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 املفاهيم الرئيسية يف إدارة املشروعات: القسم األول 
 :من املفروض أن تكون قادراً على القسمبنهاية هذا 

 .متييز األنشطة اليت تعترب مشروعاً من وجهة نظر ادارة املشاريع -
 .ملشروعمعرفة األطراف املشاركة يف ا -
 ..ومهارة مدير املشروعوقيودها معرفة ادارة املشروعات  -
 .مير هبا املشروع  معرفة دورة حياة املشروع وجمموع العمليات اليت -
 .يف ادارة املشروعات املنهجيات الرئيسيةعلى  التعرف -
 

 الرئيسية؟ ما هو املشروع وماهي خصائصهً: أوال
ابإلعداد  قيامنا مثلر مشروعات أثناء حياتنا اليومية ، ومجيعنا ننفذ ابستمرااألايم األوىل لنشاطه منذ املشاريعيقوم اإلنسان بتنفيذ 

الذي  (منهاتن)لعاملية الثانية وأشهرها مشروع هي تطور حديث وهي منتج جانيب للمشروعات الرئيسية للحرب ا املشاريعإدارة  .رحلةل
، حيث املشاريعان هناك منافسة لتنفيذ وبعد احلرب العاملية الثانية ك .ناق اإلعداد املتقمن نطاق املصادفة إىل نط املشاريعنقل إدارة 

  .(اجلودة –الكلفة  –الزمن )ا  املشروع ممن ثثاثة قيود هي يتطلب أن يتم إجن
، وهي حتتاج إىل منط م فقطهي فن وليس عل املشاريعرة فإدا املهارات املطلوبة إلجنا  املشروع،تعدد  يف املشاريعجلى صعوبة إدارة وتت

 .ال يعين أن يكون مدير مشروع انجحفقد ميتلك اإلنسان إدارة وخربة وهذا  ،حمدد من األشخاص
 تعريف املشروع 1.1

 ،بداايت وهناايتبهلا أمد حمدد  ،التنفيذ ألنشطة مرتابطة يتطلبوإجنا  اهلدف  ،هو جمموعة من اإلجراءات الثا مة إلجنا  هدف معني
 .فريدة ملشاريعا ومجيع
 خصائص املشــروع  2.1

 التوجه حنو اهلدف (1
هي من لتخطيط والتنفيذ ا وكل اجلهود املبذولة يفوهذه األهداف هي اليت تدفع ابملشروع إىل األمام إن املشاريع موجهة حنو هدف،  

لوقت الكاف لتجنب تغيري هذه االهداف ابلنسبة ملدير املشروع واعطاء التخطيط ا حتديد األهدافأمهية  من هنا أتيت، أجل حتقيقها
 .مستقبثاً 
 التعقيد (2

وحتتاج إىل موارد خمتلفة،  حبيث ال ميكن إجنا   ،أنشطة متعددة مرتبط بعضها ببعضتنفيذ  يكمن يف احلاجة اىل املشاريع تعقيدإن 
ابطة مع بعضها البعض ال ميكن فاملشروع عبارة عن نظام مؤلف من أجزاء مرت  .بعض األعمال حىت يتم إجنا  أعمال أخرى معقدة

 .فصل أحدها عن اآلخر
 أمد حمدد (3
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فكل مشروع ينتهي عندما يتحقق اهلدف ، أيضًا جيب االلتزام هبا بداايت وهناايت حمددة، و ومؤقتةيتم تنفيذ املشاريع يف فرتة حمددة  
 امج تبني مىت جيب أن يبدأ العمل ومىت ينتهيال بد من ومع بر  فنجاح املشروع مرتبط بتحقيق اهلدف ممن الفرتة احملددة لذلك، منه

 .حىت ميكن تقييم األداء للعمل
  التفرد (4
 ،حيث يتميز كل مشروع أبنه فريد وال يتكرر حىت ولو كان املنتج متشابه ،ال تتكرر إىل حد ما ألن كل منها تعهد قائم بذاته املشاريع

 .إجراءات للوصول إىل املنتج خمتلفةن أل
 املخاطرة (5
الـتأكد، ألهنا تعتمد على التخطيط ألحداث ستتم يف املستقبل وابلتايل ال عدم و من املخاطرة  اً كبري قد يكون  شاريع على قدر امل حتوي

 .جمال للتأكد من حتمية سري اخلطة ابلطريقة اليت ومعت هبا ابإلمافة اىل خطر عدم حتقيق هدف املشروع
 تصنيف املشروع 3.1

 :وفق عدة عوامل املشروعاتتصنف 
 ...(.انشائية، معلوماتية تنمويه، تقنية، ادارية،)املشروع طبيعة   -
 ..(..كامل، دراسة، تنفيذ، توريد)وع جمال املشر   -
 .(كبري، متوسط، صغري)حجم املشروع   -
 (.، خارجيةداخلية)اجلهة املوجه اليها املشروع   -

 :أمثلة عن املشروعات
 مشروعات التشييد -
 اتمشروعات تكنولوجيا املعلوم -
 مشروعات البحث العلمي -
 (غالبا قطاع حكومي)مشروعات خدمية  -
 (غالباً قطاع منظمات غري رحبية)مشروعات تنموية  -
 ترفيهية/ رايمية  مشروعات -
 مشروعات  راعية  -
 مشروعات صناعية -
 الفرق بني حافظة املشروعات وبرانمج املشروعات واملشروع 4.1

 والربامج من املمكن أن تكون غري معتمد على بعضها . لربامج واملشاريع يف املؤسسةجمموعة ا : Portfolioاحلافظه 
 رج واحد لتحقيق خمجمموعة مشروعات مشرتكة ومرتابطة   Program: الربانمج
 حتقيقه  هدف مطلوب project: املشروع 
 .علل ذلك مشروعاً؟ جنا  دراستكهل تعترب ا* 
 .ل ذلكعل هل يعترب تنظيم حفلة مشروعاً؟* 
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 املشروعاألطراف الرئيسية يف : اثنياً 
اليت تساهم بتحقيق غاية املشروع، واألطراف الرئيسية ال تشمل فرق تنفيذ مهمات  يشرتك يف املشروع جمموعة من األطراف الرئيسية

 :هذه األطراف هي. املشروع واليت تقوم بدورها ممن أحد  هذة األطراف
 .هلويأمني متقوم بتيطرح فكرة املشروع و ي الذي الشخصأو  اجلهةهو صاحب العمل أو : Owner املالك (1
يف العديد من احلاالت ال يستطيع مالك املشروع أتمني مجيع موارد املشروع فيلجأ لتأمني التمويل  :Sponsor الراعي/املمول( 2

الىت متول املشروع أو اجلهة عة اشخاص هو الشخص او جممو فاملمول  .من جهات مهتمة ابملشروع ممن صيغة تكفل الفائدة للطرفني
 .وتشارك عادة يف مراقبته والتحكم ابخليارات الرئيسية له

 يعهد اليه االشراف قد الدراسة ومن مث هو املكتب او اجملموعة الىت يوكل اليها املالك : Consultant االستشارى /الدارس(3
 .يعترب املستشار الفىن للمالكو  ،املنفذتم تنفيذها بواسطة سيعلى مجيع االعمال التىى 

للمشروع عمال األوخيتص بتنفيذ  لتنفيذ بنود األعمال ابملشروع،هو اجلهة او الشركة الىت يتم قبول عطاءها من قبل املالك : املنفذ (4
 .ملنفذين اثنوينياملشروع  يفاخلاصة جزء من االعمال ميكن أن يعهد بتنفيذ و  رئيسي منفذعادة 
، يف بعض املشروعات تبني واجبات ومسؤوليات وحقوق كل طرف عثاقات عقديةب املشروع مع الدارس ومع املنفذيرتبط مالك عادة 

  .املنفذة/وابلتايل يوجد عثاقة عقدية وحيدة بني املالك واجلهة الدارسة ة،املنفذنفس اجلهة قد يكون الدارس هو 
 

   اتملشروعارة اداهي  ام :اثلثاً 
 .لتحقيق األهداف احملددة مسبقاً له واملهاراتوارد البشرية واملادية خثال حياة املشروع عرب استخدام التقنيات فن توجيه وتنسيق املهي 

 يرياملعاثة هي لثثااصر العناوهذه . املطلوبةت اصفاللمو  اً وطبق ،املرصودة املوا نةوممن  ،حملددالوقت العمل يف ا  اجنا وتسعى لضمان
، ريعاملشاادارة م وجهد حمرتيف اهتمملركزية الالنقطة اوهي تشكل ( ثةلثثاالقيود ا)سم ا اطلق عليهأليت او  ،ريعاملشارة ادامة يف عملية اهلا

 . للقيود الثثاث معاً  املثلى حتقيق الغاية الكلفة حسب طبيعة املشروع، اذ يتعذرقيد األولوية لقيد اجلودة مع قيد الزمن أو  تكونعادة 

 

 ال  د 

  دا   ال    ع  

 ال    ال    

 
 قيود إدارة املشروعمثلث 

  :تتضمن منهجية إدارة املشاريعو . شروع بنجاحامل هدف لتحقيقالعمليات اإلدارية األدوات و و استخدام املهارات  تضمنتإدارة املشروع 
د من ك فاهنا تزيبذلاملشروع و موارد يف التحكم املهارات اليت تساعد يف اخلربات و  ،املعرفة التخصصية: جمموعة املهارات •

 .، مثل مهارات التواصل والتفاوض وبناء فرق العملاحتمالية النجاح
تتضمن األمثلة على و للتعامل مع بياانت وخمرجات املشروع،  تستخدم ادارة املشاريع جمموعة من األدوات: جمموعة األدوات •

 .وبرجميات ادارة املشروعات قوائم التدقيق ،تقارير ،اإلستمارات ،ذلك النماذج
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 ،إدارة الكلفة ،التحكم به كإدارة الوقتيات اإلدارية ملراقبة املشروع  و ترب  احلاجة جملموعة العمل: االدارية العملياتسلسلة  •
  ...غريهاو  املخاطرإدارة  ،إدارة املتغريات ،إدارة اجلودة

 ملشروعامدير مهارات 
الطريقة اليت تتواصل . دارة املشروع بشكل جيد وفعالأن تكون مدير مشروع انجح يتطلب منك جمموعة من املهارات لتساعدك على إ

فيها مع األشخاص ابإلمافة اىل امكانياتك يف التخطيط، القيادة وحل املشاكل هي مهارات أساسية لتحقيق اهداف مشروعك، 
، امل مع حاالت عدم اليقنيالتع، مهارات التواصل، القيادة:ميكن ترتيب املهارات األساسية ملدير املشروع يف االبعاد اخلمسة التالية

 .(التخطيط، حل املشاكل
 
 علل ذلك ؟وملشروع تطوير خطة تسويقية ملنتج رايمي مشروع بناء ملعب الستضافة حدثاألكثر أولويه يف  ما مها القيد* 
 

 Management Process Projectاملشروع  إدارة ما هي عمليات: رابعاً 
عمليات  5ىل ااملشروع ادارة  اجراءات/عملياتيف تقسيم " اكثر شيوعال الطريقة اتتمثل  ،ملشروعاة اسة دورة حياك عدة طرق لدر اهن

 و (هناءاإلعمليات  والتحكم، املراقبةعمليات  ،التنفيذ عمليات التخطيط،التصميم و  عمليات ،االعداد للمشروععمليات )هي 
 .مومح يف الشكل التايل كما هو خثال فرتة املشروع فيما بينها العملياتهذه  وتتفاعل تتداخل

 
 املشروع اجراءات/تداخل عمليات

 
  Porcess Project Initiation اإلعداد للمشروععمليات  -1

اجلداول والتسليمات واملوارد و األهداف و نطاق املشروع و  ن يّعرف أوال غرض املشروعجيب على فريق العمل ا ،للبدء رمسيًا ابي مشروع
 .املشروع واقسامالزمنية 

طثاق مشروع جديد عن طريق دراسة اجلدوى االقتصادية إختيار و كون جمموعة عمليات البدء من تلك العمليات اليت يتم تنفيذها التت
، كما يتم حتديد االعداد للمشروعله والبدء ابحلصول على ترخيص ذلك املشروع، ويتم حتديد التعهد ابملوارد املالية املبدئية يف عمليات 
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 ميثاقعلومات يف لداخليني واخلارجيني الذين سيتفاعلون وسيؤثرون يف النتيجة الكلية للمشروع ويتم ختزين هذه املأصحاب املصلحة ا
 .Project Charter املشروع

واليت  ريعاملشاملشروع من عدمه تعتمد على تقييم جدوى ار اختياعملية و . ملستقبلام للتنفيذ يف التز ابة املشروع مبثار اختيات ار اعترب قر ت 
دية اقتصالاجلدوى اسة اعد در ت .Feasibility Studiesدية اقتصالاجلدوى ات اساتدعى در  خاصةت اساس در اساعلى  تتم
ت معينة امافرت املشروع ويف موء امة اقار و اختياء امن جر  اليهالوصول اليت ميكن ا (الرحبيةابلتايل و )فع املناء استقر ولة الاعية حماجتمالاو 

 :ليةالتا اخلطواتىل اسة الدر اوتنقسم هذه . هلتقديري لالعمر اوعلى مدى  (االيرادات)ته اوخمرج( ات التأسيسنفق)ته عن مدخثا
 ملشروعارد السوق وتقدير مو اسة ادر  :وىلالاخلطوة ا
 هلندسيةالفنية و اسة الدر ا :نيةالثاخلطوة ا      
 ملشروعارحبية املالية لتحديد سة ادر ال :لثةالثاخلطوة ا
 ملشروعاغة مقرتح اصي :بعةالر اخلطوة ا

 Porcess Design & Planning لتخطيطاو  الدراسةعمليات  -2
، تتعدد الحقاً  ملشروعا عمليات تنفيذالثا مة إلجنا  الفنية اليت حنصل من خثاهلا على املخططات هي التصميم ات عملي

التخطيط بومع تقوم عمليات بينما . ...(وميكانيك معماري، انشائي، كهرابء)تصميم يف قطاع التشييد ثا مة للاالختصاصات ال
، مع استعراض البدائل واالجراءات يف حال حدوث األمور سيتم استخدامها لتنفيذ املشروع العمليات واملوارد اليت بني التنسيقخطة 

 :من األمثلة على اخلطط املطلوبة.الطارئة على املشروع
 اخلطة املالية -
 اجلدول الزمين -
 ودةخطة اجل -
 خطة املخاطر -
 خطة املشرتايت  -
 خطة االتصاالت -
 Execution Processلتنفيذ اعمليات  -3
اإليفاء مبواصفات املشروع، وختتلف طريقة  تلك العمليات اليت يتم إجراؤها الجنا  العمل احملدد يف خطة إدارة املشروع كي يتم هي

  .ل مشروع وطريقة عمل املقاولالتنفيذ واالجراءات املتبعة حسب الطبيعة اخلاصة لك
  Porcess Monitoring and Controlling لتحكماو  املراقبةعمليات  -4

. (راجع خصائص املشروع) مع اخلطة التبايناتبعض حتماً تظهر و  ، هاجنالذي مت التقدم اقبة امر  املديريتوىل  ،ملشروعا  اجنا ايبد اعندم
ئي انشاملقبولة منخفضة يف مشروع ات ملستوايافقد تكون  ،ملشروعان حتدد عند بدء ا جيب التبايناتملقبولة من ات ملستوايان ا

 املراقبةعمليات حيتاج املشروع إىل . (كقيدي الزمن والكلفة)ذات قيود مرنة نسبيًا  أخرىت ايف مشروع كبريةوقد تكون   ،منوذجي
 تغيريات فيها والبدء يف تغيريها يكون من الضروري إدخالتتبع ومراجعة وتنظيم تقدمه وأدائه وحتديد أي جوانب هبدف والتحكم 

    .العادة املشروع اىل مساره الصحيح
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يف الوقت الذين تكون فيه منجزات املشروع قيد اإلكتمال يقوم مدير املشروع مبراقبة املشروع و التحكم به من خثال اإلمطثاع مبا 
  :يلي

 . كمال مهام املشروع حسب اخلطة املعدةمتابعة وتسجيل الوقت املطلوب إل : إدارة الوقت -
 . و حسب ميزانية املشروع املقررة( كاالنفاق)تعريف و تسجيل التكاليف املادية : إدارة الكلفة -
 . مراجعة و تنفيذ متطلبات التعيري يف املشروع: إدارة املتغريات -
 . ف اخلطورةتقييم مستوى اخلطورة يف املشروع و االمطثاع إبجراءت ختفي: املخاطرإدارة  -
 . استثام و قبول مفدرات املشرتايت و تنظيم األداء اجليد يف التجهيز: إدارة املشرتايت -
و القضااي , املخاطر, احملافظة على إبثاغ األشخاص ذوي العثاقة ابملشروع بتقدم العمل على املشروع: إدارة اإلتصاالت -

 . االخرى
 Closing Porcessملشروع اء اهناعمليات  -5

 املنفذن جمموعة عمليات اإلقفال من تلك العمليات اليت يتم إجراؤها إلهناء مجيع عمليات املشروع وتسليم بنود العمل من قبل تتكو 
عند إهناء جمموعة العمليات هذه يثّبت . للمالك وإلكمال االلتزامات التعاقدية واملالية بشكل رمسي بني االطراف املتعاقدة يف املشروع

 .اكتملقد ملشروع بشكل رمسي أبن ا
أوهلا هو اعداد تقرير إلغثاق املشروع جلدولة مجيع اخلطوات الثا مة الغثاق . يتضمن اغثاق املشروع رمسيًا مقدارا معينًا من العمل

تكون اخلطوات املذكورة قد إكتملت للبدء , و بعد املصادقة على ذلك التقرير من قبل الشخص الذي يتبىن املشروع. املشروع
ثاقة أبن املشروع قد مت إغثاقه ام املشروع و تسليم املنجزات و اغثاق مركز ادارة املشروع وإبثاغ مجيع األشخاص ذوي العابستخد

  .اإلنتهاء منهو 
يقوم طرف مستقل إبجراء مراجعة ما بعد التنفيذ لتحديد مدى , وبعد فرتة ترتواح مابني شهر اىل ثثاثة أشهر من اتريخ إغثاق املشروع

و يتم  . شروع بشكل عام و لتحديد فيما اذا كان للمشروع قد أدرك فعثًا الفوائد املنصوص عليها يف احلالة التجارية األصليةجناح امل
 . كذلك توثيق الدروس املستخلصة من املشروع ليتم إعتمادها يف املشاريع املستقبلية الثاحقة

 
 .ساسية للمشروععمليتني يتم اجنا مها يف كل من املراحل االامسي اقرتح * 

  ؟ريعاملشارة اداملعرفية يف ا اجملاالت ما هي: خامساً 
 :PMIت املشروعارة اداعلى منهجية معهد  اداعتما للمجاالت املعرفية  اخمتصر  اعرمالقسم التايل ميثل 

  Project Scope Management :إدارة نطاق املشروع. 1
 بنية تقسيم العملحتليل تدرجيي للمشروع وأقسامه أو ما يسمى  من خثال( جمال العمل)املشروع  نطاقتتكون من ختطيط وتعريف 

لتأكد من أن املشروع ا ويتم .بغية حتديد عمليات املشروع املطلوبة Work Breakdown Structure WBS للمشروع
 .يشمل كل األعمال املطلوبة إلكمال املشروع بنجاح

  Project Time Management: إدارة زمن املشروع. 2
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، يف وتقدير مواردها ومن مث تطوير اجلدول الزمينوتكنولوجيًا ربطها منطقيًا و WBS) من خمرجات )أنشطة املشروع  دحتديشمل ت
  .من اجل عدم جتاو  الزمن احملدد لكل من مراحل املشروع وابلتايل مدة التنفيذ جلدول الزمينالتحكم اباملراقبة و  مرحلة التنفيذ يتم

  Project Cost Management: املشروع ةإدارة كلف .3
مراقبة الكلفة حىت يتم إكمال املشروع وفقاً الحقًا يتم  ،(التسعري)للعمليات  واملوا نةالكلفة للمشروع شمل العمليات املتعلقة بتقدير ت

 . للموا نة املعتمدة
    Project Quality Management :للمشروعإدارة اجلودة . 4

ودة والسياسة املتبعة لتطبيقها واملسؤوليات اليت تضمن أن املشروع سيفي ابألهداف اليت مت القيام به من تضمن ومع حمددات اجل
 . اجلودة راقبةوم اجلودة( ممان) أتكيد يف مرحلة التنفيذ ،اجلودة  ختطيطيف مرحلة التخطيط : وتتضمن. أجلها

  Management   Project Human Resources إدارة املوارد البشرية يف املشروع .5
  .للمشروع املوارد البشريةواستقدام املشروع وتقوم إبدارته، وتشمل العمليات اليت تتعلق بتخطيط  قهي العمليات اليت تنظم فر 

  Project Communication Management :إدارة االتصال للمشروع .6
الصحيح ويف الوقت املناسب وجتميعها وتو يعها وختزينها، وتشمل  هي العمليات اليت تتعلق إبنتاج املعلومات اخلاصة ابملشروع ابلشكل

 . Stakeholders وإدارة أصحاب املصلحة للمشروع ختطيط االتصاالت وتو يع املعلومات وإعداد تقارير األداء
  Project Risk Management :إدارة خماطر املشروع .7

بعد بدء التنفيذ و  ،حليل النوعي والكمي للمخاطر وختطيط االستجابة للمخاطرتحديد خماطر املشروع والتبوهي العمليات اليت تتعلق 
 . مراقبة املخاطر ومبطهايتم 
  Project Procurement Management :إدارة مشرتايت املشروع .8

اجلهة املنفذة  حتديد العمليات الثا مة للحصول على البضائع والتجهيزات واخلدمات الثا مة لسري املشروع من خارج الشركة أو
  .البائعني واختيارهمعروض وتتكون من عمليات ختطيط املشرتايت وختطيط التعاقدات وطلب . للمشروع

  Project Integration Managementملشروع اإدارة تكامل . 9
ة توجيه وإدارة تنفيذ املشروع وهي العمليات اليت تعمل على تكامل العناصر املختلفة إلدارة املشروع والتنسيق فيما بينها، وتشمل عملي

  .ومتابعة ومراقبة إدارة املشروع
 إدارة املشروعاتمنهجية : سادساً 

 :لتوصيف منهجية إدارة املشاريعنستخدم عبارة 
 والتحكم به كإدارة الوقت،  راقبة املشروعتأسيس ومعمليات اإلدارية لالو اإلجراءات اخلاصة من موعة جم: العمليات االدارية

 ... كلفة، إدارة اجلودة، إدارة املتغريات، إدارة املخاطر و غريهاإدارة ال
 للتعامل مع بياانت وخمرجات كل من العمليات االدارية   يفتستخدم ادارة املشاريع جمموعة من األدوات : جمموعة األدوات

 .دارة املشروعاتاملشروع، تتضمن األمثلة على ذلك النماذج، اإلستمارات، تقارير، قوائم التدقيق وبرجميات ا
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 املعرفة التخصصية، اخلربات و املهارات اليت تساعد يف التحكم يف موارد املشروع وبذلك فاهنا تزيد من : جمموعة املهارات
  .مثل مهارات التواصل والتفاوض وبناء فرق العمل. احتمالية النجاح

ومنهجية املشروعات يف  PMIمنهجية معهد إدارة املشروعات  يف اجلدول التايل مقارنة بني أشهر منهجيتني يف إدارة املشروعات ومها
 . PRojects IN Controlled Environments PRINCE 2البيئة احملكمة 

 
PMI 2PRINCE 

 يف إدارة املشروع يركز على توميح االجراءات املطلوبة يف إدارة املشروع ألدواتل واف شرحيركز على 
 ...(تنفيذ-ختطيط-أتسيس) ة مشروع متتابعةدورة حيا دورة حياة مشروع متداخلة

 يومح دور مجيع أفراد املشروع دور مدير املشروعتوميح يهتم ب
 موجهة لتنظيم العمل يف القطاع احلكومي بربيطانيا تراعي ثقافة العمل يف امريكيا الشمالية

 PRINCE 2و   PMIمقارنة بني 
 
 
 
 

 


