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شهادة  PMPهي واحدة من الشهادات العالمية األكثر جدارة في مهنة إدارة المشاريع،
ويظهر الحاصلين على شهادة الـ  PMPمعرفتهم وقدرتهم على إدارة المشاريع بفعالية.
ُ
وقد ساعدت الطبعة األولى والثانية من هذا الكتاب – باللغة اإلنجليزية  -أكثر من  650من
المحترفين في اجتياز امتحان  PMPعلى أساس  PMBOKدليل الطبعة السادسة ,وقد تم تطوير
هذا الكتاب ،وهو الطبعة األولى ،استناداً إلى دليل  PMBOKالطبعة السادسة وتتميز بما يلي:
إعادة كتابة وهيكلة دليل  PMBOKمن أجل تسهيل وتبسيط الفهم والمذاكرة أيضاً .
شرح األدوات والتقنيات بمزيد من التفاصيل واألمثلة واألرقام التوضيحية.
إجراء ربط بين عمليات إدارة المشروع ال  49إلظهار تكاملها وتفاعلها في صفحة واحدة.
مقدمة وملخص لكل فصل مما يسهل القراءة واالستيعاب.
التركيز على االمتحان الدولي للشهادة من خالل تقديم قسم كامل على كيفية دراسة واجتياز
امتحان  PMPباإلضافة إلى استخدام نصائح االمتحان في كل فصل في جميع أنحاء الكتاب.
اختبارات وأجوبتها النموذجية بعد كل فصل استناداً الختبار وتقييم الدراسة والفهم.
شكل رسومي أنيق لكل فصل كخريطة ذهنية استناداً للعمليات فيها أهم المدخالت ،وأهم
األدوات والتقنيات ،وأهم المخرجات ،إضافة لتسليط الضوء على التعريفات المهمة لكل فصل.
دراسة حالة عملية تطبيقية في فصل منفصل يبين تنفيذ عمليات إدارة المشاريع في مشروع
تشييد بالنظر إلى مجموعات إدارة المشروع ،وتداخالتها مع التوضيح بنماذج وقوالب.
وأخيرا ،اعتقد أن هذا الكتاب سيلبي احتياجاتكم وتطلعاتكم ويحقق توقعات
جمهور إدارة المشاريع الناطقين بلغة الضاد و سيدعم اجتياز امتحان .PMP

أحمد السنوسي
WWW.ALSENOSY.COM

+650 PMPs
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اإلطار العام إلدارة المشاريع

أحمد إبراهيم السنوسي حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية  -جامعة القاهرة
دكتوراه "عوامل النجاح الحاسمة لتطبيق الحوكمة في إدارة المشاريع مؤسسياً
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا" - ...جامعه سينسيناتي  -أوهايو -
الواليات المتحدة األمريكية.

عضو ومعتمد من قبل معهد إدارة المشاريع  PMIبالواليات المتحدة األمريكية:

 - 1محترف إدارة محافظ المشاريع ®PfMP
 - 2محترف إدارة البرامج ®.PgMP

 - 3محترف إدارة المشاريع ®.PMP

 - 4محترف إدارة المخاطر ®.PMI-RMP

 - 5محترف تحليل األعمال ®.PMI-PBA

- 6معتمد من  – AXELOSالمملكة المتحدة البريطانيةPRINCE2 -

 - 7محترف إنشاء وتشغيل مكتب إدارة المشروعات ® - PMOCالواليات المتحدة . -ALLPMO

حاصل على الدرجات األكاديمية اآلخرى التالية:

ماجستير العلوم في إدارة المشاريع  -Mscالدنمارك – .2016

"عمل إطار لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة مشروعات اإلنشاءات بالمملكة العربية السعودية"
ماجيستير إدارة األعمال من جامعة بولتون  -المملكة المتحدة 2019 -
حاصل على دبلومة مدرب معتمد  -TOTجامعه القاهرة.2014 -
دبلومة في إدارة العقود – األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا2016.-

مسيرته المهنية:

نفذ أكثر من  240 +برنامج تدريبي في إدارة المشروعات،

مؤلف لعدة كتب منها الطبعة األولى والثانية لنفس الكتاب باإلنجليزية وكذلك كتاب
المراجعة اإلعصارية الختبار .PMP
لديه عشرات من المقاالت في إدارة المشاريع ،وأكثر من  100فيديو تعليمي في إدارة
المشاريع.
متحدث في المؤتمرات المحلية والدولية والمنتديات في مواضيع تخص إدارة المشاريع
(,Big 5 , SEC DPMFمركز أبحاث البناء في القاهرة).
رئيس مجلس إدارة مجلة  RWAADالمتخصصة في المشاريع.www.rwaadpm.com ،
مؤسس ومالك لعدة شركات في مجال التدريب ،التعليم ،االستشارات ،وتقنية المعلومات.
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بادئ ذي بدء ،أود أن أشكر كل من ساهم في إنتاج هذا الكتاب ،الذي
استغرق حوالي ستة أشهر إلعداد وتجميع وترتيب وتصميم وإنتاج

ومراجعه المحتوى ،والذي أعتقد أنه سوف يرضي قراءنا األعزاء.
شكر وتقدير خاص لزوجتي وعائلتي
المهندس كريم رجب

المهندس أحمد "محمد الشهير يحيى
المهندس محمد نوفل
المهندس محمد صابر

وكل من ساهم في إنجاز هذا المنتج وجميعهم قدموا مساهمات
كبيرة في تصميم الكتاب ونشره ومراجعته العلمية.

أتمنى لهم النجاح والتوفيق والسداد.
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المتحان إدارة المشاريع اإلحترافية
يقدم هذا الفصل نصائح أساسية لتحقيق النجاح في امتحان
إدارة المشاريع االحترافية من المحاولة األولى

 .1لماذا تعد إدارة المشاريع االحترافية مهمة؟
ال يحتاج مديرو المشاريع إلى الحصول على شهادة إدارة المشاريع االحترافية للقيام بأعمال إدارة المشروع ،ولكن الحصول
ثقال
على الشهادة سيؤدي إلى تحسين فرص الحصول على زيادة كبيرة في األجور؛ لماذا ؟ ألن من يحمل هذه الشهادة يعد ً
كبيراً في المؤسسات والشركات التي يعمل بها .أيضا قد تشترط بعض الشركات حصولك على الشهادة ،كما تفعل معظم
أماكن العمل الحكومية منذ عام  2016وكذلك الكثير من المنظمات العاملة بالقطاع الخاص.

دعنا نلقي نظرة على فوائد الحصول
على شهادة إدارة المشاريع االحترافية،
وما هو المطلوب للحصول عليها،
وما هو العمل والراتب المتوقع بعد
الحصول عليها.
تعتبر شهادة إدارة المشاريع االحترافية
شهادة عالمية مرموقة .على عكس
العديد من الشهادات األخرى التي تركز
على الجغرافيا أو مجال محدد للعمل،
يمكن للحاصل على هذه الشهادة العمل
في أي صناعة وأي مكان تقريباً .يسعى
أصحاب األعمال اآلن لالهتمام بهذه
الشهادة ,تشير بعض الدراسات إلى
أنه عندما يدير محترفي إدارة المشاريع
مشاريعهم ،يتم انتهاء الكثير من
مشاريعهم في الوقت المحدد وكذلك
الموازنة ،مع تحقيق األهداف المرجوه.
الميزة الهامة عندما يتعلق األمر بالراتب
واحتمال الكسب قد يكون ذلك الدافع
األقوى أن تكون معتمد ًا في إدارة
المشاريع االحترافية .مديروا المشاريع
الحاصلين على شهادة إدارة المشاريع
االحترافية يتقاضون راتب ًا أعلى بنسبة
ً
مقارنة بغير
 20بالمائة في المتوسط
الحاصلين على الشهادة Glassdoor,

Indeed, Salary.com, Monster.
com, Careerbuilder.com, the

ورقة بحثية عن رواتب مديري المشاريع من شركات مثل
PMI, PayScale, Robert Half Company , Angel
 Listلتوضيح الرواتب التي من المتوقع أن يتقاضاها مدير
المشروع الحاصل على شهادة إدارة المشاريع االحترافية،
في مجال الصناعة لعام  .2017رواتب الحاصلين على
شهادة إدارة المشاريع االحترافية ( 10:22كنسبة زيادة
أعلى من مديري المشاريع من غير الحاصلين على الشهادة)
وكانت متوسطات الرواتب السنوية كما يلي:

بشكل عام

..125,000 $ - 55,000 $
األمور المالية والتأمينات

..-$144,000 114,000 $

التعليم وتكنولوجيا المعلومات $
..145,000 $ - 64,000
الرعاية الصحية

..86,000 $ - 80,000 $

التوظيف واالستشارات:

121,000 $ - 111,000-$
خدمات السفر:

90,000 $ - 83,000 $

شهادة إدارة المشاريع
االحترافية هي استثمار
صغير قد يجلب عائد
كبير ،وهذا يجعل امتحان
إدارة المشاريع االحترافية
خطوة موصي بها على
السلم الوظيفي ألي
مدير مشروع.
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 .2ما هو المسار الكامل للحصول على شهادة إدارة المشاريع االحترافية؟
قم بالتسجيل لتصبح عضواً بمعهد إدارة المشروعات ®. PMI

قد يكلفك  139دوالر لكي تصبح عضواً  ،ولكنه يوفر لك بعضاً من المال من رسوم االمتحان.
رسوم االمتحان لغير األعضاء تكلف  555دوالر بينما يكلف األمر  405دوالر ألعضاء معهد
إدارة المشروعات.

قم بأخذ دورة بإدارة المشاريع االحترافية للحصول على  35ساعة من وحدات التطوير المهني
 PDUsالمطلوبة.
قم بتقديم طلب للحصول على الشهادة بواسطة موقع www.pmi.org

سيقوم معهد إدارة المشروعات بمراجعة طلب التقديم الخاص بك والرد عليك بغضون من
ثالثة إلى خمسة أيام عمل.

بمجرد الموافقة على الطلب ،سوف تتلقي دعوة للدفع وتحديد موعد االختبار.

حدد اختبارك مع .Pearson VUE

لديك عام واحد لالختبار بعد الموافقة على طلبك.

يمكنك اجتياز االختبار حتى ثالث محاوالت خالل فترة االستحقاق.

اختبار إدارة المشاريع االحترافية عبارة عن  200سؤال بزمن  4ساعات .يتم تقسيم األسئلة
إلى خمس مجموعات موزعة على عمليات :البدء ( ،)13٪التخطيط ( ،)24٪التنفيذ (،)31٪
المراقبة والتحكم ( ،)25٪اإلغالق (.)٪7

متطلبات االستحقاق الختبار إدارة المشاريع االحترافية
درجة البكالوريوس أو ما يعادلها عالمياً.

خبرة بإدارة المشروعات على األقل ثالث سنوات –  36شهر ًا منفصلة وغير متداخلة.

أن تكون قد قضيت  4500ساعة في قيادة وتوجيه المشروعات.
 35ساعة متواصلة لتعلم إدارة المشروعات بصورة رسمية.

أما في حالة عدم الحصول على درجة البكالوريوس فإنه يتوجب وجود:
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها عالمياً.

خبرة خمس سنوات  60 /شهر ًا على األقل بإدارة المشاريع االحترافية على أن تكون فترات غير متداخلة.

أن تكون قد قضيت  7500ساعة في قيادة وتوجيه المشروعات.
 35ساعة متواصلة لتعلم إدارة المشروعات بصورة رسمية.

يمكنك مشاهدة الفيديو بالرابط التالي وفيه توضيح لكيفية التسجيل
.http://bit.ly/2IXJY84
بخطوة:
خطوة
PMP
شهادة
على
للحصول
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 .3كيف تذاكر الختبار إدارة المشروعات االحترافية بفاعلية
القراءة السريعة :القراءة باستخدام اإلصبع تزيد من سرعة القراءة بنسبة تتراوح من  ٪ 20إلى .٪ 30

األشكال والجداول :عندما تجد مرجعاً من األشكال والجداول اذهب إليه مباشرة فذلك يزيد من عملية
الفهم.
تحديد معدل القراءة :الشخص يقرأ من  150إلي  250كلمة في الدقيقة.

الكتب المطبوعة :القراءة من الكتب المطبوعة أسرع بحوالي من  % 20إلى  % 30من القراءة عبر الشاشة.
تدوين المالحظات :استخدم المالحظات النصية للمعلومات الخاصة بالتعليمات (الطريقة الخطية).

استخدم الخرائط الذهنية للموضوعات العامة (الطريقة غير الخطية).

التظليل :تجنب التظليل المبالغ فيه ،ويجب عمله فقط للمعلومات الهامة وذلك بعد القراءة الجيدة.

المراجعة :يجب مراجعة المحاضرة خالل  48ساعة من حضورها.

خطة المذاكرة
قم بأخذ برنامج
تدريبي في إدارة
المشاريع االحترافية
كما أشرنا سلفاً .

قم بإعداد
جدول زمني
للمذاكرة.

قم بتحديد
األهداف المرحلية
لمراجعتها.

قم بإنهاء
العمل بالكامل
خالل  60يوماً .

قم بمذاكرة
الكتاب ثالث مرات
على األقل.

التدريب
على حل 1500
سؤاال مع نتيجة
ً
ال تقل في ذروتها
عن.70%

قم بإعداد مكان
جيد للمذاكرة

«هادئ ومناسب».

حدد مصدراً
واحداً للمذاكرة « هذا
الكتاب يكفي تماماً لهذه
المهمة».

مصادر االمتحان

أرشح بقوة تطبيق  PMP Masterفهو عربي إنجليزي وواجهته أنيقة وبه كافة
الخصائص والوظائف المطلوبة للتدريب وحل االختبارات متوفر على األيفون واألندرويد.
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ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻳﺗﻡ ﺩﺭﺍﺳﺗﻬﺎ ﺑﺎﻻﺷﺗﺭﺍﻙ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

ﺣﻝ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ  1000ﺳﺅﺍﻝ

ﺣﻝ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ
 400ﺳﺅﺍﻝ

ﻛﺗﺎﺏ ﺍﻹﻋﺻﺎﺭ ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ

ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺋﻠﺔ  600ﺳﺅﺍﻝ

ﻣﺫﺍﻛﺭﺓ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺭﻗﻡ 2

ﻣﺫﺍﻛﺭﺓ ﺍﻟﻛﺗﺎﺏ ﺭﻗﻡ 1

ﻛﻭﺭﺱ PMP

ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ

ﺃﻳﺎﻡ

ﻻ ﺗﻧﺱ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺍﻟﺗﻛﺎﻣﻝ ﻳﺟﺏ ﺩﺭﺍﺳﺗﻪ ﻓﻲ ﺁﺧﺭ ﻛﻝ ﺟﻭﻟﺔ ﺩﺭﺍﺳﻳﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻁﺎﻕ ﺗﺫﺍﻛﺭ ﺟﻧﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻧﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ
ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺗﺫﺍﻛﺭ ﺟﻧﺑﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻧﺏ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ
ﺗﺫﺍﻛﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺟﻧﺑًﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻧﺏ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﺻﺣﺎﺏ
ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
إدارة المخاطر يتم دراستها باإلشتراك مع إدارة المشتريات

ﻻ ﺗﻧﺱ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﻳﻭﻡ ﻭﺍﺣﺩ ﻋﻁﻠﺔ
ﻛﻝ ﺃﺳﺑﻭﻉ
• ﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻙ
ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ
ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ
• ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻙ ﺳﺗﻘﻠﻝ
ﺍﻟﻣﺩﺓ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﻣﺫﺍﻛﺭﺓ
• ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺍﻻﻣﺗﺣﺎﻥ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻙ ﻣﻬﻣﺔ
ﺟﺩﺍ.

ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ

ﺧﻁﺔ ﺍﻟﻣﺫﺍﻛﺭﺓ ﻟﻼﺧﺗﺑﺎﺭ

ﺃﺳﺑﻭﻉ 6

ﺃﺳﺑﻭﻉ 7

ﺍﻟﺷﻬﺭ 2

ﺃﺳﺑﻭﻉ 8
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 .4يوم االختبار
لقد وصلت إلى هذه المرحلة من بعيد ،وبعد أسابيع من الدراسة ،أصبحت اآلن جاهزاً
لدخول االختبار الخاص بإدارة المشاريع ( ,)PMPأنت تعلم أنك أعددت نفسك بدنياً
وعقلياً وأنك مستعد للتعامل مع أسئلة االختبار بثقة.

ومع ذلك ،كما هو الحال في أي محاولة ،ستحتاج إلى االستعداد للمعركة الفعلية  -في
هذه الحالة – اختبار إدارة المشاريع االحترافيه  ,PMPفي اليوم الذي يسبق االختبار ،يجب أن
تحصل على راحة جيدة وتتخلص من أية معوقات ,على سبيل المثال ،حاول أخذ عطلة ليومين
أو ثالثة قبل يوم االمتحان ,آخر ما تحتاج إليه هو االهتمام بالمشكالت المتعلقة بعملك ,قم
بتفريغ عقلك من هذا النوع من المعوقات وأنت مقبل على االختبار ,فيما يلي بعض النصائح
الخاصة باختبار إدارة المشاريع االحترافية ® PMPحول كيفية التعامل مع يوم االختبار الفعلي:

أحضر هويتك

قم باالستيقاظ مبكراً

مبكرا وتناول وجبة
استيقظ
ً
فطور جيدة ،وتجنب أي شيء
غير مألوف ،أو أي طعام
غريب من شأنه أن يسبب
لك اضطراب في المعدة.

قم بارتداء مالبس مريحة يوم االختبار

أنت ال تعرف درجة الحرارة في مكان االختبار،
لذلك من األفضل أن تكون مستعداً  .ارتدي عدة
طبقات من المالبس التي يمكن خلعها بسهولة
في حال أصبح المكان دافئ بدرجة كافية لك ،أو
يمكنك إحضار جاكيت أو سترة في هذه الحالة.

كقاعدة عامة ،يجب تقديم معرفين للهوية
على األقل لتسجيل الدخول ,يجب أن
تحضر معك جواز السفر ورخصة القيادة
بمعلومات متطابقة،مما يعني أن فيهما
بيانات مطابقة مثل اسمك وعنوانك
ومعلومات أخرى عنك ,لن يتم قبول
بطاقات الضمان االجتماعي وشارات العمل.

إحضر مبكراً لالختبار

من المستحسن أيضاً الذهاب إلى مكان
االختبار مبكراً حتى تتمكن من الدخول
إلى الموقع وضبط عقلك وجسمك على
االمتحان الفعلي .ال يوجد شيء مثل التآلف
مع البيئة المحيطة قبل االمتحان لمساعدتك
على االسترخاء ,إلى جانب ذلك كونك ذاهباً
لالختبار مبكراً يزيد من ثقتك بنفسك.
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الفصل األول

اإلطار العام إلدارة المشاريع

اطمئن .فكل شيء
تحتاجه ألداء االختبار
متوفر.

لن ُيسمح لك بأخذ أي
شيء داخل غرفة االختبار.
يتم توفير كل ما تحتاجه
لالمتحان ,سيتم وضع
أغراضك الشخصية مثل
والهواتف
محفظتك
المحمولة وساعتك في
مكان مخصص لألمانات.
أيضا قم بوضع زجاجة
المياه والوجبات الخفيفة
في األمانات لوقت
الراحة .ال تقلق بشأن
آلة حاسبة أو ساعة
الوقت ,يمكنك استخدام
اآللة الحاسبة الخاصة
بالحاسب اآللي وستعلم
الوقت من الحاسب
اآللي خالل االختبار.

ال داعي للذعر

ال تنزعج عندما تصادفك
سلسلة من األسئلة
الصعبة التي ال تستطيع
اإلجابة عنها فهذا يحدث
للجميع قم بتمييز هذه
األسئلة ودعها جانباً ،
دع عقلك الباطن يعمل
عليها بينما أنت تركز
على مجاالت أخرى
من االختبار ،ثم عد
إليها في نهاية االختبار
لإلجابة بشكل نهائي.
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استرخ
ِ

قبل أن تبدأ االختبار ،خذ بعض الوقت للجلوس أمام جهاز
الكمبيوتر الخاص بك والتنفس بعمق واستغل كل ما تراه
لمساعدتك على االسترخاء .بمجرد أن تكون مستعداً ،
خذ جولة كشفية مدتها  5دقائق ترشدك للتعرف على
واجهة االختبار ،سوف يساعدك قضاء الوقت في الجولة
في تهدئتك وفهم الواجهة .ال يتم احتساب الجولة في
وقت االختبار .بمجرد بدء االختبار ،تبدأ الساعة وتبدأ
الساعات األربع في العد .عالوة على ذلك ال يتوقف العد
إذا كنت تأخذ فترات راحة .ومع ذلك ،من المستحسن أخذ
استراحة  5-10دقائق في نصف الوقت خالل االختبار.

قم بقراءة كل سؤال بعناية وفهم قبل اإلجابة.

إذا لم تكن متأكداً من إجابتك ،فيمكنك «تمييزها»
واالنتقال إلى السؤال التالي .تتيح لك العالمات العثور
عليها بسرعة مرة أخرى والعودة الحقاً للتحقق من
اإلجابة .أقر العديد من المتقدمين لالختبار أنهم قد
سؤاال الحقاً في االختبار قد يساعد في اإلجابة
يصادفون
ً
على تلك األسئلة التي تم تمييزها للعودة لها الحقاً .

تجاهل الممتحنين اآلخرين

خالل االمتحان ،ستالحظ أن الكثير من الناس يأتون
ويذهبون تجاهلهم جميعاً فهؤالء هم الممتحنون الذين
يأخذون اختبارات مختلفة في فترات زمنية مختلفة.

يمكنك معرفة مدى أهمية االستعداد ليوم االمتحان .هناك
الكثير مما يجب فعله قبل أن تجلس على الحاسب اآللي إلجراء
االختبار ،لذلك من الجيد إعداد أكبر عدد ممكن من األشياء
في الليلة السابقة قدر اإلمكان ستجعل يومك أكثر هدوءاً
وأكثر تنظيماً وتضعك في اإلطار المناسب لتخطي االختبار.

كيف تقرأ هذا الكتاب؟
بناء على اإلصدار السادس لدليل إدارة المشاريع االحترافية.
تمت كتابة وإصدار هذا الكتاب ً

يتم تقديمه بطريقة منظمة ومهيكلة لتسهيل الفهم الواضح لمفاهيم إدارة
المشروع واألدوات والتقنيات والمنهجيات الخاصة بها .سيساعد هذا الفصل
القارئ على فهم كيفية الحصول على قراءة سهلة لهذا الكتاب.

 .1,11هيكل ومكونات الكتاب

يحتوي هذا الكتاب على  14فصل يمكن تصنيفها إلى ثالثة فئات رئيسية

كما هو موضح في الجدول .1,11

جدول  :1,11تصنيف فصول الكتاب

الفصول

التصنيف  /الوصف

1
2
3

توضح المفاهيم وأساسيات إدارة المشروع ،ويتضمن ذلك تحديد
مصطلحات إدارة المشروع وبيئات المشروع والهياكل التنظيمية
وكذلك دور مدير المشروع.

4,5,6,7
8,9,10
11,12,13

مجاال للمعرفة يتضمن
يقدم كل فصل من هذه الفصول العشر
ً
العديد من عمليات إدارة المشاريع التي يتم تكاملها معا لتحقيق
أقصى قدر من الكفاءة في إدارة المشروع.

14

يقدم الفصل األخير دراسة حالة عملية ،توضح كيف يمكن تنفيذ عمليات

إدارة المشروع المختلفة في مشروع حقيقي مع البيان ببيانات واقعية.

تشكل فصول مجاالت المعرفة غالبية مكونات الكتاب ،ويرد وصف هيكل هذه
الفصول في القسم التالي.
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 .2,11فصول المجاالت المعرفية

بناء على اإلصدار السادس لـكتاب إدارة المشاريع االحترافية  ،PMBOKهناك عشر مجاالت
ً
معرفية إلدارة المشاريع ،وهي:
إدارة تكامل المشروع.
إدارة نطاق المشروع.
إدارة الجدول الزمني للمشروع.
إدارة تكلفة المشروع.
مجاالت معرفية

إدارة جودة المشروع.
إدارة موارد المشروع.
إدارة تواصل المشروع.
إدارة مخاطر المشروع.
إدارة مشتريات المشروع.
إدارة المعنيين بالمشروع.

• يتم عرض كل مجال للمعرفة في فصل منفصل .يتضمن هذا الفصل األقسام الفرعية التالية.

 .1,2,11المفاهيم العامة لمجاالت المعرفة

يعرض هذا القسم القواعد األساسية لمجال المعرفة المحدد ودوره في إطار

إدارة المشروع على سبيل المثال يتم وصف المفاهيم العامة لمنطقة المعرفة الخاصة
بإدارة موارد المشروع على النحو التالي:
"األفراد الذين لديهم أدوار ومسئوليات معينة يشكلون فريق المشروع؛ يعملون معاً
لتحقيق أهداف المشروع ,تقع على عاتق مدير المشروع مسؤولية تكوين فريق المشروع
وإدارته وتحفيزه وتمكينه .تنقسم الموارد إلى المعدات و المواد و التوريدات  .وغيرها من
الموارد  .الفشل في السيطرة على موارد المشروع يمكن أن ينتج عنه التأخيرات والجودة

السيئة والتكاليف المرتفعة".

 2,2,11الممارسات الناشئة واالتجاهات الحديثة في مجال

المعرفة.

في هذا القسم ،يتم تقديم المناهج واالعتبارات المتطورة الجديدة المتعلقة بمجال المعرفة،
عادة في شكل جدول كما هو موضح في الجدول  2,IIوالذي يوضح
ً
يكون العرض التقديمي
مثاال للممارسات الناشئة واالتجاهات في مجال المعرفة بإدارة المشتريات للمشروع.
ً
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الجدول  :2,11مثال على الممارسات الناشئة واالتجاهات

الوصف

الممارسات الناشئة
واالتجاهات الحديثة

التطورات

في األدوات

األدوات اإللكترونية للمشتريات تستخدم لإلعالن

عن المشتريات وتقدم وثائق المشتريات للبائعين .
في مجال اإلنشاءات والصناعات الهندسية ،يتزايد االستخدام لنموذج

معلومات البناء  BIMأنه يوفر مقدار هائل من الوقت والمال في المشاريع.

 .3,2,11اعتبارات التخصيص لتطبيق مجال المعرفة.

يعرض هذا القسم العناصر التي يمكن تخصيصها لتوفير فوائد لمجال المعرفة الجاري تنفيذه،
وبالتالي لجميع أنشطة إدارة المشروع.
مثاال على اعتبارات التخصيص في مجال المعرفة الخاص بإدارة التواصل بالمشروع.
يوضح الجدول 3,11
ً

الجدوول  :3,11مثال على اعتبارات التخصيص
اعتبارات التخصيص

الوصف

إدارة المعرفة

وجود مخزون إدارة المعرفة واستخدامه.

 .4,2,11اعتبارات المشروعات الرشيقة في مجال المعرفة

تتطلب المشروعات ذات البيئات الرشيقة والمتكيفة تكراراً ومرونه أكثر من المشروعات ذات
البيئات التنبؤية .في كل فصل من مجاالت المعرفة يتم تقديم اعتبارا لتطبيق مجال المعرفة
في بيئات المشروعات الرشيقة والمتكيفة على سبيل المثال فيما يلي اعتبار لتطبيق إدارة
تكاليف المشروع في بيئة رشيقة أو متكيفة:
يمكن استخدام طرق التقدير الخفيف للحصول على توقعات سريعة وعالية المستوى
لتكاليف أعمال المشروع ،والتي يمكن تعديلها بسهولة عند ظهور التغييرات.
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 .5,2,11عمليات مجال المعرفة

يشتمل كل مجال من مجاالت المعرفة على العديد من عمليات إدارة المشروع ،في هذا
أوال بتنسيق جدولي يوضح
القسم يتم تقديم عمليات إدارة المشروع في منطقة المعرفة ً
اسم العملية والوصف ومجموعة عملية إدارة المشروع ذات الصلة (البدء والتخطيط
مثاال لتمثيل وصف إحدى عمليات
والتنفيذ والمراقبة والتحكم واإلغالق) .يوضح الجدول 4,II
ً
إدارة المشروع ،مجال المعرفة بإدارة اتصاالت المشروع.

جدول  4,11مثال على عمليات إدارة إتصاالت المشروع
العملية

الوصف

وضع خطة
إدارة التواصل

عملية وضع أسلوب وخطة مناسبين ألنشطة التواصل بالمشروع
بناء على االحتياجات للمعلومات لكل فرد أو مجموعة من المعنيين
ً

إدارة التواصل

عملية ضمان القيام بجمع المعلومات التنفيذية
الخاصة بالمشروع وتكوينها وتوزيعها بطريقة مالئمة.

التنفيذ

مراقبة االتصاالت

عملية ضمان تلبية احتياجات المشروع والمعنيين
بالمشروع فيما يتعلق بالمعلومات.

المراقبة والتحكم

بالمشروع ،وأصول المؤسسة المتاحة ،واحتياجات المشروع.

مجموعة العملية
التخطيط

بعد تقديم عمليات إدارة المشروع بتنسيق جدولي ،يتم تقديم شكل يوضح
التفاعالت الرئيسية بين عمليات إدارة المشروع في مجال المعرفة المحدد
والعمليات األخرى في مجاالت المعرفة األخرى.

التفاعالت الرئيسية بين الجوانب المعرفية

بالنظر إلى هذا األسلوب ،يتم تقديم شكل التفاعالت الرئيسية كما هو موضح في
مثاال على التفاعالت الرئيسية في إدارة تكلفة المشروع،
الشكل  2,11والذي يقدم
ً
ويجب مراعاة أن العمليات الملونة باللون األزرق تعني العمليات الخاصة بالجانب
المعرفي المراد بيان تداخالته مع بقية الجوانب ،أما البرتقالية اللون فتعني العمليات
المتداخلة مع هذا الجانب المعرفي من باقي الجوانب المعرفية األخرى والخطوط
الخضراء تعني مدخالت للجانب المعرفي والحمراء تعني مخرجات منه لبقية الجوانب.
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شكل  :2,11مثال على شكل التداخالت الرئيسية

19

يتم توضيح كل عملية إلدارة المشروع المرتبطة بفصل مجال المعرفة بشكل تفصيلي،
ويبدأ ذلك بتقديم وصف العملية وقيمتها بتنسيق جدولي كما هو موضح في الجدول
 5,11الذي يعرض عملية "وضع خطة إدارة المخاطر".
جدول  :5,11مثال على وصف وقيمة خطة إدارة مخاطر المشروع

وصف العملية
تحديد الطريقة التي يتم من خاللها
تطبيق أنشطة إدارة المخاطر في
المشروع.

قيمة العملية
أنها تضمن فاعلية هيكلة إدارة المخاطر وااللتزام
ما بين إدارة أنشطة المخاطر وأهداف المنظمة .

يتم تقديم المدخالت واألدوات والتقنيات ومخرجات العملية في الشكل كما هو موضح
في الشكل  3,11المتعلق بعملية "وضع خطة إدارة المخاطر".

الشكل  :3,11مثال للمدخالت واألدوات والتقنيات ومخرجات عملية إدارة مخاطر المشروع
بعد ذلك ،يتم وصف المدخالت واألدوات والتقنيات والمخرجات بالتفصيل مع
عادة ال
ً
أشكال توضيحية وأمثلة عند الضرورة .من الضروري اإلشارة إلى أن الكتاب
يكرر وصف  /شرح مدخالت أو أداة أو تقنية أو مخرجات تم وصفها بالتفصيل في
عملية أخرى للسماح بمزيد من التركيز على العناصر الفريدة وفسح المجال لألمثلة.
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 .6,2,11نصائح االمتحان

في كل فصل ،يعرض الكتاب نصائح لالمتحان الدولي يمكن أن تسهم في النجاح بامتحان
إدارة المشاريع االحترافية ,فيتم تقديم"نصائح االختبار"بكل فصل وتقع في قسم عملية
إدارة المشروع ذات الصلة ,يتم تقديم نصيحة االختبار بالشكل التالي:

الطريقة المفضلة لتسوية الدعاوى والنزاعات هي التفاوض إذا لم
وفقا
ً
يتم حل المطالبة من قبل الطرفين أنفسهم  ،يمكن معالجتها
عادة باتباع اإلجراءات المحددة في العقد.
ً
لتسوية المنازعات البديلة

نصائح االمتحان
 .7,2,11الخالصة

في نهاية كل فصل ،يتم تقديم ملخص شامل لتذكير القارئ بما تم قراءته ودراسته.
يقدم الملخص وصفاً رفيع المستوى لما تم سرده بالفصل.

 .8,2,11أسئلة التدريب

بعد التوضيح التفصيلي المقدم في كل فصل وكذلك الملخص ،يتم تقديم  10أسئلة تدريبية لكل
سؤاال بعد نهاية الفصول الثالثة األولى من الكتاب) ,تم
فصل من مجاالت المعرفة (يتم تقديم 15
ً
تصميم األسئلة لتغطية جميع عمليات إدارة المشروع الموضحة في الفصل ,بعض األسئلة هي أسئلة
موضعية بينما يغطي البعض اآلخر االتجاهات والممارسات الناشئة ،واعتبارات التخصيص ،واالعتبارات
الخاصة بالبيئات الرشيقة ،والمدخالت واألدوات والتقنيات والمخرجات والمفاهيم األساسية .

 .3,11دراسة تطبيقية

يقدم الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب دراسة حالة شاملة تعرض تنفيذ عمليات إدارة المشروع
في مشروع لالنشاءات ,يتم تقديم هذه الحالة بالنظر إلى مراحل المشروع الواقعية ,يوضح
العمليات التي يتم تنفيذها في البدء والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكم واإلغالق.
يوضح هذا الفصل العديد من القوالب ومخرجات إدارة المشروع التي توفر فهماً واضحاً لتنفيذ إدارة
المشروع في مشروع حقيقي .هذا يسهل الدراسة ويزيد من فرصة النجاح في امتحان .PMP
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ﻣﺠﺎﻻ ﺟﺪﻳﺪاً  ,ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﻨﺬ ﻣﺌﺎت اﻟﺴﻨﻴﻦ.
إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻴﺴﺖ
ً
وﻫﻨﺎك أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺸﻤﻞ:

ﺳﻮر اﻟﺼﻴﻦ اﻟﻌﻈﻴﻢ

اﻷﻟﻌﺎب اﻷوﻟﻴﻤﺒﻴﺔ

أﻫﺮاﻣﺎت اﻟﺠﻴﺰة

ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎب ﻟﻸﻃﻔﺎل

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

إﻃﻼق ﺳﻔﻴﻨﺔ
ﻓﻀﺎء ﻣﻦ اﻷرض

اﻟﻬﺒﻮط إﻟﻰ اﻟﻘﻤﺮ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﻨﻔﺎﺛﺔ

أﺟﻬﺰة ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻧﻈﺎم ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮاﻗﻊ

ﺳﻤﺎت اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﺸﺮوع ﻫﻮ ﻣﺴﻌﻰ ﻣﺆﻗﺖ ُﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻤﻨﺘﺞ أو ﺧﺪﻣﺔ او ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺘﻔﺮدة .

وﺗﻘﺎم اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻧﺘﺎج اﻟﺘﺴﻠﻴﻤﺎت ,وﻗﺪ ﻳﺆدي ﺗﺤﻴﻘﻴﻖ أﻫﺪاف
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ إﻟﻰ إﻧﺘﺎج واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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ﺟﺪول :1,1ﺗﺴﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﻨﺘﺞ ﻓﺮﻳﺪ

ﺧﺪﻣﺔ ﻓﺮﻳﺪة

ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺮﻳﺪة

ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ آﺧﺮ.
ﺗﺤﺴﻴﻦ أو ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﺎ.
ﻋﻨﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ.

وﻇﻴـــﻔﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺗﺪﻋـــﻢ اﻹﻧﺘﺎج
أو اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﺜﻼ.

ﻣﺴﺘﻬـﺪف أو وﺛﻴﻘﺔ
)ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻣﺸﺮوع ﺑﺤﺜﻲ(.

ﺧﻠﻴﻂ وﺣﻴﺪ ﻣﻦ
ﻣﻨﺘﺞ وﺧﺪﻣﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻣﺜـــــــﻞ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻟﻠﺠــﻮال
وﻣﺴﺘﻨـــــــﺪاﺗﻪ وﻓــــــﺮﻳﻖ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ.

وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎت اﻟﻤﺸﺮوع أو أﻧﺸﻄﺘﻪ .إﻻ أن ﻫﺬا
اﻟﺘﻜﺮار ﻻ ﻳﻐﻴﺮ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﺮﻳﺪة ﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺸﺮوع.
ﺑﻔ َﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
اﻟﻔ َﺮق أو ِ
اﻟﺘﻜــــــــﺮار :ﻧﻔـﺲ اﻟﻤﻮاد أو ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ وﺑﻨﻔﺲ ِ

اﻟﺘــــــﻤﻴﻴﺰ :اﻟﻤــــــــﻮﻗﻊ ،واﻟﺘﺼـــــــﻤﻴﻢ ،واﻟﺒـــــﻴﺌﺔ ،واﻟـــﺤﺎﻟﺔ ،واﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺸﻤﻞ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ( ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺐ دواﺋﻲ ﻟﻠﺴﻮق.
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺮﺷﺪ ﺳﻴﺎﺣﻲ.
دﻣﺞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻴﻦ.
ﺗﺤﺴـــــــــــــﻴﻦ اﻟﻌـﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮب وﺗﺮﻛﻴﺒﻪ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

ﻣﻘﺪﻣﺔ

اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ.
ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـــــــﺞ ﺣﺎﺳﻮﺑﻲ ﻣﺴﺘﺨﺪم
ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﺤﺚ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ
ﺟﺪﻳﺪة.
ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﺒﻨﻰ.

ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻬﻢ "اﻟﻤﺴﻌﻰ اﻟﻤﺆﻗﺖ" .ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﺮوع
ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺑﺪاﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺤﺪدة .وﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﺆﻗﺖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟﻞ.
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ﺪرك ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ أﻣﺮ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺗُ َ
ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﺳﺘﻨﻔﺬ أو ﻟﻢ ﻳﻌﺪ
ﻣﺘﺎﺣﺎً ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ ﻟﻠﻤﺸﺮوع

ﻟﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻷﻫﺪاف
أو ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ

ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺸﺮوع ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ:

وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ أو ﻛﻼﻫﻤﺎ .ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮدود اﻷﻋﻤﺎل ﻫﻮ اﻟﻌﺎﺋﺪ ،ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺜﻞ )اﻟﻮﻗﺖ أو اﻟﻤﺎل أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ( أو ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﺷﻴﺊ ﻣﺎ .

أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ

اﻷﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻤﺮاﻓﻖ

اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت

اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻷدوات

اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ

اﻟﺴﻤﻌﺔ
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 1.1إدارة اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﻘﺪﻣﺔ

ﻳﺒﺪأ ﻗﺎدة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ.
ﻫﻨﺎك أرﺑﻌﺔ ﻓﺌﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ:
-1ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
-2إرﺿﺎء ﻃﻠﺒﺎت أو اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ.
-3ﺗﻨﻔﻴﺬ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻷﻋﻤﺎل أو اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
-4إﻋﺪاد أو ﺗﺤﺴﻴﻦ أو أوإﺻﻼح اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت.

اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻪ ﻹدارة اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

اﻟﺘﻌـــــﺮﻳـﻒ

إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻬﺎرات واﻷدوات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺸﺮوع.

ﻃﺮق اﻹﻧﺠﺎز

ﻨﺠﺰ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﻟﺪﻣﺞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﻴﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ﺗُ َ
إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻤﺸﺮوع.

اﻷﻫﻤﻴﺔ

ﺗﻤﻜﻦ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة.

 .2.1اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻣﺤﻔﻈﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ و وإدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
وﻳﻤﻜﻦ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺛﻼث ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ:
-1ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬاﺗﻪ.
-2ﻣﺸﺮوع داﺧﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ.
-3ﻣﺸﺮوع داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ.
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إدارة اﻟﺒﺮاﻣﺞ )(Program Mamagement

ﻳﻌﺮف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ ،واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗُ ﺪار
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺪ إدارة ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
ﺣﻴﺚ أن إدارة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﻫﻲ إﻻ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻤﺒﺎدئ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺗﺤﻜﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ إدارة
ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ٍ

إدارة اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ )(portfolio management

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،واﻟﺒﺮاﻣﺞ ،واﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ،واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮى إدارﺗﻬﺎ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
وﺗﻌﺮف إدارة ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ واﺣﺪة
أو أﻛﺜﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ,وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﺮاﻣﺞ
أو اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ أو ﻣﺘﺼﻠﺔ اﺗﺼﺎﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮاً.

ﺗﻬﺪف إدارة ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ إﻟﻰ
-1ﺗﻮﺟﻴـــﻪ ﻗـــﺮارات اﻻﺳﺘﺜــﻤﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ.

-4إﻋﻄﺎء اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮارد
اﻟﻔﺮﻳﻖ واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎدﻳﺔ.

-2اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺨﻠﻴﻂ اﻷﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ،
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺬي ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺰﻳﺞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ.

-5زﻳﺎدة اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺮﻏﻮب
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

-3ﺗﻮﻓــــﻴﺮ اﻟﺸـــﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘــﺮارات.

-6ﺗﻮﺣﻴﺪ إدارة ﺳﺠﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﻜﻠﻲ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت.

إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻫﻲ:

 -1ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺈدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﺪﺧﻼت إﻟﻰ ﻣﺨﺮﺟﺎت.
 -2ﻣﺠﺎل دراﺳﺔ ﻳﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻹدارة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
 -3ﺗﻬﺘﻢ إدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﺴﻠﻊ و/أو اﻟﺨﺪﻣﺎت.
 -4ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻜﻔﺎءة ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺜﻠﻰ
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء.
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ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ

ﺗﺮﺗﻜﺰ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف واﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ .وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺸﺮوع ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺎط ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﻦ ﺧﻼل دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﺷﻜﻞ رﻗﻢ  2,1ﻳﻌﺮض اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
ﻣﻨﺘﺞ ﺟﺪﻳﺪ،

ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻨﺘﺞ ﺣﺎﻟﻲ،

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.

اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﻧﻬﺎﻳﺔ

دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻨﺘﺞ

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع.

اﻟﺸﻜﻞ 2,1ﻳﻌﺮض اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.

 3.1اﻹدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ و اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت )(OPM

 اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻹدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻫﻮ ﺿﻤﺎن أن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔوﺗﺨﺼﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ. 3,1
 ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻹدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن أن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔﺗﻔﻬﻢ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ،اﻷﻫﺪاف ،واﻟﺘﺴﻠﻴﻤﺎت.

ﻣﺮاﺟﻌﺎت وﺗﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ

اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ:
ﻗﺮارات ﺗﺤﺼﻴﻞ
اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ

اﻟﺒﺮاﻣﺞ
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ:
ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

ﺗﺤﻠﻴﻞ أﺛﺮ اﻷﻋﻤﺎل
ﺗﺤﻠﻴﻞ أداء اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
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 .4,1ﺑﻨﺎء وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

 .1.4.1دورات ﺣﻴﺎة وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮوع

دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻪ
وﺣﺘﻰ اﻛﺘﻤﺎﻟﻪ.
دورة ﺣﻴﺎة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن

 -1ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ.

 -1ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ -2 .ﻣﺘﻜﺮرة -3 .ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ.

 -2ﻣﺘﻜﻴﻔﺔ.

ﻫﻨﺎك ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ
أو اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ .وﺗﺪﻋﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺮاﺣﻞ دورة ﺣﻴﺎة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ .وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن دورة ﺣﻴﺎة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ،أو ﻣﺘﻜﺮرة ،أو ﻣﺘﺰاﻳﺪة ،أو ﻣﺘﻜﻴﻔﺔ أو ﻧﻤﻮذج ﻫﺠﻴﻦ.

ﺟﺪول  .4,1دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻧﻮع

اﻟﻮﺻﻒ

دورة اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ

-1ﻳ َﺤﺪد ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺸﺮوع ووﻗﺘﻪ وﺗﻜﻠﻔﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺒﻜﺮة ﻣﻦ دورة اﻟﺤﻴﺎة.
ُ
-2أي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق ﺗﺪار ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ.
-3ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة أﻳﻀﺎً إﻟﻰ دورة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ دورة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺸﻼﻟﻲ.

دورة اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻤﺘﻜﺮرة

-1ﻳﺤﺪد ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺒﻜﺮاً ﻓﻲ دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع.
ﺗﻌﺪﻳﻼ روﺗﻴﻨﻴﺎً ﺣﺴﺐ ﻓﻬﻢ ﻓﺮﻳﻖ
-2وﻟﻜﻦ ﺗﻌﺪل ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ً
اﻟﻤﺸﺮوع ﻟﻠﺰﻳﺎدات ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺞ.
-3وﺗﻘﻮم اﻟﺘﻜﺮارات ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻟﻤﺘﻜﺮرة.
-4ﺗﻀﻴﻒ اﻟﺰﻳﺎدات إﻟﻰ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ.

دورة اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة
دورات اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻤﺘﻜﻴﻔﺔ
دورة اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻬﺠﻴﻦ

-1ﺗُ ﻨﺘَ ﺞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻴﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺼﻮرة
ﻣﺴﺒﻘﺎ.
ً
ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪد

-2وﺗﺤﺘﻮي اﻟﺘﺴﻠﻴﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻘﻂ.

-1ﺗﻜﻮن دورات اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺘﻜﻴﻔﺔ رﺷﻴﻘﺔ أو ﺗﻜﺮارﻳﺔ أو ﻣﺘﺰاﻳﺪة.
-2وﻳﺤﺪد اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻜﺮار.
-3ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎر أﻳﻀﺎً إﻟﻰ دورات اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺘﻜﻴﻔﺔ ﺑﺎﺳﻢ دورات اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺮﺷﻴﻘﺔ أو
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ.
اﻟﺘﻲ ﺗﺪار ً
-1ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ دورة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ واﻟﻤﺘﻜﻴﻔﺔ.
-2ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺟﻴﺪاً أو اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ دورة ﺣﻴﺎة
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ،
-3ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻄﻮر ﺗﺘﺒﻊ دورة ﺣﻴﺎة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺘﻜﻴﻔﺔ.
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دورة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ
ﻫﻲ ﻧﻬﺞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻗﻴﻮد اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )اﻟﻮﻗﺖ
واﻟﻨﻄﺎق و اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ(.

ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع و ﻳﺘﻢ وﺿﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ .4,1

ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻀﺎح اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ  progressive elborationأو
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺘﺪرج rolling wave planningو ﻫﺬا ﻻ ﻳﻐﻴﺮ اﻟﻨﻄﺎق وﻟﻜﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺘﺪرج ﻓﻲ دورات أﺻﻐﺮ.
ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﻧﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺟﺮاء إﻋﺎدة اﻟﻌﻤﻞ.

ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﺗﺼﻤﻴﻢ

اﺧﺘﺒﺎر

ﺗﻄﻮﻳﺮ

ﺗﺴﻠﻴﻢ

ﺷﻜﻞ  : 4.1دورة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ

دورة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺘﻜﺮرة

ﻓﻌﺎﻻ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﻗﺼﻴﺮ ،واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ ﺑﻤﺎ
ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ
ً
ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ .ﻳﻌﺘﻤﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻞ أﺻﻐﺮ ،و ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻜﺮارات ﺻﻐﻴﺮة ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ دورة .ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻳﻮﺻﻲ
ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ وﻟﻜﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﺮار ﻛﻠﻤﺎ
ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ.
ﺗﺨﻄﻴﻂ

اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ
إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ

اﻟﺒﻨﺎء

اﻟﺘﻜﺮار
رﻗﻢ 1

ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﺗﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺒﻨﺎء

اﻟﺘﻜﺮار
رﻗﻢ 2

ﺗﺨﻄﻴﻂ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت

اﻻﺧﺘﺒﺎر

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

اﻟﺒﻨﺎء
ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ
إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ

ﺷﻜﻞ  : 5.1دورة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻜﺮارﻳﺔ
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اﻟﺘﻜﺮار
رﻗﻢ 3

ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
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دورة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة

ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻮات إﺿﺎﻓﻴﺔ ذات إﻃﺎرات زﻣﻨﻴﺔ
ﻣﺤﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎً  .ﻛﻞ زﻳﺎدة ﺗﻀﻴﻒ وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ،وﺗﻜﺮر ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻫﺬا
اﻟﻨﻬﺞ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺨﺮوج ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼء ،ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ،وﻫﻮ ﻣﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻤﺎذج اﻷوﻟﻴﺔ .prototyping

ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ  6,1دورةاﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة.
اﻟﺠﺰء 1

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

اﻟﺠﺰء 2

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

اﻟﺠﺰء 3

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ

دورة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺘﻜﻴﻔﺔ

اﻻﺧﺘﺒﺎر

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

اﻻﺧﺘﺒﺎر

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻻﺧﺘﺒﺎر

اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

ﺷﻜﻞ  : 6.1دورة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة

ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ  .Agileﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻓﻌﺎل ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،وﻫﻮ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻓﻲ إﺷﺮاك اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،واﻟﻘـــــــﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤـﺪﻳﺪ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﺮار.
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻜﺮارات ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ وﻣﺘﻮازﻳﺔ.
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻜﺮارات ﻣﻦ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ.
ً

ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ  7,1دورة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺘﻜﻴﻔﺔ.
ﻗﺎﺋﻤــــــﺔ اﻟﺨﺼــــﺎﺋﺺ
ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ اﻷوﻟـﻮﻳﺔ

ﻣﺠﻤــﻮﻋﺔ اﻟﺨﺼــﺎﺋﺺ
اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻟﻠﺘﻜﺮار اﻟﺘﺎﻟﻲ

ﺗﻌﻠﻢ

ﺗﺨﻄﻴﻂ

ﺗﻘﻴﻴﻢ

ﺗﻄﻮﻳﺮ

ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة

ﺷﻜﻞ  : 7.1دورة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺘﻜﻴﻔﺔ
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دورة اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ
اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻬﺠﻴﻦ ﻳﺄﺧﺬ اﻷﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﻨﺒﺆي ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ،وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻤﺘﻜﻴﻒ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ.

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎً اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ذروﺗﻬﺎ
ﺑﺈﻛـــﻤﺎل ﺗﺴـــــﻠﻴﻢ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ .وﻳﻤﻜﻦ وﺻﻒ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﻓﻲ دورة اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت.
وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﻤﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس وﻓﺮﻳﺪة ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺤﺪدة.ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﻤﺎت ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ)اﻻﺳﻢ,اﻟﻌﺪد,اﻟﻤﺪة(.

ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

ﻘﺎرن أداء اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻊ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺸﺮوع واﻷﻋﻤﺎل
ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﺗﻘﺎم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ .ﺣﻴﺚ ُﻳ َ
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ،ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
02

03

04

ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﺸﺮوع

ﺧﻄﺔ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع

وﺧﻄﺔ إدارة اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ

01

دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوي
ﻟﻠﻤﺸﺮوع

وﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل:ﻗﺮار اﻻﺳﺘﻤﺮار/اﻟﺘﻮﻗﻒ(
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

-1اﻻﺳﺘﻤﺮار إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

-2اﻻﺳﺘﻤﺮار إﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

-3إﻧﻬﺎء اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺗﺪار دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت
إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ .وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺨﺮج واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﺳﺘﺨﺪام أدوات وﺗﻘﻨﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ 8 ,1
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ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ

ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ارﺗﺒﺎط اﻟﻤﺪﺧﻼت ،واﻷدوات ،واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت،

واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ داﺧﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﺧﺮى.

اﻟﻤﺪﺧﻼت
 -1ﻣﺪﺧﻞ د
 -2ﻣﺪﺧﻞ ي

اﻻدوات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
 -1أداة ج
 -2أداة ﻫـ

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
 -2ﻣﺨﺮج ب
 -1ﻣﺨﺮج أ
ﺷﻜﻞ  : 8.1ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع
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ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪد اﻟﺘﻜﺮارات ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ و اﻟﺘﺪاﺧﻼت ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول 5,1

ﺟﺪول  :5,1ﻳﻮﺿﺢ ﺗﻜﺮار اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﺎط
ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع
ً
ﻣﺤﺪدة

أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ:

-1ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﺸﺮوع

-2إﻏﻼق اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة دورﻳﺎ
ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ

ﺆدى ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗُ ﱠ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻤﺸﺮوع
أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ:

أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ:

-1ﺗُ ﺠﺮى ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻴﺎزة اﻟﻤﻮارد ﺣﺴﺐ
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮارد.

-2ﻛﻤﺎ ﺗُ ﺠﺮى ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺟﺮاء اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺮاد ﺷﺮاؤه.

-1ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺤﺪث ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻤﺸﺮوع،
وﺑﺨﺎﺻﺔ إذا اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺘﺪرج أو أﺳﻠﻮب
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺘﻜﻴﻒ.

-2واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻫﻲ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﻫﺪاف اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺤﺪدة .وﺗﻜﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺸﺮوع،
ﺣﻴﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ،ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ .6,1

ﺟﺪول  :6,1ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﻤﻮﺿﻮع

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺪء

ﺠﺮى ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ أو ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﻮﺟﻮد
ﺗُ َ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ

ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺤﺴﻴﻦ أﻫﺪاﻓﻪ .وﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻨﻔﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ.
ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ُﻳ ﱠ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدى ﻹﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺸﺮوع.

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ

ﺣﺮز ﻣﻦ ﺗﻘﺪم وأداء ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع.
ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺘﺒﻊ وﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺿﺒﻂ ﻣﺎ ُأ ِ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻏﻼق

ﺗﺆد َى رﺳﻤﻴﺎً ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل أو إﻏﻼق اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﺪ.
ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﱠ
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اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت أﻳﻀﺎً ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ،واﻟﻤﺠﺎل
ﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ
وﻳ ﱠ
ﺤﺪد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ُ
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻫﻮ ﻣﺠﺎل ﻣﺤﺪد ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ُﻳ ﱠ
ﺧﻼل:
-1ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت

 -2اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 -3اﻷدوات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت

ﻌﺮف ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ,وﺗﺴﺘﺨﺪم
رﻏﻢ أن اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ،ﺗُ ﱠ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮة اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻗﺖ.
واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺸﺮة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺟﺪول .7,1

ﺟﺪول  :7,1اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ

أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ

إدارة ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺮوع

ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﻌﺮﻳﻒ وﺗﺠﻤﻴﻊ وﺗﻮﺣﻴﺪ وﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻧﺸﻄﺔ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.

إدارة ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺸﺮوع

ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ،
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻘﻂ ،ﻹﻛﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻨﺠﺎح.

إدارة اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ

ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.

إدارة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع

ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ووﺿﻊ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ وﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ
ﺘﻜﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة.
ﻳﺴ َ
وإدارﺗﻬﺎ وﺿﺒﻄﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ُ

إدارة ﺟﻮدة اﻟﻤﺸﺮوع

ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺠﻮدة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ
وإدارة وﺿﺒﻂ اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع.

إدارة ﻣﻮارد اﻟﻤﺸﺮوع

ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻠﻤﺸﺮوع واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وإدارﺗﻬﺎ.

إدارة اﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺸﺮوع
إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺸﺮوع

ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺸﺮوع وﺟﻤﻌﻬﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ
واﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ واﻟﺘﺼﺮف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻼﺋﻢ وﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺟﺮاء ﺗﺨﻄﻴﻂ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ،وﺗﺨﻄﻴﻂ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ،وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ،وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع.

إدارة ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻤﺸﺮوع

ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺸﺮاء أو ﺟﻠﺐ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت و اﻟﺨﺪﻣﺎت أواﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ
ﺧﺎرج ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ.

إدارة اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع

ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﻓﺮاد أو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ أو ﺗﺘﺄﺛﺮ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ،وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﻢ وأﺛﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ إدارة
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﺷﺮاك اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
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اﻟﺸﻜﻞ  9,1ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺨﻄﻴﻄﺎً ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻣﺠﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ.

ﺷﻜﻞ  : 9.1ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺸﺮوع
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ﻳﺘﻢ ﻋرض ﺑﻴﺎﻧﺎت إدارة اﻟﻣﺷروع وﺗدﻓق اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ 10,1
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺧﻄﺔ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع
وﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻪ

ﺑﻴﺎﻧــــــــﺎت أداء اﻷﻋﻤﺎل

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻀﺒﻂ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أداء اﻷﻋﻤﺎل

اﻟﻀﺒﻂ اﻟﺸﺎﻣﻞ
ﻟﻠﻤﺸﺮوع

ﺗﻘﺎرﻳـــــﺮ أداء اﻟﻤﺸﺮوع

ﺿﺒﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

اﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺸﺮوع

أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ

ﺷﻜﻞ  : 10.1ﺑﻴﺎﻧﺎت إدارة اﻟﻤﺸﺮوع وﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﺪﻳﺮو اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ .ﻓﺎﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻹﺟﺮاءات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻬﻨﻲ
ﻣﺎ ،وﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻮﺿﺢ ﺑﺠﻼء أن دﻟﻴﻞ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻮﺿﺢ ﺑﻬﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ.

ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺪ:

-1ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺧﺒﺮاء داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

-3ﻳﺠﺮي اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.

-2ﻳﺠـﺮى ﺷﺮاؤﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ.

-4ﻳﺠﺮي اﻟﺤــﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ وﻛﺎﻻت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﺛﺎﺋﻖ أﻋﻤﺎل إدارة اﻟﻤﺸﺮوع

ﻳﺤﺘﺎج ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﺿﻤﺎن أن ﻳﺤﻘﻖ أﺳﻠﻮب إدارة اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻐﺮض ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﻷﻋﻤﺎل.
وﺗﻌﺮف ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول  ،8,1وﻫﺎﺗﺎن اﻟﻮﺛﻴﻘﺘﺎن ﻣﺘﺮاﺑﻄﺘﺎن وﻳﺠﺮي ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﻤﺎ
ّ
وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻜﺮر ﻋﻠﻰ ﻣﺪار دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع.
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اﻟﺠﺪول  :8,1وﺻﻒ وﺛﺎﺋﻖ أﻋﻤﺎل إدارة اﻟﻤﺸﺮوع
ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻷﻋﻤﺎل

وﺛﻴﻘﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل

ﺧﻄﺔ إدارة
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﻮﺿﻮع
-1ﺗﻮﺛﻴﻖ دراﺳﺔ ﺟﺪوى اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
-2ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻌﺰز اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء.
-3ﺗﺴﺮد أﻫﺪاف اﻟﻤﺸﺮوع وأﺳﺒﺎب ﺑﺪﺋﻪ.
-4ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺄﻫﺪاف اﻟﻤﺸﺮوع.
-5ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻃﻮال دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع.
-6ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﻤﺸﺮوع وﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺮار ﻧﺴﺘﻤﺮ
أو ﻻ ﻧﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع.
ﺗﺼﻒ ﺧﻄﺔ إدارة اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻊ وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ،
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ،ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
-1اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع؛ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ(.
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ُﻳ ﱠ
-2اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ)ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ
اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ(.
-3اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ،واﻟﺠﺎرﻳﺔ(.
-4ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ
وﺗﺴﺠﻴﻞ وإﺑﻼغ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻹﻃﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ
اﻟﺨﻄﺔ(
-5اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺒﻴﺎن
اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ،و اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،و اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة(.
-6اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ أو أن ﺗﻜﻮن واﺿﺤﺔ(.
-7اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ(.

ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻮﺛﻴﻘﺘﺎن ﻣﺘﺮاﺑﻄﺘﺎن وﻣﺘﻄﻮرﺗﺎن وﻣﺘﻜﺮرﺗﺎن ﻃﻮال دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع.
ﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
وإﻳﺼﺎل ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل  .ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ أﻫﺪاف اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
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* ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎل .وﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ،ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
01

05
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻲ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ )(BCR

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
)(NPV

02
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
)(ROI

04
ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺮﺟﺎع
)(PBP

03

ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ)(IRR

* ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل.
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ
وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ اﻟﻤﺮﻏﻮب.

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺄﺣﻜﺎم
وﺷﺮوط اﻟﻌﻘﺪ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،وأﻫﺪاﻓﻬﺎ،
وﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ رﺿﺎ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع.

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﻤﻴﻞ /اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﻗﺒﻮﻟﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤﺎت
اﻟﻤﺸﺮوع.

ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻤﺎت ﻓﻲ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻮدة
اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.

ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ.
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اﻟﺨﻼﺻﺔ
ﻗﺪم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ .ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ :اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،وﻟﻬﺎ ﺑﺪاﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺤﺪدة.
ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻨﺘﻬﻴﺎً إذا ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﻤﺸﺮوع ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف.
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ إدارة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻊ إدارة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ؛ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ إدارة اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻣﻊ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ
واﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻓﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺗﺸﻤﻞ دورات ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ دورة ﺣﻴﺎة ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ،ودورة ﺣﻴﺎة ﻣﺘﻜﺮرة ،ودورة
ﺣﻴﺎة ﻣﺘﺰاﻳﺪة ،ودورة ﺣﻴﺎة ﺗﻜﻴﻔﻴﺔ ،ودورة ﺣﻴﺎة ﻫﺠﻴﻨﺔ .وﺗﺸﻤﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت إدارة
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ) 49ﻋﻤﻠﻴﺔ( ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ )اﻟﺒﺪء
واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ واﻹﻏﻼق( ،وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ )إدارة اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ،
إدارة اﻟﻨﻄﺎق،إدارة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ,إدارة اﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ،إدارة اﻟﺠﻮدة ،وإدارة اﻟﻤﻮارد ،وإدارة
اﻻﺗﺼﺎﻻت ،وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،وإدارة اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ،وإدارة اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع(.
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ) (Tailoringﻧﮭﺞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻗﻮاﻟﺐ
وﻗواﻋد اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ .ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻤﺖ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ وﺛﺎﺋﻖ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة
أﻫﺪاف اﻟﻤﺸﺮوع وﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻨﺠﺎح.
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ﺗﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎت ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺬه اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات
أﺛﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ أو ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع .وﻫﻨﺎك ﻓﺌﺘﺎن رﺋﻴﺴﻴﺘﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات وﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ) (EEFsوأﺻﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ).(OPAsﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﻮل اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وأﺻﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻧﻈﺮ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ .1,2
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت وﻣﻜﻮﻧﺎت ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻮﺿﺢ أدﻧﺎه .١,2
ﺟﺪول  1,2ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع وأﺻﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع
)(EEFs

أﺻﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
)(OPAs

-1ﺗﻨﺸﺄ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺧﺎرج اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺧﺎرج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

-1أﺻﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻫﻲ داﺧﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.

-2وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ،
أو ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ،أو اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ .أو ﻣﺸﺮوع
آﺧﺮ ،أو ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎً.

-2وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ أو اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أو اﻟﻤﺸﺮوع.

اﻟﻤﺆﺛﺮات

EEFs
ﺧﺎرﺟﻴﺔ

OPAs
داﺧﻠﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت،
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻹﺟﺮاءات

اﻟﺸﻜﻞ  1٫2ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت و ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺆﺛﺮات
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اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع )(EEFs

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ) (EEFsإﻟﻰ داﺧﻠﻴﺔ و/أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺠﺪول 2.2اﻟﻤﻮﺿﺢ أدﻧﺎه ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

ﺟﺪول  2,2ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ

-1ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،واﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ،ﻣﻦ
اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ :اﻟﺮؤﻳﺔ ،واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،واﻟﻘﻴﻢ ،واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات،
واﻷﻋﺮاف اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وأﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎدة ،واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ واﻟﺴﻠﻄﺔ ،واﻷﺳﻠﻮب اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ،
واﻷﺧﻼق ،واﻟﻤﻴﺜﺎق اﻷﺧﻼﻗﻲ.

-1ﻇﺮوف اﻟﺴﻮق  :وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ :اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ،
واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ،واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
-2اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات واﻹﺷﻜﺎﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ :وﻣﻦ
اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ :اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،واﻟﻤﻴﺜﺎق اﻷﺧﻼﻗﻲ،
واﻷﺧﻼق ،واﻟﺘﺼﻮرات.

-2اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ واﻟﻤﻮارد :وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ  :ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ،واﻟﻔﺮق اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ،واﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،واﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ.

-3اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ :اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ ،وﺣﻤﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل ،واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ،
واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت.

-3اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ :واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ،
واﻟﻤﻌﺪات ،وﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،وأﺟﻬﺰة
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

-4ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ :وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ :ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻷداء ،وﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ،
وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دراﺳﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻘﻄﺎع ،وﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.

-4ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  :وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ :
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺠﺪوﻟﺔ ،وأﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ،وواﺟﻬﺎت اﻟﻮﻳﺐ،
واﻟﻨﻈﻢ اﻵﻟﻴﺔ اﻵﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،وأﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ.

-5ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻮارد :وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  :اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮاء ،واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ،واﻟﻤﻮردﻳﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ
اﻟﺒﺎﻃﻦ ،واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون.
-6ﻗﺪرة اﻟﻤﻮﻇﻒ :وﺗﺸﻤﻞ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  :اﻟﺨﺒﺮات،
واﻟﻤﻬﺎرات ،واﻟﻜﻔﺎءات ،واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪى
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

-5اﻟﺒﺤﻮث اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ :وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ :اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﻤﻨﺸﻮرات ،وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻷداء.
-6اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ :وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ:
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ،واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺠﻮدة واﻟﺼﻨﻌﺔ.
-7اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ :ﻣﻌﺪﻻت
أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت ،وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ،وﻣﻌﺪﻻت
اﻟﺘﻀﺨﻢ ،واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ،واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ.
-8اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ :وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ :ﻇﺮوف
اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻄﻘﺲ ،واﻟﻘﻴﻮد.
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أﺻﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )(OPAs

اﻟﺠﺪول اﻟﻤﻮﺿﺢ أدﻧﺎه ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻷﺻﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ).(OPAs
ﺟﺪول  3,2أﺻﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

اﻟﺒﻨﺪ
اﻟﺘــــﻌﺮﻳﻒ

اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ
أﺻﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) (OPAsﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻂ ،واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت،
واﻹﺟﺮاءات ،واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ .وﻫﺬه اﻷﺻﻮل ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع.
-1وﺗﺸﻤﻞ أﺻﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أي أداة ،أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ ،أو ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ أي أو ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أو إدارة اﻟﻤﺸﺮوع.

-2ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ أﺻﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻳﻀﺎً اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
-3وﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ أﺻﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ،وﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ).(EVM

ﺗﻘﺴـــﻴﻢ
اﻟﻔـــــﺌﺎت

-1اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاءات.
-2ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ.

أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ  -ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ

-1ﻳﺤﺘﺎج ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة ،إﻟﻰ ﻓﻬﻢ أﻳﻦ ﺗﻜﻤﻦ
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺼﻼﺣﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

-2وﻫﺬا اﻟﻔﻬﻢ ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌﺎل
ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ وﻧﻔﻮذه ،وﻛﻔﺎءﺗﻪ ،وﻗﻴﺎدﺗﻪ ،واﻟﻘﺪرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻹﻛﻤﺎل
اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻨﺠﺎح.
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ﻣﺘﻔﺮدا ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي
ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺘﻌﺪدة داﺧﻞ إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻳﻨﺸﺊ
ﻧﻈﺎﻣﺎ
ً
ً
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم .وﻳﺤﺪد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻨﻔﻮذ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻜﻔﺎءة
واﻟﻘﺪرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم.
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ  4,2ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻈﺎم وﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺎم.
ﺟﺪول  :4,2ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻈﺎم وﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺎم

ﻣﺒﺎدئ اﻟﻨﻈﺎم

ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻈﺎم

-1اﻷﻧﻈﻤﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ.

-1أﻃﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ.

-2اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ.

-2ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹدارة.

-3ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ.

-3أﻧﻮاع اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.

-4اﻷﻧﻈﻤﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
-5اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ.

أﻃﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﻳﺘﻢ ﻋﺮض ﺧﺼﺎﺋﺺ إﻃﺎر اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول 5.2
اﻟﺠﺪول  :5,2ﺧﺼﺎﺋﺺ أﻃﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﻣﻮﺿﻮع

اﻟﻮﺻﻒ

ﻣﻔﻬﻮم
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

-1اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد.
-2ﺗﺸﻤﻞ دراﺳﺔ اﻷﺷﺨﺎص ،واﻷدوار ،واﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ،واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.
-3ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وردود اﻷﻓﻌﺎل.

ﻣﻜﻮﻧﺎت
أﻃﺎر اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﺗﺄﺛﻴﺮ أﻃﺮ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

-1اﻟﻘﻮاﻋﺪ.
-2اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.
-3اﻹﺟﺮاءات.
-4اﻟﻌﺎدات.

-5اﻟﻌﻼﻗﺎت.
-6اﻷﻧﻈﻤﺔ.

-7اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت.

-1وﺿﻊ أﻫﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.
-2ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ.
-3ﺗﺤﺴﻴﻦ اداء.
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ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹدارة

ﻳﺘﻢ ﻋﺮض ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول.6,2
اﻟﺠﺪول  : 6,2ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹدارة

اﻟﺒﻨﺪ
اﻟﺘﻌـــــﺮﻳﻒ
أﺳــــــﺎس اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
داﺧــــــــــﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

اﻟﻤﻬﺎم
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
أو اﻟﻤﺒﺎدئ

اﻟﻮﺻﻒ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹدارة ﻫﻲ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.

 -أﻃﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

 -ﻧﻮع اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻤﺤﺪد.

ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﺘﻮاﻓﺮ ﻷداء اﻟﻌﻤﻞ.اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻷداء اﻟﻌﻤﻞ.ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺴﻤﺎت
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ أداء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻼﺋﻢ ًﻛﺎﻟﻤﻬﺎرة واﻟﺨﺒﺮة.
اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﺣﺘﺮام اﻟﺴﻠﻄﺔ ،واﻷﺷﺨﺎص ،واﻟﻘﻮاﻋﺪ(.وﺣﺪة اﻷواﻣﺮ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﻌﻄﻲ اﻷواﻣﺮ ﺑﺄي إﺟﺮاء أوﻧﺸﺎط ﻷي ﻓﺮد(.
وﺣﺪة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺧﻄﺔ واﺣﺪة ورﺋﻴﺲ واﺣﺪ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻬﺪف(.
اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻬﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺪاف اﻟﻔﺮدﻳﺔ.اﻷﺟﺮ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺠﺰ.اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد.ﻗﻨﻮات ﺗﻮاﺻﻞ واﺿﺤﺔ.اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖاﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ؛اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ.ﺳﻼﻣﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ.ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد.-اﻷﺧﻼق اﻟﻤﺜﻠﻰ.

أﻧﻮاع اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻴﻜﻞ واﺣﺪ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻳﻀﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻳﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ،ﻫﻤﺎ:
-1أﻧﻮاع اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام.
-2ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺤﺪدة.
ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول .7,2
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اﻟﺠﺪول  :7,2اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت

اﻟﻤﺎﻟﻚ

ﻗﻠﻴﻠﺔ أو
ﻻﺗﻮﺟﺪ
دوام ﺟﺰﺋﻲ

ﺳﻠﻄﺔ
ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

دور
ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

دوام ﺟﺰﺋﻲ
 /ﻣﻨﺴﻖ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

وﻇﻴﻔﻲ
)ﻣﺮﻛﺰي(

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

دوام ﺟﺰﺋﻲ
 /ﻣﻨﺴﻖ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﺘﻌﺪد
اﻟﺸﻌﺐ

اﻟﻤﻨﺘﺞ  /اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

دوام ﺟﺰﺋﻲ
 /ﻣﻨﺴﻖ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

دوام ﺟﺰﺋﻲ

ﻣﺼﻔﻮﻓﻲ
ﻗﻮي

اﻟﻤﻨﺼﺐ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
 /ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

دوام ﻛﻠﻲ

ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
 /ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

دوام ﻛﻠﻲ

ﻣﺼﻔﻮﻓﻲ
ﺿﻌﻴﻒ

اﻟﻤﻨﺼﺐ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

دوام ﺟﺰﺋﻲ
 /ﻣﻨﺴﻖ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ

اﻟﻤﺪﻳﺮ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

دوام ﺟﺰﺋﻲ

ﻣﺼﻔﻮﻓﻲ
ﻣﺘﺰن

اﻟﻤﻨﺼﺐ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻰ
ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ

دوام ﺟﺰﺋﻲ
 /ﻣﻨﺴﻖ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻲ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ

ﻣﺨﺘﻠﻂ

دوام ﺟﺰﺋﻲ

ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻳﻘﺮب ﻣﻦ
ﻛﺎﻣﻠﺔ

دور وﻇﻴﻔﻲ
ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻳﻘﺮب ﻣﻦ
ﻛﺎﻣﻠﺔ

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

دوام ﻛﻠﻲ

اﻓﺘﺮاﺿﻲ

••

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ

ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺸﺮوع؟

ﻃﺎﻗﻢ
إدارة
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

أﺳﺎﺳﻲ /
ﺑﺴﻴﻂ

Projectized
ﻫﺠﻴﻦ
ﻣﻜﺘﺐ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ

PMO

ﺗﻮاﻓﺮ
اﻟﻤﻮارد

ﻫﻴﻜﻞ ﺷﺒﻜﻲ
ﻣﻊ اﻟﻌﻘﺪ
ﻓﻲ ﻧﻘﺎط
اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ
أﺷﺨﺎص
آﺧﺮﻳﻦ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻲ
ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ

دوام ﻛﻠﻲ
أو ﺟﺰﺋﻲ

ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
اﻟﻰ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ

ﻣﺨﺘﻠﻂ
أﻧﻮاع أﺧﺮى

ﻣﺨﺘﻠﻂ

ﻣﺨﺘﻠﻂ

ﻣﺨﺘﻠﻂ

ﻣﺨﺘﻠﻂ

ﻣﺨﺘﻠﻂ
أﻧﻮاع أﺧﺮى

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻳﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻰ
ﻛﺎﻣﻠﺔ

دور وﻇﻴﻔﻲ
ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ

ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ
ﻳﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻰ
ﻛﺎﻣﻠﺔ

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺨﺘﻠﻂ

ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﻜﻮن
دوام ﻛﻠﻲ
أو ﺟﺰﺋﻲ

ﻣﺨﺘﻠﻂ

دوام ﻛﻠﻲ

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻨﺴﻘﺎً  ،ﻓﺈن ﻧﻮع اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﻔﻮﻓﻲ ﺿﻌﻴﻒ
أو ﻣﺘﻮازن.
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ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ )(PMO
ﻳﻮﺣﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ذات
ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ) (PMOﻫﻮ ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ّ
وﻳﺴﻬﻞ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت واﻷدوات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع
ّ
.ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺮاوح ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻲ :
-1اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺸﺮﻳﻚ أﺳﺎﺳﻲ.
-2اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎذاة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻟﻌﻤﻞ.
-3ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت.
-4ﻗﻴﺎدة ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
-5إﻏﻼق اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
-6اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات أﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب.

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ(:
-1ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻤﺪﻳﺮي اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت.
-2إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.
-3ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع ،وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ،واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ.
-4اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻹﺷﺮاف.

ﻳﺸﻤﻞ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول .8,2
اﻟﺠﺪول  :8,2أﻧﻮاع ﻣﻜﺎﺗﺐ إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ PMO

اﻟﻌﻨﺼﺮ

اﻟﻮﺻﻒ

داﻋﻤﺔ

ﻣﺘﺤﻜﱢ ﻤﺔ

ﺗﻮﻓﻴﺮ دور اﺳﺘﺸﺎري
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﺗﻘـــــــــﺪم اﻟﺪﻋـــــــﻢ وﺗﺘﻄﻠــﺐ
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ:

أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت

اﻋﺘﻤﺎد أﻃﺮ أو ﻣﻨﻬﺠﻴﺎت إدارة
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ.

اﻟﻨﻤﺎذج واﻟﻘﻮاﻟﺐ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ

اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة.

ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﺤﻜﻢ
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ﻣﻨﺨﻔﺾ

اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻟﺐ وأﺷﻜــﺎل
وأدوات ﻣﺤﺪدة.
اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﻃﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﻮﺟﻬﺔ
ﱢ
ﺗﺘﺤــــــــﻜﻢ ﻣﻜـﺎﺗﺐ إدارة
اﻟﻤﺸــــــــــــﺎرﻳﻊ ) (PMOاﻟﻤﻮﺟﻬﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤــﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ إدارة ﻣﺒﺎﺷﺮة.
ﻌـــﻴﻦ ﻣﺪﻳـــﺮو اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣــــــﻦ
ُﻳ ﱠ
ﺧﻼل ﻣﻜــﺘﺐ إدارة
اﻟﻤــــــــــــــﺸﺎرﻳﻊ وﻳﻘﺪﻣﻮا
ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﻢ إﻟﻴﻪ.

ﻣﺮﺗﻔﻊ

الفصل الثاني

البيئة التي تعمل فيها المشاريع

اﻟﺨﻼﺻﺔ
ﻗﺪم ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ .ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺘﻌﺪدة
ﻣﻼﺋﻤﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ؛ اﻟﻔﺌﺘﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺘﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮات ﻫﻤﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ) ،(EEFsوأﺻﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ) .(OPAsﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ ) EEFs
( اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﺸﺮوع )ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺧﺎرج اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ(  .ﺑﻴﻨﻤﺎ  OPAsﻫﻲ
اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع ،ﻣﺜﻞ اﻟﺨﻄﻂ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت،
واﻹﺟﺮاءات وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة.
ﺗﺪرس اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ إﻃﺎر اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹدارة اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﻧﻮاع
وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ،ودوره ،وﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮازﻧﺔ،
ً
ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ
وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ  .ﻫﺬه اﻷﻧﻮاع ﻫﻲ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ،ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ
ﻣﺘﻮازﻧﺔ ،ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ،اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ،ﻫﺠﻴﻨﺔ ،و ).(PMO
ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﻤﺸﺮوع ) (PMOاﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ )ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ذات
اﻟﺼﻠﺔ( ،واﻟﺘﻴﺴﻴﺮ )ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻮارد واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت واﻷدوات واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت( .أﻧﻮاع ﻣﻜﺘﺐ
إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ) (PMOﻫﻲ :دﻋﻢ )دور ﻣﺴﺎﻧﺪ( ،وﻣﺘﺤﻜﻢ )ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﻣﺘﺜﺎل( ،وﻣﻮﺟﻪ
)ﻣﺒﺎﺷﺮة إدارة اﻟﻤﺸﺮوع(.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
دور ﻣـــــﺪﻳﺮ اﻟﻤﺸــــــــﺮوع

إدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ

