقييم ميسر لتل

في حالة التعاقدات ا لحكومية، يتم تحديد بعض أو آل محتوى وبنية  .بالمشتريات المناسبة وأي شروط تعاقدية الزمة
  .مستندات الشراء بموجب اللوائح

 .ت المشتريات مع قيمة المشتريات المخطط لها والمخاطر المتعلقة بهاينبغي أن يتسق تعقيد ومستوى تفصيل مستندا
يجب أن تكون مستندات المشتريات آافية لضمان الحصول على ردود متسقة ومناسبة ولكنها تكون مرنة بالدرجة التي 

  .تكفي للسماح بدراسة أي اقتراحات يقدمها البائع عن طرق أفضل لإليفاء ببعض المتطلبات

عادة إصدار طلب شراء للبائعين المحتملين آي يرسلوا عرض أو عطاء ما بما يتفق مع سياسات المؤسسة يتم في ال
المشترية وقد يشتمل طلب الشراء على نشر الطلب على صفحات الجرائد العامة والمجالت التجارية والسجالت العامة أو 

  .على شبكة اإلنترنت

  معايير اختيار المصدر. 5
يتم وضع تلك المعايير واستخدامها لتقييم أو تقدير  .اج معايير االختيار آجزء من مستندات طلب الشراءغالبا ما يتم إدر

  .العروض المقدمة من البائع وقد تكون موضوعية أو ذاتية

 .يمكن أن تقتصر معايير االختيار على سعر الشراء إذا آان بند الشراء متاًحا بسهولة لدى عدد من البائعين المقبولين
  .يشتمل سعر الشراء في ذلك السياق على تكلفة البند وجميع مصاريف التبعية مثل التسليم

  .فيما يلي بعض األمثلة .يمكن تحديد معايير اختيار أخرى وتوثيقها لدعم تقييم منتجات أو خدمات أو نتائج أآثر تعقيًدا

  العمل الخاص بالمشتريات؟ما مدى إجادة العرض المقدم من البائع في معالجة بيان .إدراك الحاجة •
تكلفة (هل سيقوم البائع المحدد بإنتاج أدنى تكلفة إجمالية من الملكية  .التكلفة الكلية أو التكلفة أثناء دورة الحياة •

 ؟)الشراء مضاًفا إليها تكلفة التشغيل
 هل من المتوقع أن يجلب البائع المهارات والمعرفة الفنية الالزمة؟ .القدرة الفنية •
ما هو حجم الخطر الكامن في بيان العمل وما هو حجم الخطر الواقع على عاتق البائع المحدد وآيف  .رالخط •

 سيقوم البائع بتخفيف حدة الخطر؟
هل من المتوقع أن يتمكن البائع من تطوير عمليات وإجراءات اإلدارة لضمان الحصول على  .طريقة اإلدارة •

 مشروع ناجح؟
 الطرق الفنية واألساليب والحلول والخدمات التي يقدمها البائع مع متطلبات مستندات هل تتوافق .الطريقة التقنية •

 المشتريات أم من المحتمل أن تحقق نتائج أآبر أو أقل مما هو متوقع؟
ما الذي يقدمه البائع لضمان الحصول على المنتجات النهائية وما هي الفترة الزمنية التي سيتم في  .الضمانة •

 ذلك؟غضونها تحقيق 
 هل من المتوقع أن يتمكن البائع من الحصول على الموارد المالية الالزمة؟ .القدرة المالية •
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هل يمتلك البائع القدرة والفائدة الالزمة لإليفاء بالمتطلبات المستقبلية  .السعة اإلنتاجية والفوائد المستحقة •
 المحتملة؟

د من المشروع مثل المشروعات الصغيرة هل يغطي مشروع البائع الصنف المحد .نوع المشروع وحجمه •
والمشروعات المملوآة لنساء أو المشروعات الصغيرة المتضررة حسبما يحدده البائع أو تحدده الهيئة الحكومية 

 وتنص عليه آشرط إلبرام التعاقد؟ 
 ما هو األداء السابق للبائعين المحددين؟ .األداء السابق للبائعين •
أن يوفر مراجع من عمالء سابقين يشهدون على خبرة البائع العملية والتزامه بشروط هل يستطيع البائع  .المراجع •

 التعاقد؟
هل يدافع البائع عن حقوق الملكية الفكرية في العمليات والخدمات التي سيستخدمها أو في  .حقوق الملكية الفكرية •

 المنتجات التي سيقوم بإنتاجها للمشروع؟
 عن حقوق الملكية في العمليات والخدمات التي سيستخدمها أو في المنتجات التي هل يدافع البائع .حقوق الملكية •

 سيقوم بإنتاجها للمشروع؟

  طلبات التغيير. 6
على خطة إدارة المشروع والخطط الفرعية وباقي المكونات من عمليات ) 3-3-3-4القسم رقم (قد تنتج طلبات التغيير 

تغيير من أجل المراجعة والتنسيق من خالل عملية تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير تتم معالجة طلبات ال ".تخطيط المشتريات"
  ).5-4انظر القسم (

   تسيير المشتريات12-2
 4-12انظر الشكلين رقم (تسيير المشتريات هي عملية الحصول على استجابات البائع وتحديد أحد البائعين وإبرام التعاقد 

لعملية على العطاءات أو العروض وسيقوم بتطبيق معايير االختيار المحددة مسبًقا الختيار سيحصل الفريق في هذه ا ).5-12و
  .واحد أو أآثر من البائعين المؤهلين لتنفيذ العمل والمقبولين آبائعين

 قائمة يمكن عمل .يمكن تكرار العملية الكلية لطلب الردود من البائعين وتقييم هذه الردود المتعلقة ببنود الشراء الكبرى
يمكن بعد ذلك تنفيذ تقويم أآثر تفصيًال بناًءا على مستند متطلبات أآثر  .قصيرة بالبائعين المؤهلين حسب العرض األولي

باإلضافة إلى ذلك، فإن األدوات واألساليب  .تفصيال وشموًال يطلب من البائعين الموجودين في تلك القائمة القصيرة
فعلى سبيل المثال، يمكن استخدام أحد أنظمة  . آل على حدة أو مجتمعة الختيار البائعينالمستخدمة هنا يمكن االستعانة بها

  :الترجيح في

 .تحديد بائع واحد يطلب منه توقيع تعاقد قياسي •
تثبيت تسلسل تداول عن طريق ترتيب جميع العروض باستخدام درجات تقويم مرجحة يتم تخصيصها لكل  •

 .عرض
 

 
  أدوات وأساليب ومخرجات تسيير المشترياتمدخالت و. 4-12الشكل رقم 
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   مخطط تدفق بيانات تسيير المشتريات-125الشكل 

  المدخالت : تسيير المشتريات12-2-1
  خطة إدارة المشروع. 1

، إدخاًال لعملية تسيير 1-3-2-4تعتبر خطة إدارة المشتريات، جزء من خطة إدارة المشروع الموضحة في القسم رقم 
القسم (تشرح الطريقة التي سيتم من خاللها إدارة عمليات الشراء بدًءا من توثيق المشتريات حتى إقفال التعاقد المشتريات وهي 

  ).1-3-1-12رقم 

  مستندات المشتريات. 2
  .4-3-1-12تم شرحها في القسم 

  معايير اختيار المصدر. 3
درات المزود الضرورية ونواتج التسليم وتكلفة المنتج قد تشتمل معايير اختيار المصدر على المعلومات المتعلقة بإمكانيات وق

  .5-3-1-12وتكلفة دورة الحياة والخبرة الفنية وطريقة التعاقد آما هو موضح في القسم رقم 

  قائمة البائعين المؤهلين. 4
ت إال إلى هؤالء هي قائمة تسرد البائعين الذين تم من قبل فحص مؤهالتهم وخبراتهم الماضية بحيث ال يتم توجيه المشتريا

  .البائعين الذين يستطيعون تنفيذ أي تعاقدات ناجمة

  عروض البائع. 5
تشكل العروض التي يقدمها البائع رًدا على مجموعة مستندات مشتريات المجموعة األساسية من المعلومات التي سيستعين بها 

  .واحد أو أآثر) بائع(فريق التقويم الختيار مزايد 

   مستندات المشروع6
  :تشتمل مستندات المشروع التي غالًبا ما تتم مراعاتها على ما يلي
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 ).1-1-5-11القسم رقم (سجل المخاطر  •
 ).2-3-5-11القسم رقم (قرارات التعاقد المتعلقة بالمخاطر  •

  قرارات التصنيع أم الشراء. 7
  .3-3-1-12تم شرحها في القسم 

   اتفاقيات تنظيم الفريق8
في بعض الحاالت، قد يكون  .نظيم الفريق، فستقوم اإلدارة التنفيذية بتحديد أدوار المشتري والبائععند تفعيل إحدى اتفاقيات ت

يهدف الجهد الذي يبذله  . البائع ملتزم بأحد أشكال التعاقدات المؤقتة التي يمولها المشتري أو يشترك الطرفان في تمويلها
ستقوم األطراف بعد  .خاص بالمشتريات والذي يفي بمتطلبات المشروعالمشتري والبائع في هذه العملية إلى إعداد بيان عمل 

  .ذلك بالتفاوض بشأن إبرام تعاقد نهائي

  أصول العملية التنظيمية. 9
تشتمل عناصر أصول العملية التنظيمية التي من شأنها أن تؤثر على عملية تسيير المشتريات على ما يلي وذلك على سبيل 

  :المثال ال الحصر

 . لبائعين المحتملين والمؤهلين سابًقاقوائم ا •
 .المعلومات المتعلقة بالخبرات السابقة المناسبة لدى البائعين سواء آانت جيدة أم سيئة •

  األدوات واألساليب : تسيير المشتريات12-2-2
  مؤتمرات المزايدين. 1

هي ) عين أو مؤتمرات ما قبل المناقصاتأحيانا ما يطلق عليها مؤتمرات المتعهدين أو مؤتمرات البائ(مؤتمرات المزايدين 
يتم االستعانة بها لضمان أن جميع  .لقاءات تجمع جميع البائعين والمشترين المحتملين قبل طرح إحدى المناقصات أو العروض

ايد وأال يحظى أي مز) المتطلبات الفنية والتعاقدية على حد سواء(البائعين المحتملين لديهم فهم واضح ومشترك للمشتريات 
تحقيًقا للعدالة، ينبغي أن  .يمكن دمج إجابات األسئلة في مستندات المشتريات في صورة تعديالت .على محاباة في المعاملة

يتوخى المشترون حذًرا آبيًرا لضمان أن ينصت جميع البائعين المحتملين إلى آل سؤال يطرحه آل بائع محتمل على حدة 
  .المشتريوإلى آل إجابة يتم الحصول عليها من 

  أساليب تقويم العرض. 2
في المشتريات المعقدة، سيتم تحديد عملية مراجعة رسمية للتقويم حسب سياسات الشراء الخاصة بالمشتري حيث يتم اختيار 

ستقوم لجنة التقويم بتنفيذ االختيار آي توافق عليه  .المصدر بناء على ردود البائع على المعايير المرجحة والمحددة مسبًقا
  .إلدارة قبل أن يتم إبرام التعاقدا

   التقديرات المستقلة3
قد تقوم المؤسسة التي تقوم بالشراء باالختيار ما بين إعداد التقدير المستقل الخاص بها أو الحصول على تقدير للتكلفة يتم 

حة فيما يتعلق بالعديد من إعداده بواسطة مقدر محترف خارجي بحيث يتم استخدام هذا التقدير آعالمة مرجعية للردود المقتر
يمكن أن تصبح الفروق الواضحة في تقديرات التكلفة آإشارة إلى أن بيان العمل الخاص بالمشتريات آان  .بنود المشتريات

أو أن البائعين المحتملين إما أن يكونوا قد أساءوا الفهم أو فشلوا في الرد آما ينبغي على بيان العمل /أو غامًضا و/ناقًصا و
  .ص بالمشترياتالخا

  رأي الخبراء. 4
يمكن تنفيذ تقويم العروض باستخدام فريق متعدد  .يمكن استخدام رأي الخبراء في تقييم العروض المقدمة من البائع

وقد يشتمل ذلك  .االختصاصات يتمتع بالخبرة في آل مجال من المجاالت التي تغطيها مستندات المشتريات والتعاقد المقترح
تي يتم الحصول عليها من األنظمة الوظيفية مثل التعاقد والشئون القانونية والتمويل والمحاسبة والهندسة على الخبرة ال

  .والتصميم والبحث والتطوير والمبيعات والتصنيع

  اإلعالن. 5
ائد المحددة يمكن توسيع القوائم الحالية للبائعين المحتملين عن طريق وضع إعالنات في المنشورات الدورية العامة مثل الجر

بعض األنظمة الحكومية تطلب اإلعالن العام عن أنواع معينة من بنود  .أو في المنشورات المتخصصة في مجال التجارة
  .المشتريات ومعظم األنظمة الحكومية تطلب اإلعالن العام عن التعاقدات الحكومية المعلقة
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  )اإلنترنت(البحث على شبكة المعلومات الدولية . 6

على الرغم من أن العديد  .ترنت تأثيًرا آبيًرا على معظم مشتريات المشروع ومقتنيات سلسلة اإلمداد في المؤسساتيؤثر اإلن
من السلع والمكونات والمواد الجاهزة يمكن تعيين موضعها وتأمينها بسرعة بسعر ثابت على شبكة اإلنترنت، ال يمكن 

  .درجة المرتفعة من المخاطر والتعقيدالحصول من خالل هذه الطريقة على جهد الشراء ذو ال

  مفاوضات الشراء. 7
تعمل المفاوضات على توضيح البنية والمتطلبات وغيرها من بنود عمليات الشراء بحيث يتم التوصل إلى اتفاق متبادل قبل 

مواد التي تغطيها تلك ينبغي أن تشتمل ال .لغة التعاقد النهائي تعكس جميع االتفاقات التي تم التوصل إليها .توقيع التعاقد
المفاوضات على المسئوليات وسلطة إدخال التغييرات والبنود القابلة للتطبيق والقانون المعمول به وطرق اإلدارة الفنية 

ننتهي تلك المفاوضات  .والتجارية وحقوق الملكية وتمويل التعاقد والحلول الفنية والجدول الزمني الكلي والمدفوعات والسعر
  .تعاقد يمكن تنفيذه بمعرفة آل من المشتري والبائعإلى مستند 

في حالة بنود الشراء المعقدة، يمكن أن تصبح عملية التفاوض بشأن التعاقد عملية مستقلة لها مدخالتها الخاصة بها 
اء المبسطة، وفي حالة بنود الشر ).مثل القرارات الموثقة(ولها مخرجاتها الخاصة بها ) مثل المشاآل أو سرد البنود العامة(

  .يمكن مسبًقا تحديد بنود وأحكام التعاقد وتكون غير قابلة للتفاوض وال تحتاج إال إلى موافقة البائع عليها

قد يحضر مدير المشروع وباقي أعضاء  .ال يشترط أن يكون مدير المشروع هو المفاوض الرئيس بشأن المشتريات
لمساعدة وإضافة التوضيح إذا لزم األمر حول المتطلبات الفنية فريق إدارة المشروع خالل تلك المفاوضات لتقديم ا

  .ومتطلبات الجودة ومتطلبات اإلدارة في المشروع
 

  المخرجات : تسيير المشتريات12-2-3
  البائعون الذين وقع عليهم االختيار. 1

 ضمن مجموعة تنافسية وذلك حسب البائعون الذين وقع عليهم االختيار هم أولئك البائعون الذين تم االستقرار على أن يكون
ناتج تقويم العرض أو المناقصة وهم أولئك األفراد الذين يقومون بالتفاوض بشأن مسودة التعاقد التي ستصبح التعاقد الفعلي 

وافقة الموافقة النهائية على المشتريات المعقدة ذات القيمة المرتفعة ودرجة الخطر المرتفعة ستتطلب عادة م .عندما يتم اإلبرام
  .إدارة المؤسسة العليا قبل أن يتم قبول اإلبرام

  منحة تعاقد المشتريات. 2
قد يأخذ التعاقد شكل طلب الشراء المبسط أو شكل مستند  .تتم الموافقة على إبرام تعاقد الشراء مع آل بائع وقع عليه االختيار

قانوني ملزم بشكل تبادلي بين أطرافه والذي من شأنه أن بغض النظر عن مدى تعقد المستند، فإن التعاقد ما يكون اتفاق  .معقد
 .يلزم البائع بتوفير المنتجات أو الخدمات أو النتائج المحددة ويلزم المشتري بأن يقوم بتعويض البائع لقاء الحصول عليها

لتعاقد ولكنها تشتمل أحياًنا تتفاوت المكونات الكبرى في مستند ا .التعاقد هو موضوع لعالقة قانونية تتم معالجتها في المحاآم
  :على ما يلي

 .بيان العمل أو النواتج •
 خط أساس الجدول الزمني •
 تقارير األداء •
 .فترة األداء •
 .األدوار والمسئوليات •
 .محل الدفع الخاص بالبائع •
 .التسعير •
 .شروط الدفع •
 .مكان التسليم •
 .معايير الفحص والقبول •
 .الضمانة •
 .دعم المنتجات •
 .تحديد المسئولية •
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 .لمصاريف والمستحقات المؤجلة حتى االنتهاء من المشروعا •
 العقوبات •
 الحوافز •
 .سندات التأمين واألداء •
 .موافقات المقاول التابع من الباطن •
 .معالجة طلب التغيير •
يمكن تحديد طريقة حل النزاع البديلة مسبًقا آجزء من الموافقة على إبرام  .فسخ التعاقد وآليات حل النزاع البديلة •

 .ية الشراءعمل

  سجالت الموارد. 3
  .يتم توثيق آمية وتوافر الموارد المتعاقد عليها وتلك التواريخ التي تصبح عندها آل مورد من الموارد المحددة نشًطا أو خامًال

  طلبات التغيير. 4
لمراجعة والتنقيح تتم معالجة طلبات التغيير في خطة إدارة المشروع وخططها الفرعية وباقي مكوناتها من أجل إخضاعها ل

  ).5-4القسم رقم " (تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير"والترتيب  من خالل عملية 

  تحديثات خطة إدارة المشروع. 5

  :تشتمل عناصر خطة إدارة المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 .خط أساس التكلفة •
 .خط أساس النطاق •
 .لجدول الزمني أساس اطخ •
 .خطة إدارة المشتريات •

  تحديثات مستند المشروع. 6
  :تشتمل مستندات المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 .توثيق المتطلبات •
 .توثيق االحتياجات •
 .سجل المخاطر •

  إدارة المشتريات. 12-3
انظر (تريات ورصد تنفيذ االتفاقيات وإدخال التغييرات والتصحيحات الالزمة إدارة المشتريات هي عملية إدارة عالقات المش

يجب أن يتأآد آال  .سيقوم آال من المشتري والبائع بإدارة تعاقد الشراء تحقيًقا ألغراض متشابهة ).7-12 و6-12الشكلين رقم 
تضمن عملية إدارة  .لقانونية الخاصة بهمامنهما أن آال الطرفين يفي بااللتزامات التعاقدية ويتأآد من حماية الحقوق ا

الطبيعة  .المشتريات أن يتفق أداء البائع مع متطلبات الشراء وأن المشتري يتصرف حسب البنود الواردة في التعاقد القانوني
إلجراءات القانونية للعالقة التعاقدية تجعل من الضروري أن يكون فريق إدارة المشروع على دراية بالمقتضيات القانونية ل

في المشروعات األآبر التي تشتمل على العديد من المزودين، يتمثل الجانب  .التي يتم اتخاذها عند إدارة أي عملية شراء
  .الرئيس في إدارة التعاقد في إدارة قنوات االتصال بين المزودين المتعددين

 عن تنظيم المشروع وذلك بسبب تباين الهياآل تقوم العديد من المؤسسات بمعالجة إدارة التعاقد آوظيفة إدارية منفصلة
على الرغم من أن مدير المشتريات قد يكون ضمن فريق المشروع، إال أن هذا الفرد يقوم برفع التقارير إلى  .التنظيمية

  .ويكون ذلك صحيًحا إذا آانت المؤسسة المنفذة هي أيًضا البائع للمشروع إلى أي عميل خارجي .مشرف في قسم مختلف

التعاقدية ودمج ) العالقات(تمل إدارة المشتريات على تطبيق عمليات إدارة المشروع المناسبة على العالقة تش
وغالًبا ما يحدث هذا الدمج عند مستويات متعددة عند  .المخرجات الناتجة من تلك العمليات في اإلدارة الكلية للمشروع

تشتمل عمليات إدارة المشروع التي قد يتم تطبيقها  .الخدمات أو النتائجمشارآة العديد من البائعين والعديد من المنتجات أو 
  :على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصر

 .لترخيص عمل البائع في الوقت المناسب) 3-4القسم رقم  (توجيه وإدارة تنفيذ المشروع •
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 . الزمني واألداء الفنيلمراقبة نطاق التعاقد والتكلفة والجدول) 5-10القسم رقم  (تقارير األداء •
 .لفحص آفاية منتجات البائع والتحقق منها) 3-8القسم رقم (تنفيذ مراقبة الجودة  •
للتأآد من الموافقة على التغيرات بشكل مناسب وأن جميع أولئك ) 5-4القسم رقم (تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير  •

 .وا بأمرهااألفراد الذين ينبغي أن يعرفوا بتلك التغييرات قد علم
 .لضمان تخفيف حدة المخاطر) 6-11القسم  (مراقبة المخاطر والسيطرة عليها •

آما تشتمل عملية إدارة المشتريات على أحد مكونات اإلدارة المالية والذي يستلزم مراقبة المدفوعات التي يحصل 
 وأن التعويض الذي يحصل عليه البائع ويضمن ذلك أن شروط الدفع المحددة في التعاقد قد تم اإليفاء بها .عليها البائع

يتمثل أحد المخاوف الكبرى عند تحويل المدفوعات إلى  .مرتبط بما يحققه البائع من تقدم حسبما هو محدد في التعاقد
  .المزودين في وجود عالقة قريبة بين المدفوعات التي يتم سدادها والعمل الذي تم إنجازه

ة وتوثيق مدى إجادة البائع في تنفيذ التعاقد وتعمل على تحديد اإلجراءات تقوم عملية إدارة المشتريات بمراجع
قد يتم االستعانة بمراجعة األداء آمقياس لقدرة البائع على أداء أعمال مشابهة في  .التصحيحية عندما تدعو الحاجة إليها

كون من الضروري التأآد من أن البائع ال يفي بالتشابه مع عمليات التقويم التي تم القيام بها عندما ي .المشروعات المستقبلية
تشتمل عملية إدارة المشتريات على  .بالتزامات البائع المحددة في التعاقد وعندما يعتزم المشتري القيام بإجراءات تصحيحية

تفق مع شرط فسخ بما ي) تحقيًقا لسبب أو طلًبا للتوافق أو بشكل افتراضي(إدارة أي حاالت إنهاء مبكرة للعمل المتعاقد عليه 
  .التعاقد

يمكن تعديل التعاقدات في أي وقت قبل إقفال التعاقد من خالل االتفاق المشترك وذلك بما يتفق مع شروط مراقبة 
  .قد ال تعم فائدة متساوية على المشتري والبائع نتيجة تلك التعديالت .التغيير في التعاقد

 
  ات إدارة المشترياتمدخالت وأدوات وأساليب ومخرج. 6-12الشكل رقم 
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   مخطط تدفق بيانات إدارة المشتريات7-12الشكل 

 

  المدخالت :إدارة المشتريات  12.3.1
  مستندات المشتريات. 1

ويشتمل ذلك على إبرام تعاقدات الشراء وبيان  .تشتمل مستندات المشتريات على سجالت دعم آاملة إلدارة عمليات الشراء
  .العمل

  عخطة إدارة المشرو. 2
تعتبر خطة إدارة المشتريات، جزء من خطة إدارة المشروع، إدخاًال لعملية تسيير المشتريات وهي تشرح الطريقة التي سيتم 

  ).1-3-1-12القسم رقم (من خاللها إدارة عمليات الشراء بدًءا من توثيق المشتريات حتى إقفال التعاقد 

  التعاقد. 3

  .2-3-2-12تم شرحه في القسم 

  األداءتقارير . 4
  :تشتمل المستندات المتعلقة بأداء البائع على ما يلي

 .المستندات الفنية التي قام البائع بصياغتها وباقي معلومات التسليم التي يتم توفيرها حسب شروط التعاقد •
التي لم يتم تشير تقارير أداء البائع إلى النواتج التي تم االنتهاء منها و ).1-3-5-10القسم رقم (تقارير أداء البائع  •

 .االنتهاء منها

  طلبات التغيير التي تمت الموافقة عليها. 5
تشتمل طلبات التغيير التي تمت الموافقة عليها على التعديالت التي يتم إدخالها على أحكام وبنود التعاقد بما في ذلك بيان العمل 

يتم بشكل رسمي توثيق جميع  .د توفيرهاالخاص بالمشتريات والتسعير ووصف المنتجات أو الخدمات أو النتائج المرا
  .التغييرات بشكل آتابي ويتم الموافقة عليها قبل بدء تنفيذها
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  معلومات أداء العمل. 6
بما في ذلك مدى اإليفاء بمعايير الجودة والتكاليف التي تم تحملها أو ) 2-3-3-4القسم رقم (يتم تجميع معلومات أداء العمل 

   .ئع التي تم دفعها حيث يتم تجميع تلك المعلومات آجزء من عملية تنفيذ المشروعااللتزام بها وفواتير البا

  األدوات واألساليب : إدارة المشتريات12-3-2
  نظام مراقبة تغيير التعاقد. 1

الورقية وهو يشتمل على األعمال  .يعمل نظام مراقبة تغيير التعاقد على تحديد العملية التي يتم من خاللها تعديل عملية الشراء
يتكامل نظام مراقبة تغيير التعاقد مع  .وأنظمة التعقب وإجراءات فض النزاع ومستويات الموافقة الالزمة لترخيص التغييرات

  . نظام المراقبة المتكاملة للتغيير

  مراجعات أداء عمليات الشراء. 2
فاء بنطاق المشروع والجودة في نطاق التكلفة مراجعة أداء عمليات الشراء هي مراجعة منظمة لما يحققه البائع من تقدم لإلي

وقد تشتمل على مراجعة المستندات التي أعدها البائع والفحوصات التي يقوم بها المشتري  .والجدول الزمني مقارنة بالتعاقد
ألداء في تحديد يتمثل الهدف من مراجعة ا .باإلضافة إلى عمليات تدقيق الجودة التي يتم القيام بها خالل تنفيذ البائع للعمل

حاالت النجاح والفشل المتعلقة باألداء والتقدم فيما يتعلق ببيان العمل الخاص بالمشتريات وعدم االلتزام بالتعاقد وهو األمر 
قد تحدث عمليات المراجعة هذه آجزء من  .الذي يسمح للمشتري بأن يقدر قدرة أو عجز البائع على أو عن إنجاز العمل

  . المشروع والتي قد تشتمل على المزودين الرئيسيينعمليات مراجعة حالة

  عمليات الفحص والتدقيق. 3
يمكن تنفيذ عمليات الفحص والتدقيق التي يطلبها المشتري ويقوم البائع بدعمها آما هو محدد في تعاقد الشراء أثناء تنفيذ 

تمل فرق التدقيق والفحص على موظفي الشراء تش .المشروع للتحقق من االلتزام في العمليات والنواتج التي يوفرها البائع
  .التابعين للمشتري في حالة ترخيص ذلك بموجب التعاقد

  تقارير األداء. 4
  .تعمل تقارير األداء على إمداد اإلدارة بالمعلومات المتعلقة بمدى فعالية تحقيق البائع لألهداف التعاقدية

  أنظمة الدفع. 5
صل عليها البائع بواسطة نظام الحسابات القابلة للدفع الخاص بالمشتري بعد التصديق على تتم عادة معالجة المدفوعات التي يح

ينبغي تسديد المدفوعات وتوثيقها مع االلتزام الشديد بشروط وبنود  . العمل بمعرفة شخص مرخص له في فريق المشروع
  .التعاقد

   إدارة المطالبات6
ة المحتملة هي تلك التغييرات المطلوبة عندما يتعذر على المشتري والبائع التوصل التغييرات المتنازع عليها والتغييرات الهادف

هذه التغييرات المتنازع عليها  .إلى اتفاق حول التعويض المناسب للتغيير أو يتعذر عليهما الموافقة على تنفيذ أحد التغييرات
رصد وإدارة المطالبات طوال فترة حياة المشروع ويتم يتم توثيق ومعالجة و .تعرف باسم المطالبات أو النزاعات أو الدعاوى
إذا لم يقم الطرفان من تلقاء نفسيهما بإنهاء المطالبة، فقد يستوجب ذلك أن تتم  .ذلك عادة بما يتفق مع بنود وشروط التعاقد

يعتبر تسوية  .دة في التعاقدمعالجتها بما يتفق مع الحلول البديلة لحل النزاع والتي تتم عادة عن طريق إتباع اإلجراءات المحد
  .جميع المطالبات والنزاعات من خالل التفاوض هو الطريقة المفضلة

  نظام إدارة السجالت. 7

ويتكون النظام من  .يستخدم مدير المشروع أحد أنظمة إدارة السجالت إلدارة مستندات وسجالت التعاقدات والمشتريات
التحكم وأدوات التشغيل األوتوماتيكي التي يتم دمجها وجمعها آجزء من نظام مجموعة محددة من العمليات المتعلقة بوظائف 

  يشتمل النظام على أرشيف قابل لالسترداد من مستندات التعاقد والمراسالت ).2-2-3-4القسم رقم (معلومات إدارة المشروع 

  المخرجات : إدارة المشتريات12-3-3
  توثيق المشتريات. 1

 على تعاقدات الشراء باإلضافة إلى جميع جداول الدعم الزمنية -وذلك على سبيل المثال ال الحصر –يشتمل توثيق المشتريات 
آما يشتمل توثيق المشتريات على أي  .وتغييرات التعاقد الالزمة ولم يتم الموافقة عليها وطلبات التغيير التي تم الموافقة عليها
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رى متعلقة بأداء العمل مثل النواتج وتقارير أداء البائع والضمانات مستندات فنية قام البائع بصياغتها وأي معلومات أخ
  .والمستندات المالية بما في ذلك الفواتير وسجالت الدفع ونتائج الفحوصات المتعلقة بالتعاقد

  تحديثات أصول العملية التنظيمية. 2
  .على سبيل المثال ال الحصرتشتمل عناصر أصول العملية التنظيمية التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك 

غالًبا ما تستلزم شروط وبنود التعاقد أن يتم التوثيق الكتابي لجوانب معينة في عمليات االتصال بين  .المكاتبات •
البائع والمشتري مثل الحاجة إلى التحذير من األداء غير المرضي وطلبات إدخال تغييرات على التعاقد أو 

نتائج عمليات الفحص والتدقيق الخاصة بالمشتري والتي تشير إلى ضعف لدى وقد يشتمل ذلك على  .االستيضاح
باإلضافة إلى متطلبات التعاقد الخاصة من أجل التوثيق، يحتفظ آال الطرفين  .البائع من الضروري أن يتم عالجه

فة إلى بسجل مكتوب مكتمل ودقيق لجميع عمليات االتصال التحريرية والشفهية المتعلقة بالتعاقد باإلضا
 .اإلجراءات التي تم القيام بها والقرارات التي تم اتخاذها

 .ينبغي أن تتم جميع عمليات الدفع بما يتفق مع أحكام وشروط تعاقد الشراء .الجداول الزمنية للدفع والطلبات •
داء تلك بتوثيق تقوم عمليات تقويم األ .يقوم المشتري بإعداد مستندات تقويم أداء البائع .توثيق تقييم أداء البائع •

قدرة البائع على استمرارية تنفيذ العمل المحدد في االتفاق الحالي وتشير إلى ما إذا آان سيتاح للبائع أن ينفذ العمل 
قد تشكل هذه المستندات  .في المشروعات المستقبلية أو تعمل على تقدير مدى إجادة البائع في تنفيذ عمل المشروع

 البائع مبكًرا أو قد تحدد الطريقة التي تتم من خاللها إدارة عقوبات ورسوم وحوافز األساس الالزم إلنهاء تعاقد
القسم رقم (يمكن أيًضا إدراج نتائج عمليات تقويم األداء هذه في قوائم البائعين المؤهلين بشكل مناسب  .التعاقد

12-2-1-4.( 

  طلبات التغيير. 3
لخطط الفرعية التابعة لها وغيرها من المكونات مثل خط أساس التكلفة طلبات إدخال التغيير على خطة إدارة المشروع وا

إدارة "قد تنتج من عملية ) 1-3-1-12القسم رقم (وخطة إدارة المشتريات ) 1-3-5-6القسم رقم (والجدول الزمني للمشروع 
تنفيذ المراقبة المتكاملة للتغيير تتم معالجة طلبات التغيير من أجل المراجعة والموافقة عليها من خالل عملية  ".المشتريات

  ).5-4انظر القسم (

التغييرات المطلوبة ولكن لم يتم الفصل فيها قد تشتمل على التوجيه الذي يقدمه المشتري أو اإلجراءات التي يتخذها 
دفة قد يتنازع عليها بما أن أي تغيير من تلك التغيرات الها .البائع والتي يعتبر الطرف اآلخر أنها تغييرات هادفة في التعاقد

من قبل أحد األطراف وقد تؤدي إلى رفع دعوى ضد الطرف اآلخر، فإن مثل تلك التغيير يتم تحديدها وتوثيقها على نحو 
  .فريق باستخدام مكاتبات المشروع

  تحديثات خطة إدارة المشروع. 4

  :سبيل المثال ال الحصرتشتمل عناصر خطة إدارة المشروع التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على 

لتوضيح أي طلبات تغيير تم ) 1-3-1-12القسم رقم (يتم تحديث خطة إدارة المشتريات  .خطة إدارة المشتريات •
الموافقة عليها ومن شأنها أن تؤثر في إدارة المشتريات بما في ذلك التأثيرات التي تلحق بالتكاليف أو الجداول 

 .الزمنية
ي حالة وجود نقائص تؤثر على أداء المشروع الكلي، فقد يكون من الضروري ف .خط أساس الجدول الزمني •

 .تحديث الجدول الزمني لخط األساس لتوضيح التوقعات الحالية

   إقفال المشتريات12-4
وهي تدعم عملية إقفال  ).9-12 و8-12انظر الشكلين رقم (إقفال المشتريات هي عملية إآمال جميع مشتريات المشروع 

  .حيث أنها تستلزم التحقق من قبول جميع األعمال والنواتج) 6-4القسم رقم (أو المرحلة المشروع 

آما تستلزم عملية إقفال المشتريات أنشطة إدارية مثل إنهاء الدعاوى المفتوحة وتحديث السجالت لتوضيح النتائج 
لمشتريات جميع التعاقدات القابلة للتطبيق في تتناول عملية إقفال ا .النهائية وحفظ تلك المعلومات الستخدامها في المستقبل

في المشروعات متعددة المراحل، قد ال ينطبق مصطلح التعاقد إال في مرحلة محددة في  .المشروع أو أحد مراحله
 .التي تنطبق على مرحلة المشروع) المشتريات(في هذه الحاالت، تقوم عملية إقفال المشتريات بإغالق المشترى  .المشروع

األحكام والشروط الواردة في التعاقد قد تحدد  .البات التي لم يتم الفصل فيها قد يتم تحويلها إلى القضاء بعد اإلقفالالمط
  .اإلجراءات المحددة إلقفال التعاقد
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 هو حالة خاصة من إقفال المشتريات التي قد تنتج عن االتفاق المشترك بين الطرفين أو اتالفسخ المبكر ألحد التعاقد
يتم إدراج الحقوق والمسئوليات المتعلقة  . تقصير أحد الطرفين أو تحقيًقا لراحة المشتري إذا اشترط التعاقد ذلكبسبب

يحق للمشتري أن ينهي التعاقد بالكامل أو جزء من المشروع في  .باألطراف في حالة الفسخ المبكر في شرط إنهاء التعاقد
وعلى الرغم من ذلك، يحق للمشتري أي يعوض البائع  . المشترياتأي وقت ألي سبب أو علة وذلك حسب أحكام وشروط

عن التجهيزات التي قام بها وعن أي عمل أآملها أو تمت الموافقة عليها ويتعلق بالجزء الذي تم حذفه من التعاقد وذلك بناء 
  .على تلك الشروط واألحكام الواردة في التعاقد

 
  ومخرجات إقفال المشترياتمدخالت وأدوات وأساليب . 8-12الشكل رقم 

 

 
   مخطط تدفق بيانات إقفال المشتريات9-12الشكل 

  المدخالت : إقفال المشتريات12-4-1
  خطة إدارة المشروع. 1

  .1-3-2-4تم شرحها في القسم 

  توثيق المشتريات. 2
لمتعلقة بالجدول الزمني يتم تنصيف المعلومات ا .يتم تجميع وفهرسة وحفظ جميع مستندات الشراء آي يتم إقفال التعاقد

 .والنطاق والجودة وأداء التكلفة في التعاقد باإلضافة إلى جميع مستندات التغييرات في التعاقد وسجالت الدفع ونتائج الفحص
  .يمكن استخدام تلك المعلومات في الدروس المستفادة وآقاعدة لتقويم المتعاقدين في تعاقدات مستقبلية

  األدوات واألساليب : إقفال المشتريات12-4-2
  عمليات تدقيق المشتريات. 1

إدارة "وحتى ) 1-12القسم رقم " (تخطيط المشتريات"تدقيق المشتريات هو مراجعة منتظمة لعمليات الشراء تبدأ من عملية 
بتجهيز يتمثل هدف تدقيق المشتريات في تحديد حاالت النجاح والفشل التي تضمن االعتراف  ).3-12القسم رقم " (المشتريات

  .أو إدارة تعاقدات شراء أخرى في المشروع أو في مروعات أخرى داخل المؤسسة المنفذة للمشروع
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  تسويات التفاوض. 2
يتمثل الهدف الرئيس في جميع عالقات المشتريات في التسوية النهائية لجميع المشاآل والمطالبات والنزاعات القائمة من 

لى التسوية من خالل التفاوض المباشر، فقد يتم البحث عن طرق بديلة لفض النزاع في حالة تعذر التوصل إ .خالل التفاوض
  .عند فشل آل ذلك، فإن التقاضي في المحاآم هو أبغض الخيارات .بما في ذلك الواسطة أو التحكيم

  نظام إدارة السجالت. 3
  .7-2-3-12تم شرحه في القسم 

  المخرجات : إقفال المشتريات12-4-3
  قفلةمشتريات م. 1

يتم  .يقوم المشتري من خالل مدير المشتريات المخول الخاص به بإمداد البائع بإخطار رسمي مكتوب بأن التعاقد قد اآتمل
  .عادة تحديد متطلبات اإلقفال الرسمي للمشتريات في شروط وأحكام التعاقد ويتم إدراجها في خطة إدارة المشتريات

  تحديثات أصول العملية التنظيمية. 2
  .مل عناصر أصول العملية التنظيمية التي قد يتم تحديثها على ما يلي وذلك على سبيل المثال ال الحصرتشت

يتم إعداد مجموعة مكتملة من مستندات المشتريات المفهرسة بما في ذلك التعاقد المقفل آي يتم  .ملف المشتريات •
 .دمجها مع ملفات المشروع الختامية

من خالل مدير المشتريات المخول الخاص به بإمداد البائع بإخطار رسمي مكتوب يقوم المشتري  .قبول النواتج •
يتم عادة تحديد المتطلبات الالزمة للموافقة بشكل رسمي على النواتج  .بأن النواتج قد تم قبولها أو رفضها

 .ومتطلبات آيفية التعامل مع النواتج غير المطابقة
 والتوصيات بتحسين العملية - ما تم تعلمه من خبرة–وس المستفادة ينبغي وضع الدر .توثيق الدروس المستفادة •

 .في ملف المشروع لتحسين المشتريات المستقبلية
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  القسم الرابع
  حقالمال

 
   الملحق أ
   الملحق ب
   الملحق ج
   الملحق د
   الملحق هـ
  الملحق و
   الملحق ز
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  أ الملحق

  تغييرات الطبعة الرابعة
دليل (يتمثل الغرض من هذا الملحق في تقديم شرح تفصيلي للتغييرات التي تم إدخالها على الدليل المعرفي إلدارة المشروعات 

PMBOK® (– الطبعة الثالثة إلنشاء الطبعة الرابعة من دليل PMBOK®.  

   االتساق واإليضاح1.أ
أي عمل ضروري لجعل المعيار "الطبعة الرابعة بوضوح على أن الفريق ينبغي أن يأخذ على عاتقه - ®PMBOKليل بيان النطاق المعتمد لدينص 

وقد يشتمل ذلك على إعادة تنظيم المحتوى والمحتوى اإلضافي أو  .أدق وأحدث وأنسب وأوضح وأآثر إيجاًزا وسهل االستيعاب والتنفيذ
  .تنقيح المحتوى أو حذفه

 من آبيرة درجة تحقيق إلى تهدف طريقة بإتباع التحديث فريق قام االعتبار، في يهاتالتوج تلك أخذ مع
 طريقة وتنفيذ ممكًنا ذلك آان إذا والمخرجات المدخالت ومقايسة العلميات تنقيح طريق عن والوضوح االتساق
 .والمخرجات المدخالت لتوثيق شاملة

   االتساق1-1.أ
تم دمج إسهاب قياسي في  .بعة الرابعة قد أآملت عملية التغيير إلى تنسيق الفعل االسم في جميع العملياتمع الحفاظ على شرط االتساق، فإن الط

  .جميع أجزاء الوثيقة عند تناول المفاهيم المتكررة لمساعدة القارئ على الفهم واالستيعاب

، فقد تمت إعادة آتابة تلك باإلضافة إلى ذلك، بما أن أوصاف العمليات تقع في أربع أماآن متفرقة في الوثيقة
  :وتشتمل تلك األماآن على .األوصاف بطريقة أآثر اتساًقا

 .3في الفصل رقم  •
 .في بداية آل فصل من فصول المجاالت المعرفية •
 .في الجملة األولى من وصف العملية القابلة للتطبيق •
 .في مسرد المصطلحات •

 2-1. أ

مصدر اإلدخال ومقصد الناتج في آل عملية وذلك آمحاولة لتوفير اإليضاح تم إضافة مخططات تدفق البيانات آي يتم توضيح 
وقد تم ذلك بغرض تسليط  .تم التمييز بشكل أآثر وضوًحا بين خطة إدارة المشروعات ومستندات المشروع .المتعلق بتفاعالت العملية

على الرغم من االستعانة  .مشروعاتالضوء على الخطط الفرعية وخطوط األساس بكونها مكونات رئيسة في خطة إدارة ال
فيما يلي قائمة تمثيلية لمكونات  .بمستندات المشروع لمساعدة مدير المشروع في إدارة المشروع، إال أنها ليست جزًءا من خطة إدارة المشروع

  .خطة إدارة المشروع ومستندات المشروع
  التمييز بين خطة إدارة المشروع ومستندات المشروع 1.الجدول أ

 مستندات المشروع طة إدارة المشروعخ
 قياسات الجودة سمات النشاط .خطة إدارة التغيير

 المسئوليات تعيين مصفوفة تقديرات تكلفة النشاط خطة إدارة االتصاالت
 مصفوفة تتبع االحتياجات قائمة النشاط .خطة إدارة التهيئة

 هيكل تجزئة الموارد سجل االفتراضات خطة إدارة التكاليف
 سجالت الموارد أساس التقديرات الخط القاعدي ألداء التكلفة
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 متطلبات الموارد سجل التغييرات خطة الموارد البشرية
 سجل المخاطر وثيقة التأسيس خطة تحسين العملية

 .األدوار والمسئوليات العقود خطة إدارة المشتريات
 نقائمة البائعي تقديرات الفترات الزمنية خطة إدارة الجودة

 معايير اختيار المصدر التوقعات المستقبلية خطة إدارة المتطلبات
 تحليل أصحاب المصلحة سجل المشاآل خطة إدارة المخاطر

 إستراتيجية إدارة أصحاب المصالح قائمة األهداف خط أساس الجدول الزمني
 سجل أصحاب المصالح تقارير األداء خطة إدارة الجدول الزمني

 متطلبات أصحاب المصلحة متطلبات تمويل المشروع
 بيان العمل العروض المقترحة
 اتفاقيات تنظيم الفريق مستندات المشتريات

  :خط أساس النطاق
 .بيان النطاق •
 هيكل تجزئة العمل •
 تقييمات أداء الفريق الهيكل التنظيمي للمشروع قاموس هيكل تجزئة العمل •

 علومات أداء العملم إجراءات مراقبة الجودة خطة إدارة النطاق

 قياسات أداء العمل قوائم فحص الجودة 
 

اإلجراءات التصحيحية واإلجراءات الوقائية وإصالحات العيوب  .مجال آخر يستلزم إيضاح يستلزم طلبات تغيير
 لقد ساعد هذا التنقيح في تسيير انسيابية المدخالت ".طلب التغيير"وطلبات التغيير تندرج تحت المصطلح العام 

 .والمخرجات في العديد من العمليات مع االستمرار في توفير رؤية األنواع المتعددة من طلبات التغيير

مع  .اشتملت الطبعة الثالثة على درجة من اإلسهاب فيما يتعلق بمكونات وثيقة تأسيس المشروع وبيان خط األساس
 تأسيس المشروع وبيان النطاق، فقد حاولنا التمييز بين المحافظة على قدر من روح اإلتقان المتزايد الذي يحدث بين وثيقة

  :الجدول التالي يسرد العناصر الخاصة بكل وثيقة .العناصر التي تحدث في آل وثيقة للحد من التكرار

  
  عناصر وثيقة التأسيس وبيان النطاق 2.الجدول أ

 بيان النطاق وثيقة التأسيس
 )أ عليه إتقان بشكل متزايدطر(وصف نطاق المنتج  هدف أو تسويغ المشروع

 نواتج المشروع أهداف المشروع القابلة للقياس ومعايير النجاح المرتبطة بها
 معايير موافقة مستخدم المنتج متطلبات رفيعة المستوى

 حدود المشروع شرح رفيع المستوى للمشروع، خصائص المنتج
 قيود المشروع ملخص جدول األهداف

 ات المشروعافتراض ملخص الميزانية
ما يحقق النجاح ومن يقرره (متطلبات الموافقة على المشروع 

 )ومن يقوم باإلنهاء
 

  .مدير المشروع المعين ومسئوليته ومستوى سلطته
الذي يقومون بإقرار وثيقة ) األشخاص(اسم ومسئولية الشخص 

 تأسيس المشروع
 

  

   تغييرات العملية2.أ
 ذوف مح- وضع بيان النطاق األولي 4-2 •
  إقفال المشروع أو المرحلة6-4التغيير إلى -إقفال المشروع 4-7 •
   محذوف- نطاق الخطة 5-1 •
  تم إضافتها– متطلبات التجميع 5-1 •
 . تم تغييرها من عملية تحكم إلى عملية تنفيذ– إدارة فريق المشروع 9-4 •
  تم إضافتها– تحديد أصحاب المصالح 10-1 •
المصلحة، التغيير من عملية تحكم إلى إدارة توقعات أصحاب لتغيير  تم ا– إدارة أصحاب المصلحة 4_10 •

 إلى عملية تنفيذ
 تخطيط المشتريات 1-12تم التغيير إلى -تخطيط التعاقد 2-12 وتخطيط المشتريات 12-1 •
 تسيير المشتريات 2-12تم التغيير إلى - تحديد البائعين4-12 وطلب ردود البائع 12-2 •
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  ات إدارة تكامل المشروع تغيير- الفصل الرابع 3-أ
بما أن وثيقة تأسيس المشروع تشتمل على العديد من األهداف األساسية للمشروع وبما أن هذه األهداف قد تمت دراستها في 

  .قد تم استبعادها) 2-4(بيان نطاق المشروع األولي بيان النطاق، فإن المعلومات المتعلقة بتطوير 

 :الرابع الفصل عمليات يلخص التالي الجدول

  تغييرات الفصل الرابع 3-الجدول أ
 أقسام الطبعة الرابعة أقسام الطبعة الثالثة

  وضع وثيقة تأسيس المشروع1-4  وضع وثيقة تأسيس المشروع4-1
   وضع بيان نطاق المشروع األولي4-2
  وضع خطة إدارة المشروع2-4  وضع خطة إدارة المشروع4-3
  توجيه وإدارة تنفيذ المشروع3-4 وع توجيه وإدارة تنفيذ المشر4-4
  رصد العمل في المشروع والتحكم فيه4-4  رصد العمل في المشروع والتحكم فيه4-5
  تنفيذ المراقبة الكاملة للتغيير5-4 :تنفيذ المراقبة الكاملة للتغيير4-6
 . إغالق المشروع أو المرحلة6-4  إقفال المشروع4-7

 

   تغييرات إدارة نطاق المشروع- الفصل الخامس 4-أ
يتم االستعانة بسجل أصحاب المصلحة لتحديد أولئك األفراد الذين لهم  .بتجميع المتطلباتتم استبدال تخطيط النطاق ، 1-5في القسم رقم 

  .مصلحة في المشروع ويستلزم ذلك تطبيق أساليب آي يتم وضع وثيقة لمتطلبات أصحاب المصلحة

 :الخامس الفصل عمليات يلخص التالي الجدول

  تغييرات الفصل الخامس 4الجدول أـ
 أقسام الطبعة الرابعة أقسام الطبعة الثالثة

  تجميع االحتياجات1-5  تخطيط النطاق5-1
  تحديد النطاق2-5  تحديد النطاق5-2
  إنشاء هيكل تجزئة العمل3-5  إنشاء هيكل تجزئة العمل5-3
 تحقيق النطاق. 4-5  تحقيق النطاق5-4
 ضبط النطاق. 5-5 ضبط النطاق. 5-5

 

   تغييرات إدارة وقت المشروع- الفصل السادس 5-أ
  الزمنية بالجدولة الخاص الممارسة الفصل السادس يعكس التغييرات الداخلة من الصناعة والتي تم تناولها بالتفصيل في معيار

 وتمثيل األسهم باستخدام المخططات رسم طريقة يوتر،الكمب على القائمة الزمنية الجدولة استخدام عند
 ومعظم المشروعات معظم "في مستخدمة تعد لم عليه، وبناًءا .استخدامه يتم ما نادًرا السهم على النشاط

 .الفصل ذلك في إدراجها يتم ولم" األوقات

 :السادس الفصل عمليات يلخص التالي الجدول

  تغييرات الفصل السادس 5-الجدول أ
 أقسام الطبعة الرابعة سام الطبعة الثالثةأق

  تحديد األنشطة1-6  تحديد النشاط6-1
  تسلسل األنشطة2-6  تسلسل األنشطة6-2
  تقدير موارد النشاط3-6  تقدير موارد المشروع6-3
  تقدير الفترات الزمنية للنشاط4-6 تقدير فترة النشاط. 6-4
 الزمني وضع الجدول 5-6  وضع الجدول الزمني6-5
 مراقبة الجدول الزمني. 6-6 مراقبة الجدول الزمني. 6-6
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   تغييرات إدارة تكلفة المشروع- الفصل السابع 6-أ
تم تحديث فصل إدارة التكلفة آي يتم تناول استخدام أداة القيمة المكتسبة بشكل أآثر إيضاًحا واستخدام األسلوب بما في ذلك 

  ".المشروع إلآمال الالزم ألداءا مؤشر"تمت إضافة حساب  .المعادالت

 :السابع الفصل عمليات يلخص التالي الجدول

  تغييرات الفصل السابع 6-الجدول أ
 أقسام الطبعة الرابعة أقسام الطبعة الثالثة

  تقدير التكاليف1-7  تقدير التكلفة7-1
  تحديد الميزانية2-7  موازنة التكلفة7-2
  ضبط التكاليف3-7  ضبط التكاليف7-3

 

  تغييرات إدارة جودة المشروع- الفصل الثامن7-أ
  :الجدول التالي يلخص عمليات الفصل الثامن

  تغييرات الفصل الثامن 7-الجدول أ
 أقسام الطبعة الرابعة  أقسام الطبعة الثالثة

  التخطيط للجودة1-8  تخطيط الجودة8-1
  تنفيذ توآيد الجودة2-8  تنفيذ توآيد الجودة8-2
  تنفيذ مراقبة الجودة3-8  مراقبة الجودة تنفيذ8-3

 

   تغييرات إدارة الموارد البشرية للمشروع– الفصل التاسع 8-أ
حيث أصبحت األنشطة اآلن أآثر حذًرا لضمان الحصول على أمثل أداء في التنفيذ  عمليات مجموعةتم نقل عملية إدارة فريق المشروع إلى 

إلدراك ومناقشة مهارات األفراد الالزمة " إدارة فريق المشروع"و" ق المشروعتطوير فري"تم التوسع مناقشة  .المشروع
  .لتكوين فريق مشروع ناجح

 :التاسع الفصل عمليات يلخص التالي الجدول

  تغييرات الفصل التاسع 8-الجدول أ
 أقسام الطبعة الرابعة  أقسام الطبعة الثالثة 

 د البشرية وضع خطة الموار1-9  تخطيط الموارد البشرية9-1
  تكوين فريق المشروع2-9  تكوين فريق المشروع9-2
  تطوير فريق المشروع3-9  تطوير فريق المشروع9-3
  إدارة فريق المشروع4-9  إدارة فريق المشروع9-4
 

  تغييرات إدارة اتصاالت المشروع- الفصل العاشر9-أ
بما أن معظم فرق المشروعات ال يستطيعون بالضرورة إدارة  .اتتناول الفصل العاشر تمييز وأهمية أصحاب المصلحة في المشروع

سيعكس العملية الفعلية " إدارة توقعات أصحاب المصلحة"أصحاب المصلحة ولكن من المتوقع أن يتم التأثير فيهم وفي قراراتهم، فمن المتوقع أن يكون 
عملية تنفيذ حيث أن األنشطة أقرب إلى الفعل منها إلى ويؤدي ذلك أيًضا إلى التغيير الحادث من عملية تحكم إلى  .بشكل أفضل
  .صياغة التقارير/التسجيل

 :العاشر الفصل عمليات يلخص التالي الجدول
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  تغييرات الفصل العاشر 9-الجدول أ
 

 أقسام الطبعة الرابعة  أقسام الطبعة الثالثة
  تحديد أصحاب المصالح1-10  تخطيط االتصاالت10-1
  تخطيط االتصاالت2-10 ات نشر المعلوم10-2
  نشر المعلومات3-10 تقارير األداء. 10-3
  إدارة توقعات أصحاب المصالح4-10  إدارة أصحاب المصلحة10-4
  صياغة تقارير األداء10-5 

   تغييرات إدارة المخاطر بالمشروع- الفصل الحادي عشر 10-أ
 :عشر الحادي الفصل عمليات يلخص التالي الجدول

  تغييرات الفصل الحادي عشر 10-أالجدول 
 

 أقسام الطبعة الرابعة أقسام الطبعة الثالثة

  تخطيط إدارة المخاطر1-11  تخطيط إدارة المخاطر11-1
  تحديد المخاطر2-11  تحديد المخاطر11-2
  إجراء التحليل النوعي للمخاطر3-11  إجراء التحليل النوعي للمخاطر11-3
  إجراء التحليل الكمي للمخاطر4-11 ي للمخاطر إجراء التحليل الكم11-4
  تخطيط مواجهة المخاطر5-11  تخطيط االستجابة للمخاطر11-5
  مراقبة المخاطر والسيطرة عليها6-11  رصد المخاطر والسيطرة عليها11-6

 

   تغييرات إدارة المشتريات بالمشروع-الفصل الثاني عشر 11-أ
 تخطيط التعاقد إلنشاء 2-12 تخطيط المشتريات و1-12تم دمج األقسام  . بالفصل الثاني عشرتم دمج ست عمليات في أربع عمليات

تم إدخال اتفاقيات  . تسيير المشتريات2-12إلنشاء - تحديد البائعين4-12 طلب ردود البائع و3-12تم دمج األقسام  . تخطيط المشتريات12-1
  .تنظيم الفريق

 :عشر لثانيا الفصل عمليات يلخص التالي الجدول

  تغييرات الفصل الثاني عشر 10-الجدول أ
 أقسام الطبعة الرابعة أقسام الطبعة الثالثة

  تخطيط المشتريات 1-12  تخطيط المشتريات12-2
  تسيير المشتريات2-12  تخطيط التعاقد12-2
  إدارة المشتريات3-12  طلب ردود البائع12-3
 يات إقفال المشتر4-12  تحديد البائعين12-4
   إدارة التعاقد12-5
   إقفال التعاقد12-6

 

   الملحقات12-أ
  .لقد تم إضافة ملحق جديد حول مهارات األفراد العاملين في إدارة المشروع

   مسرد المصطلحات13-أ
   :تم توسيع وتحديث مسرد المصطلحات آي يتم

 .تويات الوثيقة الذي ينبغي تحديده لدعم وفهم مح®PMBOKإدراج تلك المصطلحات في دليل  •
 .توضيح المعنى وتحسين الجودة والدقة ألي عمليات ترجمة •
 .الطبعة الرابعة-®PMBOKحذف المصطلحات غير المستخدمة في دليل  •
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  مـــمعج
مـــمعج  

 المصطلحات المستخـدمة والمستبعـدة    .1

  :يحتوي هـذا المعـجم عـلى المصطلحات التي    
بيان نطاق المشروع، حـزمة العـمـل، هـيكل تجـزئة  :مثـل(تتفـرد بها إدارة المشـروعـات أو تكون شبـه مقتصرة عليها  •

 ).العـمـل، طريقـة المسار الحـرج
رة المشـروعات، ولكنها تستخـدم في إدارة المشروعات بطريقة مختلفـة أو بمعـنى أآثر تحديًدا من ال تنفـرد بها إدا •

  )تاريخ البـدء المبكر، نشـاط الجدول الزمني :مثـل(االسـتخـدام اليومي العـام 
 :ال يحـتوي هـذا المعـجم بشـكل عام عـلى        

 تنفـرد به مشـروعـات التطوير -اب المشروع آمسـتند قانوني نشرة اآتت :مثـل(المصطلحات الخاصة بمجال التطبيق  •
  )العـقـاري

 :مثـل(المصطلحات التي ال يختلف استخـدامها في إدارة المشـروعات بأيـة صورة جـوهـرية عـن استخدامها اليومي العادي  •
  )يوم تقويمي، التأخـير

  .المصطلحات المرآبة التي يتضح معناها عند جمع أجزائها مًعا •
تم اإلبالغ تم إرفاق تقرير حاالت االستثناء، لم ي :مثـل(المصطلحات التي يختلف شكلها الهجائي عن المصطلح األساسي  •

  ) عن حاالت االستثناء
 

 :ونتيجة لتلك المصطلحات المستخدمة والمستبعـدة أعاله، فإن هذا المعـجم يتضمـن  
لمشـروع، إدارة وقـت المشـروع، وإدارة مخاطر المشـروع، نظرًا  المصطلحات المتعـلقة بإدارة نطاق ا أو رجحان تفوق •

ألن العـديد مـن تلك المصطلحات المستخـدمة في هذه المجاالت المعرفية تتميز بأنها فـريدة أو شبه مقصورة عـلى إدارة 
 .المشـروعات

 مستخـدمـة عـلى نطاق أضيق من العـديد مـن المصطلحات في إدارة جـودة المشـروع، نظرًا ألن تلك المصطلحات تكون •
 .استخداماتها اليوميـة

مصطلحات قـليلة نسبيًا تتعـلق بإدارة الموارد البشـرية للمشروع وإدارة اتصاالت المشـروع نظرًا ألن معظـم المصطلحات  •
  .المستخـدمة في هذه المجاالت المعرفية ال تخـلف آثيرًا عـن استخدامها العادي 

 تتعلق بإدارة تكلفة المشـروع، وإدارة تكامل المشـروع، وإدارة التوريد بالمشروع نظرًا ألن العـديد مصطلحات قليلة نسبيًا •
مـن المصطلحات الُمستخدمة في هذه المجاالت المعرفية تمييز بمعاني أآثر تحديًدا ويقتصر استخدامها على مجال معين من 

.مجاالت التطبيق
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  االختصارات الشائعة  . 2

 AC  Actual Cost/التكلفـة الفعـلية 
 ACWP Actual Cost of Work Performed/التكلفـة الفعـلية لألعـمال المنفذة 
 BAC Budget at Completion/الموازنة عند االآتمال 
 BCWP Budgeted Cost of Work Performed/تكلفة الميزانية لألعـمال المـنفـذة  
 BCWS Budgeted Cost of Work Scheduled/كلفة الميزانية للعمل المجدولت  
  CCB Change Control Board/مجلس مـراقـبة التغـيير 
 COQ Cost of Quality/تكلفـة الجـودة  
 CPAF Cost Plus Award Fee/التكلفة مضاًفا إليها أجر المكافأة  
 CPF  Cost-Plus-Fee/عـقـد تكلفـة مضافـًا إليها مبلغ. 
 CPFF  Cost-Plus-Fixed-Fee/د تكلفـة مضافـًا إليها مبلغ ثابتعـقـ. 
  CPI  Cost Performance Index/مؤشـر أداء التكلفـة. 
 CPIF  Cost-Plus-Incentive-Fee/عـقـد تكلفـة مضافـًا إليها مبلغ تحفـيزي. 
  CPM Critical Path Method/طريقة المسار الحرج  
 CV  Cost Variance/اختالف التكلفـة الفعـلية عـن المخـططة 
 EAC /Estimate at Completionالتقدير عند االآتمال 
 EF  Early Finish date/تاريخ اإلنهاء المبكر 
 EMV Expected Monetary Value/القـيمـة الماليـة المتوقعـة  
 ES  Early Start date/تاريخ البدء المبكر  
 ETC Estimate to Complete/التقدير حتى االآتمال 
 EV  Earned Value/ القـيمـة المستحقة   
 EVM Earned Value Management/إدارة القـيمـة المستحقة 
 FF  Finish-to-Finish/نهاية- إلى-عالقة نهاية   
 FFP Firm-Fixed-Price/سعـر ثابت  
 FMEA Failure Mode and Effect Analysis/اإلخفاق والتحليل الفعال 
 FP-EPA Fixed Price with Economic Price Adjustment/سعر ثابت مع ضبط السعر  

  االقتصادي                         
 FPIF Fixed-Price-Incentive-Fee/عـقـد سعـر ثابت مضافـًا إليه مبلغ تحفيزي  
 FS   Finish-to-Start/ بدايـة- إلى-عـالقـة نهايـة   
 IFB  Invitation for Bid/دعـوة لتقـديم عـطاء 
 LFD Late Finish date/تاريخ اإلنـهاء المتـأخـر 
 LOE Level of Effort/مستوى الجهـد  
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  LS  Late Start date/تاريخ البدايـة المتأخـر 
 OBS Organizational Breakdown Structure/هيكل التجزئة التنظيمي  
 PDM Precedence Diagramming Method/ تمثيل الشبكات بالمستطيالت"طريقة التخطيط التتـابعي" 
 PMBOK®   Project Management Body of Knowledge/المشـروعاتالدليل المعرفي إلدارة   
 PMIS Project Management Information System/نظام معـلومات إدارة المشـروعات  

PMP® Project Management Professional/محترف إدارة المشروعات  
 PV  Planned Value/القـيمـة المخـططة 
 QA  Quality Assurance/توآيـد الجودة 
 QC   Quality Control/مـراقـبة الجـودة  
 RACI Responsible, Accountable, Consult, And Inform/المسئولية والقابلية للمحاسبة  
  تبادل اآلراء مع اآلخرين والتناصحو      
 RAM Responsibility Assignment Matrix/مصفوفة تحـديد المسـئوليات  
 RBS Risk Breakdown Structure/هيكل تجزئة المخاطر  
  RFI Request For Information/طلب الحصول على معلومات  
 RFP Request for Proposal/طلب تقـديم عـرض  
 RFQ Request for Quotation/طلب عـرض أسعـار 
 SF  Start-to-Finish/نهايـة- إلى- عـالقـة بدايـة  
 SOW Statement of Work/يـان العملب 
 SPI  Schedule Performance Index/ الجدول الزمنيمؤشـر أداء  
 SS  Scheduled Start date/تاريخ البـدء المجدول 
 SV   Schedule Variance/تباين الجدول الزمني  
 SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats/ نقاط القـوة ونقاط الضعـف والفـرص

 والتهـديداتة المتاحـ
 T&M Time and Material/عـقـد الزمن والمواد 
 TQM Total Quality Management/إدارة الجودة الشاملة 
 WBS Work Breakdown Structure/هـيكل تجـزئة العـمـل  
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 التعـريفـات  .3
ض األحيـان تعـريفات مختـلفة عـن تعـريفات العـديد مـن الكلمات التي تم تعريفها في هذا المعجم تكون لها تعـريفات أوسع، وفي بعـ

 .المعـجم 
 :وترتكز هذه التعريفات على ما يلي

 ). االستجابة للمخـاطرتخطيط: مثـل(يتكون المصطلح الوارد في المعـجم أحياًنا مـن عـدة آلمات  
أي، انظر إلى  (المفضلطلح إذا استخـدمت المترادفات، فـلن يخـصص لها أية تعـريفـات ويتـم توجـيه القارئ نحـو المص 

  ).المفضلالمصطلح 
 التي ال تكون مترادفـات، فـيتم اإلشـارة إليها عـن طريق إشارة مرجعية عـند  ببعضهاأما بالنسبـة للمصطلحات ذات العـالقـة 

  ).أي، انظر أيضا المصطلحات ذات العالقة(نهـاية التعـريف 
 

و هذه  يجـب الوفاء بها قـبل قـبول المخرجات التي أنجزها المشـروع معايير .Acceptance Criteria/معـايير القـبول
 . الضرورية للمشروع متطلبات األداء والشروط األساسيةالمعايير تشمل

 
 الموارد البشـرية المطلوبـة إلآمال التأآد من وجودعـمليـة ]. ـمليـةع [Acquire Project Team/استقدام فريق المشـروع

 .المشـروع
 

  .أحـد مكونات العـمـل الذي يتـم تنفيـذه أثنـاء سـير المشـروع .Activity/النشـاط
 

نشـطة عـدد مـن الخـواص التي ترتبـط بكل نشـاط مـن أ.]مخرجات/مدخالت[ Activity Attributes/خـصائص النشـاط
تشـمل خـواص النشاط آـود النشـاط، واألنشـطة السابقة، واألنشـطة الالحقـة  .الجدول الزمـني ومدرج في قـائمة األنشـطة

 .والعالقات المـنطقـية، والتعجيالت والتأخيرات في السداد، ومتطلبـات الموارد، والتواريخ المفـروضة، والقـيود واالفتراضات
 

هـو قـيمة عـددية أو نصيـة أو أآـثر تحـدد خـصائص العـمـل، أو تقـوم بشكٍل مـا بتصنيف  .Activity Code/آـود النشاط
 .نشـاط الجدول الزمـني بمـا يتـيح تنقـيـة وترتيب األنشـطة داخـل التقـارير

 
دايـة ونهايـة نشاط مـا بالجدول الزمـن مقـاسًا بوحـدات التقـويم الزمـني بين ب .Activity Duration/المـدة الزمـنية للنشـاط

 .انظر أيضا المـدة الزمـنية .الزمـني
 

 مخـصص لكل نشاط من أنشطة الجدول الزمـني  رقمي أو نصي قصير فريدتمييز .Activity Identifier/محـدد للنشاط
خططات شبكة الجدول الزمني وهو عادة ما يكون متفرًدا في أحد م.  في المشروع عـن األنشـطة األخـرىمعينلتمييـز نشـاط 

  .للمشـروع
 

 للنشاط، ومحددات وصًفاثيـق ألنشطة الجدول الزمـني يقدم  جدول تو.]مخـرجات/مدخـالت[ Activity List/قـائمة النشـاط
 .ا تفصيلًيا آافًيا لنطاق العـمـل حتى يفهـم أعـضاء فـريق المشـروع ماهـية العـمـل الذي يجب تنفـيذهشرحالنشـاط، و

 
إجمالي التكلفـة الفـعـلية المتكبـدة والمسجـلة إلنجاز عـمل خـالل فترة زمـنية محددة  ).Actual Cost )AC/التكلفـة الفـعـلية

ألحد أنشطة الجدول الزمـني أو أحد مكونات هيكل تجزئة العـمـل، ويمكن أن تكون التكلفـة الفـعـلية في بعـض األحـيان هي 
 آما يشـار .شرة فـقـط، أو التكاليف المباشـرة وحدها، أو آافـة التكاليف بما في ذلك التكاليف غـير المباشرةساعات العـمـل المبا

 .انظر أيضا إدارة القـيمـة المستحـقة وأسلوب القـيمـة المستحقـة). ACWP(إليها بالتكاليف الفـعـلية للعمل الذي تم إنجازه 
 

 .(AC) انظر التكلفـة الفـعـليـة ).Actual Cost of Work Performed) ACWP/ذةالتكلفـة الفـعـلية لألعمال المنفـ
 

الزمـن مقـاًسا بوحدات التقـويم الزمـني بين تاريخ البدايـة الفعلي لنشـاط ما في  .Actual Duration/المدة الزمـنية الفـعـلية
ان هـذا النشاط مـا زال قيد التنفيذ، أو بينه وبين تاريخ االنتهاء الجدول الزمـني وبين تاريخ المتـابعـة في برنامج المشـروع إذا آ

 .الفعلي للنشـاط إذا آان هـذا النشـاط قـد اآتمل
 

 وإدخال االتفاقيات تنفيذ ورصد المشتريات عالقات إدارة عملية هي ].عملية [Administer Procurements/المشتريات إدارة
 .الالزمة والتصحيحات التغييرات

 
أسلوب للتقـدير يستخـدم قـيم المؤشـرات، مثـل النطاق، ]. أسـلوب تقـني[ Analogous Estimating/التقـدير المنـاظر
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والتكلفـة، والميزانيـة، والمـدة أو مـوازين القـياس مثل الحجـم، والوزن، ودرجـة التعـقـيـد مـن خالل أنشـطة سـابقـة ومشابهة 
  . أو المقـاييس الخاصة باألنشطة المستقـبـليـةآأساس لتقـدير نفس المؤشـرات

 
فـئة مـن المشـروعات التي تتميز بوجود مكونات مشترآة مهمة في مثل هذه  . Application Area/مجـال التطبيـق

ء ما وعـادة ما يتم تعـريف مجاالت التطبيـق في ضو. المشـروعات، إال أنها ليست مطلوبـة أو موجـودة في آل المشـروعـات
عـميـل داخلي مقـابل خارجي، (أو نوع العميـل )  المستخدمةأي مـن خـالل التقنيات المتشابهـة أو طرق اإلنتـاج(يتعلق بالمـنتـج 

أي المرافـق، و صناعـة السـيارات، والفـضاء، وتكنولوجيا (أو في ضوء قـطاع الصناعـة ) أو حكومي مقـابل تجاري
 .االت التطبيـق مع بعضها البعضوقـد تتداخل مجـ ).المعـلومات

 
 يتم استخراجـه والموافقة عليه معينتغـييرلطلب  .]مخرجات/مدخالت[ Approved Change Request/طلب تغـيير موافـق عـليه

  .ات المتكاملة عـلى التغـييرالتحكممـن خالل عـمليـة 

 
لتعامل معها على أنها صحيحة أو حقيقية أو أآيدة دون االفتراضات هي عبارة عن عوامل يتم ا .Assumptions/االفتراضات

  . المشروعخطة  تحقيًقا ألغراضو يتم ذلك. صحتهاالحاجة إلى تقديم دليل أو البرهنة على 
 

أسـلوب تقـني يستـكشـف دقـة االفتراضات ويحـدد ]. أسـلوب تقـني[ Assumptions Analysis/تحـليـل االفتراضات
 .ها المشـروع مـن جـراء عـدم دقـة االفتراضات، أو عـدم اتسـاقـها، أو اآتمالهاالمخاطر التي سيواجه

 
هي الحـق في االستفادة من موارد المشـروع، وصرف األمـوال، واتخاذ القرارات، أو إعـطاء  .Authority/السلطة

 .الموافـقـات
 

لألجزاء غـير المكتملة " تواريخ البدء المتأخـر"و " رتواريخ االنتهاء المتأخـ"حـساب . Backward Pass/المسار الخـلفي
مـنطق "عـبر " المشـروع"مـن تاريخ نهاية " عكسًيا أي  مـن خالل المسـار  هذه الحسبةوتتم .في جميع أنشطة الجدول الزمـني

 " .تحـليل شبكة أنشطة الجدول الزمـني "انظر أيضًا  "الشبكة
 

، مضافًا إليها أو مخصومًا منها التغييرات المعتمدة وتتم المقارنة بينه مشروع مالمعـتمدة لهو الخـطة ا .Baseline/خط األساس
لتفاوت، وهو يشير بصفة عامة إلى خـط األساس الحالي، إال المجال المقبول لوبين األداء الفعلي لتحديد إذا ما آان األداء يقع في 

خط األساس  :مثـًال(ـاس آخـر، ويتم استخدامه عادة مع أحد المعدِّالت أنه قـد يشـير إلى خـط األساس األصلي أو أي خـط أس
  ).للتكلفة، خط األساس للجدول الزمـني،خط األساس لقـياس األداء، خط األساس التقني

 
 يتـم، حيث أسـلوب تقـدير أحـد مكونات العـمـل]. أسلوب تقني[ Bottom-up Estimating/التقـدير مـن أسـفـل إلى أعـلى

يتم إعـداد تقـدير لما هـو مطلوب لسد احتياجات آل جزء من أجزاء العمل األقل واألآثر . تحـليل العـمـل إلى تفـاصيل أآثـر
إن دقـة عـمليـة التقـدير مـن أسفـل إلى أعـلى  .تفصيًال، وعـندئٍذ يتـم تجميع هـذه التقـديرات في مـقــدار إجمالي لمكونات العـمـل

  .ـم العـمـل ومـدى تعـقـيـده الذي يتم تحديده عند المسـتويات األقلمسـتمدة مـن حج

 
أسلوب إبداعي لجـمع البيانات العامة يمكن استخدامه لتحـديد ]. أسلوب تقـني [ Brainstorming/العـصـف الذهـني

أعـضاء الفريق أو خـبراء في حـلوًال للمشاآل وذلك عـن طريق استخدام مجموعـة مـن إيجاد األفـكار، وتجميع المخـاطر، و
  .الموضوع

 
 نشاط أيمـن مكونات هـيكل تجـزئة العـمـل أو مكون  هي التقـدير المالي المعـتمد للمشروع أو ألي .Budget/يزانيةالم

 .انظر أيضا التقـدير.بالجدول الزمـني 
 

زانيات التي وضعـت مـن أجل تنفـيذ إجمالي جميع المي ).Budget at Completion)BAC/الميزانية عـند االآتمال
إجمالي القـيمـة المخططة  .األعـمال ألحد المشروعات أو أحد مكونات هـيكل تجزئة العـمـل أو أحد أنشطة الجدول الزمـني

 .للمشروع
 

 انظر القـيمـة المستحقـة .BCWP( Budgeted Cost of Work Performed/(تكلفة الميزانية لألعـمال المنفـذة
)EV.( 
 

 ).PV( انظر القـيمـة المخططة . Budgeted Cost of Work Scheduled)BCWS/(تكلفة الميزانية للعـمل المجدول
 

 .انظر االحتياطي. Buffer/السمـاح
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 .الشخص الذي يحصل عـلى مـنتجات، أو خـدمات، أو نتائج مـن مؤسسة مـا .Buyer/المشـتري

 
وتكون عادة . أصغـر وحدة زمـنية مستخـدمة في وضع الجدول الزمـني للمشروع. Calendar Unit/وحدة التقـويم الزمـني

وحدات التقويم الزمـنية ساعات، أو أيام، أو أسابيع، ولكنها يمكن أن تكون أيضا ربع سنويـة، أو شهريـة، أو مناوبات أو حـتى 
 .دقـائق

 
أو توثيق، أو اعتماد، أو رفـض، ومـراقـبة تغـيرات الخطوط عـمليـة تحديد،  .Change Control/ التغـييرالتحكم في

 .األسـاسية للمشـروع
 

المساهمين في المؤسسة أو الشرآة مجمـوعـة مـن  ).Change Control Board )CCB / التغـييرالتحكم فيمجـلس 
ي المشروع، مع تسجـيل آافـة مشكلة بصورة رسمية لتكون مسئولة عـن مراجعة، واعتماد، وتأخـير، أو رفض التغـييرات ف

  .القـرارات والتوصيـات
 

مجمـوعـة مـن اإلجراءات الرسـميـة الموثـقـة تحـدد آيفـية  .]أداة [  Change Control System/نظام مـراقـبة التغـيير
ـتبر نظام مـراقـبة التغـيير   في معـظم مجاالت التطبيق يع. مـراقـبة مخـرجات تسـليم المشـروع وتوثيقها، وتغـييرها واعتمادها

  .ا فـرعـًيا مـن نظم إدارة المواصفاتنظاًم
 

طلب لتوسيع أو تقليل نطاق المشـروع، أو تعـديل السـياسـات، أو العـمـليات أو الخـطط،  .Change Request/طلب التغـيير
  .ةأو اإلجـراءات أو تعـديل التكلفـة أو الميزانيات، أو مراجعة الجداول الزمني

 
 .انظر ميثـاق المشـروع. Charter/الميثــاق

  
، أو )لألخذ باالعتبار(، للنظرأو العكس طلب، أو مطالبـة، أو تـأآيد لحـقـوق البـائـع ضـد المشـتري . Claim/المـطالبة

 .تعـويـض، أو السـداد وفـقـًا ألحكام عـقـد مـلـزم قـانونـًا، مثـل تغـيير متنـازع عـليهال
 

 .المشروع مشتريات آل من االنتهاء عملية .]عملية[Close Procurements/مغلقة شترياتم

 
عـمليـة االنتهاء مـن آافة األنشطة الموجودة في  .]عـمليـة[ Close Project or Phase/االنتهاء مـن المشـروع أو المرحلة

 . بصفـة رسـميـةمجـموعات عـمليـة إدارة المشـروع ليتم إنهاء المشـروع أو المرحلة
 

يتم القيام بتلك العـمـليات إلنهاء آافة األنشطة في جميع  .]مجموعة عـمليات[  Closing Processes/عمليات االنتهاء
 .مجموعات عملية إدارة المشروع آي يتم االنتهاء من المشروع أو المرحلة بطريقة رسمية

 
م رقـمي مستخـدم لتعـريف آل عـنصر مـن عـناصر هـيكل تجـزئة أي نظا .]أداة[ Code of Accounts/أآواد المحاسبة

  .العـمـل بصـورة متفـردة 
 

تجميع المعلومات هي عملية تحديد وتوثيق احتياجات أصحاب  ].عملية [Collect Requirements/تجميع المتطلبات
 . حتى يتم تحقيق أهداف المشروع]المساهمين أو المستفيدين من المشروع[المصالح

 
 مخطط توظيفي منظم لتسكين أعـضاء فـريق عـمل المشـروع بشكلي فعلي .]أسـلوب تقـني [ Co-location/توحـيد المـوقع

 .بحيث يكونوا قـريبين من بعـضهم البعـض بهـدف تحـسين التواصل، وعـالقات العـمـل، واإلنتـاجـية
 

وتظهر في الرسم  .كامـنة في النظام والتي يمكن التنبؤ بهاأحـد مصادر التبـاين ال .Common Cause/السـبب المشترك
، ويشـار ) في اًألصل عـن عـمـليـة تعـتبر عـادية أو طبيعـيةأي تباين( العشوائي لعملية التوضيحي للمـراقـبة، آجزء مـن التباين

قارن بينه وبين مصطلح  .سبب العـشـوائيآما يمكن اإلشارة إليها بال. عـشـوائي مـن النقاط بداخل حدود المـراقـبةنسقإليهـا ب
 .سبب خاص

 
 :المستند الذي يوضح .]مدخالت/مخـرجات[ Communication Management Plan/خـطة إدارة االتصاالت
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االتصاالت المطلوبة والمتوقعة للمشروع، وآيف سـيتم نقـل المعـلومات وفي أي صورة، ومتى وأين يتم آل اتصال، ومـن 
وتندرج خطة إدارة االتصاالت تحـت خطة إدارة المشـروع، أو تكون  . عـن توفـير آل نوع مـن أنواع االتصاالتيكون مسـئوًال

 .خـطة تابعـة لهـا
 

عملية الحصول على استجابات البائع وتحديد أحد البائعين وإبرام  .]عملية[Conduct Procurements/إدارة المشتريات
 .التعاقد

 
 .نظام فرعي مـن نظام إدارة المشـروع الكلي .]أداة [  Configuration Management System/يرنظام إدارة التغـي

 :وهو مجموعة مـن اإلجـراءات الرسـمية الموثقـة التي تسـتخـدم في تطبيـق التوجـيهات التقـنية واإلداريـة واإلشراف بهـدف
النتـائج، أو الخـدمة، أو المـكونات؛ ولمـراقـبة آل تغـيير يطرأ عـلى تحـديد وتسجـيل الخصائص الوظيفيـة والماديـة للمـنتج، أو 

تلك الخـصائص؛ وتسجـيل واإلبالغ عـن آل تغـيير وعـن حـالة تنفـيذه؛ ولدعـم عـمليـة مراجـعة المـنتجات، أو النتائج، أو 
نظم المتابعة، ومسـتويات الموافـقـة الضروريـة وهو يشتمـل عـلى التوثيـق، و   .المكونات للتحـقـق مـن توافـقها مع المتطلبـات

 .لمنح سلطة التغبير ومـراقـبـته

 
  . العـملالتقاعس عنهي حـالة أو خاصية أو إحـساس بالتقـيـد في مسـار معـين للعـمـل أو .]مدخالت  [ Constraint/القـيـود

جـيـًا، والتي مـن شأنها التأثيـر عـلى أداء المشـروع أو وهى قـيد مطبـق، أو حـدود،عـلى المشـروع سواء داخـليـًا أو خار  
  .العـمـليـة

عـلى سبيـل المثال، فإن قـيود الجدول الزمـني هي أي حـدود أو تحـفـظات عـلى الجدول الزمني للمشـروع والتي تؤثر عـلى  
 .مـوعـد تنفيـذ نشـاط مـا وهي عادة ما تكون في شكل تواريخ مفروضة ومحددة

 
 انظر االحتياطي. Contingency/طوارئال
 

  االحتياطي-انظر .Contingency Allowance/إعانة الطوارئ
 

، أو الميزانية، أو المبلغ المالي هو .]مدخالت/مخرجات[ Contingency Reserve/قـيمـة االحتياطي الموجه للطوارئ
 . تقبله المـنظمـةعن المستوى الذيـداف المشـروع عـلى ما هو مقدر لتقـليل خـطر تجـاوز أهزيادًة الوقت المطلوب 

 
العـقـد هو اتفاق ملزم للطرفـين يلتـزم بمقـتـضاه البـائع بتوفـير المـنتج أو الخـدمة أو  .]مدخالت/مخرجات[ Contract/العـقـد

 .النتيجة المحددة آما أنه يلزم المشتري بالدفع مقابل لذلك
 
مقـارنة األداء الفعلي باألداء المحدد في الخـطة، وتحـليل االختالفات، وتقـييم االتجـاهات التي  .]أسلوب تقني[Control/تحكمال

 .ترمي إلى إدخال تحسينات في عملية التأثير، وتقـييم البدائل الممكنة، والتوصية باإلجـراءات التصحـيحـية وفـق الحاجـة
 

نقطة مراقبة إدارية يتـم مـن خاللها الدمج بين النطاق، والموازنة  .]أداة[ Control Account (CA)/مـراقـبة الحسابات
  .حزمة العملانظر أيًضا  .، والتكلفـة الفـعـليـة، والجدول الزمني ومقارنة ذلك بالقيمة المستحقة لقياس األداء)تخطيط الموارد(
 

ـليـة عـبر الزمـن ومقـابل حدود المـراقـبة تمثيل بياني لبيانات العـم .]أداة[ Control Chart/رسم توضيحي للمـراقـبة
 . نحـو أي مـن حـدود المـراقـبةمحددة و اتجاههاالمقـررة، وبـه خـط المـنتصف الذي يساعـد في اآتشاف اتجاه القـيم ال

 
ييرات التي عملية مراقبة حالة المشروع لتحديث ميزانية المشروع والتحكم في التغ ].عملية [Control Costs/ضبط التكاليف

 .تطرأ على خط أساس التكلفة
 

 يتكون هذا المجال من ثالث انحرافات معيارية عـلى جانبي خط المحور أو مـنتصف .Control Limits/حــدود المـراقـبة
ر أيضا انظ. التوزيع الطبيعي للبيانات المصورة عـلى الرسم التوضيحي للمـراقـبة والذي يعـكس االختالف المتوقع في البيانات

 .حـدود المواصفات
 

عملية مراقبة حالة المشروع لتحديث تقدم المشروع والتحكم في  ].عملية [Control Schedule/مراقبة الجدول الزمني
 .التغييرات التي تطرأ على خط أساس الجدول الزمني

 
والتحكم في التغييرات التي تطرأ على عملية مراقبة حالة المشروع ونطاق المنتجات  ].عملية [Control Scope/النطاقضبط

 .خط األساس للنطاق
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 .انظر المـراقـبة. Controlling/المـراقـبة

 
توجـيه موثق لتنفـيذ أعـمال المشـروع بهدف جعل األداء المسـتـقـبلي المتـوقع . Corrective Action/اإلجـراء التصحـيحـي

 .شـروعا مع خـطة إدارة المألعـمال المشـروع متمشـًي
 

المسـتنـد الذي يحدد الشكل العام ويؤسس أنشطة  .]مدخـالت/مخـرجات[ Cost Management Plan/خـطة إدارة التكلفـة
وتندرج خـطة إدارة التـكلفـة تحت خـطة إدارة المشـروع، أو  .ومعـاييـر التخـطيـط، وآذلك هـيكلة ومـراقـبـة تكاليـف المشـروع

 .تـكون خـطة تابعـة لهـا
 

 وتشـتمل تكاليف .تحـديد التـكاليـف المتـكبـدة لضمان الجودة .]أسلوب تقني [ Cost of Quality (COQ)/تكلفـة الجـودة
، وتوآيد الجودة لضمان االمتثال (QC)عـلى تكاليف تخـطيط الجودة، ومـراقـبة الجودة ) تكلفة المطابقة(الوقـايـة والتقـييـم 

عمل عـلى إعادة ) تكلفـة عدم المطابقة(وتشتمل تكاليـف اإلخـفـاق ..). أنظمـة مـراقـبة الجودة، الخمثل التدريب، و(للمتطلبات 
المـنتجـات، أو المكونـات، أو العـمـليات، التي تكون غـير مطابقة، وآذلك تكاليف أعـمال الضمـان والمخـلفات، وفـقـدان 

 .السمـعـة
 

االستعانة به في مقارنة  شكل معين لميزانية ذات مراحل زمنية يتم .Cost Performance Baseline/الخط القاعدي ألداء التكلفة
إلى اتخاذ إجراء وقائي أو تصحيحي لتحقيق  المصروفات الفعلية بالمصروفات المخطط لها آي يتم اتخاذ القرار إذا آانت هناك حاجة

  .أهداف المشروع
 

 وهـو النسـبة بين القـيمـة .مقياس لكـفـاءة التكلفـة في مشـروع مـا ).Cost Performance Index) CPI/مؤشر أداء التكلفـة
  .فهـو يسـاوي القـيمـة المسـتحـقـة مقـسـومة عـلى التكاليـف الفـعـليـة . (AC) والتكاليف الفـعـلية (EV)المستحـقــة 

 
هو أحد أنواع عـقـود استرداد  ./Cost-Plus-Fixed-Fee (CPFF) Contractمبلغ ثابتعـقـد تكلفـة مضافـًا إليها 

باإلضافة )  محددة بالعقدالتكاليف المسموح بها (التكلفـة حيث يقـوم المشتري بسـداد مقابل التكاليف المسموح بها للبائع إلى البائع
 ).مبلغ(إلى مبلغ ثابت مـن الربح 

 
 هو أحد أنواع عـقـود .Contract)(CPIF Cost-Plus-Incentive-Fee/مبلغ تحفيزيعـقـد تكلفـة مضافـًا إليها 

، ) محددة بالعقدالتكاليف المسموح بها (استرداد التكلفـة حيث يقـوم المشتري بسـداد مقابل التكاليف المسموح بها للبائع إلى البائع
 .ويحصل المشتري عـلى أرباحه إذا التزم بمعايير األداء المحددة

 
استرداد ما تم (داد ـهو أحد أنواع العقود التي تتضمـن س. Cost-Reimbursable Contract/التكلفـةاسترداد عـقـد 
ود استرداد التكلفـة ـقـغالبا ما تتضمـن ع.  ربح البائعنمطيًا يمثل ًا مبلغمضافـًا إليها ،لبائع الفـعـليةاالمشتري تكاليف ) هدفـعـ
 ة،ـ أو التكلفـة الكليأهـداف البرنامج الزمني مثل ،تارةـداف المخـ األهىطـالبائع أو تخحـقـق  إذا حيث ،زـ خاصة بالحوافًابنود

 أو مكافـأًة يـًاادـ مًازـتري حافـالبائع مـن المش لقىـ يتعـنـدئٍذ
 

 (EV) وهو الفـرق بين القـيمـة المستحقة .هو مقـياس ألداء التكلفـة في المشروع ).Cost Variance) CV/فـرق التكلفـة
  .فهو يسـاوي القـيمـة المستحـقـة مطروحا مـنها التـكاليف الفـعـليـة. (AC)عـلية والتكاليـف الفـ

 
نوع محـدد مـن تقـنيـة ضغـط الجدول الزمني للمشـروع ويتـم عـن  هـو .]أسـلوب تقني[ Crashing/ضغــط زمـن المشـروع

عـد تحـليل عـدد مـن البـدائل لتحـديد آيـفـيـة الحصول طريق اتخاذ إجراءات إلنقـاص المـدة الكليـة للجدول الزمني للمشـروع ب
وتشتمل الطرق التقليدية لعـمليـة إنقاص زمـن المشـروع . عـلى الحـد األقـصى لضغط مدة الجدول الزمني بأقـل تكلفـة إضافـيـة

 وانظر -ـط الجدول الزمني انظر ضغ .على إنقـاص مـدد األنشطة بالجدول الزمني وزيـادة المـوارد ألنشـطة الجدول الزمني
 .أيضا التعـاقـب السـريـع

 
عـمليـة تقـسـيم  .]عـمليـة[ Create WBS (Work Breakdown Structure)/إعــداد هـيكل تجـزئة العـمـل

 .المخـرجات الرئيسـية للمشـروع وأعـمـال المشـروع إلى عـناصر أصغـر وأآثـر قـابليـة لإلدارة
 

هي المقاييس، أو القـواعـد، أو االخـتبـارات التي يمكن أن تؤسـس عـليها أحـكام أو قـرارات، والتي  .Criteria/المعــايير
 .بمقـتضاهـا يتـم تقـييم مـنتـج أو خـدمـة أو نتيجـة أو عـمـليـة
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 .ول الزمني للمشـروعأي نشـاط في الجدول الزمني يقـع عـلى المسـار الحـرج في الجد .Critical Activity/النشـاط الحـرج
بالمعـنى " حـرجـة"رغـم أن بعـض األنشـطة تكـون    .واألآثـر شـيوعـًا هـو أن يتـم تحـديده باستخـدام طريقـة المسـار الحـرج

 .الحـرِفي، دون أن تقـع عـلى المسـار الحـرج، فإن هـذا المعـنى مـن النـادر أن يستخـدم في سـياق المشـروع

 
أسلوب لتحليل شــبكة الجدول الزمني يعمل على  .]أسلوب تقني[ Critical Chain Method/سل الحـرجأسـلوب التسل

 .لتتناسب مع الموارد المحدودةتعديل الجدول الزمني للمشـروع 
 

 هو بصفة عامة، وليـس دائما، تسـلسـل ألنشـطة الجدول الزمني التي .]مدخالت/مخرجات[ Critical Path/المسار الحـرج
  طريقة المسار الحرجانظر أيضُا .ـإنـه أطـول مسـار للمشـروعالمشـروع ،تحـدد زمـن 

 
هي أسلوب لتحليل]. أسلوب[  Critical Path Methodology (CPM)/ منهجية المسـار الحـرج 

الشبكة المنطقية المتعددة في مسارات ) مقدار المقاصة(شبكة الجدول الزمني يتم استخدامه لتحديد مقدار مرونة الجدولة الزمنية 
يتم حساب تواريخ البدء واإلنهاء المبكرة باستخدام . في شبكة الجدول الزمني للمشروع ولتحديد الحد األدنى لمدة المشروع الكلية

ي ويتم حساب تواريخ البدء واإلنهاء المتأخرة باستخدام المسار الخلف. المسار األمامي عن طريق االستعانة بتاريخ بدء محدد
والذي يبدأ من تاريخ إنهاء محدد والذي يكون أحياًنا تاريخ اإلنهاء المبكر للمشروع الذي يتم تحديده من خالل حساب المسار 

 انظر أيًضا المسار الحرج. األمامي
 

 الحالة التـاريخ الذي عـنده أو فـيه قـام نـظام رفـع التقـارير بالمشـروع بتحديد .Data Date (DD)/تـاريخ المتابعـة
 .آما يطلـق عـليـه أيًضا تاريخ توفير المعلومات و الزمـن الحـالي .واإلنجـازات الفـعـليـة للمشــروع

 
شجـرة القـرار هي رسـم يصف قـرارًا قيد الدراسة،  .]أسلوب تقني[ Decision Tree Analysis/تحـليل شـجـرة القـرارات

وهي تستخـدم في حالـة عـدم التأآـد مـن بعـض  .بدائل أو بديل آخـر مـن البدائل المتاحـةواألمـور المـترتبـة عـلى انتـقـاء أحد ال
وهو يتضمـن احتماالت وتكاليـف أو مزايـا انتهـاج أيُا مـن المسـارات  .المخـططات المسـتقـبليـة أو النتـائج أو األفـعـال

ـليل القـيمـة النقـدية المتوقـعـة لمساعـدة المؤسـسـة في التعـرف عـلى المـنطقـية لألحـداث والقـرارات المستقـبليـة، ويستخـدم تح
 .انظر أيضُا تحـليل القـيمـة النقـدية المتوقـعة .القـيم النسـبيـة لألفـعال المرادفـة

 
غـر  أسلوب تخطيط يقـسـم نطاق المشـروع ومخـرجات تسـليمـه إلى مكونات أص.]أسلوب تقني [Decomposition/التحليل

وأآثر قـابليـة لإلدارة، حـتى يمكن تعـريف أعـمال المشـروع المرتبطة بتحـقـيـق نطاق المشـروع وتوفـير مخـرجات التسـليم 
 .بشـكل تفـصيلي يكفي لدعـم تنفـيذ ومـراقـبة وضبط العـمـل

 
ه أو مواصفـاتـه ومـن ثم يحـتاج إما هـو نقـص أو عـيب في أحـد مكونات المشـروع بحيث ال يفي بمتطلبات .Defect/القـصـور

 .لإلصالح أو االسـتبـدال
 

هو تعـريف موثـق رسـميُا للقـصور في أحـد مكونات المشـروع بتوصيـة إما بإصالح  .Defect Repair/إصـالح القـصور
 .القصـور أو أستبدل المـكون بأآمله

 
 . إجراءات معينة يتم تنفيذها آي يتم إنتاج مخرجات المشروععملية تحديد ].عملية [Define Activities/تحديد األنشطة

 
 .عملية وضع شرح تفصيلي للمشروع والمنتج ].عملية [Define Scope/تحديد النطاق

 
هي أي مـنتج أو نتيجة أو قـدرة متفـردة ويمكن التحـقـق مـنها ألداء خـدمة  .]مدخالت/مخرجات[ Deliverable/تسـليمـات
وغـالبـُا ما تسـتخـدم عـلى نطاق أضيق في اإلشـارة إلى تسـليمات  .جها إلآمال عـمليـة، أو مرحلة، أو مشروعيتعـين إنتا

  .ممول المشـروع أو العـميل/خارجيـة، والتي تكون خـاضعـة لموافـقـة راعي
 

طريق للتـوصل إلى اتفاق بيـن هـو أسـلوب لجـمع المعـلومات يستخـدم آ .]أسلوب تقني[ Delphi Technique/تقـنيـة دلفي
يستخـدم أحـد المساعـدين  .يشـارك الخـبراء في هـذا الموضوع دون التعـرف عـلى هـويتهـم .الخـبراء حـول موضوع ما

ا اسـتبيـانًا للحـصول عـلى أفـكار حـول نقـاط المشــروع المهـمة المتعـلقـة بالموضوع، يتـم تلخـيص اإلجـابات ثـم يعـاد توزيعـه
يساعـد  .ويمكن التوصل إلى اتفـاق مـن خـالل القـليـل مـن جـوالت هـذه العـمـليـة .عـلى الخـبراء إلبـداء المزيـد مـن التعـليق

 .أسـلوب دلفي عـلى التقـليل مـن االنحـياز في البيـانات ويمـنع أي شخـص مـن التـأثيـر غـير الالزم عـلى النتـائج 
 

 .انظر العـالقة المـنطقـية .Dependency/االعتمادية
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عملية حساب إجمالي التكاليف التقديرية لألنشطة الفردية أو برامج العمل  ].عملية [Determine Budget/تحديد الميزانية

 .لتحديد خط قاعدي معتمد للتكاليف
 

ق األدوار والمسئوليات عملية تحديد وتوثي .]عملية [Develop Human Resource Plan/وضع خطة الموارد البشرية
 .والمهارات الالزمة للمشروع وتوضيح العالقات ووضع خطة إدارة شئون األفراد

 
هي عـمليـة تطويـر ميثـاق المشـروع والتي تخـول  .]عـمليـة[ Develop Project Charter/ميثـاق المشـروع تطـوير

 .إقامة المشـروع
 

 هي عملية صياغة وتوثيق جميع .]عـمليـة[ Develop Project Management Plan/تطـوير خــطة إدارة المشـروع
 . للمشروعاألعمال الضرورية لتعريف، و تحضير، و تجميع و دمج جميع الخطط الجانبية أو المتفرعة من الخطة األصلية

 
تفـاعـل بين أعـضاء هي عـمليـة تحـسين الكفاءات وال]. عـمليـة[ Develop Project Team/تطوير فريق عمل المشـروع

  .فـريق العـمـل والمحيط الذي يعمل فيه جميع أعضاء فريق العمل لتعـزيز أداء المشـروع
 

عملية تحليل تسلسالت األنشطة وفتراتها والموارد الالزمة وقيود  ].عملية [Develop Schedule/وضع الجدول الزمني
 .روعالجدول الزمني آي يتم وضع الجدول الزمني الخاص بالمش

 
هي عـمليـة تنفـيذ العـمـل  .]عـمليـة [Direct and Manage Project Execution/توجـيه وإدارة تنفـيذ المشـروع

 .المحـدد في خطة إدارة المشـروع لتحقيق أهداف المشروع
 

لي أسهم المشروع عملية إتاحة المعلومات المناسبة في متناول حام ].عملية [Distribute Information/نشر المعلومات
 .آما هو مخطط لذلك] الجهات المسؤولة[
 

) غـير شـاملة للعـطالت أو فـترات االنقـطاع األخـرى(عـدد فـترات العـمـل الكلى  .Duration)/DUR أو DU (المـدة
 .م عـمل أو أسـابيع عـمل وعـادة ما يعـبر عـنها بأيا .المطلوبـة إلآمـال نشاط بالجدول الزمني أو مكونات هيكل تحـليل العـمـل

  .هذا المصطلح يتناقض مع مصطلح الجهد .ويتـم أحـيانًا مسـاواتها بشكل خاطئ مع الوقـت المستغرق
 

في أسلوب المسـار الحرج، هي أبكر نقطة زمـنية يمكن عـندها انتهاء  ).EF) Early Finish Date/تاريخ االنتهاء المبكر
تبعًا لمـنطق الشبكة، وتاريخ البيانات، وأية ـقيود في الجدول ) أو المشـروع(اط الجدول الزمـني األجزاء غـير المكتملة مـن نش

 .ويمكن أن تتغـير تواريخ االنتهاء المبكر مع تقـدم المشـروع ومع إدخال تغـييرات في خطة إدارة المشـروع  .الزمـني
 

المسـار الحرج، هي أبكر نقطة زمـنية يمكن عـندها بدء في أسلوب  ).Early Start Date) ES/ المبكرةتاريخ البداي
تبعًا لمـنطق الشبكة، وتاريخ البيانات، وأية قـيود في الجدول ) أو المشـروع(األجزاء غـير المكتملة مـن نشاط الجدول الزمـني 

 . خطة إدارة المشـروع ويمكن أن تتغـير تواريخ البداية المبكرة مع تقـدم المشـروع ومع إدخال تغييرات في .الزمـني
 

هي قـيمة العـمـل المكتمل والتي يتم التعبير عـنها مـن خالل الميزانية المعتمدة  ).Earned Value) EV/القـيمـة المستحـقـة
 آما يشار إليها بتكلفة الميزانية .المخصصة لهـذا العـمـل نظير نشاط الجدول الزمـني أو أحد مكونات هيكل تجزئة العـمـل

 ).BCWP(عمال التي تم تنفيذها لأل
 

هـو أسـلوب إداري لدمج المجال والجدول الزمـني  ).Earned Value Management) EVM/إدارة القـيمـة المستحـقـة
مـة أي، القـي(يتـم قـياس األداء بتحـديد تكلفـة الميزانيـة للعـمـل المـنفـذ  .والموارد ولقـياس أداء وتقـدم المشـروع بموضوعـيـة

 ).أي، التكلفـة الفـعـلية(ومقـارنتها بالتـكلفـة الفـعـلية للعمل الذي تم تنفيذه ) المستحـقـة
 

 عملالأسلوب محدد لقياس أداء . ]أسلوب تقني[) Earned Value Technique) EVT/أسلوب القـيمـة المستحقة
  .ويستخدم لتحديد خط أساس قياس األداء 

 
وعادة  .د وحـدات العـمـل الالزمة إلتمام نشاط الجدول الزمـني أو أحـد مكونات هـيكل تجـزئة العـمـلهـو عـد .Effort/الجـهـد

 .قارن بينه وبين مصطلح المدة .ما تعرف بساعات عمل األفـراد أو أيام العـمـل أو أسابيع العـمـل
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 العوامل البيئية بعض أو آل هي .]رجاتمخ/مدخالت[ Enterprise Environmental Factors/العـوامل البيئية للهيئة
، وتأتي هذه العوامل مـن جميع الهيئات الخارجية والعوامل البيئية التنظيمية الداخلية التي تحيط أو تؤثر عـلى نجاح المشـروع

ات التجارية وظروف المشارآة في المشـروع وهي تشمل الثقافة التنظيمية وهيكلها والبنية التحتية والموارد القائمة وقواعد البيان
 .السوق وبرامج إدارة المشروعات

 
ويطبق عادة عـلى تكاليف المشـروع و  .تقييم آّمي للكمية أو النتيجة المحتملة .]مدخالت/مخرجات[ Estimate/التقـدير

وينبغي أن  ) .مـةمبدئي، تصوري، جدوى، حتمي أو درجة اتساع القـي :مثًال(موارده والجهد والمدد، ويستخدم عادة مع معدِّل 
 )س نسبة مئوية ± :مثًال(يشتمل دائمًا عـلى إشارة إلى الدقة 

 
عملية تقدير فترات العمل الالزمة  ].عملية[Estimate Activity Durations/تقدير الفترات الزمنية المخصصة لتنفيذ النشاط

 .التي تم تقديرهاإلآمال األنشطة المستقلة باستخدام الموارد 
 

عملية تقدير نوع وآميات المواد أو األفراد أو  ].عملية [Estimate Activity Resources/ الموارد المخصصة لتنفيذ النشاطتقدير
 .المعدات أو اإلمدادات الالزمة لتنفيذ آل نشاط من األنشطة

 
لمتوقعـة الالزمة إلتمام أحد التكلفـة الكلية ا .]مدخالت/مخرجات[ Estimate at Completion (EAC)/التقـدير عند االآتمال

، ويمكن حساب التقـدير عند .أنشطة الجدول الزمـني أو أحـد مكونات هـيكل تجزئة العـمـل أو المشـروع عند اآتمال النطاق المحدد
لتي عادة ما االآتمال عـلى أساس األداء حتى تاريخه أو التقـدير مـن خالل فريق العـمـل بالمشـروع بناء عـلى أساس عوامل أخرى وا

 .انظر أيضُا أسلوب القـيمـة المستحقة والتقـدير حتى االآتمال. يشار إليها بأخـر تقـدير مراجع 

 .عملية تقدير الموارد المالية الالزمة إلآمال أنشطة المشروع ].عملية [Estimate Costs/تقدير التكاليف
 

التكلفـة المتوقـعـة الالزمة إلآمال الجدول  .]مدخالت/مخرجات[ Estimate to Complete/التقـدير حـتى االآتمـال
  .انظر أيضًا القـيمـة المستحقة و التقـدير عند االآتمال .الزمـني، أو مكونات هيكل تجزئة العـمـل أو المشـروع

 
لومات الخاصة بأداء تـوجـيه، وإدارة، وأداء، وإنجاز أعـمال المشـروع مع توفـير مخرجات التسليم والمعـ .Execute/التنفيذ
 .العـمـل

 
هي تلك العـمـليات التي تؤدي إلتمام العـمـل المحـدد في ). مجموعـة عـمليات( Executing Processes/عـمليات التنفيذ

 .خـطة إدارة المشـروع لتحقـيق أهداف المشـروع
 

أسلوب إحـصائي لحساب  ).Expected Monetary Value Analysis )EMV/تحـليل القـيمـة النقـدية المتوقـعـة
وتتمثل أحد االستخـدامات الشـائعـة لهـذا  متوسـط النـاتـج عـندما ينطوي المستقبل عـلى احتماالت قـد تحدث وقـد ال تحدث،

 .األسـلوب في تحـليل شجـرة اتخاذ القـرارات
 

خـبرات في مجال التطبيـق والمعـرفة  رأي يقـدم بناءُا عـلى .]أسلوب تقني [ Expert Judgment/استشارة الخـبير
يمكن تقـديم هذه الخبرات بواسطة أي مجموعة أو شخـص حـصل عـلى  .بما يتالءم مع النشاط المؤدى. والتنـظيم والصناعة الخ

  .تعـليم متخصص أو لديـه معـرفة أو مهـارة أو خـبرة أو تدريب
 

إجـراء تحـليلي يتم مـن  .]أسلوب تقني[ Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)/اإلخفاق والتحـليل الفعـال
خالله تحليل آل األشكال المحـتملة لإلخـفـاق في جميع مكونات المـنتج لتحـديد تـأثيره عـلى إمـكانيـة االعـتماد عـلى هـذا 

ماد عـلى المـنتج أو النـظام وعـلى المكون، بمفردهـا أو باالشـتراك مع أشـكال أخـرى محتملة لإلخفـاق، عـلى إمـكانية االعـت
بالنسـبة لكل  .عـن جميع أساليب اإلخفاق) أو عـلى مستويات أقـل/في النظام و(الوظيفـة المطلوبة مـن المكون؛ أو فـحص مـنتج 

لعـمـل لتقـليل باإلضافة إلى ذلك، تجـرى مراجعـة لخطة ا . عـلى النظام بأآمله هذا اإلخفاقإخفـاق متوقـع، يوضع تقـدير لتـأثير
 .احـتمالية اإلخفـاق والحـد مـن آثاره

 
أسلوب معين لضغط الجدول الزمني للمشروع يعمل على تغيير مـنطق ]. أسلوب تقني[ Fast Tracking/التعـاقـب السريع

جدول الزمـني بشكل آمرحلة التصميم ومرحلة البناء، أو تنفيذ أنشطة ال, الشبكات لدمج المراحل التي عـادة ما تكون متسـلسلة
 .ضغطا لجدولانظر أيًضا .متوازي

 
وعـادة ما يكون مصحـوبُا بأي مما . هـو نقـطة زمـنية ترتبـط بإتمام أنشـطة الجدول الزمني. Finish Date/تـاريـخ االنتهاء

 .ألساس، أو المستهدف أو الحاليالتاريخ الفعلي، أو المخـطط، أو المقـدر، أو المقـرر، أو المبـكر، أو المتأخـر، أو خـط ا :يلي
 

هي العالقة المـنطـقـية التي ال يمكن فـيها انتهاء أعـمال نشاط الحـق  .Finish-to-Finish (FF)/ نهاية-إلى–عـالقة نهاية 
 .انظر أيضُا العـالقـة المـنطقية .إال بعـد إتمام أعـمال نشـاط سابق
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هي العالقة المـنطقـية التي تبـدأ فـيها أعـمال نشـاط الحـق اعتمادا عـلى  .Finish-to-Start/ (FS) بداية- إلى–عالقة نهاية 

 .انظر أيضُا العـالقة المـنطقـية .إتمام أعـمال نشـاط سـابق
 

هو أحد أنواع عـقـود السعـر الثابت حـيث يقـوم  .Firm-Fixed-Price (FFP) Contract (FFP) /عـقـد السعـر الثـابت
 .، بغـض النـظر عـن التـكاليف التي يتحملها البائع)آما تم تحديده في العـقـد(ـداد مبلغ محـدد إلى البائع المشتري بس

  
أحـد أنواع العـقـود التي  .Fixed-Price-Incentive-Fee (FPIF) Contract /(FPIF)عـقـد التكلفـة مع مبلغ تحـفيز 

ويمكن للبائع أن يكـسب مبلغـًا إضافـيـًا إذا حـقـق ) آما تم تحديده في العـقـد(بائع يقـوم فـيها المشـتري بسـداد مبلغ محـدد إلى ال
 .معـاييـر األداء المحـددة 

 
 .في زمـن النشاط، انظر الفائض الكلي وآذلك انظر أيضًا الفائض الحر " بفترة الرآود"ويعرف أيضا  .Float/الفائض

  
هو رسم تخطيطي يوضح المدخالت وإجـراءات العـمـليـة والمخرجات ].  تقنيأسلوب[ Flowcharting/تسلسل العـمـليات

  .لعـمليـة واحـدة أو أآثر داخـل نظام ما
  

هي تقـديرات أو تنبـؤات لظروف وأحـداث في مسـتقـبل بالمشـروع عـلى أسـاس المعـلومات والمعـرفة  .Forecasts/توقـعـات
 .تحديث وإعادة إصدار التوقعات بناءُا عـلى معـلومات أداء المشـروع المتوفـرة أثناء التنفـيذيتم  .المتـاحة وقـت تقـدير التوقعات

وهي تتضمـن معـلومات قـد تؤثر عـلى , تعتمد المعـلومات عـلى أساس أداء المشـروع في الماضي واألداء المستقـبلي المتوقـع
 .قـديرات حتى االآتمالالمشـروع في المستقبل آتقـديرات مـراقـبة االآتمال والت

  
حساب تواريخ البدء المبكر و تواريخ االنتهاء المبكر لألجزاء غـير المكتملة مـن نشاطات  .Forward Pass/المسـار األمامي

 .انظر أيضًا تحليل شبكة الجدول الزمني و المسـار العكسي . الشبكة 
 

أن يتأخر فيه النشاط دون تأخير تاريخ البدء المبكر الخاص بأي مقـدار الوقت الذي يمكن  .FF/(Free Float(الفائض الحر
 .الفائض الكليانظر أيضا .مـن األنشطة التالية له مباشرة 

 
وهو .  على وحـدة تنظيميـة داخل مؤسـسة عـاملةبالسلطةهو شخص ما يتمتع  .Functional Manager/المدير الوظـيـفي

 . إنتاجيويسمى أحـيانُا مدير خـط . أو تؤدي خـدمةمدير أي مجموعة تقـدم فعـًال مـنتجُا
 

 مؤسـسة ذات سـلم وظيفي لكل موظف فـيها رئيس محدد وينقـسم فـريق .Functional Organization/مؤسـسة عـامـلة
 . ويديرها شخص يتمتع بالخبرة في هـذا المجاليعتمد تصنيفها على مجال التخصصالعـمـل فيها إلى مجموعات 

 
واجهة رسومية لعرض المعلومات المتعلقة بجدول األعمال، في المخطط الشريطي  ].أداة [Gantt Chart/جانت مخطط

 العمل في الجانب األيسر من المخطط بينما تظهر التواريخ تجزئةالنمطي، تم أدناه سرد أنشطة جدول األعمال أو عناصر هيكل 
 .صة إلنهاء األنشطة في أشرطة أفقية مرتبة حسب التاريخفي الجزء العلوي منه وتظهر الفترات الزمنية المخص

 
 ، ولكنها ال) المطرقة:مثـًال(فـئة أو مرتبة تستخدم للتمييز بين البنود ذات االستخـدام الوظيفي المتمـاثل  .Grade/الدرجـة

 ).دير مخـتلفة مـن القـوةالمطارق المختلفة قـد تحتاج إلى تحمل مقا: مثًال(تشـترك في نفس المتطلبات ألجل الجـودة 
 

 انظر نشاط ملخص . Hammock Activity/النشاط المتأرجـح
 

هي الوثائق والبيانات الخاصة بالمشـروعات السابقة بما في ذلك الملفات . Historical Information/معـلومات تاريخـية
 .والسجالت والمراسالت والعـقـود المـنتهـية والمشـروعات المـنتهـية

 
هي وثيقة توضح الطريقة التي يتم من خاللها معالجة وتنظيم األدوار . Plan Human Resource/ البشـرية الموارد خطة

 .وهي تندرج أو تكون إحدى الخطط الثانوية في المشروع. والمسئوليات وعالقات صياغة التقارير وإدارة شئون العاملين في المشروع

 .عملية تحديد المخاطر التي قد تؤثر على المشروع وتوثيق خصائصها المميزة ].عملية [Identify Risks/تحديد المخاطر
 

 تحديد جميع األفراد والمنظمات عملية ].عملية [Identify Stakeholders/]الجهات المستفيدة [تحديد أصحاب المصالح
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 . واشتراآهم وتأثيرهم في نجاح المشروعتماماتهمباهالتي تقع في نطاق تأثير المشروع وتوثيق المعلومات المناسبة المتعلقة 
 

هـو تاريخ ثـابت مفـروض عـلى نشـاط الجدول الزمني أو أهـداف الجدول الزمني،  .Imposed Date/التـاريخ المفـروض
 ".االنتهاء في موعـد أقـصاه"و " عـدم البـدء قـبل موعـد ما"وعـادة ما يكون في شـكل تـاريخ 

 
هـو رسـم توضيحي للمواقـف التي تظهر المؤثرات األسـاسية،  .]أداة[Influence Diagram/ للمـؤثراترسـم تخـطيطي

 .والتسـلسل الزمـني لألحـداث، والعـالقات األخـرى ما بين المتغـيرات والنتائج
  

جديد أو مرحلة جديدة يتم إجراء هذه العمليات لتحديد مشروع  ].مجموعة عمليات [Initiating Processes/عمليات البدء
 .في مشروع موجود بالفعل عن طريق الحصول على تصريح البدء في ذلك المشروع أو تلك المرحلة

 
 قـبـل يتطلب وجوده هو أي عـنصر سـواء آان داخـلي أو خارجي بالنسـبة للمشـروع  .]مدخل عـمليـة[ Input/مدخــل

 .جات عـمليـة سابقـةوربما يكون أحـد مخر االسـتمرار في أي عـمليـة،
  

هو الفـحص أو القـياس للتحقـق مـا إذا آان نشـاط ما، أو مكـون، أو مـنتج، أو نتيجـة،  .]أسلوب تقني[ Inspection/التفـتيـش
 .أو خـدمة، يتوافـق مع متطلبات محـددة

 
 ولكنه في يم عـرض بصفة عامةهـذا المصطلح يعادل طلب تقـد .Invitation for Bid (IFB)/الدعـوة لتقـديم عـطاء 

  .بعـض مجاالت التطبيـق، قـد يحمل معـنى أضيق نطاقُا وأآثر تحديدُا
 

هي نقطة أو أمر محل نقاش أو نزاع، أو نقطة أو أمر لم تتم تسـويته وهو قيـد المـناقـشة أو توجـد بصدده آراء  .Issue/مسألة
 .متعارضة أو اختالفات

 
عـلى سبيل المثال، في  .تعـديل في عـالقة مـنطقـية يتحكم في فترة التأخـير في النشاط التالي  .]وبأسل[ Lag/فـترة التأخـر

 بداية مع فترة تأخـر عـشـرة أيام، ال يمكن أن يبـدأ النشاط التالي إال بعـد عشرة أيام مـن انتهـاء - إلى -اعتمادية عالقة نهاية
 . انظر أيضًا فترة السبق.النشـاط السابق 

 
في طريقـة المسـار الحرج، هي آخـر نقطة زمـنية ممكنة يمكن عندها  .LF/(Late Finish Date (تاريخ االنتهاء المتأخـر

 خاصة باألنشـطة قيود المشـروع وأي نتهاء نشاط الجدول دون تأخير بناء عـلى مـنطق شبكة الجدول وتاريخ إاالنتهاء من 
يتم تحديد تواريخ النهـاية  .الجدول أو تأخـير تاريخ إآمال المشـروعأو قيود وابـط المقررة بالجدول وذلك دون انتهاك ض

 .المتأخرة أثناء حساب المسـار العكـسي بالزمـن لشبكة الجدول الزمني للمشـروع
 

دها بدء  المسـار الحرج، هي آخر نقطة زمـنية ممكنة يمكن عنطريقةفي  .LS/(Late Start Date (تاريخ البـدء المتأخـر
 خاصة باألنشطة المقررة  قيود المشـروع وأينتهاءنشاط الـجـدول بدون تأخير بناء عـلى مـنطق شبكة الجدول وتاريخ إ

يتم تحديد تواريخ البداية المتأخرة أثناء حساب  .بالجدول وذلك دون انتهاك ضوابط الجدول أو تأخير تاريخ إآمال المشـروع
  خطط المشـروعالمسـار العكسي بالزمـن لشبكة

 
عـلى سبيل المثال، في  .تعـديل في العالقة المـنطقية يسمح بتعجـيل في النشاط التالي  .]أسلوب تقني  [Lead/فـترة السـبق
فـترة  . بداية مع فـترة سـبق عـشرة أيام، يمكن أن يبدأ النشاط التالي عـشرة أيام قـبل انتهاء النشاط السابق - إلى-اعتمادية نهاية

 .السبق السـلبية تعـادل فـترة التأخر اإليجابية
 

ويمكن  .التعـلم المكتسب مـن عـمليـة تنفـيذ المشـروع  .]مخرجات/مدخالت[ Lessons Learned/الدروس المستـفادة
 .لمسـتفادةالتعـرف عـلى الدروس المسـتفادة في أي وقت آما تعـتبر أيضُا سجُال للمشروع يضاف إلى قـاعـدة معـرفة الدروس ا

 
هي مجموعة مـن المعـلومات التاريخـية . Lessons Learned Knowledge Base/قـاعـدة المعـرفة للدروس المستفادة

 .والدروس المستفادة الخاصة بكل مـن نتائج مجموعـة قـرارات المشـروعات السابقـة وأداء المشـروعات السابقـة
 

 . المواردتمستوياتحديد انظر  .Leveling/التسوية
 

 انظر دورة حـياة المشـروع. Life Cycle./دورة الحـياة
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وعادة ما .  وثيقـة ما تدون وتصف أو تعين بعـض العـناصر المخـتارة التي تتحـدد أثناء تنفـيذ عـمليـة أو نشاط.Log/سجـل
  .قصورتستخـدم مع أحد المعـدالت، مثل المسألة، أو مـراقـبة الجودة، أو الفعـل، أو ال

 
اعتمادية بين نشاطين في الجدول الزمـني للمشروع،أو بين نشاط في  .Logical Relationship/العـالقـة المـنطـقـية

 :انظر أيضًا العـالقـة التتابعـية واألنواع األربعـة المحتملة للعالقة المـنطقية هي .المشـروع و هدف بالجدول الزمـني للمشروع
 . نهاية-إلى- بداية وعالقة بداية-إلى- نهاية وعـالقـة بداية-إلى-داية، وعالقة نهاية ب-إلى-عـالقـة نهاية

 
هي عـمليـة تتبع أداء الفـريق وتقـديم التعـليقات وحـل  .]عـمليـة[ Manage Project Team/إدارة فـريق المشـروع

  .المشـاآل وتنسـيق التغـييرات مـن أجل تحـسين أداء المشـروع
 

عملية التواصل مع أصحاب المصالح  ].عملية [Manage Stakeholder Expectations/الجهات المستفيدةتوقعات إدارة 
 .والتعاون معهم لإليفاء باحتياجاتهم ومواجهة المشاآل عند وقوعها

 
مات  تسليجدول زمـني للمشروع عـلى مستـوى موجـز يحـدد .]أداة[ Master Schedule/الجـدول الزمـني الرئيسي

انظر أيضًا الجدول الزمني  . الرئيسية ومكونات هـيكل تجزئة العـمـل الرئيسية وأهـداف الجدول الزمني األساسيةالمشروع
 .لألهداف

 
جملة األشياء التي يستخدمها تنظيم ما في أي مسعًى، مثل المعـدات والعـدد واألدوات واآلليات والمواد . Material/لوازم

 .والتوريدات
 
أي هيكل تنظيمي يشارك فيه مدير المشـروع المسئولية مع المديرين  .Matrix Organization/تنظيم المصفـوفيال

 .الوظيفيين مـن أجل تعـيين األولويات ومـن أجل توجيه عمل األشخاص المعينين للمشروع
 

القواعـد يستخدمها مجموعة العاملين مـنظومة مـن الممارسات واألساليب التقـنيـة واإلجراءات و .Methodology/مـنهجية
 . معينضمـن مجال مهني

 
 .نقطة مهمة أو حدث مهم في الجدول الزمني للمشـروع .Milestone/هـدف

 
انظر .جدول عـلى مستوى الموجز يحدد األهداف بالجدول الزمني  .]أداة[ Milestone Schedule/الجدول الزمـني لألهـداف
 .ئيسيأيضًا الجدول الزمني الر

 
جمع بيانات أداء المشـروع فيما يتعلق بخطٍة ما، وإعـداد مقـاييس األداء، وإعـداد تقارير . Monitor/متـابعـة/مـراقـبة

 .بمعلومات األداء ونشرها
 

عـمليـة متـابعـة ومـراقـبة  .]عـمليـة[ Monitor and Control Project Work/عمل المشـروعالتحكم في  ومراقبة
لعـمـليات الالزمة لبـدء مشروع وتخطيطه وتنفـيذه وإنهـائه للوفاء بأهداف األداء المحددة في خطة إدارة المشـروع وضبط ا

 .وبيان نطاق المشـروع
 

عملية تنفيذ خطط مواجهة المخاطر وتعقب  ].عملية [Monitor and Control Risks/مراقبة المخاطر والسيطرة عليها
 .المخاطر التي تم اآتشافها ومراقبة المخاطر المتبقية والتعرف على مخاطر جديدة وتقييم المخاطر في جميع جوانب المشروع

 
تلك العـمـليات التي تم  .]مجموعة عمليات[ Monitoring and Controlling Processes/لتحكم عمليات المتابعة وا

قيام بها مـن أجل قـياس تنفـيذ المشـروع ومراقبته بحيث يتخذ إجراء تصحيحي عند الحاجة لضبط تنفـيذ المرحلة أو ال
 .المشـروع

 
 تكلفـة المشـروع أو الجدول – أو إعـادة حساب -أسلوب تقني لحساب . Monte Carlo Analysis/تحـليل مونت آارلو

قيـم مدخالت مختارة عـشوائيًا مـن توزيعات احتماالت للتكاليف أو المدد المحتملة الزمني للمشـروع مرات آثيرة باستخدام 
 .الحتساب توزيع التكلفـة اإلجمالية للمشروع أو تواريخ اآتماله

 
عملية ينتج عنها المئات أو اآلالف من مخرجات األداء المحتملة التي  .Monte Carlo Simulation/محاآاة مونت آارلو

توزيعات االحتماالت الخاصة بالتكاليف وجدول األعمال المكون من مهام مستقلة، يتم استخدام هذا النتائج بعد ذلك تعتمد على 
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 .للحصول على توزيع االحتماالت الخاص بالمشروع آكل
 

اوي الحرج بالتس-ينطبق مفهوم شبه. نشاط جدول له فائض آلي مـنخـفـض. Near-Critical Activity/ حـرج-نشـاط شـبه
يخضع الحد الذي ُيعتبر الفائض الكلي دونه شبه حرج لحكم الخبراء .عـلى نشاط الجدول الزمني أو مسار شبكة الجدول الزمني 

 .ويختلف مـن مشروع آلخر
 

 .انظر شكل شبكة أعمال المشـروع .Network/شبكة األعمال
 

 .مالانظر تحليل شبكة األع. Network Analysis/تحـليل شبكة األعمال
 

 .حصيلة تبعـية أنشطة الجدول الزمـني التي تكون رسم شبكة األعمال لمشروٍع ما. Network Logic/مـنطق شبكة األعمال
. 

شبكة أية سلسلة متواصلة مـن أنشطة الجدول الزمـني متصلة فيما بينها بعالقات مـنطقية في  .Network Path/مسار الشبكة
 . لمشروٍع مااألعمال 

 
انظر أيضًا أسلوب . ؛ نقطة التقاء متصلة ببعـض أو آل خطوط االرتباطاألعمالإحدى نقاط تعريف شبكة . Node/ـدةعـق

  .الرسم باألسهم وأسلوب الرسم بالتتابع
 

 أو موقف استراتيجي مطلوب التوصل إليه أو غرض مطلوب ما التجاهها مطلوب توجيه عـمل غاية. Objective/هـدف
 .جة مطلوب إنجازها أو مـنتج مطلوب إنتاجه أو خدمة مطلوب أداؤهاتحقـيقه أو نتي

 
حالة أو وضع في مصلحة المشـروع، أو مجموعة إيجابية مـن الظروف أو مجموعة إيجابية مـن . Opportunity/فرصة

قارن هذا المصطلح . األحداث، أو مخاطرة تنطوي عـلى وقع إيجابي عـلى أهـداف المشـروع أو احتمال حدوث تغـيرات إيجابية
  .بمصطلح التهديد

 
 لتنظيم  منظمتمثيل هـرمي .]أداة[ Organizational Breakdown Structure (OBS)/التنظيميهـيكل التجزئة 

 .المشـروع يتم وضعه بحيث يربط حـزم العـمـل بوحدات األداء التنظيميـة
 

بعـض أو آل األصول ذات الصلة  .]مخرجات/مدخالت[ Organizational Process Assets/أصـول عـمليات المـنظمة
بالعـمـليات مـن بعـض أو آل التنظيمات المشترآة في المشـروع المستخدمة أو التي يمكن استخدامها للتأثير عـلى نجاح 

تضمـن ت .تتضمـن أصول العـمـليات هـذه الخطط الرسمية وغـير الرسمية والسياسات واإلجراءات والتوجيهات .المشـروع
 .أصول العـمـليات آذلك قواعد التنظيم المعرفية مثل الدروس المستفـادة والمعـلومات التاريخـية

 
  .قـد تمثل مدخل بالنسبة لعـمليـة تالية .مـنتج أو نتيجة أو خدمة متولدة عـن عـمليـة .]مخرج عـمليـة[ Output/مخـرج

 
أسلوب تقني للتقـدير يستخدم عالقة إحصائية بين  .]أسلوب تقني [Parametric Estimating/التقـدير باستخدام المعامالت

) مثل المساحة بالقدم المربع في اإلنشاء، أو عـدد أسطر البرمجيات في تطوير البرامج(بيانات تاريخية ومتغـيرات أخرى 
أن يفضي هـذا األسلوب التقني إلى مـن الممكن  .لحساب تقـدير لمعامالت النشاط مثل النطاق والتكلفـة والموازنة والمـدة

مثـال لمعامل التكلفـة يكون  .مستويات أعـلى مـن الدقـة اعـتمادًا عـلى مدى التعـقيد والبيانات الضمـنية المدمجة في النموذج
 .بضرب آمية العـمـل المخطط أداؤها في تكلفة الوحدة المسجلة تاريخيًا للحصول عـلى التكلفـة التقـديرية

 
رسم بياني توزيعي مرتب حسب تكرار الحدوث، يبين عـدد النتائج المتولدة عـن آل  .]أداة[ Pareto Chart/ط باريتـومخـط

 .سـبب تم التعـرف عليه
 

المتوازية في نفس العقـدة في أحد األعمال اندماج أو انضمام مسارات شبكة . Path Convergence/التقاء المسارات
 .يتسم تقارب المسارات بوجود أحد أنشطة الجدول الزمني يسبقه أآثر من نشاط. لمشروعلني مخططات شبكة الجدول الزم

 
امتداد أو توليد مسارات شبكة جدول متوازية مـن نفس العـقـدة في أحد مخططات . Path Divergence/تباعد المسارات

 .ني يليه أآثر من نشاطيتسم تباعـد المسارات بوجود أحد أنشطة الجدول الزم. شبكة جدول المشروع
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تقـديرعـلى شكل نسبة مئوية لمقـدار العـمـل المستكمل في أحد األنشطة أو  .Percent Complete/النسبة المئوية لالآتمال
 .مكونات هيكل تجزئة العـمـل

 
 التغيير عملية مراجعة جميع طلبات ].عملية [Perform Integrated Change Control/المراقبة الكاملة للتغير

واعتماد التغييرات وإدارة التغييرات التي تطرأ على التسليمات وأصول العملية المؤسسية ومستندات المشروع وخطة إدارة 
 .المشروع

 
خطة معتمدة متكاملة لتكلفة الجدول الزمني لنطاق . Performance Measurement Baseline/خـط أساس قياس األداء

قارنته في المقابل بتنفيذ المشـروع لقياس األداء والتحكم فيه، وقـد يضم آذلك معامالت التقـنيـة عمل المشـروع الذي يمكن م
 .والجودة

 
الوثائق وعروض التقـديم التي توفر معلومات أداء العـمـل  .]مدخالت/مخرجات[ Performance Reports/تقارير األداء

 تتضمـن الصيغ .ليل تقـدم عمل المشـروع وحالته بشكل مـنظم وملخصومعامالت إدارة القـيمـة المكتسبة وحساباتها وتحا
 والرسوم البيانية التوزيعـية والجداول ورسم شبكة جدول المشـروع Sالشائعة لتقارير األداء مخططات األشرطة ومـنحنيات الـ 

 . الحاليةالجدول الزمـنيالذي يظهر حالة 
 

أثناء  أفرادها باألدوار المباشرة أآثر مـن غـيرهم يقومالمؤسسة التي  .Performing Organization/الشرآة المنفـذة
 .العـمـل في المشـروع

 
عملية إخضاع المخاطر حسب أهميتها لمزيد من  ].عملية [Perform Qualitative Analysis/إجراء التحليل النوعي

 .ع بينهماالتحليل واإلجراءات عن طريق تقييم احتمالية حدوثها وتأثيرها والجم
 

عملية مراجعة متطلبات الجودة ونتائج إجراءات مراقبة  ].عملية [Perform Quality Assurance/أداء توآيد الجودة
 .الجودة للتأآد من استخدام معايير جودة وحدود تشغيل مناسبة

 
 الجودة التي يتم القيام بها عملية رصد وتسجيل نتائج أنشطة ].عملية [Perform Quality Control/أداء مراقبة الجودة

 .لتقييم األداء والتوصيات بإدخال التغييرات المطلوبة
 

عملية القيام بتحليل عددي لتأثير المخاطر التي تم  ].عملية [Perform Quantitative Analysis/إجراء التحليل الكمي
 .الكشف عنها على أهداف المشروع

 
  انظر مرحلة المشروع.Phase/المرحلة

  
عملية تحديد المعلومات التي يحتاج إليها أصحاب المصالح في  ].عملية [Plan Communications/خطة نقل المعلومات

 . بينهمالمشروع وتحديد طريقة التواصل
 

عملية توثيق قرار الشراء في المشروع وتحديد طريقة الشراء وتحديد . ]عملية [Plan Procurements/المشتريات التخطيط
 .ئعين المحتملينالبا
 

أو معايير الجودة الخاصة بالمشروع والمنتجات وتوثيق /عملية تحديد متطلبات و ].عملية [Plan Quality/الخطة جودة
 .الطريقة التي سيتم بها إظهار التزام المشروع بذلك

 
خاللها تطبيق أنشطة إدارة عملية تحديد الطريقة التي يتم من  ].عملية [Plan Risk Management/خطة إدارة المخاطر

 .المخاطر في المشروع
 

عملية وضع الخيارات واإلجراءات بهدف تحسين الفرص  ].عملية [Plan Risk Responses/خطة مواجهة المخاطر
 .والتقليل من المخاطر التي تهدد المشروع

 
ل المجدول المطلوب إنجازه لنشاط جدول الموازنة المصرح بها المعينة للعم. Planned Value (PV) /ططةـالقـيمـة المخ

 (BCWS) يشار إليها أيضًا باسم موازنة تكلفة العـمـل المجدول. أو مكون هيكل تجزئة العـمـل
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حساب المـراقـبة له محتوى عمل الذي يندرج تحت أحد مكونات هيكل تجزئة العـمـل . Planning Package/حزمة تخـطيط

 .انظر أيضًا مراقبة الحسابات. ل مفصلةمعروف ولكن ليس له أنشطة جدو
 

، تلك العـمـليات التي يتم تنفيذها لتعريف نطاق المشـروع .] مجموعة عمليات[ Planning Processes/عمليات التخطيط
 . تحقق هذه األهدافأنشطة المشـروع التيتعريف أو تحديد أهداف المشروع و صقلها ، و تطوير 

 
مجموعة مـن المشـروعات أو البرامج واألعمال األخرى التي يتم تجميعها معًا تيسيرًا لإلدارة  .Portfolio/حافظة مشروعات

وبرامجها حافظة المشروعات  ال تعتمد مشروعات .الفعالة لذلك العـمـل مـن أجل الوفاء بأهداف األعمال االستراتيجية
  .شرةبالضرورة عـلى بعـضها البعـض أو ترتبط فيما بينها بعالقات مبا

 
اإلدارة المرآزية لحافظة واحدة أو أآثر، مما يتضمـن  .]أسلوب تقني[ Portfolio Management/إدارة حافظة مشروعات

تبين المشـروعات والبرامج وخالف ذلك مـن العـمـل وترتيب أولوياتها والتصريح بها وإدارتها وضبطها لتحقيق أهداف تجارية 
  .إستراتيجية محددة

 
نوع محدد مـن النشاط المهني أو اإلداري يسهم في تنفيذ عـمليـة ما والذي قـد يوظف واحد أو أآثر مـن . Practice/ممارسة

 .األساليب التقـنيـة واألدوات
 

الجدول أسلوب تقني لرسم شبكة ] أسلوب تقني. [Precedence Diagramming Method/طريقة التخطيط التتابعي
بالرسومات بعالقة مـنطقية واحدة الجدول الزمـني ترتبط أنشطة ). أو عـقـد( بمربعات لجدول الزمـنيا تمثل فيه أنشطة الزمـني

 .أو أآثر إلظهار التسلسل المطلوب ألداء األنشطة
 

المصطلح المستخدم في أسلوب رسم األسبقية للعالقة المـنطقية، ومع ذلك . Precedence Relationship/عالقة األسبقـية
حات عالقة األسبقية وعالقة مـنطقية وتبعية تستخدم في الوقت الراهن عـلى جهة الترادف بغض النظر عـن أسلوب فإن مصطل

 .الرسم المستخدم
 

 .  الذي يحدد متى يمكن للنشاط التالي المـنطقي أن يبدأ أو ينتهيالجدول الزمـنينشاط . Predecessor Activity/نشاط سابق
 

 توجيه موثق ألداء نشاط مـن شأنه خفض احتمال التبعات السلبية المقترنة بمخاطر .Preventive Action/إجراء وقائي
 .المشـروع

 
طريقة شائعة لتحديد ما إذا آانت مخاطرًة ما  .]أداة[ Probability and Impact Matrix/مصفوفة االحتماالت والتأثير

 .احتمال حدوثها وتأثيرها عـلى األهداف إذا حدثت : بعدي مخاطرةتعتبر مـنخفضة أو معتدلة أو عالية عـن طريق الربط بين
 

تلك الوثائق المستخدمة في أنشطة العطاءات  .]مدخالت/مخرجات[. Procurement Documents/وثائق التوريد
ب والعروض وتشتمل على دعوة المشتري للمـناقصة والدعوة إلى المفاوضات وطلب المعلومات وطلب عرض األسعار وطل

 .عرض واستجابات البائع
 

الوثيقـة التي تصف آيفـية إدارة عمليات  .]مدخالت/مخرجات[ Procurement Management Plan/خطة إدارة التوريد
 .التوريد مـن إعـداد وثائق التوريد حتى إنهـاء العـقـود

 
يعبر عـن المـنتجات  . في حد ذاته أو صنفًا مِكونًانتاج مصنوع ذو آمية قابلة للقياس، وقـد يكون صنفًا نهائيًا. Product/مـنتج

 .انظر أيضًا مخرج تسليم .قارن بمصطلحي نتيجة وخدمة .بكلمات أخرى مثل اللوازم والبضائع
 

مجموعة من المراحل غـير المتداخلة والمتتالية التي يمر بها المنتج بشكل عام  .Product Life Cycle/دورة حـياة المـنتج
بشكل عام، يكون آخر مراحل دورة حياة المـنتج لمـنتٍج  .مها ورقمها حسب احتياجات التصنيع والضبط لدى المـنظمةويتحدد اس

 .تكون دورة حياة المشـروع بشكل عام محتواه ضمـن دورة حياة مـنتج واحدة أو أآثر ما هو تدهور المـنتج وموته،
 

 .تي يتميز بها منتج أو خدمة أو نتيجةالسمات والوظائف ال .Product Scope/نطاق المـنتج
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 .الوصف التفصيلي الموثق لنطاق المـنتج. Product Scope Description/وصف نطاق المـنتج
 

مجموعة مـن المشـروعات المتصلة ببعـضها تدار بشكل مـنسق للحصول على فائدة وضبط ال يمكن . Program/برنامج
قـد تتضمـن البرامج عـناصر أعمال متعلقة وتكون خارج نطاق المشـروعات  لى حدة،الحصول عليهما عند إدارة آل منهم ع

 .المستقلة الموجودة في البرنامج
 

طريقة تقدير تقوم  ).Program Evaluation and Review Technique) PERT/طريقة تقويم ومراجعة البرنامج
 . التقديرات عند إثارة أي لبس حول أحد األنشطةبتطبيق معدل موزون للتقديرات المتفائلة والمتشائمة وأرجح

 
اإلدارة المرآزية المـنسقة ألحد البرامج والتي تهدف إلى تحقيق أهداف وفوائد . Program Management/إدارة البرامج

 .البرنامج االستراتيجية
 

مران إلحدى الخطط مع تزايد توافر التحسين والتوسع المست .]أسلوب تقني[ Progressive Elaboration/التنقـيح المطرد
المعلومات التفصيلية والمحددة والتقـديرات األدق مع تقـدم المشـروع بما يؤدي إلى إعداد خطط أدق وأوفي نتيجًة لإلعادات 

 .المتعاقبة لعـمليـة التخطيط
 

 .مسعى مؤقت يتخذ مـن أجل تكوين مـنتج أو خدمة أو نتيجة متميزة. Project/مشروع
 
تقويم أليام العـمـل أو وردياته لتحديد تواريخ العـمـل في أنشطة الجداول وأيام التوقف عـن . Project Calendar/قويم المشـروعت

انظر  .يحدد التقويم عادًة أيام العطالت وأجازات نهاية األسبوع وساعات الورديات .العـمـل التي تحدد تواريخ خمول أنشطة الجداول
 .ارد تقويم الموأيضًا

 
 المشـروع تعطي الترخيص  أو راعي وثيقة يصدرها مؤسس.]مدخالت/مخرجات[ Project Charter/وثيقـة المشـروع

 .الرسمي بوجود مشروٍع ما وتوفر لمدير المشـروع صالحية توظيف الموارد التنظيمية في أنشطة المشـروع
 

تشتمل إدارة اتصاالت  .]مجال معرفي [Project Communications Management/إدارة اتصاالت المشروع
المشروع على العمليات التي البد من القيام بها لضمان توليد وتجميع وتوزيع وتخزين واسترداد معلومات المشروع والحفاظ 

 .عليها بشكل مناسب ومالئم
 

شروع على عمليات تشتمل إدارة تكاليف الم ].مجال معرفي [Project Cost Management/إدارة تكاليف المشروع
 .تقدير التكاليف وضبطها وضع ميزانيات لها بحيث يتم إتمام المشروع في نطاق الميزانية المعتمدة

 
تشتمل إدارة الموارد  ].مجال معرفي [Project Human Resource Management/إدارة الموارد البشرية للمشروع

 .روعالبشرية للمشروع على عمليات تنظيم وإدارة فريق المش
 

 . جديد وتعريف نطاقهالترخيص بإقامة مشروعإطالق عـمليـة مـن شأنها اإلفضاء إلى . Project Initiation/بدء مشروع
 

تشتمل إدارة تكامل المشروع على  ].مجال معرفي [Project Integration Management/إدارة تكامل المشروع
ين وتجميع وتوحيد وتنسيق العمليات المختلفة وأنشطة إدارة المشروع في عمليات وأنشطة البد من القيام بها لتحديد وتعي

 .مجموعات عملية إدارة المشروع
 

 متتالية يتحدد اسمها التي عامًة ما تكونمجموعة مـن مراحل المشـروع. Project Life Cycle/دورة حياة المشـروع
معـنية بالمشـروع، يمكن توثيق دورة الحياة باستخدام إحدى  لدى المـنظمة أو المـنظمات اللتحكمورقمها حسب احتياجات ا

 .المنهجيات
 

والمهارات واألدوات وأساليب التقنية عـلى أنشطة المشروع لسد المعرفة تطبيق . Project Management/إدارة المشـروع
 .احتياجات المشـروع

 
مصطلح شامل . Project Management Body of Knowledge (PMBOK®)/الدليل المعرفي إلدارة المشـروعات

يشير إلى مجموع الكم المعرفي ضمـن مهنـة إدارة المشـروعات، آما هو الحال بالنسـبة للمهن األخرى مثل القانون والطب 
مل يتضمـن الكيان المعرفي الكا .والمحاسبة، فإن زمام الكيان المعـرفي بيد الممارسين واألآاديميين الذين يطبقونه ويطورونه
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إلدارة المشـروعات الممارسات التقليدية الثابتة والمطبقة عـلى نطاق عريض والممارسات المبتكرة التي تظهر في المهنة، 
 يعمل .يتضمـن الكيان المعرفي آًال مـن المواد المـنشورة وغـير المـنشورة، ويخضع هذا الكيان المعرفي للتطور بشكل مستمر

دارة المشروعات على تحديد المجموعة الجزئية من الكيان المعرفي إلدارة المشروعات  الخاص بمعلومات إ®PMBOKدليل 
 .والذي يتم التعرف عليه عادًة على أنه إحدى الممارسات الجيدًة

 
نظام معلومات يتألف مـن  .]أداة[ Project Management Information System/نظام معلومات إدارة المشـروع

لتقـنيـة المستخدمة في جمع ودمج وتعميم مخرجات عمليات إدارة المشـروعات، وهو يستخدم لدعم آافة األدوات واألساليب ا
 .أوجه المشـروع مـن التأسيس حتى اإلنهاء، وقـد يتضمـن أنظمة يدوية وآلية

 
وعات مجال محدد مـن إدارة المشـر .Project Management Knowledge Area/المجال المعرفي إلدارة المشـروع

يتم تحديده عن طريق متطلباتها المعرفية ويتم التعبير عـنه في ضوء مكوناته مـن العـمـليات والممارسات والمدخالت 
 .والمخرجات واألدوات واألساليب التقـنيـة

 
آيان تنظيمي يضطلع بمسئوليات متنوعة تتعلق باإلدارة  .Project Management Office/مكتب إدارة المشـروع

قـد تتراوح مسئوليات مكتب إدارة المشـروعات مـن توفير خدمات . آزية والمـنسقة لتلك المشـروعات الواقعة تحت نفوذهالمر
 .مكتب إدارة البرنامجانظر أيضًا  .دعم إدارة المشـروعات إلى التحمل الفعلي لمسئولية اإلدارة المباشرة لمشروٍع ما

 
وثيقة رسمية معتمدة تحدد آيفية تنفيذ  .]مدخالت/مخرجات[ Project Management Plan/خطة إدارة المشـروع

وقـد تكون ملخصة أو مفصلة وقـد تتألف مـن واحدة أو أآثر مـن خطط اإلدارة الثانوية ووثائق  المشـروع ومراقبته وضبطه،
 .التخطيط األخرى

 
يع مـنطقي لمدخالت وأدوات تجم. Project Management Process Group/مجموعة عمليات إدارة المشـروع

وأساليب ومخرجات إدارة المشروع، وتشتمل مجموعات عمليات إدارة المشـروعات على عمليات البدء وعمليات التخطيط 
مجموعات عمليات إدارة المشـروعات ال تمثل مراحل . وعمليات التنفيذ وعمليات المـراقـبة والضبط وعمليات اإلنهاء

 .المشروع
 

مجموعة من العـمـليات واألدوات واألساليب التقـنيـة  .]أداة[ Project Management System/المشـروعنظام إدارة 
  .والمـنهجيات والموارد واإلجراءات إلدارة مشروٍع ما

 
أعضاء فريق المشـروع المضطلعين بأنشطة إدارة المشـروع . Project Management Team/فريق إدارة المشـروع

 .قـد يتضمـن فريق إدارة المشـروع في بعـض المشـروعات الصغـيرة جميع أعضاء فريق المشـروع تقريبًابشكل مباشر، 
 

 .الشخص الذي آلفته المـنظمة المنفذة للمشروع ليقوم بتحقيق أهداف المشـروع. Project Manager/مدير المشـروع
 

وثيقة توضح بالرسم أعضاء فريق  .]مدخالت/مخرجات[ Project Organization Chart/مخطط تنظيم المشـروع
 .المشـروع وما بينهم مـن عالقات في مشروع محدد

 
حصيلة مـن أنشطة المشـروع المجمعة مـنطقيًا تفضي عادًة إلى إآمال أحد التسليمات . Project Phase/مرحلة المشـروع

تشكل  .لك فقـد تتداخل في بعـض أعمال المشـروعيتم استكمال مراحل المشـروع في األساس بشكل متسلسل، ومع ذ .الكبرى
 .إحدى المراحل في مشروع ما مكونًا في دورة حياة المشـروع بينما هذه المرحلة ال تعتبر مجموعة عمليات إدارة المشـروع

 
لى تشتمل إدارة التوريد بالمشروع ع .]مجال معرفي [Project Procurement Management/إدارة التوريد بالمشروع

 .عمليات شراء أو جلب المنتجات أو الخدمات أو النتائج الالزمة من خارج فريق العمل إلنجاز أعمال المشروع
 

تشتمل إدارة جودة المشروع على عمليات .] مجال معرفي [Project Quality Management/إدارة جودة المشروع
ليات بحيث يقوم المشروع بسد االحتياجات التي تم إنشاؤه من وأنشطة التنظيم التي تحدد سياسات الجودة واألهداف والمسئو

 .أجلها
 

تشتمل إدارة مخاطر المشروع على العمليات  .]مجال معرفي [Project Risk Management/إدارة مخاطر المشروع
 .عالمتعلقة بتخطيط المخاطر والتعرف عليها وتحليلها ومواجهتها ورصدها والسيطرة عليها في أحد المشاري

 
التواريخ المحددة في الخطة لتنفيذ أنشطة الجدول  .]مدخالت/مخرجات[ Project Schedule/الجدول الزمـني للمشروع
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 .الزمني والتواريخ المحددة في الخطة لتحقيق أهداف الجدول الزمني
 

أي عرض  .]مدخالت/مخرجات[ Project Schedule Network Diagram/رسم شبكة الجدول الزمـني للمشروع
مـن اليسار إلى اليمين ليعكس الترتيب ويتم الرسم دائًما  .تخطيطي للعالقات المـنطقية بين أنشطة الجدول الزمـني للمشروع

 .الزمـني ألعمال المشـروع
 

 العـمـل الواجب أداؤه للخروج بمـنتج أو خدمة أو نتيجة تتوفر فيها السمات والوظائف. Project Scope/نطاق المشـروع
 .المحددة

 
 تشتمل عملية إدارة نطاق المشروع على جميع ].مجال معرفي[Project Scope Management/إدارة نطاق المشروع

 .العمليات الالزمة للتأآد من أن المشروع يشتمل على جميع األعمال المطلوبة والعمل المطلوب فقط إلآمال المشروع بنجاح
 

الوصف التفصيلي لنطاق المشـروع، بما في ]. مدخالت/مخرجات[ .Project Scope Statement/بيان نطاق المشـروع
ذلك مخرجات التسليم الرئيسية وأهداف المشـروع وافتراضات المشـروع وقيود المشـروع وشرح األعمال، والذي يوفر أساًسا 

 .ـروع فيما بين أصحاب المصالحموثًقا التخاذ قرارات المشـروع المستقبلية ولتأآيد أو تكوين تصور مشترك لنطاق المش
 

قائمة موثقة بأعضاء فريق المشـروع وأدوارهم في المشـروع وبيانات . Project Team Directory/دليل فريق المشـروع
 .االتصال

 
تشتمل إدارة وقت المشروع على العمليات  ].مجال معرفي [Project Time Management/إدارة تكاليف المشروع 

 .تمكن من إآمال المشروع في الوقت المحددالالزمة لل
 

 أي هيكل تنظيمي يتمتع مدير المشـروع فيه بكامل الصالحية لتحديد .Projectized Organization/التنظيم المشـروعي
 .األولويات، وتطبيق الموارد، وتوجيه عمل األشخاص المعينين في المشـروع

 
  .مات المميزة األصيلة بالمتطلباتدرجة وفاء مجموعة مـن الس. Quality/جودة

 
 توضح خطة إدارة الجودة آيفية تنفيذ فريق .]مدخالت/مخرجات[ Quality Management Plan/خطة إدارة الجودة

تشكل خطة إدارة الجودة مكونًا أو خطة فرعية مـن . التي تقوم بتنفيذ المشروعإدارة المشـروع لسياسة الجودة لدى المـنظمة 
  . المشـروعخطة إدارة

 
قـد تؤدي هذه المتطلبات إلى تحديد السمات المميزة  .متطلبات تفرضها إحدى الجهات الحكومية. Regulation/الئحة

 . التي توجب الحكومة االلتزام بها- بما في ذلك األحكام اإلدارية السارية -للمـنتجات أو العـمـليات أو الخدمات 
 

عملية تجميع وتوزيع معلومات األداء بما في ذلك تقارير الحالة وإجراءات  ].عملية [Report Performance/تقارير األداء
 .التقدم في المشروع والتوقعات

 
 نوع مـن وثائق الشراء يطالب المشتري مـن خالله بائعًا محتمًال بتوفير .Request for Information/طلب معلومات

 .ـنتج أو خدمة أو قـدرة لدى البائعأجزاء متنوعة مـن المعلومات المتعلقة بم
 

 نوع مـن وثائق الشراء يستخدم لطلب العروض مـن البائعين المحتملين للمنتجات أو .Request for Proposal/طلب عرض
 .قـد يكون لهـذا المصطلح في بعـض مجاالت التطبيق معـنًى أضيق أو أآثر تحديدًا. الخدمات

 
نوع مـن وثائق الشراء يستخدم لطلب عروض أسعار مـن البائعين . Request for Quotation/طلب عرض أسعار

يستخدم هـذا المصطلح أحيانًا بدًال مـن طلب عرض وقـد يكون له في بعـض  .المحتملين لمـنتجات أو خدمات شائعة أو قياسية
 .مجاالت التطبيق معـنًى أضيق أو أآثر تحديدًا

 
طلب تغيير موثق رسميًا يقـدم لالعتماد إلى عـمليـة ضبط  .]مدخالت/مخرجات [Requested Change/تغيير مطلوب

 .قارن بطلب تغيير معتمد .التغـيير المتكامل
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شرط أو مقـدرة يجب أن يفي أو يتمتع بها نظام أو مـنتج أو خدمة أو نتيجة أو مكون تلبيًة لعـقـد أو . Requirement/متطلب
تتضمـن المتطلبات االحتياجات والرغبات والتوقعات التي يتم  .ـن الوثائق المفروضة رسميًامقياس أو مواصفة أو خالف ذلك م

 .تحديدها وتوثيقها للكفيل والعميل وأصحاب المصالح اآلخرين
 

 ومصدرها ويقوم بتتبعها على لمتطلباتانوع جدول يقوم بالربط بين  .Requirements Traceability Matrix/ متطلب
 .ياة المشروعمدار دورة ح

 
يستخدم  .أو جدولة/شرط مـنصوص عليه في خطة إدارة المشـروع يقصد به تخفيف مخاطرة تكلفة و. Reserve/احتياطي

لتوفير مزيد مـن التفصيل حول أنواع المخاطر المراد ) مثل احتياطي اإلدارة أو احتياطي الطوارئ(غالبًا مع أحد المعدِّالت 
  .تخفيفها

 
أسلوب تقني تحليلي للوقوف عـلى السمات األساسية وعالقات ]. أسلوب تقني [Reserve Analysis/ياطيتحليل االحت

المكونات في خطة إدارة المشـروعات لتحديد االحتياطي الالزم لمدة الجدول الزمني أو الموازنة أو التكلفـة التقـديرية أو 
 .التمويل لمشروٍع ما

 
 .مخاطرة تبقى بعد تطبيق االستجابات للمخاطر. Residual Risk/مخاطرة متبقية

 
أو معدات أو خدمات أو ) أنظمة محددة إما بشكل مستقل أو في شكل أطقم أو فرق(موارد بشرية ماهرة . Resource/مورد

 .مستلزمات أو سلع أو لوازم أو موازنات أو أموال
 

ي للموارد يتم الترتيب فيه حسب فئة المورد هيكل هرم. Resource Breakdown Structure/هيكل تجزئة الموارد
ونوع المورد المستخدم في جداول تحديد مستويات الموارد وإلعداد جداول محدودة الموارد، والتي قـد تستخدم لتحديد وتحليل 

 .تعيينات الموارد البشرية للمشروع
 

قف عـن العـمـل يحدد تلك التواريخ التي يكون فيها آل مورد تقويم مـن أيام العـمـل وأيام التو. Resource Calendar/تقويم الموارد
 . تقويم المشروعانظر أيضًا .يحدد عادًة عطالت موارد معينة وفترات توافر الموارد .بعينه خامًال أو قابًال للتنشيط

 
ل مورٍد ما عبر مخطط أشرطة يظهر المقـدار الزمـني المجدول لعم. Resource Histogram/رسم بيان توزيع الموارد 

مـن الممكن تمثيل توافر الموارد عـلى شكل خط ألغراض المقارنة، وقد توضح أشرطة التباين  .سلسلة مـن الفترات الزمـنية
 .المقادير الفـعـلية المستخدمة مـن المورد مع تقـدم المشـروع

 
ال تحليل شبكة الجدول الزمني يتم فيه أي شكل مـن أشك]. أسلوب تقني[ Resource Leveling/تحديد مستويات الموارد
مثل توافر محدود لمورٍد ما أو تغـيرات يصعب السيطرة (حسب قيود الموارد ) تواريخ البدء والنهاية(إصدار قرارات الجدولة 

 ).عليها في مستويات توافر المورد
 

تربط بين هيكل التجزئة التنظيمي هيكلية  .]أداة[ Responsibility Assignment Matrix/مصفوفة تحديد المسئوليات
 .للمشروع وهيكل تجزئة العـمـل لإلعانة عـلى ضمان تعيين آٍل مـن مكونات نطاق عمل المشـروع لشخص ما أو فريق ما

 
مثل أنظمة متكاملة (، وتشتمل النتائج على المخرجات  مخرج مـن أداء عمليات إدارة المشـروع وأنشطتها.Result/نتيجة

مثل السياسات والخطط والدراسات (والوثائق  .)عدلة وتنظيم معاد الهيكلة واختبارات وأفراد مدربون الخوعـمليـة م
 .تسليماتانظر أيضًا  .منتجهذا المصطلح يتناقض مع مصطلح .).واإلجراءات والمواصفات والتقارير الخ

 
 .فات في مكون معيب أو غـير مطابقإجراء متخذ لتحقيق مطابقة المتطلبات أو المواص .Rework/إعادة العـمـل

 
  .حدث أو ظرف غامض مـن شأنه إذا وقع أن يؤثر سلبًا أو إيجابًا عـلى أهداف المشـروع. Risk/مخاطرة

 
أسلوب تقني لتخطيط االستجابة للمخاطر يشير إلى اتخاذ فريق  .]أسلوب تقني[ Risk Acceptance/قبول المخاطرة

ر خطة إدارة المشـروع للتعامل مع مخاطرٍة ما أو عدم قـدرتهم عـلى تحديد أية إستراتيجية استجابة المشـروع قرارًا بعدم تغيي
 .أخرى مالئمة

 
أسلوب تقني لتخطيط االستجابة للمخاطر مقابل تهديد يوجد تغييرات في ]. أسلوب تقني [Risk Avoidance/تجنب المخاطرة
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  .خاطرة أو حماية أهداف المشـروع مـن تأثيرهاخطة إدارة المشـروع ويقصد به إما إزالة الم
 

تمثيل مـنظم عـلى شكل هرمي لمخاطر المشـروع التي تم ]. أداة[ Risk Breakdown Structure/هيكل تجزئة المخاطر
ون هيكل يك .التعرف عليها مرتبة حسب فئة المخاطرة والفئة الفرعية التي تحدد مجاالت المخاطر المحتملة المتعددة ومسبباتها

 .تجزئة المخاطر مفصل في الغالب عـلى أنواع معينة مـن المشـروعات
 

مـن الممكن تجميع مسببات المخاطر في فئات  .مجموعة مـن المسببات المحتملة للمخاطرة. Risk Category/فئة المخاطرة
 فئات فرعية مثل التطور التقني أو الطقس أو قـد تتضمـن فئٍة ما .مثل تقنية أو خارجية أو تنظيمية أو بيئية أو إدارة مشروعات

  .وقوع اعتداءات
 

الوثيقة التي توضح آيفية هيكلة إدارة مخاطر ]. مدخالت/مخرجات[ Risk Management Plan/خطة إدارة المخاطر
ـد تكون خطة إدارة ق .المشـروع وأدائها عـلى المشـروع، وتكون إما خطة تابعة لخطة إدارة المشـروع أو محتواة في خطة تابعة
تتنوع المعلومات  .المخاطر غـير رسمية وذات إطار عريض أو رسمية وبالغة التفصيل عـلى حسب احتياجات المشـروع

تختلف خطة إدارة المخاطر عـن سجل المخاطر الذي  .الواردة في خطة إدارة المخاطر حسب مجال التطبيق وحجم المشـروع
 .وع ونتائج تحليل المخاطر واالستجابات للمخاطريحتوي عـلى قائمة بمخاطر المشـر

 
أسلوب تقني لتخطيط االستجابات للمخاطر يكون مقترًنا بالتهديدات ]. أسلوب تقني[ Risk Mitigation/تخفيف المخاطر

 .ويستهدف خفض احتمال حدوث مخاطرٍة ما أو تأثيرها إلى أقل مـن حد معين يعتبر مقبوًال
 

الوثيقة المحتوية عـلى نتائج تحليل المخاطر النوعي وتحليل المخاطر ]. مدخالت/مخرجات[ Risk Register/سجل المخاطر
يفصل تسجيل المخاطر آل المخاطر التي تم الكشف عنها بما في ذلك الوصف والفئة  .الكمي وتخطيط االستجابة للمخاطر

  .جابات المقترحة والمالكين والحالة الحاليةعـلى األهداف واالست) التأثيرات(والمسبب واحتمال الحدوث والتأثير 
 

  .درجة أو مقدار أو حجم المخاطر التي تستطيع المؤسسة أن تتحملها .Risk Tolerance/درجة تحمل المخاطر
 
 

أسلوب تقني لتخطيط االستجابة للمخاطر ينقل وقع تهديٍد ما إلى  .]أسلوب تقني[ Risk Transference/تحويل المخاطر
 .لث ومعه ملكية االستجابةطرف ثا

 
 .وظيفة محددة مطلوب مـن عضو في فريق المشـروع أداؤها مثل االختبار وحفظ الملفات والتفتيش والتكويد. Role/دور

 
أحد أشكال تخطيط التنقيح المطرد حيث يخطط ]. أسلوب تقني[ Rolling Wave Planning/تخطيط الموجة المتدحرجة

في المدى القريب بالتفصيل عـلى مستوًى مـنخفض مـن هيكل تجزئة العـمـل، بينما يخطط عمل للعمل المطلوب إنجازه 
المستقبل البعيد عـلى مستوًى عاٍل نسبيًا مـن هيكل تجزئة العـمـل، إال أن التخطيط المفصل للعمل المطلوب أداؤه خالل فترة 

 .مـل في المرحلة الحاليةأخرى أو فترتين في المستقبل القريب يجرى أثناء استكمال العـ
 

أسلوب تقني تحليلي يستخدم للوقوف عـلى المسبب ]. أسلوب تقني[ Root Cause Analysis/تحليل المسبب الجذري
واحد إلى أآثر مـن تباين أو عيب أو مصدر  مـن الممكن أن يؤدي .األساسي المؤدي إلى حدوث تباين أو عيب أو مخاطرة

 .مخاطرة
 

 .نموذج الجدول الزمنيانظر الجدول الزمني للمشروع وانظر أيضًا . Schedule/جدول زمـني
 

شكل معين لنموذج للجدول الزمني يتم االستعانة به في المقارنة بين  .Schedule Baseline/خط أساس الجدول الزمني
اذ إجراء وقائي أو تصحيحي لتحقيق النتائج الفعلية والنتائج المخطط لها آي يتم اتخاذ القرار إذا آانت هناك حاجة إلى اتخ

 .أهداف المشروع
 

اختصار مدة جدول المشـروع دون خفض نطاق ]. أسلوب تقني[ Schedule Compression/ضغط الجدول الزمـني
  .نموذج الجدول الزمنيانظر أيضًا  .المشـروع

 
وثيقة التي تحدد المعايير واألنشطة ال]. مدخالت/مخرجات[ Schedule Management Plan/خطة إدارة الجدول الزمـني

 .الالزمة إلعداد جدول المشـروع وضبطه، وتكون إما خطة تابعة لخطة إدارة المشـروع أو محتواة في خطة تابعة
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نموذج يستخدم باالقتران مع أساليب يدوية أو برمجيات إدارة مشروعات ]. أداة[ Schedule Model/نموذج الجدول الزمـني

الجدول الزمني انظر أيضًا  . شبكة الجدول مـن أجل توليد جدول المشـروع لالستخدام في إدارة تنفيذ مشروٍع ماألداء تحليل
 .للمشروع

 
أسلوب تقني يتم به تحديد تواريخ البدء ]. أسلوب تقني[ Schedule Network Analysis/تحليل شبكة الجدول الزمـني

 .نتهاء المبكرة والمتأخرة بالنسبة لألجزاء غـير المستكملة مـن أنشطة جدول المشـروعالمبكرة والمتأخرة إضافًة إلى تواريخ اال
 .التسلسل الحرج وتحديد مستويات المواردوأسلوب طريقة المسار الحرج انظر أيضًا 

 
سبة مقياس لكفاءة الجدول في مشروٍع ما، وهو ن. )Schedule Performance Index) SPI/مؤشر أداء الجدول الزمـني

  .القـيمـة المستحقة مقسومة عـلى القـيمـة المخططة= مؤشر أداء الجدول  .القـيمـة المستحقة إلى القـيمـة المخططة
 

مقياس ألداء الجدول في مشروٍع ما، وهو الفرق الجبري بين القـيمـة . Schedule Variance/تباين الجدول الزمـني
  . القـيمـة المخططة-القـيمـة المستحقة = ول تباين الجد .المستحقة والقـيمـة المخططة

 
النقطة الزمـنية التي آان قد تم التخطيط لالنتهاء عندها من العمل في . Scheduled Finish Date/تاريخ االنتهاء المجدول

نتهاء المبكر وتاريخ يقع تاريخ االنتهاء المجدول عادة في نطاق التواريخ التي تنحصر بين تاريخ اال .أحد أنشطة الجدول الزمني
 .يشار إليه أحيانًا باسم تاريخ االنتهاء المخطط .االنتهاء المتأخر، وقـد يعكس تحديد مستويات الموارد للموارد النادرة

 
النقطة الزمـنية التي آان قد تم التخطيط للبدء عندها في أحد أنشطة الجدول . Scheduled Start Date/تاريخ البدء المجدول

يقع تاريخ البدء المجدول عادة في نطاق التواريخ المحدد بتاريخ البدء المبكر وتاريخ البدء المتأخر، وقـد يعكس تحديد  .الزمني
 .مستويات الموارد للموارد النادرة، ويشار إليه أحيانًا باسم تاريخ البدء المخطط

 
 .ونطاق المنتج نطاق المشروعانظر أيضًا  .مشروعمجموع المـنتجات والخدمات والنتائج المطلوب توفيرها آ. Scope/نطاق

 
ومعجم ) WBS( معين معتمد لبيان النطاق التفصيلي وهيكلة تجزئة العمل أساس .Scope Baseline/خط األساس للنطاق

WBSالمرافق . 
 

عديل تكلفة المشـروع يكاد ال يخلو تغـير النطاق من ضرورة ت .أي تغيير في نطاق المشـروع .Scope Change/تغيير النطاق
 .أو جدوله الزمني

 
دون مواجهة تأثيرات ذلك عـلى الزمـن والتكاليف ) نطاق المشـروع(إضافة سمات ووظائف . Scope Creep/زحف النطاق

 .والموارد أو دون اعتماد العميل
 

 سيتم من خاللها تحديد وثيقة تشرح الطريقة التي ].مدخالت/مخرجات [Scope Management Plan/خطة إدارة النطاق
نطاق المشروع وتطويرها والتحقق منه وتشرح الطريقة التي سيتم من خاللها إنشاء وتحديد هيكلة تجزئة العمل والتي توفر 

وهي تأتي ضمن أو تأخذ شكل خطة إضافية لخطة  .إرشادات تساعد فريق إدارة المشروع في إدارة نطاق المشروع والتحكم فيه
 .إدارة المشروع

 
عرض بياني لتراآم التكاليف أو ساعات العمالة أو النسبة المئوية للعمل أو الكميات األخرى المخططة  .S/S-Curve مـنحنى

في مقابل الزمـن، ويتم استخدامه لوصف القيمة المخططة والقيمة المستحقة والتكلفة الفعلية للعمل في المشروع وتم اشتقاق هذا 
المـناظر لمشروع يبدأ ببطء ثم ) أآثر استواًء في أوله وأخره وأآثر بروزًا في وسطه (Sشبيه بحرف  مـن شكل المـنحنى الاالسم

يشير هـذا المصطلح آذلك إلى تراآم توزيع االحتمال الناتج عـن المحاآاة، وهي أداة تحليل . يشهد تعجيًال متبوعًا باضمحالل
 .آمي للمخاطر

 
 .رة ناشئة آنتيجة مباشرة لتنفيذ استجابة لمخاطرةمخاط. Secondary Risk/مخاطرة ثانوية

 
 .موفـر أو مورد لمـنتجات أو خدمات أو نتائج إلى إحدى المؤسسات. Seller/بائع

 
أسـلوب للتحليل الكمي للمخاطر ونمذجتها يستخدم للمساعدة في تحديد أية . Sensitivity Analysis/تحـليل الحساسية

وهو يفحص مدى تأثير الغموض المصاحب لكل عنصر مـن عـناصر  . عـلى المشـروعمخاطر لها أعـظم وقع محتمل
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يتخذ عرض  .المشـروع عـلى الهدف الجاري فحصه في حالة تثبيت آافة العـناصر الغامضة األخرى عـلى قيم خط أساسها
 .النتائج عادًة شكل رسم إعصاري

 
 .تحديد وتوثيق العالقات بين أنشطة المشروععملية  ].عملية [Sequence Activities/تسلسل األنشطة

 
تستخدم المحاآاة نموذج مشروع يترجم جوانب الغموض المحددة عـلى مستوى مفصل إلى وقعها . Simulation/محاآاة

تستخدم محاآاة المشـروعات نماذج آمبيوتر وتقـديرات  .المحتمل عـلى األهداف المصرح بها عـلى مستوى إجمالي المشـروع
خاطر، والتي يعبر عـنها عادًة آتوزيع احتماالت للتكاليف أو المدد المحتملة عـلى مستوى عمل مفصل، ويتم تنفيذها تقليديًا للم

 .باستخدام تحليل مونت آارلو
 

 .الفائض الحركلي وال الفائض انظر الفائضتعرف أيًضا باسم . Slack/فترة الرآود
 

يمكن إحالة أي  .ن ال يكون متأصًال في النظام، وال يمكن التنبؤ به، ويكون متقطعًامصدر للتباي. Special Cause/سبب خاص
في مخطط المراقبة، تشير إليه النقاط الموجود بعد حدود المراقبة أو األنماط غـير العشوائية ضمـن حدود  .عـيب في النظام إليه

 . مشتركسببتناقض مع هذا المصطلح ي .يشار إليه أيضًا باسم باعث قابل للتحديد .الضبط
 

 وثيقـة تحـدد بشكل آامل ودقيق وقابل لإلثبات المتطلبات، والتصميم، والسلوك، وسمات مميزة .Specification/مــواصفــات
أخرى لنظام، أو مكون، أو مـنتج، أو نتيجة، أو خدمة، وآثيرًا ما تضم أيضًا إجراءات لتحديد مـا إذا آانت هذه الشروط قد 

 .مواصفات المتطلبات، ومواصفات التصميم، ومواصفات المـنتج، ومواصفات االختبار :مـن األمثلة .استوفيت
 

المساحة الواقعة عـلى أحد جانبي محور أو وسط البيانات الممثلة عـلى مخطط  .Specification Limits/حـدود المواصفات
ذه المساحة أآبر أو أقل مـن المساحة التي يتم تحديدها من خالل مراقبة يفي بمتطلبات العميل لمـنتج أو خدمة ما، وقـد تكون ه

  .حدود المراقبةانظر أيضًا  .حدود المراقبة
 

 .الشخص أو المجموعة التي توفـر الموارد الماليـة، نقـدًا أو عينًا، للمشروع. Sponsor/راعي
 

 التي توضح متى وآيف تلبى متطلبات الموارد الوثيقة]. عـمليـة[ Staffing Management Plan/خطة إدارة التوظيف
 .البشرية، وتكون إما متضمنة في، أو تأخذ شكل خطة تابعة لخطة إدارة الموارد البشرية

 
مثل العـمـالء والرعـاة، والمـنظمة التي تقوم بتنفيذ المشروع، (األشخاص والمـنظمات  .Stakeholder/صاحب مصلحة

 مباشر في المشـروع، أو الذين قـد تتعرض مصالحهم لتأثير إيجابي أو سلبي من جـراء تنفـيذ الذين يضطلعون بدور) والجمهور
 .آما أنهم قـد يمارسـون تأثيرًا عـلى المشـروع ومخرجاته. المشـروع أو استكماله

 
تخدامها بشكل مشترك وثيقة توفـر قـواعد أو توجـيهات أو سمات مميزة لألنشـطة أو نتائجها آي يتم اس. Standard/مقـيـاس

 .ومتكرر بهدف تحقـيق الدرجـة المثلى مـن النظام ضمـن سـياق معـين
 

التاريخ : نقطة زمـنية مقـترنة ببـداية نشــاط بالجدول الزمني، ويوصف عادًة بواحـد مما يلي .Start Date/تـاريخ البــدء
 .أو المتأخر، أو المستهدف، أو خط األساس، أو الحاليالفعـلي، أو المخطط، أو التقـديري، أو المجدول، أو المبكر، 

 
العالقة المـنطقية التي يعـتمد فيها إنهـاء نشاط الجدول الزمني التالي عـلى بدء . Start-to-Finish (SF)/ نهاية- إلى-بـدء

 .العالقة المنطقيةانظر أيضًا  .النشاط السابق
 

القة المـنطقية التي يعـتمد فيها بـدء نشاط الجدول الزمني التالي عـلى بـدء النشاط الع .Start-to-Start /(SS)  بـدء-إلى-بـدء
  .العالقة المنطقيةانظر أيضًا .السابق

 
 .وصف تفصيلي للمـنتجات، أو الخـدمات، أو النتـائج المطلوب توفـيرها. Statement of Work/بيـان العـمـل

 
 ,SWOT/( Strengths, Weaknesses, Opportunities (ص، والتهـديداتتحـليل نقـاط القـوة، والضعـف، والفـر

and Threats.  يفحـص هـذا األسلوب التقني لجمع المعـلومات المشـروع مـن مـنظور نقاط القوة لكل مشروع ونقاط ضعـفـه
 .وفرصه وتهديداته لزيادة نطاق المخاطر المدروسة ضمـن إدارة المخاطر
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مـن رسم شبكة الجدول الزمني لمشروٍع ما، يمثل عادة مشـروعًا ) جـزء(قـسم فـرعي . Subnetwork/شــبكة فـرعـية
يستخدم غالبًا لتوضيح أو دراسة حالة جدول زمني محتملة أو مقـترحة، مثل تغـييرات في مـنطق  .فـرعـيًا أو حـزمة عـمل

  .الجدول المميز أو نطاق المشـروع
 

 .ـسم فـرعي مـن مرحلة ما ق.Subphase/مرحـلة فـرعية
 

 قـسم أصغـر مـن المشـروع الكلي ينشأ عـن تقسيم مشروٍع ما إلى مكونات أو أجزاء أسهل في .Subproject/مشـروع فـرعي
 . اإلدارة

 
 .  نشاط الجدول الزمني التالي لنشاط سابق آما تعـرفه عالقتهما المـنطقية.Successor Activity/نشاط تالي

 
مجموعة مـن أنشـطة الجدول الزمني تربطها عالقة مجمعة عند مستوى تلخيص . Summary Activity/ ملخـصنشـاط 

انظر أيضًا مشروع فـرعي و شـبكة . معين ويتم عرضها والكشف عنها في تقـرير آنشاط مفرد عند مسـتوى التلخـيص ذلك
 .فـرعـية

 
 .مشـروعانظر أعضاء فريق ال. Team Members/أعـضاء الفـريق

 
أسلوب تقني لقياس األداء يقـارن  .]أسلوب تقني [Technical Performance Measurement/قـياس األداء التقني

قـد يستخـدم  .اإلنجازات التقـنية أثنـاء تنفـيـذ المشـروع بجـدول اإلنجازات التقـنية المخـططة في خـطة إدارة المشـروع
تشكل القـيم المعيارية المحقـقة جـزءًا مـن معـلومات أداء  .خارج مـن المشـروع آمعـيار جـودةمعامالت تقـنية أساسية للمـنتج ال

 .العـمـل
 

إجـراء مـنهجي معـرف يوظفـه مـورد بشري ألداء نشـاٍط ما بغـية إخـراج مـنتـج أو نتيجـة أو . Technique/أسلوب تقني
 .تسـليم خـدمة، وقـد يوظف أداة واحدة أو أآثر

 
وثيقـة مكتملة جـزئيًا بتنسيق محدد مسبقـًا لتوفر هـيكلية محددة لجمع المعـلومات والبيانات وتنظيمها . Template/قـالب

  .وعـرضها
 

حالة أو وضع ضد مصلحـة المشـروع أو مجمـوعة سـلبيـة مـن الظروف أو مجموعـة سـلبيـة مـن األحـداث . Threat/تهــديـد
هذا  .لى وقـع سـلبي عـلى أحـد أهـداف المشـروع إذا حـدثت أو احـتمال حـدوث تغـيرات سـلبيةأو مخاطرة تنـطوي عـ

 .فرصةالمصطلح يتناقض مع مصطلح 
 

أسلوب تقني تحليلي يستخـدم ثالثـة تقـديرات للتكلفـة أو ]. أسلوب تقني[ Three-Point Estimate/تقـدير ثالثي النقـاط
يطبق هـذا األسـلوب التقني لتحـسـين دقــة تقـديرات التكلفـة  . المتفائلة، واألآثر احتماال، والمتشائمةللمـدة لتمثيل السيناريوهات

  .أو المـدة إذا آان النشـاط أو مكون التكلفـة األساسي غـير مؤآد

 

، وقـد تتضمـن في  آمقياسقـيمة تكلفـة، أو وقـت، أو جـودة، أو تقـنيـة أو مـورد، تستخـدم. Threshold/حـد فـاصـل
 .يفـترض أن يثيـر تخطي الحـد الفـاصل إجـراًء ما، مثـل صياغة تقـرير االسـتثناء .مواصفات المـنتـج

 
نوع مـن العـقود يمثل ترتيبـًا تعـاقـديًا مهجـنًا يحـتوي  .Time and Material (T&M) Contract/عـقـد زمـن ومـواد

تتشـابه عـقـود الزمـن والمواد مع الترتيبـات المتطابقة  . التكلفـة وعـقـود السعـر الثابتعـلى جـوانب آٍل مـن عـقـود تعـويض
تماًما مـن نوع تعـويض التـكلفـة مـن حـيث خلوها مـن نهـاية محـددة، ألن قـيمة الترتيب الكاملة ال تحدد وقـت التعـاقـد، وعـلى 

وبالمقابل  .قـود الزمـن والمواد آما لو آانت ترتيبات مـن نوع تعـويض التكلفـةذلك فمـن الممكن أن تزيد القـيمـة التعاقـدية لعـ
فـقـد تتشـابـه ترتيبات الزمـن والمواد آذلك مـع ترتيبات السعـر الثـابت، فعلي سـبيل المثـال، تكون معـدالت الوحـدة سـابقـة 

 .ـان عـلى المعـدالت لفـئـة المهنـدسـين األوائـلالتحـديد مـن ِقـبل المشـتري والبـائع مـراقـبـة ما يتفـق الطرف
 

أي رسـم لشـبكة  .]أداة[ Time-Scaled Schedule Network Diagram/رسـم شـبكة الجدول الزمني بمقياس الزمـن
وهـو أساسًا، مخـطط شـريطي  .الجدول الزمني للمشروع مرسـوم بحيث يمثـل موضع وطول نشاط الجدول الزمني مـدتـه

 .مـن مـنطق شـبكة الجدول الزمنييتض
 

تصور مدروس ألداء التكاليف التي البد ). To-Complete-Performance-Index) TCPI/مؤشر األداء حتى االآتمال
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 .أو التقدير عند االآتمال) BAC(من إنجازه فيما تبقى من أعمال لتحقيق هدف معين في اإلدارة مثل الميزانية عند اإلآمال 
 ".ما تبقى من أموال"و" ما تبقى من أعمال"لنسبة بين وهو يمثل ا

 
 .شيء ملموس، مثـل قـالب أو برنامج آمبيـوتر، يستخـدم في أداء في تنفيذ أحد األنشطة للخـروج بمـنتج أو نتيجـة. Tool/أداة

 
زمني به مـن تاريخ بدئه إجمالي المقـدار الزمـني الذي يمكن تأخير نشاط بالجدول ال .Total Float (TF)/فــائض آلي

المبكر، دون تأخير تاريخ انتهاء المشـروع، أو انتهاك أحد قيود الجدول الزمني، ويتم حسابه باستخدام تقـنية طريقـة المسار 
 .انظر أيضًا الفائض الحـر .الحرج ويحـدد الفـارق بين تواريخ االنتهاء المبكر وتواريخ االنتهاء المتأخر

 
أسلوب تقني تحـليلي يسـتخـدم نمـاذج رياضيـة للتنـبؤ بالنتـائج المسـتقـبليـة  .]أسلوب تقني[ Trend Analysis/تحـليل االتجاه

عـلى أسـاس النتـائج التاريخـية، وهـو أسـلوب يستخدم لتحـديد التبـاين عـن خـط األساس الخاص بالموازنة، أو تكلفـة، أو جدول 
يانات فترات تقارير التقـدم السابقة وتوقـع مدى التبـاين المحتمل لذلك المعامل عـن خط زمني، أو نطاق عـن طريق استخـدام ب

 .األساس في نقـطة مستقـبليـة معـينة ضمـن المشـروع في حالة عـدم إجـراء أية تغـييرات في تنفـيذ المشـروع
 

كن اآتشاف المثيرات ضمـن عـمليـة مـن المم. مؤشرات تشير إلى حدوث أو قـرب حدوث مخاطرة .Triggers/مـثـيرات
يطلق عـلى المثيرات أحيانًا اسم أعـراض المخاطر  .التعرف على المخاطر ومالحظتها ضمـن عـمليـة مـراقـبة وضبط المخاطر

 .أو إشارات التحذير
 

 المساهميناقي تأمين أن يعمل أحد المنتجات أو الخدمات أو األنظمة على سد احتياجات العميل وب. Validation/تحقق
 .هذا المصطلح يتناقض مع مصطلح التحقيق .المحددين، وهو غالًبا ما يتضمن قبول العمالء الخارجيين واستيعابهم

 
 للوصول بتـكاليـف دورة حـيـاة المشـروع إلى الحـد األمثـل طريقة تستخدم .Value Engineering (VE)/هـندسـة القـيمـة

أو استخـدام /أو حـل المشـاآل و/أو توسـيع حـصة السـوق و/أو تحـسين الجـودة و/ادة األربـاح وأو زيـ/أو توفـير الوقـت و/و
 .المـوارد بفـاعـليـة أآـبر

 
 .انحـراف أو انفـصال أو تباعـد يمكن قـياسـه عـن خـط أساس معـروف أو قـيمة متوقـعـة. Variance/تبـاين

 
طريقـة إلنهاء التباين اإلجمالي في المتغـيرات المحـددة للنطاق ]. لوب تقنيأس[ Variance Analysis/تحـليل التباين

 .والتكلفـة والجدول إلى مكونات تباين محددة مرتبطة بعـوامل محددة تؤثـر في متغـيرات النـطاق والتـكلفـة والجدول الزمني
 

و مـنتج ما يتوافق مع إحدى اللوائح أو االحتياجات أو  ما إذا آان مكون ألتقييمأسـلوب ]. أسلوب تقني[ Verification/تحـقـيق
 . أو الشروط المفروضة وغالًبا ما يكون عبارة عن عملية داخلية، وهو يتناقض مع التحققالمواصفات

 
 . اإلنجازات التي انتهى المشروع من تحقيقهاتشكيل قبولعملية  ].عملية [Verify Scope/ النطاقتحقيق

 
 .التقـابل وجهًا لوجه دون الحاجة مجموعـة مـن األشخـاص لهم هـدف مشـترك يؤدون أدوارهم .Virtual Team/افتراضيفـريق 

مـن الممكن أن تتكون الفرق االعتبارية مـن  .آثيرًا ما تستخـدم أشكال متنوعة مـن التكنولوجيا لتيسير التواصل بين أعضاء الفريق
 .أشخاص تفصل بينهم مسافات شاسعة

 
 فعلًياأسلوب تقني للتخطيط يستخدم لتوفـير مـنتجات وخدمات ونتائج تعـكس  .Voice of the Customer/عـميلصوت ال

متطلبات العميل عـن طريق ترجـمة متطلبات العميل تلك إلى المتطلبات التقـنيـة المالئمة لكٍل مـن مراحل تطوير مـنتجات 
 .المشـروع

 
إذن وتوجـيه يكون في العـادة آتـابيًا لبـدء العـمـل في نشـاط ]. أسلوب تقني[ Work Authorization/التصريح بالعـمـل

جـدول أو حـزمة عـمل أو حساب مـراقـبة محدد، وهو أسلوب للمصادقة عـلى عمل المشـروع لضمان القيام به بواسطة التنظيم 
 .المعرف وفي الوقت المـناسب وبالتسلسل الصحيح

 
، وهو نظام فرعي مـن نظام إدارة المشـروع الكلي. ]أداة[ Work Authorization System/ـلنـظام التـصريح بالعـم

بعمل المشـروع عـلى نحٍو يضمـن القيام به ) اإللزام(حصيلة مـن اإلجراءات الرسمية الموثقة التي تعرف آيفية التصريح 
ـن ما يلزم مـن الخطوات والوثائق ونظام التتبع بواسطة التنظيم المحدد وفي الوقت المـناسب وبالتسلسل الصحيح، ويتضم

 .ومستويات االعتماد المحددة إلصدار تصاريح بالعـمـل
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هـرمي قائم عـلى مخرجات التسليم للعمل الذي تسلسل  .Work Breakdown Structure/(WBS) هـيكل تجـزئة العـمـل
ن مخرجات التسـليم المطلوبة، وهو ينظم النطاق المجمل يقوم فريق المشـروع بتنفـيذه لتحقـيق أهـداف المشـروع وتكوي

  .للمشروع ويحدده
 

أحد مدخالت هـيكل تجـزئة العـمـل عند  .Work Breakdown Structure Component/مكون هـيكل تجـزئة العـمـل
 .أي مستوى

 
ف آل مكون في هـيكل وثيقـة تص. Work Breakdown Structure Dictionary/قـاموس هـيكل تجـزئة العـمـل

يتضمـن قاموس هـيكل تجزئة العـمـل بالنسـبة لكٍل مـن مكونات هـيكل تجزئة العـمـل تعريفًا مختصرًا لنطاق  .تجـزئة العـمـل 
 :قـد تتضمـن المعلومات األخرى .أو بيان العـمـل ومخرجات التسليم المعرفة وقائمة باألنشطة المقترنة وقائمة باألهداف

لمسئولة وتواريخ البدء واالنتهاء والموارد المطلوبة وتقـدير للتكلفة ورقم للمطالبات ومعلومات التعاقـد ومتطلبات المؤسسة ا
 .الجودة والمراجع التقـنية لتيسير تنفيذ العـمـل

 

ئة مخـرج تسليم أو مكون عمل مشروع عند أدنى مستوى مـن آل فرع مـن أفرع هيكل تجز. Work Package/حـزمة عـمل
  .مراقبة الحساباتانظر أيضًا  .العـمـل 

 
معــلومات وبيـانات حول حـالة ]. مدخالت/مخرجات[ Work Performance Information/معـلومات أداء العـمـل

 أنشطة الجدول الزمني للمشــروع الجاري تنفيذه إلنجاز عـمل المشـروع، يتم تجميعها آجزء مـن عـمليتي توجـيه وإدارة تنفـيذ
 حالة التنفـيذ لطلبات التغـيير، واإلجراءات التصحـيحية، -حالة مخرجات التسليم  :تشتمل هذه المعـلومات على .المشـروع

 القـيمـة المستكمل فيزيائًيا،واإلجراءات الوقـائية، وإصالح العـيوب، التقـديرات المتـنبـأ بها لالستكمال، النسـبة المئـوية للعـمل 
 . تواريخ البـدء واالنتـهاء ألنشـطة الجدول الزمني-قـاييـس األداء التقـنيـة المحـقـقـة مـن م

 
استجابة لمخاطرة سـلبية وقعـت، ويتميز عـن خـطة الطوارئ بأن ]. أسلوب تقني[ Workaround/العـمـل االستدراآي

 .العـمـل االسـتـدراآي ال يتم التخطيط له قـبل وقـوع حـدث المخاطرة
 




