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 (َوبِاْلوَاِلَدْيِن إِْحَسانـًال فيهما جل شأنه  )إلى من قـا
إلى من كان دعاؤها لي وقـلقها على مستقبلي سر النجاح... أمي الغالية وفقني هللا إلى  

 طاعتها.
 إلى سندي وسر قوتي صاحب الفضل الكبير ... أبي العزيز وفقني هللا إلى إرضائه.

 أخواتي.إلى من ترعرعت معهم، ونما غصني بينهم، إخواتي و 
 إلى كل األهل واألقـارب من قريب ومن بعيد.

 إلى كل من أحببناهم بإخالص وبادلونا نفس الشعور
 إلى كل هؤالء أهدي ثمرة جهدي

                سيف الدين تلي
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 :الملخص
ظهرر ا حاجة ررم حا الجررم م ررسالحب حل ررةافي حاد فررم يرر  حخاحة  جسفاررم اعرراةام ؤاررت حا  رر   ةا  حا    ررةا 

فررأ بحرراجم حا  ررداا حخاحةاررم يفهررة  الرر  اة ررم  ةافررم اررأل حاسب فررلل  حررةةا حل ررةافي حاس الفل ررم حاسرر  حاجليثررم ؤ
تبس ل  ال  حااا   حاذحتفم ا ساذ حا  حة  حاسا بم  حااطأ غف  يبةامل  األ جةؤفم بخ ى يإن جسةئج حا  حةحا إن ات تدأل 

   دأل تبواعهة.اج وبم  ا لة  ت لي ح حجفجة قل يس تي  الفهة بض حة  خ ةئ  م 
حاسدالفررم ل ادررأل حرربوبم حاسويفررا دفمهررة تبررل اررأل  –تسدةاررا حا جررلاحا حا ئف ررم اسج فررا بشررلح) حا  رر     حارر األ 

حا بعاا حل ة فم حاس  تبةج  امهة حا  ةةاعل اذح ي أل حا هت ت كف  حاب را  الر  ح رسالحب حل رةافي حابال فرم حاسر  
ل ةافي حاد فرم بصرفم  ةارم  حاسجالفرا حا راد  بصرفم خةحرم  ارأل ت  ح بةخسصةة حاوقم  حاسدالفم.  ابل ح سالحب ح

حاس مفررةا حاسرر  ترر ا  ا ةح يبررةم يرر    الفررم حاساطررفا  حاسم ررفت  ةقةبررم  الرر  ارروحةا حا  رر    ب مررة  حخجاررة   اسةببررم 
 .حاسمففذ االد ف  أل حمجج حيةا   حتاةذ حخ  ح حا حاا ام ي  حاوقم حا مة ي

  كفففررم ح ررسالحب حاسجالفررا حا رراد  يرر  إاحة   ارروحةا حا  رر     حاس كفرر   الرر  ت مفررم اررذح  ررة ا شررذا حالةح ررم خدرر ح
ل  تت تطافرا شرذا حل رةافي  الر  ا ر    إجارة  (PERT) ت مفم ت ففت  ا ح بم حا  ةةاع  CPM) (حا  ةة حاج ج 

 فم: يا حااطوحا حاسةا (MS Project)  (Win QSB)   ؤل   دمم دوم م ب د   بة سالحب د جةاج 60 
 149تررت إ ررلحا  ل اررم  امفررم اسمففررذ حا  رر    ؤفررأ تررت حاسوحررا إارر  بن حاوقررم حاررا ب اسمففررذ حا  رر      ررلة دررر-

 ب او  80ب او  ب  بكا  األ حا ل  حاس  تت حمتفةق  الفهة األ ط ) حا  ة ل  حا صالجم حا سبةقل   حا  لة  در 
ح م حا سأخ   ؤفأ تت حاسوحا إا  بن حاطةقم حا  سغالم  ل ام حا وحةا حاا  ام حا جل ا   يا حاالح م حا اد    حاال-

 ةاا ي  ؤفأل بن  66ي   ل ام حا وحةا حاا  ام حاغف  اجل ا   يا حاالح م حا اد   قل  حالم إا  بقص ا سوى در 
  ةاال  ش  بيعا  ل ام؛  48حاطةقم حا  سغالم  يا حاالح م حا سأخ   حالم إا  حقص  ا سوى  ت غفا در 

   ؤررررل   رررردمفم دوم ررررم ب ررررد   دررررر 60اسدالفررررم حخ  ةافررررم حااةحررررم بررررةا وحةا حاا رررر ام ا  رررر     ك ررررة تررررت ت ررررلة ح-
 ل ارم حا روحةا حا ةافرم  يرا   ارأل حاسدالفرم حخ  ةافرم اال  ر   .   %24.91حاس  ت لة در ج ام    اج  32.075.400

 و)  ع مة إت ةب حا      ي   (LS)(ES)كا حااليالفأل حاالح م حا اد    حاالح م حا سأخ  ل ؤفأ تت حاسوحا إا  بن 
ب  بجره ارفه شمرةر ير ق ارأل ؤفرأ حل ر   الر   قرم إت رةب حا  ر     ادرأل  30/03/2016حاوقم حا  لة اه دسرةةا  

حاف ق حاوؤفل شو حاجة م إا  حلاوحل حاا ام اسمففذ حا     .
حا ررلي األ ا ةشفررم  ا ررل تررت ةحررل بجرره اررأل دررفأل ب رراةش تبثرر  ببررد حا  رر   ةا  ررلب حالةح ررم حادةيفررم اررأل  ةجرري -

حل ةافي حاد فم  اةذح تبم ل  حلكث  بش فم  لب اب يسهت بدفففم إ  ح  ذاك   الفًة.



VII

: حل ةافي حاد فمل حا  ةةاعل اوحةا حا  ةةاعل إاحة  حا  ةةاعل حاسجالفا حا اد .الكليمات المفتاحية
Summary : 

     The significant emerging need for the use of quantitative methods in the 

administration is a result of the magnitude of modern institutions and projects, where 

the administrative problems become very complex.  Traditional methods that rely on 

self-resolution expertise, experience, and error are not effective today. Furthermore, the 

bad estimation of the results of decisions may cause irreparable damages and losses. 

     The main determinants are integrated to achieve the project objectives (time and 

cost), but the difficulty of reconciling them is one of the fundamental dilemmas of 

projects, it is therefore important to focus the work on the use of scientific methods 

which allow project accomplishment in short time, and with low cost. The use of 

quantitative methods in general and network analysis  in particular are submitted among 

techniques that play an effective role in the process of planning, organizing and 

supervising the project resources during the achievement and follow up implementation 

to detect the deviations, and to take necessary measures in a timely manner. 

     This study aims to highlight how to use the web analysis in the management of 

project resources. It focuses on the Critical Path Technology (CPM), and Program 

Evaluation and Review Technique (PERT). These methods had applied on the project of 

building  60 apartments in Biskra, using the program Win QSB,  and MS Project 

according to the following steps: 

-Time schedule has been prepared to implement the project as it was reached that the 

time required for the implementation of the project is estimated at 149 weeks, which is 

larger than the duration included in the contract, which is estimated at 80 weeks; 

-The scheduling of limited human resources, according to the early start, and the late 

start where they reached the energy utilized in the rescheduling of the unlimited human 

resources according to the early start had arrived to tell the level of 66 workers, while 

the unutilized energy according to the late first arrived to the maximum level of 48 

workers, and it is the best schedule; 

-As the total cost of the human resources of 60 apartments in Biskra was estimated at 

32.075.400 DA, which represents 24,91% of the total cost of the project. The scheduling 

of financial resources according to the early start, and the late start, where agreement 

was reached that each of the two alternatives (ES) (LS) will ensure the completion of 

the project in the estimated time (30/03/2016). So, there is no difference in terms of the 

impact on the time of the completion of the project, but the only existing difference is 

the need for funds to implement the project. 

-It has been found that one of the reasons is that some managers of projects suffer from 

lack experience in the field of quantitative methods, and basically how to use them in 

practice. 

Keywords :Quantitative Methods, projects, project resources, project management, 

network analysis. 

Résumé : 



VIII

        Le besoin naissant significatif de l'utilisation de méthodes quantitatives dans 

l'administration est un résultat de l'ampleur d'institutions modernes et des projets, où les 

problèmes administratifs deviennent très complexes. Les méthodes traditionnelles qui 

comptent sur l'expertise d'auto-résolution, l'expérience et l'erreur ne sont pas efficaces 

aujourd'hui. En outre, la mauvaise évaluation des résultats de décisions peut causer des 

dégâts  irréparables et des pertes. 

       Les déterminants principaux sont intégrés pour réaliser les objectifs de projet (le 

temps et le coût), mais la difficulté de réconciliation d'eux est un des dilemmes 

fondamentaux de projets, il est donc important de concentrer le travail sur l'utilisation 

des méthodes scientifiques qui permettent l'accomplissement de projet dans le temps 

court et avec le bas prix. L'utilisation de méthodes quantitatives en général et l'analyse 

de réseau est en particulier soumise parmi les techniques qui jouent un rôle efficace 

dans le processus de planification, l'organisation et la surveillance des ressources de 

projet pendant l'accomplissement et donnent suite à la mise en œuvre pour détecter les 

écarts  et prendre des mesures nécessaires de façon opportune. 

       Cette étude a pour but de mettre en évidence comment utiliser l'analyse Web dans 

la gestion de ressources de projet. Il se concentre sur la Technologie de Chemin critique 

(CPM) et l'Évaluation de Programme et la Technique de Revue. Ces méthodes s'étaient 

adressées sur le projet de construire 60 appartements dans Biskra, utilisant le 

programme Gagne QSB et Mme Project selon les pas (étapes) suivants : 

  -Le calendrier fois a été préparé pour mettre en œuvre le projet comme il a été atteint 

que le temps nécessaire pour la mise en œuvre du projet est évalué à 149 semaines, qui 

sont plus grandes que la durée incluse dans le contrat, qui est évalué à 80 semaines; 

- la planification de ressources humaines limitées, selon le premier début et le dernier 

début où ils ont atteint l'énergie utilisée dans la ré-planification des ressources humaines 

illimitées selon le premier début était arrivée pour dire le niveau de 66 travailleurs, 

tandis que l'énergie non utilisée selon le dernier et le premier arrivé au niveau maximal 

de 48 travailleurs et cela est le meilleur calendrier; 

- comme le coût total des ressources humaines de 60 appartements dans Biskra a été 

évalué à 32.075.400 DA, qui représentent 24,91%   du coût total du projet. La 

planification de ressources financières selon le premier début et le dernier début, où 

l'accord a été atteint que chacune des deux alternatives (ES) (LS) assurera l'achèvement 

du projet le temps évalué (30/03/2016). Ainsi, il n'y a aucune différence en termes de 

l'impact sur le temps de l'achèvement du projet, mais la seule différence existante est le 

besoin de fonds pour mettre en œuvre le projet. 

- il a été trouvé qu'une des raisons est que quelques directeurs de projets souffrent de 

l'expérience de manque dans le domaine des méthodes quantitatives et essentiellement 

comment les utiliser en pratique. 

Mots-clés: les Méthodes Quantitatives, les projets, projettent des ressources, la gestion 

de projet, l'analyse de réseau. 
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 المقــــــدمة 

شهلا حال ل حاب بفرم طفر حا إقسصرةا م غفر  ا راوقم  رة ا اسوحكري حاسطروة  حم اشرةة حارذ  تبف ره تالرك 
حارررل ل خصوحرررة حارررل ل حامفطفرررم حاسررر    رررلا إاررر  ح رررسغال حابةئرررلحا حامفطفرررم حم رررسغال حلاثرررا يررر  تطررروا  

ال  ت ررففل حاا رروةل  ءج ررة  حاطرر قل  ءج ررة   تجررليأ حاامفررم حاسجسفررم  ذاررك اررأل خررال تب ارر  شررادةا حا وححررا
  حا  ةةاع حخ سث ةةام بصفم  ةام.  حا لن حااليل ل  ءج ة  حا اةج   حا  حيا حا سبلا ل

 حا سأارا حافرروب ياؤر  بن حا  ررةةاع حخ رسث ةةام بحرراجم بؤرل حا رر ةا حل ة رفم اهررذح حاسطروةل يدثفرر ح اررة 
 ليل ل ك ة  جسةج إجاة شة إا  اف حجفةا ضا م  اوحةا اسمو مل ت ه  حا     ةا حاس    سغ ق باحؤشة  موحا 

 قررل بحرراح ذاررك شررفئة ابسررةاح  الفرره يرر    الفررةا حاس ررففل  حاامررة ل  ارر احا يواررة ببررل  خرر   ررلا حا  ررةةاع حاعررا م 
"  شر  ا رةةاع جو فرمل   اقرمل غفر  ادر ة ل  اهرة بطر ح) كثفر  ل Mega Projects حا ب ل ل ب  ارة   ر   درر "

 ت شذا حا  ةةاع بةاليمةافدفمل  حاسغففر  حادافر األ  حا ر ابفأل ب مرة  تمففرذشةل ك رة تسطالري اة رم  ةافرم ارأل ؤفأ تس
 حا سةببم  حاسم فا دفأل ااسالف بط ح) حا     . 

إم بن جاررةه شررذا حا  ررةةاع  بس ررل دلة ررم ب ة ررفم  الرر    رروا إاحة  ية الررم ت رروب بررإاحة  حا  ررةةاعل   ل اررم 
ةذ حا رر حة حا مة ررري يرر  حاوقررم حا مة ررري االويررة  بررةاس حب إجارررة  حا  رر    يرر  حاوقرررم بج ررطسه ب رردا حرررجفح  حتارر

حا  ررر وه بررره  ضرررر أل حاسدالفرررم حا جرررلا . ك ررررة بن ا ة حخاحة  م   سصررر   الرررر  ا ؤالرررم ابفمرررم اررررأل ا حؤرررا تمففررررذ 
حا  ررررررر    درررررررا تارررررررلب امرررررررذ دلح رررررررم حا  ررررررر     م تمسهررررررر  إم دمهة رررررررم حا  ررررررر   .  ا رررررررل كةجرررررررم حخاحة  بةا  ررررررر    

"Management by Project   إؤرررلى بشرررت حافال رررفةا حخاحةارررم حاسررر  تامسهرررة ام  رررةا حل  رررةل حا بةحررر "
 " اسج فا بشلحيهة حا م وا .Project Driven بحاجم تلحة دهة حا  ةةاع "

إن اسةببررم شررذا حا  ررةةاع اررأل ب ررا تج فررا بشررلحيهة بارر  يرر  غة ررم حاصرربوبم.  ا ررل كةجررم  اة حاررمل   الفررم 
ةاع اررأل حا هررةب حاصرربام حاسرر  تسطالرري ااهررواح كافرر ح اررأل قاررا حا ررةئ فأل  الرر  إاحةتهررة اعرر ةن  ررلب اسةببررم حا  ررة

رررة شرررو ا ررر ة يررر  خطسهرررة حل ة رررفم. يرررإن حا  ررردالم حاسررر  تثرررةة درررفأل حرررةؤي  ؤرررل ن حججررر ح) ارررلتهة  كالفسهرررة   ي
أاح  حاب را ب  ير  حا       حا    م ب  حا  كم حاس   بهرل إافهرة  دسمففرذ حا  ر     تسبالرا بةاسفةحرفا حااةحرم بر

تدالفسه ب  ي  اوح فل حاس الفت ك ة   دأل بن تم أ ؤةام األ  لب  ضوه حا ؤام الى حةؤي حا  ر    ب راي  رلب 
حكس رررةل حاافةجرررةا حا سبال رررم بةا  حؤرررا حاسررر  يسدرررون امهرررة حا  ررر    ل  ارررأل بشرررت ب ررراةش ي رررا حا  ررر   ةا ضررربف 

  درا ةب رة ير ا  ذارك إار  ارة شرو ب رو   شرو توقرف حاساطفا  ضبف حا سةببم ا ة ي ا  إا   خ ةة  ااةاغ كاف  
  .حا     
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 تبسار  ا رأام حا رفط    الر  حاال ارم حا امفرم اال  رةةاع  تدالفسهررة بار  ير  غة رم حلش فرم  م رف ة ير  شررذح  
حابصررر  حارررذ   برررةج  جعررروبة يررر  حا ررروحةال  ا رررهل ب ارررم اةافرررم كافررر   ؛ ب ارررم ت وارررا باا إاررر  إاغرررة  حابليرررل ارررأل 

هة حا  رةةاع حم رس حتفافم ير  حادثفر  ارأل حااالرلحنل بضرف إار  ذارك يرإن حابليرل امهرة حاسر  شر  قفرل حا  ةةاعل  ام
حخج رررة  ترررت توقففهرررة جسفارررم  ارررةا  تدةاففهرررة   رررة شرررو ا ررر ة يررر  اوح جسهرررة.  ارررأل شمرررة كرررةن ارررأل حاعررر  ة  د اارررم 

اا ام اسمففذشةل  شو اة   ة ل حا       يً ة ااطم   ا  حضجم تسجلا يفهة حام ةطةا  حافس   حا امفم  حا وحةا ح
 افه ي ا  ال  حاساطفا  ادأل ب عة  ال  حاسما  بةا  داا حاس    دأل بن تط ب ب مة  حاسمففذ.

 ا ة ت لب جاالص بجمة بجة رم حافروب إار  ب رةافي  ال فرم خةحرم برإاحة  اروحةا حا  رةةاع ل ت كر  بةخضرةيم إار  
خال حاسم فت  حاساطفا  حا  حقام  حتاةذ اة يال ب األ إ  ح حا  حاساصصةا حافمفم حاهمل فم  ال  إاحة  حا  ةةاع األ

ارأل ب را حم رسغال حلاثرا ا روحةا حا  ر     حا جةي رم  الر  بشلحيره.  قرل  درون ارأل بكثر  حاو رةئا يبةافرم ير  إاحة  
  حاسرر  يرر احا ح ررسالحاهة -(CPM/PERT)حاسجالفررا حا رراد  -حا  ررةةاعل شررو ح ررسالحب اررة   رر   بةل ررةافي حاد فررم 

 يواة ببل  خ  ي  اسةببم  ءاحة  ااسالف بجوح  حا  ةةاع. 
ي ل تطوةا شذا حل ةافي  ات تبل ي را قةحر    الر  تجليرل حل قرةا حااةحرم دسمففرذ حا  رةةاع  ءج رة حاسرل دهرة 
حلار  اسأخررذ حاسدررةافف ير  حاج رراةن  كررذح كفففرم باح  بج ررطم حا  رر    ير  ظررا ح ررسالحب اروحةا اجررل ا ل إارر   ةجرري 

جه ت ة ل ي  ت لي  حا  رسال اةا حاا ر ام  حا ةا رم حاا ارمل شرذح بةخضرةيم إار  كفففرم تجليرل بقصر  حا  رةةحا ذاك يإ
األ ج طم دلح رم إار  ج طرم جهة رم اجرلا   غف شرة ارأل حا وضرو ةا حاسر  حشرس السهة شرذا حل رةافي  حاسر  بحراجم اهرة 

 (Network Anelysis).  ةلاا و م اسدةاالم األ حالةح ةا حا س لام ت    در تجالفا شادةا حل 
ادررأل حرربوبم حاسويفررا دررفأل حلشررلح) حا ئف ررفم اال  رر    حاسرر  ةكرر    الفهررة حالةح ررم حا فلحجفررم اهررذا حا  ررةام  شرر  

حاسدالفم  خجاةه حا     ل تبل األ حا بعاا حل ة فم حاس  تبةج  امهة حا  ةةاعل اذح ي رأل حا هرت ت كفر   - حا األ
ي ررم  الرر  شررذا حلشررلح) حل ة ررفم يرر   ن  حؤررل.  ابررل قفررة  تالررك حلشررلح) دالغررم حااجررأ  حالةح ررم  الرر  كفففررم حا جة

حا ةل شو افسةه حاسدةاا دفمهةل اذح يإن تاففد حاسدةافف شو األ حااوحجي حا ه م ير  ب  ا ر   ل  ابرا بؤرل  راا 
 ال  حاسأخف .تاففد حاسدةافف شو ت الفا حاسأخف  ي  تمففذ حا  ةةاع اس ا بةاسةا  حآل ةة حا ةافم حا س تام  

ةغت حال ة حاهةب حاذ  ت ثاله حا  ةةاع حخج ةئفم ي  دااجة إم بجهة تسب ض خال  ا حؤرا تمففرذا إار  حابليرل 
اررأل حا  ررةكا يرر   ررافا تج فررا بشررلحيهة ا ررة يررر ا  إارر  تبثرر  إجاة شررةل خةحررم  بن اهررة حابليررل اررأل حا رررلحخاال 

إت رةب حا  ر    إار   ةجري حةتفرة  تدرةافف تمفرذشة ا رة ير     تاسالف بشدةل  بجوح  حاسبث   ادأل بش هة حاسرأخف  ير  
 . الافًة  ال    فع بط ح) حا     
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األ شذح حا مطالال بحاجم حا  ةةاع حاا حئ ام بؤروج إار  تب ار  قرلةتهة حاسمةي رفمل لن خةحرفم كار  حاجارتل 
 ردا  عر أل إجارة  حا  ر    كدرا  تبلا حلج طمل  تب ل حاباقم دفمهة ت سال ب حاسم فا دفأل ا حؤا إت ةب حا  ر    ب

يررر  بقرررا  قرررم ا درررأل  بأقرررا حاسدرررةافف. ؤفرررأ بن ب  ترررأخف  يررر  حخجارررة  يس تررري  الفررره كالفرررم إضرررةيفم ب  يسطالررري 
 تاصفص اوحةا إضةيفم اثا حاوقم  حااهل  حا وحا حا اسالفم  شذا كالهة تدةافف إضةيفم. 

 إشكالية البحث
حا  ررةةاع حخج ررةئفم يرر  حاا حئرر  تبررةج  اررأل تررأخف  يرر  ك ررة ت ررلام حخشررةة  يرر  ا لاررم حالةح ررم يررإن اب ررت  

حخجاررة   يوضرر  يرر  حاسمففررذل  ذاررك  ب رراي قالررم حااارر    حمةتاةافررم يرر  حتاررةذ حا رر حةحال ا ن حاالاررو  إارر  حل ررةافي 
حابال فرررم يررر  إاحة   ت رررلي  حا ررروحةا حاا ارررم اسمففرررذ حا  ررر    بط ا رررم اوضرررو فم    الفرررمل  ابرررل شرررذح حلاررر  ارررأل بشرررت 

ةش حا       الاة  ال  جاةه تمففذ حا     ل  األ ب ا تج فا بشرلح) حا  ر     حاجرل ارأل حمةتاةافرم  حافوضر  حل ا
 ي  حاسمففذ تت ح سالحب حاسجالفا حا اد  كأ الوش  ال    اعع اال مهج حاد   ي  إاحة  حا  ةةاع.

الرر ل ك ررة   ررة ل يرر  ؤفررأ يرر ا  حاسجالفالرر  حا رراد  ا ةح يبررةم يرر    الفررم إاحة  حا  ررةةاع ب رردا  حضررح     
  الفرم اسةببرم تمففرذ حا  رةةاع ارأل خرال تجليرل حمجج حيرةا  حخ ر ح حا حاسصرجفجفم حاسر  يسبرفأل حتاةذشرة ب رة ير ا  

 ي  حامهة م إا  تمففذ حل  ا حا طالوبم بة سالحب بقا قلة ا دأل األ حاوؤلحا حا امفم  حاسدالفم  حا وحةا.
 فهة األ خال شذا حالةح م تس ثا يف ة يال :األ شمة يإن حخشدةافم حاس  يست حخ ةبم  ال

 كيف يساهم استخدام األساليب الكمية في إدارة موارد المشروع؟ -
ا بةاارررم  تجالفرررا شرررذا حخشررردةافم بغفرررم حاوحرررول إاررر  إطرررةة  ال ررر    درررأل ارررأل خااررره توضرررفح كفففرررم ح رررسالحب 

 حل ئالم حاف  فم حاسةافم:حل ةافي حاد فم ي  إاحة  حا وحةا حا ةافم  حاا  ام اال  ةةاع ج وب بط ه 
 كفف ت ةشت حاوظةئف حا ئف فم اإلاحة  ي  إاحة  اوحةا حا     ؟ -1
 كفف   ةشت ح سالحب حاسجالفا حا اد  ي  إ لحا  ل ام  امفم اسمففذ بج طم حا     ؟ -2
 كفف   ةشت تطافا حاسجالفا حا اد  ي   ل ام حا وحةا حاا  ام  حا ةافم حا جل ا   حاغف  اجل ا  اال     ؟ -3
 اةش  حل اةش حاس  ت ا  إا  حاسأخ  ي  تمففذ حا  ةةاع حخج ةئفم  كفف يست ابةاام ا دالم حاسأخف ؟ -4

 الفرضيات
تليع دمة شرذا حاس رةؤما إار  ت رل ت ي ضرفةا تدرون ب ثةبرم ب وبرم اجس الرم يسطالري حاسأكرل ارأل حرجسهة ب  جففهرةل 

  تأت   ال  حامجو حاسةا :
ة رررسالحب حل رررةافي حابال فرررم ارررأل حتارررةذ حا ررر حةحا حاصرررةئام  ءخسفرررةة ت رررةشت حاوظرررةئف حا ئف رررفم اال  ررر    ب -1

 بؤ مهة  ذاك دسطافا حل ةافي حاد فم حاا ام االوحول إا  بيعا حامسةئج.



  

 ه 

 

ت ةشت حاال ام حا امفم اال      بة سالحب حاسجالفا حا اد  األ تامي تأخ  تمففذ بج طم حا       بةاسةا   -2
 م يسج ا حا      تدالفم إضةيفم.

سالحب حاسجالفا حا اد    ةشت ي   ل ام حا وحةا حا ةافم  حاا  ام حا جل ا   حاغف  اجل ا  اال      ك ة ح  -3
   ة ل ي   ل ام شذا حا وحةا  يا حاالح م حا اد    حاالح م حا سأخ  .

ة ب اةش تأخ  تمففذ حا  ةةاع حخج ةئفم  بوا إا  ضبف يم   ت م  ي  حا وحةا حاا ر ام حا ةئ رم  الر  إقر ح -4
اثررا شررذا حا  ررةةاع  ابةاارررم شررذا حا  ررةكا يرررست اررأل خررال تطافررا اارررلب حخاحة  بةم ررسثمة   الرر  حا  رررةة 

 حاج ج.

 أهمية البحث

 إاحة  حا  ررةةاع ير  أ ررالوش  ال ر   ك رر كتد رأل بش فررم حااجرأ يرر  توضرفح  شرر ه بش فرم حاسجالفررا حا راد   -1
  حاب ررا يرر  تمففررذ حا  رر     حااررلحئا حاسرر  ؤفررأ بجرره   ررلب اال ررةئ فأل  الرر  حا  رر    ابالواررةا  حيفررم  ررأل ظرر  )  ررف

  دأل إتاة هة اسامي حا  داا  حا بوقةا ب مة  ا حؤا حاسمففذ ا رة   رةشت ير   ضروه حاصروة   رأل حاسفةحرفا حاسر  
يسدرررون امهرررة حا  ررر   ل إاررر   ةجررري ذارررك يرررإن حاسجالفرررا حا ررراد    رررة ل يررر  ت رررلي  حاسدالفرررم حاس لي ارررم  ؤ رررةش حاوقرررم 

  سال اةا حاا  ام  حا ةا م حاا ام خجاة  حا     .حا سوقع االسمففذ  حا 
 بل حاوقم األ بكث  حا وحةا بش فم دوحفه اوةاح جةاًةح غف  قةدرا اال ارةا   حاساليرل  حماخرةة  م يو رل درليا  -2

اهل  م يسطالي حاجصول  الفه تدالفمل دا إن تاطفطه  تم  فه  ا حقاسه ب دا يبةل يوي   قًسة خ ر ح  ب  رةل بخر ى 
 ةئررررًلحل حلارررر  حاررررذ  ايررررع حا ساصصررررفأل يرررر  حاحة  حا  ررررةةاع حافرررروب ااشس ررررةب دسجليررررل ب قررررةا تمففررررذ بج ررررطم   اواررررل

 ا    ةتهت م سغال شذح حا وةا حامةاة ح سغاًم باثا اسج فا بشلح) شذا حا     ةا ؛
  يرةادثف  ارأل مي حل تطافا إاحة  حا  ةةاع  بة سالحب حل ةافي حاد فم ي  حارل ل حامةشرئم  ؤار   الر   ةق  -3

حا    ةا م تالاأ إار  اثرا شرذا حل رةافيل  ترأخف  ح رساب حا  ر     حةتفرة  حاسدرةافف بحراح   يرة اسبرةة)  الفره 
دفأل حا ما  حا  ة ل   حا  سالت  حةؤي حا      . اذى تأت  شذا حالةح م اسوضفح بش فم ح رسالحب حاسجالفرا حا راد  

 ي  إاحة  اوحةا حا  ةةاع.
  إشررردةافم ب ة رررفم تبرررةج  امهرررة   فرررع حا  رررةةاع ت  اارررة  يررر  ب  قطرررة  يررر  حاا حئررر   برررةاج شرررذح حا وضرررو  -4

 حا س ثالم ي   و  حاساطرفا ب  غفرةش   الفرم حاساطرفا  ا حقارم تمففرذ حا  رةةاع  حاسر  يس تري  الفهرة كالفرم إضرةيفم ب  
 تسطالي تاصفص اوحةا إضةيفم.

  



  

 و 

 

 أهداف البحث
 ا   الم األ حلشلح) بش هة:ج ب  األ خال قفةامة دهذا حالةح م إا  تج ف

تجليررل اررلى حم ررسفةا  اررأل حل ررةافي حاد فررمل لن ح ررسالحاهة   ررة ل ب ائررك حاررذيأل يوح هررون ا رردالم حتاررةذ  -1
حا رر حةحال  خةحررم تالررك حاسرر  تبس ررل  الرر   ررلا اررأل حاج ررةئا  حا سغفرر حا حا ب ررل   حا سلحخالررم اررع ببعررهة يرر  تج ررفأل 

   الفم حتاةذ حا  حة.
الحب ب ةافي حاسجالفا حا اد  ب دا  ال   ي    الفم إاحة  اوحةا حا  ر    ب ردا دفةن  توضفح كفففم ح س -2

 ةب  ا ةةاع حاامة   حاس ففل ب دا خةص. اع تجليل ج ةذج شادةا حل  ةل حا مة ام ا وضرو  حالةح رمل  توضرفح 
 حل ه حاس  ت وب  الفهة شذا حام ةذج  اف حتهة.

ة   حاس ررففل  حاسرر  يس ترري  الفرره تدالفررم إضررةيفم اررأل خررال حاسصررل  ا  رردالم حاسررأخف  يرر  تمففررذ ا ررةةاع حاامرر -3
 حم س ةا  ال  حل ةافي حابال فم ي  ت لي  حا األ حاا ب اسمففذا  تامي حمةتاةافم ي  حتاةذ حا  حة.

ت ررل ت  رر ض بصررر     ررس ا  الرر  اا و رررم اررأل حلج ررطم  حاسررر   ارري بن يررست إك ةاهرررة بط ا ررم اجرررلا    -4
 اع توضفح حا  ةةحا حا جس الم خجهة  حا       حا  ةة حاج ج.  امس  م  ذاك  يا ت تفي امط  ل

تطافا حاباقةا حخؤصةئفم  حا اةضفم حاس  ت با اوحةا حا      بةاوظةئف حخاحةام حا اسالفرمل ارأل خرال  -5
  ل ام اوحةا حا       تصجفح حمجج حيةا حاس  تبس ض ا ةة حا      ب مة  حاسمففذ.

 ؤل   دمفمل  ابةاارم حافوضر  ير    الفرم حاسمففرذ  60م ا     إجاة   ضع ت ال ا امط   اسمففذ بج ط -6
األ ب ا حاسجدت ير  اروحةا حا  ر   .  ت رل ت ابالوارةا بكثر  اقرم اال  رة ل حا  ر  ل  رأل تمففرذ حا  ر     ا رة يس تري 

  الفه  اةا  حا لة   ال  حتاةذ حا  حةحا ب دا بيعا.
 منهج البحث واألدوات المستخدمة

ا  فررر  خشررردةافم حااجرررأ  بالمرررة جبس رررل  الررر  ارررمهج حاسجالفرررا حاد ررر  ارررأل خرررال  ررر ض بشرررت إن حاطرررةبع حاد ررر  ح
ب ررةافي حاسجالفررا حاد رر  حا ساصصررم يرر  إاحة  حا رروحةا حا ةافررم  حاا رر ام  يرر  حا  ررةةاع  ذاررك اررأل ب ررا ا ررت   الفررم 

 حتاةذ حا  حة دمة   ال  حاط ق حابال فم ي  ت لي  حاسدةافف  حا ل  حا امفم اسمففذ حا     .
 قصل حخا ةب ب اسالف  وحجي حا وضو    حوم إا  اب يم اقف م ابمةح  إشدةافسمة  ح سااص حامسةئج ؤول 
حاف ضرررفةا حا ط  ؤرررمل ح س رررلجة  الررر  حا مهارررفأل حاوحرررف   حاسجالفالررر  اا رررع  تالارررفص حاج رررةئا حاجةضررر   حا  تاطرررم 

 الفهررة حاافةجررةا  حا بالواررةا حاسرر  ب ا و ررم اررأل حا رر  ) ل  ح ررسااص حاررلمما  حا بررةج  حا اسالفررم حاسرر  تمطررو  
   دأل حاجصول  الفهةل  شذح اة   ها ةبا حا وحش   االب حاوحول لشلحيهة؛

  حا مهج حم س  حئ  اا ع حل ةافي  حا فةشفت حا سبال م دسطافا حل ةافي حاد فم ي  قطة  حاامة   حاس ففل.



  

 ز 

 

 ررة  يرر  حالةح ررم حام  اررم  الرر   حقررع إؤررلى سطافررا اررة ك ررة ح س ررلجة ب ررالوش اةح ررم حاجةاررم يرر  حافصررا حا حبررعل ا
حاسجالفرررا حا ررراد  يررر  إاحة  ارررأل خرررال ح رررسالحب   -   ؤرررل   ررردمفم دوم رررم ب رررد  60إجارررة   - حا  رررةةاع حخج رررةئفم

 حا      ؤفأ  فست   ل ام حاسدةافف  حا وحةا حاا  ام  حا ل  حا امفم حاا ام اسمففذ حا     .
لا حا حخؤصرررةئفم ارررأل حاسو ارررع حمؤس رررةا ل تجالفرررا حاسارررةيألل حاسجالفرررا ك رررة ترررت ح رررسالب اا رررو  ارررأل حاو رررةئا  ح

 ".MS Project ب جةاج " "ل Win QSB ب حاج اساصص ي  ااةل إاحة  حا  ةةاع اثا د جةاج "حا اد ل 

  أسباب اختيار الموضوع
سطر ق إار  شرذح اال إن اةح م ب  اوضو   حخسفةةا  دون جسفام ب اةش  ا حيرعل  ارأل بشرت حل راةش حاسر  باا دمرة

 حا وضو  ش :
ةغاررم حااةؤررأ يرر   رر ض اررلخا ؤررول إاحة  ارروحةا حا  رر    ب رردا  اررلب حا  ررةةاع  حا    ررةا حاا حئ اررم  -1

  ضبهة  ال  خ اطم حا مةي م حخقالف فم  حابةا فمل  امجهة با حا ك فم ي  حتاةذ حا ر حة  تج رفأل حلاح  ب رة   ر ح 
 اهة بةام و  حا مةي م  حم س  حة؛

اةؤأ ي  ت افع حااجأ ي  شذح حا اةلل جسفام قالم حالةح ةا حام  ام  حا فلحجفم ؤول ج ةذج ةغام حا -2
حاسجالفا حا اد   ا ةشة ي  إجاة  حا      ي  حاوقم حا   ة  تم فت حا وحةا حا سوي  ل ب ة  ج ا إجاة  حا      

 بأقا تدالفم ا دمم؛
ا حئ  األ تأخ   يوض  ي  حاسمففذل بةخضةيم حاوضبفم حاس  تبةج  امهة ا ةةاع حاامة   حاس ففل ي  حا -3

إا  تاة   حاسدةافف حا سوقبمل  حااوا  غف  حا  غوش يفهة ةغت توي  حخادةجةا حا سةؤم ا ة يسطالي اةح م  أل 
 كفففم ح سالحب حل ةافي حابال فم ي  ااةل إاحة  حا  ةةاع  ء طة  حقس حؤةا ابالهة تففل ي  حا  س اا؛

ب ررفطم   ررطجفم تبس ررل  الرر  حم سهررةا  حااارر   حا اصررفم  اررع حم سرر ح  دسالررك  ح ررسالحب ب ررةافي ةاةضررفم -4
حااا حا ي  ااةل إاحة  حا  ةةاع إم بجهة م توحكي حاسطروة حارذ    رهلا حابرةات ارأل ؤفرأ تطافرا حل رةافي حابال فررم 

 حاجليثرم.
 رررةل  حاهمل ررم  تدمواو فرررة حخشررةة  إارر  بن إاحة  حا  رررةةاع حافرروب تبساررر  ؤ ررًا اه ررًة يررر  افررلحج  إاحة  حل  -5

 حا بالواةا  ءن إت ةن اهةةحا تاطفا  ةقةبم   ل ام حا      بحاجم با ًح ؤفواًة اماةؤه؛
اوححالم بجأ اذك   حا ة  سف  حا بمون درر: " تاطرفا  ا حقارم تمففرذ حا  رةةاع بة رسالحب شرادةا حل  رةل  -6

تاطررفا  ا حقاررم ا ؤالررم تمففررذ حا  رر     دوح ررطم  اسج ررفأل ية الفررم حتاررةذ حا رر حة"  حاررذ  تررت حاس كفرر  يفرره  الرر   ةجرري
 شادةا حل  ةلل دفم ة  م ك  ي  شذح حالةح م  ال  كفففم إاحة  اوحةا حا       بة سالحب حل ةافي حاد فم.

 



  

 ح 

 

 معوقات البحث
تد أل ي  حبوبم حاجصول  ال  حا بالواةا حاا ام  حاع  ةام اال فةب بةالةح م حاسطاف فم ب اي  لب   وا 

الواةا يسبالا بةا  ةةاع حخج ةئفم بةخضةيم إا  تاو) حا  ئوافأل   لب تث فمهت االب ا حلكةا   ل  ءن ج ةب اب
  لا يإجهة تفس ل االلقم  حاوضوه  أل حا      اجا حالةح م ا ة حبي امة   الفم حالةح م حا فلحجفمل شذح األ  هم 

   ل   لب حمشس ةب بةالةح ةا حخؤصةئفم إا  ضبف حاو   حخؤصةئ  الى حا ةئ فأل  ال    الفةا حا   بةخضةيم
 حاا ام اال      خال ا ة ؤفةته األ  هم بخ ى.

حبوبم حاوحول إا  حا  ة افأل ب اي  لب حا لة   ال  تجليل باةكمهتل اطافبم   الهتل ا ة با  إا  حبوبم 
ؤأ دسجليل او ل اع إ اةا  اب يم ب قةا ي حغهت األ ب ا إ  ح  ا ةدالم   االسغالي  ال  شذا حاصبوبم قةب حااة

حا  ة افأل  أل ط اا حاهةتف  ا مةق م بشت حام ةط حاس  ت     ال  حا  ةةاع حخج ةئفم ي  حاوم م بصفم خةحم  ي  
 حال ام حاا حئ ام بصفم  ةام.

 الدراسات السابقة
 ح س لجة ي  بجثمة شذح  ال  اا و م األ حالةح ةا حاس  ؤة ام ابةاام شذح حا وضو  ب      امه جال:

 رسائل دكتوراه -1
واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية بقطب المحروقات في بؤ أل طفةة ببموحن " اةح م -

ة ةام اكسوةحال ق ت  الوب حاس فف ل كالفم حابالوب حخقسصةا م  حاساةة    الوب حاس فف ل  ةابم والية سكيكدة بالجزائر" 
 .2013  دفدل ل

تب )  ال   حقع ح سالحب حا لي األ األ ةافي حاد فم ي  حتاةذ حا  حةحا ب    ةا قطي شليم شذا حالةح م إا   -
حا ج  قةا اوم م  دفدل  بةاا حئ .  توحالم حالةح م إا   لا األ حامسةئجل بش هة بن اة م اب يم حا لي األ 

م ي  حتاةذ حا  حةحا بةل ةافي حاد فم ي  حا    ةا اجا حالةح م اسو طمل  بن الى ح سالحاهت األ ةافي حاد ف
ضبففل  بن بشت حل ةافي حا  سالام ش : ج ةذج حاسما ل  حاسجالفا حخؤصةئ ل  ج ةذج حا ا  نل  بن بشت 

تاصفص حا وحةال  ت ففت حم سث ةةحال  حاسما  بةاطالي  ءاحة  حا ا  نل  بن  :ااةما ح سالحب شذا حل ةافي ش 
ةافي ش : قالم حاا حاج حاسلةاافمل   لب   وا ق ت خةص  بم  ب   ن بشت حا بوقةا حا      ي  ح سالحب شذا حل 

شذا حل ةافيل   لب توي  حا ساصصفأل دهذح حا اةل ج ص ب   لب توي  حاافةجةا حاا ام اسطافا شذا حل ةافي. 
صفأل  ب حم حالةح م بةمشس ةب بةاابل حاسبالف    حاسلةاا  األ ةافي حاد فمل  حاب ا  ال   اةا  ب لحا حا اس

 .بةل ةافي حاد فمل  ءؤلحن بق ةب ب   ؤلحا إاحةام خةحم دهتل  تويف  ج ةب اسدةاا اال بالواةا



  

 ط 

 

تأثير سوء التخطيط في مدة تنفيذ المشاريع اإلنشائية دراسة ميدانية   ا  حاليأل  ال  حالي   ببموحن " اةح م -
ل تاصص إاحة   ة ةام اكسوةحا   "2010-2006آلراء مدراء المشاريع اإلنشائية في إمارة دبي بين عامي 

  .2012،  تاطفا حا  ةةاع حخج ةئفمل ق ت إاحة  حا  ةةاعل حلكةا  فم حاب بفم حاا اطةجفم االسبالفت حابةا ل حخاةةحا
تهل) شذا حالةح م إا  ت الفا حاعو   ال  دفةن الى تأ ف   و  حاساطفا  ال  تأخف  تمففذ حا  ةةاع 

ااهة تت حاسب )  ال  حابوحاا حا  ا م ا و  حاساطفا حاس  ت    دل ةشة  ال  ال  حخج ةئفم ي  إاةة  اد ل  األ خ
الي ح األ الةح  حا  ةةاع ي  حا  كةا حا اسصم  42تمففذ حا       بةاسةا  تأخ  ي  تمففذا.  ش الم  فمم حااجأ 

  حا  ةةاع ب  كةا الي ح األ الةح 40األ حا  اجم حا  سهليمل ك ة ض م حابفمم  50بإاحة  حا  ةةاع  األ بحا 
األ حا  اجم حا  سهليمل ؤفأ تت ت  فت  وحاا حالةح م إا   ا م اسغف حا ةئف فمل  50حا  ة ما األ بحا 

 اةة  قفة فمل  األ خال حاسجالفا حخؤصةئ  اافةجةا شذا حالةح م بيعم إا  بن  42اسغف حا ي  فمل  10 
هت  حضح ا فهوب  ظففم حاساطفا   لب حخاةحر حادةي  تأخف  إجاة  حا  ةةاع حاهمل فم  بوا إا   لب   وا ي

لش فسه ي  إاحة  حا  ةةاع حاهمل فم ال  ش كةا حا  ة مال  بش فم حاوقم   لب حخةتهةن االصليمل بش فم حاسوقبةا 
بش فم حا  س االفم  افة آا حاب ا ي    الفم حاساطفال بش فم حاسبةاا حا الفت اع حا  ح ة حافمفم  حخاحةام االساطفال 

 إتاة  ااةائ حاساطفا حاهمل   ي  حا  ةةاع حخج ةئفم .
 مذكرات ماجستير -2
"أثر تطبيق األساليب الكمية على فعالية إدارة الصيانة بمؤسسة صناعة الكوابل  اةح م دم وة  ج فام ببموحن -

 فف ل كالفم حابالوب ل اذك   اة  سف ل تاصص حل ةافي حاد فم ي  حاس فف ل ق ت  الوب حاسبسكرة" -فرع جنرال كابل
 ل2016، حمقسصةا م  حاساةةام   الوب حاس فف ل  ةابم ب د  

شليم شذا حالةح م إا    ض اا و م األ حل ةافي حاد فم حا طا م ي  إاحة  حاصفةجم  اب يم ب  شة  ال   
األ اب يم  قع يبةافم شذا حخاحة ل ؤفأ ت دأل حااةؤأ األ خال حالةح م حا فلحجفم ي  ا   م  م حل كةدا كم وذج 

إاحة  حاصفةجم  اجة ام تطافا بؤل حل ةافي حاد فم  شو ج وذج  ا ا اةةكو)  توضفح الى ب  ا  ال  يبةافم 
 شذا حخاحة  بةا    م.

 األ خال تطافا شذح حام وذج  ال   اسفأل إجسة فسفأل  حاذ  حةتد  ي  ؤ ةبةته  ال   لا حل طةل  ب قةا 
حاس غفال  حافبال  اهذح حآلما  تافأل الى بش فسه  ب  ا  ال    الفم حاصفةجم كوجه   لب حاسصالفح اه ة تت اب يم حاوحقع 

اا و م األ حا  ش حا حاد فم ت ةشت ي   اةا   تج فأل يبةافم إاحة  حفةجم  ما  ابلحا حا    مل  حاس    دأل 
 ح س ةاشة  مل  ضع خطا حخجسةج حا  س االفم؛

المشاريع باستعمال التحليل الشبكي لمشروع تهيئة مباني إدارية بوالية تقنيات إدارة اةح م ي حا  افم ببموحن " -
ل اذك   اة  سف ل تاصص ت مفةا ك فمل ق ت حابالوب حاساةةامل كالفم حابالوب حمقسصةا م  حاساةة  برج بوعريريج"

 .2012،   الوب حاس فف ل  ةابم حا  فالم



  

 ي 

 

أل ت مفةا إاحة  حا  ةةاعل  ابةاام ا دالس  شلة شليم شذا حالةح م إا  ح سب ةل حاسجالفا حا اد  كس مفم ا 
حاوقم  حاسأخف  ي  حاسمففذ  حاالسةن يمات  مه ة حةتفة  حاسدةافف ي  ا ةةاع حاامة   حاس ففل األ خال ت لي  حا األ 
حاا ب اإلجاة   يا ب الوش  ال  . ؤفأ توحا حااةؤأ إا  بن شمةر ي  ق دفأل اسو ا حا األ حا  لة األ ط ) 

ا األ حافبال  اإلجاة ل بةخضةيم إا  بجه تو ل ي  ق طفففم دفأل حا األ حافبال  اإلجاة   حا األ حا  لة حا  ة ام  ح
  يا حا ادم حاعاةدفم  ا  ع ذاك اج أل ح سغال حافل حابةاالم  ح سالحب حا ة ةا حخضةيفم ي  حاب ا؛

 Implementation of Critical Path Method (CPM) Forاةح م   ف   الف ةن ببموحن" -
Avoiding Construction  Projects Delay Problem اذك   اة  سف ل ق ت إاحة  حا  ةةاع "

 .2005، حاهمل فمل  ةابم حافةتحل ط حدالهل افافة
 ت مفم  (CPM)شليم شذا حالةح م إا  تطوا  ج ةب إاحة  حا       األ خال تطافا ط ا م حا  ةة حاج ج  

حا       تامي حاسأخف  ي  تمففذ حا  ةةاع حخج ةئفم  توحا حااةؤأ األ  خاحة  اوحةا (EVT)حا ف م حا دس ام
خال اةح سه إا  بشت ب اةش حاسأخف حا ي  حا  ةةاع حخج ةئفم  بش فم تطافا ت مفم حا  ةة حاج ج  االسب )  ال  

ا حا    ب اةش حاسأخف حا ي  شذا حا  ةةاعل ك ة بظه ا جسةئج حالةح م بن بشت  وحاا حاسأخف  ش  حاساطف
اال     ل ج ص حا بلحا  حاب ةام  حا وحا حخج ةئفم ي  حا وقل حا و  حابةاالم غف  ا شالمل تاطفا   ل ام  امفم 

 غف  يبةام اال     ل بةخضةيم إا   و  ت لي  تدالفم تمففذ حا     ل  ضبف إاحة  حا وقع  حخش ح)؛
 المقاالت والمجالت العلمية -3
في تقويم مشروع صناعي في شركة ديالي  (PERT)استخدام شبكةوحن "اةح م  لجةن ك    ضاةش  ال  ببم -

 .2016(، العراق، 4(، العدد)9مجلة ديالي للعلوم الهندسية، المجلد )" للصناعة الكهربائية
اسجليل  (PERT)تهل) شذح حالةح م إا  حاسبةاا اع ب امم حاب الفةا حخجسة فم األ خال ح سالحب شادم دف ا 

م  حاس ةؤافم  حلكث  إؤس ةم  األ  ت تجليل حا األ حا فة  ل  ت إؤس ةش حا  ةة حاج ج  تجليل حل امم حاسفةؤاف
 . Forward Pass-Back WardPassحل امم حافةئعم ادا ا ؤالم األ ا حؤا حاب الفةا حخجسة فم بط ا سفأل  

 بن شذح حاوقم ي ال األ ك فم   اقف م 24.5حامسةئج بن شمةر يةئد ي  حاوقم ات يست ح سغااه  قلةا     قل بظه ا
 حخجسةج إا  حاعبف او تت ح سغااه ي  حاب الفةا حخجسة فم ؛

استخدام التحليل الشبكي في تقييم مشروع بناية كلية اللغات اةح م  ال حلاف   ال حاج فأل شفة  ببموحن"  -
 .2014(، العراق، 3د)(، العد16مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية، المجلد)" ل بجامعة بغداد

"  تطاف ةته ي  حا  ةةاع حخج ةئفم  Network analysisتمة ام شذا حالةح م ب الوش حاسجالفا حا اد  " 
 حاذ  يسفح خاحة  حا      باح  اهةب حاساطفا  حاسم فت  حا قةبم  ال  ا حؤا تمففذ حا      ب ة ي  ذاك تجليل  األ 

تت حاسوحا إا  بن حاساطفا حادف  اال فط    ال  حا األ  حاسدالفم   سعفةن حاسمففذ  تو اع حا وحةا حا سةؤم. ؤفم 
 ا  ت حا ادم  تجليل حا  ةة حاج ج؛ Win QSBح سالحب حاس مفةا حاجة وبفم حاجليثم اثا د جةاج 



  

 ك 

 

تصميم خوارزمية جينية اةح م   ة  طالفع   ا ل جفبت  ال حا مبت  ال حا افلل ا فة   ة ت اج ل ببموحن " -
مجلة الرافدين لعلوم الحاسوب والرياضيات،  "(GAOCPN) مسار الحرج األمثل لشبكة أعمال المشاريعإلجاد ال
 .2012(، العراق، 1(، العدد)9المجلد)

إشس م شذا حالةح م بة سالحب حاس مفةا حاذكفم حا بةح   إذ تجة ل توظفف حااوحة افم حاافمفم ب دا كف  
ك دسص فت  تطافا خوحة افم  فمفم خ ةا حا  ةة حاج ج حلاثا   اله  اسدةاا اع طافبم ا دالم حااجأ  ذا

طاا  اجة افأل دذاك تج فا  ل  ا ةئا امهة ا أام حاوقم حاج ف  . ؤفأ (GAOCPN)ا ادةا حل  ةل 
حاا جةاج  ال   لا شادةا ب  ةل  تت حاسأكل األ جسةئج   قم حاسمففذ  ا ةةجسه ة اع جسةئج   قم حاسمففذ ادا األ 

 .Win QSBليمةافدفم  حاا جةاج حااةش  حاا اام حا
"إدارة وتخطيط الكلفة في مشاريع التشييد، مجلة  اةح م ا يم ة حق  ا  حاطةج ل   شف  افاةئا  ةكو ببموحن -

 .2009( بغداد، 4(، العدد)15الهندسة، كلية الهندسة، المجلد)
ت اسدةافف امذ دلح م إق حة حا      تهل) حالةح م إا  تأكفل بش فم إتاة  حخاحة  حا الف م  حاساطفا حا جد

اس هفا اه م  ضع حل ه حاصجفجم ا سةببم  ضاا كالفم حا     .  اهل) حااةؤأ ب عة إا  ج     ةيم إاحة  
 تاطفا حادالفم  حتاةذ حا  حةحا حا مة ام  ي ة األ ةافي حاجليثم ي  ب  ةط حلط ح) ذحا حاباقم دذاك. ي ل تت 

خاحة   تاطفا حادالفم بصفغم ت ها األ   الفم اسةببم  ضاا حادالفم حخج ةئفم ادةيم إقس حه خطم  ال فم امة ام 
 تفةحفا حا      حخج ةئ  األ ب ا ابةاام ج ةط حاعبف ي   قسهة حا مة ي. 

تنسيق إنجاز المشاريع البنائية في حال تحديد الموارد باستخدام ألغو ريتم اةح م  ال   موا  ببموحن " -
 .2000هندسة المدنية، جامعة تشرين، سورية، المصفوفات" كلية ال

ؤفأ تمة ام شذا حالةح م ا ة حاساطفا حا اد  ي  إاحة  حا وحةال  ذاك بةقس حه ط ا م اس  فت حا وحةا ح س ةاح  
 ال  ابفةة حا األ اسجليل حاس تفي حا ثةا  اسمففذ حا     ةال تبس ل شذا حاط ا م  ال  إ اةا حا صفويم حا با    أل 

حا اسص  ل  األ  ت حخسفةة بكا   األ ااسص  ي  ظا حا وحةا  حا وقع حاذ   ب ا يفهل  شذح حا األ  ف ةدا  حل امم
حاسو اع حليعا اآلافةا  حا وحةا حلخ ى.  تت تطافا شذا حاط ا م  ال  ا     دمةئ  ا اف األ  م حةما 

 حمة فمل  األ تمففذ كا امهة اجلا دوح طم ااطا شاد .
طريقة جديدة لحساب تباين ببموحن "  "Yu Chum Hung" و"Ching-Hwang Wangاةح م األ قاا " -

 Journal of International, Project Management, vo.18 ; N.2تكلفة المشروع" 
April,2000." في كلية ،HwaHsia،للتجارة والتكنلوجيا " 

ةا  ال  ي ض ب ة   بن تدالفم ؤفأ اة ة ب   حاس حبا حا مط    ال  تاةيأل تدالفم حا     ل  ذاك بةم س  
حا        امه اسغف حا   وحئفم اس حبطم ببعهة اع ببد  اف م ا س الم.  ت دمة األ خال شذح حميس حض  األ 
 اقةا حاس حبا حا مط    ت  فت تدالفم حا      إا  تدالفم خلاةا  تدالفم اوحةا األ ؤ ةش حا ف م حا سوقبم  حاساةيأل 



  

 ل 

 

حاساةيأل كا األ تاةيأل تدالفم حاالام ادا ج ةطل   تافةن تدالفم حا ةا  ادا ج ةط اسدالفم حا     ل  اسع أل شذح 
 تاةيأل تدالفم حاالاةا  حا وحا ادا ج ةط.  حاساةيأل حا  س ر اسدالفم حاالاةا  حا وحا ادا ج ةط  اسدون شذح حاساةيأل 

م  أل ببعهة. شذح  تت تطافا األ حلق ةب حاثا م حل ا  ي ا  ملاة تدون تدةافف حام ةط اسغف حا   وحئفم ا س ال
 حاط ا م  ال  ا     دمة  افس ض األ قااله ة. 

 :القيمة المضافة بالمقارنة مع الدراسات السابقة
اررت  ررأت  يرر  حالةح ررةا حا ررةب م ةبررا  ظررةئف حا ررلي  حا ئف ررفم يرر  حخاحة  بررةا وحةا حا ةافررم  حاا رر ام اال  ررةةاعل  

 ةام  ب ةافي حاسجالفا حا اد  بصفم خةحم ي   شرو ارة  رمجة ل   شذح األ خال ح سالحب حل ةافي حاد فم بصفم
 تا فلا األ خال شذا حالةح مل

بةخضةيم إا  قالم حالةح ةا حاس  تمة ام  افم تطافا حل ةافي حاد فم ي  إاحة  حا  ةةاع حخج ةئفم ي  حاا حئ   
ي  حا رروحةا  حاا اررم اسمففررذ يرر     الفررم ت ررل (CPM/PERT)خةحررم يف ررة  اررص ح ررسالحب ب ررةافي حاسجالفررا حا رراد 

 حا  ةةاع حمج ةئفم  ابةاام ا دالم شلة حاوقم  حةتفة  حاسدةافف  شذح اة  م وب به األ خال حالةح م حا فلحجفم.
 هيكل البحث

ترت حاس كفر  ير  شرذح حافصرا  الر  كرا ارة  ارص الفصل األول جاء بعنـوان "مـدخل إلـى إدارة مـوارد المشـاريع":  -
حااالا درفأل ارة شرو اسبالرا ب م  رةا حا  رةةاعل  ارة شرو اسبالرا بةا م  رةا حاوظففرمل  اسمرة ل حا  ةةاع دسجليل ا ن 

حافصرررا حل ل تب ارررف حا  رررةةاع  تجليرررل  مةحررر شةل امةق رررم خصرررةئص  بشرررلح) حا  رررةةاع بصرررفم  ةارررمل ك رررة ترررت 
إار  إاحة  حا روحةا  حاسط ق ال ة  ؤفة  حا  ةةاع  تجليل بشت حا اةط  حاس    دأل بن يسب ض اهة حا  ر   ل بةخضرةيم

حا ةافم  حاا  ام اال       األ ب ا تج فا ذاك تط قمة الةح م  ل ى حا  ةةاع ؤس  يس دأل حا لي  ارأل حتارةذ حا ر حة 
  مل ت فف ه ل  ا    .

ي رل خصرص الةح رم باح  حاوظرةئف حخاحةارم ير  الفصل الثاني بعنوان "الوظـائف الرئيسـة فـي إدارة المشـاريع":  -
حاوظرةئف حخاحةاررم حا ئف ررفم حاسرر  تررست ير  كررا حا م  ررةا  حا  ررةةاع بغررد حام رر  ل يرر  شررذح حافصررا حا  ر   . جسمررة  

 ررأل حخررسا) ااةمتهررةل  ك ررة   رروب دهررة كررا حا ررلي  ن يرر  ااسالررف حا  ررسواةا حخاحةاررم دلح ررم اررأل  ظففررم حاساطررفا 
الفرم تدةارا شرذا حاوظرةئف يرر   تم رفت  حاسو فره إار  غة رم حا قةبرم  الرر  حا  رةةاع. بةخضرةيم إار   توضرفح  شرر ه   

 حا  ةةاع األ ب ا تج فا حم سغال حلاثا اال وحةا.
ترت حاا رع درفأل حا وحضرفع حام  ارم حا فةشف فرم الفصل الثالث بعنوان "استخدام األسـاليب الكميـة فـي المشـاريع":  -

صررا إارر  اررلخا  ررأل بجفررأ تط قمررة يرر  شررذح حاف.  حا وحضررفع حاد فررم حا اةضررفم لش فررم كررا امه ررة يرر  إاحة  حا  ررةةاع
حل ةافي حاد فم    ا اةشفم  خطوحا حا مهج حاد   بةخضةيم إا  حا  ح ة  حابفوشل ببل ذارك ق مرة ب مةق رم ج رةذج 
حاسجالفررا حا رراد  اررأل خررال حاسبرر ض إارر  ب رره  قوح ررل دمررة  حام رروذج  ا ةا يرر  تج فررا حم ررسغال حلاثررا ا رروحةا 



  

 م 

 

ب ررةافي حاسجالفررا حا رراد   ا ةشررة يرر   ل اررم حا رروحةا حا ةافررم  حاا رر ام حا  رر   ل  يرر  جهة ررم حافصررا تط قمررة إارر  بشررت 
 اال     .

 حارذ  ؤة امرة ارأل خااره ت رل ت وحدة سكنية بوالية بسكرة:  60وفيه دراسة حالة مشروع إنجاز   الفصل الرابع -
حا  رةةاع ير  شرذا  ايوحن حاس قفم  حاس رفف  حاب رةة  دوم رم ب رد   بصرفسه حرةؤي حا  ر      حخشرةة  إار  كفففرم ارمح

 ؤرل   ردمفم دوم رم ب رد   ارأل  60حا    م  ت تافةن كفففم ح سالحب حل ةافي حاد فم ي  إاحة  اوحةا ا     إجاة  
خرال ح رسالحب حاسجالفرا حا راد  ير  ت رل ت  ل ارم  امفرم اسمففرذ حا  ر      ل ارم اال روحةا حا ةافرم  يرا حاالح رم حا ادر   

ي   حا ةافررم حاسرر    دررأل بن   ررسففل امهررة حا  رر  ل  ررأل تمففررذ حا  رر   ل بةخضررةيم إارر   حاالح ررم حا سررأخ    تجليررل حاررو 
  Win QSB ل ارم حا روحةا حاا ر ام حا جرل ا   حاغفر  اجرل ا .  قرل ةبيمرة بن جبس رل ير  شرذح حافصرا  الر  د جرةاج 

اسوحرا إار  حامسررةئج كم روذج اس رل ت حا  ةة ررفأل  الر  كفففرم ح ررسالحب حاد افروت  ير   ل اررم اروحةا حا  ر   ل اغرر ض ح
  تجالفالهة  بة سالحب ج وذج حاسجالفا حا اد  كم ةب  ةجل اال  حة حخاحة   حم سث ةة .

 بخفرر ح خس مررة شررذح حا  ررةام باةت ررم  ةاررم ااصررمة يفهررة  ررل  جسررةئج ادمسمررة اررأل إدررلح  ببررد حامسررةئج  حمقس حؤررةا  -
  ا دأل تالافص ج وذج حالةح م ي  حا دا حاسةا :
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 تمهيد:
  ةل إا  ط ه كت شةئا األ حا الع  حاالاةا لا ل ايع حاسمةيه حاجةا ي  دفئم حل  ةل حا بةح   ام  ةا ح

 ررس طةدهتل حلارر  إ   ررالع  خررلاةا  ليررل  دهررل) إةضررة  حا بررةئأل  حاسمررةيه  الرر  يرر  حل رروحق  حم ررس  حة يرر  تطرروا
حاذ  ب  ل حاجة م لن ت روب تالرك حا م  رةا دسطروا  ب رالوش   الهرة  ء رةا  شفدالرم دمةئهرة حاسم ف ر   شمرلة    الفةتهرة 

اسمةي رررفم دسدرررةة  تطررروا   رررالع  خرررلاةا  ليرررل  تجرررةي   الررر  قرررلةتهة حح رررس  حة حبطررر ق بكثررر  ا  جرررم اس دفمهرررة ارررأل 
  ية الم. كف   ت ة لشة  ال  حم س  حة  حام و بط ا م 

إؤررلى بشررت حافال ررفةا حخاحةاررم حاسرر  تامسهررة   Management by Project    رر    ا ررل كةجررم حخاحة  ب
 اسج فا بشلحيهة حا م وا .  Project Driven   ةةاع حاتلحة هة د  ةل حا بةح    بحاجم لام  ةا ح

ا  حا اصصررةا ي ررل بحرراح ا ة حا  ررةةاع بكثرر  بش فررمل ؤفررأ بجهررة ت ررة ل يرر  تا ئررم  يرر  ظررا جررلة  حا رروحة 
حا روحةا  ح رسالحب ارا حليدرةة إار   حقرع   الر   بر     رةئا حخاحة   اسرةبع تفبفرافرم  حا بجفرم  تجو ةتحام ةطةا حاالا

 باثا اهة. ح سالحبالوحول إا  ؤةما ا
فررةب برره ارر    حؤررل  اررأل ب ررا ت ررل ت امررسج اررة ب  خلاررم اررة حا  رر      الفررم ب  ج ررةط ا فررل درر األ يررست حا  ابسارر  

دهررل) تج فررا تغففرر  اففررل ب  إ اررةا قف ررم اعررةيم.  شمررةر تبررةةض اررة دررفأل خةحررفم كررون حا  رر    باررً ح ا قسًررة ا رر   
 حؤل ل  بفأل ارة تس رت بره حاب الفرةا حخاحةارم ب  حاس رغفالفم حاسر  تار   ب ردا احئرت ب  شراه احئرت ارأل ب را ت رل ت جفره 

 .ب  حاالام ا حًةح  تد حًةح حا مسج
تمففررذشة  حا ررةاة    الفررة قاررم   الفررم ح  إم بن جاررةه حا  ررةةاع ةشررأل بررةخاحة  حاسرر  تسرروا  تاطفطهررة  تم ف هررة  ا

يرررإاحة  ة بدفرررة    ية الفرررم ضررر أل حاسدالفرررم  حاوقرررم حا  ررر وه ده رررة. اهرررادةجفرررةا حا سةؤرررم باةخحا ررروحةا  ح ح رررسغال الرر  
 فأل قلةحا حا م  م  ال  حاساطرفا  حاسم رفت  حاسو فره  ا حقارم حلج رطم حا اسالفرم يفهرةل حا  ةةاع توي  قو  يبةام اسج

  سغال حلاثا ا وحةا  ءادةجفةا حا م  م.خب ة ي  ذاك ح
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 عمال المعاصرةألالمبحث األول: المشاريع في بيئة ا
تو فره  مةحر  حخجسرةج حاا ارم األ حلا حا حاجة  م حاس  يس م   رأل ط ا هرة االرل ل تبائرم    حا  ةةاع تبسا 

 حادةيفم ا  سعفةا حمجس ةل األ حاساالف  حا كوا حمقسصةا  إا   حاسطوة  حاسم فمل إذ ُت دا  م تر حل اا فرع حلير حا 
 حا    رررةا  حا م  رررةا ببرررًلح حقسصرررةاً ة  ةب ررر ةافة  تم وًارررة يررر  كةيرررم حام رررةطةا  حاامررر   حا طة رررةا حمقسصرررةا مل 

غفرر   مهرة ب   فرم  حاسرر  ت رسبفأل دهرة  تهررل) ارأل خااهررة إار  تج فرا   الررم ارأل حامسرةئج حا بالمررم  حا فة رفم  حم س ة
 ابالمم.

 اع وعناصرهير االمطلب األول: ماهية المش
بي  تره دفئرم حل  رةل  حاصرمة ةا حا اسالفرم حاسر  حاوقم حاجةض  كمسةج  يد    افهوب حا      ي  ا ل تاالوةا

ا ررل ه دررل ةشة تسطالرري بج ررةط تم ف فررم  ليررل ل   طرروا  ب رروحق  امساررةا  ليررل   شةتررم استس ررت بررةاسغف   حاجة ررم حالحئ رر
  الر  شرذح حل رة  ارأل حاعر  ة   كةجم ا اة حا     ةا ش  حلاح  حخاحةام حا ثةافم  حامة برم ا ثرا شرذا حلج رةط.
 حاسب )  ال  اةشفم حا      األ خال تجليل افهواه   مةح ا  ءد ح  بشلحيه.

 شروع:أوال/ تعريف الم
 كرذاك حاغر ض حارذ  ارأل ب الره  رفست إج رة   اةؤرأا فهوب حا       ذاك  ي ة ااالففرم حا ب افةاا ل تبلاا حاس

 حا     ل اذاك  و) جب ض ي  شذح حا  ةب ببد شذا حاسبةةاف:
حا  رر    شررو ؤوحررالم األ اواررةا حمقسصررةا م  حاس مفررم  حم س ة فررم يرر  حا م  ررمل يهررو ج ررةب إاحة  ا قررم   رر ح  -
درذاك يسطالري ا رةةكم بير حا  تصمفع ب  ت واا امرسج  ليرلل  شرو  ا فدالم حل ه حاس    وب  الفهة تص فت ب  تطو ده

يالدررا ا رر     افررةا اسجليررل حلشررلح)   1.اررأل اهررأل ااسالفررم ام  ررفأل يرر  إطررةة شررل)  ب الررون  الرر  تج ف ررهقررةاافأل 
 .حااةحم بهل  حا دا حا وحا   بطفمة حوة  اا طم اال     

 رؤية مبسطة للمشروع :(01-1الشكل رقم)
 
 

Source: Hugues Marchat, KIT de conduit de projet, Editions d’organisation, Paris, 2001, p23. 

ج ررطم تمفررذ خررال يسرر    امفررم اجررلا   ؤ رري لحا  رر    شررو   الفررم تسدررون اررأل اا و ررم اسدةاالررم اررأل ح حذإ
 جلا   اسفا  الفهة.تصةافت  طةقةا إجسة فم او هم االام بشلح) ا غوبم  ا

                                                 

 اذك  ل قية لمشروع تهيئة مباني إدارية والية برج بوعريريجيتقنيات إلدارة المشاريع باستعمال التحليل الشبكي دراسة تطبي حا  افمل  -1
 .9ل ص2012 حاا حئ ل  ةابم ا  فالمل كالفم حابالوب حمقسصةا م  حاساةة    الوب حاس فف ل  فمل ق ت حابالوب حاساةةاملاة  سف ل تاصص ت مفةا ك

 ر    رررررررررررررررررررررررررررا امسررررررررررررررررج مررررررررررررررؤة 



 لمشاريعمدخل إلى إدارة موارد ا                                                                          الفصل األول:  

4 

 

" ب   هرل  :جرهحا  ر     الر  ب  Association of Project Management    يرم  حا و رو م حاا اطةجفرم -
بكثرر  ججررو تج فررا شررل) ابررفأل  اجسررةج إارر  اا و ررم اررأل حافبةافررةا حخاحةاررم  حاهمل ررفم   بجاررة ا يرروافأل إ  ررسغ ق 

يالررت تاسالررف اررع شررذح حاسب اررف  رروى دسجليررل حا ررل  حاسرر   حا و ررو م حلا ادفررم االهمل ررم حاصررمة فم ةبارر لقسصررةا م"خ ح
 1ؤلاتهة با  م ب ةب.جاة  حا      ؤفأ إ  سغ قهة 

"حااهوا حا  قسم  :ي ل   ) حا       ال  بجه  Project Management Institute  باة ابهل إاحة  حا      -
 حا  صروا بةا  قرم   Unique product or service  حا و هرم ججرو توافرل حا مرسج حا مفر ا ب  حاالارم حا مفر ا 

 Temporary  ن حا مسج ب  حاالام تاسالف ب ردا ب  إباة حا  صوا بةا مف ا ي ل بم  بأن كا ا     اجلا دمهة م
 2."بآخ   أل   فع حا مساةا  حاالاةا حاس الفل م

ب افرة ت  Organisation internationale de normalisation    يرم ام  رم حا وححرفةا حابةا فرمك رة  -
ي ل   يم شذا حا م  م حا       الر   ا ه  بأجه حلكث  اائ م  قاوم ا  اجم  ح بم األ حا  سالافأل.  اال      

"حاب الفررم حاف ا ررم حاسرر  تجسررو   الرر  اا و ررم اررأل حافبةافررةا حا سمة رر م  حا  ررفط   الفهررة حاسرر  اهررة تررةةا  دلح ررم  :بجرره
 3.اةا حا جلا   ت  ا  ال  حا األ  حاسدالفم  حا وحةا" جهة م  حا و هم ججو تج فا شل) اجلا  ي ة اال سطال

 : يرم حا  ر     الر  بجره ي رل   l’association française de normalisation بارة حاا بفرم حاف ج رفم  -
ؤسفة ررةا إ اررةة   ررأل خطرروحا جو فررم ت رر ح دسج فررا ؤ ف ررم ا ررس االفمل  شررو اجررلا ب وضررو    ررا اررأل ب ررا تالافررم "

 4.ةؤس حب حلشلح)  حلج طم  حا وحةا حالحخالم يفهة"حا بون ب  حا  سب ا  ذاك ب

اا و ررم بج ررطم ب    الفررةا اس ال ررالم  اس حبطررم شررليهة إجسررةج امررسج  بأجرره (Project)   دررأل تب اررف حا  رر   
حرفم ا قسرم  ارست     البم ب  خلام   ؤفل  ي ال ي  خصةئصهل  كرا ا ر    اره دلح رم  جهة رم اجرلاتفأل ك رة بجره ذ

 ا دررأل بن تو ررل حا  ررةةاع  تمفررذ يرر  ااسالررف حا  ررسواةا حخاحةاررم يرر  حا م  ررةا  قررل  عررت  .تمففررذا ب رردا تررلةاا 
 5.ي اا حاب ا ي ا  حؤل ب  ي اا   ا

 

                                                 

 .23ص ل2011ل احة حا ف    االم    حاطاة مل حاطابم حاثةجفمل   ةنل حلةانل إدارة المشروعات العامةل حابال  ال حا سةة اج ل  -1
2–Burke Rory, Project Management: Planning & Control Techniques, John Wiley , 4rd. ed, New York, 2003, p2. 

.23ل صمرجع سابق ال حا سةة اج ل حابال ل  -3  
4-Emmanuel Djuto, Management des Project Techniques d’évaluation, analyse, choix et planification, 
L’Harmattan, Paris, 2004,p30. 

ل ق ت إاحة  حل  ةلل كالفم حابالوب حخاحةام  حا ةافمل الخطر في المشاريع: مفاهيم أساسية واستراتيجيات االستجابةهل  حلا ل حةاح ا- 5
 .3ل ص2007 ةابم حااس ح ل دل ن احة ج  ل حلةانل 
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 1 ج سطفع بن ج ساالص األ شذح حاسب اف  ا م خصةئص ةئف فم ش :
لا  ؤفررأ ب  بجهررة ذحا يسرر    امفررم اجررل ا  اهررة دلح ررم اجررلا   جهة ررم اجرر (Temporary):بن حا  ررةةاع  قسفررم  -1

تدرون جهةيسهرة شر  تج فرا حلشرلح) حاسرر  ترت تمففرذ حا  ر    ارأل ب الهرة  بررةاطاع يرإن طرول ارل  حا  ر    تسارةيأل دررفأل 
ا       خ   ؤ ي طافبسه ؤفأ بن ببعهة قصف   حاابد حآلخر  طوارا حا رل  قرل ت رسغ ق  رل   رموحا. كرذاك 

 جسهة  حا     .إيمسه  ب تالة حخشةة  إا  بن حاف اا حاذ  يست ت دفاله خاحة  حا     
 درون حا  ر     رةا   ؤفرل ير   (Unique Product, Service or Result): امرسج  ؤفرل ب  جسفارم  حؤرل  -2

خصةئصه  ات   اا بن ُجفيِّذ دمفه حا وححفةا ب ردا كةارا ؤفرأ بن ادرا ا ر    ظ  يره  بج رطسه  ب رالوش تمففرذا 
دا امهرة اةارك ااسالرف  تصر فت ااسالرف  ا رة ل ااسالرف  اوقرع ي ثًا شمةر  م) حاب ةةحا حاس  يست دمةؤشة  ادأل ا

 ااسالف.
يررست تمففررذ حا  ررةةاع ب رردا اسررلةج  باطرروحا  (Progressive Elaboration): حاسررلةج  حاسسررةبع يرر  حاسمففررذ -3

اسسةافم ؤفأ شمةر  اةا  ي  قف م حاب ا حا ما   بباةة  بخ ى يرإن حاب را بدرا ا حؤالره  اري بن يمار  ببمة رم  اقرم 
م حاسفةحررفا.  شررذح حلارر   جسررةج إارر  تب اررف  حضررح  او ررع اال  رر     تجليررل جطررةق حا  رر    ب رردا افصررا ادةيرر

(Project Scope)  جال بن األ بشت حخ  ح حا حاسر  تسارذ  مرل تجليرل حا  ر    شرو تا ئرم حاب را حارذ  يسعر مه 
 Work Breakdown Structure(. 2(حا      

 رةةاع اف رم شر  حاوؤفرل  درا شمرةر  ر ةا بخر ى امهرة بن حا  ر    إن شذا حااصةئص حارثان حا ئف رفم اال 
يسدررون اررأل بج ررطم  ليررل   اف حجفررم اجررلا  ك ررة بجرره   ررسالب ارروحةا اةافررم  ب رر ام  ا ررسال ب  هررلًح   قسررًة ؤ رري جررو  

 إذن حا      ي  بب ا ابةجفه شرو ام  رم ا قسرم اه رة قصر  ب  طرةل   ر ا. يابرلحا       حافس   حا  لة  خجاة ا. 
 حمجسهة  األ شذا حا  ةةاع إذح كةجم جة جم يإجهة تسجول إا  حفسهة حالحئ م ب  إا  ام  م  ظفففم ب  ؤلن احئت.

يررر  إطرررةة تجليرررل افهررروب حا  ررر    مدرررل ارررأل توضرررفح اصرررطالح  خررر  قرررل   رررسالب بؤفةجرررًة ب ررردا اررر حا) ارررع 
حا لى قل تسع أل ؤ ام كافر   ارأل   حاذ   بم  خطم بؤةا م او بم ببفل   Program حا      بم  شو حاا جةاج 

حا  ةةاع قل تدون اس ةدهم  ض أل إطةة تاصص ابفأل ك ة شو حاجةل ارع ا ر    تطروا  حا مرةشج حالةح رفم ارثًا 
 حاذ    س   افس    امفم طواالم  ا س ا  الر  اا و رم ا رةةاع اثرا ا ر    تطروا  امرةشج حا اةضرفةا ب  ا ر    

 3.ف شة األ حابالوبب  غ تطوا  امةشج حابالوب حم س ة فم
                                                 

 .62ل صحل ا ل حخ دملةامل اص  حالحة حااةابفم االم    حاسو اعل حاطابمالمشروعات باستخدام الكومبيوتر،  إدارة بجف    بل حةاقل  -1

2-Keller, S. A, Information Technology Project management: A Concise study, Prentice – hall, New Delhi, 2006, 
p12. 

 .4ل صا  ع  ةدا، الخطر في المشاريع: مفاهيم أساسية واستراتيجيات االستجابةحةاح اهل  حلا ل  -3
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 :ثانيا/عناصر المشروع
خاال يرررست حارررأل خرررال حاسبرررةةاف حا رررةب م اال  ررر      درررأل حام ررر  إاررر  حا  ررر    كم رررةب افسررروه يسطالررري ارررل

ح سغااهة االجصول  ال  اا  ةا ابفممل إذح حا      ب و ي شذح حام ةب يسدون األ  مةح  ك ة يوضجهة حا دا 
 حا وحا :

 "ICOMكنظام مفتوح "المشروع : (02-1الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ل احة حارروةق االم رر   حاسو اررعل إدارة المشــاريع مــنهج كمــيل اج رروا حابافررلل حافعررا ا اررلاررأل إ ررلحا حااةؤررأ بةم س ررةا  الرر   المصــدر:

 .19ص ل2011حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل

 لباررة حا بالواررةا ل Inputs  بةا ررلخاا حا رروحا  حا رروحةا حاسرر  تررلخا يرر  تمففررذ حا  رر    ل حا بالواررةا   ت رر
 . Outputs  حا وحا  حا وحةا حاس  تمسج األ حا      يس    بةا ا  ةا

حا جرر ر حل ل ا هرروة ب  ا رر   ل ؤفررأ   تبسارر  حا غاررم يرر  تطرروا  حاوضررع حاجررةا ل شرر :اررلخاا حا  رر    -1
م  غفر  حا ةا رمل  ارست ل    الفم تغفف  ير  بج  رم   را حا م  رم حا ةا ر اا ساةبم  دا حا      حلاح  حاسم ف فم 

حاسباف   أل شرذا حاجة رم دو ف رم تبار   رأل حا رلخاا  شر  ت ثرا ت فرفت حاوضرع حاجرةا   اار ةحا حاسغففر  حا طالروشل 
 1 مفأل اًبة.خ س حتفافم اال م  م ب  حإا غاةا حا  سهالك ب  تمففذ اجة ةا  ح ساةبم حاس  تبسا  بؤفةًجة 

حاعرر  ةام اس ررغفا حام ررةب  اررأل حا رروحةا يرر حا  حا بررلحا  غف شررة تسدررون حا ررلخاا اررأل   فررع حا رروحةا اثررا حل
 ءجسةج حا ا  ةا حاس  تج ا بشرلح) حام رةب  ت ر ا حا رلخاا  الر  حابوحارا حا  رفط   الفهرة ارأل قارا إاحة  حام رةب 

 .حاطافبم الفهة اثا حاط ه  حا وحش    بةخضةيم إا  حابوحاا غف  حا  فط
                                                 

 .19ص ا  ع  ةدالل إدارة المشاريع منهج كميوا حابافلل ل اج حافعا ا ال -1

 الخاا اا  ةا ر    رررررررررررررررررررررررررررا

حا فوا: حا األل حاسدالفمل 
 حااوا ل حا فتل حاافئم

 افةا: حلي حال حا ب يمل 
حلا حال حا وحةا حا ةافمل 

 حاسدمواو فم
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حماسر حب دهرةل ب  بج  رم ب  قوح رل اسابرمل ترت تجليرلشة  ءؤصرةئهة ارأل خرال   رواح ترت   ةا  تدون حا فروا :حا فوا -2
حا  رر    ا غاررةا حا  ررسهالك  بشررلح) حا م  ررم تسررأ   ب ا و ررم اررأل حا فرروا   دررأل  ح ررساةبم بن ي اررا حا  رر   . ك ررة
 1توضفجهة ك ة يال :

 احة  حا     .  فع حا  ةةاع ا فل  د األ ابفأل اإلجاة   حاذ    دا ي  حاوحقع حاسجل  حلكا  خ •
 ة ي  ح س  حةام   الفةا تمففذ حا     .فً ب ة  اً ؤات  توقفم حا وحةا حا ةافم  بسا   ةا •
 .اي    فع حا بةيف  حا بس ل  ا اول حا مسج حامهةئ   حا س ثالم بةا       كذاك ا حؤا تمففذ تس ثا حااوا  •
 خ ى.ت حا م  م حاس  تو ه  فة ةتهة  حاس  ت ف شة  أل حا م  ةا حلفي ق •
 حا فوا حل ة فم حاس  تجدت   ا حا م  ةا ي  اب ت ا ل حابةات.   وحجفأل حاحا جلاحا حاافئفم حاس  توضجهة  •

حا ارةل   ت ر   ابرة -حاسدالفرم- حا فروا حا الئفرم شر   حاوقرم لإن حا      يرست ت ردفاله بة رسالحب  ةارا حا فروا
 ) ير     الر  حابمصر األ حآلخر األ   رةا  ارةإن تبليا ب   مص  األ  مةح  اثالرأ حا  ر     رو  اثالأ حا     .

  دون بؤلشت اه تأ ف  بكا   ال  حا     .
ل  شر  اا  ةا حا     : تسدرون اا  رةا حا  ر    ب ردا ب ة ر  ارأل حامسفارم حا ال و رم ا رلخاا حا  ر    -3

 رر ام  حاافئفررم  الفررةا حاساهفرر  االسأكررل اررأل ترروي  كةيررم حابمةحرر  حا ةا ررم  حاا تس ثررا يرر  حا  ح بررم حامهةئفررم ا ررة تررت يرر  
 2 حاا ام االال  ي  حاس غفا. لحا مة ام ا فةب حا     

حااا حا حافمفم  حخاحةام حاس   دس اهة حابةاالون ارأل خرال حاب را األ حا ا  ةا حا ئف فم ل  ا      تسدون 
حاث ررم يرر  إن تطرروا  قررلةحا حا رروى حابةاالررم  حا همفررفأل  حا همل ررفأل  ففررل حا رر كم يرر  شررفئفأل ش ررة دمررة   يرر  حا  رر   .

حابررةاالفأل  حمةتفررةه حاررلحخال  اررليهت  كررذاك تطافررا حااارر حا حااليررل  يرر  حا  ررةةاع حا  ررس االفم ا ررة  ب ررا  الرر   اررةا  
 3حخجسةج  ت الفا ب ةة  و  ح سغال شذا حا وحةا.

تجسو    فع حام ت  ال  حا ا  ةا حا سبلا  ب ة ير  ذارك تالرك حا ا  رةا حل ة رفم حاسر  ت رةشت ير  تج فرا 
تر     الر   م ةب بةخضةيم إا  حا ا  ةا حاجفةا م ذحا حاباقم بةام ةب ب  دفئسه ب  تالك حا ا  ةا حاسر  مشل) حا

 حام ةب  شليه.
 ش  حلا حا ب  حآلافةا حاس  األ خااهة يست تج فا حا ا  ةا  األ باثالسهة:  افةا حاب ا: -4
  .حلي حا حاذيأل   سالاون ب دا ااةش  ب  غف  ااةش  ي  بج طم حا      •

                                                 

 .25ل ص2002 لل حا ةش  ل اص ة حامهعم حاب بفم االطاة م  حام  ل احإدارة المشاريع ودراسة جدواها االقتصاديةل حشفت دالوطؤ أل حد    -1
 .45ص ا  ع  ةدال، المشروعات باستخدام الكومبيوتر إدارة بل حةاقل بجف     -2
تب اي:  ا  بؤ ل   وةل احة  ش حن االم    حاسو اعل   ةنل  لالمشروعات الهندسية والمقاوالتية إدارةتكنولوجيات شم   حجطوحن   فأل  -3

 .54ل ص2009حلةانل 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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 حا ب يم  حااا    حاس  تس ثا ي  ا ةش ةا حااا ح   حم س ةةافأل ي  ا ت إجاة  حا     . •
 .حا وحةا حا ةافم حاا ام اس ليل حماس حاةا  حا  سج ةا •
 تم فت حاب ا.  با حات مفةا  •
 حاسدمواو فة حا س ثالم بةا و واحا حا ةا م حاس  ت ةشت ي  إجاة  ا حؤا حا      حا اسالفم. •

 :المشروع وأهداف خصائصالثاني:  المطلب
 ح ررسب حضحادسررةش  حااررةؤثفأل  حا  ةة ررفأل   دررأل  إ ررهةاةاحاسب افررةا حا ررةب م اال  رر     اررأل  حقررع  يرر  ضررو 

 .بشت بشلح) حا     ةا حخشةة  إا اع  لببد حااصةئص حا  ف   اال  ةةاع
 أوال/ خصائص المشروع:

 و رم ارأل حااصرةئص حاسر  ت ف شرة  رأل غف شرة ارأل اا  طافبسهرة ير  حخسالفمت س ر حا  ةةاع اه ة تمو م 
 1بجوح  حا م  ةا حلخ ى  األ بشت شذا حااصةئص:

اسمففذ غ ض ابفألل  ؤا ا دالم ابفممل  تج فا بشرلح) اجرلا ل  محاالح : ت ةب حا  ةةاع ي   Prpose حاغة م  -1
): ي ررثا إذح بةاجررة بن جمفررذ   الفرره يررإن   رروا حا  رر     دررون ا تاطررًة دسج فررا شررذا حاغة ررم  حاوحررول إارر  تالررك حلشررلح

حا رر  ة   حمخسمررةقا رر  ً ة خقةاررم اا و ررم اررأل حاا رروة يرر  امط ررم اررةل يررإن حاغرر ض اررأل ذاررك شررو ؤررا ا رردالم 
ةاجة بن ج وب ب      اسطروا  ا ح  ابراج حا ر طةن يرإن حاغة رم ارأل بذح ء ت  اع  حول حا وحطمفأل إا  ا ةحلشتل   
الفرة  ق ت اةح ةا  حيسسةهن ج فت ا   ً ة الةح م إادةجفم بةاجة بة ل  ءذح ذاك شو اوح هم يسك شذح حا  ض بجفة  حام

 ي   ةابم اةل يإن حاغ ض األ ذاك شو بن يست تلةاه حالحة ةا حابالفة دسالك حااةابم  شدذح.
حرجفح بن اال  ر    ا ة  ؤفرة  اسدةاالرم اثرا حا م  رةا حالحئ رم  : Limited life Cycle ا ة  ؤفرة  اجرلا   -2

ن ارة   فر  ب  ؤفرة  حا  ر    برةافد    رت حاساطرفا  حاسمففرذ  حا قةبرم  بخفر ًح ا ؤالرم حمجسهة  حاس رالفت ل إم ؤفأ تالب ا ة 
بجفأ بجهرة تارلب  تمسهر  ير  ب قرةا اجرلا   ابالوارم   Limited Duration  شذا حال ة  شو بجهة ذحا طافبم ا قسم

 2قل تطول  قل ت ص .
م ك ةاه  جسةج إار  بج رطم ي ا رم  غفر  ة تفمفرءبن تمففذا    : األ خصةئص ب  ا     Uniqueness حاسف ا  -3

او ت ةبه ا    ةن ي  حاطافبم  حاجات  حا ردا يرإن تمففرذ كرا امهرة  جسرةج إار    غف  اسد ة ل  شذح  بم  بجه ؤس 
قل  دون ي  طافبرم حخاحة ل  يةمخسا)ؤس  او ت ةطبم  ت ةدهم ي  ببد ا حؤالهة.  ى بج طم تاسالف  أل حلخ  

                                                 

ل احة  حئا االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل إدارة المشاريع المعاصرة منهج متكامل في دراسة إدارة المشروعاو   بؤ ل خف  حاليألل  -1
 .31ص 2012حلةانل 

2- Henri-pierre Maders, Conduire une équipe projet, Editions d'organisation, 2eme Ed, Paris, 2000, P20. 
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دون ي  اهةة  حابةاالفأل  قل  دون ي  طافبم حا اةط  حاس  توح ره حا  ر    اه رة ت رةدهم يإجهرة تمفرذ بأج رطم  قل  
 اسف ا  تاسالف األ ا     إا   خ .

: إن تمففرررررذ ب  ا ررررر     جسرررررةج إاررررر  اا و رررررم ارررررأل حلج رررررطم  Interdependency   س ةا رررررم حا سلحخالرررررممح -4
 الر  ببعرهة حارابدل  بةخضرةيم االسسرةبع يو رل حاسرلحخا ؤفرأ بن إت رةب حا سسةببم  حاسر  تبس رل ير  تمففرذشة  ءت ةاهرة 

 اا و م األ حلج طم حا سسةببم  حا سلحخالم يف ة دفمهة. حجسهة ؤلن ابفأل  جسةج إا  
يإن إت ةب حا      م  بس ل  ال  الي  حا       طةقت حا      ي ا درا يو رل شمرةر ح س رةا  ى األ  هم بخ  

ل ا رة ي ارل احة  حابالفرة  حلق رةب حلخر ى  ارع حا روةايأل  ا رة ا  حاارةطأل  حا  روافأل  حا برةئأل تلحخا حا م  م حلب  حخ
  ال  ببعهة ي  حاوحول إا  بشلح) حا     .  ح س ةاشةاأل ؤةام حاسلحخا  حاس ةبك ي  حلج طم 

 رر    إارر  : يرر ا  حاسررلحخا حا  ررةة إافرره  حاس ررةبك دررفأل  هررةا ااسالفررم يرر  باح  بج ررطم حا  Conflict  حاصرر ح  -5
ؤل ن حاص ح   اهذح يإن الي  حا       حاطةقت حاذ   ب ا ابه قل يرلخالون ير  ا ؤالرم ارأل حاسمرةيه  حاسصرةة  ارع 

يس دمررروح ارررأل إك ةاررره يررر  حاوقرررم  حادالفرررم  حا ررروحةا حاسررر   جسة هرررة حا  ررر    ؤسررر ااسالرررف حلطررر ح) االجصرررول  الررر  
 1 حا وححفةا حا طالوبم.

يرر  حا م  ررم حلب االجصررول  الرر  حا رروحةا حا ةا ررم  حاا رر امل  ارروظففففألححا  رر    يسصررةة  اررع حا ررلةح   ي ررلي 
خجارة  حاب را ير  حاوقرم حا جرلا  اسصرةة  ارع حا  روافأل اسرويف  حا ارةاغ حا طالوبرم ير    اسصةة  اع ا ة ا  حااةطأل

 حاوقم حا جلا ل  اسصةة  ب عة  طةقت حا      يف ة دفمهت خجاة  حلج طم   لب حاسأخ   شدذح.
: حجفح بن   فع بجوح  حا م  رةا  روح  كةجرم ام  رةا  ظفففرم احئ رم ب  ا رةةاع ا قسرم  Risks   حا اةط -6

تسبررر ض اال ارررةط  درررلة ةا اسفة ترررمل إم بن حا  ررر    ب ررراي طافبسررره  بشلحيررره يررر  حاوقرررم حا جرررلا  حادالفرررم حا جرررلا  
 ط  اجس الم. أل ذاك  ب ض حا      إا  ب ةة  الافم  ااة حمجج ح)ل  ابا حفةا حا طالوبمح حا و 

حا اررةط  دافئررم  طافبررم حا  رر   ةا ؤفررأ إن حا اررةط   حةتاررةطبكررلا حابليررل اررأل حا م  ررةا  حالةح ررةا ك ررة 
 حااط   مص  ةئف   ي  حاب ا  حا سوقبم ب  حا أاوام؛   ابةكه  أل حامسفام حا  غوبم حجج ح)ش  إادةجفم ؤل ن 

ن حا ارررةط  تجرررلن  مرررلاة  درررون حا طالررروش  ا ت هررر  حا ارررةط   ا رررةة إاررر  بي رررع كرررا قررر حة يسارررذ يررر  اارررةل حاب ررر
 2.حاسأكلحا فةضالم دفأل دليالفأل ب  بكث   دون جةتج ب  امهت يس ت ببلب 

 
 

                                                 

 .32ص ا  ع  ةدالل إدارة المشاريع المعاصرة منهج متكامل في دراسة إدارة المشروعاو   بؤ ل خف  حاليألل  -1
 .33ل ص2008حل ا ل حا ةش  ل اص ل  ل حالحة حااةابفم االطاة م  حام    حاسو اعل حاطابمإدارة المخاطرطةةق  ال حابةل ؤ ةال  -2
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 ثانيا/ أهداف المشروع:
يرر  حل ررة  تبسارر  بشررلح) حا  ررر    شرر  جفرره بشررلح) ب  ام  ررمل يهرررل) ب  ام  ررم شررو إشرراة  ؤة رررةا 

ت شرررليهت حاجصرررول  الررر  حاررر بحل  حا وظفرررون ااسالرررف بحرررجةش حا صرررةاح يفهرررة: يأحرررجةش حاجصرررص  ؤ الرررم حل ررره
 حا بررةئأل شررليهت حاجصررول  الرر   ررالع  خررلاةا ذحا  رروا   ةافررم  لشررليهت حاجصررول  الرر  حاجرروحي  حا ةا ررم  حا بمواررم

 1 بأ بةة اب وامل  حا وةا ن شليهت ض ةن حاسوةال اال م  م  بأ بةة تج ا اهت حا بح  شدذح.
 طافبسهرررة ب  حخسالفرررم رررم حاوظفففرررم يرررإن حا  رررةةاع اه رررة ب ررراي حااصرررةئص  حاسررر  ت فررر  حا  ررر     رررأل حا م 

حررفةا؛  ذاررك حؤا هررة ب     شررة ب  ةب  اةاهررة يإجهررة ت ررس ر يرر  تج فررا   ا ررم بشررلح) شرر  حاوقررم؛ حادالفررم؛ حا و 
 :دهل) إةضة  حا بون ك ة   ه  ي  حا دا حاسةا 
 (: أهداف المشروع03-1) شكل رقم

 
 

 
 األ إ لحا حااةؤأ :المصدر

ابساررر  بؤرررل    ن  درررون اررره   ررر   امررر  اجرررلا  ءجهرررةؤا يررر  حاوقرررم حا طالررروش ا ن ترررأخف بمدرررل   يرررأ  ا ررر    
حادالفرم  رأل  ارة  حةتفرة ؤرل حلشرلح) حاج  رم اال  ر   ل لن بحلشلح) حا ئف رفم خاحة  حا  ر   . ك رة بن حادالفرم شر  

صرةئص حا طالوبرم ير ا  حا       أل حاا حجج ح)خطا اه  ابا حا      خة ً حل إضةيم لش فم حا وححفةا لن 
 2إا  ةيد حا بون اال     .

 جاؤرر  بن ب  ا سرر ه ا رر      ررلب االجصررول  الرر   طررة  ابررفأل  ارري بن يسعرر أل شررذا حلشررلح) حاثا ررم: 
رأل حا ر كم حاسر  ارةا ترأخف .  بن ححا     ل  ب  تأخف  ير ا  ارليع غ   خجاة حاوقم حاا ب    رلب ب رب  امرةيه   دي

بدالفرم حا  ر   . إضرةيم ا رلة  حا ر كم  الر   حمشس رةب     حاجصول  الفره  شرذح  بمر  اخالم حابطة  األ حافو  بةا  
 حفةا  ا االه حا بون.ح دون اطةبً ة اال و  ؤس    ضهةت ل ت حا      بةااصةئص  حا وححفةا حا طالوبم ي  

 ررأل ط اررا  بةاوقررم  ءاحةترره اررأل خررال  ل اررم حا  رر     حمشس ررةب بةادالفررم  ءاحةتهررة حمشس ررةب اررست حاسبافرر   ررأل 
حا رروحةا حا مة ررام  تاصفصررهة ا  حؤررا حاب ررا يرر   حخسفررةة احررفةا يررست  ررأل ط اررحبةا و   حمشس ررةباوح جررم حا  رر    

 .يسمة ي اع ش  ط حاجا حلاثا ا  دالم حا      حا      ب ة

                                                 

  .30ل ا  ع  ةدال صإدارة المشاريع المعاصرة منهج متكامل في دراسة إدارة المشروعاو   بؤ ل خف  حاليألل  -1
 .31ل صالمرجع نفس -2

 Timeحاوقم 

 Costحادالفم 

 حا وححفةا

 إةضة  حا بون 
Customer Satisfaction 



 لمشاريعمدخل إلى إدارة موارد ا                                                                          الفصل األول:  

11 

 

حاس  تمطالا امهة اةح م تجالفا  رل ى حا  ر   .  لن بشرلح)  حمةتدة ك ة  بسا  تجليل شل) حا      ج طم 
  هررم  حا  رر   ةا حااةحررم تاسالررف  ررأل بشررلح) حا  رر   ةا حابةاررم بررةخسا)   هررم ج رر  حا  ررسث   حااررةص  ررأل

 1ن بشلح) حا     ةا تم  ت إا :إقسصةا حاوطم  يخج   ح
قسصررةا م بن تج فررا بقصرر  ةبررح  بسارر  اررأل حلشررلح) حا ئف ررفم خبشررلح) حا  رر    حااةحررم: تفسرر ض حام  اررم ح -1

شمة شو حةي  حار بح حارذ  يمرسج  رأل حا  ةةجرم درفأل ؤصرفالم حا افبرةا  تدرةافف حخجسرةج.  بةا بح اال     .  حا  صوا
  املةج ض أل تدةافف حخجسةج دهذح حا بم  كا حامف ةا حاس  يسج الهة حا     .

 ج وال إم بجره ارفه   ح س  حةاسه ادأل  ال  حا غت األ بن تج فا حا بح  بسا  ض  ةاة اع ةن ب ة  حا       
لل دررا شمررةر بشررلح) بخرر ى اثررا تج فررا بقصرر  قررلة  اررأل حا افبررةا اسج فررا ادةجررم كافرر   يرر  حل رروحقل حاهررل) حاوؤفرر

حمؤسفرة  دلة رم  رفوام   اةا  حخي حاحا  تج فرا حلشرلح) حااةحرم اال رلي األ حارذيأل تر تاا اصرةاجهت در قت حل  رةلل
سررةجل تب ررفت حاصررةاةحا  ك رري امة ررام  اوقررف اررةا   ررالفتل ؤ ة ررم حام ررةط حا ئف رر  اال  رر    اررأل خطرر  توقررف حخج

 شلح) حاس    دأل اال  سث   حااةص بن   ب  إافهة.ل وق خةة  ل  غف شة األ ح
ج فرا ةبرح ارأل اسبشلح) حا      حابةب:  بسا  تج فا حا مفبم حابةام شو حاهل) حل ة   اال      حابةب  روح   -2

طاقررة إارر  حارر بح دررا  ارري بن م يررست ذاررك  ةح  ذاررك ب  مل إم بن شررذح م  بمرر  بن حا  رر   ةا حابةاررم م تهررل) إ
قسصرررةا م ب  اةافرررم ب  إشرررلح) ل الهرررة.  ررروح  كةجرررم شرررذا حب الررر  ؤ رررةش حلشرررلح) حاسررر  بج ررر  حا  ررر    حابرررةب ارررأل 

  س ة فم ب  غف شة.إ س حتفافم ب  إ
شررررلح) حاسرررر   فعرررربهة حررررةؤي حا  رررر    األق ررررةب حاف  فررررم لشررررلح) حاف  فررررمل حلحلشررررلح) حاف  فررررم:   صررررل بة -3

اح  احخا شرذا حلق رةبل ل ة ل ي  تو فه حت ةهؤفأ بج لشلح) حابةام حا ةب م اال     ل   ه  ذاك ي  ضو  حا  
شررلح) كثفرر ح اررة تسبررةةض اررع ببعررهة حاررابد احخررا كررا ق ررت  يف ررة دررفأل حلق ررةب حاف  فررمل لادررأل ياؤرر  بن شررذا ح

 2     ال  حا      كدا.م ي الفا شذح حاسبةةض ب لة حخادةن ؤس مدل األ ت  حل ة    ال  شذح
ذ   رة ل إبن تدون بشلح) حا       حضرجم  اجرلا    اي  حاسطالبةا  حاط وؤةا ب ا تج فا حلشلح) األ

ل ك ررة  ارري قفررة  حاط رروه ادةجررةا  حا  ررسال اةا حا طالوبررمخج ررطم  حافبةافررةا  توضررفح حلذاررك  الرر  تجليررل بجرروح  ح
ؤةطرررم بةخادةجرررةا خا سةؤرررم ؤةضرررً ح  حا سوقبرررم ا رررس اًال  حجطاقرررًة ارررأل حاطةقرررةا حإااالررروأل حلشرررلح) يررر  حا  رررس اا 

 حا مةي فأل. ىحاسدمواو فم  حخاحةام ال
  

                                                 

كالفم حابالوب  ت  الوب حاس فف لل ة ةام اكسوةحال حقسصةا ك  ل ق ، تقييم المشروعات في البلدان النامية باستخدام طريقة اآلثار شفم ؤوة   -1
 .11ل ص2007حمقسصةا م  حاساةة    الوب حاس فف ل  ةابم ق مطفممل حاا حئ ل 

 .136ل ص2002ل احة حافا  االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل حا ةش  ل اص ل إدارة المشروعات الصغيرة ال حاج فل اصطف  بدو غةجتل  -2
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 ومخاطرها اريعالمطلب الثالث: دورة حياة المش
ادا ا     ا ة  ؤفة  خةحم به تمطالا األ ج طم اة  تمسه   مل ج طم بخ ىل  شذح حلا    ة ل ي  تم فت 

ارأل حلير حا  ليرلةته  تجالفا ب اةش جاةؤه حا جس الم  تطوا   افةا ح رسلحاسه.  شمةارك حاباحإتفدف جة بةا       كفففم 
 وش  ا ة  حاجفة  اال  ةةاع  يإنحاذيأل تبةاالوح اع حا     ةا  ؤة اوح تصمفف ا حؤالهة. إم بجه  بةخسا) حا لحخا 

 يس ةبه ي  اب  ه.
  ةل  مل ا ةة سهة لج طسهةل  بن قلةحا شذا توح ه حا  ةةاع خال ا ة  ؤفةتهة حابليل األ ااةط  حلك ة 

ن حابليل األ حا  ةةاع إحا  ةةاع  ال  تج ا اثا شذا حا اةط  تدون امافعم ب اي طافبم شذا حا  ةةاع. اذاك ي
. ارررذاك  اررري تأ ف رررهة   ررر  ةن ارررة تاررر ج ارررأل حا ررروق اوح هرررم حا ارررةط  حاسررر  تسبررر ض اهرررة يررر  دلح رررم  ت رررسطفعم 

 .ض اهة شذا حل  ةل  حاجل األ تأ ف شة  تاماهة إن كةن ا دمةت افص حا اةط  حاس  تسب  
 المشروع: ةدورة حيا /أوال

جهةيسهل  حاس   طالا  الفهة "دل ة  ؤفة  حا     "  افةا األ دلحيسه ؤس ةكا ا     يساع ج ا اس ال ا األ حافب
اررأل  ررل  ا حؤررال  شررذا   شررو اصررطالح  بارر   ررأل حارر األ حاررذ    ررسغ قه حا  رر    امررذ  ماترره  اجررفأل إجاررة ال  تسدررون 

 .1حال ة  ذحا طافبم  ةام بغد حام    أل ج ةط حا       الته  ؤا ه
إم بجهررة ت  ااررة  حؤررل  يرر  اررة  ررلح ببررد ت  ررفت ا حؤررا ا ة  ؤفررة  حا  رر    حااررةؤثفأل يرر   حخررسا)بررةا غت اررأل 

 :اص  ا م ةؤى ال ة  ؤفة  حا     حاسفةحفا ج سب ضهة ي  شدا يال
 ضيحي لمختلف التصنيفات لدورة حياة المشروعتو  :(04-1) رقمشكل 

 
 
 
 
 
 
كالفرم حابالروب  ق ت  الروب حاس رفف ل لاكسوةحا  الوبل ة ةام دور التعليم التنظيمي في دعم وتعزيز تسيير المشاريعاج ل حااة ل  المصدر:

 .6ل ص2015حاا حئ ل لل  ةابم اج ل خفع  ب د  حمقسصةا م  حاساةة    الوب حاس فف 

                                                 

 اة  سف ل ل ة ةامفي تحسين فاعلية تقويم األداء اإلداري للمشاريع االستراتيجيةأثر العوامل ل باا  بوا  ال حاب ا  شف  اطفف حابافل  -1
 .21ل ص2009 ل حالج ةةرلحلكةا  فم حاب بفم ي  حالج ةةر كالفم حخاحة   حمقسصةال ق ت إاحة  حل  ةلل ي   إاحة  ا ةةاعل

 حالخول ي  حاالاما ؤالم حاس الفت   

 ا ؤالم حاامة 

 ا ؤالم حاس دفا حل ا 

 حاسص فت حاسفصفال  ا ؤالم حاساطفا

 حاسمففذ حافبال 

 حاس هفل االس غفا
 حاس غفا  حا سةببم

 ا ؤالم دلح م حخجسةج حافبال  اال     

 
 تمففذ حا     ا ؤالم إاحة    

 ا ؤالم اةح م  ل ى حا     

 ا ؤالم دالوة  يد   حا     

  ر – 4حا دا  ب - 4حا دا 

  تجليل حا بةاتدلح م حافد     

 حا  ؤالم حل افم اال     

 ش - 4حا دا 
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 لب  -4ير  تصرمفف ا ة  ؤفرة  حا  ر    يهر  تا ر  جف رهةل  شرذح ارة يوضرجه حا ردا   مخرسا)حي ه ة كرةن 
-4 حاذ  جالا قل حمفهة إا  خ  م ا حؤرا  شر  اب  ضرم ب راال ك رة جارل تصرمفف  خر ل  شرذح ؤ ري حا ردا  

امررة يرر  ة ابرر  ض باةثًررة  ةافً تصررمف تررت  رر ضك ررة  لؤفررأ بن ا ة  ؤفررة  حا  رر    ت ررس ا  الرر  بةببررم ا حؤررا لش 
حاسصرمففةا  حخرسا)إن   ض ااسالف حاسصرمففةا بةا ردا حاثرةج  حا بر  ض ب راال يوضرح بن  ل ر  – 2حا دا  

 يرر  اررة يالرر   رر ض  .ل يرر  ؤررفأل يررلااهة  خرر  ن ؤررا حا  رر   حا    الرر  تفةحررفااصررلةا جررةتج  ررأل ت كفرر  حاررابد 
 1ا  حؤا ا ة  ؤفة  حا     :

ا  ؤالرم تطروا  يدر   حا  ر     اةح رم حاجة رم إافرهل ك رة يرست  ضرع دلح م حافد    تجليل حا بةات:  تسع أل شذا ح -1
 رررس حتفافم حادففالرررم بةاسغالررري  الررر  حا  رررةكا  حا صرررة ي حاسررر   رررسوح ه حا  ررر   ل بةخضرررةيم إاررر  شفدرررا خحل ررره ح

ًا حل  ررةل حا ئف ررفم  حاف  فررم حاوح رري حا فررةب دهررةل   ضررع حااررلحئا حادففالررم دسج فررا حلشررلح). إذح حافدرر   تسطالرري تجالررف
 إا  حااطو  حاسةافم. حمجس ةلبط  حا وحي م األ ب ا  بكث  ش وًم  تفصفًا 

اةح م حاال ى اال     :  تبسا  شذا حا  ؤالم األ بخط  حا  حؤا حاس      دهة حا     ل يف  شذا حا  ؤالم يست  -2
ؤمل  ي  إطرةة حاافئرم حا جفطرم حاسأكل األ الى قةدالفم حا      اسمففذا ي  ظا حا وحةا حا ةا م  حا ةافم  حاا  ام حا سة

اا و م اسدةاالم األ حالةح ةا حا ساصصم تا ى اسجليرل ارلى " :  ةطف  ةد   حاال ى  ال  بجهةك ة  ب )  .به
حا ررر حة حاارررةص بإج رررة   حتارررةذحررراؤفم حا  ررر    ارررأل  رررل   وحجررري ت ررروا فمل اةافرررمل يمفرررمل إجسة فرررم... ت درررأل ارررأل 

 2.حا      األ  لاه"
ذ حا  ر   : ببرل بن ق مرة دلةح رم حاارل ى اال  ر     حاسر  باا إار  حتارةذ حا ر حة بةا عر  ا ؤالرم حاساطرفا اسمففر -3

 ُقلًاة دسمففذ حا      يست حاساطفا اسمففذ حا     ل  ذاك األ خال حخ ةبم  ال  حل ئالم حاسةافم:        
 ؟اة ش  بشلح) حا      •
 ؟ؤسفة ةا حاا ام اال     خش  ح اة •

حاب را  تجليرل  خر  او رل خجهرة  حا  ر   ل  تو ارع حا هرةب  حا  ر  افةا  يرا شفدرا  ت حا فرةب  دوضرع در حاج 
   اا و ةا حاب ال  ت قفةا  حاف اا ججو تج فا حا  ر     تجففر شت ارأل ب را تج فرا بشلحيرهل WBS  ت  فت حاب ا

  حا قةبم  ال  حاسمففذ األ ب ا حاجصول  ال  ا     ذ   وا   ةافم.

                                                 

ل حالحة يط وتنظيم وجدولة مراحل تنفيذ المشروع وكيفية الرقابة عليها"خطوات تخط –، "إدارة وجدولة المشاريعاج ل تويفا اةض  -1
 .19ل ص 2000     حاطاع  حاسو اعل حخ دملةاملحااةابفم ام

 اص ل ل حخ دملةاملام    حاطاة م  حاسو اع ل حالحة حااةابفمدراسة جدوى التأهيل العلمي والتطبيق العلمي ةطف  ةد  طه  ال حا ؤفتل  -2
 .2ل ص2003
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 شرر  ا ؤالررم ت ررالفت حا  رر    االب فررا  بررل    الفررم حاس ررغفا حافبالرر .   الرر   1   :ا ؤالررم حاس ررغفا حافبالرر  اال  رر -4
حارر غت اررأل بن شررذا حااطررو  م تبسارر  إؤررلى خطرروحا إجاررة  حا  رر   ل إم بجهررة  ررةا  اررة ت ررسال ب حا  ررةةكم  حخشرر ح) 

ةحج ا ؤالرررم  اررذاك تجررر ص حابليررل ارررأل حااهررةا  الررر  إا  حا سةببررم ارررأل حلطرر ح) حاسررر  تواررم إاحة   تمففرررذ حا  ررر   .
 ح مؤس ةل ظهوة ا ةكا خال تالك حا  ؤالم. ً حاس غفا حل ا  ض أل   واشة ج 

يرر  تصرمفف ا حؤررا  حمخرسا) اه رة كررةن حااررةؤثون ير  تجليررل  رلا ا حؤررا ا ة  ؤفرة  حا  رر   ل  حخسالرفقرل 
  تفةحرفا حا  حؤا جةتج  أل ت كف  حاابد  ال  حخسا)ا ة  ؤفة  حا      يه  تا   جف هة األ ؤفأ حا ع ونل 

درفأل شرذا حاسصرمففةال يف رة  رلح ارة  حخرسا)ابفممل ي  ؤفأل يلااهة  خ  ن ي  شردا  مةحر    ئفرمل  بةاسرةا  م 
م تبسارر  ا ؤالررم اررأل ا حؤررا ا ة  " :يرر حا  اج ررل تويفررا اةضرر  ل باصرروص اةح ررم حااررل ىل ؤفررأ يررمص  الرر  بجهررة

 2.  ل اه دلح م  اه جهة م"ؤفة  حا     ل اا ةح ذاك بأن شذا حا  ؤالم ي  ؤل ذحتهة ش  ا   
  فرع حا  حؤرا  حااطروحا تأخرذ حلاح  حاسسرةبب   يرا تدرون ةل بن فً ك ة بجره ارفه ارأل حاعر  ة  ك رة ذكر   رةا

حاس ال ا حا ةدا لجه   دأل بن تدون حاسغف حا إا  حلاةب ب  حااالف اة دفأل حا  حؤا  خطوحتهة ض أل حاس ال ا حابةب 
 األاح .
 :عير االمشفي مخاطر ال /ثانيا

ججسرةج  يإجمرة ارذح ل  دممة حاسجلن  أل إاحة  حا      ا ن ذك  حا ارةط   حاسبر )  الفهرة  برل بار  ضر  ة   م
إارر  تب اررف إ  حئرر ل يبالرر   ررافا حا م رروة حاوح ررع؛ يررإن حا اررةط  تبمرر  حاسبرر يض امسررةئج غفرر  ا كررل    ررفئم بصررفم 

 ي  اارةل   ةب ة  دون اهة ب    ال  حا     لحا اةط  ش  بشفة  قل تجلن ب  م تجلن ي  حا  س اا  حإذ كةامم.
اررأل شررأجهة بن ترر    بةا ررالي  الرر  حاسرر  حاس كفرر   الرر  إاحة  حا  رر    يسبارر  حا اررةط   ررأل حلشررفة  غفرر  حا ج  ررمل 

حا     ل  ذاك  أل ط اا تجل  قفوا حا      ب  ب  ه. ي أل حا  درأل بن يمرسج  رأل حامسرةئج غفر  حا سوقبرم خ رةة  
 3هل ب  ي  حا      كدا.ي  حاوقم  حا ةل  حاا

حابليل األ حا م  ةا  حااةؤثفأل ي  ااةل إاحة  حا     ةا تب اف  افةشفت حا اةط   بكلا شذا  م ل تمة اي
جرررسج  مهرررة ارررأل كاررر  ؤارررت  حا ارررةط  دافئرررم  طافبرررم حا  ررر   ةا  ظهررروة حاثررروة  حاصرررمة فم  ارررة حةتارررةطحالةح رررةا 

ججر ح) ابرةكه  رأل حامسفارم حا  غوبرم إادةجفرم ؤرل ن إشر  ": جهرةب الر   حا     ةا. ؤفأ   دأل تب اف حا اةط 
 4." ا ا حقاسهة  حاسجدت يفهةبحا سوقبم ب  حا أاوامل  ءن حاهل) حا ئف   خاحة  حا اةط   شو قفة  حا اةط  األ 

                                                 

 .45ل ا  ع  ةدال صإدارة المشروعات بل حةاقل  -1
 .21ل ا  ع  ةدال صإدارة وجدولة المشاريعاج ل تويفا اةض ل  -2

-Jean-Charles Mathe, Management Stratégique Concurrentiel, Vuibert, paris, 2001, p90.3 

 .35ل ص2003ل اص ل حاطاع  حاسو اعل حا ةش  ل حالحة حااةابفم ام     إدارة المخاطرطةةق  فل حابةا  ؤ ةال  - 4
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 لحا اررةط    رةل ت هرر لحإاحة    ررةل ي رع كررا قر حة يساررذ ير  ااررةل حلحا اررةط   مصر  ةئف رر  ير  تبسار  
 درون جررةتج ب  اررمهت  ل ؤفررأكثر بحا ارةط  تجررلن  مررلاة  درون حا طالرروش حا فةضرالم دررفأل دررليالفأل ب   ا رةة إارر  بن 

  سث ةة .إ حة      اد ا ل  ق حا اةط  ح ساةةيس ت ببلب حاسأكلل  ا دأل 
بن تمففرذ شرذا حا  ر   ةا  اري  ارأليس ثا حاهل) ارأل إاحة  حا ارةط  ير  حا  ر   ةا حخج رةئفم  حاصرمة فم 

 :احة  حا ارةط  بأجهرةإتب اف   ف حجفم حا بس ل   ي  حاوقم حا جلا  بةا وححفةا حا طالوبمل  ا دألبن  دون ؤ ي حا
 اهرة االجصرول حم رساةبم  الفم امهافم خرال ا ة  ؤفرة  حا  ر   ل تهرل) إار  تجليرل حا ارةط   تجالفالهرةل  ارأل  رت "

 1." حاسهة ب  حا فط    الفهة  ضاطهة ال  حالة م حا صوى ب  حا  اوام خ
 قو هرة  امطرو  ذارك  الر    حؤس رةل  ر   اجة ام اسجليرل حاسهليرلحا حا جس الرم  الر  حا ة   دأل حا ول ش  ك 

حخ رر ح حا حا مة ررام  حتاررةذترر ا  إارر   حؤس ررةما حاسج ررا اررأل  ليررلحاهحتاررةذ حخ رر ح حا حا مة ررام ا بةااررم شررذا حاس
 حتاررررةذترررر ا  إاررر   حمؤس رررةماا ن اةح ررررم شرررذبؤصرررواهة ؤفرررأ  حؤس ررررةماا بةاارررم شرررذا حاسهليررررلحا  حاسج رررا ارررأل 

 حخ  ح حا حاا ام االجل األ ؤل ن شذا حا اةط .
ا ة إاحة  حا اةط  ي  تجليل بجوح  حا اةط   تصمفهة  ء اةا حاجالول اهة اسطاف هة يوة  قو  حا  دالمل يس ثا 

ي  ن  ارررست ذارررك  رررأل ط ارررا حارررسجدت يررر  شرررذح حااطررر   تج رررفأل كرررا حا ررر  ) حاسررر  تررر ا  إاررر  امرررع ؤل  ررره. يةا رررل
 2 حا ةئ ون  ال  حا       اي بن تدون اليهت حا ؤام حا  س االفم االب اةا حاس  قل تبس ض حا     .

بإاحة  حا اةط  ؤفأ ت  ا إاحة  ااةط  حا            األ شمة ت ه  بش فم اةح م حا اةط  األ خال اة
    يةا  حقاررم  حا سةببرررم ضررر  ةام  الرر   ا رررم ا حؤررا ب ة رررفمل  كرررون   الفررم إاحة  حا ارررةط    الفررم ايمةافدفرررم  ا رررس

  اوضح حا دا حاسةا  حا  حؤا حل ة فم خاحة  حا اةط .
 (: المراحل األساسية إلدارة الخطر05-1الشكل رقم )

 
 
 

 
 .133ص ا  ع  ةدالإدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سورية،  خ  نل : ام  ؤ ةا    المصدر

                                                 

حا االل حاثةاأل  لل ااالم  ةابم اا ا االبالوب حاهمل فمإدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريع التشييد في سورية  خ  نل ام  ؤ ةا ل  -1
 .132ل ص2012ل ل  وةام حاب   نل حابلا حل ل

 لحاطابم حل ا  لكالفم حاهمل م  ةابم حا ةش   لك  تطوا  حالةح ةا حابالفة  حااجونل ا  م وإدارة المخاطريتقيل   خ  ن  ةطف  ال حا مبتل  -2
 .9ل ص2008ل اص ل حا ةش  

 Risk Identificationتجليل حا اةط  

  Risk Analysis and Evaluation  تجالفا حا اةط   ت فف هة

  Risk Response ساةبم اال اةط  خح

Monitoring 
and Review 
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 قةئ م حاسج ا ب دا كافر  بكثر  ارأل ب  ت مفرةا  حاذشم لب يفهة ت مفةا حابصف ا ؤالم تجليل حا اةط : ت سا -1
 1ب عة األ حاس مفةا حا  سالام ي  شذح حا اةل؛ حم سافةنبخ ىل  ابل 

 ؛ ؤفرمحاس مفرم حا  رسالام ير  شرذح حا  ؤالرم إار  جرو فأل: جو فرم  ك فرم م  رتا ؤالم تجالفا حا ارةط   ت فف هرة: ت -2
 كث  األ حاد فم؛ت سالب حاس مفةا حامو فم ب

اال ارةط  ير  ا رةةاع  اا رساةبماال ارةط : ذكر  حابليرل ارأل حاارةؤثفأل بجره يو رل بةبرع   رةئا  حم ساةبما ؤالم  -3
 ؛ تامي حا اةط  ؛ تجواا حا اةط  ؛ تاففد حا اةط  ؛حمؤسفة  بةا اةط  : ش  حاس ففل

مة) حااطرر  شرر  امررةطا  بحرر و ررل حابررلا اررأل امررةطا ب  بحررمة) حااطرر  تسبالررا بةل  ررةل حاصررغف  لتك ررة 
  رو) يروي  ارلخا اهفدران شرذح ء   دهة بةاسسةبعل حمشس ةبيست   Topics ب  اوحضفع   Specific Areas اجلا  

ا ارل ارأل ي حرم تجليرل اجفر  حاسفدفر    كار  ضر أل كرا حرمف   االسج ا األ حااط   حاذ  دل ةا  ف ا  إا  ت كفر  ب
  ع األ حا اةط .ب  الى 

تررويف  اررلخا ء صررةل ابالواررةا حااطرر  اررأل خررال يرر  تاطررفا حااطرر      ل بحررمة) حااطرر   دررأل بن ت ررة
.  Brainstorming حاسررر  ترررست يررر  بغالررري حلؤفرررةن ارررأل خرررال ت رررةةاأل حابصرررف حارررذشم  اهفدرررا اسجليرررل حااطررر    

 :2ا  ةةاع حاال ل حاسةا  يوضح بحمة) حااط  حلكث  شفو ًة حاس  تسب ض اهة ح
 في المشاريع  ر األعمالأصناف مخاط :(01-1الجدول رقم )

 المفهوم أصناف الخطر
حاعر اافمل إاحة   حماس حارةا لةا حا ف حجفرماسطالار  شذح حاصرمف يسعر أل ترليا حام رلل حا ةافم

 شس ةاةا إاحة  حا جة ام حلخ ى.ء   حالحئأل  حا ليألل 
بطهرررة ة  قعرررة ة حليرر حا    ل حاث ةيررم لحا سطالاررةا حالحخالفررم األ  رررةل  تج ررفأل حاهفدرررا حاسم ف فم

 االب ا. مب الفةا حافة البةا
يسعرررر أل شررررذح حاصرررررمف حاس حاررررًة بةا سطالاررررةا حا ةجوجفرررررم اثررررا حاس رررر اعل حاسبالف رررررةال  حا ةجوجفم

حاصرررررمف إاررررر  حا فة رررررةا  حخ ررررر ح حا حا برررررةيف ل اسطالارررررةا حاسبةقرررررل.  ا سرررررل شرررررذح 
 حا سبةقل. س ة فمل حا بةئأل   خحاسوقبةا حاس  توضع األ قاا حاافئم ح  

 حا وحةا حا طالوبم اسأ فه  ج و  تو ع حل  ةل.حاساطفا    اسع أل  حخ س حتفافم
ج ررررو حل  ررررةلل حاسمواررررع صررررمف حل  ررررةل حاسرررر  ترررر تاا بةا رررروق    اسعرررر أل شررررذح حا حاساةةام

                                                 

1-Lyons. T. and Skit more. M, "Project risk management in the Queensland engineering construction industry: a 
survey", International Journal of Project Management, Vol. 22, No(1), Amsterdam, 2004, pp 51-61. 

ل حا  ت   حابال   حال ا  حا مو  إدارة المخاطر في المشاريع الصغير والمتوسطة من منظور استراتيجيل   خ  ن  ك اة اطالك حال ة ل  -2
 .7ل ص2007بي اا  18-16 حلةانل لجمإاحة  حا اةط   حقسصةا حا ب يمل كالفم حمقسصةا  حابالوب حخاحةامل  ةابم حا اسو  حا ةبع
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ل قةدالفرررم جارررةه حا مسارررةا  حاارررلاةال  حا رررلى حارررذ  ت رررسطفع بررره حامارررةه حاسارررةة    
 حام و  ال  ب ة  قة ل  حا بةئأل.

 ت ر ا  راام  فرا حلارةن ادرا شراص ير تاا بةاب را. اسعر أل شرذح حاصرمف تج  حلاةن
 حا  لام. حابةامل  باةن حا مساةا  حاالاةاحا اام  حاب ال اام ادةن  حلي حال

اسطالاررةا حاررل ت ضرر أل   الفررةا حل  ررةل حاسرر  حاب الفررةال حا رروحةا    ت رر ا بج ررطم  حاب الفةا
 حاالاةا.اسطوا  حامة ح  ت الفت حا مساةا   تمسج ي  ح

 رررسفةا  ارررأل حا برررلحا يررر  حابال فرررةا  اسعررر أل حاب الفرررةا خ ا ررر ا شرررذح حاصرررمف ح حا بلحا
 جل ةةل حاسجليأ.خح حابةام اال بلحال حاصفةجمل حا ائ مل

 اسعررر أل حلارررأل حابررررةب االب رررال حا و ررررواحا  حليررر حا  ا سرررل إارررر  بارررأل حا بالواررررةا  حلاأل
  ؤ وق حا الدفم حافد ام  حاسدمواو فم.

تسبرر ض ارره حا رر بم شررو تهليررل اال م  ررم كدررا  شررو يسوقررف  الرر  ن حاسهليررل حاررذ  إ حا  بم
 ا سررل إارر  قةدالفررم حا مساررةا  حااررلاةال  ررالور حا  ررسالافأل   ررالور حا م  ررم كدررا.

  حلي حا حآلخ األ حا  تاطفأل بةاب ا.
 اسع أل شذح حاصمف  وا  ا لب حاالامل حاط ا م حاس  دهة حاالام ت رلبل حاسفة را  ت الفت حاالاةا

 الام.ببل ت ل ت حا
 اسعرر أل تجليررل  تأ ررفه  حا جةي ررم  الرر   اقررةا اائ ررم اررع كررا اررأل بحررجةش  حا صةاح جةشإاحة  بح

 حا صةاح حااةة ففأل  حالحخالففأل.
 تجليأ حاسدمواو فة. تسع أل تطافا  ءاحة   حفةجم    حاسدمواو فة

 .8ل ا  ع  ةدال صسطة والمتو  ةإدارة المخاطر في المشاريع الصغير ل   خ  ن  ك اة اطالك حال ة ل  :المصدر

تبطفرا حا  ر      ئفرة  تدرون   شذا حا اةط  بطافبسهة تدون ذحا ا سواةا ااسالفم امهة ااةط  تب ا  ال
بقا ؤذًةح  ا دأل حا فط    الفهة.  امهة ااةط  حاس  تبطا حا      كالفرًة  حاسر  م   درأل حا رفط    الفهرة ير  اب رت 

 حااةة فم حاس   ب ا حا      ي  جطةقهة.الفم   حالحخ حلؤفةن  اصلة شذا حا اةط  شو حاافئم
 تصنيفات المشروع :المطلب الرابع

يهرت ذارك ست ن حااصةئص حا  س كم دفأل حا     ةا م  اي بن ت واجة إا  حاسفدف  بأجهة اساةج مل  اد  يرإ
ةا م اال  ر    قسصرخحا دةجرم ح لة  الر  شرل) حا  ر   ً ر فلح يإجره ارأل حا هرت حاالارو  إار   ران تصرمففةا ت تدر  ب ة

 .  فا حا     بفئم    لي  حا    م
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 1:هدفها تصنيف المشاريع حسبأوال/ 
تةةاافة ب سجلن حا      اجا ا دا إجسةج  ؤل  ل  رت تو رع اارةل تطاف ره إار  تصر فت حا مسارةا حااليرل  

  ررسثمةئفمخا ححا    رةا اس رفف  حاب الفرةير  حاصرمة ةا ذحا حخجسرةج حادافر ل  شررو حآلن ا رسالب ير    فرع بشرردةل 
 . حاوظةئف  بسوظفف  ل  اصةاح حا ب ل ل بجات ابفأل   

: ت رفف  حا  رةةاع افرلحن قرل ت ادرأل  Les projets de production unitaire ا رةةاع حخجسرةج حاوؤرل    -1
اااجه تت تا فلشة بةاوم ةا حا سجل  حلا ادفمل ؤفأ بخذ حا دا حا     كسو ه ا س ال  شذح األ خرال حاار حاج 

تجم ايع حاو ا حا همر  حلا ادر  حا اس رع  سفمفةال   حاب د ام ب  حافعةئفم ب  حل  ةل حادا ى االسم فم ا موحا حا
ل رم تدرون ارة  ر   بةا ردا حا بفرةة  ير  شم  Project Management Institute ير  ابهرل ت رفف  حا  رةةاع 

 .ت م شو يسع أل ببل تم ف     خ  حا  ةةاع حادا ى حاوؤل امل   
ل Maître d'ouvrage) الر  حا  رسوى حاسم ف رر ل  جرلا إطررةة حا  ر  افةا ا تدرر ح  الر  ةئررفه حلشرغةل يب 

 Chef de réalisation des lots de   حا  ر  ل  رأل ؤصرص حل  رةل  لMaître d'œuvre ةئفه حاب ا 
(travauxشمل م حا     ل  ل ةئفه حلشغةل شو حا ةاك حا  س اال  اال     ل اه ا   افم تجليل حلشلح) ي  إطةة

ك ررة  جررلا ايسرر  حا رر  طل باررة ةئررفه حاب ررا يهررو ادالررف دررل ةاألل ا ة حا همررل  ك  رر  ل  ررأل حاسصرر فت يرر  إطررةة 
حلشلح)  ت  فت حاب ا إا  ؤصص  ا ة ام ا ي  تم فا حاجصص   واون دسمففذ حا هةب حاا ئفمل  شذح حام وذج 

 . ساةةشة ك      ي     دأل حاب ا به ي  حا  ةةاع حادا ىل ؤفأ كا ؤصم   دأل إ 
ل يةا  رر     عررت ت رردفالم با حا دهررل) تا ئررم حا  رر   ل  تاطفطرره  حا قةبررم  الرر  حاس مرر باررة  الرر  حا  ررسوى 

تدةاففهل شذح حام وذج  ححا ح س ةاا ي  حا  ةةاع حادا ى حاوؤل ام ؤس  جهة م حا ابفمفةال ؤفأ درلب حاسمرةيه  أخرذ 
  ةةبررم سررةئج حا   ررو ل بةاسررةا  دررلب حااجررأ  ررأل كفففررم تد ررا شررذا حاامجرر   خرر ل  بحرراح حام رروذج م يوحررا إارر  حام

حاس  ح س رلا ير  حا    رةا حاصرمة فمل ؤرول إشردةافم  ليرل ل بم  شر  تم فرم حا مسارةا بة س ةا شمل م حاس كف ل   
 2حااليل .

فرم ب  ؤسر   قل جال حخجسةج حاوؤل   ي  حاا حاج حاب د امل حاطف حنل غ   حافعة ل ير  اارةل حاهمل رم حا لج
حل  ررةل حادارر ى حافمفررم اررأل بجفررةقل   رروة كارر ىل ك ررة جاررلا ب عررة يرر  حا  ررةةاع حابةا ررم إن حررح حاسبافرر   درر حاج 

 3  ةةامل دمة   دمةا ي ا م .
                                                 

 .10صا  ع  ةدال ل دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائردور التعليم التنظيمي في دعم وتعزيز تسيير المشاريع اج ل حااة ل -1
2-Michael W. Newell, Preparing for project management professional (PMP) certification exam, ANACOM 
Edition, USA, 2002, p2. 
3- Ibid.p3. 
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ا ةةاع تص فت حا مساةا حااليل : ب اي تبلا  تب ل حا  ةةاع بحاح األ حاا ب حاسم فا  حاسدةاا دفمهةل  شمرة  -2
اا رو  با حا "حام روذج  ح س رةال حاس رةةا  حا  ر فمل   (Les Chefs de projet)  ر    ُ  رلا: اهرةب ةؤ رة  حا

حا بفةة "ل ادأل شذح حام وذج   ) ت طبةا ي  جهة م حاث ةجفمفةال ؤفأ بحاح األ حاوحضح بن حا    رةا حاغ بفرم 
 حاساررررلا حا رررر اع اف ررررم يرررر  ا ررررسوى حا مةي ررررم حافةبةجفررررم  بج  سهررررة حخجسة فررررمل خةحررررم يرررر  ااررررةل حاسمررررو ل حاارررروا  

االس دفاال  شذح اة  حا ي    ن ةؤ ة  حا  ةةاعل  بحاجوح يل ون ب لةح  حا  ةةاع  بفة اع ةن تبة ن بكا  دفأل 
ااسالف حا  ةةكفأل ي    الفم حاسص فت. يم ى اثا حاس كف   ال  ا ؤالم حاسص فت ي  ا ة  ؤفة  حا مسوجل ا ة اهة ارأل 

 1.ب    ال  حاسدةافف  حاوقم
 La gestion d'opération exceptionnelles)ل حا ب ل  ذحا حاجارت حادافر  حخ سثمةئفمالفةا ت فف  حاب  -3

(et d'une certaine envergureحا ب رل ل كوجهرة  رسثمةئفمل حاغفر  اسدر ة    خ: إن  حرف اثرا شرذا حاب الفرةا بة
فررمل  ارروحةا    ررةل ا فرروا ت م  حؤسوحئهررةاررأل ا   ررةا بخرر ى. اررأل ااسالررف حاوظررةئف يرر  حا    ررمل    توظررف بطرر ح)

تغففرر  ج ررةب حاس ررفف  حا بالواررةت   رر  اهمرر  ب  سالقررل تس ثررا يرر  تم ررفت ا ررةةكم اه ررم اررأل اخةحررم بدررا ا رر   .   
حا رر  ة إارر  حاسرر قفت بب رر   بةقررةب ب  تغطفررم حمتصررةما  الرر  ا ررسوى   France Télécom ك ثررةل  حقبرر  يرر    

 2.ع حاب الفةا حم سثمةئفم  دان بؤ أل اثةافأل ا  ةةا 1998كأ  حابةات اد   حا لب 
 :تصنيف المشاريع حسب األهمية االقتصادية للمشروع في المؤسسة /ثانيا

ل ي تدر  ب ة رة  الر  حارو ن حمقسصرةا  اال  ر     Christophe Midler  شرذح حاسصرمفف ا سر ه ارأل طر )
ؤرةا اسصراح اسبرلا   قرل تسطروة حا م  رةا ببرل  ال رالم ارأل حاماة لل  شمةر بةببم تصمففةا اال  ةةاعم  ةاي  حا 

 3:حا  ةةاعل  حا دا حا وحا  يوضح حلحمة) حلةببم حا ةب م
 
 
 
 

                                                 

1- F.Gautier, V.Giard, "Vers une meilleure maitrise des coûts engagés sur le cycle de vie, lors de la concetion 
de produits nouveaux" Comptabilité, Contrôle, Audit, Tome 6, Vol 2, Paris, 2000, pp43-75. 

 11.ص لل ا  ع  ةداالتنظيمي في دعم وتعزيز تسيير المشاريع دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر دور التعليماج ل حااة ل - 2
مساهمة الستخدام أساليب شبكات األعمال في ضبط متطلبات تسيير المشاريع، دراسة حالة مشروع بناء مخابر البحث اح م إ  ة فال  -3

م حابالوب حمقسصةا م  حاس فف ل  ةابم اج ل فق ت حاس فف ل كال ف  حا    ةالتاصص ت ف ل اذك   اة  سف لالعلمي بجامعة محمد خيضر
 .10ل ص2008حاا حئ ل خفع  ب د  ل 
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 قتصادية للمشروع في المنظماتإلتصنيف المشاريع حسب األهمية  :(06-1) الشكل رقم
 
 
 
 
 
 

Sourece: Gilles Garrel et al, Management de projet et gestion des ressources humaines, 
Gregor, paris, 2001, p8. 

يررر  ببررد حا  ررةةاع حادافررر     ح ررسالحاهةبخرر ىل  م  رررةاةحئرررل ل ت ررسطفع توظفررف ا ام  ررم: يائررت  ب حاصررمف  1
حا حئررل  حرررةؤام حا  ررةةاع حادافررر   ببررد حا  رررةةاع يرر  شررردا ا ررةةاع ي  فرررم  م  رررمحاا اررم م رررس  حةاسهةل  ت ررلب حا 

ير  حا ر حةحا  بط ا رم امة رام اال روحجفأل حا ب رول  ا  رةةاعا  بفرم ا اسالرف ح م  رم ةحئرل بخر ىل  تدرون حا ا م  رةا 
 دهة.

: يررر  شرررذح حاصرررمف جارررل بني حا  ررر    حادافررر  شرررو حارررذ   جرررلا حا ررروحجفألل يهرررو ا  رررع االهوارررم يررر   ش حاصرررمف  2
حا ةئ ررم  الرر  حا  رر    تساررذ حخاحة  حابةاررم اال  رر     م  ررةال  ذ  شاصررفم قةجوجفررم  اةافررمل بجفررأ بن حا م  ررمحا 

. ي  شرذح حاصرمف حاثرةج    روا حام روذج حا بفرةة  يرا تو رل  ب ي  بغالي ق حةحتهةل  ال  خا) حاصمف ك   ع اهة 
حاب رررا  يرررا  م  رررةاحلخررر ىل بةاسرررةا   الررر  كرررا حا  م  رررةا فررر ض  الررر  حا  م  رررمب    ةيرررم  م ب  تم رررفت ل  ا

 حا      حاداف ل اد  يست حاسم فا ب دا  ها  حجفح.  إاحة خصةئص 
 رس اافم حا  ر    إ ل  ا رةةاع ا رس الم ج رافة  رأل ببعرهة حارابدل  تدرون  م  ةات ف  حا  : شمة ج حاصمف  3

ل  م يو ررل بةاعرر  ة  تم ررفت خررةص بدررا ا رر   ل باررة  ظففررم ةئررفه حا  رر    يررف دأل  ب اجررل ا  ا ةةجررم بةاصررمف 
فم ت فف  ؤةي م تا فبهة اع  ظففم بخ ى.  األ بشت حا  ةكا حاس  قل  صةايهة حا  ف  ن ي  شذح حاصمف ش  كفف

 ررسجلحن بخرر ى  ليررل ل  امس رر  شررذح حاصررمف يرر  إحا  ررةةاعل اررأل حاساالرر   ررأل ببعررهة ب  دفبهررة اررل ت ا ررةةاع ب  
 حاصمة ةا حا  تد    ال  حااجأ  حاسطوا ل ك صةجع حلا ام.

 حا  رر   ل حاررذ   بررل  رراي  م  ررمحامةشررئمل يرر  شررذح حاصررمف يسوؤررل شفدررا حا  م  ررةا: يمة رري حا  ا حاصررمف  -4
حامارةه حا  رس   ير  ظرا حا روحةا  حآل رةل  م  رماسبال رم بجفرة  حا  ر   ل  بةاسرةا   الر  حا  م  رمشةل  ؤفة  حا   وا

 .حا جلا  ي   وق ابفأل

 احاصمف    رحاصمف  شحاصمف   حاصمف  ب

 حا م  م حا     
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 ثالثا/ تصنيف المشاريع حسب بيئة المشروع:
بن  شذح حاسصمفف اال  ةةاعل  ةك  ير  تصرمففه  الر  دفئرم حا  ر   ل ؤفرأ ير ى   Daniel Roman  حقس ه 
 1تصمففةا اال  ةةاع ش : شمةر  ان

ش  حا  ةةاع حاس    سالدهة بي حا حا اس عل  ت دا ي  اا و هة  حا  ةةاع حاساةةام  حا  ةةاع حاهةايم اال بجفم : -1
حا طررة  حااررةص يرر  ب  دالررلل  بةاسررةا  تبرروا حلةبررةه  حاا ررةئ  امهررة  الرر  بحررجةش شررذا حا  ررةةاعل  شررذا حا  ررةةاع 

 حا ررر ةه بج ارررم  شرررس حكفملخحارررل ل ح حجهفرررةةاب رررت ا ل حابرررةاتل خةحرررم ببرررل  ت ررردا حاغةاافرررم حاب  ررر  اال  رررةةاع يررر 
ة اة تهرل) شرذا حا  رةةاع إار  اً حاس الكل  ءادةجفم   ا ب  ا     ي  ب  ا ام ي  حابةاتل ي  حاوقم حاجةض ل  غةا

 تج فا حا بح لحجةدهة ب  اال  ةش فأل يفهة   اةا     حتهت.
حاساةةارم  ارةة   رأل  رالبم ب  خلارم اب يرم ب ردا  فرلل   رةا  ارة تدرون  ادون حا مرسج حامهرةئ  ير  حا  رةةاع 

او هررم ججررو حا بررةئألل ب  جررو  اف ضرر  حا بررون ب  ب  اسطالرري احخالرر  اررهل  ادررون حاجررةي  ب  حاماررةه يرر  حا  ررةةاع 
 حاساةةام ا ك  ب دا ب ة    ال  حا بجفم. 

حاس  ت الدهة حال امل  توظرف اهرة حلشراةص  حا  ةةاع حاجدوافم  حا  ةةاع غف  حاهةايم اال بجفم: ش  حا  ةةاع -2
ل ب  إن حلةبررةه  حاا ررةئ  اررأل شررذا حا  ررةةاع تبرروا  الرر  حال اررمل  اررست حةتهررة  حاب ررا يفهررة اج ررةش حال اررماف وارروح بإا

كاررةق  إيرر حاحا حال اررم  الرر  بيرر حا حا اس ررع اررأل خررال إقةاررم حا  ررةةاع حابةاررم حاسرر   بررت جفبهررة  الرر   إجفررةق حلةبررةه
يفهرررةل ب  يررر    رررسث ةةخ الرررهل  ت رررسث   حال ارررم  رررةا  يررر  حا  رررةةاع حادافررر   حاسررر   صررربي  الررر  حليررر حا ححا اس رررع بأك

 حا  ةةاع ذحا حامفع حابةب اثا ا ةةاع حا فةا  حاده بة  امبة مؤسدةةشة األ حا طة  حااةص.
 ب  ه امهة:  تاسالف حا  ةةاع حاجدوافم  حا  ةةاع غف  حاهةايم اال بجفم  أل حا  ةةاع حاساةةام ي   ل 

  لب   وا ؤةي  حا بجفم ي  حاب ا حاجدوا   ي  حا  ةةاع غف  حاهةايم اال بجفم. •
 قالفالم حلش فم اثا حاب ض  حاطالي  ال  حا وحةا حاس   جسة هة حا     . حمقسصةا محا سغف حا  •
 رررةةاع يرررست حا جفطرررم لن ت وارررا شرررذا حا   حم س ة فرررمحا فة رررفم  حم سارررةةحا رررس  حةام حا  ررر    ت تدررر   الررر  إ •

 تاصفصه األ قاا حال ام ب  غف شة األ حاا ة ةا حا ح فم اال     .  
 ت فررفت ابررلحا تررت  حخساررةةحا  ررةةاع حاب ررد ام: ك ررة حاجررةل يرر  حا  ررةةاع حاجدوافررمل تسعرر أل حا  ررةةاع حاب ررد ام 

فت ير  حاغةاري تطوا شة األ قاا حا سبهليأل  وح  األ احخا حا    م حاب د ام ب  األ خةة هرةل  ت رسمل   الفرم حاس فر
ل  تست   الفم ت ففت حا  ةةاع حاف  فم ارأل    ح األ ا     كاف   ال  الخا ج ت حاس الفحل ؤفأ   دا كا ا    

                                                 

1-Daniel Roman, Managing projects – a systems approach, Elsevier, New York, 1986, p427. 
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ؤفأ ا ةش سهة ي  تج فا اه م حا      حادال . باة حا بةيف  حا ئف فم اس ففت حا  رةةاع يهر  يمفرم   فة رفم ؤفرأ 
 1 ة. ً ةبةه اهتدون حاسدةافف بقا بش فم  م  دون شل) تج فا حل

 2 رابعا/ المشاريع حسب طبيعة الزبائن:
تسأ   قفةا  حا      بةاط ا م حاس  يست دهرة حاسفرة ض ؤرول ااسالرف حا فروا  بإادةجفرم إ رةا  حاسفرة ض ا رس اال     

 ؛ ال  شذح حل ة  يست حاس فف  دفأل حا  ةةاع دسدالفم ا حقام  حا  ةةاع ب  ا ا م ا حقام
   حارذ  تررست ابرره   الفررم Maître d'ouvrageقاررم: يس فير  دو رروا  بررون ابرر  ) اال  ر     ا ر    دسدالفررم ا ح -1

 حاسفة ض ؤول حااصةئص حاس مفمل حا ف حجفمل    ةل حاس الفت.
ني شرررةاب ةبرررح حااهرررم حا دالفرررم بإجارررة  حا  ررر    أببرررل بن يرررست حاسبةقرررل ؤرررول شرررذا حلشرررلح)ل   دممرررة حا رررول بررر

 Maître d'œuvre  الرر  قررلةتهة يرر  حاررسجدت حاافررل يرر  حاسدررةافف  اررل  حخجاررة   حاس ررالفتل   يسوقررف دلة ررم كافرر   
جيه األ دفأل بشت حا  ةكا حاسر  قرل تطر ه تد رأل ير  حربوبم حاس رلي  حاس مر  ا اسالرف حا فروا ب ردا اقفرال ب ج ف  شمة 

 ة. ً  شو اة يسطالي إ ةا  حام   ي  ببد حام ةط حاس  تت حاسفة ض ؤواهة  ةب
طرر ه امررسج  ليررل  حاررذ   ارري  ررةا   مررلاة يسبالررا حلارر  دسصرر فت   شررذا حاجةاررم  جاررلاررم: ا رر    ب  ا ا ررم ا حق -2

ني تجليررل ااسالرف حا فروا ير  شرذا حاجةارم  فسر ض   روا بيرر حا إت روا ه ير   روق تمةي ر  ا برةئأل اجس الرفألل  بةاسرةا  ير
 اساصصفأل ي  حا    م يالباون ا ة حامةطا حا     اه م  حا بةئأل.

حاسدالفم  ال  تص فت  ءجاة  حا        الفم حبام  لح ي  شذا حاجةامل   حااصةئص حاس مفم  ت دفألف بسا  حاسجد    
ت   وب  ال  بةح  افه األ حا ها ت االهة األ ط ) حاا فعل ك رة بني ؤ كفرم حا جرفا قرل تر شأل ف شذح بة ساةة بني حاسجد

 اصلحقفم شذا حآلةح .   
اسالفرررم اال  رررةةاع يررر  حاوحقرررع حابال ررر ل  ذارررك ن يررر  اارررةل إاحة  حا  ررر   ةا ت  رررف ةا او  بررر ض حا ساصصررر

إا  طافبم حا طة  ب  طافبم حاهل) حاذ  ي  ه األ ب اله حا       ب دا  ةب يسفا حاا فع  ال    روا  بةم سمةا
خفر  ج رف  ي را إار    روا  رل  لير  ح  .بجوح  األ حا  ةةاع  حاس  تاعرع ير  تصرمففهة إار  اا و رم ارأل حا برةيف 

ل   الر  حار غت ارأل  حاسطافرا حم رسب ةلل  ادأل تبسا  حا برةيف  حا رةب م حلشره  ارأل ؤفرأ ابةيف  اسصمفف حا  ةةاع
 رس كم درفأل   فرع خسا) حا بةيف   اة  ط ؤره كرا ابفرةة ارأل بحرمة) إم بن حا  رةةاع تس فر  باةحرفم ب ة رفم اإ

 بم  ش  ا حؤا ا ة  ؤفة  حا     .حلحمة) حا ةب م 

                                                 

1 - Michael W. Newell, Preparing for project management professional (PMP) certification exam, op.cit, p25. 
ل اذك   اة  سف ل تاصص إاحة  اإلدارة بالمشاريع تحدي جديد إدارة األفراد، دراسة حالة البنك الوطني الجزائري باواحش ك اتل - 2 

 .66ل ص2007 ابهل حابالوب حمقسصةا م   الوب حاس فف ل  ةابم حاا حئ ل ق ت  الوب حاس فف ل ب  ةلل
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 عإدارة موارد المشاري:المبحث الثاني
 مررلاة ج رروب دسب اررف حخاحة  ب  بؤررل ي   هررة ب   ظةئفهررة يإجمررة ج ررسالب اصررطالح بجهررة " الررت  يررأل"  ذاررك لن 
حخاحة  كبالت اه ج  اةا  قوح ل  بحولل  ش   الت ؤليأ ظه  اع جهة م حا  ن حاسة ع      بلح رم حا ر ن حاب ر األ 

دسرررلحً  ارررأل حام  ارررم حابال فرررم  رررت تابسهرررة ج  ارررم يف رررة  ررر   مؤ رررة بةا لة رررم حادا رررفدفم يررر  حخاحة   حاسررر  ت ررردالم ح
حاس  رف ةا حخاحةارم  رت حام  ارم حااف  ق حطفررم. يابرل حا لة رم حادا رفدفم ظهر ا حا لة ررم حا رالوكفم  رت الة رم حاررم ت 

  حوم إا  حا لحة  حخاحةام حاجليثم اثا إاحة  حا  ةةاعل إاحة  حاوقمل إاحة  حاسدةاففل إاحة  حا وحةا حاا  ام.
 مطلب ألول: مفهوم إدارة المشاريعال

تبسارر  إاحة  حا  ررةةاع بؤررل حافرر    حاجليثررم يرر   الررت حخاحة   حافعررا حادافرر  يرر  تطوا شررة  ح اشةةشررة  برروا إارر  
حا    ةا حاب د ام ي  حاج ش حابةا فم حاثةجفم  اة تاشة ارأل ا ؤالرم حاجر ش حاارةةا  ؤفرأ ظهر ا ا رةةاع   اقرم 

عررة ل ا ررةةاع حاررر ا  حافعررةئ   حاسرر  ح س رررلا إارر  ؤررل كافررر   الرر  بجررون حاب الفرررةا اثررا ا ررةةاع  كةاررم جة رررة االف
 حل ةافي حاد فم ي  حخاحة   شدالم ؤةضمم مجطاق حا  ةةاع بدا اة ج هلا حآلن األ ا ةةاع شةئالم ي  ااةما 

 حاطي  حابالوب  حاصمة م  حمتصةما...
 أوال/ تعريف إدارة المشاريع:

احة  حا  ررةةاع" اوحررف جهررج تم ف رر  ب  إاحة  خاحة  حا  ررةةاع  ببررد حاب الفررةا بؤفةجررة   ررسالب اصررطالح "إ
حااةةارم حاسرر    دررأل إ ررةا  تب افهرة ك  ررةةاع  حاسرر    ررةة إافهررة ب عرة ب صررطالح "حخاحة  بةا  ررةةاع"  تبرر ) حا م  ررم 

 1حاس  تسام  شذح حامهج بج طسهة ك  ةةاع بط ا م تدون اسوحي م اع تب اف حا     .

حابمةحرر  حا  ررسالام يرر  تب اررف حخاحة  ب رردا  ررةبل ُتطاررا دررل ةشة  الرر  إاحة  حا  ررةةاع يفب يهررة  الرر  ك ررة بن  -
بجهة: "اا و م األ حا اةائ  حاطر ق  حلا حا  حل رةافي ارأل ب را إاحة  يبةارم خجارة    را اره بشرلح) اجرلا   ير  

 2.ؤل ا  قم  تدالفم ابفمم"
حاساطرفا  حاسو فره  حا  حقارم اال صرةاة حا ةا رم  حاا ر ام ا وح هرم   دأل تب ارف إاحة  حا  رةةاع ب عرة  الر  بجهرة: " -

 3حا فوا حا سبال م بةاس مفم  حاسدالفم  حاوقم".

                                                 

1-Jean Claude Cobrel, Management de projet: Fondamentaux, Méthodes, Outils, Editions d'organisation, Paris, 
2003,p10.   

ل 2001ل ت   م  ال حاجدت حاا حا ل احة حافا  االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل حا ةش  ل اص لإدارة مشروعات تحسين األداء فت يفوا ل  -2
 .11ص
 ل2000ل احة حا  س اا االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل بحوث العمليات في العلوم التجاريةبا جمل   خ  نل  ال  حا -3

 .370ص
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ش  اا و م األ حام ةطةا حا م  م  حا و هم ججو توظفرف باثرال  ح رسغال بيعرا اال روحةا حا مة رامل  حاهةايرم  -
  شررس  طرر ق  ب ررةافي حادفة ررم  حافة الفررم ضرر أل إارر  تج فررا بشررلح) حا  رر    حا جررلا  دوضرروهل  ذاررك بةم س ررةا  الرر

 1.اا و م اجلا  األ حا   ط ب  حا فوا
ك ررة تبرر ) بأجهررة "اا و ررم اررأل حا هررةةحا حخاحةاررم  حا بررةة)  حلا حا حاسرر    ررسال ب تطاف هررة لج ررطم حا  رر     -

  Planningساطرررفا  االويرررة  ب سطالارررةا إجارررة  حا  ررر    بةادةارررا إدسرررلح  ارررأل حا  ؤالرررم حمدسلحئفرررم  اررر  ةًح ب  ؤالرررم حا
 2.   حجسهة  ب  ؤالم حاس طفي  ءغاق حا     "Controlling   ا ؤالم حا قةبم  Executing ا ؤالم حاسمففذ  

   ر ً ح ارأل حا فهروب حابرةب ا صرطالح حخاحة   ا رس ر Project Management  ثا افهروب إاحة  حا  رةةاع  
م  حا ةا م  تم ف هةل خال ؤفة  حا     ل األ خال ح سالحب ابهة ي  حا فهوب حابةبل يه  يأل تو فه حا وحةا حاا  ا

حاس مفةا حاجليثمل اسج فا حلشلح) حا جلا ل بةاط ا م حاس  ت ديأل األ إجاة  حا     ل  ذاك دسمففذ اع ون اة  ة  
 3يفهل  ا ح ة   وحاا حااوا ل  حاسوقفمل  حاسدالفم.

 امرررم إجارررة  حا  ررر     تدةاففررره   ررروا  حاب رررا  تامررري  اررري  الررر  إاحة  حا  ررر    بن تسبةارررا دلقرررم  حجسارررةا ل
اال اررةط   اب يررم اررة  طالارره حا  ررسففل ن اررأل حا  رر   .  يهرر  اه ررم اف ررم بةا ررهالمل  تجسررةج إارر  اهررةةحا ااسالفررم 
 ب ررةافي   ررا يبةاررم االوحررول إارر  جسررةئج ا اواررم خصوحررًة  بن دفئررم حل  ررةل حافرروب تس فرر  بدوجهررة دفئررم ايمةافدفررم 

 عًا  أل كون كا ا     يس سع باصةئص ت ف ا  أل ب فم حا  ةةاع؛  ابم حاسغف  ي
  دررررأل حا ررررول بن إاحة  حا  ررررةةاع شرررر  تطافررررا حا ب يررررم  حا هررررةةحا  حلا حا  حل ررررةافي حاس مفررررم  الرررر  بج ررررطم 
حا      اسج فا اسطالاةا حا     .  است تج فا إاحة  حا  ةةاع  أل ط اا تطافا   الفةا إاحة  حا  رةةاع  تدةاالهرة 

 حمدسلح   حاساطفا  حاسمففذ  حا  حقام  حاسجدت  حخغاق. األ
ك ررة ت كرر  ا ةة ررم إاحة  حا  رر    حخجساررةا  الرر  حاررم ت حا و هررم ججررو تج فررا حلشررلح)  حاافئررم  حاررم ت حاف  فررم 
  حاباقررةا؛  شررذح اررة  ابررا اررأل إاحة  حا  رر    اررلخًا ج ةافررًة اررإلاحة . ك ررة تبس ررل إاحة  حا  رر    ب رردا كافرر   الرر 
 مةحرر  اررأل حا لة ررسفأل حادا ررفدفم  حا ررالوكفم يرر  حخاحة .  شرر  اثررةل  حضررح  الرر  حا ررلخا حا رروقف   ذاررك لجهررة 
يال ررفم إاحةاررم  ط ا ررم إاحةاررم او هررم ججررو حخجاررة  حافبررةل امررو  ابررفأل اررأل حاسبهررلحا ب  حاعرر ةن  طالررا  الفهررة إ ررت 

 4حا     .
 

                                                 

 .25ل ا  ع  ةدال صإدارة المشاريع ودراسة جدواها االقتصاديةؤ فأل إد حشفت دالوطل  -1

 .  5ا  ع  ةدال صتيجيات االستجابة، الخطر في المشاريع: مفاهيم اساسية واستراحةاح اهل  حابةا ل  -2

 .6ل صنفس المرجع -3
 .14ل ص2013اص ل حا م  م حاب بفم االسم فم  حخاحة ل حا ةش  ل  ل، إدارة وتقييم المشروعاتجصف  جبفت -4
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 ثانيا/ خصائص إدارة المشاريع:
  ب رردا ش ارر  االباقررةا حا ب ررفم دررفأل حارر ئفه  حا رر ؤ    ا  ررت حا م  ررم ؤ رري حاابررل حاسم ررفت حاس الفررليررم ت 

حاوظفف   حخجسة    حااغ حي .  تسمة ي حا الطم األ حل ال  إار  حل رفال  او ره حمتصرةل حا  ر   األ رفا ؤ ري 
ةا غت اررأل  ال رالم حلار . تدررون حاوؤرلحا حاوظفففرم  الرر  اة رم  ةافررم ارأل حاساصرص  ت فررا االب را ب ردا ا ررس ا. بر

يرر    الهررة  اا اسهررة االب ررا يرر  حاافئررةا حا  ررس   ل يإجهررة ت فررا إارر  حاا رروا  اهررذح كفررة   شررذا حا م  ررةا حاس الفل ررم 
 1تصاح غف  اائ م االافئةا حا سغف    حاليمةافدفم  حاس  تسصف دهة ؤةما حا     .

ا حااصررةئص ا ررة باى إارر  تسطالرري حااصررةئص حا  فرر   اال  ررةةاع ح ررسالحب جررو  خررةص اررأل حخاحة  تائررت شررذ 
ظهرروة إاحة  حا  ررةةاع. ي ررل باى تطافررا حا اررةائ اررأل حا ررلحة  حاس الفل ررم  حا ررالوكفمل  افهرروب حاررم ت  الرر  حا سطالاررةا 
حاف ا م اال  ةةاع إا  افةشفت  ليل     هم ج   حا      . تطوةا   هم حام   شذا اسسع أل با حة حخاحة   ط قهة 

 2اصةئص حاسةافم: حلشدةل حاسم ف فمل  تسع أل حا
ت سة  إاحة  حا  ةةاع ب فةا  شاص  حؤل امف ا بم  شو الي  حا      حاذ    ع  ال  ق م حاه ب حاسم ف ر  ير   •

إاحة  حا  ررر     ا ررروب بإاحةتررره بة رررس اافم كةاالرررم تاسالرررف  رررأل  ال رررالم حارررم ا حخاحة  حاس الفرررل  ب  حل حاررر  حخاحةاررررم 
 حاس الفل م.

اج ررة  حاررذ   ا ررع كررا حااهرروا حا و ررم ججررو إجاررة  حا  رر     تج فررا بشلحيرره  بسارر  اررلي  حا  رر    حا  كرر  ح •
 ض أل حااطم حا   ة  اه.

حاب را حافبالر    درأل بن يمفرذ ارأل قارا  ب ة بن حا      حاوحؤل  جسةج إا  اهةةحا ااسالفم  اوحةا اسمو مل يرإن  •
 حلي حا  حا  ةةكفأل األ ا ةؤةا  ظفففم ااسالفم ب  ؤس  األ خةةج حا م  م.

ارر  اررلي  حا  رر     ي اررا حا  رر    ا رر  افأل  ررأل إ اررةا تدةاررا دررفأل حليرر حا حا ررةاافأل اررأل  ؤررلحا  ظفففررم  بس •
 ااسالفم  حاذيأل  ب الون اًبة ي  حا     .

  وب الي  حا      بةاسفة ض حا اةش  اع الةح  حاوؤلحا حخاحةام حلخ ى احخا حا م  م حاوحؤل  دهرل) ا رت  •
الةح  حخاحةحا حلخر ى شرت ا ر  افأل  رأل باح  حاوظرةئف حا و هرم ججرو حل  رةل   هوا إاحة  حا  ةةاع. ي  ؤفأل بن

حاف ا ررم  كررذاك  ررأل حابررةاالفأل اررأل إاحةتهررت يرر  حا  رر    ا ررة يسطالرري اررأل اررلي  حا  رر    تج فررا حاسدةاررا يرر  دلح ررم 
 حافبةافةا  ءجاة شة.

                                                 

 .15ل صمرجع سابقجبفت جصف ل  -1
2- Cleand David, William King, Systems Analysis and Project Management, McGraw-Hill, 3rd ed, New York, 
1983, p191. 
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حارر األ  بةاسدالفررم حا جررلايألل  ارر   تصرر فت حا  رر     الرر  توةاررل حا مررسج ب  حاالاررم حااليررلتفأل  ءطاقه ررة يرر   •
بةخضةيم إا  تالافرم حا سطالارةا حافمفرم حا  ضرفم.  بةا  ةدرا يسو ري  الر  حاوؤرلحا حخاحةارم حلخر ى ارأل إاحة  حاسرليا 

 حا مس ت اال وحةا دهل) ا ت بشلح) حاسم فت.
 بهررذح اررأل   سررة  اررلي  حا  رر    دم طررفأل اررأل  ال ررالم حل حارر  ش ررة حاررم ا حاب رروا   حارروظفف   حاررم ا حلي رر .  •

حا  دأل بن   وب حابةاالون ي  حا      األ ت ل ت ت ةةا  حاب ا إا  كا األ الي  حا       حا لي  حخاحة  االوظةئف 
 حلخ ى اسالك حاوؤل  حخاحةام حاس  يمس اون إافهة.

يس رررةةر ب عرررة  ي ارررا حاب رررا يررر  حا  ررر    ارررع حا مس ررراون ارررأل حخاحةحا حاوظفففرررم حلخررر ى  ذارررك ارررأل خرررال  •
ل  يرر    الفررم حررمع حا رر حة  كررذح حا ررلة   الرر  تمففررذ حاب ررا  جسةئارره بةخضررةيم إارر  حا جفرر حا  حا دةيررآا حاسرر  حا  ررةج

   دأل بن  جصالوح  الفهة  أل   الهت ض أل حاف اا بةا     .
بةا غت األ كون تم رفت حا  ر     هرًلح ا قسرةل يرإن باح  حاوؤرلحا حاوظفففرم  كرذاك حا  رة افأل حاثرةجوافأل  بسار  ن  •

 قسفررفأل لن حا رراي يرر  ذاررك  برروا إارر  بجرره  مررل إجاررة  حا  رر    بصرروةته حامهةئفررم  ارر ى تفدفررك حاسم ررفت شررت ب عررة 
 حااةص به  ابوا حلي حا إا   ؤلحتهت حاوظفففم ب  ببل تو ابهت  ال  ا ةةاع  ليل .

 م  رم  جسو  حا       الر    ر   كرا حااهروا حا  لارم ارأل حاوؤرلحا حخاحةارم حاوظفففرم حا اسالفرم ارأل احخرا حا
 األ خةة هةل بةخضةيم إا  طافبم  ج ا تو فه حل حا  حخاحةام  قموحا حمتصةمال يإن اثا شذا حلاوة قل ت وا 

 إا  ؤل ن حاص ح ةا  حاسصةاب اةدفأل شذا حا صةاة حا سبلا  ا ة ي ا  إا  تأخف  ي  او ل إجاة  حا     .
ةا بةا      تم ةش ب دا طافب   امس ت يسو ي األ ب ا تامي حاجةما حا ةب م  حاب ا  ال   با حافبةاف

 ال  الةح  حا     ةا  حابةاالفأل ابهت األ حاوؤلحا حخاحةام حاوظفففم حا اسالفم  بةا  سواةا حخاحةام حا اسالفرم ارأل 
 1تج فا  ءة ة  ب ه حاسبة ن  حا  ةةكم يف ة دفمهت.

 رر     كفة تهررة لن اررلةح  حا  رر   ةا ترر احا ب  تررمافد اثررا شررذا حاجررةما  ي ررة ااهرروا  يبةافررةا إاحة  حا 
غةااررة اررة  بس ررل ن يرر  تمففررذ حا  رر   ةا  الرر  حليرر حا حابررةاالفأل حاررذيأل بةاج ف ررم شررت اف رروح تجررم إاحةتهررت  ءج ررة شرر م  

 2حلي حا يم اون االب ا ي  إاحة  حا      األ حاوؤلحا حخاحةام حلخ ى كال ة ا م حاجة م إا  ذاك.
 :ثالثا/ أنماط إدارة المشروع

 ءاحة  حا روى حاوظفففررمل  ءاحة  حاف اررال   إاحة   ا رل تبررلاا ا ر فةا إاحة  حا  رر    ي مهرة ا رر   إاحة  حارم تل
 حاا حاجل  ءاحة  حا صفويم  غف شةل  اه ة كةن حا     يإن   فع شذا حا   فةا ت س ر ب ف اتفأل ب ة فسفأل ش ة:

                                                 

1- Cleand David, William King, Systems Analysis and Project Management, Op.cit,p192. 
2- Ibid,p194. 
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  فا شل) اجلا.ب  تم فت حا      حاذ   بم  حاب ا  ال  تج ي اا حا      -
 حخاحة  حاف ا م حا س ثالم ب لي  حا      حاذ   ا   تمصفاه افدون حا    ل  أل تج فا ذاك حاهل). -

  اة لح شةتفأل حا ف اتفألل يإن إاحة  حا      تاسالف بةخسا) حاسطاف ةا حاس  تصةؤاهة.
بس رل ب ة رة  الر   ظففرم ارلي  شر  تطافرا حا رلخا حا رةئع ير  إاحة  حا  ر    حارذ    1إاحة  حا      حاس الفل رم: -1

حا       الةح  حخاحةحا حاوظفففم حلخ ى حاذيأل شت دمفه حا  سوى حخاحة  ؤفأ بن حاا فع   رلاون ت رةةا شت إار  
حخاحة  حابالفررة. ك ررة بن اررلي  حا  رر      سالررك حاصرراؤفم حا  رر فم االب ررا  الرر  إ ررلحا خطررم حا  رر     كررذاك حا فررةب 

 ثا حاسو فه  حاسم فت  حا فط    ال  يبةافةا حا      األ حاالح م إا  حامهة م.بةاوظةئف حخاحةام حلخ ى ا
 ا درررأل بن  ب رررا ارررلي  حا  ررر    ااةشررر   ارررع ب  ا رررسوى ارررأل حا  رررسواةا حخاحةارررم يررر  ب رررم ا رررةؤم  ظفففرررم 

  ااةش   بةا م  م  ال  إجاة  بشلح) حا     .  ا لب الي  حا      كذاك ت ةةا ا ذحا حاصالم دس لب حاب ا بةا     
 إا  حا لي  حابةب بةا م  م.

ك ررة   سالررك اررلي  حا  رر    يرر  ببررد حلؤفررةن حاصرراؤفةا حخاحةاررم  حافمفررم يرر  طالرري ؤة ررم حا  رر    اررأل 
حا ررروحةا اثرررا طالررري  تبفرررفأل حا ررروى حابةاالرررم  كرررذاك حاس رررهفاا حلخررر ى بةخضرررةيم إاررر  حررراؤفسه برررإ  ح  حاسفرررة ض 

 اوظفففم حلخ ى  بةلاوة حا سبال م دسو اع حا وحةا حا سةؤم. حمتفةق اع الةح  حاوؤلحا حخاحةام ح
    وارررة كارررليا ارررم ا إاحة  Program management  رررسالب افهررروب إاحة  حاا جرررةاج   2إاحة  حاا جرررةاج: -2

 حا      حاس الفل م  ذاك ب اي حاس ةبه  حاسمةظ  اةدفأل حا     ةا  حاا حاج  خةحم ي  حلاوة حاسةافم:
      ءاحة  حاا جةاج تب ) ب فهوب حلشلح) حاس  يسطالي تج ف هة.كا األ الي  حا   •
 كا ش ة ي ك   ال  حا ل  حا امفم حاس  ت سغ قهة   الفم تج فا حلشلح). •
 كاش ة يسطالي إ لحا خطا  اف حجفةا اسج فا حلشلح) حا جلا . •

 عرة ير  إاحة  حاار حاجل  ي  ضو  ذاكل يرإن اب رت حا رلحخا  حا فرةشفت ذحا حاصرالم برإاحة  حا  ر    ت رسالب ب
 ؤفأ  جسةج حاابد امهة إا  حاسجليأ  حاسطوا  اد  تدون ام ا م اع حاا حاج حاس  ت سغ ق  امة طواا.

"ح رسغال إاحة  حا  ر       الفةتهرة حادةامرم يفهرةل ير  إاحة  اا و رم ارأل  بأجهرة:  ا درأل تب ارف إاحة  حاا جرةاج
م ت اسج فا ببد حاغة ةا  حلشلح) حا جلا  تجليرلًح  حضرجًة  حاسر  حا     ةا حا سلحخالم بفة الفم ب دا شفدال   ا

 3تدون ب ثةبم اطةاي إ س حتافم".

                                                 

 .50ا  ع  ةدال ص ل، إدارة المشروعات العامةحابال  ال حا سةة اج ل  -1
 .51ص لنفس المرجع -2
 . 29ل ص2005 اص ل حا ةش  ل ل شفألل اا و م حامفال حاطابم حل ال ت   م دهة  شةمشروعاتالمرجع في إدارة الت ا ول يوجغل  -3
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ك ررة تسررفح إاحة  حاا جررةاج اال م  ررم ي حررم ت  ررفت حاب ررا إارر  اا و ررم اررأل حا  رر   ةا حا سلحخالررم حاسرر   بس ررل 
احةتهرررة ب رررهوام بة ساةةشرررة ببعرررهة  الررر  ببررردل  ب رررالوش حاا جرررةاج يسرررفح يصرررا ب ررر ح  حاب رررا حاداررر ى حاسررر    درررأل إ

 ا    ةا اس ف    امفصالم ا ن بن تف ل حاباقم حااوش ام  حل ة فم دفأل حا     ةا اسج فا بشلح) حاا جةاج.
 1يمفم دفمه ة: حخسايةابةا غت األ ب  ه حاس ةبه دفأل حا       حاا جةاج إم بن شمةر 

  را اسصرالم االوحرول إار  حاهرل). دفم رة  درون حاسلحا ال  حاا جةاج إا  الى  ام  بطول  اسدرون ارأل  هروا  -1
  األ حا      بقص ل  تبسا  حا  ةةاع  هوا   ا ي ا م األ حاا جةاج.

شمةر اف   بخ ى  ش  بن حا  ةةاع تو ه ججو إجسةج ب  ت الفت خلام ب  امرسج يرست ببرلشة ؤرا حا  ر   . برةا غت  -2
حامهرةئ   رفدون ارأل ا ر  افم  هرم بخر ى. يابرل  األ تجليرل حا مرسج حامهرةئ  ير    روا حا  رةةاعل يرإن ت رغفا حا مرسج

خ  ج حاالام ب  حا مرسجل  بروا إار  ارلي  حاا جرةاج   الفرم ضر ةن تدةارا حاالارم ب  حا مرسج ارع حا ا  رةا حلخر ى 
  تا    ةاالم طةا ة شمةر ؤة م اهة.

ر  :  بسارر  حا  رر    حا  ررس  New venture project managementإاحة  حا  رر    حا  ررس ر حااليررل   -3
حااليل ذاك حارم ا حخاحة  حارذ    رسالب ير  ام  رةا حل  رةل حاسر  تبس رل حخ رس حتفافم حا و هرم ججرو حا برون ارأل 
خال تطوا  ب  حمة م امساةا  ليل  ب  إ اةا ب وحق  ليرل ل  خةحرم  مرلاة  درون حا مرسج ضربفف  م   رسطفع 

    حا غةا  حاذ  تهل) حا م  م اسج ف ه.حاص وا  ي  حا مةي م.  حا  صوا بةا      حااليل شو ذاك حا    
ن ي اررا إاحة  حا اررةط  حااليررل  خ اررةا  -4 بحررطالح  الرر  اثررا شررذا حا  ررةةاع ح ررت إاحة  حا اررةط  حااليررل ل  ُادرروي

حا مساررةا  حل رروحق حااليررل  حاسرر  تررسا ب اررع حا هررةةحا حا ساصصررم بةا م  ررم  قررلةحتهة  اوحةاشررةل  ب ارر ا تب اررف 
 2  س   ي  تص فت  تطوا  حخجسةجل  األ  ت تجليل   ةئا إجسة ه  ت وا ه  تو ابه. حافد  ل   دأل االف اا بن

  شمةر حابليل األ حلاوة حا سمةظ   اة دفأل إاحة  حا       حا      حا  س ر حااليلل  األ بش هة:
 ي ك  حاف اا ي  كا حام طفأل  ال  شل) اجلا  حؤل. •
ش  ن  الي  ن األ  هةا  ظفففم ااسالفم  ب الون تجم قفرةا    سة  حاف ا فأل ي  كا حام طفأل دو وا خا ح  اة •

 شاص  حؤل  شو الي  حاا جةاج ب  حا     .
   سة  ي اا حاب ا بةاس كف   ال  حخ  ح حا  حاس  تدون  ةا  ا سبل  اال فةب دسمففذ حاسغفف حا حا طالوبم. •
يرست تفدفرك ي ارا حاب را ؤفرأ  بروا يسصف ي اا حاب ا ي  حام طفأل بةاوقسفم يجةا ة تمسه  حا ه م ب  حاا جةاج  •

 ب عة  حاف اا كا إا   ؤلته حخاحةام.

                                                 

 .26ص ل ا  ع  ةدالإدارة وتقييم المشروعاتجبفت جصف ل  -1
 . 55ل ا  ع  ةدال ص، إدارة المشروعات العامة ال حا سةة اج ل حابةا  -2
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 المطلب الثاني: إدارة وقت المشاريع
حاب ا حخاحة  شو ج ةط   ب  اسج فا حلشلح) ير  ضرو  حخادةجرةا  حا ر  ) حا سةؤرم.  تج فرا حلشرلح) 

امسررةئج  ت ررلي ا إم إذح كررةن يرر  ؤررل ا ار تاا باررل ل  امرر   خطررم اجررلا .  م   دررأل حم سرر ح) بةامارةه يرر  تج فررا ح
 حاوقم ب  حا األ حا طالوش  حاب ا حخاحة  يسطالي  هًلح  تفدفً ح ي  ا حؤا حاساطفا  حاسم فت  حاسو فه  حا قةبم.

إن إاحة  حاوقم  مص  اهت األ  مةح  حخاحة  حاجليثم.  ش  األ حاب الفةا حخاحةام حاس  م   دأل حم سغمة  
ل حاسجالفرا  حاساطرفا.  تبس رل إاحة  حاوقرم  الر   رلا اجرلا ارأل حابوحارا.  بةا رفط    الر   مهةل خصوًحة ي  اارة

 شذا حابوحاا ت ال ية الفم  كفة   حخاحة  حا الف م االوقم ي  حا  ةةاع.
 أوال/ مفهوم إدارة الوقت:

طرررفا  بساررر  حاوقرررم ارررأل بؤرررل بشرررت حا ررروحةا حاث فمرررم يررر  حا  رررةةاع  ااررري إ رررسغااه بدفرررة   يررر  حاجةضررر   حاسا
اا سفةا  امه ب دا يبةل ي  حا  س اا  ذاك األ ب ا تج فا حلشلح) ب اسالف بشدةاهة.  قل بحاجم إاحة  حاوقم 

 األ حا بةيف  حاس  ت خذ ببفأل حم ساةة اسجليل جاةه حا لي   ية الفسه ي  حا     .
لةحا حا اصفم األي حا   إاحة  حاوقم بأجهة: " اةة   أل تو فه حا Stewart, Lebeuf ب ) كا األ حااةؤثفأل   -

 1 ء ةا  حفةغسهة خجاة  حاب ا حا طالوش ي  ضو  حا وح ل حا ب ول دهة  يً ة اال األ  حاوقم حا جلا".
يرر  ؤررفأل يررست تب يهررة  الرر  بجهررة: "  الفررم تجليررل اقف ررم ادفففررم ح ررسالحب  قسمررة يرر  حاب ررا افسرر    امفررم اجررلا  يرر   -

ت ذاك األ خال  اا ادسوش يوا  ب  ب او   ب  شه   افدون حا  س اال قل تدون افوب ب  ل او  ب  ا ه ل  اس
 2اافا امة ب مة  قف مة بةاب ا".

ررةل اال رروحةا حا سةؤررم ب ررة يفهررة حاوقررمل  ءذح بةحا حا ررلةح  تج ررفأل  - تيبرر ) إاحة  حاوقررم ب عررة بأجهررة: "حم ررسالحب حافبي
 3سةببم  ء ةا  حاسجالفا".إاحةتهت االوقمل يإن ذاك  ف ض  الفهت حماس حب بةاسجالفا  حاساطفا  حا 

 : "حاوقم ا فرة  حخاحة ل ك رة شر  حام روا ا فرة  اال رع  حااعرةئع"ل يرةخاحة  ت رب  Francis Bacon  ول  
إا  تم رفا حااهروا م رسغال حا روحةا حا سةؤرم برأكا  كفرة    ية الفرم ا دمرم ير  ؤرل ا حاوقرم حا سرةهل   الفره يةاب را 

إاحة  حاوقرم برةخسا) حلير حا  ا حيبهرت  حؤسفة رةتهت  طافبرم  ظرةئفهت ك رة حخاحة  اجدوب بةاوقرم.  ااسالرف افهروب 
 24 اسالف ت لي  قف م حاوقم األ ااس ع إا   خ   األ   ةيم إا  بخ ى.

                                                 

 .40ل ص2014ل حلةان االم    حاسو اعل حاث ةيمل احة تطبيقات -عمليات -مالوقت مفاهي إدارةقة ت جة ف  الوحنل جاوى ةاعةن إؤ فلل  -1
 .7ص ل1999 حا  الدم حاب بفم حا بوا مل ل ام وةحا ابهل حخاحة  حابةامل حا اةضلإدارة الوقت والذات شف  حادةيلل  –2
 .68ل ص2009ل احة حا ف    االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل إدارة الوقتبدو شفام جةاة بؤ لل  –3
 .314ل ص2011ل ادسام حا ا ع حاب ب  االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل أسس اإلدارة المعاصرةةبج  اطف   الفةنل  –4
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  إاحة  حاوقررررم بأجهررررة: "  الفررررم ا ررررس    اررررأل حاساطررررفا  حاسم ررررفت  حاس رررروات حا  ررررس   ادررررا Fernerك ررررة  ب يهررررة   -
ل يس    امفم اجلا  تهل) إا  توظفف حاوقم حا سرةه  ح رسالحاه االوحرول إار  حام ةطةا حاس    وب دهة حا لي  خا

 1تج فا حلشلح) بفة الفم".
شرذح  بمر  بن إاحة  حاوقررم ت ثرا ير  اوح جررم االوقرم ببرل بن يررست تجليرل ب اوارةا حاب ررا  كفففرم ح رسالحب حاوقررم 

ا اةائ حخاحة  حا س ثالم در: حاساطفا  حاسم رفت اال فةب دهذا حل  ةل. دفم ة شمةر األ  بسا  بن إاحة  حاوقم ش  تطافا 
  حا قةبم  ال  حاوقم األ قاا حخاحةافأل ب ة  ج ا حخ سث ةة  حم سغال حليعا االوقم  اج ا حامسةئج حا طالوبم.

 بة سب حض حاسبةةاف حا ةب م جال بن شمةر  اقم   ف رم  حةتاةطرة قوارة درفأل افهروب حاوقرم  حخاحة ل ؤفرأ بن 
حاوقرررم  حخاحة  اسا اسررفأل اًبرررة اسصرراح إاحة  حاوقرررمل يررةخاحة  بررةا فهوب حابرررةب  اررةة   رررأل اا و ررم ارررأل   رروا كال ررم 

حاب الفررةا حا س ثالررم يرر  حاساطررفا  حاسم ررفت  حاسو فرره  حا قةبررمل  حاسرر  يرر حا اررأل خااهررة إجاررة  حل  ررةل ب رردا اررم ت 
 م  حاا ر امل  حاوقرم  حؤرل ارأل شرذا حا روحةا  ام ا االوحول إا  بشلح) اجلا  بأيعا حاو ةئا  بقا حاسدةافف حا ةا

حاا رر ام  حا ةا ررم  حاسرر   ارري بن   ررسغا ب رردا يبررةلل يةاب الفررم حخاحةاررم اجدواررم بةاوقررمل  حاوقررم   ررة  ادررا   ررا 
 2ج وب به.

 تسبررةظت ا رردالم إاحة  حاوقررم يرر  ااس بةتمررة حاب بفررم  مررلاة يرر حا تجررليثهة  تطوا شررةل يإجهررة توح رره ببررد حا ررفت 
فم حاس  ت    ي   الور حابةاالفأل ي  حا م  ةا ب دا  ةبل  حا  رةةاع ب ردا خرةصل ؤفرأ تاسالرف بش فرم حخ س ة 

 إاحة  حاوقم الى حابةاالفأل يفهة.
إذح بش فرررم حاوقرررم ت  رررع إاررر  كفففرررم إاحةتررره  ح رررسغااهة حم رررسغال حلاثرررا ارررأل قارررا حابرررةاالفألل  تررر احا بش فسررره 

اررم  حااةحررم درلً ح اررأل حا رةا  حخاحةاررفأل يرر  ق رم حاهرر ب حخاحة  إارر  خةحرم يرر  حاجفرة  حا اصررفم  يرر  حا  رةةاع حابة
 3حا   يفأل  حابةاالفأل ي  حا  سواةا حاسمففذ م.

 بسا  حاوقم اوةًاح اهً ة اال لي األ اثا حا وحةا حلخ ى كةآلما  حا روحا  ةب  حا رةل  حا روى حابةاالرمل ارذح يرإن 
 4.بجلة حا وحةا  يإذح ات تست إاحةته  األ يست إاحة  ب  ش  " حاوقم اوةاح جةاًةح ك ة بشةة  دفس  احةك   شو: "

 تبوا بش فم حاوقم األ   هم ج   حخاحة  حاجليثم إا  بجه  بسا  ابفةًةح ؤة ً ة االلخول ي  ا    ةا  ليل  
 5دلًم األ حام   إا  الى حابةئل األ إ سث ةة شذح حاوقم.

                                                 

1-Ferner Jole, Successful Time Management, John Wiles, New York, U.S.A, 1980, p12. 
 .41ا  ع  ةدال ص لتطبيقات -تعمليا -الوقت مفاهيم إدارةقة ت جة ف  الوحنل جاوى ةاعةن إؤ فلل  -2
 .78ل ص2005حلةانل   ةنل  ة حاس لب حابال   االم    حاسو اعلل احمبادئ إدارة الوقت ؤمةن جص  هللال -3

 .31ل ص2007حلةانل    ةنل  حاسو اعلل احة حاجةال االم   إدارة الوقت مواجهة ضغوط العمل ة   بؤ ل ي هل  -4
 .20ل ص2009حلةانل    ةنل الم    حاسو اعلال حاوةحق اإلدارة لمحات معاصرةل ل  ال ةضة حةؤي    مةن كةظت حا و  ل -5
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حخاحةام ي  حا  ةةاعل األ تاطرفا  تم رفت  تو فره  ةا ت ه  ب عة بش فم حاوقم ي    فع حاوظةئف  حاب الف
 ةقةبمل  ج ً ح لش فم تالك حاوظةئف يإجه مدل األ حخشةة  إافهة ب    األ حاسفصفا اع  ة  بش فسهرة حتارةا ح رسغال 

 حاوقم  ح سث ةةا ي  تج فا بشلح) حا     .
حةا حل ة ررفم حاسرر  يماغرر  إ ررسث ةةشة ك ررة تمطالررا بش فررم إاحة  حاوقررم اررأل بش فررم حاوقررم جف ررهل كوجرره بؤررل حا ررو 

 حم ررسفةا  امهررة بأيعررا حاطرر قل  ح ررسغال كةيررم حخادةجفررةا  حا وحشرري  حا ررلةحا حا اصررفم حا سةؤررم االوحررول إارر  
 حلشلح) حا م وا .

ك ررة تد ررأل بش فررم إاحة  حاوقررم يرر  بن حا ررلي  يرر  ب  ا رر    م   دررأل بن  جصررا  الرر  ك فررم إضررةيفم اررأل 
ه تطرروا  جو فررم شررذح حاوقررم  تج ررفمهل  شمررة  ررأت  ضرر  ة  حاسبرر )  الرر   حقررع  كفففررم إ ررسث ةة حاوقررمل  ادررأل بإادةجرر

حا لي  اوقسه  تجليل حل اةش حاس  تجرول ا ن قفةاره بة رسث ةةا ب ردا كرف   بفرةن ارة   درأل إجارة ا اسرأافأل  مصر  
 1حاساطفا  حاسم فت ي  تويف  حاوقم.

 ثانيا/ إدارة الوقت والعمليات اإلدارية:
الرري ب  إاحة  كةجررم  ظررةئف بةببررم  شرر : حاساطررفا  حاسم ررفت  حاسو فرره  حا قةبررمل  ذاررك اعرر ةن إ ررسغال تسط

حا وحةا  ح رسالحاهة بدفرة    ية الفرم.  تبسار  إاحة  حاوقرم   الفرم إاحةارم تسعر أل حاوظرةئف حخاحةارم حل ة رفمل   الفره 
ه  برذاك يرإن حاب الفرةا حخاحةارم  ارة تسعر مهة يإن إاحةته تست  أل ط ارا حاساطرفا م رسالحاه  تم ف ره  حا قةبرم  الفر

ارأل ج رةطةا   دررأل ح رسالحاهة كهفدررا   را خاحة  حاوقرمل بجفررأ   درأل اررأل خرال تطاف هرة تررويف  حاوقرم  تج ررفأل 
 2إ سالحاه.

 3  ا دأل تمة ل إاحة  حاوقم  يا حاوظةئف حخاحةام ك ة يال :
 حااطرا اسمففرذ حل  رةلل  تاطرفا شراص  حاوقم  حاساطفا: يةاساطفا  بم   ضرع اا و رم ارأل حخ ر ح حا -1

 اة اوقسه يسع أل ب م اب يم كفففم إ سالحاه االوقم بةا دا حا مة ي. 
 اررأل شمررة جاررل بن حاساطررفا يرر تاا ب رردا ب ة رر  اررع حاوقررم ي ررأل ا واررةا حااطررم حامة جررم بن تدررون اجررلا  

تجليرل بشرلح) ابفمرم تس فر  بةاوضروه بفس    امفم ابفمم  وح  كةجم طواالم ب  اسو طم ب  قصف   حل رال  مدرل ارأل 
 حاد    حا ام  اة بادأل.

                                                 

ل حااةابم حخج ةجمب ل ااالم اةح ةا حابالو الهاشمية األردنية، إدارة الوقت في األجهزة الحكومية في المملكة شام جةاةل  حا  اوت  اج ل بدو -1
 .99صل 1993حلةانل   ل1 ل حابلا 20 ل حا االل حلةاجفم

 .61ص ل ا  ع  ةدالإدارة الوقت )مفاهيم، عمليات، تطبيقات(ؤ فلل إقة ت جة ف  الوحنل جاوى ةاعةن  -2
ل االم    حاسو اع ل  ةات حادسةش حاجليأاألنماط اإلدارية وفق نظرية الشبكة اإلدارية وعالقتها بفاعلية إدارة الوقت لبؤ ل  افلحا  هفا –3

 .32ل ص2004حلةانلحاطابم حل ا ل   ةنل 
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إن حاساطفا ي حيا حار األ ير  كرا   الفةترهل  شرو ير با درفأل ب ر ح  حاب الفرم حخاحةارم  برفأل حاب الفرةا حا س ال رالم 
اًمرة  حا سبةقام حاس    س ا  الفهة حام ةط حخاحة ل ك ة  جرلا ادرا ا ؤالرم ارأل ا حؤرا حاسم رفت ب  حاسو فره ب  حا قةبرم   

االحيسهة  جهةيسهةل   الفه يسطالي األ حا اطا  مل إ لحا حااطم حخاحةام بن ي ح   حاس ال ا حا امر  ير  ا حؤالهرة  بن 
  رروب دسو اررع حل امررم  الفهررة ب ررة يسمة رري اررع حا  حؤررا حا جررلا ل  بن  اسررةة حارر األ حا مة رري ادررا ا ؤالررمل  اررأل شمررة 

 1ل دوضع خطم اسدةاالم اساةج م ذحا بشلح) اجلا .تسجلا ج طم حاالح م  تطافا إاحة  حاوقم ب دا يبة
إن تاطفا حاوقم   الفم ب ة فم مدل األ حا فةب دهة  مل تمففرذ ارلي  حا  ر    األ  رةل  حام رةطةا حا طالوبرم 

 اع ةن تج فا حلشلح) حا جلا  ب دا بيعا  اسويف  حاوقم حاذ    دأل تاصفصه اال فةب دهذا حام ةطةا.
م حالةح رررةا  تارررةةش حا  تاطرررم برررإاحة  حاوقرررم  الررر  بن حاسم رررفت حاافرررل   الرررص حاررر األ ا رررل ااررر 2حاوقررم  حاسم رررفت: -2

حا طالرروش اإلجسررةج  بن حاسم ررفت حاافررل  بدرره اا و ررم اررأل حا رر ةا حاسرر  ت هرر  بش فررم حاوقررم يرر  حاسم ررفت.  ارر تاا 
 اوضو  إاحة  حاوقم بةاسم فت ي   ل  جوحؤ  امهة:

 ا دفمهت ب دا اوضو     ةال  تجليأ  تا رفا إ ر ح حا تجليل اهةب  حخسصةحةا حابةاالفألل  ت  فت حاب
حاب ررا حا سابررم بة ررسابةا اررة شررو غفرر  ضرر  ة   ذاررك اررأل خررال إ ررلحا حالةح ررةا حاسم ف فررم حاا اررمل  تررويف  حاافئررم 
حاسم ف فم حا مة ام االب ال  تطافا االب حم سثمة   حمتاةا ججو تفواد حا الطم لن األ شأن ذاك بن  ب ا افهوب 

صص  ت  فت حاب ال  األ شأجه كذاك بن يف   قفةب كا ا سوى إاحة  ب هةاهل بجفأ  غل  حاوقم حا رو   ير  حاسا
 كا ا سوى إاحة  اسمة ًاة اع بش فم حام ةط حاذ    وب به كا ا سوى.

  دأل  سطفع حا ول بن حاسم فت   دا ؤال م حاوحا دفأل  ظففم حاساطفا   ظففرم حاسمففرذل   الر  شرذح يرإن ب  
 ظففررم حاسم ررفت  ررفمسج  مرره شررلة  ءضررة م االوقررمل  تررأخف  يرر  حاسمففررذل  بةاسررةا  يررإن حاسم ررفت حا ررف  يرر     خالررا يرر 

 3 ال  باح  حا     ل باة حاسم فت حاافل يإجه   الص األ حاوقم حا طالوش اإلجسةج.
أل حاوقررم  حاسو فرره:  بررل حاسو فرره  ظففررم ا كاررمل تمطررو   الرر    فررع حلج ررطم حاسرر  حرر  م اس ررافع حا  ؤ  ررف -3

 ال  حاب ا بدفة    ية الفم ي  حا لى حا صف   حاطواا حل رال  ابسار  حاسو فره ارأل حاوظرةئف حخاحةارم حاصربام ير  
 4حا     .

 

                                                 

 .37ل صا  ع  ةدال إدارة الوقتل جةاة بؤ لشفام  بدو -1
 .74ص  ل2009لةانل االم    حاسو اعل   ةنل ح احةام االبالوب حخاحةامل حا م  م حخإدارة الوقت منهج متطور للنجاح اام  هفال  -2
 .74ل صا  ع  ةدال ات(تطبيق –نظريات  -إدارة الوقت )مفاهيمل جاوى ةاعةن حؤ فلل نقة ت جة ف  الوح –3

 .88ل صنفس المراجع -4
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 ت ه  بش فم حاوقم ي  حاسو فه بة ساةة بن حا و ه  اي بن  دون  ال   الت  اةح م دسوقفم حاسو فهل  جف فم 
سو فه ي  غف  اجاله  خةةً ة  أل حاوقم حا جرلال  ءن إطةارم  ارأل حابةاالفأل  حا   ) حا جفطم بةا م  م  ءم كةن حا

حاسو فهةا تابا حابرةاالفأل ير  االرا يرا تسج را حافةئرل  حا   رو ل ؤفرأ بن حاسو فره ير   ارأل قصرف   بأ امرم اسفة ترم 
 1 بط  جسةئج بيعال  تو فه اا ب االساطفا يا دل اال و ه بن  دون  ال   الت بةاساطفا حخاحة ؛

حم ررسفةا  حا صرروى اررأل حاوقررم ب مررة  حاسو فرره  فسرر ض ترروحي  قوح ررل  ةدسررم   ررالف م االافئررم حا ةا ررم  ادرر  تسج ررا 
 حم س ة فررم اال  رر     يرر    فررع ا ررسواةته حخاحةاررمل اثررا تررويف  ب ة ررفةا حاباقررةا حخج ررةجفم حا ررالف م  حا فة ررم 

فل  ا اةا  حاسفرةشت درفأل حابرةاالفأل  تجففر شت حاسجفف ام حا مة ام  حافبةامل ؤس  تسفح شذا حل ة فةا ي  حاب ا ي ًحة  
  ال  ا سوى حلاح .

حاوقم  حا قةبم: تس ف  إاحة  حاوقم بأجهة   الفم اسوححالم  ا س    األ حاساطفا  حاسم فت  حا سةببمل   رأل ط ارا .-4
ًة ب ررة تررت تالررك حاب الفررةا يررست تجالفررا حاوقررم  ت فررفت حااهرروا يرر  ضررو  ا ةةجررم حااطررم حا وضررو م  حا جررلا إجاة شررة  امفرر

إجارررة ا ارررأل ب  رررةل ا بةاارررم حمجج حيرررةا يررر  إ رررةا  حاسجالفرررا االوقرررم ب رررة ترررت إجارررة ال بجفرررأ يرررست حكس رررة) حلخطرررة  
 2 تصجفح حمجج حيةال  حاس  دل ةشة ت سم ) حادثف  األ حاوقم.

قرمل  ؤس  ت احا ية الفم ح سغال حاوقم يسبفأل   وا ج رةب اال قةبرم  الر  شرذح حم رسالحب اسج را ارأل تفبفرا حاو 
ؤفأ بن   الفم حا قةبم  ال  حاوقم ت ه  بش فسهة  مل حكس ة) حلخطرة   امرع  قو هرة ير  حاوقرم حا مة ريل  كال رة 

 3كةجم حا قةبم ابس ل   ال  حاث م  حا جام باى ذاك إا  ح سغال حاوقم  ح سث ةةا ي  تج فا بشلح) حاب ا.
سم رفت  حاسو فره  حا قةبرم  ؤفرأ تبسار    الفرم  ي  ضو  اة ت لب يإن إاحة  حاوقم كب الفم تسع أل حاساطفا  حا

إاحةام اسدةاالم حلببةال  بة سارةة حا رلي  شرو حا  ر  ل حل ل  رأل إجارة  اهرةب حخاحة ل يرإن  الر  ارلي  حا  ر    بن 
يرروح ن دررفأل   فررع  وحجرري إاحة  حاوقررم  بن يررست حاسم ررفا دررفأل شررذا حاب الفررةا  حاس ال ررا يرر  تمففررذشة اررأل ب ررا تج فررا 

 إاحة   قسه.حافة الفم ي  
 ثالثا/الجدولة الزمنية ألنشطة المشروع:

حا ر حة بإقةارم حا  رر     بمر  تاصرفص حا رروحةا حاعر  ةام اره ا رة يسو رري  الر  إاحة  حا  ر    اررأل  حتارةذإن 
ح ررسغال شررذا حا رروحةا بةا رردا حليعررا  بفة الفررم اسج فررا شررل) حا  رر    حا  رر ة.  اررأل حاعرر  ة  حاسأكفررل شمررة بررأن 

ح هة ت ثا بجل ذحتهة قفًلح قوًاةل  األ بدر   شرذا حا روحةا شرو حاوقرم "حار األ" حارذ  يسو ري  رلب تارة  ا حا وحةا بدا بجو 
                                                 

 .306صل 2008حلةانل    ةنل ل احة حا ف    االم    حاسو اعلاالتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية البشريةحابا   اج لل  -1
 .40ل ص2001ش  ل اص ل ل حاطابم حاثةجفمل حا ةال احة حام   االاةابةفن إدارة الوقت واالجتماعات ال حافسةه ذ ةشل  -2

يس حر االم   إل الميزة التنافسية الشاملة في عصر العولمة المتالكاإلدارة التنافسية للوقت المنظومة المتكاملة حااعف   اج أل بؤ لل  -3
 .142ل ص2000اص ل قةش  ل   حاسو اعل
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بةخضررةيم إارر  ؤة ررةا  اسطالاررةا حا  ررسالب اال  رر   .  تبرر ي) حاال اررم بأجهررة   الفررم تبفررفأل حاس ال ررا حاررذ  ب و ارره 
اا  ام  حا ةافم  حاسدمواو فم  حا ةا رم دم رةطةا  فست تمففذ حا       يً ة االح ل  امفم يست ي  ضوئهة ةبا حا وحةا ح

 1اجلا   ةبا حام ةطةا دابعهة.
 األ شمة تا   بش فم حا وحةا بصفم  ةام  حا وةا حا ام  بصفم خةحم ا ة يسو ي  ال  إاحة   قم حا  ر    

ففرم حاال ارم حاسبةاا ابره بجرذة  شر وافم  ببمة رم كافر   ارأل خرال  ظففرم حاساطرفا حاسر  ترت ح سب ضرهة.  ترأت   ظ
 2حا امفم  ش  حا  ت حاسفصفال  م سد ةل  ظففم حاساطفا.

ح سمةاح إا  اة ت لب يإجمة ج سطفع ت ل ت تب اف اا ا االال ام حا امفم اال       ال  بجهة   الفم تجواا خطم 
 ررطم حا  رر    إارر   ررل ل  امرر  اس ررغفا حا  رر    حدسررلح  اررأل اج ررم ااةشرر   حاب ررا يرر  حا  رر    ارر  ًةح با فررع حلج

حا سسةببم  حا سلحخالم  حا جطةا حا ئف فم  حوم إا  اج م حجسهة  حا       تجليل حاوقم حاا ب اسمففذ حا      األ 
 اج م حاال   ؤس  اج م حمجسهة .

يسعرح بن حاال ارم حا امفرم اال  ر    تبررل حااطرو  حا ه رم اسج فرا بشرلح) حا  ررةةاعل إذ مدرل ارأل   روا  ررل ل 
ب ررة يسمة رري  حخادةجررةا حاا رر ام  حا ةا ررم  حاسدمواو فررم حا سةؤررمل  ءن ب  تررأخف   ررسدون ارره  امرر  اسمففررذ حل  ررةل 

 3ا ا ا م  الافم  ا داا اب ل  جسفام ضبف   الفم حاال ام.
 است إ لحا حاال ام حا امفم حافبةام األ خال ح سالحب ب ةافي حاسجالفا حا اد   ذارك ارأل ب را ترأافأل حخ ةبرم 

 4م: ال  حاس ةؤما حاسةاف
 اة ش  حا ل  حا امفم اا ام خجاة  حا      تجم ظ  ) حاب ا حم سفةا م؟ •
 اة ش  حافبةافةا  حلج طم  حاج  م حاس  ت ع  ال  حا  ةة حاج ج  م تس اا حاسأخف ؟ •
 اة ش  حافبةافةا  حلج طم  حاس  او تأخ ا م ت     ال  حا ل  حا امفم خجاة  حا     ؟ •
 ةافةا   حام ةطةا   جهةيسه ة؟اة ش  اوحقفم دلح م حافب •
 اة ا لحة حا وحةا حاس  تجسة ه حافبةافم حاوحؤل ؟ •
 شا تو ل ؤة م اال فةضالم اة دفأل  األ إجاة  حا       تدالفسه؟ •

  شمةر جو فأل ب ة فأل األ حاال ام حا امفم ش ة:

                                                 

1– Schonberger,  Richard J . Edward Knod, Operations Management, MC Graw Hill, 6th ed, New York, 1999,p 370. 
 .280ل ا  ع  ةقل صإدارة المشروعات العامة ال حا سةة اج ل حابال ل  -2
 .90ل ص2012ل حاطابم حاب بفمل   ةنل حلةانل االم   ل احة حافة  ة  اإلنتاج وإدارة العمليات منهج كمي تحليلياج ل حاب ح  ل  -3

4-Meredith, Jack R, Samuel J. Mantel, Project Management; A Managerial Approach, John Wiley and Sons, 2nd ed, 
New York, U.S.A, 2009, p104. 
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  ل ام حاب الفةا حاس غفالفم؛ •
  ل ام حا وى حابةاالم؛ •

 او ل ب عة ط ا سةن ب ة فسةن ي  تمففذ حاال ام  حاصمة فم  حاالافم.  قل ُ بس ل كا حامو فأل ي  حا م  ةا
   ت  رت Network Programming    حاا اارم حا رادفم  Gantt Charts  حا امفرم اال  ر    ش رة خر حئا غةجرم

   ب رررررررالوش دفررررررر ا Critical.Path.Methodط ا رررررررم حاا اارررررررم حا رررررررادفم ب عرررررررة إاررررررر  ب رررررررالوش حا  رررررررةة حاجررررررر ج  
 valuation Revision TechnicquProgramming E. 1 
 ش  إؤلى بقلب حاط ق حا  سالام ي   ل ام حلج طم  قل ترت تطوا شرة  الر    :Gantt chartsخ حئا غةجم   -

   ش  ط ا م ب فطم  هالم حخ لحال  هالم حا ر ح    يبةارم خةحرم ير  Henry L Ganttبؤل ة حا  الت حخاحة   شو  
 2م حا امفم.تجليل الى حاس لب ي  تمففذ حلج ط

   الرر  بجهررة ت ثفررا دفررةج  لج ررطم Network : تبرر ) حا ررادم  Netwrk Programmingحاا ااررم حا ررادفم   -
حا      بط ا م تافأل حاس ال ا  حاسسةبع حا مط   لج طم حا       حل قةا حاا ام اسمففرذ شرذا حلج رطم ارأل اج رم 

 3م خجهة  حا     .دلح م حا       ؤس  جهةيسهل اع توضفح حا  ةةحا حا جس ال
 بساررر    ررروا د جرررةاج  امررر  اجرررلا اسمففرررذ ب  ا ررر    حرررمة   ب  خرررلا  بارررً ح ب ة رررفة اعررر ةن جارررةه تمففرررذ 
حا      ي  حا األ حا جلا اه  ي  جطةق حا ف حجفم حا  حوا  اذاك حا     . اهذح ي ل جصم ببد حابطة حا  الر  

ي  اب ت حا  ةةاع حاصمة فم ب  حاالافرمل  ااؤر  بن حا رلي  ت ل ت حاال ام حا امفم االسمففذ األ قاا الي  حا      
حادررف  حاررذ  ال رره خارر    ح رربم يرر  ااررةل تمففررذ حا  ررةةاع   رروب بررةاساطفا  ة ررت حاال اررم حا امفررم قاررا ت ررل ت  طةئرره 

 اسمففذ حا     .
 رابعًا/ خطوات إدارة الوقت في المشروع:

ن إجهررة  حا  رر    يرر  حاوقررم حا جررلا.  ارروي  شررذح تسطالرري إاحة   قررم حا  رر    اا و ررم اررأل حااطرروحا اعرر ة
 حاا   ةؤام شةاالم ؤول حاب الفةا حا ئف فم حاس  تبس ل  الفهة إاحة  حاوقم ي  حا     :

تجليررل بج ررطم حا  رر   :  شرر    الفررم تجالفررا ؤرر ب حاب ررا يرر  حا  رر    إارر  ادوجررةا بحررغ  تبرر ) بةلج ررطم.  -1
 4ا  حل ةافي.  األ بشت حل ةافي حا بس ل  اسجليل حلج طم:   الفم تجليل حلج طم تجسةج ا ا و م األ حلا ح

                                                 

1- Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel Jr, Project Management; A Managerial Approach, Op.cit, p372. 
 .143ل ا  ع  ةدال صارسة المشاريع، إدارة المشاريع منهج متكامل في داو   بؤ ل خف  حاليأل -2
 .143ل صنفس المرجع –3
 ةاحاوم  ابهل إاحة  حا     ةال حاطابم حا حببمل ل"PMOK Guide"الدليل المعرفي إلدارة المشروعات "ل PMIابهل إاحة  حا     ةا " -4

 .100ل ص2008 حا سجل  حلا ادفمل
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حاسجالفا:    ا حاسجالفا  ال  حاس  فت حاف    اج ب د حاج حاب ا ي  حا      إار  ادوجرةا بحرغ   بكثر  قةدالفرم  •
 االسجدت يفهة ُتب ) بةلج طم.

ةاسفصرفا االب را حارذ  حاساطفا حا رو   حا سغفر : بؤرل بشردةل تاطرفا حاسطروا  حاسرلةاا  ؤفرأ يرست حاساطرفا ب •
  فست إجاة ا ي  حا لى حا  اي  است حاساطفا االب ا حا  س اال .

حا وحاي: غةااة اة يست ح سالحب     األ إؤلى قوحئت حلج طم ي  ا      ةدا ك ةاري ا  ر     ليرل ب  إج رة   •
 قوحاي  ليل  اال     .

     ارست ت ال را حلج رطم  رأل ط ارا شر    الفرم تجليرل  تو فرا حاباقرم درفأل بج رطم حا  ر 1ت ال ا حلج طم:  -2
بةاباقةا حا مط فم ؤفأ يست حا با دفأل كا ج ةط  شل).  ا دأل تمففذ حاس ال را بة رسالحب إؤرلى  در حاج  حم سبةجم

   ب   أل ط اا ح سالحب ب ةافي يل ام.  األ بشت حل ةافي حا طا م:MS Projectإاحة  حا      اثا د جةاج  
ت ح ررسالحاهة يرر  ط ا ررم حا  ررةة حاجرر ج  ذاررك اررأل ب ررا دمررة  ااطررا شررادم ط ا ررم ة ررت ااطررا تسررةبب :  اررس •

 حاال ل حا ام  حااةص بةا     .
تجليل حاسوحبع:  است ح سالحب  ا م بجوح  األ حاسوحبع اسجليل حاس ال ا دفأل حلج طم  ش  حاسوحبع حخا حافم؛ حاسوحبع  •

 حمخسفةةام؛ حاسوحبع حااةة فم.
  دررأل ح ررسالحب قوحارري ااطررا حااررل ل حا امرر  حا فة ررفم اس ررهفا إ ررلحا حا ررادةا قوحارري شررادم حااررل ل حا امرر :  •

 حااةحم بأج طم حا       ش  قل ت س ا  ال  ا     كةاا ب   ال  بؤل ب  حئه ي ا.
: ش    الفم ت لي  جو   ك فةا حا وحا ب  حلير حا ب  حا برلحا ب  حخارلحاحا حاا ارم اسمففرذ 2ت لي  اوحةا حام ةط -3

حلج ررطم.  تسمة ررا   الفررم ت ررلي  ارروحةا حام ررةط دلة ررم ق ااررم اررأل   الفررم ت ررلي  حاسدالفررم.  اررأل بشررت كررا ج ررةط اررأل 
 : حلا حا  حل ةافي حا  سالام ي  ت لي  اوحةا حام ةط

تجالفررا حااررلحئا: تس فرر  حابليررل اررأل بج ررطم حااررل ل حا امرر  بةابليررل اررأل طرر ق حاسمففررذ حااليالررم  شرر  ت ررس ا  الرر   •
اررأل إادةجفررةا حا رروحةا ب  حا هرةةحا ب  ح ررسالحب بؤاررةب ب  بجرروح  ااسالفررم اررأل حآلما  ح رسالحب ا ررسواةا اسبررلا 

  حلا حا حا اسالفم.
حاس رلي  حاصررة ل:  مررلاة يسبررذة ت ررلي  ؤة ررةا حلج ررطم دلة ررم اب واررمل يررست تجالفررا حام ررةط إارر  ادوجررةا بكثرر   •

س رلي حا ير  حاد فرم حخ  ةافرم حااةحرم تفصفًا  است ت لي  حاجة ةا إا  حا وحةا  ت يرست ببرل ذارك تا فرع تالرك حا
 بدا اوةا األ اوحةا حام ةط.
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ت ررلي حا يسرر حا حاب ررا حاا اررم خك ررةل حلج ررطم حا  ررس الم بة ررسالحب حا رروحةا  1ت ررلي حا حافسرر حا حا امفررم االم ررةط: -4
ط ب  بجرروح  حا سةؤرم.  ارست حم ررسبةجم ير    الفرةا ت ررلي  يسر حا حام رةط بةا بالواررةا حا سبال رم ب ارةل حاب ررا ير  حام رة

حا روحةا حاا ارم  ك فرةا حا رروحا حا  رلة    رااا حا رروحةا.  ارأل بشرت حلا حا  حل رةافي حاسرر  ت رة ل ي ارا حا  رر    
 األ ت لي  حافس حا حا امفم:

ت رررلي حا حام رررةط حاثا رررم: يرررست ت رررلي  حافسررر حا حا امفرررم اال  ررر     رررأل ط ارررا ا ح رررة  حا رررك  حا ارررةط  حا جفطرررم  •
 شذح حل الوش  ا م ت لي حا اسجليل حامطةق حاس  اا  حااةص بفس   بؤل حلج طم.بةاس لي  ؤفأ   سالب 

 : يس حا حام ةط بةا وحةا حاس  األ حا جس را تبففمهرةل  ءجسة فسهرة  حاسوقبرةا حاوحقبفرم حااةحرم Tmحلة ح   ❖
 دسوحي  حام ةط  اة ةا حخ س ةا  ال  بةق  حا  ةةكفأل  ؤةما حاسبطا.

 س   حام ةط  ال  تجالفا  فمةةاو حاجةام حليعا حااةص بةام ةط. : تسوقف يToحاسفةئا   ❖
  : تسوقف يس   حام ةط  ال  تجالفا  فمةةاو حاجةام حل وح  حااةص بةام ةط.Teحا س ةئت   ❖

 بج ةش يس   حام ةط حا سوقبم بة سالحب اسو ا او  ن اسالك حاس لي حا حاثا م. (PERT)  وب ب الوش 
 حمؤسفةط ؛ حاس لي حا حاسمةظ ام؛ حاس لي حا حا  ط  ؛ ت لي حا األ ب فا ل ال ؛ حاس لي  حااةة اس  ؛ حاسجالفا •
يررر  شرررذا حا  ؤالرررم  رررفست  ضرررع حاارررل ل حا امررر  حاارررةص بةا  ررر   .  اررر ا  إاخرررةل  2 ضرررع حاارررل ل حا امررر : -5

أل ب را حلج طم  حافس حا حا امفرم  حا روحةا  ير  حاال ارم حا امفرم إار  تدرواأل  رل ل  امر  ار ا ج دسروحةا  ااططرم ار
 إك ةل بج طم حا     ؛  اسع أل حاال ل حا ام  اال       قةئ م حلج طم حاس  تجسةج إا  تمففذ اة يال :

 ا لحة حااهل   ة ةا ب  ب ةب  حا طالوبم خجاة  حلج طم. •
 حا وحةا حاا  ام حاس   و) ت وب دسمففذ حلج طم. •

  خج ررة   ررل ل حا  رر   .  ا دررأل Microsoft Projectيرر  شررذا حا  ؤالررم يررست حخسفررةة ؤ اررم درر حاج اثررا  
ح ررسالحب  حؤررل  اررأل حابليررل اررأل حا وحارري  حا سةؤررم.  ببررل ذاررك يررست إاخررةل كررا حا بالواررةا حا سبال ررم بةلج ررطمل  حافسرر   

 حا امفم  حا وحةا حاا  ام حاس   و) تمفذ كا ج ةط .
 ت مفرررم ت فرررفت  (Gantt)  مرررلاة تدرررون حاارررلح ل حا امفرررم حاا رررفطم غفررر  كةيفرررم   درررأل حم رررسبةجم ب اططرررةا 

 . (CPM)ل  ط ا م حا  ةة حاج ج(PERT)حاا جةاج  ا ح بسه 
 تسبالا ا حقام حاال ل حا ام  ب ة يال  3ا حقام حاال ل حا ام : -6
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 تجليل حاجةام حاجةافم االال ل حا ام  حااةص بةا     . •
 حاسأ ف  ي  حابوحاا حاس  ت ا  إا  إاخةل حاسغفف حا  ال  حاال ل حا ام . •
 تغف  قل  جلن االال ل حا ام  اال     . تجليل ب  •

 اررأل بشرررت حلا حا  حل ررةافي حا  رررسالام ا  حقاررم حاارررل ل حا امرر ل ب رررالوش ا ح بررم حلاح  ارررأل خررال قفرررة  
 ا ةةجم  تجالفا باح  حاال ل حا ام  اثا توحةا  حاال   حمجسهة  حافبالفم  حام ام حا ئوام االفس   حا دس الرم  حا سا فرم ارأل 

ل يإجرره  ررفست ح ررسالحب تاررةيأل حااررل ل (EVM)اررم.  يرر  ؤةاررم حم ررسبةجم بب الفررم إاحة  حا ف ررم حا  ررسج م حل  ررةل حااةة 
 حا ام  اس ففت اة ةا حاسفة ا ي  حاال ل حا ام .

 المطلب الثاني: إدارة تكاليف المشاريع
سدالفرم حا ائ رم ب  ا     إجسة   ب  خلا  م   سطفع بن يارلب ب   ب را ا ن ترويف  حلاروحل حاا ارم ارهل بةا

األ اصةاة حاس واا حا اسالفمل يسوي  حا ةل ض  ة  ا فرةب حا  ر     ضر  ة  اس رغفاله  ج روا برةاجات حلاثرا.  ارأل 
شمة ج سطفع حا رول بأجره ارأل  درون حا  ر    جة ًجرة إم إذح تروي  حا رةل برةاجات حلاثرا  ارأل حا صرةاة حا مة رام  ير  

 حاوقم حا مة ي. 
 المشروع: أوال/ مفهوم إدارة تكلفة

حاسدالفررررم اهررررة ا ة شررررةب يرررر  ااسالررررف ا حؤررررا حا  رررر    اررررذاك يهرررر  تسطالرررري يه ررررًة  فررررًلحل خةحررررم  بجهررررة اررررأل 
حا صطالجةا شةئبم حم سب ةل ب دا كاف ل  اهة ابةج  تاسالرف درفأل حلطر ح) حاسر  ت رسب الهةل ب  ؤسر  ارأل جةؤفرم 

جليل افهوب اقفرا اهرة.  ير  شرذح حاصرلا حمخسا) ي  اع وجهة دفأل يس    امفم  بخ ى اذاك األ حاصبوبم ب دةن ت
  و) يست   ض بشت حاسبةةاف ك ة يال :

  صررل بةاسدررةافف: "  فررع حلارروحل حاسرر  تسج الهررة حا  ررةةاع اررأل ب ررا إجسررةج  ررالبم ب  ت ررل ت خلاررمل اثررا جف ررةا  -
ا رروحةا حل رروةل  حامف ررةا حا صرر  يم  الرر  حا بررلحا حا ب رر ةافمل  حررفةجسهة  تصررالفجهةل  حامف ررةا حا صرر  يم  الرر  ح

حل افمل  حاس  تبده إ سالحب  وحاا حخجسةجل  است حاسباف   ةا   أل شذا حاسدةافف بصوة  ج ل م لن األ حاصربوبم 
 1  ع حاسدةافف ب دا  فم  ابلب تاةجه خلاةا  وحاا حخجسةج".

ا ةافررم ك ررة   يهررة  خرر  ن بأجهررة: "تعررجفم ب ا و ررم اررأل حا رروحةا حا ةدالررم اال فررة  حام ررل  لغرر حض حا جة ررام ح -
اسج فا شل) ابفأل ب  غ ض ابفألل  شو حلا  حاذ   بم  بجه بةجس ة  حاغ ض ب  حاهرل) يمس ر    روا حاسدالفرم ير  

 2ؤل ذحتهة".
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  صررل بةاسدالفررم "قف ررم حا رروحةا حا ةافررم  حاا رر ام  حا ةا ررم حاسرر  تررت ح ررسالاهة اررأل ب ررا حاجصررول  الرر   ررالع ب   -
 سالب طا ة اال بةيف  حا   ة   ا دأل قفة هة ي  شدا قفت ج ل مل خلاةال م سالحاهة ي  تج فا بشلح) حا    ل  ت
 1  ال  شذح ي أل حا  دأل حاسما  دهة  تجليلشة ا ا ًة"

األ حاسبةةاف حا ةب م   دأل  حا ول بن حاسدالفم ش  تعجفم إقسصةا م با   األ حا وحةا  با   مهة ب ف م ج ل م 
ئررل  قرل تدرون اال و رم اثررا شر ح  حا روحا  حآلما  قرل تأخررذ االجصرول  الر  يةئرل  ابفمررم ب  دالروأل بشرلح) ا رط  ل  حافة

 2 اسدةافف خصةئص  ش : شدا خلاةا اثا حل وة  حخ اةة  غف شة.
 بجهة تعجفم إقسصةا م با   األ اوحةا حا      ب  حا م  م. •
  با   مهة دوؤلحا ج ل مل ك ة   دأل حاسما  دهة قاا حاال  بةا     . •
  ال   البم ب  خلام اهة امفبم ض  ةام بةام ام اال     .  اي بن   ةدا حاسدالفم حاجصول •

اررأل حاج ررةئا حاسرر  م  ررلحل يفهررة اجل ا ررم حا رروحةا حا سرروي   ل  ا رر     اررأل شمررة كررةن ا حًاررة  الرر  حررةؤي 
حلاثرا ب بمر  شرا يرست إاحة  تدرةافف حا  ر    ب ردا ارم ت  اقفرا   رة ل  حم رسغالشذا حا وحةا  ح سغال حا     

 ي  حاسدةاففل  تج فا بيعا ح سالحب اال وحةا حا ةافم.  ال  حاسويف 
 يال :  األ دفأل حاسبةةاف حااةحم بإاحة  حاسدةافف جال اة

"تأا م اا و م األ حاوظةئف كةاساطفا  حاسم فت  حا قةبم  تب ) إاحة  حاسدةافف األ ؤفأ  ظةئف حا لي  بأجهة: -
اروحل حاا ارم اسمففرذ حا  ر     حاب را  الر  توظففهرة  ال  تدرةافف حا  ر   ل يرإاحة  حاسدرةافف شر  تاطرفا  ت رلي  حل

 3 تم ف هة يعًا  أل حا قةبم  الفهة  مل تمففذ حا     ".
  Cost Estimation ا دررأل تب اررف إاحة  تدررةافف حا  رر     الرر  بجهررة: "  الفررم تسعرر أل ت ررلي  حاسدررةافف   -

ا اف حجفم حا      اسع مم إؤسفةط  حااةحم بأج طم حا      األ   ةام  اوحا  ابلحا...حا ل بةخضةيم إا    
 4"  است ذاك  ال  خطوتفأل:Management"   إؤسفةطفةا حخاحة  "Contingencyحا اةط  "

 ".Esimate Costت لي  حاسدةافف " •
 ".Determine Budget  ا حا ف حجفم " •
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 .197ص
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 ا حقاررم    إاحة  حاسدررةافف  الرر  بجهررة: "ب ررالوش ب  ج ررةط حا  ررف األ يرر  تاطررفاHorngren et al   يهررة   -
 1حا  حةحا قصف    طواالم حآل ةل  حاس  ت ا  إا  ةيع حا ف م بةام ام االب ا   تاففد تدةافف حا مسو ةا".

إاحة  حاسدررةافف شرر : "ج ررةب ابالواررةا   رروب دسا فررع ابطفررةا  ررأل حاسدررةافف حا سبال ررم با فررع ج ررةطةا حا  رر     -
هل افمرسج ابالوارةا ير  شردا ت رةةا  تدرةافف ا ةارم  تصمففهةل ؤ ةدهةل  تجالفالهرةل ؤ ري حاهرل) حا ر حا حاوحرول إافر

 2يوحالهة إا  حلط ح) حاطةاام اهةل األ ب ا ت فف  حاسدةاففل  ت ففت حلاح ".
ا ررة  ررراا   دررأل حا رررول إن إاحة  تدرررةافف شرر  حخاحة  حاسررر  يررست ب  سعرررةشة تسارررع حاسدررةافف حا سبال رررم بةلج رررطم 

قوح ررل  ااررةائ اسبررةة)  الفهررة االس ررافا  حاساوارري  حاسجالفررا   حخجسة فررم  حاالافررم  ؤ كسهررةل يرر  ضررو  اا و ررم اررأل
 دهل) ت ل ت ت ةةا   االاصةا  حيفم ت ة ل إاحة  حا     ةا ي  تج فا حا فة   حا قةبم  ءتاةذ حا  حةحا.

تهست إاحة  تدةافف حا      ب ة ًة دسدالفم حا وحةا حاا ام اسمففذ كةيم بج طم حا     ل األ خال ت رلي  حادالفرم 
 سوقبررم   قررم إ ررسالاهةل بجفررأ يمررسج  ررأل ذاررك تجليررل حادالفررم حاس لي اررم اال  رر    شررةاالم كةيررم بج ررطم  يبةافررةا حا

 3حا      األ اج م حا اةش   ؤس  اج م حخجسهة .
ت ه  ب عة بش فم إاحة  تدةافف حا  ةةاع األ بش فم حا قةبم حا ةافم  ال  تدالفم ب  ا    ل يةا ةل شو شر اةن 

ك ة بن إاحة  حاسدالفم حاافل  تبسا  ا شً ح  فًلح اماةه حا       ءاحةته ب ة  بط  إجطاةً ة  فًلح  مه حاجفة  اال     . 
 اال  سث  األ  حا  ةش فأل  حاب ا   غف شت.

 ثانيا/ المدخالت اإلدارية إلدارة التكاليف:
ففرذ حا  ر     تر    قاا حاال  ي  ت لي  حاسدالفم  اي حتاةذ ببد حا ر حةحا ير  ببرد حلاروة حاسر  تسبالرا دسم

ااةش    ال  اقم حاس لي ل  ت  ا شذا حلاوة حااهة  حا   )  ال  حاسمففذل  ط ا م تمففذ حا       حاا جةاج حا ام  
 عرت طرةقت  ح س رة حا الئ ل  ابلحا حاسمففذ  حاو فالم حافبةام ي  بجأ شذا حلاوة  حتاةذ ق حةحا تسبالا دهرةل    رل 

 4حاهفدا حخاحة  ا أل اليهت حاصاؤفةا ي  حتاةذ حا  حةحا:إاحة  حا       اا و م ت ثا 
 هررة  حخشرر ح)  الرر  تمففررذ حا  رر    اررأل  حخسفررةة هررة  حخشرر ح)  الرر  حاسمففررذ: اررأل حا  ةة ررةا حاافررل  اررإلاحة   -1

اهمل رررفأل  اررر حقافألل ارررفه ي رررا اج رررةش حا سطالارررةا حا ةافرررم ارررليع ة حتررراهت  ادرررأل خ ررر ح  توحيرررا درررفأل قرررلةحا  هرررة  

                                                 

1- Ahrens T, “Management Accounting”, Undergraduate Study in Economics, Management, Financeand the Social 
Sciences, England: University of London, 2005, P99. 

  لإاحة  حل  ةلل اذك   اة  سف ل ق ت حابالوب حاس فف ل تاصص دراسة التكاليف المعيارية ضمن نظام المعلومات المحاسبية ةؤا يةتحل  -2
 .40ل ص2003 حاا حئ ل لكالفم حابالوب حمقسصةا م   الوب حاس فف ل  ةابم حاا حئ 

 .131ل ص2002ل ت   م:  ال حاجدت حاا ا ل احة حافا  االم    حاسو اعل حا ةش  ل اص ل دليل إدارة المشروعات افت. ة. اجدةنل  -3
 .3صل 2017ل ادسام حاااةة ل حا  الدم حاب بفم حا بوا مل تقدير تكلفة المشروعاالسبالفت حافم   حاسلةاي حا هم ل  امةحابحا    م  -4
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سطالاةا كا ا    ل ؤفأ بن كثف ح األ حا همل فأل  حا  حقافأل ي ا ن   الهت بط ا م بيعرا ير  جو فرةا حخش ح)  ا
 األ حا     ةا ا ن حلخ ى.

ط ا م تمففذ حا     : غةاًاة اة تو رل بكثر  ارأل ط ا رم خجارة    را ابرفألل  ارست حخسفرةة حاط ا رم حلج ري ببرل  -2
 بم  بن كا   الفرم ارأل   الفرةا حا وقرع ت رسال ب إ ر ح  شرذح حمخسفرةةل  ت ففت حاوقم  حاسدالفم االالحئا حا سةؤمل  شذح م

 إم بن ببد حاب الفةا ت سال ب إ  ح  اةح ةا افصالم اال  ةةجم األ ب ا تجليل بج ي حاط ق.
حاا جرررةاج حا امررر  حا ارررلئ :   رررسال ب إ ررر ح  ت رررلي  حاسدالفررررم   رررا د جرررةاج  امررر  ت  ااررر  اال  ررر     خةحرررم يرررر   -3

تمففررذشة  قسًررة طررواًال  ا  ررا حا  رر  ل  ررأل تمففررذ حا  رر      ررا د جررةاج  امرر  افصررا حا  رر   ةا حاسرر    ررسغ ق 
 اقفرا إارر  ؤررفأل يررو ا بةابطررة ل يررإن ذاررك ي كررل  الرر  ضرر  ة    ررا د جررةاج  امرر  ت  اارر  يرر  ا ؤالررم ت ررلي  حاسدالفررمل 

  ر    كدرا   ارأل درل   اوضح حاا جةاج حل  ةل حل ة فم بةا  ر     حاباقرم دفمهرةل  كرذاك حار األ حادالر  اسمففرذ حا
  ءجهة  كا   ا بةا     .

 ا رردا  ضررع تصرروة اباقررم ادوجررةا حا  رر    بةاوقررم بش فررم خةحررم ل رراةش كثفرر   امهررة بن اب ررت اررار 
حا  ةةاع  ف ضون  ال  حا  ة ل  قًسة اجلًاح خت ةب حا     ل  تبس ل اب ت حاسدرةافف حاغفر  حا اةشر   اال  ر     الر  

ك يررإن حاا جررةاج حا امرر    ررل   الفررم ت ررلي  حاسدالفررم ب بالواررةا شةاررم تسبالررا بإجسررةج حا بررلحا  اررأل تمففررذ حا  رر   ل كررذا
 1 حاب ةام  حاس  تسوقف قف هة  ال   قم تمففذ حاب ةل  اة م تأ  شة بةابوحاا حااةة فم.

فرم ابلحا حاس ففل: تجسةج ا    ةا حاس ففل  ةا  إا  إ سالحب حا بلحا  ال  جطةق  ح ع  بةاسةا  ت ردا تدال  -4
حا بررررلحا قررررلًةح كافررررً ح اررررأل حاسدالفررررم حادالفررررم اهررررذا حا  رررر   ةال  تاسالررررف تدالفررررم حا بررررلحا ب رررردا كافرررر   يً ررررة لجوح هررررة 
 بؤاةاهةل اذاك يإن   الفم ت لي  حاسدالفم م   دأل بن تما  إم ببل إت ةب إخسفةة حا بلحال  بذاك  دون حا ةئت  الر  

  بلحا األ تسغف  كثف ح  أل حاسدالفم حا  لة .ت لي  حاسدالفم  ح ً ة األ بن حاسدالفم حافبالفم اال
 2ثالثا/ قوائم تقدير التكلفة:

ببرل حخجسهرة  ارأل ؤصر  حاد فرةا  حاارم ير  حا رلخاا حخاحةاررم   ر   ير    الفرم حاس رلي   ذارك بإ رلحا قروحئت ت ررلي  
  01 اوضح حاال ل ةقرت   حاسدالفمل يسف ا قةئ م ادا دمل األ دموا ب  ةل حا       حاس    وب حا  ة ل دسمففذشة ذحتفةل

شرردا قرروحئت حاس ررلي ل بجفررأ تجسرروى كررا قةئ ررم  الرر  حاسدالفررم حا اةشرر   األ  ررةل حاسرر   ارري إجاة شررة ؤسرر   دس ررا دمررل 
 حاب ا؛

 

                                                 

 .4ل صا  ع  ةدا ،تقدير تكلفة المشروع حا    م حابةام االسبالفت حافم   حاسلةاي حا هم ل -1
 .9ل ص2017ادسام حاااةة ل حا  الدم حاب بفم حا بوا مل ل إدارة موارد المشروعحا    م حابةام االسبالفت حافم   حاسلةاي حا هم ل  -2
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 (: قوائم تقدير التكلفة02-1الجدول رقم )
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 .7ل ا  ع  ةدال صإدارة موارد المشروعحا    م حابةام االسبالفت حافم   حاسلةاي حا هم ل المصدر: 

اامرل   را ب  ج رةط ارة شر  حا صر  يةا حاسر  تمفرا ااةشر    الر  تمففرذ حاامرل  تم  رت حاسدالفرم  1حاسدالفم حا اةشر  : -1
 حا اةش   إا  تدالفم حا وحال  حاب ةامل  حا بلحا.

ا:   رروب حا  رررة ل  ررةا  بطالرري  ررر  ض ب رربةة اجررلا  ا ب ررت حا ررروحا بةا  رر   ل  اسال رر  حا  رررة ل تدالفررم حا رروح 1-1
   ض ب بةة األ اوةا  حا وحا توضح كسةدفة ب بةة حا وحا بةخضةيم إا   مةح  بخ ى االسدالفم حا  تاطم برةا وحا 

 ررم حاررليع  ء ساررةةحا بخرر ىل اثررا تدالفررم حا ررجألل  حاعرر حئيل  ابررلما حاسوةاررل إارر  حا وقررعل  كررذاك حاعرر ةجةا  ط ا
  تابًّة اذاك يإجه إذح كةن ؤص  حاد فةا قل تت دلقم  ةافم يإجه   دأل ت لي  تدالفم حا وحا دمفه حالقم ب ًعة؛

تدالفررم حاب ةاررم: ت ثررا حاسدالفررم حا اةشرر   يرر  حل رر  حاصررةي  حاررذ    ررسال ه حابةاررا  ررأل كررا يرروب   ررال    رروا  1-2
أل ا ررةةاع تررت إجاة شررة ؤررليًثة ت ثررا ؤارر  حل ررة  اال فررةب دس ررلي  تدالفررم  ررااا اقف ررم  افصررالم تررت حمؤسفررة  دهررة ارر

 حاب ةام ي  ب  ا    ل  تو ل ط ا سةن ب ة فسةن   دأل ح سالاه ة اس لي  تدالفم حاب ةام حا اةش    ش ة: 
ط ا م ابلل حخجسرةج: تبس رل  الر  اب يرم ابرلل حخجسرةج حافروا  االطرةقتل  ب ب يرم ؤارت حاب را حادالر  حا طالروش  •

مففررذا   دررأل ؤ ررةش  ررلا حل ررةب حا طالوبررم خجاررة  حاامررل كدررال  ررت يررست ضرر ش  ررلا حل ررةب يرر  تدالفررم حاطررةقت يرر  ت
 حافوب امجصا  ال  حاسدالفم حخ  ةافم االب ةام.

ط ا ررم تدالفررم حاوؤررل : تبس ررل  الرر  اب يررم تدالفررم حاب ةاررم حا اةشرر   االوؤررل ل  ا دررأل  الرر  ب ة ررهة ؤ ررةش تدالفررم  •
 فم حاب ةام االوؤل  ي  ك فم حاب ا حا طالوش تمففذا.حاب ةام حادالفم بع ش تدال

حاسدالفررم غفرر  حا اةشرر   االب ةاررم: تو ررل بةخضررةيم إارر  حاسدالفررم حا اةشرر   االب ةاررم تدالفررم غفرر  ااةشرر   تس ثررا يرر   1-3
حاعرر حئي  الرر  حا  حتررريل  حاسأافمررةا  الرر  حاب رررةلل  كررذاك حا  فررر حا حلخرر ى اثررا حا بةشرررةال  حاسررأافأل حاصرررج ل 

 يل  حخ ة حا اليو م حل  ؛ ب حاج حاسلةا
تدالفم حا بلحا: يست ت لي  تدالفم حا بلحا ي  حا  ر    بط ا رم ا رةدهم اسدالفرم حاب ةارم  ذارك بة رسالحب ط ا رم  1-4

 ابلل حخجسةج ب  ط ا م تدالفم حاوؤل .

                                                 

 .8ص ،ا  ع  ةدا، إدارة موارد المشروعام االسبالفت حافم   حاسلةاي حا هم ل ةحا    م حاب -1
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 رةش ط ا م ابلل حخجسةج: ب ب يم ابلل حخجسةج ي  حا ة م  كذاك ؤات حخجسةج حادال  حا طالوش تمففذا يرست ؤ •
  لا  ة ةا حاس غفا حا طالوبمل  ب ب يم تدالفم حا بلحا ي  حا ة م   دأل ؤ ةش إ  ةا  حاسدالفم.

ط ا م تدالفم  ؤل  حخجسةج:  حاط ا م حاثةجفم تبس ل  ال  اب يم تدالفم حاوؤل ل  بع بهة ي  حاجارت حادالر  االب را  •
 تمسج حاسدالفم حادالفم.

حا اةشر   شر  حاسر  تمفرا  الر  إجارة   تمففرذ حا  ر     حاسر  تسرلةج حاسدالفم غفر   1حاسدالفم غف  حا اةش   حابةام:  -2
 ااةش   تجم ب  األ دموا حل  ةل بةا     ل  تم  ت حاسدالفم غف  حا اةش   إا  تدالفم اال وقع  تدالفم خاحة  حا  كم.

  ر    ت  ا تدالفم حا وقع كا األ ب روة حا همل رفأل  حا  ر يفأل  حا ر حقافأل  تاهفر   ءخرا  حا وقرع  ترأافأل حا 2-1
 حخ بةيةا  حل وحة  حابااةا  حمخساةةحا بةا وقع  حل  ةل حا  ةؤفمل  است ي  حابةا  تج فا شذا حاسدالفم كم ام 

 %   ا دأل ب عة ؤ ةش تدالفسهة بةاسفصفا.15-5األ حا ص  يةا حا اةش   اال       
أافأل  حا  حيرررا  حاساهفررر حا ت ررر ا ب عرررة تدالفرررم حخاحة  حا صررر  يةا حابةارررم اال  رررة ل اثرررا إ ارررةة حا دسررري  حاسررر 2-2

%  ارأل 8 -2حا دسافم  حاسا  رةا  حخ اجرةا  اصر  يةا حا رف   ة حتري حا روظففألل  ت ردا شرذا حاسدالفرم ؤروحا   
 ؤات   ا حا  ة ل حا مو  اذاك تج ا شذا حا ص  يةا  ال  ب  ا      ليل.

 رابًعا/ تقدير التكلفة: 
الررم اال صررةاة ب  حا رروحةا حاسرر   ررسدون اطالوبررم اررأل ب ررا إجاررة  ت ررلي  حاسدالفررم اررة شرر  إم تمارر  بةاسدالفررم حا جس 

كةيم ب  ةل  ج ةطةا حا     . يست تمففذ   الفم ت لي  حاسدالفم ير  كةيرم بججرة  حا  ر   . يفر  دلح رم حا  ر     اري 
 بن يست   ا د شمم االس لي حا حل ة رفم ارأل ب را حا ر ةه اال  ر    بةم رس  حة.  ارأل شرذا حا  ؤالرم ارأل حا  ر    يرست

  .Order of Magnitude  ةتام حا  لحة   ا ت لي  ُ ب ) دس لي 
% . دفم ررة يررست حاب ررا يرر  حا  رر    100% إارر   50-  دررأل بن تسرر ح ه اقسهررة اررأل   ةتاررم حا  ررلحة يس ررلي حا

ُ صررراح ارررأل حاعررر  ة  حاجصرررول  الررر  ت رررلي حا بكثررر  اقرررم. ارررأل شررر كم إاررر  شررر كم قرررل يسفرررة ا حا ارررةل ب  حامطرررةق 
 2ةحم دس لي  ُابط . ك ة يسغف  ب عًة حخ ت حاذ  ُ  سب ا اوحفه.حا وحف اال فت حاا

 يبال   افا حا ثةل:
 % .50% إا   30-حاس لي حا حاسصوةام تدون تالك حاس لي حا حاس  اهة اقم تس ح ه األ   -
 % . 30% إا   20-حاس لي حا حاس هفل م يسدون تالك حاس لي حا حاس  اهة اقم األ   -
 % .20% إا   15-الك حاس  اهة اقم األ  حاس لي حا حااة ام يسدون ت -

                                                 

 .9ص ،ا  ع  ةدا لإدارة موارد المشروع حا    م حابال م االسبالفت حافم   حاسلةاي حا هم ل -1
 .234ل صا  ع  ةدا أسس ومبادئ إدارة المشروعات الهندسية،ش اف يسج  حا ةيب ل  -2
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 % .15% إا   10- بخف ًح يست حاس لي  حا  فط  ب  حاجةكت  ال  بجه يس ح ه األ   -

 1يست إ لحا حاسدةافف حاس لي ام ي  حا  ةةاع بة سالحب  حؤل  ب  بكث  األ حاط ق حاسةافم:

 رم يرست ؤ رةش ااصصرةا :  بهرذا حاط ا Rough Order of Magnitude  ط ا م حا اصصرةا حاس لي ارم -1
ت لي ارررم اال  ررر    تبس رررل  الررر  حاسارررةةش حا رررةب م  ببرررد حاافةجرررةا حاسةةاافرررمل  بؤفةجرررة  الررر  حاااررر    حاجرررل .  بهرررذا 

   رأل حادالفرم حا الئفرم اال  ر   .  تبسار  شرذا حاط ا رم  رهالم  قالفالرم Snap Shot  حاط ا رم يرست تجليرل حروة   ر ابم
 افم خ لحا حااطرا  حا وح جرةال  ادمهرة ير  جفره حاوقرم تجس را ج رام  ةافرم حادالفم  مل إ سالحاهة ي  حاس لي حا حل
 األ حؤس ةل ؤصول خطأ ي  حاس لي .

 اررأل حلاثالررم  الرر  شررذا حاط ا ررم حا اصصررةا حاسرر  ت  ةشررة   حة  حاصررجم اررثا اررلحئ   حابطررة حا  حاالرروح ب يرر  
ة حال  بررةابده يررست ت الفررا حابطررة حا حاررو حة ل يفرر  ضررو  شررذا حا اصصررةا يررست  اررةا  حا  ررةةاع  حاسو ررع يرر  حابطرر

  تأ فا ببد حا  ةةاع ابلب توي  حا اصصةا حاا ام بؤفةجة.
 : بإ رسالحب شرذا حاط ا رم يرست Up to Down Budgeting  ط ا رم إ رلحا ت رلي حا ارأل حل الر  إار  حل رفا -2

 طالري ارأل حاهفئرةا حلاجر  بن ت لي  حا اةاغ حاا ارم اسمففرذ حا  ر    ارأل قارا حا  رسواةا حخاحةارم حل الر ل  ارأل  رت 
ت وب بإ لحا حااطا  حاالح ل  حا وح جةا ض أل حا  و) حا   وؤم اهتل  است تا فع شرذا حااطرا  حاارلح ل اسجليرل 
حا وح جررم حخ  ةافررم.  تبس ررل شررذا حاط ا ررم يرر  حخ ررلحا بةل ررة   الرر    الفررم حا  ةةجررم دررفأل شررذح حا  رر     حا  ررةةاع 

 حا  كم. حا  ة الم حاس  تت تمففذشة ي 

 األ ا ح ة شذا حاط ا م بجهة تبسا  ط ا م تلةاافم اال  سواةا حخاحةام حابالفة ي  حاساطفا  حاساصرفص  ءتارةذ 
حا  حةل  األ ا ح ةشة بجهة بكث  اقم األ ط ا م حا اصصةا حاس لي ارم  ادرأل ارأل  رالافةتهة بجهرة بكثر  كالفرم ارأل ط ا رم 

 أل حااطأ  حاابل  أل حالقم حا طالوبم.حا اصصةا حاس لي ام  بجهة م حام تجس ا ج ام ا

:  تبسار  شرذا حاط ا رم شر  حلكثر  اقرم   Down to Up Budgeting  ط ا رم ت رلي حا ارأل ب رفا إار  ب الر  -3
ي  إ لحا حا وح جةا حاس لي ام اال  ةةاعل لجهة تبس ل بةل ة   ال  جفه حل ه حاس  يست إتاة هة ي  إ لحا كرا ارأل 

  شذا حاط ا م   الًفة ش  ت بف  اج م حا       ت وب  ال  ا تد األ ب ة ففأل:خطم حا        ل ام حا     ل 
 إن إ لحا حاس لي حا  بس ل  ال  حل ئالم حاسةافم: 3-1
 ؟هةاس  ججسة    اة ش  حا وحةا حاا ام •
 ؟سهةش  كالفاة    اةشفم ك فم شذا حا وحةا •

                                                 

 .89ص، ا  ع  ةدا، في دراسة إدارة المشروع إدارة المشاريع المعاصرة منهج متكاملاو   بؤ ل خف  حاليألل  -1
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  ب  إارر  تجالفررا Work Break Structureإن إ ررلحا ت ررلي حا حاسدالفررم  بس ررل  الرر  تا ئرره شفدررا حاب ررا   3-2
 حا      إا  اه ةا  حا ه م إا  ؤ ب   ا  ؤ ام حاب ا إا   ؤلحا   ا   ؤل  حاب ا إا  بج طم.

  مل حاوحول إا  حاا   حل اي   شو حام ةط حاذ   ف ا ه ي ا ب  اا و م يإجه اطالوش امه بن  افي  الر  
م حارا ب  حا روحةا حاا ر ام حاا ارم  حا روحا حا طالوبرم اسمففرذ حل ئالم حاوحةا  ي  حاامل حل ل  ذاك ارأل ب را تجليرل حاوقر

شرررذح حام رررةطل  كالفرررم شرررذا حا ررروحةا ااس برررم شررر  حاسدالفرررم حاس لي ارررم اهرررذح حام رررةط   مرررلشة يرررست إ رررةا  تا فرررع حلج رررطم 
  ؤررلحا حاب ررا  ؤرر ب حاب ررا  حا ه ررةا اررأل ا تاررم إاحةاررم إارر  ا تاررم ب الرر  ؤسرر  تصررا إارر  اررلي  حا  رر    ب رردا 

فب ل ؤفأ يست ا  بسهة بط ا م اسلة م  اسلؤ  م األ حا  سوى حلاج  إار  حا  رسوى حل الر  ؤسر  جصرا إار  تا 
 1حاسدالفم حاس لي ام حخ  ةافم اال     .

 2خامسا/ تحديد الميزانية وضبط التكاليف:
ا األ ب ا تجليل ش    الفم ؤ ةش إ  ةا  حاسدةافف حاس لي ام األج طم حاف ا م ب  د حاج حاب تجليل حا ف حجفم:  -1

خا قة ل  ابس ل االسدةافف.    ا شذح حااا حا ة ل   ال    فع حا ف حجفةا حا بس ل  بة سثمة  حؤسفةطفةا حخاحة . 
  است تجليل اف حجفةا حا      األ خال حا وحةا حا ةافم حا بس ل  اسمففذ حا     . 

 حارسجدت ير  حاسغففر حا حاسر  تطر ب  الر  خرا ضاا حاسدةافف: ش    الفم ا حقام ؤةام حا      اسجليأ اف حجفسه  -2
ب ة  حاسدالفمل  ت  ا شذا حاب الفم  ال  ت افا حامف ةا حافبالفم حاس  تت إجفةقهة. ك ة بجه م   درأل حا وحي رم  الر  ب  

 3  اةا   ي  حا ف حجفم حا  خصم إم األ خال   الفم تمففذ حا قةبم حا سدةاالم االسغفف .
فً ح ير  تجالفرا حاباقرةا حا و روا  درفأل إ رسهار حا روحةا حا ةافرم حااةحرم بةا  ر    إن ضاا حاسدالفم   سال ب  هًلح كا

  بفأل حاب ا حافبال  حااةة  تمففذال  ابسا  ضاا حاسدةافف حا فسةه حافبةل ي  إاحة  خا ب ة  باح  حاسدالفم.
  رروب  الفرره ج ررةب  تبسارر  حا وح جررم حاس لي اررم اال  رر     حاسرر  تمررسج اررأل ت ررلي  تدالفررم حا  رر    شرر  حل ررة  حاررذ 

حا قةبررم  الرر  تدالفررم حا  رر   ل  اهررل) ج ررةب حا قةبررم  الرر  تدالفررم حا  رر    حاوحررول إارر  ت ررغفا ارر بح اال  رر    اررأل 
 خال ؤف  حاسدالفم حافبالفم ي  ؤل ا حا ف حجفم حاس لي ام.

فةجررةا حاسدالفررم يرر  ب مررة  حاسمففررذ تررست ؤ ررةبةا حاسدررةافف اسجليررل حاسدالفررم حافبالفررم بةاسفصررفا  بمررة   الفهررة يررست تا فررع د
 حا وقع بصفم ا ةام ي  حوة  ت ةةا ل  ت دا ج ةًاة م س  ة  حا بالواةا األ حا وقع.

                                                 

1- Rodney D. Stewart, Cost Estimating, John Wiley &Sons, New York, U.S.A, 1991, P257. 
    .13ص ،ا  ع  ةدا لإدارة موارد المشروع حا    م حابال م االسبالفت حافم   حاسلةاي حا هم ل -2
 .289ل ا  ع  ةدال صت العامةإدارة المشروعا ال حا سةة اج ل حابال ل  -3
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ك ة يست إ  ح  حا  ةةجم حافبالفم  حا  رس    درفأل حاسدالفرم حافبالفرم  حاسدالفرم حا  رلة  ارأل ب را تجليرل حا وضرو  حارذ  
ت حاب ررا  الرر  تجالفررا شررذا حا وحقررف اسجليررل حا رراي  جررلن يفرره حا اررةا  ب  حمةتفررة  يرر  تدررةافف حخجاررة ل ببررل ذاررك يررس

حا اةش  اجل ن اثا شذا حا  ةكا ي  حا     ل  بمة   ال  ابطفةا حا وقف حاجةا  يست إ لحا ت ةةا  ا ةام االسما  
 بةاسدالفم حامهةئفم اال     .

 المطلب الرابع: إدارة الموارد البشرية في المشاريع
ل بدرر   حاسجررل ةا حاسرر  م دررل اررأل حاسغالرري  الفهررة ادرر  يررست تمففررذ ب    رردا حاجصررول  الرر  حا رروحةا حاا رر ام بؤرر

ا     دماةه ؤ ي خطم حاب را حا وضرو م.  ابروا ذارك إار  باروة  رل ل امهرة ارة يسبالرا ب رلى  ير   تالرك حا روحةا 
  امهررة اررة يرر تاا دلة ررم حاساررةجه دررفأل حا رروحةا جف ررهة  اررلى بشالفسهررة اسمففررذ اررة شررو اطالرروش امهررة بةادفررة   حا   ررو 

  بةاسدالفم حا جلا . 
 :ماهية إدارة الموارد البشرية أوال/

تساةيأل   هةا ج   حابال ة   حا  ةة فأل ير  تجليرل افهروب إاحة  حا روحةا حاا ر امل ؤفرأ  بروا شرذح حاسارةيأل إار  
ا س حايرةا حااالففم حابال فم اه م  حابال ة   حا  ةة فأل  ءا  خا تهت حابال فم ي  شذح حا اةل.  ام رأ شرذح حاسارةيأل كثر   ح

 اسباف   أل "حا وحةا حاا  ام "  حمخسا) ؤول ااةما حا وحةا حاا  ام  تو هةتهة؛
يابد حادسي تسجلن  أل "إاحة  حلي حا" ب  "إاحة  ش ن حا وظففأل" ب  "إاحة  ش  ن حابةاالفأل" ب  " إاحة  ش  ن 

 حابةاالفأل ي  حاالام حابةام" ب  "حا وحةا حاب الفم".

ع تعررفا ااررةما إاحة  حا رروحةا حاا رر ام يس صرر شة  الرر  ج ررةطةا اجررل ا ل  ببعررهة كررذاك يررإن ببررد حا  ح رر
يسو ع ي  ااةما تالك حخاحة   ابلا بج طم اسبرلا  اهرة.  ارأل جةؤفرم  ةاثرم يرإن ببرد حا  ح رع تبرةاج إاحة  حا روحةا 

 ابةام.حاا  ام األ ام وة حا      حاساةة  ب  حاصمة   ب  ت ك   ال  حاالام حا لجفم ب  حاالام ح
تب ايف حا وحةا حاا  ام  ال  بجهة: "ذاك حام ةط حخاحة  حا سبالا دسجليل حؤسفة ةا حا      األ حا روحةا  ا دأل  -

حابةاالرررمل  حاب رررا  الررر  ترررويف  تالرررك حا ررروحةا حاا ررر ام بةل رررلحا حاسررر  تسمة ررري ارررع حؤسفة رررةا حا  ررر   ل  حاب رررا  الررر  
 1ح) حادفة   حمجسة فم".ح سالحب تالك حا وحةا ح سالحاة يبةًم ي  تج فا بشل

   الرر  بجهررة: "إاحة  حااوحجرري حا س حبطررم دم ررةط حا رروحةا حاا رر ام يرر  حا  رر    اررأل Dessler.Garyك ررة ي كررل   -
خررال  ظةئفهررة حا جررلا   حاسرر  تهررست دسجالفررا حاوظررةئف  تجليررل حمؤسفة ررةا اررأل حا رروحةال  تبفمهررة  تررلةااهة  تطوا شررة 

 2باقةا حاب ا ي  حا     ". تجفف شة  ت وات باحئهة  حمشس ةب ب

                                                 

 .23ل ص2001اص ل حا ةش  ل ل االم    حاسو اع احة حا ب يم لاإلنتاجيةلرفع الكفاءة  األفرادإدارة ل  ال  حا ال   -1

2-Dessler Gary, Personnel Management, Prentice Hall, Englewood Gliffs,4th Edition, N.J, U.S.A, 2001,p3. 
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  بأجهة: " ظففم إاحةام ت ة ل حا رلةح   الر  ح رس طةش  حخسفرةة  ترلةاي  تطروا  Aswathappa ب يهة ب ًعة   -
 1حل عة  ي  حا م  م.  تهست إاحة  حا وحةا حاا  ام بةاابل حخج ةج  ي  حا م  ةا  حا     ةا".

 "تاطررفا  تم رررفت  تو فررره  ةقةبررم حلج رررطم حا سبال رررم بةخسفرررةة إاحة  حا رروحةا حاا ررر ام بأب رررا ابةجفهررة ارررة شررر  إم -
 2. تبففأل  تلةاي  تم فم  ادةيأ   ة ة م حلي حا  حاجفة   الفهت بغ ض حخ هةب ي  تج فا بشلح) حا     "

 تب ) إاحة  حا وحةا حاا  ام بأجهرة: "حخاحة  حا  ر  ام  رأل ا ةة رم حاب الفرم حخاحةارم ير  اارةل حا روحةا حاا ر امل  -
 ذاررك اررأل ب ررا تج فررا بشررلح) حا  رر     بشررلح) حابررةاالفأل يفرره. ؤفررأ   رروب اررلي  إاحة  حا رروحةا يرر  حا  رر    بب الفررم 

 3حاساطفا اال وى حابةاالمل تم فت حا وحةا حاا  امل تو فه  قفةا   تجفف  حلي حال حا قةبم  ت ففت باح  حابةاالفأل".
 ة فم  حا ئف فم ير  كةيرم بجروح  حا م  رةال اجروة   الهرة   دأل حا ول بن إاحة  حا وحةا حاا  ام ش  حخاحة  حل

  فع حا وحةا حاا  ام حاسر  تب را يفهرة  كرا ارة يسبالرا دهرة ارأل باروة  ظفففرم امرذ  رة م تبفمهرة  ؤسر   رة م إجسهرة  
 خلاسهة    الهة يفهة.

 4جو حاسةا : بمة   الفه   دأل ؤص  بشت حلشلح) حاس  ت ب  إاحة  حا وحةا حاا  ام إا  تج ف هة  ال  حام
تج فرا ب الر  ية الفرم  كفة ررم إجسة فرم ا دمرمل  ذارك اررأل خرال تاطرفا حؤسفة رةا حا م  ررم ارأل حا روحةا حاا رر ام  -1

 كً ة  جوً ةل  ذاك بة سالحب حل ةافي حاوحففم بصفم  ةام  حل ةافي حاد فم بصفم خةحم.
حلاح   ذاك األ خرال حاب را  الر  تم فرم حخشس ةب د اةا  ا لة  حلي حا  ال  حاب ا   اةا  ةغاسهت  ءقاةاهت  ال   -2

 قلةحتهت حابال فم  حاب الفم بةاسأشفا  حاسلةاي  حاسطوا   توي   و  امةخ اةا   ابمو  اائت  امة ي االب ا.
تب فا ابةج  حاوم   حمجس رة  اال م  رم  تم فرم ة ه حا جارم  حمؤسر حب  حاسارةال درفأل ب عرة  حاسم رفتل  ذارك ارأل  -3

  ةال االجوحي  حا ةا م  حا بموام   فة ةا  ء  ح حا  قوح ل  حضجم  شفةيم االس قفم.خال  ضع شفدا اا     
إ لحا  ت غفا ج ةب اوضو   ا فة   ت ففت باح  حابرةاالفأل ير  حاسم رفت ببفرلح  رأل حا  ح فرم  حاهروى حا اصر ل  -4

 وام. ذاك اع ةن إ طة  كا ذ  ؤا ؤ ه  وح  ي  حاس قفم ب  حا دةيأ  ب  حاجوحي  حا ةا م  حا بم
 5 األ ب ا حاس دأل األ تج فا شذا حلشلح) ااس بم يإجه مدل األ قفةاهة بةاوظةئف حاسةافم:

                                                 

1-Aswathappa. K, Human Resourees and Personnel Management,Tata MeGraw-Hill Publishing Company Limited, 
3rd Edition, New Delhi, india, 2002, p4. 

 .221ل ص2012ل احة حا مهةج االم    حاسو اعل حلةانل مبادئ إدارة األعمال مفاهيم ونظريات وتطبيقات علميةيفصا اج وا حا وح ة ل  -2

 .98ل ص2003ل حالحة حااةابفم االم    حاسو اعل حا ةش  ل اص ل إدارة الموارد البشرية رؤية مستقبليةؤ ألل  ةح ام -3
  .58ل ص2002ل  ةات حادسي حاجليأ االم  ل حلةانل إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجيحا ةات ا ال  بفلل  ةال ؤ ؤوش حةاحل  -4

 حلةانل   ةنل  ا  بؤ ل   وةل احة  ش حن االم  ل ل تب اي:ة المشاريع الهندسية والمقاوالتتكنولوجيات إدار أل فشم   بجطوحن    -5
 .18ل ص2009
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 ظففررم حاساطررفا: اس ررلي  حؤسفة ررةا حا م  ررم اررأل حا رروى حابةاالررم حا ررةش    حا لةبررم  الرر  ضررو  اسطالاررةا حاب ررا  -1
أ ب ردا ا راا بةؤسفة ةتهرة حافبالفرمل حاج ف فمل م ف ة  بن حا م  م قل توح ه حابليل األ حاصبةش  حاب اةا إذ ات تسمار

 األ حا وى حابةاالم اسويف شة ي  حاوقم حا مة ي ت هفلح ا فةب حا م  م دوظففم حاسم فت.
 ظففم حاسم فت: اس  فت  تجليل حاوح اةا  حا    افةا  حا الطةا دفأل حلي حال  تجليل حاباقرةا حاسر  تر با درفأل  -2

م ارأل ت ردفا   رت حخاحة   حارذ    ر   بةاهفدرا حاسم ف ر  ت هفرًلح ا فرةب حا  سواةا حخاحةامل  بةاسةا  ت دفأل حا م  
 حا م  م دوظففم حاسو فه.

 ظففررررم حاسو فرررره: اس ررررغفا حاسم ررررفت  تو فهرررره ججررررو تج فررررا بشررررلح) حا م  ررررم يررررست ح ررررسالحب قررررةئ س  حا دةيررررآا  -3
 ح اال فةب دوظففم حا قةبم. حاب وبةال  حاس  تجأ حلي حا  ال  حاب ا  حخجاة  ب مسه  حا ضة  حافة الفم ت هفلً 

 ظففررم حا قةبررم: يررست ا ةة ررم شررذا حاوظففررم اررأل خررال حا  ةةجررم دررفأل حامسررةئج حافبالفررم  حلشررلح) حا اطررا  ؤصرر   -4
حمجج حيةا إن   لا  حاب ا  ال  تب ا شة إن كةجم إ اةدفم  ابةااسهة إن كةجم  الافمل  كا ذاك األ ب ا ض ةن 

 تج فا بشلح) حا م  م بدفة    ية الفم.
 ثانيا/ مراحل إدارة الموارد البشرية في المشروع:

 1تسع أل إاحة  حا وحةا حاا  ام ي  حا       ل  ا حؤا  ش :
ا ؤالرررم تجليرررل  ترررويف  حمؤساة رررةا ارررأل حا ررروحةا حاا ررر ام: تمطرررو  حااطرررو  حل اررر  يررر  حاب الفرررم  الررر  تجليرررل  -1

 وا  األ خال حا فةب بةآلت :اسطالاةا حا      األ شذا حا وحةا األ ؤفأ حاد فم  حامو   حادفف  حاا
 تو فه حامصح باصوص جو  حاامفم حاس   اي بن تدون  الفهة حا  ةةاع ؤس  يست تج فا حخ س حتفافم. •
حاساطفا  تو فه حامصح باصوص  لا  ا سواةا  بجوح  حاوظةئف حا طالوبرم ير  حا  رةةاعل ؤسر  ترس دأل ارأل  •

 دساففد حاسدةافف. تج فا بشلحيهة األ خال بكث  حاط ق ية الفم يف ة يسبالا
 تص فت حاوظةئف  ال  ب ة  حاوح اةا  حا    افةا بةخضةيم إا  خطوط  ف  حاس  ا    حال ة حخش حي . •
 تو فه حامصح باصوص بكث  حاط ق ية الفم االجصول  ال  حلي حا حا طالوبفأل. •
فمفرم؛ ؤسر  ترس دأل إاحة   تو فه حامصح باصوص   الفةا حمخسفةة اع ةن توي  حا هةةحا  حا ب يم  حااار   حا •

 األ تمففذ حا هةب حا طالوبم بةا  سوى حاذ  يمة ي حا بةيف  حا مة ام.
حا وحةا: اع ةن ح س  حة   ا حلي حا ي  حا      ب  حا م  رم افسر   تدفر  لن  درون  ح س  حةاما ؤالم ض ةن  -2

 ال :  واشت ا  ً حل  األ ب ا بن  دون ا سوى باحئهت امة ًاة يإجه  اي بن   س ا  ال  اة ي

                                                 

ل ادسام  فأل ش هل حخ دملةامل يةنرو إدارة البشر في عمق العولمة واالقتصاد اإللكت –إدارة الموارد البشرية حااطفي اج وا بؤ لل   -1
 .68ل ص2002اص ل 
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 تص فت   الفةا إاحة  حلاح  ا  ة ل  حلي حا ي  اب يم اة شو اسوقع امهت. •
 تص فت  تمففذ د حاج تلةاافم ؤس   دون الى حلي حا إا ةب تةب بةا مهج  حا ب يم  حا هةةحا حاا ام؛ •
 إاحة  حا دةيآا ب دا إ س حتفا  دهل) ا ت تج فا بشلح) حا م  م  خطم حاب ا. •
  ام اسغفف  ي ق حاب ا  ا ح بم حا هةب. ضع حمقس حؤةا حاا •
 ت ل ت حا  س ؤةا حاا ام دوضع خطم اال اام حا همفم  ةيةشفم حابةاالفأل. •
 حخشس ةب حادةاا با فع حاب الفةا حا ةجوجفم  حخاحةام ذحا حاباقم بةاس غفا. •
 إ لحا حااطا حاا ام ا فة ةا حاب ا حا سبال م دابد حلاوة اثا تدةي  حاف ص. •
جهة ررم حاباقررم حاوظفففررم: اررأل حاوظررةئف حلخرر ى خاحة  حا رروحةا حاا رر ام حاسرر  م ت ررا بش فررم  ررأل  ررةب ةتهة ا ؤالررم  -3

ا أام حا الور حخج ةج  خجهة  حاباقم حاوظفففم االبرةاالفأل بة سارةة بن شرذا حا روحةا اهرة ا رة  شة   رالوكهة  طافبسهرة 
 حااةحمل  شذح يسج ا األ خال حا فةب بةآلت :

حررم بإجهررة    ررا حا رروظففأل  حاب ررا  الرر  حاسأكررل اررأل  رراام تطاف هررةل  ءت ررةب كررا حخ رر ح حا  ضررع  فة ررم خة •
 حا  تاطم دهة اثا ا سج ةا جهة م حاالام.

 تم فت حال ةحا  حامل حا حاع  ةام حاا ام قاا حخؤةام االس ة ل. •
 ل األ تد ات  ادةيرآا  ضع خطم ا فةب حا  ةةاع  حا م  ةا دس ل ت اة   دأل ا أل بجهوح حاب ا  أل ط اا حاس ة •

 اهت  ال  اة دذاوا األ  هوا خال ا ف تهت حاوظفففم اسدون ؤةيً ح ا اائهت.
 ثالثا/ التنبؤات باالحتياجات من الموارد البشرية:

يو ررل ب ررالوبةن االسمارر  بررةا وحةا حاا رر ام ش ررة: حل ررالوش غفرر  حاد رر ل حاررذ   بس ررل  الرر  حاس ررلي حا حا اصررفم  حااارر   
.   و) جسطر ق  Mathematical Modelsش حاد  ل حاذ  يسطالي ح سالحب حام ةذج حا اةضفم  حا ةب مل  حل الو 

 إا  شذيأل حل الوبفأل ب    األ حاسفصفا:
 1    دأل إ اة شة ي  حآلت :Methodsحل ةافي غف  حاد فم:  ا  ا  ل  ط ق   -1
ا رلي األل  ارأل  رت تجرول اال مةق رم  :  يً ة اهذا حاط ا م توضرع حاس رلي حا إارة دوح رطم حEstimatesحاس لي حا  1-1

  ب  برأن  طالري ارأل حا مفرذيأل  ضرع ت رلي حا ت يرع إار  حا  رسواةا Top – Downإار  حا  رسواةا حارلجفة  ب رالوش 
ب  بإتاة  ا اج األ حل الوبفألل  ذاك األ ب ا حاسوحرا إار  اسو را   ابرلل حخؤسفة رةا  (Bottom–up)حل ال  

 حافبالفم األ حا وحةا حاا  ام ا س اًا.

                                                 

 .93ل ص2003ل احة  حئا االم  ل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل مدخل استراتيجي –الموارد البشرية  إدارةجص  هللا ؤمةل  -1
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 (General Guidelines):  بس رل شرذح حل رالوش  الر  إتارة  إةشرةاحا  ةارم (Rule of thumb)حاجرل   1-2
 تصلةشة حا م  مل كسجليل  لا حا   يفأل حا طالوبفأل اإلش ح)  ال  حا  ةةاع.

 :  يً ة اهذح حل الوش يست حاالاو  إا  خا حا  لا األ حا اسصفألل بأن Delphi Techniqueب الوش احاف    1-3
امهت إ سافةن امفصال  جسوى  ال   لا األ حل ئالم ؤول تما حته حا  س االفمل ب دا ؤفةا   اوضو  . يو ه ادا 

ت ح ررع حم ررسافةجةال  ررت تطرر ه ب ررئالم بخرر ى  الرر  حااارر ح  بجف ررهتل  ررل  ارر حال ؤسرر  يررست حاسوحررا إارر  إ  ررة  اررأل 
 حااا ح   ال  حاسما حا حا سوقبم.

 : يسطالي شذح حل الوش قفةب اا و م األ Nominal – Group techniqueب الوش حا مةق م   هة او ه   1-4
حا    افأل بةا      دوضع تما حتهت ب دا ي ا ل  ت  ب رل إ س رة   عر هت ابرًة   ًهرة او ره ا مةق رم حاسمار حا حاسر  

  ضبهة كا امهتل  حاا  ج دسما حا  ا بون  الفهة.
 1ا جذك  امهة حاس :حل ةافي حاد فم: شمةر  ل  ب ةافي ةاةضفم ت سالب ي   ضع حاسما ح -2
 :   ررسالب شررذح حل ررالوش يرر  ا ةةجررم حاباقررةا Statistical regression analysisتجالفررا حخججررلحة   2-1

 حا ةب م اال سغف حا حا اسالفمل حاباقم دفأل إ  ةا  حا افبةا   لا حابةاالفأل ب  ت اافبةا حاسا ئم اثًا.
وش اس ثفا ؤةما   الفمل  تجليل حا سغفر حال  :   سالب شذح حل الSimulation Modelsج ةذج حا جةكة    2-2

 ء لحا ج ةذج ةاةضفمل  ءاخةل حاسبلياا  الفهرةل  ءخعرة  حام رةذج االسا برمل بجفرأ  برةا تصر ف هة ؤ ري حامسرةئجل 
 ي   افا حاسوحا إا  حام وذج حلج ي  حلكث   حقبفم  ية الفم.

 ج ري اسو را  رلا حاوؤرلحا حاسر  يمساهرة  :  يً رة اهرذح حل رالوش Productivity rationابرلما حخجسرةج   2-3
 حاف ا حاوحؤل  ا دأل تطافا شذح حل الوش ي  تجليل  لا حابةاالفأل ي  ااةل حخجسةج  حا افبةا.

 شمةر حابليل ارأل حل رةافي حاجليثرم حاسر  تالارأ إافره حا م  رةا  حا  ر   ةا ير   ارةا  ية الفرم حاساطرفا حاسر  
 2ت وب دهةل  تس ثا ي  حآلت :

ساطفا حا وى حابةاالم:  بسا  امهًارة ؤرليثة يسطالري ا رةةكم كرا ارأل حا رلةاأل  حا  ؤ  رفأل ير  تاطرفا حماس حب د •
 حا وى حابةاالم ي  حا م  م.  األ شأن شذح حل الوش تويف  ابالواةا ب ة فم  أل حا وى حابةاالم؛

ي حا معر م ير  تجالفا حام ي:  بسا  إؤلى حلا حا حا  سالام ي  حاساطفا اال وى حابةاالم.  اففل تجالفا حام  •
 . ب ) بفه   قلةحا حا م  م   سالب ك  فة   ةب ا لى  اام حا وى حاا  ام ي  حا م  ةا إ لحا يه  

                                                 

ل الهندرة –ة لاملشإدارة الموارد البشرية في ظل استخدام األساليب العلمية الحديثة الجودة ااج ل  ة ت حا باةنل اج ل حةاح حمببجل  -1
 .66ل ص2014 ا ل   ةنل حلةانل احة حا ضوحن االم    حاسو اعل حاطابم حل

 .93ل ا  ع  ةدال صمدخل استراتيجي –إدارة الموارد البشرية جص  هللا ؤمةل  -2
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 وتقييم المشاريع دراسة الجدوى  المبحث الثالث:
ارررأل حاعررر  ة  حخشرررةة  إاررر  بن احة رررةا حاارررل ى  ت فرررفت حا  ررر   ةا بحررراجم يررر  حاوقرررم حاجةضررر  إؤرررلى 

 حخ رسث ةةام   دا  حا مهافم حافبةام اإلاحة  حا     ةا ير  ااسالرف حلج رطم حخقسصرةا م حلا حا حاهةام االساطفال
حاس  ت درأل ارأل ارل حااصر  إار  حا  رس اا بفدر  إ رس حتفا  ير ا  إار  حرمع حا ر حةحا حخ رسث ةةام  الر  ارلى حاب ر  

 حميس حض  اال      بأقا اة م ا دمم األ  لب حاسأكل  حا اةط  .
بيعررا حا  رةةاع حا  س ؤرم مدررل ب م حا ر  ة ب ررة  بر ) دلةح رةا حااررل ى لجهرة تبسارر   ارأل ب را حاوحررول إار 

ب ثةبم ت  ا  تفصفال  يسمة ل  حف  مةح  حا       تجالفا ادةيم حلج طم حا اسالفم اه بجفأ توي  اال ةئ فأل  ال  
ة   درررمهت ارررأل حتارررةذ حا ررر حة حا  ررر    حا بالوارررةا حاا ارررم  رررأل حااوحجررري حافمفرررم  حاس ررروا فم  حا ةافرررم  حخقسصرررةا م ب ررر

 حخ سث ةة  اال       الًاة ب  إ اةًبة.
 المطلب األول: ماهية دراسة جدوى المشاريع

 ح ررسغال ارروحةا حا  رر   ل  حاساصررفص حادررف  اهررةل إذ بجهررة  ت ررةشت اةح ررةا حااررل ى يرر  تج ررفأل ح ررسالحب
ب ة فة بةا  ر   ةا حخقسصرةا م  حخجسة فرم ت دا كأاح  ي  حمع حا  حة حخ سث ةة  حا شفلل  ش  دهذح توا  حشس ةب 

ب  حاالافررم  شرررليهة حا ئف ررر  شرررو تجليررل إادةجفرررم حتارررةذ حا ررر حة بإقةاررم حا  ررر    ارررأل  لاررره   الرر  شرررذح حل ررره ارررأل 
  ل ى حا     . حاع  ة  حاسب )  ال  اةشفم اةح م

 مفهوم دراسة الجدوى: أوال/
حااررل ى  حاسرر  ت ررس ا  الرر  اعررةافمهة حل ة ررفم شمررةر حابليررل اررأل حا صررطالجةا حا  حايررم ا صررطالح اةح ررةا 

  ت فررررررررررررررررفت حا  ررررررررررررررررر   ةال Project.Appraisal  حا وح جررررررررررررررررم حا ب رررررررررررررررر ةافم   (Capital.Budgetingاثررررررررررررررررا: 
 شررذا   فبهرررة ترررلخا ضرر أل إطرررةة تجالفررا حاسدالفرررم  حابةئرررل   تجالفررا حخ رررسث ةةل Investment Analysis ب عررة 

Benefit Analysis)-(Cost.1 
 م حاال ى  ال  بجهة: "باح   ال فم ت سالب اس شفل حا  حةحا حخ سث ةةام حااليل  ب  اس ففت ق حةحا  ا دأل تب ) اةح -

 اا إتاةذشرةل ب  حا فرةب ب فةضرالم درفأل حاارلحئا حا سةؤرم  ذارك  الر  ب ره يمفرم  اةافرم   الر  ضرو  ابطفرةا اجرلا  
 2حا  سب الم  حافل حابةاالم حا وظفم".تسصا ب وقع حا     ل تدةافف حاس غفال طةقم حاس غفال ج ا حاسدمواو فة 

األ شذح حاسب اف يسعح بن اةح م حاال ى تسصف بأجهة ط ا م  ال فم تاسبل  أل حاب وحئفم ير  حتارةذ حا ر حةحال 
  ت سمل  ال  ب ه  ةكةئ  ت سو ي اةح ةا  حيفم.

                                                 

 .83ا  ع  ةدال ص لإدارة المشروعات الصغيرة مدخل استراتيجي للمنافسة والتميزياه ؤ فأل حاج م ل  -1
 .14ل ص1999احة حا  س اا ام    حاسو اعل اص ل  قرارات االستثمارية،دور دراسات الجدوى والتحليل المالي في ترشيد البؤ ل ت فتل  -2
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ارةما حاس رواا تب ) ب عة  ال  بجهة: "تالك حالةح م حا دثفم حاس    روب ي ارا ارأل حااار ح  حا ساصصرفأل ير  ا -
 1. حا اةما حافمفم  حا ةافم  حخقسصةا م  حخاحةام اغ ض حتاةذ ق حةحا قاول ب  ةيد تطوا  حا      حا  س ه"

 ا دررأل تب اررف اةح ررم حااررل ى بأجهررة: " ال ررالم اررأل حالةح ررةا حاسرر  ت رروب  الرر  حيس حضررةا ابفمررم  بشررلح) اجررلا   -
د يعره  ذارك إ س رةًاح  الر  اا و رم ارأل حا برةيف  حاسر  تمطالرا  ت ا  إا  حتاةذ حا وقف حامهةئ  ب اول حا      ب 

 2األ االب حاسدالفم بغفم حاسب )  ال  قلة  حا      ي  دالوأل حلشلح) حا م   األ ب الهة".
األ شذح حاسب اف ج سمسج بن اةح م حاال ى  اةة   أل ؤال ةا اسصالم تهل) إا  قاول حا      ب  ةيعهل األ 

 ت حاسدةافف  ا ةةجسهة بةخي حاحا.خال حةتدة  حالةح م  ال  ت فف
 ةغت تبلا حا فةشفت إم بجه   دأل حاس فف  دا ةطم دفأل افهوافأل الةح م حاال ى؛ حا فهوب حل ل يس ف  بةا  وافم 
 يفه تبمر  اةح رم حاارل ى كرا حالةح رةا حاسر  تسبالرا برةاف ص حخ رسث ةةام ير  ا حؤالهرة حا اسالفرم امرذ بن كةجرم يدر   

 ررر حة حامهرررةئ  ب ارررول حافدررر    بة ساةةشرررة ااررر ةض  إقسصرررةا ة  ب  ةيرررد شرررذا حافدررر   غفررر  حا اررر ة  ؤسررر  حاوحرررول إاررر  حا
 إقسصةاً ة. 

باررة حا فهرروب حاعررفا يفجصرر  اةح ررم حااررل ى يرر  حا  ؤالررم دررفأل دلح ررم حا  رر    كفدرر    حا  ؤالررم حا ررةب م اس فررفت. 
 ب  ةيد حا      حاذ  دلب كفد  .  حاهل) األ اةح م حاال ى ب دا  ةب شو حاوحول إا  ق حة الة   ب اول

 3األ خال شذا حاسبةةاف   دأل إ سمسةج   الم األ حااصةئص حاس  تس ف  دهة اةح م حاال ى  ش :
اةح م حاال ى م ام ادا بجوح  حا     ةا اه ة كةجم بشلحيهة ؤفأ جارلشة اطالوبرم اال  ر   ةا حابةارمل ك رة  -1

 صمة فم  حاالافم ب عة.ش  اطالوبم اال     ةا حااةحمل  ي  حا     ةا حا
شرر  اةح ررم  الرر  ا ررسوى حا  رر   ل  تاررلب شررذا حالةح ررم اررأل  قررم حقسرر حه حا  رر   ل  تسمة ارره اررأل كةيررم حااوحجرري  -2

 4حافمفم  حمقسصةا م  حم س ة فم  حا ةافم  حاافئم  حاس وا فم  حخاحةام  ذاك دهل) حاسأكل األ حاؤفم حاسمففذ.
 سااص جسةئج  رأل حااوحجري حا رةدا ذك شرة    ضرهة بأ رالوش امط ر  تسع أل اةح م حاال ى تويف  دفةجةا  ح -3

 ب ة    ح بإ طة  حوة  اسدةاالم  أل حا     .
تبسارر  اةح ررم حااررل ى امهافررم  ال فررم متاررةذ حا رر حةحا حخ ررسث ةةام يرر  ظررا اة ررم اررأل اة ررةا  ظرر  )  ررلب  -4

 ةج إا  تب فا اهذا حالةح م.حاسأكل حامة  م  أل   وا اسغف حا احخالفم  خةة فم ااسالفمل حلا  حاذ   جس
                                                 

 .168ل ا  ع  ةدال صدارة المشروعات العامةإ ال حا سةة اج ل حابال ل  -1

 .10ل ص1999اص ل  حخ دملةامل كالفم حاساةة ل  افم ل طاة مدراسات جدوى المشروعات ج  بدو حافسوهل  -2

ل ادسام حخشبة  حافمفم ات الجدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية وقياس الربحية التجارية والقوميةدراس ال حا طالي  ال حاج فلل  -3
 .25ل ص2000االم  ل اص ل 

 .135ل ص2014ل ةانلحل احة حاجةال االم    حاسو اعل بيئة وتكنولوجية إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطةاصطف  يو ف كةي ل  -4
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تسطالي اةح م حاال ى إش حر  لا كاف  األ حااا ح  حا ساصصفأل ا ة تسطالاه ارأل بجروح  ااسالفرم ارأل حا برةة)  -5
 حخاحةام  حاس مفم  حمقسصةا م  حاس وا فم  حا ةافم ؛

 تالفهة. تس ف  ا حؤا اةح م حاال ى بةاس حبا  حاسدةاال يمسةئج كا ا ؤالم ت ثا الخاا اال  حؤا حاس  -6
 ثانيا/ أهمية وأهداف دراسة الجدوى للمشروعات:

إشرررسلا حاجة رررم إاررر  اةح رررم حاارررل ى حخقسصرررةا م  ح ا رررةا بش فسهرررة  اررر  حاررر األ يررر  ظرررا شرررذح حابرررةات حا الررر   
 1بةاسغف حا حالحخالفم  حااةة فم حا جالفم  حابةا فم  ا دأل تالافص شذا حلش فم يف ة يال :

حا رر حة حخ ررسث ةة  حا شررفل ؤفررأ ت ررة ل  الرر  حاوحررول إارر  حخسفررةة بيعررا تبسارر  اةح ررم حااررل ى باح  متاررةذ  -1
 حاالحئا حخ سث ةةام بة سالحب حا وحةا حا سةؤم بيعا ح سالحب ا دأل ب  حم سالحب حلاثا.

ت رررة ل اةح رررم حاارررل ى يررر  تج فرررا حاساصرررص حادرررف  اال ررروحةا حاسررر  تسصرررف بةامرررلة  حام رررافمل  تجسرررةج   الفرررم  -2
مة إا  اا و م األ حا برةيف  حاسر  تثارم  رل ى شرذح حاساصرفص ارأل  لاره  شر  ابرةيف  حاساصفص إا  باح  توحال

 .حخ سث ةة حاس  تب ا  ال  ت ففت حا     ةا  تاصفص حا وحةا اال      حاذ  يثام  ل حا 
ت ررسالب اةح ررةا حااررل ى حخقسصررةا م تجالررفاا حاج ة ررفم حاسرر  تب ررا إارر  ؤررل كافرر   الرر  حخسفررةة اررلى قررلة   -3

ج ا ااةط  حاسغفف  ي  حادثف  األ حا سغف حا حخقسصةا م  حا فة فم  حا ةجوجفم  اة إذح كةجم  س    حا       ال  ت
 ررالًاة ب  إ اةبررًة  الرر  إقسصررةا ةا حا  رر    حا  ررس االفم  ارر    رر ا حميس حضرر ل  ذاررك ب فررة   حخسفررةة اة ررم ؤ ة ررفم 

 لحخالفم  حااةة فم؛حابوحئل حا سوقبم اسالك حاسغف حا حا جس الم ي  ببد دموا حاسلي ةا حا
إن اةح رررةا حاارررل ى حخقسصرررةا م تسصرررف برررةاسب ا  حاسجالفرررا حا ررر وا   حا سدةارررا خةحرررم حالةح رررم حاسفصرررفالفم  -4

اال     ل ؤفأ تسمة ل   فع حلببةا حااةحم بأج رطم حا  ر    ارأل حامةؤفرم حخاحةارم  حا ةجوجفرم  حاسم ف فرم  حاا ر ام 
ؤسررر  إجررره يررر  حارررابد امهرررة تهرررست بةآل رررةة حخ س ة فرررم  حمقسصرررةا م  الررر   حا بالواةتفرررم  حا ةافرررم  حاس ررروا فم  حافمفرررم 

 2حا  سوى حا وا   حا اس ع   واةل  بةاسةا  يإجهة ت الا األ اة م  لب حاسأكل حاس  تجفا بةا     .
إن اةح م حاال ى تامي حا  سث   حا اةط   تج ا حاا ةئ   ضفة  حا وحةا  تجرلا ارلى حابةئرل ارأل حا  ر     -5

ابرررلل حابةئرررل  الررر  باررروحل حا  رررةش فألل  تاررر   حلش فرررم إاررر  بن ببرررد حا  ررر   ةا تدرررون حاسدرررةافف يفهرررة  بةاسرررةا  
ضا م      كاف  ارأل شرذا حاسدرةافف غةةقرم  بةاسرةا   صربي ح رس احاال ارذاك يرإن ي را حا  ر     بر ض بحرجةبه 

 إا  خ ةئ  ضا م  ادالف حخقسصةا حا وا  اوحةا إقسصةا م ضةئبم.

                                                 

ل احة حا  ف   االم    حاسو اعل حاطابم دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات االستثماريةةام   ا   اامل ش ف  جوة  او  ل ب  -1
 .26ل ص2009 حلةانل   ةنل  ا لحل
 .83ا  ع  ةدال ص لستراتيجي للمنافسة والتميزإإدارة المشروعات الصغيرة مدخل ياه ؤ فأل حاج م ل  -2
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حخقسصةا م تابا   الفم حتاةذ حا  حةحا تست بأقا اة م ا دمم ارأل  رلب حاسأكرلل لجهرة تسمرة ل إن اةح م حاال ى  -6
حابليررل اررأل حااوحجرري حاافئفررم  حا ةجوجفررم  حاس رروا فم  حا ةافررم  حم س ة فررمل  تب ررا  الرر  تب ررفت حابةئررل  الرر  حخ ررسث ةة 

حا  ر    بةاافةجرةا  حا بالوارةا حاسر  ت درأل ارأل  تس ف  دلة م  ةافم األ حالقم ير  حامسرةئج  ذارك لجهرة تر  ا حخاحة    
 حتاةذ حا  حة حا شفل حاذ  ي ا  إا  حم سالحب حلاثا اال وحةا حا سةؤم.

ببرررررد حاامرررررور  حا    رررررةا حا ةافرررررم م ت رررررمح حا ررررر  ض  م ت ررررروب دس وارررررا حا  ررررر    إم ببرررررل اةح رررررم حاارررررل ى  -7
ا حاهةاررم حاسرر  تدفررا ح ررس احا حا رر ض اررأل  لارره حخقسصررةا م اال  رر     بةاسررةا  تصرراح اةح ررم حااررل ى بؤررل حاعرر ةجة

 بةام ام االامك؛
تأكررل حاامررك اررأل  ررل ى حا رر ض إقسصررةا ة   ررلب حخكسفررة  بررةام   إارر   ررااا حا ةضرر  ي ررال  ادررأل بة ررسالحب  -8

 ب ةافي حاسجالفا حاس  تهست بةا  س اا اثا حا وح جةا حاساطفطفمل  ت لي  حاسلي ةا حام ل م  حا  س االفم.
ةا   حا جة ا  الةح رم حاارل ى إج رة يسعر أل  تجليرل شفدرا حاس وارا حلاثرا اال  ر   ل ارأل حاس وارا إن حاابل حا  -9

حا  سالرك  ج رام حاس وارا حا  سر ض يفررهل  ذارك ارأل خرال اةح ررم تدالفرم اصرةاة شرذح حاس واررا ك رة تهرست دلةح رم شفدررا 
حاس رغفالفم حلخر ىل  شرذح حاهفدرا  درون  حاسدةافف حلاثا ادةيم اوحةا  اسطالاةا حا       وح  حاا  ام ب  حا ةا رم ب 

 1ض  ةاة ي    الفةا حاس بف  االالاةا ب  حا الع حا مسام  كذاك ي  اةح م  تجالفا ؤات حلةبةه حا سوقبم.
ت ررردا حا  ررر   ةا حا ة رررل  حل ة رررفم يررر  تمففرررذ خطرررم حاسم فرررمل  تب رررا اةح رررم حاارررل ى  الررر  تجليرررل  اقرررم  -10

 ةا حلخ ى اع ةن تاةجه حلشلح) حا جلا  ي  حااطم حاسم وام.حا      اجا حالةح م بغف ا األ حا     
اررع حاس ررةة  حاررذ    ررهلا حابررةات حافرروب يرر  حا فررلحن حاسدمواررو  ل  ت حيررل دررلحئا حاسدمواو فررة يرر  ب ررةافي  طرر ق  -11

خقارةل حخجسةج  اسةببم حاسطوةحا حاسدمواو فم  حخسفةة حلاثا امهةل شذح  جست حاسو ع  حاسب فرا ير  اةح رم حاارل ى  ح
 2 الفهة   اةا  بش فسهة اسصاح ض  ة  ؤفوام  االجم اع حا األ.

 3ك ة ت ب  اةح ةا حاال ى حخقسصةا م إا  تج فا  ل  بشلح) بش هة:
حخسفررررةة حا  رررر   ةا حخقسصررررةا م حاسرررر  تج ررررا بكارررر  جفررررع حررررةي  اال اس ررررعل حلارررر  حاررررذ  يرررر ا  إارررر  تج فررررا  •

 حاساصفص حلاثا اال وحةا؛
الك حا     ةا حاس  تب ا  ال   اةا  حابلحام ي  تو اع حالخا األ خرال إاخرةل ببرد إتةؤم ي حم مخسفةة ت •

 حم ساةةحا حخ س ة فم  مل ت ففت حا     ةا.
                                                 

 .83ل ا  ع  ةدال صرة المشروعات الصغيرة مدخل استراتيجي للمنافسة والتميزإداياه ؤ فأل حاج م ل  -1
ل ام وةحا  ةابم     حا اسةةل حاطابم حل ا ل افافةل أسس دراسة الجدوى للمشروعات االستثمارية الزراعيةل   خ  ن  ال  اج ل خع ل  -2

 .26ل ص2006
 .7ل ص2011حلةانل   ةنل  م االم    حاسو اعل ل احة حاالحدراسة الجدوى االقتصاديةجبفت ج   اح ال  -3
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اررأل حلشررلح) حاف  فررم حلخرر ىل حاجصررول  الرر  ترر خفص بإقةاررم حا  رر    اررأل حااهررةا حاجدوافررم حا اسصررمل   •
هرةا حاجدوافرم حا اسصرم  حاسر  ت روب درل ةشة بب را يصةؤي حا      يسبفأل  الفه ت ل ت اةح م حاال ى إار  حاا

 حاسبلياا  ال  شذا حالةح م اساسا  حا بجفم اال      با فع ا سواةته.
إتةؤررم حاف حررم مخسفررةة حا  رر   ةا حاسرر  ت ررةشت يرر  تجالفررا حا  ررةكا حخقسصررةا م  حم س ة فررم اثررا: حااطةاررمل  •

ح ارأل خرال إاخرةل ببرد حم سارةةحا حخ س ة فرم  ا  اف حن حا رليو ةال  رلب  لحارم تو ارع حارلخال  ارست شرذ
 1ي    الفم حاس ففت.

 أساسيات حول دراسة جدوى المشاريعالمطلب الثاني: 
ا ة م شك يفه بن اوضو  اةح م  ل ى حا  ةةاع األ حا وحضرفع حاجليثرم ج رافًة إم بجره ؤ ر  بةشس رةب كافر  

  درأل ارأل خااهرة تج فرا حم رسالحب  حاسو ارع حلاثررا  خةحرم ير  حارل ل حا س لارمل كوجره   ثرا إؤرلى حاو رةئا حاسر  
اال رروحةا حخقسصررةا م حا سةؤررمل   الرر  شررذح حل ررة ل   دررأل حا ررول بن شمررةر تصررمففةا  اسطالاررةا ت تدرر   الفرره اةح ررم 

 حاال ى بةخضةيم إا  ببد حا اةما حاس   اي حاسط ق اهة  حخشةة  إافهة ي  شذح حا طالي.
 مشروعات:أوال / تصنيفات دراسة جدوى ال

شمةر الحخا تجالفالفم ااسالفم يرست ارأل خااهرة حام ر  إار  طافبرم اةح رم  رل ى حا  ر   ةا  ا درأل ت فر   رل  
 2تصمففةال ي مهة حاسصمفف حاوظفف ل  امهة حاسصمفف حامفب   حاسجالفال    مسط ق إا  كا تصمفف  ال  ؤلح.

حاسررر  تج  هرررة كرررا اةح رررمل   يً رررة  حاسصرررمفف حاررروظفف : ؤفرررأ تسصرررف اةح رررم حاارررل ى طاً رررة االوظففرررم حل ة رررفم -1
مخررررسا) طافبررررم  جو فررررم حالةح ررررمل ي ررررثا إذح كةجررررم حالةح ررررم تسبالررررا بةااوحجرررري حا ةجوجفررررم يس رررر   دلةح ررررم حااررررل ى 
حا ةجوجفرررم. شرررذح حا رررلخا يسمرررة ل  اةح رررم حاارررل ى حخقسصرررةا م  الررر  بجهرررة اا و رررم ارررأل حاوظرررةئف   ررروب بدرررا  ظففرررم 

 3دا ي اا   ا  بمةً ح  ال  ذاك يهمةر حابليل األ حاوظةئف جذك  امهة:اا و م األ حااا ح  حا ساصصفأل ي  ش
حاوظففررم حا ةجوجفررم: ؤفررأ   رروب خارر ح  اساصصررفأل بب ررا اةح ررم  ررل ى االوحررول إارر  حا رردا حا ررةجوج  حا مة رري  •

 اال       تأ ف  حاس  ابةا حا اسالفم  ال  حا     .
ت ر   اةح رم حاارل ى حاس روا فم الةح رم حا روق حاوظففم حاس وا فم: ؤفأ   وب خا ح  اساصصون بب ا اةح رم  •

  حاوحول إا  ؤات حاطالي حا سوقع  ال  امساةا حا       تبليل جو  حا وق حاذ   فب ا يفه حا     ؛

                                                 

كالفم حابالوب حمقسصةا م  حاساةة   ل ااالم حااةؤألدراسات الجدوى االقتصادية بين المتطلبات النظرية واإلشكاالت العمليةجوة حاليألل  ت اليأل -1
 .208ص ل2010حاا حئ ل  ل07 ةابم  ةقالمل حابلا    الوب حاس فف ل

 .23صل 2001ل حالحة حااةابفم ام    حاسو اعل حخ دملةامل المشروعات بين النظرية والتطبيق جدوى دراسات  ةنل  بفل  ال حاب ا   ث -2

 .29ل ا  ع  ةدال صدراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات االستثماريةش ف   جوة  او  ل ب ةام   ا   اامل  -3
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حاوظففرررم حافمفرررم: ؤفرررأ يرررست   رررا اةح رررم ا رررس الم اهرررةل  طالرررا  الفهرررة اةح رررم حاارررل ى حافمفرررم اال  ررر     تاهفررر   •
 حخ سث ةةام  تدةافف حاس غفا. حا بالواةا حاا ام اسجليل حاسدةافف

حاوظففررم حا ةافرررم: ؤفرررأ   ررروب دهرررة خاررر ح  اساصصرررفأل يررر  حااوحجررري حا ةافرررم افجرررلا ح حاسرررلي ةا حام ل رررم حالحخالفرررم  •
  حااةة فمل  حاهفدا حاس واال  حلاثا      حا     .

 جو فرررم  ك رررة بن شرررذح حاسصرررمفف  ب رررا  الررر  حاس ففررر  درررفأل اةح رررةا  رررل ى حا  رررةةاع  يً رررة مخرررسا) طافبرررم
حالةح رررمل ب  بجمرررة ج ررروب دسصرررمفف اةح رررةا حاارررل ى إاررر  اةح رررم حاارررل ى حافمفرررم إذح تبال رررم حالةح رررم بةااوحجررري حافمفرررم 
اال     ل ب  اةح م حاال ى حاس وا فم إذح تبال م حالةح م بةااوحجي حاس وا فم اال       اةح م حا وقل ب  إا  اةح م 

 حجي حاس واالفم اال       اة تجسواه األ اصةاة ت واا حا     .حاال ى حاس واالفم إذح تبال م حالةح م بةااو 
شررذح حاسصررمفف  ب ررا  الرر  حاس ففرر  دررفأل اةح ررةا  ررل ى حا  ررةةاع  ي ررة مخررسا) طافبررم  1حاسصررمفف حامفبرر : -2

حا مفبررم حا  ررس ل  اررأل شررذا حالةح ررمل اررأل ؤفررأ اررة إذح كةجررم امفبررم طافبفررم ب  امفبررم كالفررم ب  قوافررمل يررإذح كةجررم 
ست دس فرفت حافر ص حخ رسث ةةام حا سةؤرم ارأل   هرم ج ر  حا  رسث  األ حا رار ب  حا  رسث  األ حااروحصل يرإن حالةح م ته

شذح يلل  ال  الى حا بجفم حا ج  م اال  سث  األ  بةاسةا  شذا حالةح م ج  فهة اةح م حاال ى حااةحمل باة إذح كةجرم 
ا اس رررع ب  حام ررر   حا وافرررم.  ارررة تج  ررره شرررذا حالةح رررم تهرررست دس فرررفت حافررر ص حخ رررسث ةةام حا سةؤرررم ارررأل   هرررم ج ررر  ح

 حخ سث ةةحا األ بةبةه  ال  حا  سوى حا وا ل يإن شذا حالحة م ج  فهة اةح م حاال ى حا وافم.
شررذح حاسصررمفف  ب ررا  الرر  حاس ففرر  دررفأل اةح ررةا  ررل ى حا  ررةةاع  يً ررة مخررسا) اة ررم  2:حاسصررمفف حاسجالفالرر  -3

  مل  يفهة ج ف  دفأل اةح م حاال ى حا الئفم  اةح م حاال ى حاسفصفالفم.حاسفصفا    ا حاسجالفا حا  سالب ي  حالةح
إن ق حة حخ سث ةة حا ام   ال  ب ة  اةح م حاال ى حااةحمل  حاذ  يسفا اع افهوب حا بجفرم حاساةةارم قرل م  درون 

 كذاك األ   هم ج   اةح م حاال ى حا وافمل  حاذ  يسفا اع افهوب حا بجفم حا وافم.
سا) ةح رررع اطافبرررم حلشرررلح)  حا برررةيف  حاسررر   جرررسدت إافهرررة يررر  حاجرررةاسفألل  كرررذاك إاررر  حخرررساق إن  ررراي حمخررر

ب ررةافي حاسجالفررا حا  ررسالب يرر  حالةح ررسفألل  شمررة تد ررأل ضرر  ة  حاساررةجه  حاسدةاررا دررفأل حاررو هسفأل ؤسرر  جررس دأل اررأل 
هروب حاوح رع الةح رم حاارل ى حمة م حا  حة حخ سث ةة  حامة ح ارأل   هرم حام ر  حااةحرم  حا وافرم.  ت ةشرفة ارع حا ف

 حاذ   اا حخشةة  إافه يإجمة  مبس ل حاسصمفف حاسجالفال  حاذ    ف  دفأل اةح م حاال ى حا الئفم  حاال ى حاسفصفالفم.
 ثانيا/ متطلبات ومجاالت دراسة الجدوى:

                                                 

 .25ص ا  ع  ةدالل ت بين النظرية والتطبيقالمشروعا جدوى دراسات  بفل  ال حاب ا   ث ةنل  -1
 .30ل صل ا  ع  ةدادراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات االستثماريةش ف   جوة  او  ل ب ةام   ا   اامل  -2
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طالاررةا ؤسر    دررأل إخعررة  حا  رر    االلةح ررم  حاس فررفت مدررل اررأل ترويف   ررلا اررأل حا رر  ط  حاسرر  تبررل ب ثةبررم اس
ت تدرر  ب ة ررة  الرر  اب يررم كررا حاسفةحررفا حا سبال ررم بةابمةحرر  حاعرر  ةام اسمففررذ  ت ررغفا حا  رر     حا رروحةا ل  اررلى 
توحي شرة  ءادةجفرم حاجصرول  الفهرة ارأل حل روحق حااةة فرمل إارر   ةجري ضر  ة  تجليرل طافبرم  ؤارت حا رالع  حااررلاةا 

م حخجسة فم اغ ض اب يم الى قلة  حا       ال  تالافرم حاس   ف وب حا      بإجسة هة  كذاك تجليل ا سواةا حاطةق
حاطالرري حا جالرر   حااررةة   اًبررةل  حا ب يررم حالقف ررم  حاسفصررفالفم ا  حؤررا تمففررذ حا  رر       رر ا حخجسررة  ل  حاسأكررل اررأل 

بافر  قةدالفم ا سال اةا حا       حاسدالفم  اال فة   حاس ففت لن حالةح م  سدون ا سجفالم ي  ؤةارم  رلب حا رلة   الر  حاس
 1ك ًفة  أل حا سغف حال  ب عة حا لة   ال  قفة  اا  ةا حا      دوؤلحا ج ل م.

 2ك ة يسبفأل ب عة  ال  حا ةئت دلةح م حاال ى بن  دون اال ة ب ا و م األ حل ة فةا تس ثا ي :
حاسدفرف  حخا ةب بةاسو ه حخ رس حتفا : ب بمر  تروحي  حا   جرم ير  حخ رس حتفافم حل ة رفم اال  ر   ل  حا رلة   الر  -1

ا وح هم حاسغف حا  حا اةط  ي   ةات حل  ةلل  م يسأت  ذاك إم بةمخسفةة حا الفت اا سث ةةحا حا ةاة   الر  تج فرا 
حلشلح)ل   ال  إادةجفم حم س  حة ي  دفئم غف  ا س   ل  ءاةحر ب اةش حاسغف حا حاجةا م ي  حا اس ع  حاب را  الر  

 حاافئم. تطوا  حا هةةحا حاا ام االا ة  ي  تالك
حا ب يررم حاسةاررم دمطررةق حا  رر   :  ابمرر  ضرر  ة  تجليررل جطررةق حا  رر    تجليررًلح اقفً ررةل  شررذح ؤسرر  تررس دأل اررأل  -2

 ضع حاس لي حا حااةحم دسدةافف حا     ل  ا س ا تجليل جطةق حا        فع حلج طم حا   ة تمففذشة ي  اوقع 
ةج  حاب الفةا حااةحم ب بةاام حا االفةا    ةة حاسالرونل  كرذح حا م أ ل  حلج طم  حاب الفةا حا  ة ل  حا سبال م بةخجس

 حلج طم حا سبال م دم ا  تا األ حا لخاا  حا ا  ةا بدةيم بشدةاهة خةةج حا وقع.
حمخسفررةة دررفأل حااررلحئا  حاسج ررا امهررة: تسبررلا حااررلحئا حا سةؤررم باررةب حا ررةئ فأل  الرر  اةح ررم حااررل ىل يهمررةر دررلحئا  -3

ةل  بررلحئا تسبالررا بةا بررلحا  بخرر ى بةاطةقررم حخجسة فررم  اوحقررع حا  رر     حاس واررا  غف شررةل تسبالررا بةخسفررةة حاسدمواو فرر
  باةب شذح حاسبلحا ي  حاالحئا ت وب اةح م حاال ى داجثهة  حخسفةة بج اهة اع ت ل ت حا ا ةحا.

فررم حاافةجررةا حاجصررول  الرر  حاافةجررةا حاا اررم   واتهررة:  بسارر   ةاررا حاوقررم  حاسدالفررم بؤررل حابوحاررا حا جررلا  امو  -4
 حا بس ل  ي  اةح م حاال ى؛

 اي توخ  حالقم  حا اام ي  شذا حاافةجةال  ذك  اصرةاة   بهرة بغر ض حاسج را امهرة  حا  رو  إافهرة كال رة   -5
 تطالي حلا  ذاك.

 1 شمةر  ل  ااةما تطاف فم الةح م حاال ى ابا بش هة اة يال :

                                                 

 .31ل ص2008ل   ةنل حلةانل  حاسو اع حابال فم االم   حافة  ة  ل احة االستثمارية تالقراراتقييم طال كلح  ل  -1
 .209ل ا  ع  ةدال صدراسات الجدوى االقتصادية بين المتطلبات النظرية واإلشكاالت العمليةجوة حاليألل  ت اليأل -2
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حا       حااليل إا  اةح ةا  ت رلي حا  توقبرةا ت روب  اةح م حاال ى اال     ةا حخ سث ةةام حااليل :  جسةج -1
 الرر  امهافررم  ب ررةافي اقف ررم يرر  ظررا ظرر  )  ررلب حاسأكررل حا صررةؤام ل  ا رر     ليررلل  شررذا حالةح ررةا تررست قاررا 

 حاال  دسمففذ حا       خذيأل ببفأل حم ساةة حا سغف حا حالحخالفم  حا سغف حا حااةة فم حا      ي  حا     .
ى االسو بةا ي  حا     ةا حا ةئ م: تدون اةح م حاال ى شمة باةب ؤةارم حا  ر    حا رةئت بةافبرال اةح م حاال    -2

 ادررأل ل رراةش كثفرر   يررست حاسو ررع حخ ررسث ةة  اررأل خررال إقةاررم اصررمع تررةبع ب  إضررةيم خررا إجسررةج  ليررل ب  يررسح يرر   
ةئت اررأل خررال شرر ح   ما إضررةيفم  ليررل يرر  امط ررم  غ حيفررم  ليررل  ب  اررأل خررال  اررةا  حاطةقررم حخجسة فررم ا  رر    قرر

 ليل ل  ي  كا شذا حاجةما  جسةج حاسو ع حخ سث ةة  إار  إ ر ح  اةح رةا  رل ى إقسصرةا م متارةذ حا ر حة حا شرفل 
 ي  كا ؤةام.

اةح م حاال ى حخقسصةا م اإلؤال  حاساليل:  تست تالرك حالةح رم  مرلاة  درون حا ر حة حخ رسث ةة  يسبالرا برإؤال  -3
اررم  ليررل  اجررا  اررم قل  ررم ببررل حجسهررة  حاب رر  حميس حضرر  اآلاررم حا ل  ررمل  تصرراح حا  ررأام تجسررةج إارر  ب  ح ررسالحل  

حمخسفةة دفأل حلجوح  حا اسالفم األ حآلما  ت لي  حاسلي ةا حام ل م حالحخالفم  حااةة فم حا سوقبم  حابةئرل ارأل كرا درليا 
  حخسفةة حااليا حليعا.

 تاررر   بش فرررم شرررذح حا ارررةل ج رررً ح االرررلخول يررر  ا ؤالرررم حاثررروة  حاسدمواو فرررم اةح رررم حاارررل ى االسطررروا  حاسدموارررو  :  -4
حا بالواةتفررمل  اررع حاسغفرر حا حا صررةؤام االم ررةب حخقسصررةا  حابررةا   حااليررلل  ت اررل حاسمةي ررفم ا ررة  ررفليع حا رر كةا 

  حا م  ةا إا  حا  ال األ حااجأ  حاسطوا   ت حمتاةا إا  حاسطوا  حاسدمواو  .
 وبات دراسة الجدوى:مشاكل وصع/ ثالثا

بةا غت األ  اةا  حمشس ةب ب وضو  اةح ةا  ل ى حا     ةا بة ساةةشة األ حل ةافي حابال فم حا  ة ل  ادا 
األ حا  سث    حاجدوام  ال  تجليل الى  ةذدفم حا     ةا حاس  تالب خطا  بشلح) حاسم فمل إم بن شمةر حابليل 

  شرذح حامرو  ارأل حالةح رةا ا رة ير ا  إار  إةتفرة  ؤرةما حاف را ير  األ حا  رةكا  حاصربوبةا حاسر  ت رف بارةب إجارة
حا  رر   ةا حخقسصررةا مل إم بن شمررةر حابليررل اررأل حاصرربوبةا حاسرر    دررأل اوح هسهررة  مررل حا ررب  إارر  إ رر ح  اةح ررم 

 2حاال ى بش هة اة يال :
  حخقسصةا حابةا  ل ا ة ي  ظا حابوا م  حاسجول آلافةا حا وق ت احا ا ةكا حاسبةاا اع حاسغف حا حالحخالفم ي -1

ي ارررل ارررأل اارررةط   رررلب حاسأكرررل يررر  ت رررلي   رررلا حا سغفررر حا حالحخالفرررم يررر  اةح رررةا حاارررل ى خرررال حاب ررر  حميس حضررر  

                                                                                                                                                         

 .29ل ا  ع  ةدال صدراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات االستثماريةش ف   جوة  او  ل ب ةام   ا   اامل  -1
 .211ل ا  ع  ةدال صالمتطلبات النظرية واإلشكاالت العملية اسات الجدوى االقتصادية بينر دجوة حاليألل  ت اليأل -2
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اال      اثا حل بةة  حاطالي  ب الوش حخجسةج  غف شةل  شو اة يسطالي حا  ال األ حاسب فا ي  حااجأ  رأل حلا حا 
 ال  شمة تدس ي تجالفاا حاج ة فم ا ًةح كافً ح ي  شذح حا اةل. حل ةافي حاس  تسغالي  ال  تالك حا  دا

ارع إ ا رةا ؤارت حا  ر   ةا ترر احا حربوبم ت رلي  دمروا حاسرلي ةا حام ل ررم حالحخالفرم  حااةة فرم  خصوًحرة تجليررل  -2
حاسدررةاففل بةخضررةيم إارر  بن ببررد حا سغفرر حا قررل تدررون غفرر  قةدالررم اال فررة  حاد رر   تأ ف شررة غفرر  ااةشرر ل  شررو اررة 

 طالي حم سبةجم ببالوب حخؤصة ل  حمقسصةا حا فة  ل  بجون حاب الفةال  غف شة.يس
 ررررلب حاسرررروح ن دررررفأل تدررررةافف اةح ررررم حااررررل ىل  ؤاررررت حا  رررر   ل  ةب  حا ررررةل حا اصررررص اا ررررسث ةة يرررر  شررررذح  -3

 حا     ل يدا ا     مدل بن تسوح ن  تسا ب اةح م حاال ى اع ؤا ه.
حاارررل ىل إذ يسطالررري حا فرررةب دلةح رررةا حاارررل ى   ررروا ي ارررا ارررأل  حارررم ص حاوحضرررح يررر  حا ساصصرررفأل يررر  اةح رررم -4

حااارر ح  ذ   حمخسصةحررةا حا اسالفررمل  قررل باى حاررم ص يرر  ذاررك إارر  اخررول حابليررل اررأل غفرر  حا اسصررفأل يرر  شررذح 
 حا اةل ا ة ت تي  الفه ضبف حالةح ةا حا  لام حاس   غالي  الفهة حاطةبع حا دال   حاابل  أل حا صلحقفم حا طالوبم.

ح م حاارل ى  الر   رل  ب ر ح  امهرة حالةح رم حا ةافرمل  حالةح رم حافمفرمل  حا  رح حا روق  اس رلي  حاطالريل تجسو  اة  -5
 حالةح م حخقسصةا م  األ  ت ت  فت حا      حامهةئ ل كا شذح قل يسطالري  قسرة طرواا قرل تسغفر  يفره حلاروة  خةحرم 

خاا حا طالوبررم اال  رر    ا ررة  ف رر  ُببررل حالةح ررم ب رربةة حا رروحا حاا اررم اال  رر    اثررا حا رروحةا ب  حآلما  ب فررم حا ررل
  أل حاوحقع حاب ال   حخسا) جسةئاهة  أل حا سوقع.

 لب حالقم  حبوبم حا فةب بةا فةضالم دفأل إقسصةا ةا حاجات حلاثا اال      حا  س هل  ب  امه ة يس سع بدفة    -6
 1حقع حا  س ؤم اال     .ج افم  بكث  يةئل  ااقسصةال إضةيم إا  حبوبم حا فةضالم يف ة دفأل حا و 

حبوبةا جةتارم  رأل ج رص حاافةجرةا  حا بالوارةا ب  تعرةةبهةل ب   رلب توي شرةل ب   رلب  ضروؤهةل ا رة ير ا   -7
إارر  حادثفرر  اررأل حا  ررةكا يرر  إ ررلحا حاس ررلي حا حاصررجفجم حاسرر    دررأل حم ررسمةا  الفهررة يرر  حتاررةذ حا رر حة حخ ررسث ةة  

م حا بالواةا حاصةاة  األ حااهةا حا اسالفمل  ي  حادثف  ارأل ؤرةما حا الفتل  ت احا ؤل  شذا حاصبوبةا اع  لب اق
حماسمررة   رررأل ت  ارررل حا ررةئت بةالةح رررم بةا بالوارررةا حا طالوبرررم دررل وى  ررر اسهةل  ا  رررع ذارررك بصررفم ب ة رررفم إاررر   رررلب 
  ضوه ا ة ب ه   حا بالواةا ي  تويف  حا بالواةا اطةاافهةل  اثا شذا حا  داا ت ال األ حربوبم حم س رةا  الر 

 2حالةح ةا حا  لام ا      اة.
 تارلة حخشررةة  إار  بجرره ير  ببررد حاجررةما قرل جاررل ير  حاوحقررع حاب الرر  ببرد حا  رر   ةا تف را بررةا غت اررأل 
حاساكهة الةح م  ل ى توؤ  دماةه حا     ل ك ة بن ببرد حا  ر   ةا قرل تج را جاةؤرًة االجوًظرة ةغرت بن اةح رم 

                                                 

 .65ل ص2008ل احة حا مةشج االم  ل حاطابم حل ا ل حلةانل ، أسس إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعاتقة ت جة   بؤ ل ؤ مل   -1
 .38ل ص2008اسوةالحال حا ةش  ل اص ل ل حا  كم حاب بفم حا سجل  االس واا  حإدارة المشاريعغةاي حاباة  ل اج ل ج ة د شةنل  –2
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حاسب )  ال  حل اةش حاس  ت ةشت ي  ي ا حا     ةا  ذحا حالم   ف رم  ل حشة تافأل حابدهل  شذح اة   واجة إا  
 1دلةح م حاال ى جذك  بش هة:

  رروا  غرر حا ب  بخطررة  ابفمررم اررت تدررأل  حضررجم  مررل اةح ررم  ت  ارر  حااررل ى حخقسصررةا م اال  رر   ل كسالررك حاسرر   •
 ت تاا ببلب ت لي  تدةافف حا      ت ليً ح اطةبً ة االوحقع.

طم بةا      ب  حا جفطم بهل إذ ت ثا بؤل حل راةش حاسر  قرل تجرول ا رةة جسرةئج اةح رةا تغف  حا   ) حا  تا •
 ررل ى حا  رر   ةال  اثررةل  الرر  ذاررك تغفرر حا اسوقبررم يرر  حاطالرريل اخررول امةي ررفأل  ررلال حةتفررة  يرر  ابررلما 

 حاسعات ا ة يس اي ي  حةتفة  ب بةة حا وحا  حا لخاا حاس    سالاهة حا     .
ج حلخاقرر   حابال رر   مررل ا ح اررم حام ررةطل ا ررة يرر    تررأ فً ح االجوًظررة  الرر  حجبررلحب حاث ررم اررأل حمججرر ح)  ررأل حاررمه •

  ةجي حابةاالفأل بةا      ب  األ  ةجي حا سبةاالفأل ابه    ائه ا ة ي ا  ؤًس ة إا  تلشوة ج ةط حا     .
أل بةا  ر      الر  ا رسوى   وا بخطة  ب مة  ا ح ام حام ةطل يبلب توحي  حا هةةحا حادةيفم  الر  ا رسوى حا رةئ ف •

 حابةاالفأل ي ا  إا  ؤل ن بخطة  إاحةام ب  يمفم  وش ام  ال  ا سوى حاسمففذ ا هةب  بج طم حا     .
ت فررفت حا  رر    خررال يسرر   غفرر  كةيفررم  مررل حاجدررت  الرر  جاررةه ب  ي ررا حا  رر   . بةخضررةيم إارر  إغفررةل بش فررم  •

 حاسجليأ حا  س   اال     .
 سات الجدوى وعالقتها المتداخلةالمطلب الثالث: مراحل درا

ب  ا رر    يرر  دلحيسرره   هرر  كف حررم ح ررسث ةةام تف  شررة ابطفررةا حلج ررطم حخقسصررةا م  اررأل  ررت تسجررول شررذا 
حاف حم إا  يد   تدون  لي   دلةح م  ل حشة حا الئفم  حاسفصفالفم ارأل خرال ح رسالحب حابليرل ارأل حاس مفرةا حاسجالفالفرمل 

   سهة إا  ا     إ سث ةة  ب  حاساال   مهة ابلب يةئلتهة   ل حشة. ذاك بغ ض تام  شذا حافد    ت  
 أوال /مراحل دراسة الجدوى:

شمررةر  ررلا اررأل حا  حؤررا حا سسةببررم يسعرر مهة تجالفررا  ررل ى حا  رر   ل ؤفررأ تسدررون كررا ا ؤالررم اررأل اا و ررم 
ت درأل حا رةئ فأل دهرة  مةح  ااسالفمل  بباةة  بخ ى إن   الفم إ لحا  رل ى حا  ر    شر   ال رالم ارأل حالةح رةا حاسر  

ي  حامهة م بةاسوحفم دسمففذ حا      ب  ح ) حام    مه.  حا دا حاسرةا  يوضرح تسرةبع حا  حؤرا حل ة رفم حاا ارم 
 2الةح م  ل ى حا     :

 

                                                 

 .200ل ص2005ادسام حامهعمل اص ل  لالجدوى دراسات الجدوى وماذا بعد بؤ ل   يمل   فم شالا ل  -1
 .35ل ا  ع  ةدال صدراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات االستثماريةش ف   جوة  او  ل ب ةام   ا   اامل  -2
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 (: مراحل دراسة الجدوى التخاذ القرار07-1الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل ا  ررع  ررةدال دراســة الجــدوى االقتصــادية وتقيــيم المشــروعات االســتثماريةمل شرر ف   جرروة  او رر ل ب ررةام   ارر   ررااالمصــدر: 
 .35ص

حافد   ب  ا ؤالم حاسب )  ال  حاف ص حخ سث ةةام: إن دلح م ب  ا     شرو يدر  ل  حا ر حل كفرف ججصرا  الر   -1
الارفص بيدةة حا     ةا  األ بيألل  حااوحش شو بجه يو ل  ل  اصةاة االجصول  ال  بيدةة حا     ةا  ا دأل ت

 اصةاة بيدةة حا     ةا ي  حابمة األ حاسةافم:

 ـــةـــــــــــدوى المبدئيـــــــــــة الجـــــدراســ

 رةــــــــفكــــــ
 

رة ـر عن الفكــرف النظص ة ؟؟؟ــــــــــــــذه الدارســـــــــــج هــــــــنتائ ال مـــنع
 رة أخرى ــوالبحث عن فك

 التفصيليـــــــةــدوى ــــــــــة الجـــــدراســ

 االجتماعية المـــاليـــــــة الـفنــيــــــة التسويقيـــة القانونيــة ةــــــــئـــالبي

تقييم المشروعات 
 االستثمارية

 تحليالت الحساسية

 ر االستثمـــــــــاري اتخــــاذ القــــــرا

 بــــدء التنفيــــــــذ
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 1:تسبلا اصةاة حليدةةل امهة  ال   افا حا ثةل م حاجص  1-1
  اةة  حا بةةض حاصمة فم حااةة فم ب  حا جالفم  حا ب ض حاصمة   . •
 تجالفا قوحئت حاوحةاحا  حاصةاةحا ي  حال ام. •
 ث  حا حا فةؤفم.تجالفا حا صةاة حا جالفم األ حا وحةا حل افم  حاطةقم  حا •
 تجالفا حؤسفة ةا حا اس ع األ خلاةال حاصجمل  حاسبالفت  حا ة   حاده بة   حاط قةا... •
 اةح م ا س اا حاطالي  ال  بجوح  األ حا الع جسفام م ا ةا حا دةن ب  م ا ةا حالخا. •
 اةح م حاصمة م حا ةئ م  ءادةجفم تموابهة ب  تو فبهة. •
 ة .اةح م حا وى حابةام  ا سواةا حا هة  •

اف م بةاع  ة  اةح م قةئ م بدا قطة ةا حخقسصةا حاس    درأل بن يسوارل امهرة يدر   حرفةغم ا ر    خجسرةج 
 رررالع ب  ا ررر    اس رررل ت حاارررلحاةا اال اس رررعل  ادمهرررة تبساررر  كةيفرررم اإلشرررةة  إاررر  بش فرررم اةح رررةا حا طرررة  حا اسالفرررم 

 إ سث ةةام جة جم.اإلقسصةا حاوطم   حااجأ  أل حا     ةا حاس    دأل بن تدون ي ًحة 
 2:ت ففت حليدةة حا اسالفم ب دا ب ا   غ بالم حليدةة  1-2
 ح سابةا حليدةة غف  حا  دمم األ حامةؤفم حاسطاف فم. •
 ح سابةا حليدةة حاس  تجسةج إا  ةب  اةل  فوق حخادةجفةا  إج ة  دمك إ اا  .  •
 ا الةحا .ح سابةا حليدةة حاس  قل ت ع ي  جطةق اج وة قةجوجة  حاساةة  ي  ح •
 ح سابةا حليدةة غف  حا  اوام ح س ة فة ب    ةيفة ب  ايمفة  حاساةة  ي  حل عة  حاا  ام . •
 ح سابةا حليدةة حاس  قل تع  بةاافئم  ايأل حامفة ةا حامو ام .  •
 ؤص  حليدةة حا سا فم   •
 :ت ففت حليدةة حا سا فم اع ا ح ة  1-3
 افد   . مص  حاسدالفم  ؤات حخجفةق  ال  ت ففت ح •
  مص  حاوقم  حا لى حا ام  حاا ب االس ففت . •
 حا سةه األ دفةجةا  ءؤصةئفةا  ح سابةا حاافةجةا حاس  تجسةج إا   قم ب  تدالفم حكا  . •
 ت تفي حليدةة ؤ ي حلش فم.    •
 تجليل حافد   حا طالوش إ  ح  اةح م حاال ى اهة. •

                                                 

 .36ل ا  ع  ةدال صدراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات االستثمارية م   ا   ااملب ةا ش ف   جوة  او  ل -1
 .4ل ص2010حلةانل   ةنل  حاب بفم االبالوب حا ةافم  حا ص يفمل مكةا  فلح دراسة الجدوى وتقييم المشروعات،طةةق جصةةل  -2
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ؤفررةن دلةح رم ارة قاررا حخ رسث ةة.  ادرون حاغرر ض  ت ر   شرذا حالةح ررم ير  ببرد حل 1اةح رم حاارل ى حا الئفررم: -2
امهررة شررو توضررفح حاهررل) حا ئف رر  اررأل إقةاررم حا  رر     ء طررة  يدرر   ب افررم  حضررجم  ررأل ا ررسال اةته حا ةا ررم  حا ةافررم 
 حاا  امل  كذاك حا مةيع  حا  ا احا حا سوقبم امه بصوة  ت  اافمل بجفأ ت ة ل جسةئج شذا حالةح م  ال  إتاةذ ق حة 

 أن حا ع  ي  إ لحا اةح م حاال ى حافمفم  حخقسصةا م حاسفصفالفم  حاس  تدالف ااةاغ ابفمم.ؤة ت ب 
ك ة ت سالب شذا حالةح ةا األ قاا حااهةا حاساطفطفم اغ ض حاوقو)  ال  حا  ش حا حخقسصةا م اال  ر    

حااليالررم االرس دأل اررأل تجليررل  تجليرل  ررل حا حخقسصرةا م ب و رري ابرةيف  حخ ررسث ةة حا بس ررل   كرذاك ا ةةجسرره بةا  رةةاع 
 ت ال ا حل اواةا اال  ةةاع حا  س ه إاخةاهة ي  حااطا حخ سث ةةام حاس  تسامةشة ب  قل تل  هة حال ام.

  ي  باجةا جلةج بشت اة  اي بن تسع مه اةح م حاال ى حل افم:
  حف حا       امساةته  حا مةيع حا سوقبم امه. •
  ةئ م ب  تجم حخج ة . اقم حا      بةا  ةةاع حلخ ىل حا •
 ت لي  ؤات حاطالي حا سوقع  ال  امساةا حا     . •
 إادةجفةا حاسصلي   ؤا هةل إن   لا. •
 حا صةاة حا جالفم اساهف  حا الع حا  ةدهم ب  حا مةي م  ب بةةشة. •
 توحفف ب ا  اب الفةا حخجسةج  حا  الك حاسدمواو   حا  س ه. •
 حاطةقم حخجسة فم حا  س ؤم اال     . •
 حل افم  حاسد فالفم حا طالوبم. حا وحا •
 ؤات  الى توي  حادوحاة حافمفم  حاس غفالفم. •
 حا وحقع حا  س ؤم اال       اا ةحته. •
 حاسا فمةا حخ سث ةةام حاس  اافم اه. •
 حاسوقفم حا ام  حاس  اا  خجاة  حا     . •
 حاويوةحا بةاب الم حل مافم  ببد حا  ش حا حابةام ؤول حاسدةافف حا سوقبمل  ء طة  يد    أل حا بجفم حاساةةام •

  حا ف م حا عةيم حاس    دأل بن  ج  هة حا       مل ت غفاله.
اةح م حاال ى حل افم اال      م  د أل بن تدون دليًا  أل اةح م حاارل ى حاسفصرفالفم. إم بجره قرل  دسفر  دهرة 

 حاا فطم  غف  حا ب ل . ؤفةن األ قاا ببد حااهةا حخ سث ةةام  خةحم بةام ام اابد حا  ةةاعلي  ببد ح

                                                 

1-Delmar W. Krager ,Robert G. murdik, New Product Venture Management, Gordon and Breach, New York ,U.S.A, 
1972, p28. 
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حا  سث  األ ض أل حا طرة  حاارةص دهرذا حالةح رةا اغر ض حاجصرول  الر  إ رة   حاسأ رفه   ادسف  حادثف  األ
األ قاا حااهةا حاجدوافم حا اسصمل  اساالرون  رأل حالةح رم حاسفصرفالفم ارهل ظًمرة ارمهت برأجهت يروي  ن تدرةافف اةح رم 

 ة قل ؤصالوح  ال  إ ة   حاسأ فه األ حااهم حاجدوافم حا اسصم.حاال ى حاسفصفالفم حاس  م  جسة ون إافهة طةا 
اةح رررم حاارررل ى حافمفرررم  حخقسصرررةا م حاسفصرررفالفم:  الررر  حاررر غت  ارررأل تمرررة ل اةح رررةا حاارررل ى حا رررةب م حابليرررل ارررأل  -3

 حا  ةئا حافمفم ي  حا     ةا حا  حا اةح رسهةل إم بجمرة ججرة ل ير  شرذح حاار   ارأل حالةح رم إا رة  حاعرو   الر  حابليرل
اررأل حا  ررةئا حافمفررم حاسرر  تسبالررا بإقةاررم حا  رر   ةا  ب رر   اررأل حاسفصررفال ؤفررأ   دررأل اررأل خااهررة اةح ررم حااررل ى 
حخقسصةا م حل افم  حاسفصفالفم حاسوحا إا  جسرةئج قرل تدرون اال رم إقسصرةاً ةل  ادرأل  مرل إخعرة  تالرك حا  ر   ةا 

 1إا  حالةح م حافمفمل قل تدون حامسةئج غف  اال م إقسصةا ة.
ةام   لش فررم شررذا حالةح ررمل يررإن حاافةجررةا  حا بالواررةا حاسرر  تسعرر مهة  ارري بن تدررون  حقبفررم  ؤليثررم قررلة برر

حخادةنل  ا تام ب دا ام ت  اقفا  ابا   فع  وحجي حا  ر    اغطرة  بصروة   حيفرمل  شرذح  ف رها   الفرم ت فرفت 
س ل  ال  ادةتري  ا   رةا ح س رةةام يمفرم  ل ى حا       ي ة األ ه حا بس ل . اذاك جال بن حاااللحن حا سطوة  تب

 حقسصةا م اساصصم دهذح حاب ال اع ةن حاجصول  الر  اةح رةا اقف رم   درأل حم س رةا  الفهرة ارأل  هرمل  اسرويف  
حاوقم  حاسدةافف األ  هم  ةجفم.  تس سع تالك حا دةتي  ةا  بة س اافم تةام ي    الهة  ي  ت ل ت توحفةتهة االاهةا 

 :2ت ةةا  حاال ى حاسفصفالفم  ل  يصولل  عت كا امهة حا  سث   . ك ة تسع أل
تساره شرذا حالةح رم ير   ةجاهرة حاسجالفالر  إار  اجة ارم حاسبر )  الر  ب ر  حا  ر     الر   :اةح م حاارل ى حاافئفرم 3-1

حاافئم  وح  كةن شذح حل   إ اةد  ب   الا ل  ذاك دهل) تب فت حآل ةة حخ اةدفرمل  ت الرفص حآل رةة حا رالافمل ك رة قرل 
حلا  اجة ام حاسب )  الر  ب ر  حاافئرم ير  حا  ر    باوحجاره حا رالافم  حخ اةدفرم  ذارك ارأل خرال ام روة بن  يسطالي

 حا      ج ةب افسوه ي     اسأ   ي  حاافئم.
تبسارررر   ررررةج  حالةح ررررةا حاسفصررررفالفم تجررررلا حاباقررررم دررررفأل حا  رررر     حا رررروحجفأل حا رررر     يفررررهل  3حالةح ررررم حا ةجوجفررررم: 3-2

 ررل ى حا  رر    اررأل  لارره اررأل خررال تجالفالرر  حا رروحجفأل  حاس رر ابةا حا م  ررم اال  رر      حا م  ررم  شرر  تافرري  ررأل
  حا      يفه األ ؤفأ حاجوحي   حا  ح ة حا  موؤم حا اةش    غف  حا اةش  .

بةخضررةيم إارر  اةح ررم حا رردا حا ررةجوج  اال  ررةةاع حخ ررسث ةةام  بشررت حابوحاررا حا جررلا  اررهل  بش هررة: جررو  حام ررةط  اررلى 
 جدوام ي  ةب  حا ةلل  ؤات حل  ةل حا  غوبم ي  تمففذشةل  بؤدةب حا وحجفأل حا م  م اال     .ا ةش م حا

                                                 

 .50ل ص2011 حلةانل   ةنل لل احة حا مةشج االم    حاسو اعدراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات ة ت حابف ة  ل  كةظت -1
 .52ل ص2003اص ل  لاالم    حاسو اع ل حالحة حااةابفمدراسات الجدوى االقتصادية التخاذ القرارات االستثمارية ال حا طالي  ال حاج فلل  -2
 .33ل ص2001 اص ل ل حخ دملةاملاالم    حاسو اعل احة حااةابم دراسات جدوى المشروع األساسيات والمفاهيمحةاح اج ل حاجمة  ل  –3
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اةح رم حاارل ى حاس روا فم: تسعر أل شرذا حالةح رم ت ررلي  حاطالري  الر  امسارةا حا  ر   ل بةخضرةيم إار  تجالفررا  3-3
      .حاافةجةا  حا بالواةا األ اصةاةشةل  تجليل شفدا  جو  حا وق حاذ   ب ا ي  إطةةا حا

اةح ررم حااررل ى حافمفررم: اررأل ب ررا حاسبرر )  الرر  إادةجفررم تمففررذ حا  رر    ؤةاًفررة اررأل حامةؤفررم حافمفررم خةحررم يف ررة  3-4
يسبالا دسويف  حا وقع حا مة ي   رهوام حاجصرول  الر  حاسدمواو فرة حاا ارم اإلجسرةج  ترويف  حاب ةارم حا لةبرمل  حا رةاة  

طروة ل   مرلاة يثارم  رل ى حا  ر    يمًفرة يسطالري حلار  إ ر ح   ال  حاسبةاا اع حا  سجلن األ ب رةافي حخجسرةج حا س
 1حالةح م حا ةافم.

اةح ررم حااررل ى حا ةافررم: تهررست اةح ررم حااررل ى حا ةافررم ب فررة  ةبجفررم حا  رر    اررأل حامةؤفررم حاساةةاررم إارر   ةجرري  3-5
م حا سوقبرم اال  ر    تجليل اصةاة حاس واا  حاهفدا حاس واال  حا  س ه اال  ر     ت رفه اةح رم حاارل ى حا ةافرم حا بجفر

اررأل   هررم ج رر  حا  ررسث  ل  تسوقررف شررذا حالةح ررم  الرر  جسررةئج  كررا اررأل حالةح ررم حاس رروا فم  حالةح ررم حافمفررم  ت ررة ل 
 2اةح م حاال ى حا ةافم حا  سث   ي  حتاةذ حا  حة ب أن حخ سث ةة ي  حا      حا  س ه اجا حالةح م األ  لاه؛

تجرة ل ت فررفت ب رر  حا  ر     الرر  حخقسصررةا حا روا   اررلى ا ررةش سه  اةح رم حااررل ى حخ س ة فرم: شررذا حالةح ررم 3-6
يرر  تج فررا حلشررلح) حخقسصررةا م حادالفررم اال اس ررع بةخضررةيم إارر  حا ف ررم حا عررةيم  الرر  افرر حن حا ررليو ةا  ح ررس  حة 

 حاب الم.
   ير  ت ففت حا       حتاةذ حا ر حة: دمرة   الر  حا  حؤرا حا رةب م ير  اةح رم حاارل ى يسدرون  مرل حرةؤي حا  ر   -4

شذا حا  ؤالرم اا و رم ارأل حا بالوارةا  حا  شر حا حاسر  ت رة لا ير  ت رلي  ارلى حراؤفم حا  ر     ااري ير  شرذا 
 :3حا  ؤالم ا ح ة  اةيال 

 توحيا حا      اع حل اواةا حاوطمفم. •
 حخادةجفةا حخاحةام اس غفا  ءاحة  حا     . •

 حاسر  تهرل) إار  قفرة  ارلى قرلة  حا  ر     الر  يست ت ففت حا       ال  ب ة  حا  ةيفه حا اسالفم اال بجفرمل 
ت ررل ت  ةئررل امة رري  الرر  حا  رر   .  ا ررس ا شررذح حاس فررفت  الرر  اةح ررم حا بررةيف  اررأل   هررم ج رر  حا بجفررم  حاساةةاررم 

  حا بجفم حا وافم ب بم    وش تاةجه بشلح) حا  سث   حااةص اع بشلح) حخقسصةا حا وا .
حة بةا فةب ب   لب حا فةب بةا     ل ياةام ام ا  ا حل  ةلل يرإن ا ؤالرم ببل ت ففت حا      مدل األ حتاةذ حا   

حالةح ررم حا ةافررم تبساررر  كةيفررم ؤسرر  يرررس دأل اررأل حتارررةذ قرر حة حا اررول ب  حاررر يدل يهررو ته رره بةالة رررم حل ارر  حا بجفرررم 

                                                 

 .52ل صا  ع  ةدال إدارة المشروعات بل حةاقل  -1
 .362ل ص2007اص ل ل احة حافد  حااةاب ل دية للمشروعات األطر والخطواتدراسة الجدوى االقتصا ةطف  افت حجلةح  ل  -2

 .53ل صا  ع  ةدال الزراعية االستثماريةأسس دراسة الجدوى للمشروعات ل   خ  ن  ال  اج ل خع ل  -3
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 حةل لن اررره حاساةةاررمل باررة حا  رر  ل حاجدرروا   ررأل حاساطررفا يهررو يهرررست بكثرر  بةالةح ررم حمقسصررةا م ؤسرر  يساررذ حا رر
 1بشلح) إ س حتفافم  طمفم   ب  إا  تج ف هة األ خال شذا حا  ةةاعل يهو يهست بكث  بةا بجفم حمقسصةا م.

 ثانيًا/ العالقات المتداخلة بين دراسات الجدوى:
إن حا سأاررا األجرروح  حا اسالفررم الةح ررةا حااررل ى اال  رر    يرر ى بن شمررةر  اقررةا احخالفررم اساةااررم يف ررة دفمهررةل 

 دأل ح سماةط تالك حاباقةا حالحخالفم األ خال حا دا حاسةا . ا 
 (: العالقات الداخلية المتبادلة لدراسات الجدوى 08-1الشكل رقم )

 
 
 

 
 
 
 

 .42ل ا  ع  ةدال صدراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعاتش ف   جوة  او  ل ب ةام   ا   اامل المصدر: 

 لا ارأل حاباقرةا درفأل اةح رةا حاارل ى حا اسالفرم  ابرا ارأل بش هرة ارة  األ حا اؤ  بن شذح حا دا  د ف  أل
 2يال :

تو رررررل شمرررررةر  اقرررررم تسةببفرررررم درررررفأل اةح رررررم حاارررررل ى حا الئفرررررم  حاافئفرررررم  حا ةجوجفرررررم  حاس ررررروا فم  حافمفرررررم  حا ةافرررررم  -1
 ررأام إ رر ح   حم س ة فررمل  شررذا حاباقررةا تففررل يرر  حاامررة  حاسجالفالرر  الةح ررم حااررل ى حخقسصررةا م اررأل  ةجرري  تثفرر  ا

 حالةح ةا إاة بي فة ب  ةب ًفة األ حامةؤفم حاب الفم.
  اسوقف إ  ح  اةح ةا حاال ى حخقسصةا م ب دوجةتهة حا اسالفم بي ًفة ب  ةب ًفة  ال   لا األ حابوحاا بش هة اة يال :

 طافبم حا     ل  تدالفسه اةح م حاال ى جف هة. •
 بإجسة هة  ت ل  هة.ؤات حا     ل  جو  حا مساةا حاس   ف وب حا       •
 اة م حا اةط  حاس  يسب ض اهة حا     . •

                                                 

 .24ا  ع  ةدال ص دراسات جدوى المشروع األساسيات والمفاهيم،حةاح اج ل حاجمة  ل  -1
 .43 -42ص ل ا  ع  ةدال صدراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات االستثمارية  ةام   ا   ااملب ش ف   جوة  او  ل -2

 ةـــــــــــــدراس

 دوى ـــــــجـال

 ةـــدئيــــالمب

 ةـــــــــــــدراس

 دوى ـــــــجـال

 ةلبيئـــــــــــا

 ةـــــــــــــدراس

 دوى ـــــــجـال

 قـانونيـــــةال

 ةـــــــــــــدراس

 دوى ـــــــجـال

 تسويقيةال

 ةـــــــــــــدراس

 دوى ـــــــجـال

 ةـــيفنـــــــــال

 ةـــــــــــــدراس

 دوى ـــــــجـال

 الماليـــــــــة

 ةـــــــــــــدراس

 دوى ـــــــجـال

 ةجتماعياال
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تو ل  اقم دفأل اةح ةا حاال ى حا الئفم  اةح ةا حاال ى حخ س ة فم ب  تالك حاس  تست األ ام روة حخقسصرةا  -2
 حا وا   ا دأل حاسلافا  ال  تالك حاباقم  توح لشة ي  حابليل األ حلاثالم:

فررم تاجررأ يرر  اررلى ترروحي  حاب ةاررم يررإن ذاررك يرر    إ اةدفررة ب   ررالافة يرر  ابررةيف  ي ررثا إذح كةجررم اةح ررم حااررل ى حا الئ
 1حاسوظفف  حاذ   بسا  األ حا بةيف  حاهةام اس ففت حا      األ جةؤفم حا بجفم حخ س ة فم.

إن شمةر  اقم دفأل اةح رةا حاارل ى حا الئفرم  اةح رةا حاارل ى حاس روا فم ؤفرأ تاجرأ حل ار  ير  حؤسفة رةا  -3
 طالي  تجلا حاثةجفم ؤات حاطالي  جو  حا وق  شفداله.حا وق  حا

تو ل ب عة  اقم دفأل اةح م حاال ى حاافئفم حاس  تاجأ ي  ب   حا  ر    ير  حاافئرم  ب ر  حاافئرم ير  حا  ر   ل  -4
 اةح ةا حاال ى حخ س ة فم حاس  يه هة بجأ  ل ى حا       ال  ا سوى حخقسصةا حا وا  ؤفأ ياؤر  بن ارأل 

 ام اس ففت حا بجفم حخ س ة فم اال      األ حا م وة حا وا  شو الى ؤفةظه  ال  حاافئم  ؤ ةيسهة.حا بةيف  حاهة
إذح اةح ةا حاال ى ش  كا اس حبا ت    جسةئاهة ي  ببعهة ببعًةل يإذح  ام بن ا     حمة   يالون حاافئم يرإن 

 م األ حاسالون  ال  حا  سوى حادال .ذاك  دون اه ب    الا  ي   ل حا األ ام وة حخقسصةا حا وا   ؤ ة م حاافئ
شمةر  اقم دفأل اةح م حاال ى حا ةجوجفم  اةح م حاال ى حافمفم ؤفأ ت ب  حل ا  إا  تجليل حا ردا حا رةجوج   -5

 اال       تاجأ حاثةجفم ي  ؤات حا      حا مة ي ض أل شداله حا ةجوج .
فرم ؤفرأ بن حامسرةئج حا س تارم  الر  اةح رةا شمةر ب عة  اقم دفأل اةح م حاال ى حاس وا فم  اةح م حاال ى حافم -6

حاارل ى حاس روا فم يسوقرف  الفهررة قر حة حاارل  يرر  اةح رم حاارل ى حافمفرم اررأل  لارهل يامرة   الفهررة يسجرلا ؤارت حخجسررةجل 
  ؤات حا     ل  حخسفةة حا وقع حا مة ي اال       اة يس تي  ال  ذاك األ تدةافف إ سث ةةام  تدةافف ت غفا.

اةح م حاال ى حاس وا فم  اةح م حاال ى حا ةافم حاس  ت ب  إا  تجالفا  ت لي  حاسلي ةا حام ل م  إن شمةر  اقم دفأل
حالحخالفرررم  حخةحاحا حا سوقبرررم  ا ةةجسهرررة بةاسرررلي ةا حام ل رررم حااةة فرررم  حاسدرررةافف حا سوقبرررم  بةاسرررةا  يرررإن جسرررةئج اةح رررم 

  .كا شذا حا سغف حا توي ش ة اةح م حاال ى حاس وا فم حاال ى حاس وا فم توي  بشت دموا حاسلي ةا حالحخالفم اال     ؛
 .                     الكمية المطلوبة ×اإليرادات المتوقعة = السعر                                  

إن شمةر  اقم دفأل اةح م حاارل ى حاس روا فم  اةح رم حاارل ى حم س ة فرمل يبالر   رافا حا ثرةل: تروي  اةح رةا  -7
اس وا فم دفةجةا  أل ؤات حاطالي  ال  امساةا حا      ي  حا وق حااةة  ل  بةاسةا  يإن ذاك ي    ير  حاال ى ح

 ررل ى حا  رر    اررأل   هررم ج رر  حخقسصررةا حا رروا ل ؤفررأ يو ررل ابفررةة تج ررفأل  ترروح ن افرر حن حا ررليو ةا ضرر أل 
 2ابةيف  تفعفا حا     ةا  ال  حا  سوى حخقسصةا  حا وا .

                                                 

 .43ل ص مرجع سابقش ف   جوة  او  ل ب ةام   ا   اامل  -1
 .45ل صنفس المرجع -2
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حااررل ى حافمفررم اال  رر     اةح ررم حااررل ى حخ س ة فررم  الرر  ا ررسوى حخقسصررةا حا رروا  شمررةر  اقررم دررفأل اةح ررم  -8
ي ثا تاجأ اةح م حاال ى حافمفم ي  ب الوش حخجسةج حا ائت يمفًة  قل   ف   أل ذاك بن  دون ب الوش حخجسةج كثفف 

 حا سبالا بةاسوظفف.حاب ال يفدون ذاك اسفً ة اع اة تهل) إافه اةح م حاال ى حخ س ة فم ي   ةجي امهة   
 المطلب الرابع: البيانات األساسية لتقييم المشاريع

تبسا    الفم ت ففت حا  ةةاع ا ؤالم بةاغم حلش فم ي  ا ة  ؤفة  حا     ل  ت  ع خطوة  شذا حا  ؤالم إا  بن 
س فرفتل تسوقرف جسفام حاس ففت ش  ب ة  حتارةذ حا ر حةل ب ارول ب  ةيرد حا  ر    حا  سر هل   الر  اة رم   راام اقرم حا

 رررراام  حررررجم حا رررر حة.   ررررو) يررررست حاسطرررر ق يرررر  شررررذح حا طالرررري إارررر  ابةااررررم ببررررد حا  ررررةئا يرررر  ااررررةل ت فررررفت 
حا     ةال  وح  ي  اة يسبالا امهة دسجليل حا فهوب  حلش فرم ب  تجليرل حل ره  حاافةجرةا حاسر  ت روب  الفهرة   الفرم 

 حاس ففت.
 أوال/مفهوم عملية تقييم المشروع:

اه ت فرررفت حا  ررر   ل شرررو ت فرررفت حا  ررر    قارررا حاسمففرررذ دهرررل) حتارررةذ قررر حة تمففرررذ حا  ررر   . حا  صررروا بةحرررط
 ت سهل)   الفم ت ففت حا      ا ح بم اةح م حاال ى  ا ش حتهة حا ةافم  حافمفم  حخقسصرةا م  حاسم ف فرم.   رةا  ارة 

  رر   ؛ ب   هررةا بخرر ى حاسرر  ت ررسمفذ تدررون حااهررم حاسرر  ت رروب دس فررفت حا  رر    إاررة حا  ررسث  األ ب  حااهررم حا  واررم اال
 1حا     .

 ا دررأل تب اررف ت فررفت حا  رر     الرر  بجرره: "ح ررسالحب حاطرر ق حابال فررم اا ررع  تجالفررا  ح ررسالحب حا بالواررةا بغرر ض  -
 2حخ ةبم  ال  ب ئالم ب ة فم ؤول حا     ل  حاسأكل األ بن شذا حخ ةبةا ال وام بةالافا".

ةا بأجهررة: " اررةة   ررأل   الفررم  ضررع حا بررةيف  حاا اررم حاسرر    دررأل ب عررة بن تبرر )   الفررم ت فررفت حا  رر    -
  دأل األ خااهة حاسوحا إا  حخسفةة حااليا ب  حا      حا مة ي األ دفأل  ل  دلحئا ا س ؤمل حاذ   ع أل تج فا 

 3حلشلح) حا جلا  ح سمةًاح إا  ب ه  ال فم".
ااهة حا فةضالم دفأل  ل  ا ةةاع ا ة  اا يسعح بن   الفم ت ففت حا     ل اة ش  إم   فالم   دأل األ خ -

 ا س ؤم  حوًم إا  حخسفةة حااليا حليعا حاذ  يسع أل تج فا حلشلح) حا جلا .
إن   الفم حا فةضالم شمةل اف م كأ م افةضالم بخ ىل  ءج ة افةضالم يس تي  الفهة تام  ق حة إ سث ةة  يسطالي 

برفأل ارأل حااطر ل ج رً ح لن تالرك حا ر حةحا تسبةارا ارع إ سث ةة باوحم كافر  ل  شرذا حلاروحل مدرل  بن توح ره ا رسوى ا

                                                 

 .15ل ص2009ل اص ل 9الحال حاطابم ل حا  كم حاب بفم حا سجل  االس واا  حاسوة تحليل وتقييم المشاريعؤ فأل حافجف ل ؤ م  خ اوشل  –1
 .12ل ص2011ل حا  الدم حاب بفم حا بوا مل دل ن احة ج  ل تقييم المشروعات األسس العلمية والتطبيقات العمليةاج ل حاامةل  -2
 . 101ل ا  ع  ةدال صدراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعاتكةظت   ت حابف ة  ل  –3
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ا س اا ااهول تدسمفره حابليرل ارأل حا سغفر حا امهرة حالحخالفرم  امهرة حااةة فرمل  ارأل ب را تج فرا ا رسوى ارأل حلارةن 
األاوحل حا  سث   ل  وح  كةجم  ةام ب  خةحم يإجه مدل بن ت سمل   الفرم ت فرفت حا  ر   ةا  الر  اةح رةا حاارل ى 

  م  حافمفم حاس  تدون حل ة  ي  جاةه تالك حاب الفم األ خال تج فا بشلحيهة.حخقسصةا
  الرر  شرررذح حل رررة    درررأل حا رررول بررأن  ررروش    الفرررم ت فرررفت حا  ررر   ةا تس ثررا يررر  حا فةضرررالم درررفأل حا  رررةةاع 

 1حا  س ؤم مخسفةة حااليا حليعال تالك حا فةضالم حاس  تس ثا ب ة يال :
 ا ةئ م ب  إقةام ا    ةا  ليل .حا فةضالم دفأل تو فع حا     ةا ح •
 حا فةضالم دفأل إجسةج بجوح  ابفمم األ حا الع. •
 حا فةضالم دفأل ب ةافي حخجسةج  حوًم مخساةة حل الوش حا مة ي. •
 حا فةضالم دفأل حا     ةا ح سمةًاح إا  حلشلح) حا جلا  ادا ا    . •
 حا فةضالم دفأل حا وحقع حااليالم اال      حا  س ه. •
 ؤاةب حا اسالفم اال      حا  س ه.حا فةضالم دفأل حل •
 حا فةضالم دفأل حاالحئا حاسدمواو فم. •

اررأل جةؤفررم بخرر ى   دررأل حا ررول بن   الفررم ت فررفت حا  ررةةاع  حاسرر  تبسارر   رر   اررأل   الفررم حاساطررفا  رروح  كةجررم 
حا ررروا  ارررةش  إم ا ؤالرررم مؤ رررم الةح رررةا حاارررل ى حخقسصرررةا م   الررر  ا رررسوى حا  ررر    ب   الررر  ا رررسوى حخقسصرررةا

مفررم اال  رر     ا ؤالررم  ررةب م ا  ؤالررم تمففررذ حا  رر   ل تالررك حا  ؤالررم حاسرر  يس ترري  الفهررة حتاررةذ قرر حة إاررة دسمففررذا ب   حاف
 حاساال   مه ب  تأ فاله إا  يس   بخ ى.

م شك بن اقم   الفم حاس ففت تبس ل  ال  اقم حاافةجةا  حا بالواةا حافمفمل ك ة تبس ل ب ًعة  ال  خا   حا ةئ فأل 
 ي  كا حلؤوحل يإن ت ففت حا       بسا   رةاًا اهً رة ير  ط ارا حتارةذ قر حة تمففرذ حا  ر    خةحرم بب الفم حاس ففت 

 األ قاا األ   ع  الفهت ا   افم تج ا  ت ل ت حخ سث ةةحا  حاس واا اال     .
اررأل جةؤفررم بخرر ى   دررأل حا ررول بن بش فررم ت فررفت حا  رر   ةا   دررأل بن تبرروا إارر   ررةاالفأل ب ة ررفألل ش ررة جررلة  

ةا حخقسصةا م خةحرم ةب  حا رةل جسفارم اسبرلا حا ارةما  حام رةطةا حاسر    درأل بن   رسالب يفهرةل  شرذح  بمر  حا وح
بن شمرةر  ررل  ير ص   دررأل بن ت رسث   يفهررة حلاروحل حا سةؤررمل ارأل شمررة ترأت  بش فررم حا فةضرالم دررفأل تالرك حافرر ص اررأل 

برفأل ير  اارةل ابرفألل  بمر  حاسعرجفم ير  ب ا حخسفةة حافر ص حخ رسث ةةام حا مة رامل ك رة بن ح رسالحب ةب  ارةل ا
 2ح سالحاه ي  ااةل  خ   شذح اة  طالا  الفه دسدالفم حاف حم حااليالم.

                                                 

 .101ل صسابق مرجع  ت حابف ة  ل  كةظت -1
 .11ل ص2009ل ا ك  حاس ف  اال م  ةا غف  حاجدوافمل حلةانل دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعاتإيهةش ا ةدالهل  -2
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باررة حابةاررا حلخرر  يإجرره يررل و إارر  حمشس ررةب ب وضررع حاس ررلب حابال رر   تدمواررو   حاررذ  بحرراح  رر م حابصرر  
ئا حخجسرةج ب  طر ق حخجسرةجل إضرةيم حاجةض ل  حاذ   ي  حابليل األ حاارلحئا  روح  ير  اارةل   رةئا حخجسرةج ب  درلح

إا     م تمةقا حا بالواةا األ خال  وة  حمتصةما  حا بالوارةا. ب بمر  بخر  بن حاس رلب حابال ر   ير  حابليرل ارأل 
 حاالحئا باةب حا مسج ب  حا  سث    اة  الفه إم بن  اسةة حااليا حا مة ي.

 ثانيا/ البيانات الالزمة لتقييم المشروع:
حاس ففت توي  حاافةجةا حل ة فم اس ففت  ذاك األ خال حلخذ ببفأل حم ساةة كرا حاسفةحرفال ارع تسطالي   الفم 

حم سفةا  األ حاساةةش حا ةب م  حاس  دفمم بن إش ةل ببرد حاسفةحرفا  رفس تي  مره ا رةكا كافر   م ت هر  إم ببرل 
 1يوحا حل حن.  تس ثا شذا حاافةجةا حاا ام اس ففت حا  ةةاع يف ة يال :

ت ررلي  ؤاررت حا  ررر   : ببررل تجليررل يدررر   حا  رر     اررري ااةشرر   ت ررلي  ؤارررت شررذح حا  رر   ل  ذارررك اررأل خرررال   -1
ؤص  كا األ حاسدةافف حا س تام  مه امذ ظهوةا كفد   ؤس  تج ف ه ي  حوة  قةاة   ال  حاال  ير  حاس رغفال  ةغرت 

 يال : حخسا) شذا حاسدةافف األ ا     آلخ ل يإجهة   دأل بصفم  ةام ؤص شة يف ة
 حا اةاغ حاس  تمفا ي  ش ح   ج ا  ت كفي شذا حلحول حاثةدسم  حاسأافأل  الفهة؛ •
 حاسدةافف حا سبال م دسدواأل حاب ةل  تلةااهت؛ •
حاسدةافف حا  تاطم بةااةجري حاس مر  اال  ر    ارأل تدرةافف حا  رواةا  حاسصر ف ةا  تارةةش ت رغفا حاساهفر حال  •

  حاصفةجم...حا ؛
 اس غفا حا      خال يس   ؤفةته؛ ةب  حا ةل حابةاا حاا ام •

تدس ي   الفم ت لي  ؤات حا      بش فم ابسا  ل يةاسا بم ب اسم بن ي ا ت ففت حا  ةةاع ي  بغالي حلؤفةن  
 كةن  ااه  و  ت لي  ؤات حاسدالفم م ام اسمففذ حا      ب اي ج فةن ب   لب إ طة  حلش فم اابد حامف ةا.

 ءي حاحتره: تبسار  ارأل حا سغفر حا حل ة رفم ب عرة حاسر   اري اب يسهرة  مرل إ ر ح  ت لي  تدةافف ت غفا حا  ر     -2
ت ففت حا      خصوحة تالك حا سبال م د بجفسه  مل حا فةضالم دفأل تدةافف حا       حخي حاحا حاسر   فجصرا  الفهرة 

 األ دفع امساةته.
 2 تدةافف ت غفا حا       ح سغال طةقسه   دأل ؤص شة   واة يف ة يال :

                                                 

 ل بط  ؤم اكسوةحا ا املعلى االقتصاديات النامية اوانعكاساتهنماذج تقييم المشاريع االستثمارية بين النظرية والتطبيق ا فدم دويةامل  -1
 .55ل ص2001 ةابم حاا حئ ل ل حمقسصةا الوب الفم ك
 .56ل صنفس المرجع -2
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فررم شرر ح  حا رروحةا حل افررم حاا اررم اإلجسررةج بةخضررةيم اسدررةافف حاجصررول  الفهررة اررأل تدررةافف حام ررال حاسررأافألل تدال •
   وام حا  ح ل  تدالفف حاسا األ اجفأل ح سالحاهة؛

 ب وة حاب ةل حا وظففأل بةخضةيم إا  حا  ح ة حابفمفم  حاسأافمةا حخ س ة فم  حاصجفم؛ •
حم ررسهاكفم  ااؤرر  شمررة توح ررل اصررةةاف ا جررم  حاسرر  تدررون تةببررم حا صررةةاف حلخرر ى اثررا تدررةافف حا رروحا  •

اجارررت حخجسرررةج  تسغفررر  دسغفررر ال  اصرررةةاف بخررر ى غفررر  ا جرررم  حاسررر  م تسغفررر  اه رررة كةجرررم حاطةقرررم حخجسة فرررم 
 حا  سالام.

حاب رررر  حمقسصررررةا :  شمررررة  ارررري حاسف قررررم دررررفأل حاب رررر  حخقسصررررةا  اال  رررر     بررررفأل حاب رررر  حخجسررررة   ب  حافمرررر   -3
   ل يةاب   حخجسة   اال        صل به تالك حافس   حاس  يمس   بن  دون يفهة   ر  حا  ر    حرةاجة اإلجسرةجل اال  

باررة حاب رر  حمقسصررةا  يهررو تالررك حافسررر   اررأل ؤفررة  حا  رر   ل حاسرر   دررون يفهرررة حا  رر    قررةاًةح  الرر  حخجسررةج بصررروة  
اوقرم بجفرأ تار   ح رس  حةاسهل  شمرة ياؤر  بن إقسصةا مل ب   جصا  ال  تلي ةا ج ل م او ام  ابسا   ير  جفره ح

حاررذ  يهررت حا م ررأ   مررل حاس فررفت شررو حاب رر  حخقسصررةا ل  ا  ررع ذاررك إارر  بن حا م ررأ   مررل ت فررفت حا  رر    تدررون يرر  
 1ؤة م إا  تجليل حافس   حاس   دون ت غفا حا      يفهة إقسصةا ة  اج ا  ةئلح اهة؛

 ا  :  دون األحول حا دوجم اال      ي  جهة م    ا حخقسصرةا  بؤفةجرة حا ف م حا سا فم اال       حا ف م حا  س -4
قف م اسا فم اهة ب    ال  حاسلي ةا حام ل م األ خال دفبهةل ؤفأ تعة) شذا حا ف م إا  إي حاحا حا رمم حلخفر   ارأل 

قاررا ؤ ررةش  ؤفررة  حا  رر    ببررل حقسطررة  حاعرر حئي امهررةل ك ررة  ارري ح ررسابةا شررذا حا ف ررم اررأل قف ررم ؤاررت حخ ررسث ةة
 2حمشسار. ك ة ت ة ل ي  حخساةة  قاول حا  ةةاع حااليل  بؤفةجة.

إذح م   دررأل اةح ررم  ت فررفت حا  ررةةاع  ا ةةجررم حااررلحئا حا اسالفررم ا ن تررويف  ابطفررةا  بفةجررةا ب ة ررفم تدررون 
ليرررل شرررذا اسغفررر حا ج ررروذج حاس فرررفتل  ذارررك يسطالررري حماسررر حب بةاال رررم  حاااررر     رررلب إش رررةل ب   مصررر  يرررلخا يررر  تج

 حا سغف حا.
 بصررروة   ةارررمل   درررأل حا رررولل بن شمرررةر حابليرررل ارررأل حاافةجرررةا حاسررر    درررأل بن ت رررسالب يررر  حا فةضرررالم درررفأل  

حاافةجةا حاا ام اس ففت حا  ةةاع اه ا ح ةا   فوبهل يإذح حا     ةا  حاف ص حخ سث ةةام حا اسالفمل  ءن ادا جو  األ 
القررمل يررإن حاررابد حآلخرر  يس فرر  بةاصرربوبم  حاسب فررل  بةا وضررو فمل كررةن ببعررهة يس فرر  ب ررهوام حاجصررول  الفهررة  ح

 حاافةجةا حا مة ام  حاس  تسا ب اع حلشلح) حا جلا  اال  ةةاع حا  س ؤم.  ادأل حا هت ض  ة  حخسفةة

                                                 

ل اذك   اة  سف ل  الوب حاس فف ل تاصص  التقييم االقتصادي لمشروع كهرية شبكة السكة الحديدية لضواحي الجزائر العاصمة ففةن يمفال  -1
 .47ل ص2006مطفممل حاا حئ ل ت فف  حا    ةال كالفم حابالوب حمقسصةا م   الوب حاس فف ل  ةابم امسوة  ق 

 .48ل صنفس المرجع -2
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 القرار عند تقييم المشروع اتخاذأساليب  المبحث الرابع:
قسصرةا م اوحقرف ختوح ه ااسالف حا  رةةاع ح     ةات حا في  إطةة ام  م حل  ةل  بةاسجليل ي  إاحة   ت ف

ارأل ؤفرأ حلش فرم  حاصربوبمل يابعرهة قر حةحا ة تفمفرم ب رفطم  قر حةحا ب رأجهةل  تسفرة ا حتارةذ ا ةكا تجسةج إا  
حا ر حة  حتارةذبجفأ اهة تأ ف  كافر   الر  جارةه حا  رةةاع ب  ي رالهةل  ادرأل قارا  اعلة ة بخ ى تسوقف  الفهة ؤفة  حا  

 تاة   ال الم األ حااطوحا ؤس  تجا حا  دالم.إيفاي  سهلمة مدل األ ح
 القرار اتخاذالمطلب األول: مفهوم عملية 

تالة حخشةة  إا  بن شمةر اصطالجفأل ير  شرذح حا وضرو    درأل حاسطر ق إافه رة  ش رة حتارةذ حا ر حة  حرمة م 
ا حاسرر  ت رردا حرمع حا رر حة. ك ررة حا ر حة.  تبسارر    الفرم حتاررةذ حا رر حة  ر  ح ب  ا ؤالررم بخفرر   ارأل اا و ررم اررأل حا  حؤر

  دررأل حاس ففرر  يرر  شررذح حاصررلا دررفأل حا رر حة    الفررم حررمع حا رر حة ا ن إظهررةة اجررا حتاررةذ حا رر حة امه ررةل ؤفررأ   دررأل 
ح ساةة حل ل شو حامسفام حامهةئفم االب الفم بب حاثةج  يفسبالا بدا حلؤلحن حاس  ت اا  تال  اج م حمخسفةةل  قل ذك  

 Stephen P. Fitzgerald ير  جفره حا رفةق بجره ارأل حاصربي حافصرا درفأل حا راي  حامسفارم  ابمر  دهرة حتارةذ  
 1حا  حة  حمع حا  حة لن حاب الفم ي  بحالهة تجلن ي  حاب ا حاا   ل  شمة م   دأل يصا حا اي  أل حامسفام.

 أوال/ مفهوم القرار:
إن حا ر حة ب ردا  رةب شرو ". احةامخاأل حا صطالجةا ح  جه شأن حادثفأتسبلا حا ؤى باصوص افهوب حا  حة ش

 2".احتاةذا أل   الك حاجا يفهل دفل بن حمبه ش    الفم تمسه  بإحلحة حا  حة    ب اعة  حا  إ
 تط ه ابة ت حاالغم حاب بفم ابةج   ليل  ا حايرم ادال رم قر حةل  امهرة ت  ار  شر   ارة ب  حاسصر فت  الر  شر   

ة ةب  اسارذ حا ر حة ؤرول يدر   اجرلا . ير  ؤرفأل   رف  اة ب  حاوحول إا  جسفام ؤس فم ب  ؤدت ب  ؤالول ب  إ رس  ح
حا بمرر  حخحررطاؤ  ب  حابال رر  ا بمرر  حا رر حة بأجرره خفررةة  جررلاا اساررذ حا رر حة ؤررول اررة حاررذ   ارري بن  دررون ب  م 

 3 دون ي  ؤةام اجلا ؛
ار  ك ة دم  افهوب حا  حة  مرل  ال رة  حا لة رم حاد فرم  الر  ا رلاةا حاسجالفرال  بحراح حا ر حة ير  اعر وجه  ب

 ررأل جسفاررم يسوحررا إافهررة اررأل خررال تطافررا ج  اررم حا رر حة ضرر أل ؤةاررم اجررلا .  اررع شررذح حاسطرروة يرر  افهرروب حا رر حة 
 4شهلا حاب وا حا  اام حا ةضفم د  أل  الت حخاحة  باصةئصه حاد فم.

 
                                                 

1-Stephen P. Fitzgerald, Decision making, Capstone Publishing, London, 2002, p9. 
 .13ل ص2002حلةانل   ةنل  ل احة حادسةش حاث ةي لالقرار اتخاذمدخل  اختياروأثرها في  االستراتيجيأنماط التفكير طةةق ش اف اج لل  -2

3– Steiner G.A., Miner J.B, Management Policy and Strategy, Macmillan, New York, 2000, p150. 
 .15ل صنفس المرجعل طةةق ش اف اج ل -4
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الغرو  االدال رم  ا ك  شرذح حاسب ارف  الر  حا بمر  حا 1 حماس حب" خسفةة ب ) حا  حة بأجه: "حافد   حا  تاطم بب الفس  حم -
 حماس حب.  حا  حة ي  حافد  حخاحة  شرو "حام طرم حاسر   خسفةةؤفأ ؤص شة ب ا ا يد    ادمه قفلشة ب  طفأل  ش ة حم

ب  شررو حامسفاررم حا مط فررم ابررلا اررأل حخ رر ح حا حاسرر  يررست  2.دررليا اررأل دررفأل اا و ررم اررأل حااررلحئا" حخسفررةةيررست  مررلشة 
 ا ا و م األ حاالحئا. تجليل حابوحئل حا سوقبم  خسفةة ضبهة م

  ب عة حا  حة  ال  بجه: "حخسفةة دليا األ حاارلحئا خ ارةا حاجرا حا مة ري ا  ردالم  ليرل  جةتارم Simon اب )   -
 3. أل  الت اسغف ل  ت ثا  وش  حام ةط حاسمففذ  ي  حل  ةل"

 4األ خال حاسبةةاف ب اا   دأل حا ول بن:
ل حا فررةب بب الفررم حررمع حا رر حةل ب  تمففررذ كةيررم ا حؤالرره اررأل   ررع حا رر حة شررو حخسفررةة دررليا اررأل حااررلحئا حا اسالفررم ببرر -

حا بالواةا باصةئص امة ام اال  دالم  حاالحئا  حاافئم حا جفطرم برهل  رت حا فرةب ب جة ارم إ رس  ح  جسرةئج كرا درليا ارأل 
 حاالحئا  ب ة ي ا  إا  حخسفةة حااليا حليعا.

 دفأل  ل  دلحئا. حا  حة شو حاج ت ي  ببد حآلةح     هةا حام    حمخسفةة -
إن تمررررو  حا فررررةشفت  جفررررم حاررررذك  ت ررررف  إارررر  تبررررلا حااصررررةئص حا احرررر م ا بمرررر  حا رررر حة يرررر  إطررررةةا حاالغررررو  
 حمحطاؤ . ؤفأ اة م حخ هةاةا حام  ام ي  تجليل افهوب حا  حة  ال  ت لب ةؤارم اار ا  اال فهروب ت رسمل إار  

  هوب حا  حة  ال  ب ة  حالةح م  حخؤةطم بةاوحقع.اجسوى حاالف  ي  ؤفأل ابدم حخ هةاةا حاب الفم ي  تأ اا اف
 ا فررا حااةؤررأ إارر   ررل حا رر حة ب ثةبررم دمررة  يدرر    بدرره ج ررا اب يرر  ابررفأل  الرر  ججررو ا ررسهل) يرر  إطررةة 
ا سعرفةا حاغة ررم حام  فررم  ا رروغةا   واشررة.  بهررذح حاسب اررف حخ  حئرر  يررإن حاامررة  حافدرر    بررل ؤارر  حل ررة  يرر  

 اه يعًا  أل إطةة تطاف فم ي  ؤل ا حا م  م  شفدا حا    افم يفهة.ت دفا اجسوى حا  حة  افهو 
 :القرار اتخاذعملية  ثانيا/

تبسا    الفم حتاةذ حا  حة ب دا  ةب ش   وش  حاب الفم حخاحةام ي  حا  ةةاع  ت ب  حخاحة  احئ ة إا  حتاةذ 
 ا  حا وحةا حا سةؤم   ال  ضو  حا وقف حا حشأل.حا  حة حا الفت ب ة يسمة ي اع حلشلح) حا م وا   ذاك  يً ة اإلادةجفة

تبرر )   الفررم حتاررةذ حا رر حة بأجهررة: "إحررلحة ؤدررت ابررفأل   ررة  ارري بن  فبالرره حافرر ا يرر  اوقررف اررةل  ذاررك  مررل  -
دليا ابفأل ببل ت ففت دلحئا ااسالفرمل  يً رة  حخسفةةحافجص حالقفا االالحئا حا اسالفم حاس    دأل إتاة هة. ب  ش  اج م 

                                                 

 .263ل ص2001ل احة ؤةال االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل المبادئ والنظريات والوظائف -اإلدارةاوقف ؤليل اج لل   -1
 .9ل ص1999 االم    حاسو اع ل اص ل ل ادسام حدأل  فمةمدخل تطبيقي –القرار  اتخاذفن ا ل  ال حاجدفت بؤ ل حاا    -2
 .22ل ص2010حلةانل ل ل احة االم   االم    حاسو اعل   ةنالقرار اتخاذحصائية في إلاألساليب اال حا   ت ل ا ال حافعال ةؤ -3
 الوب  ق تل اذك   اة  سف ل قرارات التمويل حالة مؤسسة اإلسمنت بالشلف اذاتخأهمية نظام المعلومات المحاسبي في  فةا  ال حا ةاةل  -4

 .40ص ل2008 حاا حئ ل ل  ةابم ؤ فام دأل دو ال  شالفلكالفم حابالوب حمقسصةا م  حاساةةام   الوب حاس فف ل تاصص اةافم  اجة امل  حاس فف 
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 ا ك  شذح حاسب اف  ال    الفرم حمخسفرةة حاسر  ترست دمرةً   الر  حاارلحئا حا سروي   ببرل  1.ا ساذ حا  حة"اسوقبةا ااسالفم 
 ت فف هة  يا ابةيف  اجلا .

 ا صررل بب الفررم حتاررةذ حا رر حة بأجهررة: " تجالفررا  ت فررفت كةيررم حا سغفرر حا حا  ررس كم حاسرر  تاعررع اال فررة  حابال رر  اررأل  -
ال فم  حل رةافي حاد فرم  حخؤصرةئفم بغر ض حاوحرول إار  ؤرا ب  جسفارم خال ابةاما حااجأ حابال    حام  ام حاب

 2حاجالول". األ  ت حاا  ج دسوحفةا  ح سمسة ةا اسطافا شذا 
حا رررةئت  الررر  ب رررة  ببرررد حا برررةيف  اثرررا: حكس رررةش ؤصرررم بكاررر  يررر   خسفرررةةحا ررر حةحا شررر  حم حتارررةذإذح   الفرررم  -

ةج  حا افبرةا  شرذا حا برةيف   ليرل ل لن   فرع حا ر حةحا حا وقل تاففد حاسدةاففل تويف  حاوقرمل  ارةا  ؤارت حخجسر
 3حااليا حليعا إا  ؤل كاف  دوح طم حا بةيف  حا  سالام. حخسفةةتساذ ي  ذشأل حا ةئت بةاب الفم ل  اسأ   

ك ررة بن   الفررم حتاررةذ حا رر حةحا قررل تدررون اررأل بحرربي حا ه ررةا حخاحةاررم  مررل تمففررذ حا  ررةةاع لجهررة اه ررم ت رروب 
حااليا حلج يل  حاالحئا حا مة ام تسطالي امية حاس ففر  درفأل حلاروة حاطةةئرم  حلاروة حا ه رم امبر ) بيرأل   ال  حخسفةة

 جعع ق حةحتمة  ي  ب  حتاةا ج ف . 
إن   الفم حتاةذ حا  حةحا ك ة حتفا  الفهة حابليل األ حابال ة  حاارةة األ تبرل اجروة حاب الفرم حخاحةارم   وش شرة  ءن  -

  ؤل كاف   ال  قلة   كفرة   حا فرةا  حخاحةارم  الر  حتارةذ حا ر حةحا حخاحةارم حا مة رامل  ارأل جاةه حا  ةةاع يسوقف إا
شررذح حا مطالررا بحرراح حاسفدفرر  يرر  حاب ررا حخاحة  ي كرر  إارر  ؤررل ببفررل  الرر    الفررم حتاررةذ حا رر حةحا  امةشاهررة حا سابررم 

 4 حابوحاا حاس  ت    يفهة؛
ةل ج رسطفع حا رول بن   فرع حاارةؤثفأل قرل ب  بروح  الر  ضر  ة  األ خال حاسب افةا حا ةب م اب الفم حتاةذ حا ر ح

  وا دلحئا ؤس  يست حمخسفةة دفمهة االوحول إا  حااليا حلاثا األ خال إتاة  خطوحا اجلا  حجطاقة ارأل تجليرل 
 .حا  داا ل  تجالفالهة  ت تم فم دلحئا ااسالفم كجالول اهة دمةً   ال  ابةيف  اجلا

مع حا رر حة  حتاررةذ حا رر حةحا  ابس ررل ن بأجه ررة ا رر فةن ا رر    حؤررل دفم ررة يرر   ااالررا حادثفرر  ن دررفأل افهرروب حرر
حاج ف ررم بن ادررا امه ررة الاوارره حااررةص. ؤفررأ تبسارر    الفررم حتاررةذ حا رر حة  رر  ح ب  ا ؤالررم بخفرر   اررأل اا و ررم اررأل 

 حا  حؤا حاس  ت دا   الفم حمع حا  حة.
                                                 

 . 128ل ص2002 حام    حاسو اع ل حخ دملةامل اص ل  يل  االطاة مل احة حااةابم حاالالعملية اإلدارية وظائف المديرين ال  حا  قة  ل  -1
ل اذك   اة  سف ل كالفم حالةح ةا حابالفة حابالوب القرارات اإلدارية اتخاذدور المعلومات في عملية يفجةن اجفة  الوش حا جفة حابسفا ل   -2

 .56ل ص2004حخاحةامل  ةابم جة ف حاب بفم االبالوب حلامفمل حا  الدم حاب بفم حا بوا مل 
ل ااالم ببجةن حقسصةا م القرار دراسة حالة الشركة الجزائرية للماه ببسكرة اتخاذتأثير االتصال غير الرسمي على عملية د كةن اافالمل  -3

 .219ل ص2011 ءاحةامل حابلا حابةش ل كالفم حابالوب حمقسصةا م  حاساةة    الوب حاس فف ل  ةابم اج ل خفع  ب د  ل حاا حئ ل 
ل ااالم حابالوب حمقسصةا م  حا ةجوجفمل حا االل حااةاه القرارات في المؤسسات الحكومية اتخاذ، دور نظام المعلومات في ل حةاح حاه ح  مبؤ  -4

 .396ل ص2009 حاب   نل حابلا حل لل  ةابم اا ال  وةامل 
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 :القرار مراحل عملية صنع واتخاذ /ثالثا
ن تدررررون اسسةببررررم بمسهاهررررة اساررررذ حا رررر حةل  شررررذا حااطرررروحا  ارررري يطرررروحا حا شررررفل  حاسرررر    حؤررررا حااةاجبمرررر  ب

طا   ال  حادثف  األ بادفةا حا وضو  تافأل م اس حبطم  م ت اا خطو  ب  ا ؤالم حااطو  حاس  تالفهة.  األ خال ح
حاسر  ت ر  دهرة   الفرم    حااطروحابتفرةق حادسرةش  حاارةؤثفأل حخاحةارفأل ؤرول  رلا حا  حؤرا ح لب  -إا  ؤل كاف  –امة 

 ؛  ا دأل بن جوضح ا ؤا   الفم حمع  حتاةذ حا  حة ي  حا دا حاسةا :حا  حة حتاةذحمع   
 القرار اتخاذعملية صنع و  :(09-1) الشكل رقم                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  االم ر   حاسو ارعل   رةنل حلةانل ل احة حرفةإدارة العمـال: ووظـائف المـدير فـي المؤسسـات المعاصـرة روحا يسجر  بؤ رلل  المصـدر:
 .187ل ص2012

إشةة   ال  اة  ةا ي  حا دا حا ةدال ي ل تت حاسف اا دفأل   الفرم حرمع حا ر حة    الفرم حتارةذ حا ر حةل ؤفرأ إن 
حررمة م حا رر حة ت ررف  إارر    الفررةا امهافررم ام  ررم  ا ررس    ت ررس ر يفهررة بطرر ح) اسبررلا  االوحررول إارر   ررلا اررأل 

ب الفم تفعفا بؤلشة  ال  حاالحئا حلخ ى ادمهة ي  حلحول كالهة م تبمر  حتارةذ حا ر حة اسارلب حاالحئا قل تف   شذا حا
ببلشة حاب الفم حاثةجفم  حتاةذ حا  حة  حاس   يست ض مهة حخسفةة حااليا حا مة ي االال  بةاسمففرذ  حاس فرفت  حتارةذ إ ر ح حا 

 تصجفجفم إذح تطالي حلا .

 إاةحر اسطالاةا حا  حة

 ت افص  تجالفا حل اةش

 تطوا  دلحئا  ت فف هة

 حااليا حا مة ي حخسفةة

 تمففذ حاجا حا اسةة

 ففت  تغذ م حابد فمت 

 حاسمففذ ب  إ  ح  تصجفح

 إاة   وا ا دالم ب  ي ص

 ت افص ب اةش حا  دالم ب  اااح حاف ص

 خفةةحا ؤا حا  دالم ب  حقسمةص حاف حم

 يس حض ؤا ابفأل ببل ت ففت حاالحئاإ

  سالحب حا لةحا حخاحةام حا فةب بأيبةل تا ل حاجاح

 ت فف هة  ع حا بالواةا ؤول   الفم حاسمففذ   

 حخق حة بصوحش حا  حة ب  تبلياله األ خال حاس ففت

 رررحاحمع 
رررر

 حة
 

حتاةذ
حا  

ررررررر
 حة

 

  الرف
ررررر

حمع   
م 

حتاةذ
حا  

ررررررر
رر حة
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  فرررا اس  رررف هة إاررر   ررراع ا حؤرررا   رررو) يرررست توضرررجهة  ن حااةؤرررأ حاسارررةيأل يرررإ حمخرررسا) بررر غت ارررأل شرررذح 
 1بةخسصةة  ال  حامجو حاسةا :

ا ؤالم ت افص حا  دالم:  بسا  ت افص حا  دالم اوضو  حا  حة حارذ   رفساذ شرو حااطرو  حل ار   حل ة رفم  -1
ا غروش يفهرة. لن  حا  حةل دا إجهة باق ا ؤالم األ ا حؤالهة.  حا  دالم شر  ؤةارم  رالافم غفر  حتاةذي    الفم حمع   

حا رر حة حاررذ   ررفساذ يرر  حامهة ررم  بس ررل إارر  ؤررل كافرر   الرر  ت ررافص حا  رردالم ت افصررة  فررًلح.   الفرره  صرراح تجليررل 
حا  دالم حا بمفم  حاسب )  ال  ب اةدهة  حاسوحا إا  حابةاا حل ة   ي  دالوةتهرة ارأل بدر   حاصربوبةا حاسر  توح ره 

 ف   حضجم؛إاحة  حا  ةةاعل م ف ة إذح كةجم حا  دالم غ
ا ؤالررم   ررع حاافةجررةا  حا بالواررةا: م   دررأل حاسوحررا إارر  إ اررةا ؤررا اال  رردالم ا ن حاسبرر )  الفهررة اررأل خررال  -2

حااجرررأ  حم س صرررة     رررع حا بالوارررةا. ارررذح يرررإن شرررذا حا  ؤالرررم ارررأل ا حؤرررا   الفرررم حتارررةذ حا ررر حةحا تسبالرررا بةااجرررأ 
دالم ب مل  رت حاوقرو)  الر  حاارلحئا حا  دمرم حاسر   حم س صة ل    ع حاافةجةا  حا بالواةال ب صل حاسب )  ال  حا  ر

   دأل حاسوحا إافهة  ةجفة.
ا ؤالررم دالرروة  حا بالواررةا  حاافةجررةا: اررأل حا برر  ) بن كررا حاافةجررةا  حا بالواررةا حاسرر    بررم بةا  ؤالررم حا ررةب م  -3

 درررأل شرر  اف رررم ب  ررسوى  حؤرررل ارررأل حالقررم  حا وضرررو فمل  اررذاك مدرررل ارررأل ح ررسااص حا بالوارررةا  حاافةجررةا حاسررر   
 حم سفةا  امهة يبًا ي  تجليل بببةا حا  دالم  ؤص  اسغف حتهة  حاوقو)  ال  كةيم  وحجاهة  ا ااسهة.

ا ؤالررم  ضررع  تجليررل حااررلحئا  حميس حضررةا: ببررل بن يررست تجليررل حا  رردالمل  افرر أل اررأل اةح ررسهة  تا فررع حاافةجررةا  -4
 يجص حاباقةا دفمهةل يست حمجس ةل إار  ا ؤالرم   حا بالواةا حا سبال م دهةل  تجالفا بببةاشةل  اب يم ب اةش ؤل  هةل

شةل  ذاك بن حاس افص حا الفت  جلا حا  دالم  اجص شة ي  جطرةق حتاةذ ضع دلحئا حاجالول ب  حا  حةحا حاس    دأل 
 حضحل  باة تجالفا حا بالواةا  حاافةجةا يس شلا إار  حل راةش حاسر  باا إافهرةل  بةاسرةا  يرإن اب يرم حل راةش تر ا  

يررم دررلحئا حاجالررول حا  دمررم.  جبمرر  بةااررلحئال حاجالررول ب  حااطرروط حل افررم حا  س ؤررم ا عررةافأل حا رر حة حا رر حا إارر  اب  
  حؤل امهةل يفصاح حاجا ب  حا  حة حلخف ؛ حخسفةةال ب صل حا  ةةجم  حاسجالفال ؤس  يست حتاةذ

حلار  يسطالري حا فةضرالم درفأل  ا ؤالم حا فةضرالم درفأل حاارلحئا  حخسفرةة حاارليا حليعرا: بارة ير  شرذا حا  ؤالرم يرإن -5
 ارأل  رت حخسفرةة   –ب  تبففأل ارة يس فر  بره كرا درليا ارأل ا ح رة  ارة يسصرف بره ارأل  فروش –  فع حاالحئا حا سوحي   

 حااليا حاذ   ج ا حاهل)  اجا حا  دالم اوضع حا  حة.

                                                 

 ل2011 ل   ةنل حلةانل و اعل حاطابم حل ا   االم    حاسل احة حا  فإدارة األعمال وفق منظور معاصرحجه  ال حااة ا  اة ل  -1
 .115ص
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سةؤرم ترأت  ا ؤالرم ا ؤالم حفةغم  ء ان حا  حة: ببل بن يرست حخسفرةة حاارليا حليعرا ارأل درفأل   فرع حاارلحئا حا  -6
حفةغم حا  حة ب داله حامهةئ  ت هفًلح خ اجهل  ب ة  ع أل  ضوه   هوام يه هل  مدل بن ي ح   ش  فسه  حج اةاه 

 اع اعةافأل حا  حةحا حاس   ا سهل   لب تبةةضه اع حا فة م حابةام ب  تاة  ا مخسصةحةا اساذ ه.
الفررم حتاررةذ حا رر حة تمسهرر   مررل حام طررم حاسرر  يررست ب و اهررة ا ؤالرم تمففررذ  اسةببررم حا رر حة: قررل يسصرروة حاررابد بن    -7

حخسفةة حااليا حا مة يل ب  حفةغم حا ر حة  ء اجرهل  شرذح حاسصروة خرةط  برةاطاع  م ب رة  اره ارأل حاصرجمل  ذارك 
ذ  بن   الفم حتاةذ حا  حة م تمسه  إم دوضع حا  حة اوضع حاسمففذل  تجليل حاط ا رم حا قةدفرم ا سةببرم حا ار ى حاسمففر

 اهل االسأكل بجه قل ؤ ا ؤ ً ة اال  دالم حاس  ب  لته.
 القرارات اتخاذأنواع وأساليب  المطلب الثاني:

 ذارك  تاسالف حا  حةحا حاس  يساذشة حا لةح  ير  حا  ر   ةا بصرفم خةحرم  ام  رةا حل  رةل بصرفم  ةارمل
ب  ام  ررم كثفرر    اسمو ررم جسفاررم  ن حا رر حةحا حاسرر  تساررذ يرر ءبج رري حلج ررطم  حا هررةب حاسرر  ت رروب دهررة حا م  ررةا.   

ير  حتارةذ حا ر حة تسوقرف  الر  طافبرم حا  ردالم  ن حام ةذج حاسر  ت رسالب باسبلا  تاةيأل حا  داا حاس  توح ههة ك ة 
 اوضو  حااجأل اذح يإجه األ حا هت حاسب )  ال  شذا حلجوح  حا اسالفم حاس  ت ة ل حا لي  ي  حتاةذ حا  حة.

 :أوال/ أنواع القرارات
  حل رة  حارذ  ج رسالاهل بجروح  ااسالفرمل  ابس رل حاس  رفت  الر  حا بفرةة ب  بج رةط بأل ت  فت حا  حةحا إار    د

 1 األ شذا حا بةيف   حل ه:
اررأل ؤفررأ حا اهرروا حارررذ  ياررذل يرر  حتاررةذا: يررر ى  شف برر ا  ررة  ون  بن حا رر حةحا حخاحةارررم تس فرر  يرر  جرررو فأل  -1

 2ب ة ففأل ش ة:
  Programed Decision  حا  حةحا حا ا اام •
  Non programmed Decisionsحا  حةحا غف  حا ا اام   •

حا رر حةحا حا ا ااررم  تبمرر  حا رر حةحا حا  تفمفررم حاسرر  تساررذ ا وح هررم اوحقررف اسدرر ة  تجررلن اررأل ؤررفأل إارر   خرر . 
 شررذح حامررو  اررأل حا رر حةحا   دررأل حااررم يفرره  الرر  حافرروة جسفاررم حااارر    حاساررةةش حاسرر  إكس رراهة حخاحة ل  حا بالوارررةا 
حا سةؤم. باة حا  حة غف  حا ا اج يهو غف  اجلا  اسبالا ب  داال ؤرةمال اوحقرف اسارلا   اف رم اسدر ة   غفر  

 ة تفمفمل  م يو ل إ  ح  ابل ا اً ة ا بةاام حا وحقف ب  حا  داا  ذاك ادوجهة اب ل  ب  اه م  ًلح.
 حا ا اام. يوضح حاال ل حا وحا  ا ةةجم دفأل حا  حةحا حا ا اام  حا  حةحا غف 

                                                 

 .87ل ص2011ل احة  حئا االم    حاسو اعل   ةنل حلةانلاألساسيات في اإلدارة المعاصرة: منحنى نظامياة   ال حااةة ل   وا  اجفو ل  -1

2 -Herbert A. Simon, The New Science of Management Decision, Harper and Row Ppublishers, New York, 2008, p33. 
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 مقارنة بين القرارات المبرمجة والقرارات غير المبرمجة :(03-1الجدول رقم )                
 أنواع القرارات

 قرارات غير مبرمجة قرارات مبرمجة 
 اسد ة ل ة تفمفمل اة م حاسأكل  ةافم يف ة نوع المشكلة

 يسبالا بباقةا حا اي/ حامسفام. 
 لب حاسأكل  ةافم ليل ل غف  امس  مل اة م  

 يف ة يسبالا بباقةا حا اي/ حامسفام.
 حخ س ةا  ال  حا فة ةا  حا وح ل  اإلجـــــــــــــــــــــــراء

  حخ  ح  حا جلا.
 حاجة م اإلدلح ل  حاجل   حاس ةاح اع 

 حاغ وضل ؤا حا  داا إدلح فًة.
 حا  سوى حل ال   حل  ا. حا  سوى حاس غفال . المستوى اإلداري 

 حااا    ب حاج حاجة وش حا سطوة .  حاط ق حاد فم  ب حاج حاجة وش.  األدوات 
ل حابافدةن االم  ل حاطابم الحديثة تإدارة العمال: األساسيات واالتجاهابؤ ل دأل  ال حا ؤ أل حا  ف   ل   خ  نل ااةائ المصدر:

 .108صل 2014حاب   ل حا اةضل حا  الدم حاب بفم حا بوا مل 
  فررر  حارررابد درررفأل بجررروح  حا ررر حةحا ح س رررةاح  الررر  حا  رررةةكفأل يررر   1حةحا ؤ ررري حا  رررةةكفأل يفهرررة:تصرررمفف حا ررر   -2

حررمبهةل يفف قررون دررذاك دررفأل حا رر حةحا حاف ا ررم  حا رر حةحا حاسم ف فررمل يررةا  حةحا حاف ا ررم ت رروب  الرر  ب ررة  حجفرر حا حا ررلي  
ؤفرأ   ررسالب حا رلي  ابةةيره  حا بالواررةا بةتارةذ حا ر حة ا ن ا رةةكم حآلخرر األل  شرو قر حة غةاارًة اررة  درون اس رالطًةل 

حا سةؤم اره ير  حتارةذ حا ر حة. ير  ؤرفأل بن حا ر حةحا حاا ة فرم ت روب  الر  ب رة  ا رةةكم حا  ؤ  رفأل ارع حا رلي  ير  
 حتاةذ حا  حةل  تاسالف اة ةا حا  ةةكم شذا تابًة ام ا حا فةا  الى حا لي ؛  ا دأل تجليل شذا حلج ةط ك ة يال :

حا  حة  ااار  حا  ؤ  رفأل برةا  حة  حتاةذيل حا  دالم دمف ه  م  بط  ب م ي حم اال  ةةكم ي    وب حا لي  دسجل 2-1
 اسمففذال  شو اة  ب ) بةام ا حم سالحا .

 ج ص حا لي   ال  إد ح  ا ح ة حا ر حة حاسر   رسبوا  الر  حا م  رم ب  حا  ؤ  رفأل ارأل  ر ح  قارول شرذح حا ر حةل  2-2
 ب  بن حا لي  شمة يافح حا  حة؛

ا لي  بط ه حليدةة  حل ئالم  اطالي حا  ةةكم ي  إدلح  حا ب ل  اسوا  قفرةا  حا مةق رم  تو فره حل رئالم   وب ح 2-3
 حاجا حاذ   اا بن توحا شو إافهل ادمه ات  بالمه اال ا و م. حخسفةةبجفأ يو ه حا ا و م إا  

ا و رم بن ؤ رت حلار  ل إم بجره يوضرح اال دون اهت ببد حاسأ ف   ال  حا  حة   ح حا لي  اال  ؤ  فأل بأن   2-4
 ي  حامهة م ي  يلا  يا اة ي حا امة ًاة.

                                                 

ل القرار في المؤسسة االقتصادية، دراسة حالة مجمع إسمنت الشرق الجزائري  اتخاذهمية نظام المعلومات في أدور و حاطفي حاوحي ل  –1
 .103ل ص2012حئ ل بط  ؤم اكسوةحا  الوبل ق ت  الوب حمقسصةال كالفم حابالوب حخقسصةا م  حاساةةام   الوب حاس فف ل  ةابم ي ؤةا  اة ل حاا  
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حا  حة  وح  بكةن ا     ق حة بب ير  حرفغسه حامهةئفرمل  شرو  حتاةذ  أل حا لي  حا  ؤ  فأل   هم ج  شت قاا  2-5
حا امة رًاة  ببرل ت فف ره ليدرةةشت  اسرةة ارة ير   قس حؤرةتهت ؤالروًم ابفمرملء  لة ابالواةتهت بةام رام اال  رةكا حاب الفرم   شمة 

  ي  شذح حام ا ت احا اة م ا ةةكم حا  ؤ  فأل  أل حلج ةط حا ةب م.
دفأل بجوح  حا  حةحا  يً ة اال  سوى حاسم ف   حاذ  يسارذ يفره   Ansoffحا  حةحا ؤ ي حا  سوى حاسم ف  :   ف    -3

 1حا  حةل يفجلا دذاك  ا م بجوح  األ حا  حةحا  ش :
حا حاسرر  تصررمع يرر  حا  ررسواةا حاسم ف فررم حاررلجفة  تسبالررا بةاب الفررةا حاس ررغفالفم حا رر حةحا حاس ررغفالفم  شرر  حا رر حة  3-1

اال    م. تبل حا  حةحا حاس غفالفم بق ش إار  إتارة  حاسبالف رةا  حخةشرةاحا امهرة إار  حمخسفرةة درفأل حاارلحئا. اثرا شرذا 
 حا  حةحا حاس  تساذ ي  ظا ظ  ) حاسأكل حاسةب  حاس  تبسا  جسةئاهة اب  يم ا اً ة.

ل  تسر  ت  ارة   ر   برةخاحة  حاو رط ا  حةحا حاسدسفدفم: تساذ شذا حا  حةحا األ ط ) ةؤ ة  بق ةب حخاحة  ب ح 3-2
 اهرست . تجليرل ا رةة حاب را دمرة  حاهفدرا حاسم ف ر  ب  شذا حا ر حةحا ير  ت  ار  حاو رةئا حاا ارم اسج فرا حلشرلح) ب 

 حا رروحةا  ت فررفت يبةافررم باح  حاوؤرلحا حاسم ف فررم يرر  إطررةةح رسالحب يرر  شرذح حامررو  اررأل حا رر حةحا دلة رم كفررة    ية الفررم 
 . فة ةا  بشلح) حا  حةحا حم س حتفافم

شررذح حامررو  اررأل حا رر حةحا  الرر  ا ررسو  حخاحة  حابالفررةل  شررذح اررة  فعرر   الفهررة  حتاررةذحا رر حةحا حم ررس حتفافم: يررست  3-3
    م.  اجسةج شذح حامو  ارأل حا ر حةحا إار  اة م  ةافم األ حا  ك امل  تجلا شذا حا  حةحا حلشلح) حم س حتفافم اال

ابالواةا تسبالا بةا   ) حا  س االفم حاس  تجفا بةا م  م  حاسأكل امهرةل  تسطالري حل اوارم ير  حاسمففرذ  اة رم  ةافرم 
 2.األ حخاس حبل بةخضةيم إا  ت ف شة بةةتفة  اة م حا اةط    حابةئل  حاسدالفم

 3ا  حةحا األ ؤفأ اة م  توي  حا بالواةا إا   ا م بجوح :اة م توي  حا بالوام:  ا دأل تصمفف شذا ح -4
حا رر حة يرر  ؤةاررم حاسأكررل:  ا صررل بجةاررم حاسأكررل حاسررةب ترروي  حا بالواررةا  ررأل حا رر  ) حاس ررغفالفم  ب رربةة حا رروحةا  4-1

  حا فوا  حا جلاحا حا ف  ضم  ال  حاب ال  كذاك حاافةةحا حا سةؤم  حابةئل حا س تي  ال  كا امهة؛
حا ر حةحا ير  ظر  ) حا ارةط     روا ابالوارةا   ئفرم ب   حتارةذام حا اةط  :  تبدره   الفرم حا  حةحا ي  ؤة 4-2

غفرر  كةاالررم باررةب حررةجع حا رر حةل  ت ررسالب تالررك حا بالواررةا حا جررلا  يرر  ؤ ررةش حؤس ررةما  قررو  حااررليا تجررم كررا 
 كا امهة؛ ادمه  ب ) ج ام حؤس ةل ؤل ن  %100حا   )ل يف  شذا حاجةام م  ب ) حةجع حا  حة حا   ) 

                                                 

 .105ل صمرجع سابقحاطفي حاوحي ل  -1
  .22ل ص2007لطابم حل ا ل   ةنل حلةان ل ادسام حا اس ع حاب ب  االم  لنظم المعلومات المحاسبيةحةاق اطفع  ة     خ  نل  -2
وطم  حل ل ؤول: حل ةافي حاد فم  ا ةشة ي  ل حا الس   حاأساليب المدخل الكمي وأهميتها في ترشيد القرارات اإلداريةج ف م بؤ ل حاصفلل  -3

 .5ل ص2008جوي ا   24-33ل حاا حئ ل 1955ب ا  20حا  حةحا حخاحةامل كالفم حابالوب حخقسصةا م  حاساةةام   الوب حاس فف ل  ةابم   حتاةذ
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حا رر حة يرر  ؤةاررم  ررلب حاسأكررل: شررذح حامررو  اررأل حا رر حةحا قررل  دررون بكثرر  بش فررم لن ؤررل  هة يسدرر ة بة ررس  حة يرر   4-3
اارررةل حل  رررةل حاساةةارررم  غف شرررةل  شررر  تالرررك حا ررر حةحا حاسررر  تسارررذشة حخاحة   مرررلاة ت  رررت بشرررلح) حا  ررر    حابةارررم 

بإادةجفررم ؤررل ن ب  اررأل حا سغفرر حا ب  حا رر  ) حا سوقررع   فة ررةته  تدررون حخاحة  يرر  ظرر  ) م تبالررت يفهررة ا رراً ة 
   واشة ببل حتاةذ حا  حةل  ذاك ب اي  لب توي  حا بالواةا  حاافةجةا حادةيفم  بةاسةا  حبوبم حاسما  دهة.

 :القرارات اتخاذأساليب ثانيا/ 
اهرررل  حاوقرررم احةارررم ارررأل حل رررها إاررر  حلحررربي ارررأل ؤفرررأ حاخحا ررر حةحا ح تارررةذم  تسبرررلا حل رررةافي حا  رررة ل

تسلةج . حا  حةحا حتاةذل ب ها   ةئا ابل حاجل   حاسا فأل  حا ب  حا اص  إ ح  ؤا ابفأل ا  دالم قةئ مي حاسدالفمل 
 رررسالحب شرررذا ح رررسالحب حاطررر ق حابال فرررم  حا اةضرررفم حا ب رررل   اسوقرررف حببرررل ذارررك حاو رررةئا يررر  حاصررربوبم اسصرررا إاررر  

 ي  حا ةئل ب  حا لي  حخاحة .حل ةافي ا ن حلخ ى  ال  طافبم حا  دالم   ال  ت ل
 ل ب الوش ب  اا و م األ حل ةافي تبسا  بيعا األ غف شة بجفأ   درأل تطاف هرة و ي   دأل حا ول بجه مك ة 

ب ررالوش ا ن  خرر   حخسفررةةن بيرر  شررس  حا رر  )ل دررا إن كررا ظرر )   الرر  جررو  حل ررالوش حاررذ    دررأل تطاف ررهل ب  
طافبرم حا  ردالم  حا ر  ) حا حشمرمل   ا درأل  لل  ت رلي ا اال وقرفيسوقف  الر   رل   مةحر  اثرا: ةب  حا رلي  ب  حا ةئر

 1إا  ق  فأل:ت  فت ب ةافي حا  حة 
 بس ل شذح حامو   ال  ا واةا  ب ه امهةل حااا    تاةال حآلةح  ي  حاج رةئا  2 حل ةافي حام  ام   حاس الفل م :  -1

  حا سةؤم  حاجدت حا اص   الفهة.
حل ررالوش ح ررسالحب حا ررلي  ؤد رره حا اصرر   ح س ررةاا  الرر  حا رر  م حااليهفررم  حاجدررت حا اصرر :  ابمرر  شررذح  1-1

حااليهفم ي  إاةحر حابمةح  حا ئف فم حاهةام اال وقف  حا  داا حاس  تب ض اهل  حاس رلي  حا رالفت لببةاشرةل  تجالفرا 
 حا ررر حةحا غفررر   ال ررر  قفةً رررة بةل رررةافي حلخررر ىل  خةحرررم حتارررةذ ت فرررفت حا بطفرررةا حا سةؤرررم.  شرررذح حل رررالوش يررر  

حا ررر حةحا غفرر  حخ رررس حتفافم حاسررر   درررون  حتارررةذحل ررةافي حاد فرررم. إم بن شرررذح حل ررالوش   درررأل بن  درررون اارررلً ة يرر  
 تأ ف شة اجل ًاحل  كذاك ي  حا وحقف حاطةةئم حاس  تسطالي اوح هم   ابم؛

حا ر حةحال  اةذحت ادس اهة حا لي  األ تاةةبه حا ةب م  األ تلة ه ي   الت حاه ب حخاحة   ا ةةكسه ي  حااا  :  1-2
 ابة  سه االا حاج  حا  ةةاع حخاحةام حاس  تماح ب  تف ال  يس حا حاسأاا حاس    عفهة ي  حاسفدف   حاسجالفرا  حاس فرفت 
اال وحقف حاس  توح هه. كا ذاك  غف ا األ حلاوة تاس ن ي  ذشمه  ادون اهة ب  شة إا  ؤل اة ي  اوح هم حا  رةكا 

                                                 

 .45ل صل ا  ع  ةداالقرارات اإلدارية اتخاذدور المعلومات في عملية  يفجةن اجفة  الوش حا جفة حابسفا ل -1

ل اذك   القرارات دراسة ميدانية للقطاع الحكومي في قطاع غزة اتخاذالكمية في تحليل المشكالت و  بواقع استخدام األساليةبج  حااليال ل  -2
 .14ل ص 2004اة  سف ل كالفم حاساةة  ل حااةابم حخ اافمل يال طفألل 
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حا رلي األ  حا لي  ي ا درا ؤسر  خار   م ي  شذح حل الوش  ال  خا  مفص  حااا   حا ب م ت س لق حة حتاةذحاس  تسطالي 
 حا  حةحا حاصةئام ججوشة. حتاةذحآلخ األ األ  اائه  تاةةبهت ي  ؤا حا  ةكا حخاحةام   

ق حةحتهت  ال   ةح  حابةاالفأل ابهت  تجالفا اقفا اال وقف حارذ   اةدهرهل  حتاةذحآلةح :  بس ل ببد حا لةاأل ي   1-3
أل شذح حا مطالا يإن حا لي  قل   وب بب ض ق حةا حا الئ   ال   اائه ي  حاب ا لخذ   هرم ج ر شت إ ح  قر حةا ب   ا

تبليالهل ب  ؤس  ح ) حام    مه.  ؤس  يست حاوحول إا  حا  حة حلج ي يإن حاب الفم قل تسطالي حم سبةجم بةابليل 
حا ر حة حاصرةئي  حتارةذ درأل حم رسبةجم  حم رسمةا  الفره ير  األ حاافةجةا  حخؤصةئفةا اس  فح حا مة ري امهرة  حارذ   

 حاذ    سمل  ال  ابطفةا  ؤ ةئا  ال فم الة  م.
حاج رررةئا: ؤرررفأل تدرررون حاج رررةئا اسررروي   يرررإن حا ررر حةحا حا سارررذ  تصررراح قوارررم  امط فرررمل  ا رررا ةشرررلشة إذح تبرررذة  1-4

ة ئرم  ارأل شمرة تار   بش فرم ح س رةا حا ر حة خةحرم ير  حا روحش  ب  حلؤرلحن حا ف حتارةذحاجصول  ال  حاج ةئا  ة م 
 حا  حة. حتاةذحاو ةئا حابال فم  ال  حاج ةئا ي  

حل ةافي حابال فم حاجليثم  حاد فم : ظه ا حاجة م حا الجرم م رسالحب ب رةافي حاسجالفرا حاد ر  ير  حخاحة  جسفارم  -2
م  ةافررم اررأل اعرراةام ؤاررت حا  رر   ةا  حا    ررةا حاجليثررم ؤفررأ بحرراجم حا  ررداا حخاحةاررم يفهررة  الرر  اة رر

حاسب فلل  حةةا حل ةافي حاس الفل م حاس  تبس ل  ال  حااا   حاذحتفرم ا سارذ حا ر حة  حاسا برم  حااطرأ غفر  يبةارمل  ارأل 
ض حة  خ ةئ  م   دأل بجةؤفم بخ ى يإن جسةئج حا  حةحا إن ات تدأل اج وبم  ا لة  ت لي ح حجفجة قل يس تي  الفهة 

 1ل ةافي حاجليثم  ال  حامجو  حاسةا :تبواعهة.  ي  شذح حااصوص جب ض ببد ح
شة تاةا ا دالم حتاةذ سالحب حاط ا م حابال فم ي  حا فةضالم دفأل حاالحئا حاس    دأل حتبم   بجون حاب الفةا: 2-1

ابفمم األ خال حا  ةيفه حا اةضفم  ذاك األ ب ا حاوحول إا  حاو ةئا حا ثال  حاس  تسمة ي اع حلشلح) 
 ةببم  مةح  ش : حاط ا م حابال فمل حا  ةيفه حا اةضفمل حاو فالم حا ثال   حلشلح). امه مدل األ توحي  ب حا طالوبم.

 بشت اة   ف  شذا حااجون شو حام    إا  حا  ةكا األ  ح ام الخا حام ت ب  حلخذ بدا حااوحجي حاس  ت    
ضفم  حخؤصةئفم  ال  حا  دالمل اع ح سالحب حاف ق ي  تلح ل حا  دالمل إضةيم إا  حاس كف   ال  حام ةذج حا اة

 2 كو فالم اسجليل ا ةة حا  حة حاوح ي حتاةذا.  ا دأل إ طة  ببد حلاثالم  أل ب ةافي بجون حاب الفةا جذك :

                                                 

 ةافي لحاوطم   ةا  ؤول ح  حا الس  القرارات اإلدارية، اتخاذي استخدام بحوث العلميات فؤ كةا  بفلل  ة ةن جافالمل كجفالم بارةلل  -1
 ةجف   28- 27حاا حئ ل  دفدل لب ا  20ل  ةابم ل كالفم حابالوب حمقسصةا م  حاساةةام   الوب حاس فف حا  حةحا حخاحةام حتاةذحاد فم  ا ةشة ي  

 .5ص ل2009
  ل حا الس ب البرمجة الخطية في صنع القرار وترشيد داخل المؤسسة الصناعيةفعالية تطبيق أسلو ل ب جةن دواليألل قة   ب ل اج ل شد    –2

 1955  اب 20 ةابم ل ل كالفم حابالوب حمقسصةا م  حاساةةام   الوب حاس فف حاس فف  ي  حاد فم حا طا م  حلا حا اط ق ح: حل ل ؤول حال ا 
  .5ص ل2013جوي ا   20-21حاا حئ ل  دفدل ل
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حااطم حا ثال ل يه  إ  ح  االاجأ  أل  خسفةةط ا م ةاةضفم يبةام م تبسا  حاا اام حااطفم :حاا اام حااطفم •
بيعا ا اج اال وحةا  حخسفةة حا اسبلا ل  حاس  ت  ا حاجا حليعا ا  ةكا حاب ةل حاس  تسع أل تفة ا اسغف

ابسا  ب الوش ةاةض  اساصفص حا وحةا حامةاة  ب    حلةبةه ب  بقا حاسدةافف.  بقص حاس  ت ا  إا  
حا جل ا  اسج فا شل) اجلال ؤفأ   دأل حاسباف   أل كا األ حاهل)  حا فوا حاس  تجفا دسج ف ه ي  حوة  

 اساةيمةا  ابةاما خطفم.
حل ةافي حا  سالام متاةذ حا  حةل  بصفم خةحم ي   ىت ثا ج  ام حمؤس ةما إؤل ام حمؤس ةما:ج    •

ظا ظ  ) حا اةط  ل ب  حا   ) حاس   دون يفهة اساذ حا  حة غف  اسأكل بةادةاا األ حامسفام حاس   سسج ا 
 لب ي  ااةل حتاةذ حا  حةحا؛األ ح سالحب دليا ابفألل ك ة تو ل حابليل األ حل ةافي حمؤس ةافم حاس  ت سا

حا جةكةا: تبسا  ت ثفا ا  دالم  حقبفم ي  ج وذج ةاةض ل ؤفأ  ج ا شذح حام وذج األ حاسفةحفا اة    به  •
األ حاوحقع حاب ال ل  األ خال شذا حام ةذج   دأل ا ساذ حا  حة بن يسوحا إا  ؤالول اال  دالم حا سوقبم. 

م اع حاوحقع حاب ال ل ذاك بن شذا حلخف   ت لب جسةئج قف م  ابسا  شذح حل الوش بيعا األ حالخول ي  تا ب
اس ثفالهة اا فع حابوحاا حا       ال  حا  دالمل  ادأل كالفسهة حا  تفبم ت  ح دسا بم دليا  حؤل ي ا دفم ة تبط  

 1حاجا حلاثا. حخسفةةحا جةكةا حوة  ادس الم االمسةئج ت  ح بةاسما  حالقفا   
افي حابال فم ت دأل اساذ حا  حة األ ةؤام حاالحئا حا سةؤم  حا اةط   حامسةئج األ حل ة كغف شة: شا   حا  حة •

حا سوقبم ادا امهة دوضوه. إم بن تطافا شذح حل الوش بفة الفم يسطالي ح سبةجم اساذ حا  حة  خةحم ي  
ا حا وحقف  حاجةما غف  حا  كل  ب  ي  حا وحقف حا ب ل  بةاجة ي حآلا  اس لي   تجليل اة م حمؤس ةم

حا سوقبم  كذاك تجليل إ  ةا  حابوحئل حا سوقبم خال يس   اجلا  األ خال  تا فع حاجة ي حآلا  االافةجةا 
 2 حا بالواةا حااةحم دهذا حلاوة  تجالفالهة اا سبةجم دهة ي  حخسفةة حااليا حاذ   ج ا حامسةئج حا طالوبم.

يعا حاجالول األ بجاة شة االوحول إا  إوش ؤلحن حا طالل ملاة تسبلا  تس بي ح 3 ب الوش حاسجالفا حا اد : 2-2
  ا  ل ام شذا حا بطفةا.بيعا ب الوش شو حاسجالفا حا اد ل  ذاك األ بؤفأ حا األ  حاسدالفم يإن 

: إن (PERT) (Program Evaluation and Review Technique) م حاار حاجبرب رالوش ت فرفت  ا ح  •
 رسالحب ح  دمم ارذاك حا    امفم  بأقا حاسدةافف شل) اساذ حا  حة شو حاوحول إا  تج فا بشلحيه ي  بقص  يس

                                                 

 .455ل ص2004اص ل االم  ل حخ دملةامل  ل احة حااةابم حااليلداريةإلالقرارات  اتخاذاستخدام األساليب الكمية في ل حابال  ال إد حشفت -1
حا الس    -العمومية االقتصادية الجزائرية تالمؤسساحالة إدارة  -القرارات اإلدارية اتخاذأساليب التحليل الكمي في عملية دوشمةق بؤ لل  -2

ل حااالفل  ةابم   حابالوب حمقسصةا مل حاس فف كالفم حابالوب  لحا مةخ حمقسصةا  حااليلا    م حمقسصةا م حاا حئ ام  تجليل حاوطم  حل ل ؤول ح
 .4ل ص2003بي اا  23-22حاا حئ ل 

 .351صل 2009ل احة  حئا االم    حاسو اعل طابم حل ا ل   ةنل حلةانل بحوث العمليات تطبيق وخوارزميةحاصفل  اج ل  ةاتل  -3



 لمشاريعمدخل إلى إدارة موارد ا                                                                          الفصل األول:  

83 

 

حاسررر  تسصرررف ببرررلب حاسأكرررل يررر  حل قرررةا  شرررو ارررأل حل رررةافي حا  رررسالام يررر  حخاحة  حاجليثرررم  PERT ج ررروذج 
حا طالوبرررم يررر  تمففرررذ بج رررطم حا  رررةةاع  حاسررر  تس رررت ببرررلب تررروحي  ابالوارررةا بكفرررل   رررأل حل قرررةا حا طالوبرررم لاح  

 اةل حااجون حابال فم  حا  ةةاع حااليل  غف  حا  اوقم بجةما ا ة الم.حلج طم حا اسالفم خةحم ي  ا
اسررلحاح ب  تطرروةح اررر حتبسارر  شررذا حاط ا ررم  :(CPM) (Critical Path Method) ط ا ررم حا  ررةة حاجرر ج •

(PERT)  إذ بن شمةر ارأل  صرمف(PERT)   حلج رطم  الر  ب رة  حار األ ي را. بارة حادالفرم يدةجرم جسفارم ير
ط ا رم ارأل بقرلب ط حئرا حاساطرفا حا شرذا تبرل .  ر   ط ا رم حا  رةة حاجر ج ةحراح ببرل اااهرشذح حام ةب حاذ  ب

 ررسالحاهة حاوح ررع ةس فرر  بةاسأكفررلل ك ررة تس فرر  ب عررة بتحا رراد  حا  ررسالب يرر    الفررم تاطررفا   ل اررم حا  ررةةاع 
   با ةطسهة   هوام يه هة  تطاف هة.

عا م  حا ب ل  بة سالحب  ةاا  ام   حؤل ادا ج ةط  ا دأل حا ول بجهة باح  اساطفا  ا حقام حا     ةا حا
 ي ال  ت وب  ال  ب ة  تجليل اا و م حلج طم حاس   اي بن تبط  حشس ةاة خةحة ي  حاساطفا  حاسمففذ.

ب ررالوش حاسجالفررا حاجررل :  شرر  اا و ررم اررأل حام ررةذج حا اةضررفم  حا  رروب حاافةجفررم حاسرر  تهررل) إارر  تجليررل اررلى  2-3
حل رالوش بةا فةضرالم درفأل حاارلحئا حا ط  ؤرم  ارأل بشرت حا برةيف   حي  حا سغف .  ا روب شرذ ةنحام صحاسغفف  بةا اةا  ب  

حاسرر    ررسالاهة ش ررة ابفررةةحن: حاسدالفررم حاجل ررم  حابةئررل حاجررل  اسجليررل حابةئررل حلقصرر  اررأل خررال تجليررل اررة إذح كررةن 
ب  مل ك رة   رب  شرذح حاسجالفرا كمرم  الفره  رةب ة  ق حة ابفأل  و) ي ا  إا  تج فأل  ضع حا    م  أل ارة حتاةذ

حاس  تجلن  أل إضةيم  مص   حؤرل ارأل  مةحر  حخجسرةج حاسر  ت رفط   الفره  ةنإا  اب يم ا لحة حا اةا  ب  حام ص
 1حخاحة  اع ب ة  حابمةح  حلخ ى  ةدسم ك ة   ة ل ي  ت لي  بؤلحن حا  س اا.

درررفأل  رررل  درررلحئا تررر تاا دسج فرررا بشرررلح)  ا درررأل حا رررول بن شمرررةر ب رررةافي ابفمرررم ت رررهت يررر  حتارررةذ حا ررر حة ارررأل  
حا م  رررةا حخاحةارررمل  بن شرررذا حل رررةافي تاعرررع إاررر  اررر   حا   وحارررا يسوقرررف  الررر  إتاة هرررة حامارررةه ب  يمرررسج  رررأل 

 تاةشالهة حاف ا.
 
 
 
 
 

                                                 

كالفم ل 6ااالم حاوحؤةا االاجون  حالةح ةال حابلا -أسلوب شجرة القرار نموذًجا –ساليب الكمية في صناعة القرارألا امي دأل حاس ك ل  -1
 .100ل ص2009حاا حئ ل  ل ةابم غ اح م لحابالوب حمقسصةا م  حاساةة    الوب حاس فف 
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 المطلب الثالث: معايير تقييم المشاريع حسب ظروف القرارات
بطررر ح) كثفررر   ارررأل بحرررجةش  ففرررلا ررر   ل  تبحررراجم   الفرررم ت فرررفت حا  ررر   ةا ج رررةطًة شةارررًة يررر  إاحة  ب  

سارررذ  حا ررر حةحال  حااهرررةا حا  وارررم اال  ررر   ةا  الررر  بش فرررم حارررل ة حارررذ  ت ررروب بررره   الفرررم ت فرررفت احا  ررر   ةال   
   جاةؤهة  ح س  حةشة  تج فا بشلحيهة. حا     ةا ي

ل  ذارك ير  ظرا شمةر تجل ةا ااسالفم توح ه اساذ حا ر حة ير  حاوحقرع حاب الر  اال  ر   ةا  ام  رةا حل  رةل
  وا حا    حا حالحخالفم  حااةة فمل  ذاك  ال  حخسا) ؤةما اساذ حا  حة حا  ةة إافه  ةبً ة  ا سل   شذح حلا  
ح س ةا  لا األ حا بةيف  حاس  ت رة ل ير  حخسفرةة حاط ا رم حا ائ رم  حاسر  تبرفأل اسارذ  حا ر حة ير  تج فرا حلشرلح) 

 حا س ثالم بةاجةما حاطافبم حا  سهليم؛
 معايير تقييم البدائل في ظل ظروف أكيدة: /أوال

يو ل  لا كاف  األ حاط ق  حا بةيف  حا  سالام ي  حاسجالفا حا ةا  امسةئج اةح م  ل ى حا  ر   ةا إم بجمرة 
 :شت حا بةيف  حا ةئبم حم سب ةلب  و) ج ك   ال  

 ررسث ةة ارأل خررال حررةي  حاسررلي ةا شرر  حافسر   حاا اررم م ررس  ة  اا ررا حامف رةا حلحررالفم اا 1يسر   حم ررس احا: -1
حام ل رررم حا س حك رررم حاسررر   ج  هرررة حا  ررر   ل ارررع حلخرررذ ببرررفأل حم سارررةة  ةارررا حا ررر  م  رررأل حم رررس احا. ب  شررر   رررلا 
حا موحا حاا ام م سبةا  بحا حا االغ حا  سث   األ حةي  حاسليا حام ل  حا مو ل  اعة) حاسليا حام ل  اابعره 

𝐓االغ حاذ    ةةن بأحا حخ سث ةة.      مم ببل بخ ى االسوحا إا  حا  =
𝐈

𝐑
 

 : فترة االسترداد.T                     :حيث
                           Iستثمار األصلي.ال: قيمة ا 
                          R:  صافي التدفق النقدي السنوي.    

 :تس ف  شذا حاط ا م ب هوام حاج ةش  ادأل ي خذ  الفهة اة يال 
بجهة تساةشرا حا ف رم حا امفرم االم روال يهر  تسبةارا ارع  ؤرل  حام رل حا سج  رم ير  حا رمم حل ار   الر  بجهرة ا رة ام  •

 اوؤل  حام ل حا سج  م ي  ب   مم األ حا موحا حااؤ م.
 ةبجهة تساةشا حاسلي ةا حام ل م حا ج  م ببل يس   حم س احا  حاس  قل تدون اه م بجفأ ت     ال  ق حة حخ سث ة •

                                                 

ل 2006حاثةاثمل حا اةضل حا  الدم حاب بفم حا بوا مل  ل حاطابمحابافدةن االم  ل ةااحة  حاس واالفم ي  حا  ادخح   حا فلحج ل  بافألاج ل  -1
 .320ص
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  سمل شذح حا بفةة إار  حار بح حا جة را  ا فرة  حابةئرل ارأل حا  ر   ل ؤفرأ يم ري  1:(ARR)حابةئل حا جة ا   -2
حا بح حا جة ا  إاة إا  كالفم حخ سث ةة  ت    حام ام ابلل حابةئرل حاا رفا  الر  حخ رسث ةة  ءارة يم ري حار بح إار  

 ا حا الدفم:ؤ وق حا الدفم  ت    حام ام حا  سا  م حابةئل حاا فا  ال  ؤ

ابلل حابةئل حا جة ا  =
اسو ا حالخا حا مو  
إ  ةا  حم سث ةة

 

 ت رر   شررذا حام ررام ب عررة حا رر ا ا اررأل حا و ررواحال  ابرر ) اسو ررا حاررلخا حا ررمو  بأجرره حاو ررفا حاج ررةد  
 رةل االلخا حا مو  حا ج ا خال     حا      دفم ة  ب ) إ  ةا  حخ سث ةة بأجه كالفرم حخ رسث ةة  ت ر ا ةب  حا

 2حاثةدم  ةب  حا ةل حابةاا  جف ةا حاسأ فه حل افم؛  ت سة  ط ا م ابلل حابةئل حاو فا ب ة يال :
  هوام   الفم حمؤس ةشل ك ة بجهة تس    اع حا فةشفت حا جة افم ا فة  حالخا   ةئل حخ سث ةة. •
 ه ط ا م يس   حم س احا.بن شذا حاط ا م  ي  ؤةام حلخذ ب سو ا حالخا  م تساةشا ب      األ حالخا ببد •

 باة بشت  فوش شذا حاط ا م يسسالاص ي  بجهة:
 تساةشا حا ف م حا امفم االم وا. •
 تساةشا توقفم حاسلي ةا حام ل م. •
:  بارر  حررةي  حا ف ررم حاجةافررم  ررأل حافرر ق دررفأل قررفت حاسررلي ةا حا اصرروام (VAN)ابفررةة حررةي  حا ف ررم حاجةافررم   -3

 3ل ال   امفم ابفمم  ا دأل حاسباف   مه بةاباقم حاسةافم: ااةاغ حخجفةق حخ سث ةة  اال      خا

𝐕𝐀𝐍 =
𝑪𝑭𝑵𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝟏
+

𝐂𝐅𝐍𝟐

(𝟏 + 𝒊)𝟐
+ ⋯ +

𝑪𝑭𝑵𝒕

(𝟏 + 𝒊)𝒕
+ ⋯ + 

𝑪𝑭𝑵𝒏

(𝟏 + 𝒊)𝒏
− 𝑰𝟎 

  :حيث
                                VANصافي القيمة الحالية : 

                                                 nCF.مجموع التدفقات النقدية خالل عمر المشروع : 
                                  0 I  :مبلغ اإلنفاق األولي 

                                    Iمعدل الفائدة أو الخصم : 
 

                                                 

ل بط  ؤم اكسوةحا ا امل كالفم حابالوب حمقسصةا مل المنهج اإلسالمي لدراسة وتقييم المشروعات االستثمارية دراسة مقارنةدوابفل ببالوجل  -1
 .37ل ص2000 ةابم امسوة  ق مطفممل حاا حئ ل 

كالفم حابالوب ل ااالم ش ةل إي ا فةل حابلا حا ةبعل نحو استخدام مؤشرات مالية إسالمية في تقييم المشروع االقتصادية فأل اج ل   جةنل ؤ -2
 .104 ةابم حا الفل حاا حئ ل صل حمقسصةا م  حاساةة    الوب حاس فف 

3-M.Y. Khan&P.K. Jain, Financial Management, Published by Mc Graw Hill India, New Delhi, India, 2014, p76. 
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و ررل  رران ؤررةما   دررأل بن تدررون  الفهررة قف ررم حررةي  قة ررل  حا رر حة ا بفررةة حررةي  حا ف ررم حاجةافررمل   واررة ت
 1حا ف م حاجةافم ك ة يال :

𝑉𝐴𝑁بن  دون  • > اة  بم  بن حاسلي ةا حام ل م حالحخالفم بكا  األ حا ف م حاجةافم االسلي ةا حام ل م حااةة فم  0
  األ  ت يإن حا       بسا  ا بح إذح  ج ا  اةا  ي       بحجةبه.

𝑉𝐴𝑁 بن  درررون  • < ة  بمررر  بن حا ف رررم حاجةافرررم االسرررلي ةا حام ل رررم حالحخالفرررم بقرررا ارررأل حا ف رررم حاجةافرررم  شرررو اررر 0
 االسلي ةا حام ل م حااةة فمل اة  بم   لب إادةجفم قاول تمففذ حا      لجه  ج ا خ ةئ .

𝑉𝐴𝑁بن  دون  • =  شو اة  بم  ت ة   حاسليا حام ل  حالحخال   حاارةة    شمرة ي  رع قر حة قارول ب  ةيرد  0
 إا  طافبم بحجةش حا     . حا     

 مل حا فةضالم دفأل حاارلحئا حم رسث ةةام حا اسالفرم بة رسالحب شرذح حا بفرةة يرإن حل اوارم تدرون االارليا حارذ   ج را  •
 بكا  حةي  قف م ؤةافم االسلي ةا حام ل م

 ررم  برر ) ابررلل حابةئررل  حاررلحخال  بأجرره  ررب  حااصررت حاررذ  تس ررة ى  مررلا حا ف 2:(TRI)ابررلل حابةئررل حاررلحخال   -4
حاجةافرررم االسرررلي ةا حام ل رررم حا سوقبرررم اال  ررر    ارررع تدالفرررم حخ رررسث ةة ب  حرررةي  حا ف رررم حاجةافرررم   رررة   حرررف .  ارررأل 
حا اؤ  بن ابلل حااصت ي  شذا حاجةام  دون ااهوم باا) ط ا م حةي  حا ف م حاجةافم. ك ة ياؤ  بن ابلل 

ببةئرل  برةال ابرلل حااصرت دفم رة تفسر ض ط ا رم حرةي   حابةئل حالحخال   فس ض بن حاسلي ةا حام ل رم  برةا إ رسث ةةشة
 حا ف م حاجةافم بن حاسلي ةا حام ل م  بةا إ سث ةةشة ب بلل  ةئل  كالفم حلاوحل حا  سث   .

𝑻𝑹𝑰 = 𝑽𝑨𝑵 = ∑
𝑪𝑭𝒕

(𝟏+𝒊)𝒕
𝒕
𝒊=𝟏 − 𝑰𝟎=0 

𝐼0 = ∑
𝑪𝑭𝒕

(𝟏 + 𝒊)𝒕

𝒕

𝒊=𝟏

 

  :حيث
                  tCF" التدفقات النقدية الصافية خالل الفترة :t" 

0                                Iتكلفة االستثمار : 
                     iمعدل العائد الداخلي : 

                                                 

: ل حا الس   حال ا  حل ل ؤولنماذج تقييم البدائل االستثمارية بين النظرية والتطبيق مع اإلشارة إلى حالة الجزائرل   خ  ن د اب حا بفلل  -1
 حاا حئ ل  دفدل ل 1955 ب ا 20 ةابم    لل كالفم حابالوب حخقسصةا م  حاساةةام   الوب حاس ففحاس فف  ي  حاد فم حا طا م  حلا حا اط ق ح

 .14ل ص 2013جوي ا   19-20
2-M.Y. Khan&P.K. Jain, Financial Management, op. cit, p87. 
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إذح كةن  ب  حااصت حا ةئل ي ال  أل ابلل حابةئل حالحخال  شذح  بمر  بن حا ف رم حاجةافرم حاصرةيفم  رةاام  برذاك  •
      . اي ةيد حا

إذح كةن  رب  حااصرت   را  رأل ابرلل حابةئرل حارلحخال  تدرون حا ف رم حاجةافرم حاصرةيفم او ارم  برذاك   درأل قارول  •
 حا     .

إذن   درأل  ضرع قة رل  ا ارول ب  ةيرد حا  ر   ةا ؤفرأ يرست حا ارول  مرلاة تدرون ابرلما حابةئرل حااةحررم 
خصرت ابرفأل  جرلاا حا  رسث   خ رسث ةة باوحاره.  دهة ت ال  أل  ب  حااصت حا ةئل ي  حا وق حا ةافرمل ب   رأل  رب 

 باة  مل حا فةضالم دفأل اا و م األ حا  ةةاع يإجه يست حخسفةة حا      حاذ   ج ا بكا  ابلل  ةئل احخال .
 مررلاة تدررون تدالفررم حخ ررسث ةة ااسالفررم دررفأل حا  ررةةاع قفررل حالةح ررم  صرراح اررأل حاصرربي  PI: 1ا شرر  حا بجفررم   -5

مةاح إارر  ابفررةة حررةي  حا ف ررم حاجةافررم.  خصوحررًة  مررلاة م  دررون شمررةر تمة رري دررفأل حاجدررت باررل ى حخ ررسث ةة ح ررس
حةي  حا ف م حاجةافم  ؤارت حخ رسث ةة حا طالروش.  ابر )  الر  بجره ؤةحرا ق ر م حا ف رم حاجةافرم ا ا رو  حاسرلي ةا 

∑]حام ل م حا  س االفم  PV𝑛
i=1  اةضفم: ال  ااالغ حخ سث ةة حل ة    ابا   مهة بةا بةاام حا   [

𝑷𝑰 = 𝟏 +
𝐕𝐀𝐍

𝐈𝟎
=

∑ 𝐏𝐕𝐧
𝐢=𝟏

𝐈𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐥 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭
 

  بة سالحب ا ش  حا بجفم يإن   الفم حخسفةة حا      تست  ال  حامجو حاسةا :
𝑃𝐼حررجفح  1بن تدررون قف ررم ا شرر  حا بجفررم بكارر  اررأل  • > ل شررذح  بمرر  بن حا  رر    ارر بح لن قف ررم حا االررغ 1

   األ قف م ااالغ حخ سث ةة حل ة  .حابةئل ب ال
𝑃𝐼حرجفح  1بن تدون قف م ا ش  حا بجفم بقا ارأل  • < ل  شرذح  بمر  بن حا  ر    خة ر  لن حا االرغ حابةئرل 1

 بقا األ ااالغ حخ سث ةة حل ة  .
𝑃𝐼حجفح  1بن تدون قف م ا ش  حا بجفم ت ة    • =  شمة تدون ج طم حاسبةالل لن حا االغ حابةئل   ة   ، 1

 حخ سث ةة حل ة  . ااالغ
  قة ل  حا  حة بن يست حخسفةة حا      ذ  حا  ش  حا بجفم ب ال  األ حاوحؤل حاصجفح.

 ثانيا/ معايير التقييم في ظل الخطر وعدم التأكد:
تررت يرر  حابمصرر  حا ررةدا  رر ض ابررةيف  حاس فررفت حخ ررسث ةة  حا امفررم  الرر  يرر  ض ابفمررم ك ررة  رراا بن ذك جررةل 

ه شمة شرو ارةذح  جرلن اال برةيف  حاسر  ترت   ضرهة إذح تغفر   حؤرل ب  بكثر  ارأل تالرك حافر ص؟  حا  حل حاذ   ط ه جف 

                                                 

1-Aft, Lawrence S, Productivity Management and Improvement, Pren tice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersy, 
U.S.A, 1992, P157. 
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 الرر  ح ساررةة بن ظرر  ) حافرروب اف ررم بةاعرر  ة  ظرر  ) حا  ررس اا  اررأل شمررة ج ررأا حاجة ررم إارر    رروا ابررةيف  بكثرر  
ارص بةالة رم حل ار  ايمةافدفم تأخذ ببفأل حم ساةة كا حا   ) حا جفطم بةخ سث ةة  ت حبطهة بةؤس ةما ابفمرم ت

حاسماررر  ب رررلى تج رررا حاسرررلي ةا حام ل رررم اال  ررر   ل ادرررأل قرررل توح ررره   الفرررم حاسماررر  ج رررص يررر  حا بالوارررةا  حا بطفرررةا 
حخؤصررةئفم حاسرر  تبفررا تجليررل ج ررام حمؤس ررةما  شرر  حاجةاررم حاسرر  توحررف ب رر  )  ررلب حاسأكررلل يرر  ؤررفأل بجرره إذح 

ساررةةش اةضررفم اسدرر ة  دلة ررم كةيفررم ؤفررأ ت دررأل اررأل ؤ ررةش كةجررم   الفررم حاسمارر  ت ررسمل إارر  دفةجررةا  ءؤصررةئفةا ا
 1. تجليل حؤس ةل تج ف هة ي  حا  س اا جدون ي  ظا ظ  ) حا اةط  

  صررل بررةاسوقع حا اةضرر  حا ف ررم حا سوقبررم اصررةي   E(VAN):2ابفررةة حلاررا حا اةضرر  اصررةي  حا ف ررم حاجةافررم  -1
برم حاجرل ن ا رس اا ا  جرم بةؤس رةما ابفمرم.  امره حا ف م حاجةافم اال       شذح  ال  ب ة  بخذ حا   ) حا سوق

   دأل إ اةا حاسوقع حا اةض  اصةي  حا ف م حاجةافم بإتاة  حااطوحا حاسةافم:
تجليل حا ر  ) حا جس الرم حاوقرو  ا رس اا   رةا  جفسر ض ؤرل ن  ا رم ؤرةما إقسصرةا م شر  ي ضرفم حاسفرةؤلل  •

 حاف ضفم حا بسلام  ي ضفم حاس ةؤب.
كرا ي ضرفم ارأل شرذا حاف ضرفةال تجرلا شرذا حمؤس رةما بصروة  اوضرو فم قةئ رم  الر  تارةةش تجليل حؤس رةل  •

 اةضفم.
 تجليل حاسلي ةا حا  ةدالم ادا حؤس ةل خةص بدا ي ضفم. •
 I)0(با ع توقبةا شرذا حاسرلي ةا اط  ًؤرة امهرة قف رم حخ رسث ةة حل ار   E(VAN) امه   دأل حاجصول  ال   •

𝐄(𝐕𝐀𝐍) يا حاباقم حاسةافم: = ∑ 𝑬(𝑪𝑭𝒏) − 𝑰𝟎  
𝒏
𝒊=𝟎

3 
 : األمل الرياضي لصافي التدفقات  nE(CF(     :             حيث

                            )0(I    اإلستثمار األولي : 
 قة ل  حا  حة ا بفةة حلاا حا اةض  اصةي  حا ف رم حاجةافرم   وًارة تو رل ؤرةاسفأل   درأل بن تدرون  الفهرة قف رم حلارا

 حا اةض  اصةي  حا ف م حاجةافم ك ة يال :
 :حالة مشروع واحد

𝐸(𝑉𝐴𝑁)إذح كةن حلاا حا اةض  اصةي  حا ف رم حاجةافرم بكار  ارأل حاصرف   • >  ير  شرذا حاجةارم يرست قارول 0
 حا     .

                                                 

 ل2009حلةانل  لام     ل احة حافة  ة وتقييم المشروعات االقتصادية، دراسة الجدوى ا حاباالوج ل  بفل  ةا  حاجاقاج ل اج و  -1
 .325ص
 .15ل ا  ع  ةدال صنماذج تقييم البدائل االستثمارية بين النظرية والتطبيق مع اإلشارة إلى حالة الجزائرد اب حا بفلل   خ  نل  -2

3- Robert Houdayer, évaluation financiére des projets, Ed economica, Paris, 1999, P134. 
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𝐸(𝑉𝐴𝑁)باة إذح كةن حلاا حا اةض  اصةي  حا ف م حاجةافم بقا األ حاصف  • < ي  شرذا حاجةارم يرست ةيرد  0
    .حا  

 :حالة أكثر من مشروع للمفاضلة
يرر  شررذا حاجةاررم  دررون حا  ررسث   باررةب اا و ررم اررأل حاافررةةحا  اررأل حااررليه  بن  اسررةة حا  رر    حاررذ   ج ررا 
بكار  قف رم اسوقبرم اصرةي  حا ف رم حاجةافرم.  اس رهفا   الفرم ت تفري شرذا حاافرةةحا   رسالب ارة   ر   ب اطرا شرا   

 حا  حةحا؛
بؤررل ا ررةيفه حاس ررسم حا طال ررم حا  ررسالام يرر  قفررة  ااررةط  حا رر حةحا حخ ررسث ةةامل حمججرر ح) حا بفررةة :  شررو  -2

ل  ا ثرررا ب عرررة حاارررذة 1 ابررر )  الررر  بجررره: "ا فرررة  الة رررم ت رررسم حابةئرررل حا سوقرررع ؤل  ررره  رررأل حا ف رررم حا سوقبرررم اررره"
ا ؤررل  هة  ررأل حاس بفبرر  االساررةيألل  تبارر  ااررةط  حخ ررسث ةة  ررأل ااررةط  حججرر ح) حاسررلي ةا حام ل ررم حالحخالفررم حا جس رر

 :2قف سهة حا سوقبمل  ا دأل ؤ ةش حمجج ح) حا بفةة  دسطافا حاباقم حاسةافم

𝛔 = (𝑽𝑨𝑵) = √𝑽(𝑽𝑨𝑵):𝛅 = √∑ [[𝐗𝐢𝐭 −  𝐄𝐭(𝐱)].𝟐 𝐏𝐢𝐭 ]𝒏
𝐢=𝟏 

 : القيمة المتوقعة للتدفق النقدي؛tE(X): االنحراف المعيار؛ 𝛅 :             حيث
                 it X  متغير عشوائي ويمثل التدفق النقدي الصافي المتوخي خالل الفترة :t؛ 

                  itP  االحتماالت المرتبطة بحدوث التدفق الصافي المتوقع خالل الفترة :t؛ 
 اررست حتاررةذ قرر حة حخ ررسث ةة ؤ رري قف ررم حمججرر ح) حا بفررةة ل يدال ررة كةجررم قف سرره كافرر   ال ذاررك  الرر    رروا 

 ةط   ا تفبم تصجي شذح حا  حة  حابده حجفح.اا
حاساةيأل كأ الوش ا فة  اة م ااةط  حا     : ب ة بن حاسارةيأل ارأل ا رةيفه حاس رسم يرف دأل حم س رةا  الفره ير   -3

ابةاام حاجةام  ةب م حاذك  ؤفأ   سب ا إا   ةجي حمجج ح) حا بفةة  ا فة  اة م ت سم  ةئرلحا حا  ر     رأل 
 3 اج ي تاةيأل حاسو اع دسطافا حاباقم حاسةافم:حا ف م حا سوقبم اهة. 

 تاةيأل حةي  حا فت حاجةافم:   دأل حاجصول  ال  قف م حاساةيأل األ خال حاباقم:

𝑽(𝑽𝑨𝑵) = ∑ 𝑬(𝑽𝑨𝑵)𝟐 − [𝐄(𝐕𝐀𝐍)]𝟐 
  حا ف رم يإذح ؤصالمة  ال  قف م حاساةيأل يإن حمجج ح) حا بفرةة  ارة شرو إم حاارذة حاس بفبر  ا ف رم تارةيأل حرةي

حاجةافم؛  تسوقف   الفم حتاةذ حا  حة  حا فةضالم  ال  طافبم حا اص حةؤي حا      يإذح كةن اغةا ح يإجره  اسرةة 
                                                 

1-Wilson o’shaughnessy, la faisabilité de projet, édition SMG, France, 199, p187. 
2-Jean Louis Amelon, L'essentiel à connaître en gestion financière, 3ème Edition Maxima, Paris, 2000, pp44-49. 

 .332ا  ع  ةدال ص لوتقييم المشروعات االقتصادية، دراسة الجدوى اج ل اج وا حاباالوج ل  بفل  ةا  حاجاق -3
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حا  ر    حلكثرر  خطروة  بة ساررةةا   ةدرا بكارر   ةئرل ا دررأل باررة إذح كرةن حابدرره غفر  اجرري االاطر  يفاسررةة حا  رر    
 حاذ  يوح ه بقا خط  ا دأل.

 ةافم ي    الفم حاس ففت:  بسار   شرذح حل رالوش بؤرل حل رةافي حاجليثرم حا  رسالام ير  ب الوش شا   حا  حة حمؤس -4
تجالفا حا اةط    لب حاسأكلل ي  حا فةضالم دفأل حاالحئا حم سث ةةامل  تس ثا شا   حا  حةحا ي  حا دا حاافرةج  حارذ  

م دررفأل حااررلحئا  الرر  ابفررةة  أخررذ حرروة  شررا   تمررسج دررلحئا يرر  شرردا ج ررةا   ا ررسالب يرر  ؤةاررم حخقسصررةة بةا فةضررال
 1 حؤل اثا حا بح ب  تاففد حاسدالفم ي  ظا ظ  ) ب  ؤةام حااط ؛

بصررفم  ةاررم يمة رري شررذح حل ررالوش حافرر ص حخ ررسث ةةام حاسرر  تس فرر  دسسررةبع حا رر حةحا  ارر  حارر األل ب بمرر  بن 
ا حؤرا  رةب مل  ت رةشت شرا   حتاةذ ق حة حخ سث ةة ي  ا ؤالم ابفمم  بس ل  ال  جسةئج حا  حةحا حاس  تت حتاةذشة ي  

حا ررر حةحا يررر  إدررر ح  ااسالرررف حاارررلحئا  حابةئرررل حا سوقرررع ادرررا درررليا يررر  ظرررا   ررروا تو ارررع حؤس رررةا  األؤرررلحن حا سوقبرررم 
 ا س اال  اهذح  طالا  الفهة ت  فم شا   حا  حةحا حمؤس ةافم.

 2اة  حااطوحا حاسةافم: اامة  شا   حا  حةحا حمؤس ةافم جالب األ حاف فأل إا  حاف ةة ب  حابده  ذاك دس
 ت  ت ا بع كم طم دلح م اال  ت حاافةج   حاذ   بسا  ج طم حتاةذ حا  حة حامهةئ  ب  ق حةحا حاسجول؛ •
 تسف   األ حا  بع خطوط ا س ف م كا خا   ثا بؤل حاالحئا حا  دمم اع كسةبم إ ت حااليا  الفه؛ •
  أل بؤل حا  حؤا حاس      دهة تمففذ حااليا؛ يمسه  كا دليا األ حاالحئا دلحئ   حغف   ت ثا ج طم ؤلن تبا  •
 يسف   األ ج طم حاجلن ي    ا س ف م  دسي  الفهة حاسليا حالحخا حا سوقع امه اع حؤس ةل  قو ه ؛ •
يسفرر   اررأل ج طررم حتاررةذ حا رر حة حل ل يرر    ت ثررا حاجالررول حااليالررم تمسهرر  دم طررم ؤررلن تسفرر   امهررة يرر    ا ررس ف م  •

 ليا اع حؤس ةما  قو هة؛ت ثا حاس لي حا حا اسالفم االس
 تسد ة جفه حااطوحا حا ةب م دمفه حل الوش قاا حا  حة حخ سث ةة  حامهةئ . •

 ؤس  تست   الفم حاس ففت  حا فةضالم دفأل حاالحئا حا سةؤم يسبفأل بن تارلب   الفرم حاس فرفت ارأل جهة رم حا را  ل ة و رة 
 ج را بيعرا حامسرةئج ب  حارذ   ج را ب الر  قف رم  إا  حااالف  دلح م حا ا   ل ؤفرأ  اسرةة حاارليا حخ رسث ةة  حارذ 

 ج ل م اسوقبم؛
ا رررة  ررراا تسعرررح بش فرررم ب رررالوش شرررا   حا ررر حةحا حمؤس ةافرررم ب رررة تررروي ا ارررأل ابالوارررةا  بفةجرررةا ا سارررذ حا ررر حة 
بةخضةيم إا  بجه   ر ح بإاخرةل تجالفرا حؤس رةا  اال ر حةحا حا  ؤالفرمل  ارة  برةش  الر  شرذح حل رالوش حربوبم تطاف ره 

                                                 

 .33ل ص1999 لل احة  حش  االم    حاطاة مل حلةانمقدمة في بحوث العملياتل  الف ةن  افلحال حاط ح جماج ل  -1
 .108ل ا  ع  ةدال صوب شجرة القرار نموذًجاأسل –األساليب الكمية في صناعة القرار امي دأل حاس ك ل  -2
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تت إااةج حخسفةةحا ب  اسغف حا ا تاطم يف ة دفمهةل ك ة بجه   سب ا ابلل خصت  حؤل االالحئا يهو درذاك  خةحم إذح
  فس ض ت ة   حا اةط  دفمهة  شذح م  دون حجفح احئ ة.

 ثالثا/ أساليب تقييم قرار المشاريع في ظل ظروف عدم التأكد:
  حاس    دأل ؤص شة بإ اة  يف ة يال :يو ل حابليل األ ب ةافي بجون حاب الفةا ي  ت ففت حا      

تجالفرررا حاج ة رررفم:  بساررر  ارررأل حل رررةافي حاسجالفالفرررم حلكثررر  ح رررسالحاة يررر  ت فرررفت حا  ررر   ةا يررر  ظرررا ظررر  )  -1
حا اررةط     ررلب حاسأكررلل  اهررست شررذح حل ررالوش دسجليررل اة ررم ح ررساةبم ب  ؤ ة ررفم حا رر حة حخ ررسث ةة  جسفاررم االسغفرر حا 

ياجأ ير  ارلى تغفر  حرةي  حا ف رم حاجةافرم ب  ابرلل حابةئرل حارلحخال  جسفارم االسغفر  حا جس الم ي  قفت اجلاحتهل يهو 
حا جس ررا لؤررل حابوحاررا حاسرر  تررلخا يرر  ؤ ررةش حاسررلي ةا حام ل ررم اثررا: ؤاررت حا افبررةال  ررب  دفررع حاوؤررل ل تدالفررم 

 1ؤل ن . حاوؤل ...حا ل  است اةح م شذا حا سغف حا ي  ظا ظ  ) إقسصةا م اساةيمم  تفةؤلل ت ةؤبل بكث 
 ا دأل تطوا  ب الوش تجالفا حاج ة فم دوضع قف م إ  ةافم اصةي  حابةئل حا سوقع ي  كا حا   ) حا ةب مل 
 ت يست ؤ ةش حا ف م حا سوقبم اصةي  حا ف رم حاجةافرم ادرا ي حرم إ رسث ةةامل افرست ا ةةجرم حامسرةئج  الر  ب رة  حا ف رم 

 2.حا سوقبم اصةي  حا ف م حاجةافم ادا ي حم إ سث ةةام
 تارلة حخشررةة  إارر  بجرره م   ررس ط يرر  تجالفررا حاج ة ررفم تجالفررا كررا حا سغفرر حا دررا تجالفررا حا سغفرر حا حا ئف ررفم 
حاس   فس ض ؤل  هة  ت    ب دا كاف   ال  ق حة حةؤي حا     .  اهذح حا بفةة إ اةدفةا ك ة اه  رالافةا   درأل 

 3ؤص شة بةخسصةة يف ة يال :
 :حخ اةدفةا -
 ام ي  حم سب ةل؛يس سع بةاا ةطم  حا هو  •
    ح دسويف  قلة األ حا بالواةا  حاافةجةا حا سبال م بةا سغف حا حا ئف فم  الى ا ةش سهة ي  اة م حا اةط ؛ •
  ررة ل  الرر  تصررمفف حا سغفرر حا حا  ررس المل حاسرر  اهررة تررأ ف  إ اررةد  ااةشرر  اررأل  هررم  حاسرر  اهررة تررأ    ررالا  اررأل  •

  هم  بخ ى  ذاك  ال  حاسلي ةا حام ل م حالحخالفم.
 :ا الافةاا -
م  بسا  كةيفة ي  حمخسفةة درفأل حافر ص حخ رسث ةةام حا سةؤرم حاسر  تسارةيأل اة رم ااةط شرة حلار  حارذ   يس تري  •

  الفه ببد حا  حةحا حخ سث ةةام حااةطئم.

                                                 

 .286-285ص ل صل ا  ع  ةداالتأصيل العلمي والتطبيق العملي -دراسات الجدوى  ةطف  ةد  طهل  -1
 .56ا  ع  ةدال ص لمقدمة في بحوث العملياتل  الف ةن  افلحال حاط ح جماج ل  -2
 .75ل ا  ع  ةدال صيدية لضواحي العاصمةالتقييم االقتصادي لمشروع كهربة شبكة السكة الحد ففةن يمفال  –3
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 صرربي ؤ ررةبه  مررلاة  دررون بكثرر  اررأل ت ررلي  حؤس ررةا  االسررليا حام ررل  حاررلحخا يرر  كررا  ررمم اررأل  ررموحا حاب رر   •
 ؛حخقسصةا  اال     

  بسا  تجالفا حاج ة فم بن حا سغف حا حا ئف فم ا س الم  أل ق حة حم سث ةةل  شذح قل يسمةقد اع حاوحقع حاب ال . •
ج  ارم حلابررةش حخ ررس حتفافم:  اطالررا  الفهرة ب عررة حا صررفويم حا اةضررفم ب  ط ا رم حا رروكم  اررست حم س ررةا  الرر   -2

يامرررر  حا  ررررسث   توقبةترررره  الرررر  اا و ررررم اررررأل شررررذا حاط ا ررررم  مررررلاة  جررررةط حا  رررر    ب رررر  ) غفرررر  بكفررررل  بةاسررررةا  
حم رررس حتفافةا حا برررل  ا رررا ة  حاسررر  ت رررة ل حا  رررسث    الررر  اوح ررره حا اهرررول.  ارررأل حا برررةيف  حا  رررسالام يررر  شرررذا 

 :1حاط ا م اة يال 
":  شررو ابفررةة حا  رر ة حا سفررة ل حاررذ  يهرروى حااطرر   حاررذ  Maxi Maxابفررةة حاسفررة ل "ا فررة  بكارر  حلكارر " •

ؤ رررةش حلارررةن ارررذح يهرررو  فعرررا حا  ررر    حارررذ   ج رررا بكاررر  قف رررم إقسصرررةا م  يررر  بؤ رررأل   فعرررا حاررر بح  الررر 
 حا   ) اذح      ب عة ب  فة  بكا  حلةبةه ي  بؤ أل حا   ).

":  درره حا  فررة  حل ل ؤفررأ بن حا  رر ة يامرر  ت فف رره  الرر  Maxi Minابفررةة حاس ررةؤب ا فررة  بكارر  حلقررا " •
ي  حا  س اال يهو ا  ة ؤذة  ب )  أل حااط   افعرا حلارةن ب ة  بن ب وح  حا   ) ش  حاس   سسج ا 

  بةاسةا   اسةة حا      حاذ   ج ا بكا  قف م إقسصةا م ي  ؤةام ب وح  حا   ) حا سوقبم.
":  بده شذح حا بفةة ؤةام حا   ة حاجذة ج اًفة ؤفأ   سالب االس الفا قلة حخادرةن Mini Maxابفةة حل ف " •

دررليا إ ررسث ةة   خرر   يرر  شررذا  حخسررةة م بةبررةه كررةن اررأل حا  دررأل تج ف هررة اررو اررأل ب ررف حا  ررسث    الرر  إضررة
حاجةاررم يسطالرري حلارر  تررويف  اصررفويم حل ررف  ذاررك بة ررسا حج حاا ررةئ  حامةتاررم  ررأل حخسفررةة كررا دررليا يرر  كررا 

 ظ  ) حا  دممل شذح ا ةةجم بةاالحئا حا  س ؤم  ادون حمخسفةة  ال  ب ة  تج فا بقا ب ف ب  بقا بةبةه .
":  بس ل شذح حا بفةة  ال  حلاا حا اةض  اصةي  حا ف م حاجةافرم  ذارك Laplaceفةة ت ة   حمؤس ةما  "اب •

ي  ظا تدةي  حاف ص  بةاسةا  إةيةق كا ظ ) األ حا   ) دم ام حؤس ةل اس ة ام اع بةق  حام ي حااةحرم 
افرم. ادرأل ارة ي خرذ  الر  شرذح بدا حا   )  ادون حمخسفةة  ال  ب ة  بكار  قف رم اسوقبرم اصرةي  حا ف رم حاجة

حا بفةة شو بن إةيةق كا ظ ) األ حا ر  ) بةؤس رةما اس رة ام ارأل شرأجه بن  ار ج حا بفرةة ارأل ؤةارم  رلب 
 حاسأكل حاسةب.
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 األول خالصة الفصل
ب  حافبةافةا ذحا ت ال ا امط   ؤ ي ط ا م  (Activities)يسدون ب  ا     األ اا و م األ حام ةطةا 

 جهة رمل  تاسالرف حا  رةةاع  ررأل  (Life Cycle)ير  اوقرع حاب را. كرا ا ر    اره دلح رم  ا ة  ؤفرة  حاسمففرذ حاب الفرم 
ببعهة حاابد األ ؤفأ طافبسهة  جو فسهة األ  هرمل  ارأل ؤفرأ ؤا هرة ارأل  هرم بخر ى. ك رة بن ب  ا ر    اره 

ب  يرة  تسدرون شل) اجلا. كا ا     اه ؤل ا بجفأ ت س ر ابه ج ةطةا بخ ى  ادون حخطةة حابةب اال      ا
 حابةاالم.  اوحةا ب  ا     األ حامةؤفم حا ةا مل حا األل حا وحال  حا بلحا  حلا حا 

 بسارر  حاسبرر )  الرر  حا  رر     حا فررةشفت حا  تاطررم برره شرر  حل ررة  افهررت حا  رر     ادوجةتررهل  بةاسررةا  إاحةترره 
إاحة  حا  ررةةاع تاسالررف يرر  ببررد   حا ررالفتل ةغررت بن حخاحة  ب رردا  ررةب اهررة  مةحرر   ب ررةافي  حؤررل  إم بن بةا رردا

خصةئصهة  ااةائهة كوجهة إاحة  اهة دلح م  جهة م اجلا ل  شر    الفرم ؤفوارم ت رسففل ارأل حا صرةاة حا سةؤرم بط ا رم 
تطافررا حا ب يررم  حا هررةةحا  حلا حا  تبس ررل  الرر إاحة  حا  ررةةاع يررام  ررم اررأل ب ررا تج فررا بشررلح) اجررلا  دوضرروه. 

 .حا      اسج فا اسطالاةا حا       حل ةافي حاس مفم  ال  بج طم
ك ة تبسا  ب عة اةح م حاال ى ج وذج اجةكةا يافأل األ خااه تصروة حا  ر    قارا حاارل  ير  حاسمففرذ  ذارك 
اع ةن حاجفة   ال  حا وحةا حامةاة  األ حاعفة   اسفبفا ا ة شذا حالةح م  اي ترويف  حخ رلحا حابال ر   حاب الر  اهرة 

فف  حاافةجةا  حا بالواةا حالقف مل  كا شذح  ف ر ح دسرويف  اة رم ابفمرم ارأل حاف رفأل  مرل  حخؤةطم با فع  وحجاهة  ت
 حا  حة  ية الفم ح سالحب حا وحةا. حتاةذ

ك ة تت   ض ااسالف ابةيف   ب ةافي ت ففت حا  ةةاع ي  ظا ظ  ) حاسأكرل   رلب حاسأكرلل  ير  ؤةارم   روا 
قسصرررةا م حاسررر  يم رررا دهرررةل  ارررأل حا بررر  ) بن حا ف رررم  مصررر  حااطررر  ي ف رررم حا  ررر    تسرررأ   دسغفررر  حا ررر  ) حخ

 ج رررا بيعرررا  حارررذ حا  ررر     حخسفرررةةحخقسصرررةا م اال  ررر    ت رررسا ارررأل حاسرررلي ةا حام ل رررم حا سوارررل   مرررهل ؤفرررأ يرررست 
 اال وحةا حا ةافم حا سةؤم األ ام وة حلشلح) حا اسةة . ح سالحب

ا حا بررةيف  ا ةةجررم بغفرر ا اررأل حا بررةيف  حلخرر ىل قرر حة ابررفأل قررل  بطرر    جررًة ج رراًفة ب الرر  لؤررل شررذ حتاررةذك ررة بن 
  ادأل  اي بن م يمطو  شذح حا  حة  ال  تاةشا اال بالواةا حاس  توي شة حا بةيف  حلخ ى.
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 تمهيد:
ةةاع بغرد حام ر   ررأل حخرسا) ااةمتهررةل ت ثرا حاوظرةئف حخاحةاررم حلج رطم حا ئف ررفم حاسر  ترست يرر  كرا حا  رر

 حاهرل) حل ة ر   ك ة   وب دهة كا حا لي األ ي  ااسالف حا  سواةا حخاحةارم دلح رم ارأل حاساطرفا  حجسهرة  بةا قةبرمل 
األ تمففذ شذا حاوظةئف شو ح سالحب حخادةجفةا حاا  ام  حا ةا م حا سوي   ير  حا  ر    بيعرا ح رسالحب  خالرا حاارو 

ت غفا كةيم حا وحةا حا سوي   إا  بقص  طةقةتهة حا  دمم اسج فا حلشلح) حا   و  بأقرا حاسدرةافف  حا مة ي األ ب ا
اع ا ح ة  حاموحؤ  حخج ةجفم ير  حاسبةارا ارع حابمصر  حاا ر    تج فرا بكار  قرلة ا درأل ارأل حاسبرة ن ير  حا  رةةاع 

 :األ خال
ب ررة يسو رري   الرره ُا ررس اا اسج فررا بشررلح) حاساطررفا حاررذ    رراا حاسمففررذ ؤفررأ يررست اررأل خاارره حتاررةذ حا رر حة 

حا    م خال يس    امفم ُاجلا ل  حاب ا  ال  تم فت  ت تفي  ت  فت حا وحةا حاا  ام  حا ةا م ب دا  عر أل  ر  م 
  رررهوام حم رررسالحب حخقسصرررةا  اهرررةل  ذارررك ت هفرررًلح خجارررة  حااطرررم حا   ررروام ارررأل ا ن شرررلة ب  ضرررفة ل بغررر ض 

 حم سغال حلاثا ب ة يسفا  اج ا بشلح) حا     .ح سغال حا وحةا حا ةا م 
بةخضررةيم إارر  حاسو فرره اررأل خررال إةشررةا  تجففرر  حا  ؤ  ررفأل ب مررة  تمففررذشت األ  ررةل حا وكالررم إاررفهت اعرر ةن 
 رراام تطافررا حااطررا حا   رروامل  بالرروأل حلشررلح) حاسرر   ب الررون اررأل ب ررا تج ف هررة  تسعرر أل شررذا حاب الفررم إحررلحة 

اسبالف ررةا اررأل حا ؤ ررة  يرر  ااسالررف حا  ررسواةا حخاحةاررم إارر  حا  ؤ  ررفأل  تمففررذشة يرر  حاوقررم حل حارر ل  حا رر حةحا  ح
 حا جلا  بةاط ا م حا مة ام.

ارررأل ب رررا ذارررك  اررري ا حقارررم اا و رررم حاب الفرررةا حاسررر  ت ررروب دهرررة إاحة  حا  رررةةاع اال  ةةجرررم درررفأل حامسرررةئج حافبالفرررم 
ةقم حااطمل  حاد ف  أل حمجج حيةا حا الافم ير  حاب را حا ج  م  ال  بةض حاوحقع  حلشلح) حام  ام حا بالمم  ال    

 ابةااسهةل  حاسب )  ال  حمجج حيرةا حخ اةدفرم  ترل ف هةل  شر  درذاك إج رة تهرل) إضرةيم ا رة  راا إار  حم رسالحب 
 حافبةل اال وحةا حا ةافم  حاا  ام  حا ةا م  ةيع حادفة م حخجسة فم.

حخاحة  يسرررأاف ارررأل اا و رررم ارررأل حاوظرررةئف حخاحةارررم حاسررر    قرررل إتفرررا حا فدررر  ن حخاحةارررون  الررر  بن حام رررةط
  ةة ررهة حا ررلي  نل إم بن شرر م  حا فدرر األ بجف ررهت إخسالفرروح يرر  تبررلحا شررذا حاوظررةئف تابررًة مخررسا) يال ررفم حااةؤررأ 

 حا هست دهذا حاوظةئف  ط ا م تصمففهة. 
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 المبحث األول: األسس النظرية لتخطيط في مجال المشروع
حاساطرررفا ب اررر  حاوظرررةئف حا ئف رررفم يررر  حاب الفرررم حخاحةارررم  ت ثرررا ج طرررم حاالح رررم االب رررا حخاحة ل  تبساررر   ظففرررم

 اجسررا حاساطررفا ادةجررم ا اوقررم  ءشس ةاررًة شررليًلح اررأل قاررا حااررةؤثفأل  حا  ةة ررفأل لجرره بؤررل حل ررةافي حاهةاررم اال ررفط   
  ال  حا  س اا  حاسجدت يفهل يسبلاا ب ةافاه  حت ع جطةقه  كث ا بجوح ه.

يةاساطفا حخاحة  حاذ  ججأل بصلا حاجليأ  مه شمة  بل األ بؤلن بجوح  حاساطرفا  بكث شرة تب فرلًحل  ا  رع  
ذاررك إارر  كوجرره يسبررلى  ضررع حا فة ررةا حابةاررمل  حااطرروط حاب اعررم إارر  تجليررل حلشررلح)ل  حاو ررةئا حا ج  ررم اهررذا 

 افص حخ ر ح حا حاسر  تر اى دهرة حل  رةل حلشلح)ل  حمع حا  حةحال  حاسفدف  ي  حؤس ةما حا  س اا.  األ  ت ت
ب  تسر  ت اررأل خااهررة حا رر حةحا  حل حارر  حاصررةاة  اررأل قاررا حا  رسواةا حخاحةاررم حابالفررة. كررا ذاررك  ابررا اررأل حاساطررفا 

 حخاحة  ج ةطًة يوافًة   الوكًة  ظفففًة بةام ام اال وظف حاسمففذ  حا بةح .
 المطلب األول: ماهية وظيفة التخطيط اإلداري 

حا م  ةا حا بةح   ي  ظ  ) حبام اب رل   قة رفم  اسغفر  ل  تجرم ضرغوط شرليل  اس رل ت امسارةا  تب ا
 خلاةا ذحا  روا   ةافرم  ب رب  امرةيه  ب ر  م كافر  ل  م ت رسطفع حا م  رةا حامارةه حاس رلب درل ن اوح هرم شرذا 

ا حا الفت  حامة ح ي فدون ا رس االهة حاعغوط  حاسجل ةا  حاسدفف اع حا سغف حا حاافئفم. يإذح ات ت ت حا م  م بةاساطف
 اصرررف شة تجرررم ةؤ رررم حاجررر  ؛   رررفدون  الررر  خاحة  بن تبس رررل  الررر  حخ ررر ح حا  ةا ا بيبرررةل  ا فرررم درررلم ارررأل 

 . حمؤس ح امحخ  ح حا حم ساةقفم 
 أوال/ مفهوم التخطيط:

 ةقةبمل  ت سالب اوحةا  إن حاب الفم حخاحةام تصمف حاوظةئف حل ة فم اإلاحة  إا : تاطفال تم فتل  تو فهل
ابفمررم اسج ررفأل حلاح   ءجاررة  حلشررلح)ل  ءن ب ارر  حاوظررةئف حخاحةاررم شرر  حاساطررفا  ءن جررةتج حاب الفررم حاساطفطفررم 
يسا ررل باطررم شررةاالم اال م  ررم  خطررا ي  فررم بخرر ىل  تبمرر  حااطررم "ك ررف بةلشررلح) حا  غرروش حاوحررول إافهررة اررع 

 حاهررررل) يس ثررررا دمسفاررررم اجررررلا  ب  بؤررررل  4حا امرررر  اسمففررررذ ذاررررك".تاصررررفص حا رررروحةا حاا اررررم اهررررةل  تجليررررل حااررررل ل 
 حا ا  ةا حا  غوبم حاس  ت ب  حا م  م اسج ف هة.

 ا رررل  ررر ) حاساطرررفا بأجررره   الفرررم يد ارررم يرررست ارررأل خااهرررة حام ررر  اال  رررس اا  حخ رررسبلحا اهرررذح حا  رررس اا  ابررر )  -
 Himann and Scott:ة "ل ؤفأ ت  ا شرذا حاوظففرم  الر    فرع " ظففم حاذكة  ي  حخاح     الفم حاساطفا بأجهة

 5حا بالواةا حاس  تجلا حلشلح)  حا فة ةال  ت  ة حخ س حتفافم حاس   اي بن تسابهة حا م  م.
                                                 

 .88ل ص2014 حلةانل ل احة حا ف    االم    حاسو اع  حاطاة مل   ةنلمبادئ علم اإلدارةل  بخ  ن  اة ل  ال حا هل  حا  ة ل  -4
 .103ص لا  ع  ةدال إدارة األعمال وفق منظور معاصربجه  ال حااة ا  اة ل  -5
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حاساطفا شو حاسفدف   حا  حة حا م ت ب أن خفةة ا س ه االب ا ي  حا  س اال  شو يسع أل إجس ة  ا رةة اجرلا 
 هو ج ةط ذشم    اا حافبةافم حا  حا تمففذشة  ءجاة شة؛اال  س اا األ دفأل دلحئا ا دمم  ااسالفمل ي

يسفرا اب رت ة حا   ال ررة  حخاحة   الر  بن حاوظففررم حاساطفطفرم تجرلا بشررلح) حا م  رم  كررذاك حا فة رةا  حاارر حاج  -
 حاالح ل حا امفم  حخ ر ح حا  حاطر ق حاسر  تدفرا تج فرا شرذا حلشرلح).  ارأل  رت  درون حاساطرفا ب ثةبرم حتارةذ قر حة 

بجه يسع أل حمخسفةة األ دفأل دلحئا اسةؤم ك ة بجه يسع أل جوً ة األ حخدسدةة  حخدلح ل   الر  ذارك يرةاساطفا ؤفأ 
 1شو   الفم حتاةذ ق حةحا ي  ب    ه األ ب  ه حام ةط حا م ت.

ت رردا   الفررم حاساطررفا حا ة ررل  حل ة ررفم االوظررةئف حخاحةاررم حلخرر ى بة ساةةشررة اجررلا  اإلتاررةا  ا رر ة    هررم 
م حا  غوش دهة  بيعا حاط ق االوحول إافهةل ي  ؤفأل  فس ض بن تل ت بةق  حاوظةئف حخاحةام شرذح حاسو ره حا م  

  م ت غي بن تدون ش  حليعا دفأل حا مةي فأل. حابةب  تابا امه ؤ ف م  حقبمل  ي  إطةة شذح حاسو ه يإن حا م
يررل حآلافررةا  حاو ررةئا  حلج ررطم " بأجرره حاب الفررم حااةحررم بصررفةغم حلشررلح)  تجلSchermerhornك ررة  برر ) " -

يررةاساطفا شررو   الفررم ا ررس     ايمةافدفررم اسم ررفت تمففررذ  2حاسرر  يماغرر  ح س ةاشررة  ح ررسالاهة اسج فررا تالررك حلشررلح).
حا رر حةحا  تهفئررم حا بالواررةا حادةيفررم حااةحررم دهررذا حا رر حةحا  تهفئررم حا رروحةا  حخادةجفررةا حاا اررم يعررًا  ررأل قفررة  

 ةب  فل  اسدةاا اال بالواةا.حامسةئج  ذاك األ خال ج 
 اةشفم حاساطفا األ خال حام ةط حاسةافم: جلا بمة   ال  اة ت لب   دأل بن ج

إن حاساطررفا   ررا   رراا ب    ررا تمففررذ  يرر  ب ارره تسجررلا حاالح ررم  شرر  حاهررل)  يرر  بخرر ا تجررلا ج طررم حامهة ررم  -1
  ش  تج فا حاهل) حا  حا حاوحول إافه؛

حاساطرفال  حاسمار  شرو ح رس  ح   تجالفرا اال ةضر   تصروة ا رة  رفدون  الفره حاسما    دا ا ةارم ب ة رفم اب الفرم  -2
حاوضع ا س اال يهو ي حل حا سغف حا حاافئفرم حاسر  تر    ير  ج رةط حا م  رمل  اجرة ل حاسمار  بةتاةشةتهرة حا  رس االفم 

 األ ب ا حم سبلحا اه؛
ل حا اطا بجه او تت تمففرذشة دلقرم حاساطفا   وب دوضع  تجليل حلشلح)ل  اعع حا وح ل  حخ  ح حا حاس   بس  -3

يررإن حاوحررول إافهررة  ءجاة شررة  دررون باررً ح  ررهًا إذن حاساطررفا شررو حااهررل حاررذ  ياذارره حا اططررون اررأل ب ررا  ضرررع 
  حفةغم حلشلح) حابةام  حاسفصفالفم؛

وة حااطررم تجسررو   الرر  درر حاج   ررا  ليررل  يسجررلا يفهررة حارر األ  حا وح ررل  حخ رر ح حا حاا اررم االسمففررذل  شررذا حلارر -4
  اي حاس ففل دهةل جفهت األ ذاك بن حااطم ش  إاسلحا اب الفم حاساطفا؛

                                                 

 .190ص ل2013حاطابم حاثةجفمل   ةنل حلةانل  احة  حئا االم    حاسو اع  حاطاة مل ،مبادئ إلدارة العامةاج ل  ال حافسةه  ةغ ل  -1
 2- Schermerhorn John R, Management ,printed by Craft Print International Ltd, Singapore,4th, U.S.A, 2011, p 163. 

https://www.google.dz/search?sa=X&biw=1600&bih=799&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Schermerhorn+John+R.%22&ved=0ahUKEwiE67jIsuzNAhWLPRQKHXbrANoQ9AgIIjAA
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 أهمية وظيفة التخطيط: /ثانيا
تأت  بش فم حاساطفا األ كوجه حا مهج حابال   حاذ  ي  ت حوة  حاب ا ي  شس  حا اةما  اجرلا ا رةةا  ابسار  

 1حخاحة    دأل تالافص بش هة: افسةه جاةه ب  ام  م.  بوا حاساطفا بفوحئل  ليل  ي  ااةما حاسطافا
حاساطرفا حاافررل   رة ل  الرر  اوح هررم حا مةي رم  حاا ررة  ير  ؤالاررم حا رراةق  حاسمرةيه اررع حا م  رةا حلخرر ى حاسرر   -1

ت ح ل جفه حام ةط؛ ك ة بحراح حاساطرفا بار ح ضر  ةاة ا وح هرم حاسغففر    رلب حاسأكرل حارذ  يمطرو   الفره حا  رس اال 
هة ي را  ءج رة  الفهرة بن تبر ) طافبرم حا ر  ) حا  رس االفمل حا سغفر    حا جس الرمل يةا م  م م ت سطفع بن تعع بشلحي

  حامسةئج حا سوقعل   اقم كا ذاك بأشلحيهة.
  ررة ل حاساطررفا يرر   ضررع بشررلح)  حضررجم االب ررال  تجليررل حلشررلح) شرر  ب ل خطررو  يرر  حاساطررفا ؤفررأ يررست  -2

 2حا ةئ فأل  ال    الفم حاسمففذ  ال  بصف   امهة؛ب و اهة تجليل حمتاةشةا حا اسالفم االب ا ا ة  ابا حلي حا 
  رة ل حاساطرفا  الرر  حم رسالحب حلاثررا اال روحةا حاا رر ام  حا ةا رم حا سةؤررم  حروم االس ررغفا حادةارا  م ررف ة بن  -3

حا األ   ف  ي  حختاةا حا بةكه  م دل األ ح سغال كا اج م ا يرع كفرة    ية الفرم حلاح ل ؤفرأ ب ارم حابليرل ارأل 
 األ حا م  ةا حاس  تت تصففسهة  بوا ا اي  لب بخذ دوظففم حاساطفا حخاحة  ي  ب  ةاهة. %80أن حااةؤثفأل ب

 ع أل حاساطفا حمةتاةط حا مط   دفأل حا  حةحال يوضع حلشرلح)  بالوةتهرةل ير ا  إار  حمةتارةط حا مط ر  درفأل  -4
بصرررفم كالفرررم بةلشرررلح) حابةارررم  حا ررر حةحا حاصرررةاة ل ب  تررر تاا قررر حةحا حا رررلي األ دابعرررهة حارررابدل ك رررة بجهرررة تررر تاا

 3اال م  ةا.
 ب ا حاساطفا  ال  تج فا حاسم فا دفأل تالك حلشلح) ك  م تسبةةض اع ببعهةل درا تسدةارا  تم رات  رواة  -5

 ي   افا حاغة م حامهةئفم. ك ة بجه يم ا دفأل   فع حل  ةل  حام ةطةا  حاسص يةا حا سبال م دسج فا حلشلح).
  ا ررداا حا  ررس اا حاسرر  قررل تبسرر ض  ررف  حاب ررا ب  حمجج حيررةا حاسرر  قررل   ررة ل حاساطررفا يرر  حاسبرر )  الرر -6

تدررون ببفررل   ررأل حلشررلح)  ؤالهررة  تصررجفجهةل ك ررة  ب ررا  الرر  حاساففررف اررأل حآل ررةة حاعررةة  اال فة ررآا حا ررالافم باررة 
 4حا فة آا حخ اةدفم ي ل تدون ي ص إ سث ةة ا بجم؛

حا سةببم  ال  حاسمففذ. يةلشلح) حاس  يست تجليلشة ي  ا حؤا يوي  حاساطفا   ةئا حا قةبم حالحخالفم  حااةة فم    -7
 حاساطفا ش   اةة   أل ابةيف  ةقةدفم   ة  ب و اهة جسةئج حل  ةل  تصجفح حمجج حيةا  مل ؤل  هة؛

                                                 
1- John Ivancevich, Peter Lorenzi, Seteven Skinner, Management : Quality and Competitiveness, Mc Graw-Hill, 2rd 
ed, Boston, U.S.A, 1997, p278. 

 .181ل ص2001ل احة  حئا اطاة م  حام  ل   ةنل حلةانلمبادئ اإلدارة النظريات أو العمليات والوظائفاج ل قة ت ق اوت ل  -2
3- David Holt, Management Principles and Practices, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 3rd ed, New Jerse, 1995, p216. 

 .121ص ل2011 حلةانل ل الم  ال احة حا مةشج مبادئ إدارة األعمال مفاهيم نظرية ومنطلقات علميةيفصا اج وا حا وح ة ل  -4
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تالك ش  بشرت حافوحئرل حاسر    درأل بن  ج  هرة حاساطرفا حخاحة   مرل  ضرع ب رم خطرمل  روح  كةجرم تالرك حااطرم 
 شة حا  سوى حخاحة  حل ال  ي  حا م  مل ب  كةجم األ اه م حا  سواةا حخاحةام حاسمففذ م. ةام يسوا  إق حة 

  دأل حا ول بصفم  ةارم بن بش فرم حاساطرفا تس حيرل ير  حا  رسواةا حابالفرة االهفدرا حاسم ف ر   تس رع ير  اة رم 
ح يررر  لً تصررراح بكثررر  تجليرررشررر واهةل  ترررمافد شرررذا حلش فرررم كال رررة حتاهمرررة إاررر  حا  رررسواةا حارررلجفة االهفدرررا حاسم ف ررر    

ادوجةتهررةل  بررةا غت اررأل بن  ظففررم حاساطررفا شرر    الفررم ذشمفررم  ء  حئفررم امفصررالم  ررأل حاسمففررذ إم بجهررة اف ررم ج ررةط 
 يسبفأل باحئه ب ب ل  أل بةق  حاوظةئف حخاحةام حلخ ى.

 ثالثا/ الحاجة إلى التخطيط: 
  ررةل ت  اًاررة تب ررا يرر  دفئررم ااسالفررم ج ررأا حاجة ررم إارر  حاساطررفا حابال رر  اررأل ؤ ف ررم بن   فررع ام  ررةا حل

 اسمو ررم  يرر  احخررا كررا دفئررم تجررلن اسغفرر حا ا ررس     غفرر   ةدسررمل  اهررذح حا رراي مدررل اال م  ررةا بن ت رروب بب الفررم 
حاسمارررر  ا ب يررررم شررررذا حا سغفرررر حا  تجليررررل إتاةشةتهررررة  ةحررررل تأ ف حتهررررة  الرررر  حا م  ررررةا؛  اررررأل دررررفأل بشررررت حاسجررررل ةا 

 :1الساطفا اة  أت  حاعغوطةا حاس  بد  ا حاجة م ا
حافارو  حا امفرم: حاعررغوط حا س حيرل  اس الررفص ا ة  حاوقرم  شرو حاوقررم حارا ب خت ررةب حاب را  حاارل  اررأل  ليرلل ا ررل  -1

بحرراح افسررةه حلاح  حامررة ح  حا مةي ررم يرر  حا م  ررةا شررو تررويف  حاوقررم ب   رر  م حم ررساةبم اطالاررةا  حؤسفة ررةا 
ل يةاساطفا   ة ل  الر  ترويف  حاوقرم   ر  م حم رساةبم ارع حلخرذ حا  سهالدفأل  غف شت ا أل تسبةاا ابهت حا م  م

 ت الفص حاسدالفم   اةا  حااوا ؛ بةم ساةة
ت حيررل تب ررل ام  ررم حل  ررةل: يدال ررة إ احا ؤاررت حا م  ررةا  تب فررلشةل ت حيررلا كررذاك ب اررة  حا ررلي   ا رر  افةته  -2

لخرر ىل  جسفاررم اس حيررل حا مساررةا إ احاا  تب ررلال  قال ررة جاررل قرر حًةح يرر  ااررةل ابررفأل  صررمع ب برر ل  ررأل حا اررةما ح
حا م  م تب فًلح  ح احاا حل وحق حاس  تالاهة حا م  مل  ح احا حا مةي ونل  ءذح ارة بةحاا حا م  رم بن تا ر  امةي رم  

 يبالفهة بن تب ا دماةه ي  ظا  لب حاسأكل  حاسب فلل  حاساطفا   ة ل حا م  م ي  ذاك.
اررأل تم ررفت  تو فرره  حلخرر ى  حخاحةاررم ى: يرر    حاساطررفا  الرر  حاوظررةئفتررأ ف  حاساطررفا  الرر  حاوظررةئف حلخرر   -3

 ةقةبمل  شدذح  اي حاساطفا قاا بن ت    حا م  ةا ي  حاال  بأ    ا  خ ل  بل ن حاساطفا   دأل  اال م  ةا 
 بن ت ف  ي  إتاةشةا  ليل  اسمةقعم  بن تبط  االبةاالفأل ةؤام غف   حضجم.

وة ب رروحق  ليررل   ا ررسهالدفأل  ررلال  حقسجررةب ب رر ح   ليررل  اررأل حابررةات   رردا إ ا ررةا حا مةي ررم حابةا فررم: إن ظهرر -4
ي حًة  تجل ةا اال م  مل  حاساطفا با  ؤفو  ي  ظا حا وق حاوح عل يبوا م حخقسصرةا  حا مةي رم حابةا فرم ت ردا 

 تجل ةا شةئالم اال م  ةا  اي بن توح ههة دماةهل  م ت سطفع ذاك دل ن حاساطفا حا الفت.
                                                 

 .115ل ص 2010حاطابم حاثةجفمل   ةنل حلةانل ل االم    حاسو اعل احة ؤةال ثةمبادئ اإلدارة الحديؤ فأل ؤ اتل  -1
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غف حا حااةة فم: حمشس ةب حا س حيل ا م  ةا حل  ةل برةاساطفا شرو حامسفارم حا اةشر   االسغفر حا حاافئفرم إ ا ةا حاس -5
حاسرر  تب ررا يفهررة حا م  ررةال ي ررلي   حا م  ررةا حا بةحرر  ن يسوقبررون  بة ررس  حة ؤررل ن حاسغفرر حا حاسرر  ت ررسل   

وحارا حاافئفرم بقرا توقبرًة ارأل غف شرة إم تاالفهت  أل حاط ق حا ل  م  تام  ط ق ؤليثمل   ال  حا غت ارأل بن ببرد حاب
 1بن   فع حا م  ةا تب ا ي  دفئةا  لب حاسأكل.

 ت  ا  مةح  حاسغف حا حاافئفم كًا األ حاسغف  حاسدمواو  ل  تغفف  حا فة ةا حاجدوافمل  حاسغف  ي  حام ةط 
حخ س ة فرمل  حاسغفر  ير  حا روحةا حخقسصةا  حابةبل  حاسغف  ي   الور حا مةي فألل  حاسغفر  ير  حا برةيف   حمتاةشرةا 

 حاا  ام  حا ةا م.
خال اة تت حاسط ق اره ؤرول اةشفرم حاساطرفا  بش فسره  حاجة رم إافره   درأل حا رول بن حا م  رةا ب اسالرف  األ

اررأل  %80 بشرردةاهة بجة ررم إارر  حاساطررفا اسعرر أل حام ررو  حاا ررة   حم ررس  حة ي ررل ب اسررم حالةح ررةا بن ججررو  بجوح هررة
 2ست تصففسهة   ل بجهة ات تدأل تطاا حاساطفا حابال    ال  بج طسهة؛حا    ةا حاس  ي

 المطلب الثاني: أنواع التخطيط اإلداري ومراحله
ب ررة بن حاساطررفا باح   اا رررس  حةام حا م  ررةا  جاةؤهررة يرررإن حا م  ررم ت ررسالب بجو رررُة ااسالفررم اررأل حاساطرررفا 

ل حاس  ت وب دهة حا م  م.  ا دأل تصمفف حلجوح   تاسةة امه اة يائت بغ حضهة  اج ا اصالجسهة ي    فع حل  ة
 حا اسالفم االساطفا ؤ ي ابةيف  ابفمم.

 أنواع التخطيط تبعا لمجال النشاط: /أوال
 3  دأل ت  فت حاساطفا  يا ابفةة حام ةط حاذ   اطا اه إا  حلق ةب حآلتفم:

بم  ؤاررت حاطالرري حا سوقررع  الفهررةل تاطررفا حخجسررةج:  اهررل) شررذح حامررو  إارر  إ اررةا حاسرروح ن دررفأل ؤاررت إجسررةج حا ررال -1
 ا ررلة ؤاررت حاطالرري حا سوقررع بة ررسالحب ب ررالوش حاسمارر ل  ا دررأل تب اررف تاطررفا حخجسررةج بأجرره  ظففررم   رروب دهررة ق ررت 
حخجسررةج  تهررل) إارر  إ ررلحا  مةحرر  حخجسررةجل  تم ررفت خطرروحا تسررةبع حاب الفررةا حخجسة فررمل  اررست اررأل خااهررة تج فررا 

 4فم اجلا    ي ًة ا بةيف  اجلا ل  بأقا كالفم ا دمم.حلشلح) حخجسة فم خال يس    ام
حاساطررفا حا ررالب :   رروب شررذح حاساطررفا  الرر  ب ررة  حافهررت حادةاررا اال ررالع حا مساررم  حا ررالع حااليالررمل ؤفررأ بن شررذح  -2

حابصرر  يس فرر  بةاسمررةيه حا ررليل يرر  ااررةل حخجسررةج  حاس ررواال  قررل تغفرر ا افررةشفت حابررةات حخقسصررةا م ؤفررأ ظهرر ا 
 م  ءتاه حمشس ةب ججو ت واا حا الع حا مسام دلًم األ  اةا  ك فم حخجسةج.بش فم حا م  

                                                 
 .78ل ص2014  ةنل حلةانل حاطابم حاثةاممل  ل احة حا ف    االم    حاسو اع  حاطاة ملأساسيات علم اإلدارة ال   اة ل  -1
 .79ل صنفس المرجع -2
 .97ل ص2011ل   ةنل حلةانلع  حاطاة ماالم    حاسو ا ل احة حافد اإلدارة نظريات ومبادئاهل  ؤ ألل    االف -3

 .112ل ص2004 ل   ةنل حلةانلحاطابم حاثةجفم لاحة حا مةشج االم    حاسو اع لتخطيط اإلنتاج ومراقبته لحاج فأل اج ل -4
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حاساطفا حا ةا :  قل بحاح شذح حامو  األ حاساطفا شةاًة ب اي حا  ةكا حا ةافم حا ب ل   خةحم ي  حا م آا  -3
 ذارك دسرويف   ةافرملحاساةةام  حاصمة فم حاداف  ل  اس ف  شذح حاساطفا بأجه يهل) إار  حاسأكرل ارأل  راام حا م  رم حا 

ةب  حا ررةل حابةاررا  ةب  حا ررةل حخؤسفررةط  حاعرر  ة  ا وح هررم ظرر  ) حا  ررس اا حا اسالفررمل كةامد ررةا ب  حاسو ررع 
 1حا فة   ب اي  اةا  حاطالي.

حابةاالم:  بم  شذح حاساطفا دسويف  حليل  حابةاالم حاع  ةام اال فةب بةاب ا ي  يس    امفم ابفمم  ى تاطفا حا و  -4
 ف  ب  ةل حا     ل  ا  ا شذح حاساطفا حخسفةة حابةاالفأل  تبفمهت  تلةااهت  ء لحاشت اال فةب بةاب ا  ذاك اع ةن 

 ال  بؤ أل   ه.  م   سص  حاساطفا  ال  تلةاي حابةاا ا    حؤل   ءج ة ي  كثف  األ حلؤفةن  اي تلةاي حاف ا 
 يثم؛ ل  ا حا ب اي حاسطوة حاسدمواو   حا  اع حاذ  ت هلا حا م  ةا حاجل

 (:Scope of Planningثانيا/ نطاق شمولية التخطيط )
 2شمةر  ا م بجوح  األ حاساطفا  يا شذح حا بفةة  ش :

حاساطفا حم س حتفا :  اغط  شذح حاساطفا ال    امفم طواالرمل  يفره يرست تجليرل بشرلح) ببفرل  حا رلى اسج فرا  -1
و يسمررة ل ااررةما   ررا ج ررةط حا م  ررم حا ئف ررفمل حاصرروة  حاسرر   ارري بن تدررون  الفهررة حا م  ررم ا ررس اًال  اررذاك يهرر

 اوضررح حا رراا حادففالررم اسج فررا ة ررةاسهةل  اررأل شمررة ي كرر  شررذح حامررو  اررأل حاساطررفا  الرر  اةح ررم  يجررص حا سغفرر حا 
 3شلح) حا م  م  ج ةطهة؛ب حاافئفم حااةة فم حاس  ت     ال  

؛ تمففرررررذ حخ رررررس حتفافم؛ حا قةبرررررم  الررررر   ا درررررأل حام ررررر  إاررررر  حخ رررررس حتفافم ارررررأل  ا رررررم   ح رررررة: حرررررفةغم حخ رررررس حتفافم
م ببفرررل  حا رررلى اال م  رررمل  تامررر  ف  بأجهرررة: "تجليرررل حلشرررلح)  حلغررر حض حا ئف رررChandlerحخ رررس حتفافم؛    يهرررة 

 4حام ةطةا  تو اع حا وحةا حاا ام اسج فا شذا حلشلح)".
طررا حخ ررس حتفافم إارر  خطررا حاساطررفا حاسدسفدرر : ت رروب حا  ررسواةا حخاحةاررم حاو ررط  يرر  حا م  ررم دس   ررم حاا -2

تدسفدفم اسو طم حا لىل اسج فا حلشلح) حاروحةا  ير  حااطرا حخ رس حتفافمل  ا ر ا شرذح حامرو  ارأل حاساطرفا   فرع 
ج ررةطةا   ظررةئف حا م  ررم اررأل إجسررةجل  ت ررواال  اةافررمل  ارروحةا ب رر امل  غف شررة.  ا ررع حاساطررفا حاسدسفدرر  اررةدفأل 

فال ل  اغطرر  يسرر   اسو ررطمل  ا كرر   الرر  ا ررأام حادفررة   بكثرر  اررأل إشس ةارره حاساطررفا حم ررس حتفا   حاساطررفا حاس ررغ
 بةافة الفم  ال  حا لى حاابفل؛

                                                 

  .66ل ص 2008ل ل حاب حقبغلحا لحاا   حاثةج  ل احة حاج ام االطاة ملاإلدارة العامة بين النظرية والتطبيق ةا  حاداف  ل  -1
 .117ل ا  ع  ةدال صوظائف المنظمة -العمليات اإلدارية -مبادئ اإلدارة الحديثة النظريات لؤ فأل ؤ ات -2

3 - John Ivancevich, Peter Lorenzi, Seteven Skinner, Management: Quality and Competitiveness, Op.cit, p158. 
4 - Peter Wright, Charles D. Pringle Mark, Kroll and John A, Strategic Management, Harvard Business School, 2nd 
ed, Baker Library ,Boston, USA, 2011, pp3-4. 
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حاساطفا حاس غفال : شو   الفم ةبا حاغة ةا  حلشلح) حخ س حتفافم بةاغة ةا  حلشلح) حاسدسفدفرم.  شرو  صرف  -3
اررأل ب  حئهررة  ررفست إاخةارره إارر  ؤفرر  ا حؤررا  شرر  ط حاماررةه  ا رر ه كفففررم إاخررةل خطررم إ ررس حتفافم اررةل ب  ب   رر   

حاسمففررذ خررال يسرر   ت ررغفالفم ابفمررمل بجفررأ   رروب شررذح حامررو  دوضررع حاسفةحررفا حالقف ررم  حااةحررم دسمففررذ حااطررا  اررة 
 1تسع مه األ ب  ةلل  حخاحة  حالجفة ي  حا م  م ش  حا    ام  أل حاساطفا حاس غفال .

 ثالثا/ التخطيط تبعًا لمجال االستعمال:
ت حاساطررفا حا  رر   إارر  جررو فأل ةئف ررفأل تابررًة اال اررةل حاررذ  تب ررا يفرره حااطررم ب   يررا حت ررة  حليررا   دررأل ت  ررف

 2حخاحة  حا ص ت اسالك حااطال  يف ة  أت  ش ه او   ادا جو :
حاساطرررفا اسدررر ة حم رررسب ةل:  تسصرررف شرررذا حااطرررا بة رررس  حةام حاسطافرررا يررر  حا م  رررمل  ت ررر ا حا فة رررةا  -1

 يال  ش ه او   ادا جو :  حخ  ح حا  حا وح لل  يف ة
ت ثررا حا فة ررةا حا اررةائ   حخةشررةاحا حاسرر   تو رره حا م  ررم يرر  تج فررا بشررليهة  حاسرر   يماغرر  بن حا فة رةا:  1-1

يالس ب بةتاةشةتهة حلي حا حابةاالون   فبهت ير  حا م  رم  ذارك ارأل خرال تطافرا حا وح رل  حخ ر ح حا حاسر  ترم ا شرذا 
إن حا فة ررةا غةااررًة اررة يررست دمةؤشررة   حررفهة اررأل قاررا حخاحة  حابالفررة ادرر  تجررلا حا فة ررةا  حتاةشةتهررة حابةاررمل  اررذح يرر

حمتاةشةا  حخةشةا م بةا  سواةا حخاحةارم   فبهرة ير  حا م  رمل ارذح يإجهرة ت ثرا حخطرةة حابرةب حارذ  يماغر  بن يرست 
 6.ا م  محماس حب به األ قاا حا لةاأل  تجليل حا الور حخاحة   حاسم ف   اه م  حا لي األ ي  ح

حخ  ح حا: ش  خطم   ا حغف   ج طفم اسد ة  تاص تمففذ   ا  حؤلل  تبسا  بكث  اقم ارأل حا فة رةال  1-2
 تسبالا حخ  ح حا  األ ؤفأ بجهة تجلا حاس ال ا حا ام  االاطوحا حاس   اي حا فةب دهة األ ب ا تج فا شل) ابفأل

 ر ح  يوضرح امرة ب ردا افصرا: ارألل  اسر ل  كفرفل  حخ 4.بةاباقةا حالحخالفم ير  حا  رت   اقسره بةلق رةب حلخر ى 
 بيرألل  ا ررةذحل يمفرذ حاب ررا ااالروأل حاهررل) حا طالروشل   الفرره يهرو ا شررل ل رالوش تمففررذ حاب را امررذ دلحيسره  ؤسرر  جهةيسرره 

  افه ا شلح االسفدف  ك ة شو حاجةل ي  حا فة ةا.
  رةل بكثر  يرأكث  ير  حام رةطةا  تالة حخشةة  شمة إا  بجه كال ة تو بم حا م  م ي  ح رسالحب إ ر ح حا حل

 حا اةما حا اسالفم قالم بكث  يأكث  اة م حا   جمل  ؤ ام حم سهةال  حاسص ) حا   وه به االبةاالفألل اة يمسج  مه 
 جسةئج    ةة  الافم  ال  ا سوى حلي حا   ال  ا سوى حا م  م بصوة   ةام.

                                                 

1-Richard L. Daft, Marcic Dorothy, Understanding Management, Harcourt College Publisher,5thed, Orlando, U.S.A, 
2001, p133. 
2 - Robbins Stephen P, & Coulter Mary ,Management, , Pearson Prentice Hall, 10thed, New Jersey, U.S.A, 2009, p111. 

 .169ص ل2006 حلةانل  ةنل  حاب بفمل حاطابم لإ  ح  االم    حاسو   ل مبادئ إدارة األعمالؤ وا خعف  كةظتل حاالو   او    اامل  -3
4-  John Ivancevi, et al, Quality and Competitiveness, Op.cit, P177. 
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ب  بجهررة توضررح  تجررلا االفرر ا اررةذح  ارري  حا وح ررل: شرر   اررةة   ررأل تبالف ررةا اجررلا  تسعرر أل حلارر  ب  حامهرر ل 1-3
حا فةب به األ   ا ب   الور اجلا  اة ش  حل  ةل حاس   اي  الفه  لب حا فةب دهةل  اذح تبسا  حا وح ل باح  اسطافا 
حا فة ررةا  حخ رر ح حا حا بس ررل  يرر  حا م  ررمل  م   ررسطفع حافرر ا تاررة   شررذا حا وح ررلل  شرر  م تسعرر أل ب  ا  جررمل 

 1ون حا وح ل جةببم األ حا فة ةا  حخ  ح حا  بن تدون  حضجم  ا اوام  ابالمم. اذاك  اي بن تد
 تاسالررف حا وح ررل  ررأل حا فة ررم  حخ رر ح ل يةا فة ررم شرر  اافررا االسفدفرر  دفم ررة حا ة ررل  اافررا االسمففررذ ك ررة بجهررة م 

سالرف ابهرة بأجهرة م يو رل تف ح حا اةل بج ام حمخسفةةل  ادمهة تس ةبه اع حخ  ح حا بأجهة اافا االب را  حاسمففرذ  تا
 دهة تبةقي  ام  األؤلحن ب  م يو ل ت ال ا ي  حاب ا.

حاساطررفا غفرر  اسدرر ة حخ ررسب ةل:  شرر  خطررا حاسرر  تسصررف بطافبسهررة حا  قسررمل ؤفررأ توضررع ا وح هررم اوقررف  -2
 2اجلا يس سب ا ا بةاام خطم  حؤل  تمسه  بةجسهة  حا وقفل  ت  ت شذا حااطم إا :

أل حااطررا حا سلحخالررم توضررع اررأل ب ررا تج فررا شررل) ةئف رر  اررأل بشررلح) حا م  ررمل اا و ررم اررحاارر حاج:  شرر   2-1
ل  كرررذاك حااطررروحا حاسررر   اررري حا فرررةب دهرررةل  تسعررر أل  رررةا  حاا جرررةاج اا و رررم ارررأل حا فة رررةا  حخ ررر ح حا  حا وح رررل

ل بن حاار حاج  ؤص  حا وحةا حا ةافمل  حا ةا م حاا ام اسمففذشةل  اسف    أل حاا حاج حل ة فم د حاج بخ ىل  شدذح جا
 حاف  فم كثف    اسصالم بةاا حاج حل ة فمل  ب  تأخ  ي  تمففذ بؤلشة ي     ال  حاف  فم حلخ ى.

حا  ررةةاع:  ابسارر  حا  رر     رر   اررأل حاا جررةاج ب بمرر  بن حاا جررةاج  جسرروى  الرر   ررل  ا ررةةاع احخالررهل  ا دررأل  2-2
ا  ر    يمسهر  حاب را دهرذا حااطرم حا سبال رم تاطفا حا       تمففذا كوؤرل  ا رس الم  يروة تج فرا حاهرل) ارأل  ةح  ح

 دذاك حا     ل يةاا جةاج يسدون األ  ل  ا ةةاع.
حا وح جم حاس لي ام: ش   اةة   أل قةئ م حامسةئج حا سوقبم اباً ح  مهة ي  شدا بةقةبل  قرل   رةة إافهرة كا جرةاج  2-3

ا فرة  ةق ر   خر    درأل ح رسالحاهل  ةق  ل  شذا حلةقةب قل تدون  ال  شدا ااةاغ اةافرمل ب   ؤرلحا إجسرةج ب  ب 
 حا وح جررم حاس لي اررم م تسبالررا بررةاموحؤ  حا ةافررم ي ررال  ءج ررة قررل تغطرر  ب  رره ج ررةط حا  رر    كالهررة ب  ب   رر   امهررةل 

 3 اهذح تدون افصالم ج اًفةل  تطاا  ال  يس حا  امفم ابفمم.
 
 
 

                                                 

1- David Holt, Management Principles and Practices, Op.cit, p179. 
 ل2006 اص ل حخ دملةامل االم    حاسو اعل حااةابفم ل حالحةأساسيات إدارة منظمات األعمال: الوظائف اإلدارية ؤمف   ال حاغفةةل -2

 .102ص
 .149ل ص2008حاطابم حاب بفمل   ةنل حلةانل  احة حافة  ة  االم    حاسو اعل لاإلدارة الحديثة نظريات ومفاهيمحاباق ب ف ل  –3
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 رابعًا/ مراحل التخطيط اإلداري:
يهرر  تا رر  جف ررهة اررأل ؤفررأ حا عرر ونل  ءج ررة حخررسا) حاساطررفا  اه ررة كررةن حمخررسا) يرر  تصررمفف ا حؤررا

ل  تسالاص حا  حؤا جةتج  أل ت كف  حاابد  ال  تفةحفا ابفممل ي  ؤفأل يلااهة  خ  ن ي  شدا  مةح    ئفم
 1:شذا حا  حؤا يف ة يال 

اافئفررمل : قاررا  ضررع حلشررلح)  حررفةغم حا  ررةام  ارري حاسبرر ) دلقررم  الرر  حا سغفرر حا  حابوحاررا ححا  ؤالررم حل ارر  -1
احخا حا م  رم  خةة هرةل ياةام رام االافئرم حالحخالفرم اال م  رم  اري حاسبر )  الر  حا روحةا حا سةؤرم اال م  رم ارأل باروحل 
 قرروى ب رر ام  ارروحةال  اةح ررم ا حكرر  حا ررو   كررذاك إ سد ررة) ارروحطأل ضرربف حا م  ررمل باررة حابوحاررا حاافئررم حااةة فررم 

 2فة فم  حخ س ة فمل حاس  ت    ي    ا حا م  م.يس  ا اةح م حااوحجي ب  حابوحاا حخقسصةا م  حا 
حرفةغم ة ررةام حا م  رم  جبمرر  درذاك حاغرر ض ب  حاغة رم حاسرر  بج رئم حا م  ررم ارأل ب الهررةل ب  : حا  ؤالرم حاثةجفررم -2

 اي   وا حا م  م ل  است حفةغم ة ةام حا م  م األ قاا حا    فأل ب  اااله حخاحة ل  ااي بن تصةأل حا  ةام 
ف م  ةام  ًلح اد  م ت اي حخةتارةر  حاغ روض درفأل حا  ر  افألل  م اجرلا   رًلح بجفرأ تجر ب بباةةحا  حضجم  ا

 حا م  م األ ي ص حخ سث ةة  حاسو ع.
: يست  ضع حلشلح) حا  حا تج ف هة إ سمةًاح ا ع ون ة ةام حا م  مل  تبسار  حلشرلح) اال و رم حا  ؤالم حاثةاثم -3

شررلح)  ارري بن يررلةر حاب ررةل بن حلشررلح) تبسارر  ا شررًلح اهررت يرر  باح  دلة ررم بكارر  اررأل حا  ررةامل  اسج فررا شررذا حل
 .3ب  ةاهت  توضح اهت اة  اي حا فةب به

حا  ؤالم حا حببم: ببل اة تت تجليل حلشلح) حاسم ف فم تالب ا ؤالم  ليل  ي    الفم حاساطفا  شر   ضرع حابليرل  -4
ا م وا ل  ااي  لب حمكسفة  دسجليل دليا  حؤل. األ حاالحئا حاس    دأل بن توحا حا م  م إا  حلشلح)  حامسةئج ح

ببل إت ةب تجليل حاالحئال تا ى   الفم  ت ففت كا دليا االسب )  ال   الافةا   فوش  ء اةدفةا كرا درليال  شرذح ارأل 
ب ررا حا فةضررالم دررفأل حااررلحئا  الرر  ب رره  ابررةيف  يررست  ضرربهة اهررذح حاغرر ضل  يرر  ظررا حا فةضررالم دررفأل حااررلحئا يررست 

 .4حلج ي حاذ    ةشت دلة م كاف   ي  تج فا حلشلح) دسدالفم بقا  يس    امفم بقص حخسفةة حااليا 
حا  ؤالرررم حااةا رررم: يرررست يررر  شرررذا حا  ؤالرررم  ضرررع خطرررم   رررا تفصرررفالفم يرررست ب و اهرررة تجليرررل حل  رررةل حاوح ررري  -5

اج   را ذحا تمففذشةل اع تجليرل حل اوارةا  ت تفاهرة ت تفري امط ر  قارا حاارل  بةاسمففرذل  ادرون ذارك  الر  شردا در ح
  لح ل  امفم توضح اة  اي إجاة ا األ ب  ةل  ذاك  يا ت ال ا  ام  ابفأل.

                                                 
 .73ل ص2003ل احة حاجةال االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل ، إدارة المنظمات منظور كليؤ فأل ؤ ات -1

2- John M.Ivancevich, Peter Lorenzi, Management: Quality and Competitiveness, Op.cti, p170. 
 .126ا  ع  ةدال ص وظائف المنظمة(، -العمليات اإلدارية -، مبادئ اإلدارة الحديثة )النظرياتؤ فأل ؤ ات -3
  .115ل ص2001 حلةانل ل احة حاجةال االم    حاسو اعل   ةنلاإلداري المبادئ والنظريات و الوظائفاج ل ؤليل اويال  -4
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 است ب عة ي  شذا حا  ؤالم  ضع حا فة ةا  حخ  ح حا  حا وح ل حاا ام اف س شرل  االسر ب دهرة حابرةاالون ب مرة  تمففرذ  
  اقمل  ي  جفه حاوقم حاسأكرل ارأل د حاج بكث  حل  ةلل  است ب عة تجليل حا    افةا  مل ت   م شذا حاب الفةا إا

 1.ا ا ايسهة حا ةافم  ءج اةاهة
حا  ؤالرررم حا ةا رررم: تبساررر  شرررذا حا  ؤالرررم ج طرررم ؤة ررر م يررر    الفرررم حاساطرررفا ذارررك بجررره م   درررأل تمففرررذ حااطرررا  -6

حا وضو م دل ن تاصفص حا وحةا حاا ام األ اوحةا ب  ام  اةافم  اةا م   امفم  غف شرة ارأل او رواحا حا م  رمل 
 ررةا  تاصررفص حامف ررةا حاا اررم ضرر أل حا وح جررم  حاسرر   رراا حخشررةة  إافهررةل  مدررل بن تسعرر أل حا وح جررم   فررع  اررست 

  2.حا وحةا حاا ام اسمففذ حااطم دماةه
حا  ؤالرم حا ررةببم: ببرل تاصررفص حا رروحةال جمس را إارر  ا ؤالررم تمففرذ حااطررم  تسطالري شررذا حا  ؤالررم قرلًةح كافررً ح اررأل  -7

  افأل  ررأل حاساطررفا  حا  رر  افأل  ررأل تمففررذ حااطررم.  اعرر ةن تج فررا حاهررل) يررست تجليررل حاسم ررفا  حاسوحيررا دررفأل حا  رر
حااطرروحا حاسفصررفالفم االسمففررذ يرر  كررا ا ررسوى اررأل حا  ررسواةا حخاحةاررم  تب اررف حابررةاالفأل ؤسرر  يررست حاسمففررذ بةاط ا ررم 

 قفررل اررة تررت حرر يه  اررة حا ررالف م  ررت إ ررلحا  تصرر فت حاررليةت  حاج ررةدفم  حا ررااا حخؤصررةئفم حاا اررم ا فررل حا  رر   ل 
 3.تج ا األ بشلح)ل  ت إحلحة حاسبالف ةا حاع  ةام اسمففذ حااطم  تم فا   الفةا حاسمففذ

حا  ؤالم حاثةامم: اع دل  ا ؤالم حاسمففذ األ حاع  ة  حاسأكل األ بن   الفم حاسمففذ ت ف  ؤ را ة ترت حاساطرفا اره  -8
ح) حا  ررط  ل  حكس ررة) ب  حخسايررةا ب  بخطررة   حاوقررو)  الرر  اررلى توحيررا حامسررةئج حا جررلا  يرر  حااطررم اررع حلشررل

 ابوقةا ب م بأ ل  حاب ا  ال   ا هة  تصجفجهة قارا بن يسفرةقت ضر ةشةل  م  اري حمجس رةة ؤسر  حمجسهرة  ارأل 
 .حم س  حة ي  تمففذشة ب  تغفف شةتمففذ حااطم دا  اي ا ح بم حااطم  ذاك األ ب ال 

 فعالالمطلب الثالث: خصائص وأبعاد التخطيط ال
امهج  يهل) إا  حتاةذ حا  حةحا ي  حاجةض   ادون اه ترأ ف   الر  حا  رس اا  ابسار  ب ل  مةحر   حاساطفا

االف رال إذ ارفه شمةارك ط ا رم اثالر  ب  ب رالوش باثرا خجارة    را ابرفأل  تاطفا حخاحة ل  حاب ا دل ن تاطفا شو
ا بكثرر  ية الفررم  جاةًؤررةل  حاساطررفا يرر    فررع حلؤرروحلل  ادررأل   دررأل بن ت ررةشت ببررد حمقس حؤررةا  يرر   ضررع خطرر

 ؤةاه ؤةل ب    ا مدل بن تبس ضه ببد حا بوقةا امهة اة يسبالا بةلي حا  امهة اة يسبالا بطافبم حاساطفا.
 

 
                                                 

 .71ل ص2001حاا حئ ل لاالم    حاسو اع ل ا حن حا طاو ةا حااةابفمياإلدارة والتخطيط االستراتيججةح  احا   ل حنل  -1
 .130ل ا  ع  ةدال صوظائف المنظمة( -العملية اإلدارية -مبادئ اإلدارة الحديثة )النظرياتؤ فأل ؤ اتل  -2
 .18ل ص2003 ش  ل اص لحا ة لحاا   حاثةج  لاالم    حاسو اع ل ادسام حابةا فم بةا مصوة اإلداري العامةشففا  ةة   وة  ل   -3
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 أوال/ خصائص التخطيط الجيد:
االساطررفا حاافررل يرر  ام  ررةا حل  ررةل خصررةئص ابفمررم ت فرر ا  ررأل غفرر ا اررأل حاساطررفا حاررذ  م  بس ررل حا ررمهج 

 1 م   وب  ال  ب ه امط فمل  األ شذا حااصةئص اة يال :حابال   
ت شررفل حخجفررةق:  ا صررل دررذاك بن  الرر  حا اطررا بن  أخررذ ببررفأل حم ساررةة اوضررو  حم ررسالحب حلاثررا اال رروحةا  -1

 بجفأ م تدون  ةافم؛ حاا  ام  حا ةافم  حا ةا م حا سةؤمل يبالفه بن  ب ا  يا  مص  حاسدالفم حا ثةافم
حااطرم ا جرم ؤسر    درأل تبرليالهة  اطةب سهرة اال ر  ) حا سغفر   ير  حا  رس اا درل ن خ رةئ  حا   جم: بن تدرون   -2

كافرر   ب  إؤررلحن تررأ ف  كافرر   الرر  ية الفررم حااطررم ب  إقسصررةا ةتهة. كال ررة كةجررم حااطررم ا جررم كررةن تبررليالهة  اطةب سهررة 
 اال   ) حا سغف   ي  حا  س اا ب ها  بقا خ ةة .

ضررح اجررلال يةااطررم شرر  حاررلافا حاررذ  ت ررف   الرر  ضرروئه ب  ررةل  ضرروه حاهررل): بن  دررون االاطررم شررل)  ح -3
حا  رر   ل يررإن اررت  دررأل االاطررم شررل)  حضررح  اجررلا يررإن حا م  ررم بأ رر شة تأخررذ بررةاسااا اثالهررة اثررا حا ررففمم حاسةئهررم 

 2 ا  حااج  م تب ) الى ببلشة  أل حا ةط  ب  حمتاةا حاذ    ع يفه حا فمة .
سالررف ج ررةطةا حا م  ررمل  بن م ي كرر  ب    سصرر   الرر   ةجرري ا ن حا رر وافم: يماغرر  بن  غطرر  حاساطررفا اا -4

 حآلخ ل  اماغ  بن  بط  حا اطا إشس ةاًة امة اًة ادا ااةل ب  ج ةطل إم إذح إقسعم حا   ) غف  ذاك.
حاوحقبفم: يماغ  بن  دون حاساطرفا ام راً ة  اسوحي رًة ارع  حقرع حا ر  ) حالحخالفرم  حااةة فرم اال م  رم  اوحةاشرة  -5

تهة ببفًلح  أل حاسفةؤل ب  حاس ةؤب حا ف ط غف  حا ب ول. ب  يماغ  بن تبده حااطم حاافل  ؤةام األ حاوحقبفرم  ءادةجة
  حا لة   ال  حاسمففذ.

حالقررم يرر  حاافةجررةا: بن يسجرر ى حا اطرررا حالقررم يرر  حاافةجررةا حاسرر    رررسالاهة يرر  إ رر ح  حاسمارر حا حاسرر   رررو)  -6
 3ى حاا  ام حا سجل  ابه األ   ةئا  با حا اةا م ب  شافهم. أخذشة ي  ح ساةةا  مل  ضع حااطم  ؤص  حا و 

حاسوقفرم: ت ررس ا حااطررم  الرر  بشررلح)  ج ررةطةا  ارري إجاة شررة خررال يسرر   ابفمررمل  اررأل حاعرر  ة   مررل  ضررع  -7
خطم حاب ا حا فةب دسجليرل  ل ارم  امفرم اسمففرذ حل  رةل  حلج رطم بصروة   رالف م بجفرأ  جرلا ترةةا  درل  حام رةطةا 

 هة  امهةل اع ا ح ة  حاسم فا دفأل ااسالف حام ةطةا. تةةا  حمجس

                                                 

 .95ل ا  ع  ةدال صأساسيات علم اإلدارة ال   اة ل  -1
 .111ص ل ا  ع  ةدالإدارة األعمال وفق منظور معاصربجه  ال حااة ا  اة ل  -2
 .190ل ا  ع  ةدال صمبادئ إلدارة العامةاج ل  ال حافسةه  ةغ ل  -3



 الوظائف الرئيسية في إدارة المشاريع                                                                          : ثانيالفصل ال 

107 

 

حاسدةارررا  حاسارررةجه: يسطالررري جارررةه حاساطرررفا تج فرررا توحيرررا  تدةارررا درررفأل   فرررع بجررروح  حااطرررا  حلشرررلح) درررفأل  -8
حخ س حتفافةا  حااطا حاسدسفدفرم  حااطرا حاس رغفالفمل  برفأل حااطرا طواالرم  اسو رطم  قصرف   حا رلىل  اري تامري 

 1ش دفأل بجوح  حااطا  حلشلح) حا اسالفم.  وا ب  تبةةض ب  تعةة 
  : Constrains of Planningثانيا/ معوقات التخطيط )

توح ه   الفم حاساطفا حابليل األ حاصبوبةا امهة اة يسبالا بطافبم   الفم حاساطفال  امهة اة يسبالا بةلي حا  
 2حا بمففأل دوضع حااطا  بسمففذشة.  تسالاص شذا حا بوقةا ي  اة يال :

 تبوا إا  حلي حا حابةاالفأل ي  حاساطفا  ش : ابوقةا -1
حخ س ةا  ال  حااا  : ببد حابةاالفأل   واون بةم س ةا  الر  خار تهت حا اصرفم  حاب الفرم ير  تمففرذ حل  رةل  1-1

اساةشالفأل حاط ق حاس  ت س ؤهة حااطمل ح س ةاح امهت بأن بيدةةشت حا  س ل  األ خا حتهت تدون بيعرا ا رة  رة ا بره 
 ه األ غف  حا  دأل إش ةل حااا  ل  ادأل  اي توظففهة ي  إجاةه  تمفذ حااطا؛حااطمل  ال ة بأج

ا ة ام حاسغفف : إن   الفم حاساطفا تم ل حاسغفف   حاسطوا   حمدسدةةل  حخج ةن   رة ب حاسغففر  برةافط  ل  ذارك  1-2
ن حاسغففرر   مررلاة ا رربوة ببررد حابررةاالفأل بررأن شررذح حاسغففرر  يهررلاشت  اهررلا حل  ررةل حاسرر    واررون بأاحئهررةل  ا ررة او 

   ب  ن بةااو) األ ااةشفا حا  س اال يففعالون حخب ة   ال  حلشلح)  حااطا حا ب  يم  حا بهوا .
 ررلب حاسف قررم دررفأل حااطررا  ا رر   ةا حااطررا: تا رر  حااطررم  اررةة   ررأل ا رر    خطررم اررة احاررم غفرر  ا رر  ل  1-3

بليررررل اررررأل حا م  رررةا شمررررةر اةح ررررةا  جبمررر  بررررةخق حة  رررلب اصررررةاقم حخاحة   الرررر  تالرررك حااطررررم  ح س ةاشررررةل يفررر  حا
 تاطفطفمل  ادمهة متصا إا  ا سوى حااطا حا ال ام  حا بس ل . 

 ررلب حاسرر حب ببررد حابررةاالفأل اررأل حا فررةاحا حخاحةاررم  غفرر شت اررأل حليرر حا  ذ   حامفرروذ بررةاساطفا دوحررفه امهاررًة  1-4
 أل حااطا حاس  تت حتاةذشة  ةب ة؛ ال فًة    الفًةل يغةااة جاؤ  بجهت ي ك  ن  ال  ا داا حاب ا حافوا  اساةشالف

اررأل حاصرربي حا فررةب بب الفررم حاساطررفا إذح كررةن حا وظفررون م  ب يررون  ظففررسهت يرر  حا م  ررم  كفررف تسبالررا شررذا  1-5
 حاوظففم بةاوظةئف حلخ ىل كذاك إذ ات  دأل اليهت حا الطةا حادةيفم اال فةب بةتاةذ حا  حةحا.

  تاليررل  ا حقاررم حا  رر  افأل  ررأل حااطررا  تمففررذ شرر م   رلب ا ررت حا  ررم حخاحةاررم االساطررفا ب   ررلب قررلةتهة  الرر 1-6
 حا    افأل كا     األ ب  ح  حااطم دلقم اسمةشفم.

ؤات  ا   افم حا اططفأل: بجفأ إن إ ا ةا  لا حا اططفأل  حاسو ع ي  تو اع حا    افةا  الفهت قل ير     1-7
 اواةا حااطا؛ ال  حاسفةشت  حمتفةق دفمهت  ةب ة ي ا  إا  خايةا  ح ح ةا قل تسبالا بأ  

                                                 
 .133ا  ع  ةدال ص الحديثة،مبادئ اإلدارة  لؤ فأل ؤ ات -1
 .202ل ص2004حلةانل  ل   ةنل حاسو اع ل احة ت مفت ام  أساسيات اإلدارة الحديثة  اوت  او   قة تل  ااةةر  ال  خع ل حا -2
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 1ابوقةا جةتام  أل تب فل   الفم حاساطفا جف هة: -2
حرربوبم حاجصررول  الرر  حا بالواررةا: ج ررص حا بالواررةا  حاافةجررةا  حخؤصررةئفةا  حالةح ررةا حا سبال ررم بب الفررم  2-1

حاساطفا  حاالي  بةارذك  بن  رلب اقرم ب  تم رفت شرذا حا بالوارةا ير ا  إار   رلب حرجم حاسمار  بةا  رس اال  بةاسرةا  
 ي ص جاةه حااطم ب  تج فا حلشلح) حا   و .  الا األ 

حا رر  ) حخقسصررةا م: اررأل حاصرربوبةا حاسرر  توح رره   الفررم حاساطررفا حاجةاررم حخقسصررةا م يرر  حااالررلل ي ررل تدررون  2-2
حا رر  ) حخقسصررةا م يرر  ؤةاررم حجسبررةش  مررل حاسمارر    ضررع حااطررال   مررل حاسمففررذ تسررلشوة حل ضررة  حخقسصررةا م ب  

   ؤل ن ا داا توح ه   الفم حاساطفا ي  حا م  م.توح ه ةكوًاحل اة ي ا  إا
حاسدالفم  حاوقم:  جسةج إ لحا حااطا  تمففذشة  اسةببسهة إا  تدةافف اةافم  ةافمل اة ي ا  إا  إةشةق اوح جم  2-3

حا م  مل  كذاك يإن حااطا بجة م إا   قم  ام   ااهواحا كافر   ؤسر  تار   إار  ؤفر  حاو روال  شرذا حاب ارةا 
 ص ) حام    أل حاساطفا  ء ةقم تطاف ه  حم س ةا  الفه.ةب ة ت ا  ا

األ خال اة  اا يسعح بن حاساطفا حامة ح حافبةلل   ضع حااطا حا الف م افه  هًا  ءن     حخاحة   
 ءاةحكهة اال بوقةا  حاصبوبةا حا ةب م يليبهة إا  اجة ام ت الفا   ةةشة قلة حخادةن إذح ات  دأل بةخادةن تايفهة. 

مدل األ حاسمواه إا  بجه  اع كا شذا حا الافةا حاس  قل توح ه   الفم  ضع حااطم  تمففذشة  تا   حخ اةدفةا  شمة 
حاس   و) تس تي  ال  إ لحاشة  تمففذشة بكا  األ شذا حا الافةا بدثف   م   دأل   ل ب  ا ةةجم دفمه ةل م ف ة 

 ط حادفة   حابال فم  حاب الفم. بجه   دأل تاة   حابليل األ تالك حا الافةا إذح اة توي ا ش   
 ثالثا/ مسؤولية التخطيط:

 2تاسالف حاط ق حاس  ت وب دهة حا م  ةا دوضع حااطا ؤفأ شمةر  ل   افةا امهة:
إاحة  خةحم االساطفا: يسوا  ا   افم حاساطفا  هة  خةص األ خا ح  ض أل شبام ب  ق ت ب  إاحة  خةحم  -1

اا بةالحة ةا    ع حا بالواةا حاا ام  أل  ضع حا م  م دهت  ذاك ؤ ي ؤات حا م  مل إذ   وب شذح حاف  
 ءادةجفةتهة  حا   ) حا جفطم دهةل  ت ةشفة اع حلشلح) حابالفة ت لب حااطم االاهةا حا بمفم ا مةق سهة  حاسصليا 

  الفهةل  اوي  شذح حاس تفي حاوقم حادةي  اال لةافأل ي  حخاحةحا حلخ ى االس كف   ال  حلاوة حااةحم بإاحةتهت.
ت دفا اامم ا قسم ت وب بب الفم حاساطفا: يسوا    الفم حاساطفا  يً ة اهذح حاس تفي اامم األ حا لي األ ذ    -2

حااا   حادةيفم اوضع حااطا  اهت بن   سبفموح بةلشاةص  حااهةا حاس  ي  جهة امة امل  تمسه  اه م اثا شذا 
 مفم خق حةشة.حاالامم  ةا  بةمجسهة  األ إ لحا حااطم  ت ل  هة االاهةا حا ب

                                                 
1- Rick Griffin ,Fundamentals of Management , Houghton  Mifflin Company, New York ,U.S.A, 2015, p114. 

 .151-150ص ص ل2010احة حامهعم حاب بفمل دف  ال اامةنل  ل-مدخل وظيفي –إدارة العمال   فا بؤ ل تويفال  -2
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اااله حخاحة : يس ثا حاهل) حا ئف   ا االه حخاحة ل بصفةغم حلشلح) حا ئف فم اال م  م ب  ة ةاسهة  -3
حل ة فمل  ادأل إضةيم اهذا حا    افم حل ة فم قل   ةةر اااله حخاحة  دوضع حااطم ب  يوكا لؤل حل عة  

 اثا شذا حا ه م.
لي  حاسمففذ  ي  ب  ام  م دل ة ةئفه ي    الفم حاساطفا  ابسا  حا لي  حاسمففذ :   وب حا ئفه ب  حا  -4

ا   م  أل تمففذشةل  شو   الك حاصاؤفةا حادةيفم متاةذ حخ  ح حا حاا ام األ ؤفأ   ع حا بالواةا حاا ام 
 اوضع حااطا.

  حا م  مل ذاك اامم حا لي األ: قل يسوا    الفم حاساطفا اامم ادوجم األ الي  حخاحةحا حا ئف فم حا اسالفم ي -5
بجدت اب يسهت بةؤسفة ةتهت  حا  ةكا حاس  توح ههت قةاة ن  ال  ت ل ت حا  س ؤةا اإلاحة  حابالفة قاا بن يست  ضع 
حااطم ب دا جهةئ ل  م شك بن ذاك   ها   الفم حاسمففذ مؤ ةل لن حا لي األ  ال   الت ا اا بةااطم قاا 

 1اسالفم.إق حةحشة ادوجهت شةةكوح ي  إ لحاشة بأشدةل ا
يسفة ا تجليل حااهم حا    ام  أل حاساطفا األ ام  م لخ ىل ي ل جال ببد حا م  ةا تم    ؤل  
تم ف فم ا   ام  أل حاساطفا  قل تدالف ام  م بخ ى اااله حخاحة  دوضع حااطا اال م  مل ب  قل ت دا ببد 

ع حاجةما يماغ  حاسأكفل  ال  بن حا م  ةا ي ق   ال ب  تدالف اامم األ حا لةاأل حا فةب دهذح حاب ال  ي    ف
حاساطفا    ا حا م  م بأك الهة    فع حا  سواةا؛  مدل األ حاسأكفل شمة بجه كال ة تو بم ا ةةكم حابةاالفأل األ 

 .ااسالف حاوؤلحا  حا  سواةا كال ة  حاا ي ص  ضع خطا  فل  ام ا م  اسدةاالم
 المطلب الرابع: التخطيط في مجال إدارة المشاريع

فا حا       حؤل األ بشت حااطوحا حاس  يماغ  حم سمة  دهةل بة ساةةشرة حا مهافرم حاسر    رف  دهرة  بسا  تاط
حاب را بصرروة  اس جرمل  بإ ساررةةا حاارا حاررذ    رها حخجاررة  يف رة ببررلل  اابرا حافدرر    رهالم حاسمففررذل  خطرم حا  رر    

 شر  اففرل  ؤسر  م  عرفع حابرةاالفأل ير  تب ا كا اطم االب ا دهة تفةحفا كةيفم ا ة  اي باحؤا األ اهرةب  ب  رةلل 
 يوض  حا هةب  حاسفةحفا حالقف م    هةا حام   حا حشمم  حآلةح   حمجطاة فم.

 أوال/ مفهوم تخطيط المشاريع:
تو ل ا ح ع كثف    أل تاطفا حا     . يهست حاابد امهة بةل  ه حخ س حتفافم االساطفال اع ت كف شة  ال  

ارررع بشرررلح) حا م  رررم.  ت رررسهل) اا و رررم بخررر ى ارررأل حل  رررةل   الفرررم تاطرررفا  حخسفرررةة حا  ررر   ةا حاسررر  تس رررا
 2.حا     ةا حاف ا مل ب ب يم بجهة  قع  الفهة حمخسفةة ب اواهة إ س حتفافة

                                                 

 .188ل ا  ع  ةدال صاإلدارة  نظريات والعمليات والوظائف مبادئ لاج ل قة ت ق اوت  -1
 .328ل ص1999ل ل حا اةض د حشفت    ةل احة حا  ا  االم إ   ة  ال   :ت   م لدارة المشروعاتإ  ةر اف اليأل ح واا اةجسال -2



 الوظائف الرئيسية في إدارة المشاريع                                                                          : ثانيالفصل ال 

110 

 

إن حا فهررررروب حاررررروحةا  ب ررررراا  رررررأل حاساطرررررفا   درررررأل بن يم رررررجي  الررررر  حا  ررررر    ارررررع حلخرررررذ ببرررررفأل حخ سارررررةة 
جرره  افررل ؤررليأ حابهررل اال م  ررم حلبل كفررةن يس ررت بةا  ؤالفررم  بؤفةجررة حااصوحررفةا حاسرر  يس فرر  دهررة حا  رر    يرر  كو 

بةخ س اافمل كفةن يس ت بصفم حاسجول إا  كفةن تم ف   بخ  احئتل بةخضةيم إار  كوجره إاسرلحا ام رةطةا حا م  رم 
 حلب  غف  ذاك األ حااصوحفةا.

افرره  الرر  بجرره: "حاب الفررم حا  ررس      ررةشت تب اررف  ظففررم حاساطررفا يرر  تب اررف تاطررفا حا  ررةةاع   الفرره   دررأل تب   -
حاسرررر  تسمررررة ل ا ررررةةاع حا م  ررررمل بجفررررأ ت كرررر   الرررر  بشررررلح)  ا ررررةةحا شررررذا حا  ررررةةاع  تعررررع حااطررررا  حاارررر حاج 
حخ س حتفافمل  األ  رت تارفأل طر ق حخسفرةة  تمففرذ حا  رةةاع ضر أل حل ره  حاسم ف رةا حاهفدالفرمل  حاسر  تدفرا تج فرا 

 1حا قةبم حا     م حاهةايم إا  تصواي بخطة  حاساطفا  حاسمففذ اًبة".بشلح) حا  ةةاعل  ذاك بةم س ةا  ال  
 ا دررأل حا ررول ب عررة بن تاطررفا  حا  ررةةاع شررو ب ل ا ؤالررم اررأل ا حؤررا  إجاررة  حا  ررةةاع ؤفررأ يررست اررأل خاارره  -

تجليررل لشررلح)  ررت  ضررع حااطررا  حااررلحئا حاسرر  ت دممررة اررأل حاوحررول إارر  تالررك حلشررلح)ل  تسصررف   الفررم حاساطررفا 
  الفم ذشمفم تجالفالفم تسعر أل اا و رم ارأل حلج رطم حافد ارم  حام  ارم حاسر  تسطالري ا رسوى  رةا  ارأل حا هرةة   بأجهة

 2حافد ام؛
 قل إخسالف حااةؤثون  حا اسصون ي  ا سوى تاطفا حا  ةةاع حا طالروش  ارلى    ره ؤفرأ  بسار  حارابد بجره  -

  بن حااطرا Drucker ب  االسمففذل ك رة  بسار   كال ة ح يمة  قسة بطول ي  حاساطفا اال      كال ة  ي جة حاوقم حاا
  Meridthتدررون ا ةحررًلح  بشررلحيًة  فررل  اررة اررت يررست إي ررةاشة بةا اةاغررم  حاررلخول يرر  تفةحررفا م اح رر  اهررةل  ا ررول  

ادررأل   الرر  حااةجرري حلخرر  يررإن حا اطررا حاافررل  3ب ًعررة "إن حاساطررفا حاررلقفا  حاجررذة ارر تاا ب ررو  دماررةه حا  رر   "؛
 اج ة فمل يإن  الفه بن م يث ا حااطم بةا اةاغم ي  حاسجالفاا  حاوقو  ي  ا ض شالا حاساطفا. حاذ    الك ح

يبمررلاة   رروب حا بمفرررون بررةاساطفا يررر  حا  ررةةاع بإ ررلحا خطرررم حا  رر    يرررإن اررأل حاافررل حخجسارررةا إارر  حلاررروة 
 4حاسةافم:

 هةا حا دسوبم بةاسفصرفا ت درأل إن حاغة م حل ة فم األ   الفم تاطفا حا  ةةاع ش  تأ فه اا و م األ حاسو  -1
ي اررا   ررا حا  رر    اررأل يهررت  اب يررم اررة حاررذ   ارري بن يررست   الرره؟  اسرر   ارري بن يررست   الرره؟  اررة شرر  حا رروحةا 

 حاا ام اذاك؟  اس  ججسةج شذا حا وحةا؟  اة شو الى توي شة  كالفسهة؟

                                                 

 .82ص لا  ع  ةدال إدارة المشاريع ودراسة جدواها االقتصادية لالوطشفت د ح ؤ فأل إد  -1
2- Mylor, Harvey, Project Management, Edinburgh Gate parson Education Limited, New York, U.S.A, 2003, pp50-75. 
3- Meredth,J.r , S.J. Mantel Jr, Project Management: A Managerial Approach, Op, cti, p122. 

 .125ل ا  ع  ةدال ص إدارة المشاريع المعاصرةاو   بؤ ل خف  حاليألل  -4
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يرإن اه رم حاساطرفا شر  إن تاطفا حا  ةةاع شرو   رفالم االوحرول األشرلح)  ارفه غة رم ير  ؤرل ذحترهل   الفره  -2
 حاوحول إا  بشلح) حا      ي  حاوقم  حادالفم  حااوا  حاس  ت ض  حا بون  تاباله   اا بةا     .

حاسما  بةا اةط  حاس   جس را بن توح ره حا  ر     تبفرا حاوحرول إار  بشلحيرهل   حاغة م األ   الفم  حاساطفا شو -3
 امي شذا حا اةط  ب  ابةااسهة  مل ؤل  هة.  ضع حخ س حتفافةا  حااطا حاس  ت ة ل حا      ي  ت

 ثانيا/ عناصر تخطيط المشروع:
ببررد حا اسصررفأل  طال ررون  الفرره ت رر فم   ررل حماسرر حب يرر  حا  رر     حاررابد حلخرر    رر وجه   الررم حاب ررا يرر  

 1حا     ل  اسع أل حابمةح  حاسةافم:
  اقرم شرذا حاغة رةا  :  ادون  ال  شدا االاص قصف  يسع أل غة ةا حا      Over View  ض  ةب   -1

بأشررررلح) حا م  ررررم حلبل ك ررررة يسعرررر أل  حررررفًة األ ررررالوش حخاحة   حاامررررة  حاسم ف رررر  حاررررذ   ف ررررسالب يرررر  حا  رررر    
 بةخضةيم ا ةئ م بةا جطةا حا ئف فم اإلجاة  ي  حا     .

 أل  :  اسع أل ش ًؤة تفصفالًفة اغة رةا حا  ر    حا رذكوة ل ك رة يسعرProect Obgectivesبشلح) حا        -2
 شذح حاا   ش ؤًة االفوحئل حا ج  م األ حا      ي  حا بح  حا مةي م  ب  بشلح) بخ ى.

 :  اصف شذح حاا   كا ارأل حل رالوش حخاحة   حل رالوش حافمر  حاالرذحن General Approachحا مهج حابةب   -3
  ف سالاةن ي  تمففذ حا       ءجاة  كةيم حل  ةل حا طالوبم يفه.

 : ارأل حاصربي  الر  حا ر ادةا بن ت روب دسرويف   تار األ حا روحةا Contractual Aspectsحل  ره حاسبةقل رم   -4
حاا ام اال      األ ب ا ح سالاهة ي  ب قةا اساة ل  لن ذاك يث ا حا      بدالف ا تفبمل  اذاك يرإن حا  ر    

  بس ل  ال  حاسبةقل حاف    خجاة  ببد حا  حؤا ي  حاب ا ب  اسويف  ببد حا وحةا حامةاة .
 :  تسعر أل تجليرل حاارلح ل حا امفرم حاا ارم اسمففرذ كةيرم حلج رطم Plan Revision ح برم حااطرم حامهةئفرم  ا -5

 حافبةافررةا حا طالوبررم باح شررة   اقررم شررذا حلج ررطم بةلج ررطم حا ررةب م  حلج ررطم حااؤ ررم  اررلى حاسسررةبع  حم س ةا ررم 
اسجليررل ب قررةا بج ررطم حا  رر    إدسررلحً  اررأل ب ل   PERT  ب  CPMيفهررة.  اررست إ ررلحا حاال اررم بة ررسالحب ت مفررةا  

ج ررةط  ؤسررر   خررر  ج رررةط اسوقرررع  تسعررر أل حاارررلح ل كررا ارررأل حل قرررةا حاا ارررم خجارررة  حلج رررطم حا مفررر ا   حاا ارررم 
 خك ةل حا      كدا.

 :  تسعررر أل تجليرررل كةيرررم حا ررروحةا حاا ارررم خجارررة  حا  ررر    ارررأل اج رررم حا اةشررر   ؤسررر  Resourcesحا ررروحةا   -6
جسهة   وح  األ ؤفأ ك فم حا روحةال جو فرم شرذا حا روحةال  كالفرم شرذا حا روحةا يف رة   ر   بةا وح جرم حاس لي ارم اج م حخ

 حاس  تسع أل جو  حا وحةا  كالفسهة  ت الاةا حل بةة حا سوقبم ب اي حاسعات  حا   ) حااةة فم.
                                                 

 .58ل ص1998 ل حاطابم حا ةا مل حخ دملةاملالم    حاسو اعاحا دسي حااةاب  ل دراسة في علم االجتماع الحضري ؤ فأل بؤ ل ةشوحنل  -1
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ج رطم حا  ر      قرم إؤسفرةج  :  تسع أل حادفرة حا  حااار حا  حا هرةةحا حا طالوبرم لاح  بPersonalحلي حا   -7
حا      اهةل إضةيم اب الفةا حاسلةاي حاا ام ا يع كفة   ي اا حاب ا ب  ببد حلير حال إضرةيم االجروحي   حا دةيرآا 

 1حا  حوا  ا اةا  احيبفم حابةاالفأل.
 :  تسعررر أل  ضرررع ابرررةيف   ا رررةيفه حلاح  يررر  حا  ررر   ل  يررر  Evaluation Methodasطررر ق حاس فرررفت   -8

اس  تسبالا بدا بشلح) حا      إضةيم اوضع ط ق   ع حاافةجةا  أل باح  حا       ا حؤا   الره دهرل) حلاوة ح
 إ  ح    الفم حاس ففت  حاسغذ م حابد فم األ ب ا إ  ح  حاسصجفح حاا ب.

بةخضررةيم إارر  حا  ررةكا  حاصرربوبةا حا جس الررم يررست حاسمارر  دررابد حا اررةط  حاسرر   جس ررا بن توح رره حا  رر    
حاس مفم  حافمفمل ج ص حا وحةال حمضرط حبةال حا  رةكا حا مةخفرمل حا  رةكا حا ةافرم.  ضرع خطرا حؤس ةافرم كةا  ةكا 

 ا وح هم شذا حمؤس ةما ي  ؤةل ؤل  فهة االس الفا األ   ةةشة  ااةط شة.
 ثالثا/ أهمية تخطيط المشاريع:

 2حاسةافم: إن   الفم تاطفا حا      اهة بش فم كاف    تساال  شذا حلش فم ي  حام ةط
خفررد تدالفررم حا  رر   : إن ق رر ًة كافررً ح اررأل تدالفررم حا  رر     يرر تاا بررةاسغف حا حاسرر  تطرر ب  الرر  حا  رر    ب مررة   -1

  الفم حاسمففذل ب  ي  ا ؤالم حاسصر فتل  اافرد حا ا رو  حادالر  اسدرةافف حا  ر    يماغر  تجليرل شرذا حاسغفر حا  مرل 
حئهة ب مة  ا ؤالم حاسمففذل  حاذ   ج ا ذاك شرو قرلة  خطرم حا  ر    دلح م إق حة تمففذ حا      لجهة بقا كالفم األ إ   

  ال  توقع حاسغف حا ي  حا  حؤا حا اد   األ ؤفة  حا      .
خفد ال  تمففذ حا  ر   : ارأل  ر ةا خاحة  ير  حااالرلحن حا س لارم بجهرة ت روب بإشر حر   فرع حلق رةب حاوظفففرم  -2

ايأل  تهل) شذا حا  ةةكم إا  امةق رم  تجالفرا حاارل ل حا امر  حا سوقرع حا       حا سأ    بةا      ب ة ي  ذاك حا وة 
ا  حؤا حا     ل  ي  إطةة شذا حا مةق م يست إ  ح  حاسغف حا ب دا ب ها ا ةةجم اع حبوبم  تدالفم حاسغف حا  مرل 

 حا اةش   بب الفةا حاسمففذل  ت ةشت شذا حاط ا م ي  إخسصةة حال ة  حا امفم اال     .
حا  رر   : يرر ا  تاطررفا حا  رر    ا ًةح ةئف ررفدة يرر  تجليررل توقبررةا  حؤسفة ررةا حا  ررسهالك يرر  تج ررفأل  رروا   -3

ا ؤالرررم تب ارررف حا  ررر     حاساطرررفا اال اسرررهل  ارررأل بشرررت بشرررلح) تاطرررفا  ررروا  حا  ررر    بن تدرررون حاسغفررر حا يررر  
 رر    اس الفررا اوححرفةا حامررةتج حامهررةئ  ارره بقررا ارة   دررأل  ذاررك اررأل خررال إشرر حر حا  رسهالك يرر    الفررةا تصرر فت حا 

                                                 
 .338ل ا  ع  ةدال صإدارة المشروعات ةر اف اليأل ح واا اةجسال  -1
 .86ل ص2009 ل احة حاوحةق االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانلتقيم وإدارة المشروعات المتوسطة والكبيرةا ال حافعال  -2
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حافاررو  دررفأل توقبررةا حا  ررسهالك  ءاةحر حا  رر    اهررذا حاسوقبررةال ك ررة تجررة ل حا  رر   ةا حامة جررم بن تابررا   الفررم 
 1تج فا حااوا  شل) اجلا ت ب  اسج ف ه.

  ي  إطةة حا      تأخذ حااطم  ا م بببةال ؤفأ ت ك  شذا حلببةا  ال  اة يال :
 حاوقم حاا ب اإلجاة . •
 افم حاا ام.حا وحةا حا ة •
 حا وحةا حاا  ام  حا بلحا  اوح ب حاب ا. •

تهل) خطم حا      بأببلشة حاثا م إا  تج فرا حا رفط    الر  حا  ر     ذارك ب  ةةجرم ارة  رفجلن يبرًا ير  
حا      اع حا بةيف  حا ثاسم ي  حااطرمل  ارأل خرال حاسغذ رم حا ح برم ت رب  إاحة  حا  ر    إار  إب رة  حا  ر    ير  

ا اطرررا اررره.  اسرررس دأل إاحة  حا  ررر    ارررأل ح رررسالحب حااطرررم يررر  حارررسجدت بةا  ررر    يماغررر  بن تجرررلا ابرررةيف  ا رررةةا ح
  حضجم  اجلا  الة م حمخسا) حا  اوام دفأل حا اطا  حا ج ا.

باة ي  إطةة إ لحا خطم حا  ر    يماغر  بن ت ح ر  إاحة  حا  ر    كالفرم إ رلحا حااطرم  حاسر  تسرأ   ب ا و رم 
 2 هة:األ  وحاا األ بش

 تب فل حا     : كال ة حةتفع ا سوى تب فل حا      األ ؤفأ حاسدمواو فة  حاسم فت كال ة إةتفبم كالفم حاساطفا. •
ؤات حا     : تسطالي حا  ةةاع حاداف   جف ةا كاف   االب الفةا حخاحةارم حا  تاطرم برةاساطفا  حا رفط   قرل تصرا  •

 بؤفةجة إا  جصف حاسدالفم حادالفم اال     .
 حا حاساطررفا  حا قةبررم يرر  حا  رر   : ؤفررأ كال ررة كةجررم حلا حا ب ررفطم   ررهالم حم ررسالحب كال ررة  ررلا  جررو  با •

 إجافعم كالفم حاساطفا  حابده حجفح.
  ةيررم حا م  ررم: ت ررسه  ببررد حا م  ررةا دس ف شررة يرر    الفررم حاساطررفا  حا ررفط   دفم ررة تف ررا ببررد حا  ررةةاع  •

حا  س اا  حا فط    الفه.  امه يةا م  ةا حاس  تس أل  خةتاةطهة ب م  ةا م ت سالك با حا  حضجم االسبةاا اع
   الفم حاساطفا  حا فط   تس ف  بدالفم امافعم  حابده حجفح.

 يرر  حلخفرر    دررأل حا ررول بن حاساطررفا  بسارر  ب ررة  اال قةبررم ب  بجرره م   دررأل حافصررا دررفأل  ظففررم حاساطررفا 
د جررةاج تاطررفا اهررذح حاب ررال يوظففررم حا  حقاررم  حا قةبررمل ابمرر  شررذح بجرره م   دررأل ا حقاررم ب    ررا اررة اررت  دررأل شمررةر 

 تصاح دا يةئل  ا ن تاطفا.
 رابعا/ خطوات تخطيط المشروع:

                                                 
1-H.Koontz, C.O’donnell, Management-Principes et methods de gestion-, Gilles Ducharme, Edité par McGraw – Hill, Canada, 1980, pp75-76 
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تبسارر  حااطرروحا حا سابررم يرر    الفررم تاطررفا حا  رر    ب ثةبررم حاس ال ررا حا مط رر  االب الفررةا  حافبةافررةا حاب الفررم 
تد حةشرررة ابرررل  اررر حا  كرررذاك تجليرررل  تجليرررل حابوحارررا حلخررر ى حاسررر    درررأل بن تررر     الررر  شرررذح حاس ال رررا ؤفرررأ  رررفست 

 حاباقةا حا ساةاام اة دفأل ادوجةا حااطم قاا حاوحول إا  حا دا حليعا ااطم حا     .
 1 حآلن ج سب ض خطوحا تاطفا حا      بةاسفصفا:

يصا حا     :  ابم  حاو ف رم حاسر  تبطر  حا  ر    حاصرفم حا  ر فم  ت ر ا  الر  يدر   حا  ر     حاهرل) ارأل  -1
افوحئل حا سوقبم  حلشلح) حا  ك ام اال  ر     كفففرم تج ف هرة.  ت ر   ب عرة شرذا حاو ف رم "ب فرةشفت حا  ح رع" إج ة ا  ح

 Terms of references    تب را شرذا حاو ف رم  الر  تجليرل حا فرةشفت بدرا اقرم  حر حام  كرذاك ارة  اري بن يمفرذ 
  اة ش  ؤل ا حا     .

جواالهررة إارر  ا رر    ا سرر ه  كررذاك تصرر فت حاط ا ررم حاسرر   ررفست اةح ررم حااررل ى:  شرر  تطرروا    ف ررم حا  رر     ت -2
ب و اهررة دمرررة  حا  رر   .  ت رررلب اةح رررم حااررل ى حا مهافرررم حا هفدالرررم اسجليررل ؤة رررةا بحرررجةش حا صررةاح ارررع حااجرررأ 

  حالةح م االافةةحا حلخ ى. 
حاسرر  ت ررسالب يرر  شفدالررم تا ئررم حاب ررا: تبسارر  شفدالررم تا ئررم حاب ررا إؤررلى حلا حا حا ئف ررفم يرر  ااررةل حخاحة   -3

تا ئم اف احا حاب ا إا  اة      بج ب حل  ةل حا ةدالم االسجدت  حخاحة   حاسر    درأل ت رلي شة  تاطفطهرة بةخضرةيم 
 إا  تاصفصهة  بخفً ح حا فط    الفهة.

شفدالررم تا ئررم حا م  ررم:  تبمرر  ب عررة اصررفويم حا  رر  افةا ؤفررأ ترر با ؤرر ب شفدالررم تا ئررم حاب ررا  حا م  ررم  -4
ا اص حا    ل ببعهة اع حاابد حآلخ  بة ساةةشت حا  ةةكفأل ي  تمففذ حاب را ير  حا  ر   .  ا درأل  حا  ت ب  ح

بن   سل تطوا  شفدالم تا ئم حا م  م اد  ت  ا ب عة ا   افم حاويل حا فة ض  ا سوى حاصاؤفةا حا فوض دهة 
 بةخضةيم إا  قموحا حختصةل؛

 سالب ي  دمة  حا اطا حا راد  حارذ    رسب ض ؤر ب حاب را حا  ةة حاج ج  ب الوش ت فت  ا ح بم حا     : ت -5
 حافبةافررةا  يررا حاس ال ررا حا مط رر  األ  ررةل حاسرر  يررست تطوا شررة اررأل ب ررا دمررة  ط ا ررم حاجررا  تافررةن حا فرروا حا جررلا  

 حالحخالفم  حااةة فم.
ض ااطررا  ل اررم حافبةافررةا:  بسارر  ااطررا  ل اررم حافبةافررةا  حؤررل اررأل بيعررا حلا حا حا  ررسالام يرر   رر   -6

حا بالواةا حا سبال م بال ام حافبةافرةال ؤفرأ   رة ل كةيرم حا  رةةكفأل ير  إاحة  حا  ر    ارأل حمطرا  ب رهوام  الر  
تساررع ت ال ررا حافبةافررةا  حل  ررةل حا سبال ررم باطررم حا  رر     حا  ررسوى حافبالرر  اس ررلب حاب ررا دهررة.  ا دررأل حا اررةا  يرر  

 ج  م اسمففذ حافبةافةا.تا فا شفدالم حاساطفا األ خال حاس كف   ال  حاسوحةا  حا
                                                 

 .245ل ا  ع  ةدال صإدارة المشروعات العامة ال حا سةة اج ل حابال  ل  -1
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 ل ام حاسوةال: ت وب إاحة  حا      بب الفم حتاةذ ق حةحا حاصرمع ب  حا ر ح  ارأل خرال تجليرل  ء رلحا قروحئت حا روحا  -7
اا فرع حا عرة ة حا سبال رم بةاسوةارلحا اال  ر     اصرةاةشة.  تبسار    الفرم حاسوةارل شر  حا  ر  ام ا ر  افم كةاالرم  ررأل 

 1حا وحا  حل ه   حاس   جسة هة حا       يا   ل ام حاب ةل حا جلا  باطم حا     .ش ح   توةال   فع حا ف احا   
ااطا حا وحةا:  ا   تأشف  حا وحةا حاا ام خجاة  حل  ةل بةا       ال  ااطا حاال ارمل  ا ر ا ك فرةا  -8

 ما حاثان  ش :حا وحةا حا اططم  ا ةةجسهة اع ك فةا حا وحةا حا سوي  .  جسفام اذاك  و) ت ه  إؤلى حاجة
 ك فةا حا وحةا حا اططم ت ة   ك فةا حا وحةا حا سةؤم؛ •
 ك فةا حا وحةا حا اططم بقا األ ك فةا حا وحةا حا سةؤمل  شذح  بم  بن شمةر يةئد بةا وحةا؛ •
 ك فةا حا وحةا حا اططم بكث  األ ك فةا حا وحةا حا سةؤمل  شذح  بم    وا  ا  بةا وحةا؛ •

األ حتاةذ حخ  ح حا حاع  ةام األ ب ا إؤلحن حاسروح ن حا طالروش درفأل حاب را       شمة  اي  ال  إاحة  حا 
  ك فم حا وحةا حا طالوبم اسمففذ ج ةطةا حا     .

خطرم حختصررةما:  ت رر ا  الر  حاب الفررم حا طالوبررم حا و هررم ججرو حاسج ررا اررأل  روا  تا فررع  تو اررع حا بالواررةا  -9
ؤفةتررره.  تجسرررو  خطرررم حختصرررةما  الررر  تاطرررفا قمررروحا  إاررر  كةيرررم حلطررر ح) حا  رررةش م بةا  ررر     ا حؤرررا ا ة 

حختصرررةل  كرررذاك قمررروحا تو ارررع حا بالوارررةا   ل ارررم حخ س ة رررةا  حاال رررة حا حال ةارررم خاحة  حا  ررر    بةخضرررةيم إاررر  
 اوح فل ت ل ت ت ةةا  ت لب حاب ا.

 حا ررفط    خطررم  رروا  حا  رر   :  شرر  حااطررم حا بمفررم بة ررسب حض ج ررةب إاحة  حاارروا   خةحررم ضرراا حاارروا  -10
  الفهة  حاس  يست تص ف هة ب ثةبم حالافا حاذ    وا إا  تالافم حا سطالاةا  حا   ط حا جلا  اال     .

خطم إاحة  حااط :  ش  حااطم حاس  تب ا  ال  تجليل  تجالفا اصةاة حااط  حاس    دأل بن توح ههرة إاحة   -11
طر   ت فف ره بةخضرةيم إار  ب ر ا  الر  حا  ر    حا       حآلافم حاس    دأل اوح هسهة دهة.  تجسرو   الر  تب ارف حاا

 ض أل ا ة  ؤفة  حا      اع تطوا  حآلافةا حاس    دأل ح سالاهة ي  حاسصل  االاط   حا فط    الفه.
حااطم حا ةاالم اال     :  ا درأل ح ساةةشرة ب ثةبرم اجف رم حا  ر    حاسر  تجسرو   الر    فرع حاو رةئا حا سبال رم  -12

 بس ل ا سوى حاسفةحفا  حالقم  ال  ا حؤا حا       اة م تب فلحته.بآافةا تمففذ بشلح) حا     .  ا
ببل بن تسدةاا حاافةجةا  حا بالواةا الى حخاحة  حا    ام  أل حا       تصاح حا ؤاة  حضجمل يإجه ببل 
ذاك تالب   الفم تجليل حلشلح) حاس    وب األ ب الهة حا       شذا حلشلح)  ةا  تدون اجدوام دثا م بببةا  
 ش :  حاسدالفمل حاوقمل  اسطالاةا حخجاة    ب دا  ةب ت  ت حلشلح) ي  حا      إا  إجسة فم ب  خلافمل ك ة 

 شو اوضح ي  حا دا حا وحا :
                                                 

 .264ص ل2006ل حلةانحاطابم حاثةجفمل   ةنل  ل احة  حئا االم    حاسو اعلوالعمليات: مدخل كمي اإلنتاجإدارة  لاج ل حابال  حا سةة ال  -1
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 (: األبعاد التي تحكم األهداف في المشروع )اإلنتاجي والخدمي(01-2الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

Source : Jacques Boy, Christian Dudek, Management de projet-Fondement, méthodes et 
techniques-, Traduction de la 3émeédition  allemand par Rudolf Chavet et Eric Chavet, De Boeck 
Université, Paris, 2000, p2.  ( دسص  

ر حاذ  ي  حامو  حل ل األ حا     ةا شمةر بجوح  ااسالفم األ حلشلح)  ذاك تابة امو  حام ةط ب  حا بس  
 1 و) يلخاله حا     ل  األ شذا حلشلح):

 ت ل ت امساةا  ليل  األ خال ت غفا خطوط إجسةج ؤليثم. •
 تص فت اصةجع إجسة فم ا س الم ب  اوحقع  امة ت م سا حج حا وحا حل افم حل ة فم اإلجسةج. •

 باة باصوص حا  ةةاع حاالافم يإن حلشلح)   دأل بن تدون ك ة يال :
 جفم اس واا امسج  ليل.تص فت ؤ الم إ ا •
 تص فت بج  م   ا ا وح هم ؤةما حاف ةا  حا  تفأل حخاحة   غف  ذاك. •

  األ حا ف  ض بن يست ي  شدذح ا ؤالم ح س ةا ب ةافي  با حا خةحم االساطفا  اسةببم حاسمففذ  األ بش هة اة يال :
 .Work-breakdown Structureااطا تجالفا حاب ا  •
 .(PERT) ب الوش تاطفا  اسةببم تمففذ حاا حاج  (C.P.M)حاج ج   ب الوش حا  ةة (GANT)ب الوش  •

ؤفررأ ب و رري شررذا حل ررةافي   ررسطفع حا اطررا يرر  حا  رر    بن   رر )  الرر    الفررم حاسمففررذ حافبالرر   حا قةبررم 
  ال  حلاح   حاسدةافف  اسةببم حمجج حيةا إن   لا.

 
 

                                                 
1- Henri-pierre Maders, Etienne Clet, Le management d'un projet, Editions d'organisation, Paris, 1997, p3. 
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 المبحث الثاني: وظيفة التنظيم اإلداري في المشاريع 
تهة اماررةه حا  رر   ل إم بن اهررة بش فسهررة  ضرر  ة  حا  ررةةاعيرر    اررأل بن كررًا اررأل  ظررةئف حخاحة   الرر  ةغررت

ام  ررأل ت  ررفت حل  ررةل     ررأل غف شررةل  اررأل بد  شررة بجهررة حا  رر ظففررم حاسم ررفت اهررة ببررد حااصررةئص حاسرر  ت ف شررة 
ب  رئوافةتهتل  مضرطا ح تو ابهة  ال  حلي حا ؤ ي قلةحتهت  اهةةتهتل  كذح امجهت حا الطةا حاس  ت دمهت األ 

 يعًا  أل حاسم فا دفأل حل  ةل حا اسالفم  ء حام ب  تبةةض ب  تلحخا   دأل بن  جلن دفمهة.
إن حخطررةة حاسم ف رر  ل  ا رر     ارري بن يررلة   افهررت ب رردا  فررل  خةحررم جطررةق حا ررالطم  حاسفررواد 

 اري توضرفح حاباقرم درفأل حاوظرةئف  حا    افم  ااي تب يفهة  تجليلشة ب ة يسمة ي اع إادةجفةا حلير حال ك رة 
 . دفأل كةيم حلق ةب ي  حا      تصةمام ححا اسالفم  ة ت خطوط حاالاةا 

 المطلب األول: ماهية وظيفة التنظيم والهيكل التنظيمي في المشروع
 بسا  حاسم فت ي  حا      األ  ظةئف حخاحة  ذحا حاسأ ف  حا  وا   الر  كةارا ج رةطةا حا  ر   ل  بؤرل 

حابمةح  حاس  تب ا  ال  إج ة  حاامة  حاسم ف   حا الفتل  توؤفل حااهروا  يرا ت ردفا يسمة ري ارع إادةجرةا  بد  
ارر  حاسم ررفت  ةاررا اررأل  وحاررا حخجسررةج إارر   ةجرري سُ  ب حا  رر    حا ةا ررم  حاا رر ام  اررع بشررلحيهة حا وضررو فمل ك ررة 

  حا م  ةا ي  حابص  حاجةا .حاب ا  ةب  حا ةلل  اذاك يهو  ج   بأش فم كاف   األ ط ) حا     ةا 
 :وظيفة التنظيم في المشروعمفهوم  /أوال

إخسالررف ة حا حخاحة    ال ةؤشررة يرر   ضررع تب اررف شررةاا االسم ررفت  ذاررك ا رر ول شررذح حا صررطالح ب  حا فهرروب 
 ال    الفةا اسبلا   تهل) إار  ت رفف  حلاح  بأ رالوش يوحرالمة إار  تج فرا حلشرلح) بأيعرا   ره ارأل حخت رةن 

 حخقسصةا ؤس  إن افهوب حاسم فت بخسالا ي  كثف  األ حلؤفةن اع افهوب حخاحة  ب دا  ةب. حا   م   
 اررأل شررذح حا مطالررا   دررأل ت ررل ت اا و ررم اررأل حاسب افررةا ا صررطالح حاسم ررفت  حاسم ررفت حخاحة  حاالررذحن  ررو) 

 ج سالاه ة شمة ب بم   حؤل  ذاك  ال  حامجو حاسةا :
"  الفررررم تجالفررررا حام ررررةطةا  حا رررر حةحا  حاباقررررةا  ذاررررك : جررررهحاسم ررررفت  الرررر  ب  DruckerPeter..F  برررر )  -

اسصمفف حاب ا  ت  ف ه  ال  بج طم   دأل اةح سهة  ت ت  فت شذا حلج طم إا   ظةئف  ت تا فع شذا حاوظةئف 
 1خسفةة حلشاةص خاحة  شذا حاوؤلحا  حاوظةئف".إي  شفدا تم ف    بخف ًح 

"حاب الفررم حاسرر  يررست ب و اهررة تو اررع حاو اررةا  الرر   :الرر  بجرره  حاسم ررفت حخاحة    شررو سه  كة ررفو  قررل  رر )  -
 2حابةاالفأل  حاسم فا دفأل  هواشت ب دا  ع أل تج فا بقص  كفة   ا دمم ااالوأل حلشلح) حا جلا  ا ا ًة".

                                                 
1- Drucker. Peter, (The management by objectives), Mac Millan, New York, 1990, p17. 

 .20ل ص2006ل حلةان   ةنل االم    حاسو اعل ةام  حا   ق حاث ةي ل احة ب التنظيم اإلداري، مبادئه وأساسياته ال امف   اول  -2
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حا فرةب بأ  رةل ابفمرم ارأل ب را إ رلحا دمرة  ب  شفدرا تم ف ر    رس ا  " :حاسم رفت بأجره  Henri Fayol   ر )  -
 1ام ت  ا حادفةن حا ةا   حاا    اال م  م اسج فا حلشلح)  ءجاة  حل  ةل". ال  ت  ف ةا إاحة 

 ساررر ا حارررابد  الررر  بجررره ج رررا االط حئرررا حاسررر  تسررر حبا دهرررة إ  قرررل ج ررر  حاارررةؤثون إاررر  حاسم رررفت بأشررردةل ااسالفرررم ي رررل  -
ًم اب رل  ب ردا ة  اا و م كاف   األ حلي حا بكا  األ بن ت وب  يف ة دفمهة  اقةا   هًة او ه ااةش    ت ا  ابًة ب 

 .ام ت اسج فا بشلح) ا س كم
 :حاسم فت شو  Kulik and Warwick  ج   ي اا  خ  األ حااةؤثفأل إا  حاسم فت كهفدا االباقةا ؤفأ   ييه  -

 ارأل  2"تجليل ب  ه حام ةط حاا ام اسج فا ب  شل)ل  ت تفاهة ي  اا و ةا بجفأ   دأل إ رمةاشة إار  بشراةص".
ا  حاسم فت  ال  بجه حاوظففم حاس    وب دهة حا لي  ن خقةام حا الطمل اع إ ارةا تم رفا شفدالر  حا  دأل ب ًعة حام   إ

 .م اال     ةب    بي   دفأل امةحي ب ملا اهة  ح اةا اساصصم اسج فا بشلح) ابفم
قسصرررةا م يررر   ؤرررلحا تم ف فرررم خإن  ررروش   ظففرررم حاسم رررفت   ررروب  الررر  ب رررة  تا فرررع حا رررلخاا حاا ررر ام  ح

 ت تجليل حاباقةا دفأل شذا حاوؤلحا ب ة  ج ا حاسدةاا  حاسم فا دفمهة األ ب ا تج فا حلشلح) حا طالوبم.ااسالفمل  
سم فت حا      تص فت حاامرة  حاسم ف ر  حارلحخال  اال  ر     رأل ط ارا تو ارع حا  ر  افةا  حا رالطةا  ا صل د

 فم حا سابم ي  تمففذ حاو ارةا  حلا حةل  ال  حابةاالفأل ي  حا     ل  تجليل حا وح ل  حلحول  ء  ح حا حاب ا حا  
 كسةبم حاس رةةا  درفأل حا  رسواةا حخاحةارم حا اسالفرمل ب رة  ج را بيعرا حرفغم ت رة ل  حا قةبم  متصةلح تطوا  ج ةب 
 3اال سغف حا حاافئفم بط ا م كف    ية الم ت دأل حا م  م حلب األ حاوحول إا  بشلحيهة.  ساةبممححا       ي  
ا      شو حاط اا حاذ   ب ا  ال  ضت حا  ر    إار  حاامرة  حاسم ف ر  ير  حا م  رم حلبل ب  تم فت ح بسا  

ك ررة   ررةل كفررف ُجثاررم حا  رر    يرر  حا م  ررم حلب حاسرر  يمس رر  إافهررة حا  رر   ؟  جررس دأل بةاسررةا  اررأل تجليررل طافبررم 
 .حلخ ى  ففمفحا    افةا  حاصاؤفةا ي  حا       الى تدةاالهة اع حلق ةب حاوظ

ة: ل حخطرةة حابرةب اوظففرم حاسم رفت ير  حا  ر    بأجهريرجلت األ خال ح سب حض   هةا حام ر  حا رةب م   درأل 
حاوظففم حاس  األ خااهة يست  ضع حااطم حا   ة  اوضع حاسمففذ األ خال دمة  شفدا تم ف    حاب ا  ال  تجليل "

ب رردا  عرر أل  ف حاوظررةئف يرر  حا  رر   ااسالرر ألخررا حا  رر     حاب ررا  الرر  حاسم ررفا دررفححا  رر  افةا  حاباقررةا ا
 4".تج فا حلشلح) حا جلا 

 :أهمية وظيفة التنظيم في المشروع /ثانيا
                                                 

 .43ل ص2012 لل  وةاةاالم    حاسو اع ل احة ة ان ، استراتيجياته، وسائله، وتطبيقاتهآليات التطوير التنظيمي ان  ا  حاليألل ة  -1

 . 145ل ص2009حا ةش  ل  ابم حل ا لل اا و م حامفا حاب بفمل حاطمبادئ اإلدارة: أسس ومفاهيم ال  اج ل امصوةل  -2
 .108ل صا  ع  ةدال إدارة المشاريع المعاصرة منهج متكامل في دراسة إدارة المشاريعاو   بؤ ل خف  حاليألل  -3

 .44ل صمرجع سابق ان  ا  حاليألل ة  -4
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ببررل حاساطررفال يوضررع خطررم   حخاحة  يرر  حا  رر   ةال  حاسرر  تررأت بررل حاسم ررفت حاوظففررم حاثةجفررم اررأل  ظررةئف 
ب ا تمففذشة. يةا م  م تسأاف ارأل حافرل   ا م  ل ى امه إذح ات تساذ حخ  ح حا  حل  ةل  حاسم ف ةا حادةيفم األ 

حابةاالررم  حآلما  حا بررلحا  حاساهفرر حا  حا رروحا ب صررل إجسررةج  ررالبم ب  خلاررم ابفمررمل  حاسم ررفت شررو حاررذ   ا ررع شررذا 
حابمةحرر  اررأل ب ررا إخرر حج حااطررم إارر  ؤفرر  حاو رروا. اررذاك  بررل حاسم ررفت حخطررةة حاررذ  يماغرر   الرر  حخاحة  بن تب ررا 

 1.شلح) حا   وام بأ ال  كفة م ا دممض مهل اع ةن تج فا حل
بن اوظففم حاسم فت بش فم خةحم ي  حا  ةةاع  بش فسهة تماع األ كوجهة ت با درفأل   ساةةح    ا فا حااةؤثون إا

 ظةئف حا      حا اسالفم األ ب ا تج فا بشلحيهة  تجسةج كا ام  م إا   ظففم حاسم رفت اسرس دأل ارأل تو ارع حاب را 
 ح  اقةتهت يف ة دفمهت األ خال تجليل حا الطةا  حا    افةا ادا امهت.دفأل حابةاالفأل يفهة  توضف

 2 ا دأل تجليل بش فم حاسم فت ي  حام ةط حاسةافم:
  حاصاؤفةا. خسصةحةامححاجفالوام ا ن حاسلحخا دفأل حل  ةل  امع حاسمة   ي   •
 حاب ا. ةشفج ح  تاة هة احخا كا ق ت ا ة ي ا  إا   هوام إيوضح حاسم فت حخ  ح حا حاس   اي  •
 يهست حاسم فت دس  فت حاب ا دفأل ب عةئه اة ي ا  إا  ؤص   ت كف  حا وظف  ال  ذاك حاب ا ا ن غف ا. •
 ب؛ل  تو ابهة دفأل حخاحةحا  حلق ةحاسوح ن  حاسم فا دفأل حلج طم حا اسال م  ذاك دس  فت حاب ة •
 ؛ دفأل ااسالف حخاحةحا  حلق ةب ي  حا م  م ب  حا      تصةلمح هوام  •
 ؛حا صوى األ يوحئل حاساصفص  سفةا مح •
 ؛ هوام حا جة ام  حا سةببم ؤفأ  جلا حاسم فت اهةب    اةا حلي حا  اجلا ابةيف  حلاح  •
 حلاثا االطةقةا حاا  ام  أل ط اا تجليل حاو اةا   ضع حا اص حا مة ي ي  حا دةن حا مة ي.  سالحبمح •
 تاةال حا ب يم  حا هةةحا دفأل حا وظففأل.حااا      كس ةشحتوي  حاوظففم حاسم ف فم ي ص  •
حا رر حةحا حاصررةاة  اررأل ا حكرر  حا ررالطم حا اسالفررم  ذاررك اررأل   ررس اةلح  يهفرر  حاسم ررفت حادفففررم حاسرر  يررست دهررة إة ررةل  •

ةا بالوارررةا حاا ارررم لاح  خرررال إ صرررةاه اهرررذا حا ررر حةحا إاررر  كةيرررم حا  رررسواةا حخاحةارررم  ارررل كةيرررم حابرررةاالفأل ب
 حل  ةل

بن جبسا  بن بش فم حاسم فت ي  حا      تماع األ كرون حاسم رفت شرو ؤال رم حاوحرا حل ة رفم  ا ة  اا   دأل 
حابليل  كذاك يهو ؤال م حاوحا اة دفأل بق ةب  ج ةطةا حا      يوظففم حاساطفا م تطاا ي    دفأل  ظةئف حخاحة 

تسوضرح ارأل خرال تجليرل ابرةيف    حقع حلا   م ت ه  جسةئاهة إم األ خال حاسم فت  بةا  ةدا يإن  ظففرم حاسم رفت

                                                 
 .123ل ص2004 ل حلةانل  ةن لطابم حل ا حا االم    حاسو اعل ل احة االم   اإلدارة المعاصرة األصول والتطبيقات مةن حا و و ل  -1
 .86ل ص2011حلةانل   ةنل ل احة حا ش ح  االم    حاسو اعل الهياكل واألساليبجةئا  ال حاجةي  حابوحاالمل  -2
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حلاح    ضع حاالوحئح  حاسبالف ةا  حا فة رةا يهر  تعرع حل رة  اوظففرم حا قةبرمل ارأل خرال دمرة  حاهفدرا حاسم ف ر  
 اوظففم حا فةا  حخاحةام اسأخذ ا ةشة ي  حا     .  تجليل حا الطةا  حا    افةا يه  ت هل

 :مفهوم الهيكل التنظيمي للمشروع /ثالثا
حاهفدررا حاسم ف رر   الرر  بجرره اا و ررم حاطرر ق حاسرر  ت  ررت دهررة حا م  ررم بي حاشررة يرر  اه ررةا اجررلا   ررت  برر ) 

حاسم رفا دفمهرةل  ا درأل بن  صرروة حاهفدرا حاسم ف ر   الر  شرردا خةةطرم ة ر فم االسم رفتل  شرر  خةةطرم تصرف كفففررم 
حا  ررر فم دفمهرررةل ك رررة تجرررلا تو ارررع حا هرررةب  حا  ررر  افةا درررفأل حاس  رررف ةا  حليررر حا احخرررا حا م  رررمل  تجرررلا حاباقرررةا 

 1حا    افةا حاه افم ي  حاهفدا  كفففم تا فع حلي حا ي  ت  ف ةا ة  فم.
حاسرر  ترر     ع حليرر حا بطرر ق شررس  دررفأل حاوظررةئف"تو ارر :حاهفدررا حاسم ف رر  بأجرره  Peter Blau  ابرر ) حااةؤررأ  -

 2. ال   اقةا حلا حة دفأل ش م  حلي حا"
حاهفدرررا حاسم ف ررر  شرررو إطرررةة ي كررر   الررر  تاصرررفص حاوظرررةئف " :بن  Ivancevich.et.al يررر  ؤرررفأل يررر ى  -

 ت  رررف هةل   ضرررع حلج  رررم  حخ ررر ح حال  تجليرررل حا رررالطم ب بمررر  بن حاهفدرررا حاسم ف ررر  شرررو إطرررةة ادرررون ارررأل 
 3." ةا ججوى تج فا بشلح) حا     ةحاوظةئف  حاوؤلحا  او ه  الور حلي حا  حاا 

طرةة حارذ    رف  إار  حاطر ق حاسر  يرست يفهرة خحاسم ف ر    ثرا ح حاهفدرا" :برأن  Wright Peter et al  ابر )  -
ل ي  بق ةب ب   ظةئف إاحةارم اجرلا  ي حا اًبةلتو اع حا    افةا  حاو اةا  ال  حلي حال  حاط ق حاس   اس ع يفهة ح

    رررر  حاباقررررةا  اجررررلا  ررررلا ذ حاهفدررررا ُ بدرررره يرررر  خةةطررررم حا  رررر    حاسم ف فررررمل ك ررررة بجرررره حاسصرررر فت حا  رررر   حارررر
 7.اال     " حا  سواةا ي  حا الت حاسم ف  

"حخطرةة حابرةب حارذ   جرلا ارأل ير  حاسم رفت ال ره حا رالطم  الر  ارألل  :ببد حااةؤثفأل ب  بروح  الر  تب يره بأجره
 ارررأل يررر  حاسم رررفت ا ررر  ل بارررةب ارررألل يهرررو  الررر  ذارررك يس كررري ارررأل اا و رررم ارررأل حا  حكررر  حخاحةارررم ذحا حا رررالطةا 

 5حاباقةا دفأل حلي حا شةغال  تالك حا  حك ". تاةشةاح  حمتصةلل   حا    افةا حا جلا  اع إ عةه خطوط
تارةا حاجرليأ ير  حخاحة  بن حاهفدرا حاسم ف ر  شرو باح  اسج فرا بشرلح) حا م  رم بةخضرةيم إار  كوجره خ ا ى ح

 احخا حا     . تصةلم حإطةة اسوضفح حاس  ف ةا   اقةا حا الطم 

                                                 
 .176ل ا  ع  ةدال صإدارة المشروعات الصغيرةياه ؤ فأل حاج م ل  -1

2- Richard H.Hall ,Organizations: Structures, Processes, and Outcomes, Englewood Cliffs, 5th ed, New Jersey, 
1991, p85. 
3- John Ivancevi, et al, Quality and Competitiveness, Op.cit, p213. 
7- Wright Peter, Kroll Mark and Parnell John Strategic Management: Cases, Prentice Hall , New York, 1998, p201. 

 .267ل ص2003ل حا ةش  ل اص ل االم    حاسو اع ل ادسام  فأل ش هإلدارة العمال في المنظمات المعاصرةاج ل  ففف ل حليا  - 5
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حلاح  حا  رسالام اسوضرفح حا هرةب  حاباقرةا ارع حا ؤ رة   حا  ؤ  رفأل   اذاك   دأل حا رول بن حاهفدرا حاسم ف ر  شرو
 . تجليل حاصاؤفةا  حا    افةا

ل لن شرردا حاهفدررا  حا  رر   ةا   اررفه شمررةر شفدررا تم ف رر  اثررةا    دررأل بن يوحرر  برره اا فررع حا م  ررةا
 الهرةل  اة ره حاساصرص ل  ادرةن    ر    ب  حا م  رمحاسم ف    بس رل  الر  اا و رم ارأل حابوحارا بش هرة: ؤارت حا

حاا ام اهةل  ال  ؤفةتهةل  حا لةحا حخج ةجفم حاس  تجسة هرةل  جو فرم حاسدمواو فرة حاسر  ت رسالاهةل  حا ر  ) حاافئفرم 
 1حاس  تب ا يفهة.

 :2م  ش ف األ خال حاسب افةا حا ةب م جال بن حاهفدا حاسم ف   يسأاف األ اا و م  مةح  ةئف 
   ؤلحا ااسالفم. جسوى  ال  ت  ف ةا تم ف فم  •
 حاساصص ي  حاب ا ب    وا اهةب اجلا . •
 جطةق حخش ح)  خطوط حا الطم  حا    افم. •
 اوحقع حتاةذ حا  حة األ ؤفأ حا  ك ام  حااا ك ام. •

ح حاهفدا حاسم ف ر  شرو ج رةب يوضرح حاس  رف ةا ب  حلق رةب حخاحةارم ير  حا  ر   ةا  الر  شردا ا رسواةا ذً إ
 رالطم ة ر فم تم رةش ارأل خااره حاسبالف رةا  حاسو فهرةال  تسوضرح ارأل خااره ج رةط تأخذ شدا حاه ا  ي بطهة خرا 

 حتاةذ حا  حةحا  حا    افم.
 المطلب الثاني: خصائص ومبادئ التنظيم الجيد والفعال في المشروع

إن حلشلح) حل ة فم حاس  تد أل ي  إطةة ية الفم حاوظففم حاسم ف فم تس جوة ي  ت رهفا اه رم حخاحة  اال فرةب 
  ل  ادرر  تج ررا تالررك حخاحة  بشررلحيهة بدفررة  حا  رر   ةا ب هةاهررة ججررو تج فررا حلشررلح) حاسرر  ت ررب  إافهررة حا م  ررةا

  ية الفم  ةافسفأل مدل األ توي    الم األ حااصةئص  حا اةائ حاهةايم االسم فت. 
 3:خصائص التنظيم الفعال والجيد /أوال

الفررم حاسم ررفت اف ررم   الفررم  ررةكمم ب   ةدسررم دررا شرر   مررلاة جسجررلن  ررأل حاسم ررفت يفارري بن جسررذك  احئ ررة بن   
 حااةة فررم. اررذح يإجمررة  محالحخالفرر  الفررم ؤفواررم اسغفرر   تساررة ش اررع حا رر  )  حا سغفرر حا حاسرر  تاارره دفئررم حا م  ررم 

بن شرذا حااصرةئص تسغفر  دسغفر   ارةن  ادرةن   ساةةجرةح  ملاة جمرةقب خصرةئص حاسم رفت حافبرةل  اري بن جأخرذ ير  
بن اه م حاسم فت اف م حاجفة   ال  شذا حااصرةئص ؤسر   ءن درلا  فرل  ير  يسر   ابفمرم ارأل    ل ظ  ) حا م  م

                                                 
 .126ص ا  ع  ةدال، ، استراتيجياته، وسائله، وتطبيقاتهآليات التطوير التنظيمي ان  ا  حاليألل ة  -1
 .166ل ص2003ل   ةنل حلةانل حاسو اع   ل احة حاث ةيم االم  مفاهيم إدارية حديثةاصف ي  اج لل ح -2
 .155ل ا  ع  ةدال صمبادئ علم إلدارةل خ  ن    اة ل  ال حا هل  حا  ة ل ل  -3
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حلؤررلحن  ذاررك   ررساةقح  تررةةا  حا م  ررمل  ءج ررة يسو رري  الرر  حا ررةئ فأل بب الفررم حاسم ررفت حاب ررا دسامرر  اررمهج حاسم ررفت 
 ررس  حةام يرر  خاهررة حاا ررة   حبةاب ررا  الرر  ا ح بررم بشررلح) حا م  ررم  بةاسررةا  دمة شررة حاسم ف رر   ء  ح حتهررة ب ررة  دفررا 

 .حاب ا بدفة    ية الفم
  دررأل حا ررول بجرره شمررةر   الررم اررأل حام ررةط ذحا حاصررالم باصررةئص حاسم ررفت حاافررل حاسرر  تبطرر  حرروة   مً  ء  ررة

 1اسدةاالم  أل  ظففم حاسم فت األ شأجهة تج فا حلشلح) حا ئف فم اهة:
م  ررةا حا اسالفررم  رروح  حخجسة فررم ب  حاالافررم حلج ررطم حاسرر  ت ايهررة حا  ت رر محاررأل حاساصررص: ا ررل   ررسفةا مح -1

بةابليل األ حل  ةل حافمفم حاس  يست األ خااهة حاجة رم إار  كفرة حا  اهرةةحا يمفرمل ادرون حاساصرص ارأل شرأجه بن 
ارأل حاساصرص  رأل   رسفةا محارأل   ج ا حا   م ي  حخجاة   حخت ةن ير  حلاح   حاس الرفص ير  حاسدرةاففل ارذح م درل

   ةل  ي ًة اطافبم حلج طم.اساصصم بإجاة  كا   ا إاحة  ب  يم   ءجةطم شذا حل تم  فه ط اا إ اةا  ؤل 
 ير  غة رم حلش فرمل م حاسم ف فرم حا اسالفرم بار  ضر  ة  حاسم فا دفأل حلج طم حاسم ف فم: حاسم فا درفأل حلج رط -2

بن  بس رل  الر  حام رةطةا األ خااه يست تج فا حاسدةاا دفأل شذا حام ةطةال بجفأ بن ب  ج ةط  ظفف  ارأل شرأجه 
حلخ ى  اغذ  حام ةطةا حااؤ رمل  ا رةشت حاسم رفا درفأل حلج رطم ير  تج فرا حاوضروه ير  باح  كرا ج رةط  ظففر  
األ  هم  ت الفص حم ا ح فم ي  حاب ا األ  هم بخ ى ك ة بن حاسم فا األ شأجه بن  ج را ية الفرم حخجارة   كفرة   

 2فم.حلاح  ي  حاب ا حا سبالا بةلج طم حا اسال
ن بف فررم يرر  حا م  ررةا حا اسالفررمل ؤفررأ بةلج ررطم حا ه ررم اال م  ررم: تساررةيأل حام ررةطةا حخاحةارم  حاسم  شس رةبمح -3

حام ررةطةا حل ة ررفم  حا اةشرر   خجاررة  حلشررلح) يماغرر  بن يررست إ طةؤشررة بش فررم ب ة ررفم  اررست  ضرربهة يرر  حا  ررسوى 
 3ااةش  . ج طم حاثةجوام ب  حاغف حخاحة  حا م ات اع غف شة األ حل

حاسبرررة ن درررفأل حابرررةاالفأل يررر  حا م  رررم: إن   الفرررم حاسبرررة ن درررفأل حابرررةاالفأل اف رررم تال ةئفرررم درررا شررر    الفرررم ام  رررم  -4
ل  حاسم فت حاافل شو حاذ  يوي  حا مةخ حاذ    اع حابةاالفأل  ال   س  حةم ح ا س     اه م ي  حاجفة   ال  حاا ة  

 م.حاسبة ن  ت كف  حااهوا األ ب ا تج فا بشلح) حا م  
تج فا حا قةبم حاسال ةئفم: تد أل بش فم حا قةبم حاسال ةئفم ببلب إ طة  شراص  حؤرل ا ر  افم إجارة    الرفأل بؤرلش ة  -5

 بل ب ثةبم ةقةبرم ية الرم  الر  حآلخر ل  ارأل ب را تج فرا ذارك مدرل ارأل إجةطرم حل  رةل حا سلحخالرم ير  حلاح  اوؤرلحا 
 حا قةد  حافة ا ي  إجاة  حلشلح).تم ف فم ااسالفم ب  لي حا ااسالففأل بغفم تج فا حلاح  

                                                 

 .168ل ص2000حلةانل  ل   ةنلاالم    حاسو اع ةاج لل ا ك  حادسي حالمفاهيم اإلدارية الحديثةل  بخ  ن ااةا   ؤ فألل  -1
 .67ل ص2007ل حلةانل  حاطابم حل ا الم    حاسو اعلال احة ا الم اصرة: وظائف المديرالمع واتجاهاتهااإلدارة  ال امف   اول  -2

3- Stephen P. Robbins, David A. De Cenzo, Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications, 
Prentice-Hall, 8 Édition, New Jersey, Inc, 2012, p235. 
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 حاثاررةا اال رروظففأل يرر  ب  ررةاهتل يدثرر   حاسبففمررةا   ررس  حةمححارروظفف : حاسم ررفت حاافررل يس فرر  دسررويف    ررس  حةمح -6
ار  ا م  رةا  حا  رةةاعل درا بن شرذح حلاسدر ة  ا رأام م تارلب ح  س ةماححااليل   اة   ةدالهة األ يصا تب ف  ب  

 ال  حا     ةا  حا م  رةا بن م يالار  ن إار   لما حخجسة فم اذاك يسبفألاب جافةضح أل  اه تدالفم  ةافم جةتام
 1. حا هةة  حاس  تس حكت  ملشت م تف ل حااا    بآخ األ  لا ؤس   سالحل اوظففهت كا يس  إ
  حاوؤرلحا  لب حخ  ح):  بسا  حاسم فت  فًلح إذح ت درأل حا رم ت ارأل ت رلي  حاسدرةافف  حخير حاحا حا سوقبرم خج رة -7

حاسم ف فم  األ  ت   ر ة حاس  رف ةا حاسم ف فرم حاسر  يسوقرع بن تدرون يوحئرلشة حا ةا رم طواالرم حل را بكار  ا رة  رسدالفه 
 األ جف ةا   هوا.

ا ح ةا حا   ) حا جالفم حاافئفم: ت    حا   ) حاافئفرم اال م  رم  الر  تم ف هرة حخاحة ل  بةاسرةا  يرإن حاسم رفت  -8
 ) حاب الفم اال م  م  حا  ةةاعل  حاسغف حا حاس  تطر ب  الفهرة بجفرأ   رسافي شرذح حاسم رفت حاافل شو حاذ  يهست بةا   

  جررو  حاسدمواو فررة حا  ررسالامل ب  حل رروحق حاسرر  باهررذا حاسغفرر حا كررةاسغف حا حاسرر  تطرر ب   الرر  حا رروحةا حاا رر ام يفهررة 
 2تب ا دهة  غف شة األ حابمةح  حاافئفم حا جفطم.

 اري في المشاريع:اإلد مبادئ التنظيم /ثانيا
إشست افد   حخاحة  حل حئا  م ف ة بحجةش حام  اةا حا اد   ي  حاسم فت دوضع  لا األ حا اةائ ب  حا وح ل 
حاس    دأل بن   س شل دهة حا م  ون  مل قفةاهت ب ه م حاسم فت حخاحة .  ا ل ا فم شذا حا اةائ  مل  ضبهة قاوًم 

ااةل حخاحة  ؤفأ كةن يس فل دهرة حا م  رون  مرل قفرةاهت ب هرةب حاسم رفت حخاحة . كافً ح األ حااةؤثفأل  حا  ةة فأل ي  
  Herbert A.Simon  جس ةا األ ببد افدر   حخاحة   بدر  شتإغف  بن شذح حا اول اهذا حا اةائ كةن ب ًعة اجا 

 3جس ةاشة.ءحاذ  قةب ب مةق م  تجالفا تالك حا اةائ   
ا حاسم رفت حخاحة  حلار  حارذ  جطاةقهة  ال    فرع ؤرةمإائ   لب ؤة ل  ة  ون بن يثام تمةقد شذا حا اة

 غت ا رررة ب فررر  ؤرررول شرررذا حا ارررةائ ارررأل  بررر.  Proverbs بررره بن  طالرررا  الفهرررة ا ررر   تو فهرررةا ب  إةشرررةاحا  اىب
حادثفرر  اررأل حا هس ررفأل ب وضررو  حاسم ررفت حخاحة   رروح  كررةجوح اررأل حااررةؤثفأل ب   شس ررةبإ إم بجهررة م ترر ل اجررا  جس ررةاحاح
 ائك حا  ةة فأل االسم فت.ب  

                                                 

 .130ل صا  ع  ةدال ات علم اإلدارة، أساسي ال   اة  -1
 .158ص لا  ع  ةدال مبادئ إدارة األعمال تل حاالو  او    ااملظؤ وا خعف  كة -2
ادسام حابافدةن ام    حاسو اعل حاطابم  لةواالتجاهات الحديث مبادئ إدارة العمال: األساسيات بخ  نل  ال حا ؤ أل دأل حؤ ل شفاةنل  -3

 .134ل ص2014حاب بفم حا بوا مل  حابةش  ل حا اةضل حا  الدم
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دهرررة  مرررل تصررر فت   س شرررةامححاسم رررفت حخاحة  يررر  حا  رررةةاع اا رررو  حاسو فهرررةا حاسررر   فعرررا    صرررل ب ارررةائ
بشررت حا اررةائ حاسرر   ا ررع  الفهررة بغالرري كسررةش حخاحة   حاسم ررفت  ض ج ررسب   ل ررةا حاهفدررا حاسم ف رر  اال  ررةةاع  حا م
 1حخاحة   ذاك  ال  حامجو حاسةا :

م  رم ب  هل):  شو بن ت را  كرا حا روحةا  حخادةجرةال  بن تو ره كرا ب  ةاهرة اسج فرا بشرلح) حا االب  ؤل  حا -1
ل  ا ثررا حاسم ررفت يرر  حاوحقررع   ررفالم اسج فررا شررل) ابررفألل يةاهررل) حاررذ  ت ررب  حا م  ررةا إارر  تج ف رره شررو حا  رر   

 2    الفم تج ف هة.حا ا ة او وا حاسم فت ؤفأ يست ت   م تالك حلشلح) ي  بشدةل تم ف فم اسبلا  اسسوا
ب  اه م ادالف دهة      االب حاساصص: ب ة  ب  تم فت شو ت  فت حاب ال يةاب ا حاذ  قل  دون شل) حا  -2

 لا األ حابةاالفأل  اي بن    ت إا  ب  ح    دأل تو ابهة دفأل شر م  حابرةاالفألل  ءذح كرةن بإادرةن حافر ا حاوحؤرل حا فرةب 
 3 لا األ حلي حا ي ا  إا  إجاة  حاب ا ب   م بكا   باح  بيعا. دابد حل  ةل ب ف اا يإن ت  فت حاب ا دفأل

 ارأل  رت ت  رفت شرذا  مف ظفففرم ةئف رإار  بق رةب   ر   ت  فت حاب را ير  حل رة   الر  ت  رفت بج رطم حا   بس ل
حلج طم حا ئف فم إا  بق ةب ي  فم  شدذح ج س   إا  باج  ت  فت بجفرأ يرست ةبرا حام رةطةا حا ساةج رم ارع ببعرهة 

 األ ا ح ة حاساصص ي  حا   م  حخت ةن  حخجسة فم حا  تفبم.  سفةا اا ذاك  ل   اقةا  ظفففم اجلا ي
 ل  ؤل  حا فةا    ؤل  إحلحة حل حااالب  ؤل  حلا :  طالا  ال  شذح حا الب  ل  ت  فةا اثا  ؤل  حا ئة م    -3

فه  حؤرررل يسال ررر  امررره حل حاررر   حاسبالف رررةا شرررذح حا ارررلب بجررره يماغررر  بن  درررون اال وظرررف ب  حابةارررا قةئرررل ب  ةئررر  يجررروى 
  حاسو فهةا  ا وب حا وظف دل ةا ي  حاب ا  يً ة اهذا حل حا   حاسبالف ةا  حاسو فهةا. 

جسةئج شذح حا الب شو بن حا وظرف  رو)  درون ا ر  مد  رأل ب  ةاره بارةب ةئرفه  حؤرل  ا رلب ت رةةا ا  رأل   الره 
فه ا رر  ًم دررل ةا بارةب حارر ئفه حل الرر  يإجرره درذاك   هرر  خررا  حضررح إار  شررذح حا ةئررل ب  حار ئفه.  ا ررة كررةن شررذح حار ئ

 اال الطم   سل األ حا ئفه حل ال  اال م  م ؤس  حلي حا ب  حابةاالفأل األ خال حا ؤ ة   حا   يفأل. 
جطةق حخش ح)   حخاحة  ب  جطةق حا قةبمل  ابم االب جطةق حخش ح): ك ة قل  طالا  الفه حاابد ا    جطةق -4

أل حاررذيأل   دررأل ارر ئفه ب  اررلي   حؤررل بن   رر )  الررفهت  اوؤررل   الهررت بدفررة    ية الفررمل  ااسالررف شررذح  ررلا حا  ؤ  ررف
 .حابلا األ ام  م لخ ى  يا طافبم بج طسهة  كفة   حلي حا حابةاالفأل دهة  ءادةجةتهة  غف شة األ حابوحاا

                                                 

 .198ل ص2013حخ دملةامل  حاطابم حاثةجفمل ل حالحة حااةابفملمبادئ اإلدارة بين العلم والمهارةبؤ ل اةش ل   -1
 .190ل ص2010حاا حئ ل  ل احة ق طامل حاطابم حل ا لوظائف اإلدارة وتطبيقاتها على العمل اإلسالمي المعاصردلة حاليأل   حقمل   -2
 .135ا  ع  ةدال ص ،ةواالتجاهات الحديث مبادئ إدارة العمال: األساسيات  خ  نل حا ؤ أل دأل حؤ ل شفاةنل  ال   -3
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ل  س ررة  م ححامف رر    ابس ررل جطررةق حخشرر ح)  الرر   ررل   وحاررا  جررذك  امهررة: اهررةة  حارر ئفه  قلةحترره  تدوامرره
كفة     ةئا  ىب ا حاذ    وب به حا  ؤ  ونل  البةخضةيم إا  طافبم حا لةحا حا  ؤ  فأل  قلةحتهت  تدوامهت اهة

 .ا  سالام دفأل حا ؤ ة   حا  ؤ  فألح تصةلمح
  رفةدهةجحل رفال  ير  إار  ح االب حاس ال را حا ئة ر :  بمر  شرذح حا ارلب بن حا رالطم  حا  ر  افم تم رةش ارأل ب الر  -5

 1تسجلا حاباقم دفأل كا ةئفه  ا ؤ  فه  ا  حا  سواةا حاسم ف فم حا اسالفم  االب شذح حا الب شليفأل ب ة ففأل:
ادا ي ا ةئف ة  حؤًلح ي رال شرو حارذ  ت يرع إافره حاس رةةا   جسرةئج حل  رةلل  شرو  ن بم  االب حاس ال ا حا ئة   ب •

 يست حا دوى إافه. حاذ   ةل حاصبامل  شو ل ح  س ةةته  حا  و  إافه ي  ؤةام حاطوحةئ إحاذ  يست 
حا  رر   احخررا ام  ررمل  شررو اررة  بطرر  جو ررة اررأل حام ررةب  حاعرراا  حمتصررةليوضررح حاس ال ررا حا ئة رر  ط اررا  •

 حا     دفأل  ؤلحا حاسم فت. حمتصةلاالجل ا حالجفة اب الفم 
  اه حا الطم ي  باح    ا مدل االب حا الطم:  بسا  شذح حا الب األ بشت ااةائ حاسم فتل  شو  بم  بن األ تبط -6

بن يس رررة ل  الفهرررة. ب  ب بمررر  بخررر  يإجهرررة تبمررر  بن ارررأل يس رررة ل  اجة ررري  الررر  باح    رررا ابرررفأل  اررري بن   رررمح 
 ا  ا شذح حا الب  لًاح األ حا اةائ حاف  فرم حاسر  تد الره  تارفأل بش فسره إذح  جدرت اارلب حا رالطم  حا الطم حادةيفم اذاك.

 2؛فمل تلةج حا الطمل قص  خا حا الطمحاسم ف فم  ش : ت ة   حا الطم  حا    ا ل  اسغف حا ت    ي  حاب الفم 
حا رر حةحال لجرره م   دررأل بن تدررون شمررةر ا رر  افم اجررلا   تاررةذحااررلب تفررواد حا ررالطم: ب  اررمح حرراؤفم يرر   -7

درررل ن ارررمح حاسفرررواد اال رررالطم ا  ةة رررم شرررذا حا  ررر  افم.  ا صرررل بصررراؤفةا ؤرررا حا رررلي  ب  قلةتررره حا  رررس ل  ارررأل 
 3حا  حةحا حا      ي  ا ؤ  فه. تاةذحصاه حا      ال  ام
ااررلب تجليررل حاوظررةئف: تبررل حاوظففررم حاوؤررل  حل ة ررفم يرر  ب  تم ررفت إاحة   شرر   اررةة   ررأل امصرري ب    ررا  -8

ةاسم فت ي ح رر  خصرةئص حاوظففررم  اسطالاةتهرة إارر  يرابرفأل يسعر أل  ح اررةا  ا ر  افةا اجررلا .  الر  شررذح حل رة  
   افةا حا  تاطم دهة بغد حام    أل حا اص حاذ   و)   غا شذا حاوظففم. ةجي حاصاؤفةا  حا  

 وح  كةجم كاف   بب ا    ةا حرغف   إار  اا و رم ارأل حا ارةائ  ت سمل  ظففم حاسم فت ي    فع حا م  ةا
ةب ارأل حاسم ف فمل  شذا حا اةائ ب ة فم  ض  ةام اسصر فت شرذا حاوظففرم   بالهرة ت رةشت يبالفرًة بدفرة   ير  تأا رم حا هر

ل ك رررة بن شررذا حاوظففرررم ب اةائهرررة حااوش ارررم ترررم ت ب فرررم حاوظررةئف حلخررر ى يررر  حا  ررر    جةؤفررم  تج فرررا حاسدةارررا ارررع
 حا  حةحا ي  حاوظةئف حلخ ى.  تاةذح  حاب الفةا  حلج طم  حا    افةا 

                                                 

 .217ل ا  ع  ةدال صمبادئ اإلدارة بين العلم والمهارةل بؤ ل اةش  -1

  ةنل ل حاطابم ل ا ل سو اعاالم    حا ل احة حا   ق إدارة المؤسسات العامة وأسس تطبيق الوظائف اإلدارية عليهال  ال امف   او -2
 .120صل 2010حلةانل 

 .177ص لا  ع  ةدال ، إدارة المشروعات الصغيرةياه ؤ فأل حاج م  -3
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 أنواع األشكال التنظيمية في المشروع :المطلب الثالث
ا  ررسالام يرر  حا م  ررةا حاوظفففررم اائ ررم م ررسالحاهة يرر  حا  ررةةاع  حاس الفل ررم ح ماررت تبررل حلشرردةل حاسم ف فرر

حابةافمل يف  شذا حاافئم يرست طر ه كرت شةئرا ارأل  مدفئم حل  ةل حا بةح   حاس  ت سة  بةاسب فل حا ليل  حاليمةافدف  ي 
ةضةشتل إضرةيم إار   حا مساةا  حاب الفةا  حليدةة ا وحكام حاسغف  حالحئت ي  ةغاةا حا بةئأل  حاسمةيه االجصول  ال 

  محاسطررروة حاهةئرررا يررر  حخادةجرررةا حاسدمواو فرررم  ح رررسالحاهة احخرررا حا م  رررةال حلاررر  حارررذ   برررا حاهفةكرررا حاسم ف فررر
ااسدرر    ت دررأل  محاس الفل ررم غفرر  قررةاة   الرر  حاصرر وا باررةب اسطالاررةا حاسغفرر ل  ب  ررل حاجة ررم إارر    رروا بشرردةل تم ف فرر

 هة.حا  ةةاع األ حاماةه ي  حاوحول إا  بشلحي
 :المشروع كجزء من التنظيم الوظيفي /أوال

اال م  رررم. يرررإذح تعررر أل  حاوظففرررمارررأل درررفأل حاارررلحئا حا سةؤرررم اسم رررفت حا  ررر   ل بن جابالررره  ررر  ًح ارررأل حاوؤرررلحا 
ن حاس واال  ءذح   رل ا ر      حا      إاخةل تدمواو فةا  ليل ل   دأل بن يوضع تجم إش ح) جةئي حا ئفه ا   

بررةب حااررةة   ججررو حااررلاةا حاسرر  ت ررلاهة   حة  ابفمررمل يررف دأل بن يوضررع شررذح حا  رر    حا حارر ب تاررةا إبجررأ ا فررة  
ل  ررت تجصررا  الرر  قةئ ررم بأ رر ة  بيرر حا  ررسافةنمحتجررم إشرر ح) احئرر   حاباقررةا حابةاررم يرر  حاررو حة  ؤفررأ ت رروب بإ ررلحا 

ي اررا  ت ررفف ج  توحررفةا ل  ررت ت رروب دسجالفررا حاافةجررةا  اررأل  ررت حاوحررول إارر  جسررةئ ررسافةنمححابفمررم حا اسررةة ل  تررو   
 Project Expenditure .1 حا       ا   حا      األ شذح حامو  األ قاا 

شررو اوظررف ا ررة ل يررست إخسفررةةا اررأل قاررا اررلي  حاوؤررل  حاوظفففررم حاسرر  يو ررل يفهررة حا  رر   ل  ا رر   حا  رر   
 مك رة طرا . إ  حا م  رم  الر  قس حؤرةال  ءب رة  ارليخح تف ت فرحا  حةل  اسةببرم حاار حاجل  تاةذحدسم فا   الفم   ا وب

ة   حا ب يررم حا اصررفمل مرر  سالررك ا رر   حا  رر    ب   ررالطم ة رر فم  الرر  ب عررة  حاف اررا  اارري بن  بس ررل  الرر  حخق
 2. حا بالواةا حاس    سالدهة  أل حا      االسأ ف   ال  ب عة  حاف اا

 اجررةل تمففررذا  الرر  حا  ررت  يرر  شررذح حامررو   دررون حا  رر    تةببررة لؤررل حلق ررةب حاوظفففررم حل ة ررفم يرر  حا رر كم
حاذ   دون بكث  تاصصة ي  طافبم حا      حا ط  ه االسمففذ. يإذح بةحاا كالفم حابالروب حخاحةارم  حا ةافرم ير  إؤرلى 
حااةابررةا إج ررة  ق ررت اةح ررةا  الفررة يرر  تاصررص إاحة  حل  ررةل يإجهررة  ررس وب دسجواررا شررذح حا  رر    إارر  ق ررت إاحة  

 ءذح كةن ا     اةح ةا  الفة ي  تاصص حا جة رام ي رو) يرست تجواالره إار  ق رت   تمففذا سهحل  ةل افسوا  اسةبب
.  اررو بةحاا إؤررلى شرر كةا حل  ررةل تمففررذ ا رر    يررسح  رروق  ليررل  ا مساةتهررة ي ررأل حليعررا ضررت شررذح 3حا جة ررام

                                                 

 .99ل صا  ع  ةدال ، إدارة وتقييم المشروعاتجبفت جصف   -1
 .101ل صنفس المرجع -2
 .109ل ا  ع  ةدا صة المشاريعإدارة المشاريع المعاصرة منهج متكامل في دراسة إدار او   بؤ ل خف  حاليألل  -3
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ذح ت ررروب بجو رررام حا فررروا  حل  رررةل حا جة رررافم ي رررأل حليعرررا ضرررت شررر نةحاا ببذح إحا  ررر     إاررر  ق رررت حاس رررواال يررر
  حا      إا  ق ت حا جة ام  شدذح.

 : ا     تطوا  امسج  ليل ي  إاحة  حخجسةج  حاب الفةال  ا     يسح  روق  ليرل  ير  02-2 اوضح شدا ةقت  
  إاحة  حاس واا  حا افبةا ي  إؤلى حا  كةا.

 لمشروع جزء من التنظيم الوظيفي: ا(02-2) شكل رقم
 

 
 
 
 
 

 
 

 .99ل صا  ع  ةدا إدارة وتقييم المشروعات،جبفت جصف ل ةم س ةا  ال  األ إ لحا حااةؤأ ب المصدر:

 1:إ اةدفةا بن  دون حا          األ حاسم فت حاوظفف  -1
لن حا رررلي  حاررروظفف  كوجررره حا  ررر  ل حل ل  رررأل حا  ررر   ل يإجررره  حا ررروحةا حاا ررر ام  رررسالحبحا  جرررم  ةافرررم يررر   •

 خجاة  حا     . حا  ت ف ا  كا حادفة حا ي  
  حاوؤرررلحا يرررا قة رررل   ح ررربم ارررأل حافممرررفأل و  رررسفةا  ارررأل حاااررر ح  يررر   رررل  ا رررةةاع ااسالفرررمل ياو رررخفرررم حإادةج •

 حاوظفففمل   دأل بن  ج ر ش م  حلي حا إا  ا ةةاع ااسالفم ب هوام.
.  م ت رردا حا ة ررل  حاس مفررم اال  ررةةكم يرر  حا بالواررةا  حااارر   حاوظففررمإادةجفررم تا فررع حا ساصصررفأل يرر  حاوؤررل   •

 .اال  داادا ش  اصلة شةب اإلدلح ل  حاجالول حاسبة جفم  لوا  االدفة حااا ا ا س
 مرل    اسرةة حلير حا تر ر حا  ر   ل  ؤسر ك ة رل  ا رس    االسدمواو فرة  مرلاة ير  حاب را حاوظففرمت ة ل حاوؤرل   •

  ير   ؤرل  حا فة م حخاحةام  حخ  حئفم حامةتارم  رأل حخب رة   الر  حا  ر     س  حةامحت ر حا م  م حلب. ك ة بن 
 حاسدمواو فم.  س  حةاممح ظفففم اجلا  ب  حا م  م حلب م ت ا بش فم  أل 

 .تطوا  حا  ةة حاوظفف  األي حا حاذيأل   الدون حااا حا األ خال  ظةئفهت  األ احخا بق ةاهت حا ئف فم •
                                                 

 .102ل ا  ع  ةدال صإدارة وتقييم المشروعاتجبفت جصف ل -1

 اإلدارة العامة

 إاحة  حا وحةا حاا  ام إاحة  حخجسةج  حاب الفةا حا جة ام حا ةافمإاحة   إاحة  حاس واا  حا افبةا

تطوير مشروع  ق ت حا وحا ق ت حاصفةجم حخجسةجق ت 
 منتج جديد

مشروع فتح  حخ ابق ت  ق ت حا افبةا ق ت حاس واا
 سوق جديد
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 1:حا      ي  حلق ةب حاوظفففم حؤسعةن الافةا  -2
 ب ة  حاس كفر ل  شس ةبمحفت حا      شو بن حا بون م  دون اجوة بؤل حابفوش حل ة فم ي  شذح حامو  األ تم  •

 لن حابةاالفأل ي  حا  ت اليهت ا   افةا بخ ى غف  حا      ي ال ن إجاة شة.
ؤصرررول ت رررواب يررر  حلا حة  يررر  تج فرررا حا  ررر  افةا  رررأل باح  حا  ررر    ب ررراي  رررلب   ررروا شررراص  حؤرررل  •

 جة ام حابةاالفأل  أل حاس صف .ا   ل ا   افم كةاالم  أل حا     ل ؤس    وب ب 
ا سطالاةا حا      ب اي   وا ا سواةا إاحةام اسبلا  ي  حلق ةب حاوظفففم ت ا  إا  تأخف    ساةبممحبا   •

 حا  حةحا  با  حخ  ح حا.
ضبف   الفم ؤأ  تجفف  حابةاالفأل ب اي  لب   وا ا   ل ب ل  أل حا      األ  هم بخ ى يرإن حابرةاالفأل  •

 ةا بخ ى غف  حا      ا ة ي     ال  حلاح   حامسةئج. دون اليهت ا   اف
 . حا ب ل  لب حاؤفم شذح حا دا حاسم ف   اال  ةةاع حاداف    حاعا م  •

 :تنظيم إدارة المشروع المطلق /ثانيا
ي  شذح حامو   دون حا      امفصرا  رأل ب فرم بق رةب حا م  رم حلب  ا روب  الر  شردا  ؤرل  ا رس الم  اجسروحا 

ارره طررةقت يمرر  ا ررس ال  ءاحة  ا ررس الم  ارر تاا بةا م  ررم حلب  ررأل ط اررا حاس ررةةا  حال ةاررمل   ررأل ط اررا ذحتفررة ب  بن 
 2الي  حا     .

ت ررروب ببرررد حا م  رررةا حلب دسجليرررل حخ ررر ح حا حخاحةارررم  حا ةافرررم  حاا ررر ام  حا قةدفرررم بةاسفصرررفا. دفم رررة   رررمح 
ؤفرأ تسطالري حا  رةةاع حاسر  تمطرو   الر  ؛ حامهةئفرمحاابد حلخ  اال  ر    حاج ارم حادةاالرم ضر أل ؤرل ا حا  رئوافم 

  رسالحبارأل خرال ح حاسب فرل دساصرفص حا روحةا حاعرا مل  حا ارةط   حابةافرم ير  جسةئاهرة  اسر حبمحاأل    ةاا سوى 
 ج وذج حا      حا طالا.

ع حا     ل  ببده حا م ا   سالك الي  حا       الطم كةاالم  ال    ف       حا طالا الي ي ب  تم فت حا
حلي حا  حا وحةا حا ةا م حا اصصرم اال  ر   ل  اهرذح   رةة   الر  حا  ر    ب الر  ةقةبرم ا دمرم. بارة حلاروة حلخر ى 
حاسرر    دررأل  ضرربهة تجررم ةقةدسررهل يررإن ا ررلي  حا  رر     ررالطم حاسبةقررل حااررةة   االجصررول  الرر  شررذا حا رروحةال اررأل 

 3ايأل حااةة فأل.اصلةاهة  وح  بكةجم  ؤلحا  ظفففم احخالفم ب  حا سبهليأل  حا وة 

                                                 
 .108ل ا  ع  ةدا صإدارة المشاريع المعاصرة منهج متكامل في دراسة إدارة المشاريعاو   بؤ ل خف  حاليألل  -1
 .910ص لمرجعال نفس -2
 .210ل ا  ع  ةدال صإدارة وتقييم المشروعاتجبفت جصف ل  -3
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خرال إ رلحا حا  سر ه   روب ارلي  : ارأل  ا س ر الي  حا      حا طالا بإاحة  حا      األ حاالح م ؤس  حامهة م
؛  ببرل ل  ؤا ا ةكا حاساةيمةا دفأل حااطاحا      حا طالا بإ لحا حاسما حا  خطا حاطالاةا األ حاوؤلحا حاوظفففم

 ا وب بإ ةا  تو اع حا وحةا  حا وحي رم  الر    فرع  ؛حا وحةا  توظفف حلي حافم ا  ح    وب دسو اع باوحل حا ف حج لحا اول
 1حاسغف حا  ال  حا سطالاةا  خطم حا     .

ب  حاسفة ض اع حا سبهليأل  خسفةةمحي اا  دس ؤ باة ي  ؤةام  لب توي  حا وحةا احخالفًةل   وب الي  حا      
 حل  ةل حاس  تت إجاة شة.حاف  ففأل.  ا  )  ال  ب  ةاهت  حاسم فا دفمهة  بفأل 

 (: تنظيم إدارة المشروع المطلق 03-2شكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .112ل ا  ع  ةدا صإدارة المشاريع المعاصرة منهج متكامل في دراسة إدارة المشاريعاو   بؤ ل خف  حاليألل  المصدر:

 2:حخاحة  حا طال م اال       ح سالحب اةدفةا إ -1
ياةا غت األ بن  ال  الي  حا      بن ي تاا ب لي  ب ال  ي   لكةاالم  ال  حا       دون ا لي  حا       الطم •

 حا م  م حلبل إم بن شمةر قو    ا كةاالم اد  م اال     .
 3تصاح بقص   شذح      حلاح . تصةلمح ملاة يست يصا حا       أل حلق ةب حاوظفففم يإن خطوط  •
 اال سغف حا.  ساةبمم حجم  ت ها ي  يهت حاب ا ي  حا      حاص ) تدون حاهفةكا ب فطم  ا   •

                                                 
 .105ل صمرجع سابق لجبفت جصف  –1
 .113ص لل ا  ع  ةداإدارة المشاريع المعاصرة منهج متكامل في دراسة إدارة المشاريعاو   بؤ ل خف  حاليألل  -2
 .95ا  ع  ةدال ص لدارة المشاريع الهندسية والمقاوالتإتكنولوجيا شم   بجطوحن   فأل  -3

 اإلدارة العامة

 إدارة الموارد البشرية ة اإلنتاج والعملياتإدار  إدارة المحاسبة المالية إدارة التسويق والمبيعات

 إدارة البرنامج

 Aروع ـالمش

 Bروع ـالمش

ةـــــــوارد البشريـــــإدارة الم  
ياتـــاج والعملـــــإدارة اإلنت  

يةــبة والمالــــإدارة المحاس  
ق والمبيعاتــــإدارة التسوي  

ةـــريــــوارد البشـــــإدارة الم  
اتـاج والعمليـــــــنتإدارة اإل   

ةــبة والماليـــإدارة المحاس  
ق والمبيعاتـــإدارة التسوي  
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 دررون   فررع بيرر حا حا  رر    ا رر  افأل ا رر  افم ااةشرر   باررةب اررلي  حا  رر   .  م يو ررل ةؤ ررة   ؤررلحا  ظفففررم  •
 حاسدمواو فم؛حا  حةحا  تاةذح  سو ي حاجصول  ال  اوحي سهت ب  حا  ة  امصةئجهت قاا 

  سطفع بن يوي  تم فت حا      حا طالا كوحاة ب ر ام احئ رم ارأل  ملاة تو ل  ل  ا ةةاع اس ةدهم  اسسةببمل  •
 ي  ااةما تدمواو فم ابفمم. هتاهةةحتحااا ح  حاذيأل طوة ح 

اح  حا  تفرع  حاسو ره ل  فا ي اا حا      اس دفا شوام ا س الم  قوارمل ت رةشت ير  ؤرأ ب عرة  حاف ارا  الر  ح •
 ججو تج فا حاهل).

 محا ر حةحا حا ر ابم  حا فة ئرم   ر   تارةذح   ل يرإن ذارك  بر   حا رلة   الر  ج  ح او وا  الطم ا ك ام ي  حا   •
  ساةبم اطالاةا حا بةئأل.خح
 بةاسةا  يسأكل حابةاالون بن تطروة ا رةةشت  (Unity of Command) ي  ا     حاص ) تسج ا  ؤل  حلا  •

   ةاهت.ب حاوظفف  ا تاا دماةه حا       ت ةةا  الي  حا       أل 
 1حة  حا طال م اال       حا  س اا : الافةا حخا -2
ح ا ح فرررم حاوظرررةئف: لن حا م  رررم حلب  درررون ارررليهة  حؤرررلح ب  بكثررر  ارررأل حا  رررةةاعل يرررإن  ظرررةئف حاب رررا يرررست  •

دسررلح  اررأل إبجة ررم إار  ت  اررلا بةاطةقررم حاوظففررم حااةحررم برره  "حاصرر )"تد حةشرةل لن كررا ا رر    اررأل حا  ررةةاع 
ير   محارل ت حافمر  حلار  حارذ  ير ا  إار  ؤصرول ح ا ح فر بأ  رل  ظرةئفحا وظففأل حخاحةافأل حاا طة   حجسهرة  

 .حاوظةئف
تا األ حا  سال اةا: اع ةن حاماةه  تج فا حلشلح) يإن الي  حا      اعرط  ااؤسفرة  برةااا حا  حلير حا  •

  ةقم ي    ا حا       شذح ي ا  إا  تا فل  تا األ شذا حا  سال اةا.إ م تجلن    حاساهف حا ؤس
ل يررإن ي اررا حاب ررا يم ررج ة حبررا قواررم احخررا حاف اررا "حاصرر )"ةتاررةط بةا  رر   : يرر  ؤةاررم حا  رر    خحارر ض  •

ب   حلا  حاذ  ي ا  إا  ؤصول ؤوح   يمرسج  مهرة حر ح  درفأل ب عرة  حا  ر     برفأل ب عرة  حا م  رم حلب
 iticsProject."2" خ ى  شذح ي ا  إا  ؤل ن ح ح   الا  يمسج  مه  ا ض     لب عة  حا  ةةاع ح

جهة رم حا  ر   . شمرةر ؤرةما  رلب   رفأل شةارم ؤررول  لارة ببرشمرةر ب ر حض بخر ى ا رةش   حا  رةةاع  شر  يسر    •
اةذح  فجصا  ملاة يمسه  حا     . شا  فست إجهة  خلاةا ب عة  حاف ارا؟ شرا  فس رسم حاف ارا ببرل إجهرة  

  فبةا تو ابهت  ال  ب  ةل بقا ا سوى؟ احاب ا؟ ش

                                                 

 .114ص لل ا  ع  ةداالمعاصرة منهج متكامل في دراسة إدارة المشاريعإدارة المشاريع او   بؤ ل خف  حاليألل   -1
2- Greg Horine, Project Management Absolute Beginner's Guide, Que Publishing, New York, 2012, p348.  
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 (:Matrix Organization) فوفةتنظيم المص /ثالثا
 رسالحب حا ل ج أ حاسم فت حا صفوي  جسفام االسطوة حاسدمواو   حاهةئا  حاسب فلحا حا س حيل  ي  حاافئمل  ا رل ترت 

  ب بس ررل تم ررفت شررذا حاصررمة ةا  الرر  ب ررة  حا  رر   ل  أشررذح حام ررةب يرر  حررمة م حافعررة  امررذ حاا  ررفمةال ؤفرر
ل  حااجررأ حابال رر ل ل ليررل  اثررا حاامررة   حاس ررفف ا  حاوقررم حاجةضرر  يرر  حررمة ة ا ررسالحب شررذح حاسم ررفت يرر حا  ررةةاع.

 1 ا حئ  حاو حةحا  غف شة.
 حافدرر   حل ة ررفم اهررذح حاسم ررفت بجرره  أخررذ شرردا حا صررفويم حاهمل ررفم ذحا حلببررةا حلي فررم  حا ب ررفمل  يرر  شررذح 

الطةا حافمفررم حاسرر  ت ررةة  بي فررة دررفأل  حام ررةب تو ررل  ررالطةا  ظفففررم تمففذ ررم ت ررةة  اررأل ب الرر  إارر  ب ررفا  شمررةر حا رر
 2الي  حا       حخاحة  حاسةببم اه.

ي  حاسم فت حا صفوي    وب كا الي  ا     بإاحة  بق ةب حا      ؤ ي اة  جسةج األ اوحةا ب  ام  اةافمل 
يهرو  الر    امفم.  قل  دون إؤسفة ه ارابد شرذا حا روحةا ا قسرة  الر  ؤ ري ا حؤرا حا  ر    حارذ  يرلي ا.  بةاسرةا  

 3حالم   ف م بةاس  ف ةا حل ة فم حاس  تسوا  تم فا طالاةا الةح  حا  ةةاع األ حا وحةا حا سوي   اليهت.
 يرر  شررذا حاجةاررم يرر ا  كررا اررلي  ا رر     ظةئفرره حا ئف ررفم  شرر  تاطررفال تم ررفتل تو فررهل تم ررفا  حا قةبررمل 

ك ررة بن اررلي  حا  رر     ب ررا  الرر  إ ررةا   شرر كم ا ررة ما حررغف   احخررا شرر كم حا  ررة ما حاسرر   ب ررا يفهررةل  كأجرره
 حا وحةا حاس  ات تبل اه ؤة م إافهةل ك  تسوا  حخاحةحا حل ة فم تو فههة إا  ا ةةاع بخ ى بجة م اهة.

ق ررةب  حاوظررةئف يرر  ذحا حاوقررم   مررل جفرره لكررا حاسم ف فررم ااررج ااررةما حةة اهررذح حامررو  اررأل حاهفً رر اررست  ي
يرر حا اررأل لخرر  إاحة  اساصررصل  ا ررسل   حلةن بؤررلش ة إاحة  اال  رر     ححا  ررسوىل ؤفررأ  دررون االبررةاالفأل ةئف رر

حاوؤلحا حاوظفففم  ال  ب ة  ا قم اوؤل  ا     ابفألل  تب ا  ؤلحا حا      كأق ةب األ ؤفأ كوجهة ااسالفرم 
 4 ال  ب ة  حا الع ب  حا وق.

 مرلاة  اً   ر   ل  ادرون يرة  رس  حة حاهفدرا حاروظفف   ا  جرم تم رفت حاإ  ف  شذح حامو  كوجه  ا رع درفأل   اة
 تدون حا سغف حا حاافئفم اسغف    اب ل   ب دا خةص ي  تدمواو فة  حل وحق.

 

 

                                                 
 .96ل ا  ع  ةدال صالمشاريع الهندسية والمقاوالت إدارةتكنولوجيا شم   بجطوحن   فأل  -1
 .178ل ا  ع  ةدال صمبادئ علم اإلدارةل   خ  ن  ال حا هل  حا  ة ل  اة ل  -2
 .96ل ا  ع  ةدال صمرجع سابقشم   بجطوحن   فأل  -3
 .182ل ا  ع  ةدال ص، إدارة المشروعات الصغيرةياه ؤ فأل حاج م  -4
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 مشروعفي ال ةالخريطة للمصفوفة التنظيمي: (04-2) شكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل  احة حاصفة  االم    حاسو اعل لإدارة األعمال الحديثة بين النظري والتطبيقل  وحا يسج  بؤ ل المصدر
 .149صل 2013

ارررأل خرررال حا ررردا حا رررةدا  درررون ادرررا ارررلي  ا ررر    ب   ؤرررل  تم ف فرررم اف حجفرررم خةحرررمل  اررره  رررالطسه  الررر  
  حاوؤررل  حاسرر   ب ررا  الفهررةل  شررو   ررسبفأل بررأي حا  ررةاالفأل اررأل حخاحةحا حاوظفففررم اسمففررذ ا رر   ه إاررة  ررأل بحا  رر    

 1؛أل قاا إاحةتهتب  تاصفصهت ا ةةتهت سبحط اا 
تدرون   Project Matrix ل  ت    ب عًة اصفويم حا       Strong Matrix ي  ؤةام حا صفويم حا وام 

 خصرررةئص حا صرررفويم بقررر ش إاررر  حا  ررر    حاصررر )  ادرررأل ضررر أل حا م  رررم حلب. بب يررر  ؤةارررم حا صرررفويم حاوظفففرررم
 Functionl Matrix ل  ت    ب عًة حا صفويم حاعبففم  Weak Matrix   يإن خصةئص شذا حا صفويم تدون

حا  رر    حاصرر ).  يرر  ؤةاررم حا صررفويم حا سوح جررم   ررس الإبقرر ش إارر  حا  رر    حارروظفف   ادمرره يس سررع بارر   اررأل 
 Balanced Matrix .2ل يإن خصةئصهة ت ع دفأل حامو فأل حا ةب فأل 

                                                 
1-Stephen  P. Robbins, David A. DeCenzo, Fundamentals of  Management, Prentice Hall, Op.cit ,p199. 

 .117صل ل ا  ع  ةداإدارة المشاريع المعاصرة منهج متكامل في دراسة إدارة المشاريعاو   بؤ ل خف  حاليألل  -2

 اإلدارة 
 العامة

 إدارة الموارد 
 البشرية

نتاج اإلإدارة 
 والعمليات

إدارة المحاسبة 
 والمالية

إدارة التسويق 
 والمبيعات

الء األســود 

 إدارةلألسقــف
 البرامج 

المشروع 
A 

المشروع 
B 

المشروع 
C 
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ل  حلج رطم بةا م  رم ارأل خرال يً ة ا فهوب حاسم فت حا صفوي  يإجه يرست تمففرذ حل  رة   طا ة اال دا حا ةدا   
حا ررب  ججررو تمففررذ ا رر   ةا ابفمررم تسمررةيه يف ررة دفمهررة االجصررول  الرر  حا رروحةا حا اسالفررم حاا اررم إجاة شررةل  كررذاك 

 جسهوح األ ا     ابفأل.إي  ا    ةا بخ ى كال ة   سالاهتحاالجصول  ال  حلي حا حا ساصصفأل حاذيأل يست 
 1ا ح ة تم فت حا صفويم: -1
   : إضةيم إا  حاوضوه حاداف  لشلح) حا      األ خال ادسي حا      يإجهة  سدون  ضوه بشلح) حا   •

 ب عة اسوح جم اع بشلح) حا م  م حاوظفففم؛
تدةاا بشلح) حا     : يو رل ب رالوش  حضرح    الر  اسج فرا تدةارا حارم ت حاف  فرم  ؤر ب حاب را ا  ر     ار   •

 طوط حاوظفففم ب هوام.خطوط حلق ةب حاوظفففمل ا ة  ج ا حاسبة ن  ا  حاا
تررليا حا بالواررةا:  ارري بن  دررون تو اررع حا بالواررةا يبررةًم  ررًلح  ذاررك ب رراي توي شررة  الرر  حا  ررسوافأل حلي رر   •

حا بالواةا األ  ؤرل   ظفففرم إار   جس ةلح حاب وا ل ؤفأ ي ا  حاسليا حلي   اال بالواةا ي  حا     ةا إا  
م افصرالم تسرليا ارأل ا ر    إار   خر ل  ءار  ااسالرف  ؤل  بخ ىل  اوي  حاسليا حاب وا  ابالواةا اساصصر

 ؛ل حا بالواةا  ال  ا      حؤل ي ا سغاإ قسصةةحا سواةا حخاحة ل ا ة ي ا  إا   لب 
برةااا ح   حا ساصصررفأل حاروظففففأل اًبررة بررةا غت ارأل ذشررةش  ء ررةش  ؤسفررة محبررةاف ق حا ساصصرم: يررست  ؤسفرة مح •

 جسهة  حا     .إسدمواو فة ببل حا  ةةاعل  اذاك م يست ي لحن حا ب يم حا
ج رررا  يررر  ؤرررل ن حا  رررداا حا بموارررمل  ذارررك لن حابةارررا يررر  حا صرررفويم  جافرررةضححا بموارررم حابةافرررم: شمرررةر  •

 يسب ض ب م اسا بم دمة  حا بمواةا ب مة  حاب ا ي  ا ةةاع جة جم يمسج  مهة إجاة حا اال و م.
ا سررة   ا رلي   حا  ررةةاع حا  رس االفأل  ذاررك لجره   دررأل تم فرم اررلي   حا  رةةاع: تبسارر  حا صرفويم   ررفالم ترلةاي  •

 حا  شجفأل حاوح ليأل ي  حاافئم اسبلا  حاساصصةا اال     . كس ة)ح
 أخذ حاهفدا حاسم ف   حا صفوي  بةاج اةن شفدالم  ظفففم  ب  حك  ق حةحا   الفم ؤفأ بن حا مةحي حاوظفففم  •

 .2اسمففذ  حا سةببم حا فلحجفم االم ةطادالفم بةا قةبمل باة امةحي حا  حةحا حاب الفم ت وب بة
  ة ل تم فت حا صفويم ي   ؤل  حاهل)ل  حاسارةجه حاث رةي   حا صرالج   ت الفرا حاصر ح ةا ير  حا م  رم حلب.  •

إار  بن حابررةاالفأل ير  حا  ر     دوجررون بقرا قال رة  الرر  ا رس االهت ببرل إجهررة  حا  ر    لجهرت  ررفبوا ن  مبةخضرةي
 دهت.  ا وقع   الهت حلحال  ببل إجسلح

 

                                                 
 .120ل ا  ع  ةدال صإدارة وتقييم المشروعاتجبفت جصف ل  -1

2- Michel Spielmam, De la définition de poste a l’organigramme, Les éditions Organisation, Paris, 1992, p35. 
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 1 الافةا حاسم فت حا صفوي : -2
تبررررةج  ا رررر   ةا تم ررررفت حا صررررفويم اررررأل ا رررردالم ترررروح ن حا ررررو  دررررفأل حا ررررلي  حارررروظفف   اررررلي  حا  رررر   ل يفرررر   •

حا صفويةا حا وام تدون حا و   حا الطم بكا  دفل الي  حا       ي  حا صفويةا حاعبففم  دون حا و  بكا  دفل 
  ةا.ح و  اب لح  اثف ح االاا)  حاص  حا وضم حا سوح جم يفصاح شذح حا لي  حاوظفف ل باة ي  ؤةل حا صفوي

ا دالم اجل ا رم حا روحةا  حخادةجرةال ير  تم رفت حا صرفويم  تثفر    الفرم تج ارك حا روحةا ارأل ا ر    إار   خر   •
ببد حاص ح ةا حا فة فم حالحخالفم ي  حا     ل لن كا الي  ا     ي ال بن   سجوذ  الر  حا روحةا بغر ض 

 2لشلح) حااةحم ب     هل يفم أ  أل ذاك ح ح ة دفأل حا  ةةاع حاسةببم اال م  م.تج فا ح
إ رررةة  حاسمةقعرررةا درررفأل حابرررةاالفأل اسبرررلا اصرررةاة حل حاررر   حااررر  ج  رررأل اارررلب  ؤرررل  حلاررر ل لن حليررر حا يسال رررون  •

حار  ه  جافرةضح  ير  حا  كر ل ارة ير ا  إار  حخؤارةط  ى حل حا  ارأل ارلي  حا  ر     ارأل ارلي  حخاحةحا حلخر  
 3حا بموام اهت.

حبوبةا ةا حافبا حا  اع ؤفأ يوح ه ي  ببد حلؤفةن الي  حا      ا دالم تسطالي ةا يبرا  ر اعل  ذارك  •
 ل  بي حا.  ي  حابةا  م   سالك الي  حا      ي  حا صفويم  رالطم قوارمل  ارذاك شمرةر   س ةة حب اي   وش 

 ؤة م ا فة ضةا كثف  .
ةا حاسوح ن دفأل بشلح) حا  ر     حخاحة  حاوظفففرم. ؤفرأ ارأل حا  درأل بن ي كر  شمةر كفةه ا س   األ ب ا إ ا •

اررلي  حا  رر    ب رردا  حئررل  الرر  قفرروا حاسدالفررم  حارر األل دفم ررة ي كرر  حا ررلي  حارروظفف   الرر  حاس فرر  حاس مرر   الرر  
 ؤ ةش حاا اام حا امفم؛

جرست  ؤرلحا تم ف فرم.  شرذح     حاسليا حا ب ل اال بالواةا  اجلن شذح حا  ردا ي را ب راي ا رةةكم  رل  بطر ح) •
تاررةذ خ الرر  اررلي  حا  رر    اررأل  هررم  حا ررلي  حارروظفف   اررأل  هررم بخرر ى حاسأكررل  الرر    رروا بةضررفم ا ررس كم 

  افةتهت .  ق حةحا ب ة فم ي  ااةما ا 
م تو ل حفغم تبسا  ش  حلاثا مخسفةة حا دا حاسم ف   اال     ل لن ذارك  بس رل  الر  حاوحقرع اثرا طافبرم 

حاافةةحا حاسم ف فم حا سةؤمل إ اةدفةا   رالافةا كرا خفرةة  ارة شرو حاسو ره حاث رةي  اال م  رم حلب  ارأل  رت حا     ل 
 .حليعا حا  ةةجم دفأل شذا حاافةةحا دهل) حاوحول االافةة  حا ائ متست 

 
                                                 

 .118ل ا  ع  ةدا صإدارة المشاريع المعاصرة منهج متكامل في دراسة إدارة المشاريعاو   بؤ ل خف  حاليألل  -1

2-James L, Gibson, John Ivancevich, James Donnelly, Jr. Organizations; Behavior Strctre Processes, Mcgraw-Hill; 
12th Edition, New York, 2011, p484. 
3-John R. Schermerhorn, Jr,” Management”, John Wiley & Sons, Inc, 11edition, New York, 2011, p197. 
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 وتوزيع المسؤوليات في المشاريعالعمل المطلب الرابع: تنظيم 
م  حؤررل  ب   مصررر   حؤررل يررر  ا كرر  حا ررر حة دررا شررر  ا ررر  افم ا رر  افم تمففرررذ حا  ررةةاع م ت رررع  الرر   هررر

 تو اررع دررفأل ا ررسواةا تم ف فررم ااسالفررم.   الرر  شررذح  تفت  رر  ة فررم  شرر  م تمجصرر  يرر  ا ررسوى  حؤررلل دررا شرر  
حل ة  يإن حاوؤلحا حاسم ف فم  حا  سواةا حخاحةام اه ة كةجم اة م كفة   حاسص فت  حابمة م دسا فرع حلج رطم 

 ؛ات  دأل شمةر اة  ج ر حاباقم دفأل تالك حاوؤلحا   واً ة  بي فةً  اةم تبم  شفئة 
 :في المشروع ةوالسلط ةالمسؤولي /أوال

 بس ررل حاسم ررفت  الرر  ةكفرر تفأل ب ة ررفسفأل بم  ش ررة حا  رر  افم  حا ررالطم  ا ررةل بن حا ررالطم تج ررا يرر  طفةتهررة 
 كا امه ة  ال  ب م ؤةل. احئ ًة حا    افم  ذاك بغد حام    أل ؤةئ شةل إم بجه يو ل ي ق دفأل

 ؛1بإجاررة  حاب ررا  حاوحررول إارر  ببررد حامسررةئج"  حماسرر حبحاسبهررل ":  ا دررأل تب اررف حا  رر  افم بأجهررة حا  رر  افم:-1
يإ مةا اا و م األ حاوح اةا إا  شاص اة اف وب دهة تاباله ا   ًم  مهةل  بةاسةا  يةا    افم بة ساةةشة  ح ًارة 

جس ررةص امرره  ررأل ط اررا خ  ت رردا ايمررة االرر ئفه  الرر  حا  ؤ  ررفألل م   دررأل ح ارري  الرر  حليرر حا حا فررةب بررهل يهرر
 م   دأل ل  الي  بن  جول  مه ا   افسه ا  ؤ  فه.حلي حا حآلخ األ حا فةب به ؤفأ  حاطالي األ

 ي  ضو  ذاك يةا    افم م   دأل تفواعهةل ؤفأ بجه م  او  ل  ةئفه بن يساال   أل ا   افسهل ك رة 
 جسهة  حاب ا.إل  ا دأل بن تمسه  حا    افم ببن تصاح  ح اًة ا س ً حال    افم   دأل ا

ي  شذح حا اةل يةا    افم م تفوض يدا شاص ا   ل  أل ب  ةاه  بخطةئه يهر   دره حا رالطمل ؤفرأ 
تطفو األ حل رفا إار  حل الر  احخرا حاهفدرا حاسم ف ر ل  تدار  حا  ر  افم كال رة إتاهمرة بةا  رسواةا حخاحةارم إار  

ا    ل حل ل اثا شو حا لي  حابةبل  ا دأل ا االه حخاحة  ا رة اسه  رأل بخطةئره  شرذح  ج را ا وارم بن ب ال  ية
 2حا الطم  اي بن تدون  ال  قلة حا    افم.

"حاجرا ير   :ب بةن ااسالفم األ  ال ة  حخاحة  ي ل   يرم  الر  بجهرة   Authority   سالب اصطالح حا الطم  -2
اسج فا شرل) اجرلا  رأل ط ارا إحرلحة حا ر حةحا  ء طرة  حل حار  حا ال ارم  تدالفف حاغف  بإؤلحن تص يةا م ام

 حا ررالطم يرر  شررذا حاجةاررم تبررل اررأل حاالرروح ب حا ئف ررفم اال ررلي . يررةاسار حا ررالطم شررو بؤررل حا  واررةا حا ه ررم  3اهررت".
 اال لةاأل بة ساةةشة ت دمه األ ا ةة م اهةاه  ا   افةته بدفة    ية الفم.

                                                 
 .165ل ا  ع  ةدال صنظري والتطبيقلإدارة األعمال الحديثة بين ال  وحا يسج  بؤ ل -1
 .148ا  ع  ةدال ص  ،أساسيات علم اإلدارة ال   اة ل  -2
 . 233ل ا  ع  ةدال صإلدارة الحديثة نظريات ومفاهيم اقل  ب ف  -3
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ي  يل حا لةاأل قو  قةجوجفم ب  ش  فم  بجهرة ؤرا اهرت ير  إحرلحة حل حار  ي  ضو  اة  اا ت ثا حا الطم  
إارر  حليرر حا حآلخرر األ يرر  حاسم ررفت اف وارروح ب  افدفرروح  ررأل حا فررةب بأ  ررةل ابفمررم يرر ى بحررجةش حا ررالطم بجهررة م اررم 

 اسج فا حلشلح) حا   و .
  حآلخر األ ك رة شرو حاجرةل  تماع حا الطم األ  ل  اصةاة األ بش هرة حا رو  حاسر  تفر ض حرةؤاهة قةئرًلح  الر

خسفرةة إي  حا اس بةا حا االفمل ك رة قرل ترأت  حا رالطم جسفارم إةحا  حاا ة رم كرأن تبار  شرذا حاا ة رم  رأل إةحاتهرة ب
األ  صالح ا فةاتهة  األ  ت  صاح اطةً ة األ بير حا شرذا حاا ة رم شرذح بةخضرةيم إار  حاسبفرفأل حارذ    رمح حا رلي  

 إحلحة حل حا  اال  ؤ  فأل تجم إا ته. حاذ  تت تبفمه ي   ظففم ابفمم  الطم
 ررسالب ي اررا ا رر    ب  إذح بةحاا ام  ررم تج فررا شررل)  ليررل دررل ن إ ررةا  تم ف هررة ب رردا كةاررال يإجهررة ت

اررت تدررأل شمررةر إاحة  حرر يه اال  رر    يررإن  ؛  ت رروب دسو اررع حا  رر  افةا احخررا حا  رر   ل  ادررأل اررةي اررا اصررفويم
 1.حلخ ى   سبةةتهت األ حال حئ إاب ت حلي حا  فست 

  ال  شذح حل ة  يإجه  مل تص فت حاهفةكرا حاسم ف فرمل مدرل ا سارذ حا ر حة ارأل تجليرل طافبرم حا  ر  افةا 
 تو ابهرة دررفأل حا  ررسواةا حخاحةاررم يرر  حا  رر    اررع تجليرل افهرروب  ظففررم اررلي  حا  رر     حاصرراؤفةا حاوظفففررم 

 .دهة  حا    افةا  حا لة  حاس   اي بن يس سع
 :مدير المشروع ياتولمسؤ  /ثانيا

اح ا حاب ا  وح  اف ا  حؤل ب  اا و رم ارأل حلير حال ب  صل بةا لي  شو حا اص حاذ  ال ه ا   افم  أل 
ب  ةئررررفه ق ررررت   Team.Leader  ل ب  قةئررررل حاف اررررا Supervisor   اأخررررذ  مررررة األ ااسالفررررم اثررررا حا  رررر )

 Divisionhead   ب  حا ررلي  حابررةب Administer   ب  جةئرري حارر ئفه President.vice  ل  شررو  جرر ر حافرر ا
 Subunits. 2   ةل ي  حا م  ةا  ي  حاوؤلحا حاف  فم لح خجاة ب  حلي حا  ا سالب  ااصص حا وحةا 

  ل حل ل  رأل جاةؤره  ر شرو حا راص حارذ    روا حا  ر     حا   Project Manager ارلي  حا  ر    
  ي ررا ا ررلي ال يررإن اررلي  حا  رر     عررع ا ررس االه يرر   ي رراله.  لن جاررةه حا  رر    جاررةه ا ررلي ا  ي ررا حا  رر   

م حافمفررم  حا هررةة  حخاحةاررم  اهررةة  حاسفررة ض يرر ليررل  اثررا حا ب   حاي بن  يس سررع ب هررةة اررجاررةه حا  رر   ل   الفرره  
 3 دون قةاًةح  ال  حاوحول بةا      إا  شةط  حاماة .  تصةل  حا سةببم ؤسخ اهةة  ح

                                                 
1- Sayles, L.R. & M.K. Chandler, Managing Large System Organizations of the Fuure, Harper and Row, New York, 
1971, p204. 
2- Schermerhorn, Johm R, Management, 6th Edition, John Wiley-Sons. Inc, U.S.A, 2001, p288. 

 .36ل ا  ع  ةدال صإدارة المشاريع منهج متكامل في دراسة المشروعؤ ل خف ل باو   - 3
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 1بجوح  حا لةح : يف ة يال  تب اف اقفا ادا جو  األ  
ق ررةاهة بؤررل باح  حا م  ررم كدررا ب   ررأل ب:  شررت حا  رر  اون  ررأل  Top managers اررلةح  حخاحة  حابالفررة  -1

 حا ئف فم؛
:  ادرون شرذح حا رلي  ا ر  ًم  رأل ت رل ت حاس رةةا  إار  حخاحة   Middle managers احة  حاو ط  خالةح  ح -2

 ق ةب  حاوؤلحا حاداف  .لي  حش ح)  حا سةببم االب ا خحابالفة  ااةش   ح
:  شرو حارذ    رلب ت رةةا  ارإلاحة  حاو رط ل  Team leader or supervisor ةئرفه حاف ارا ب  حا  ر )  -3
 احةافأل.خش ح) حا اةش   ال  حابةاالفأل غف  حخ ح
 ة رررفم اال م  رررم ب  لج رررطم حل:  شرررت حارررذيأل   رررةش ون ااةشررر   يررر  ح Line managers   خرررا حا رررلةح -4

     األ  الع  خلاةا.حا  
:  شرو حا رلي  حا  ر  ل  رأل اارةل  حؤرل  اجرلا ارأل حام رةط  Functional managers  حا لي  حاروظفف  -5

 ب  حاج ةبةا ب  حا افبةا. حخجسةجي  حا      اثا حا ةافم ب  حاس واا ب  
سبرلا   حاسر  ت ر ا :  شت حا    اون  أل حاوؤلحا حاسم ف فم حا  General managers  حا لةح  حابةاالون  -6

 ج طم.ل ال  ااةما اسبلا  األ ح
 2 اي شمة بن جذك  بن ا   افم الي  حا      اسبلا   تسع أل حا    افةا حاسةافم:

 ي  ااةل حاساطفا اال     : -1
 اال       ا حؤاله  حلج طم حاا ام اه. (Terms of reference) ضع حاسف ف حا  حخ عةؤةا  •
 .(Milestone Plan)طم حاا ام  ضع خطا تسةبع   ل ام حلج  •
 .(Work Breakdawn Structure)تجالفا حا      إا    ئفةته حا ئف فم  حاف  فم  حاس   طالا  الفهة  •
  ضع شادم إجاة  حا     . •
 ي  ااةل حاسم فت: -2
  ضع حاا اطم حاسم ف فم اال     . •
 تجليل حا    افةا  حمخسصةحةا االا فع. •
 حةحا حا م  م  بط ح) حا     .تجليل حلا حة  حاباقةا اع إا •
 إخسفةة ي اا حاب ا  ء لحاا. •

                                                 
1- Schermerhorn, Johm R, Management, Op.cti, P288. 

 .48ل ا  ع  ةدال صإدارة وجدولة المشاريعج ل تويفا اةض ل ا -2
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 1ي  ااةل حا قةبم  حا سةببم: -3
 ت ل ت خ اطم غةجم اإلجاة . •
 ت ل ت حاس ةةا   أل حااوحجي حا اسالفم اإلجاة  •
 تغفف   تبليا ابةيف  حاس ففت. •
 ت ل ت حاس  ا  حا  ؤال   أل حا      بةخضةيم إا  حاس  ا  حامهةئ . •
 و فه  حخش ح) حافبةل:ي  ااةل حاس -4
 إحلحة حل حا   حاسبالف ةا  حامصةئح. •
 تفهت ا حيع حلي حا  تجفف شت. •
 حا فةا  اال ا و م ججو بشلح) حا       حاوقم  حاسدالفم  حااوا  . •
 حا فةب بةمتصةما حاا ام اماةه حا     . •

 2اساكهة ش :إ حا     ةا   ةحا حاس  يسو ي  ال  الي  باة حا هة
ت مفم:  شذا حا هةةحا ت تاا بطافبم حا  ر     كرذاك تر تاا دمرو   طافبرم حا ارةل حارذ  ت رسالب يفره  حا هةةحا -

شررذا حا هررةةحا.  شررذا حا هررةةحا ت ررةشت يرر  دمةئهررة  تطوةشررة اررة شررو اسرروي  اررلى حا ررلي  اررأل حا ررهةاحا حلكةا  فررم 
  حاسلةاافم ي  ااةل حاساصص إضةيم إا   موحا حااا  .

س ثررا ب لةترره يرر  ااررةل حتاررةذ حا رر حةل تاطررفا حا  رر   ل تو فرره حا  رر   ل  حا قةبررم  الفرره. اهررةةحا حخاحة :  ت -
 شذا حا هةةحا يست دمةؤشرة ب ردا اساصرص ير  ببرد حااالرلحنل يفر  با ادرة  الر   رافا حا ثرةل يرست دمرة  اهرةةحا 

إاحة  حا  ر    .  حاذ    س ط ير  ارأل   رةة  اه رم (PMI)حا لي   أل ط اا حمجس ةب ي  ابهل إاحة  حا      
 بن  جصا  ال  إ ة   األ قاا حا بهل؛

اهةةحا يد ام: تس ثا ب لةحا  ءادةجفرةا حا رلي   الر  تجليرل حا  رةكا  تجالفالهرةل  تدرواأل درلحئا اجرا حا  ردالم  -
 حخسفةة حااليا حليعال  عة) إا  اة ت لب   سطفع حا لي  بن   لب بيدةة  ليرل  تصري ير  ترل فت ةب  حا رةل 

  ب دا خةص  اال م  م ب دا  ةب.حافد   اال      
اهررةةحا إج ررةجفم: تس ثررا يرر  ا ررلة  اررلي  حا  رر     الرر  حمتصررةل بررةآلخ األل ؤررا حاصرر ح ةال تدررواأل يرر ق  -

حاب ال  غف  ذاك األ حا هةةحا حاس  األ شأجهة بن ت س طي كةيم حابةاالفأل ي  حا  ر     توؤفرل  هرواشت بإتارةا 
  إجاة  حا     .

                                                 
 .94ل ا  ع  ةدال صمرجع سابقج ل تويفا اةض ل ا -1
 .129ل ا  ع  ةدال صتقييم وإدارة المشروعات المتوسطة والكبيرةحافعال ا ال  -2
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 وجيه في المشروعالمبحث الثالث: وظيفة الت
تبرل  ظففررم حاسو فرره اررأل بكثرر   ظررةئف حا ررلي  ؤ ة ررفم يرر  حا  رر    لجهررة تسمررة ل إاحة  حابمصرر  حاا رر   يرر  
حا  رر   ةا اررأل خرررال قفةاتررهل  ءةشررةاا  تجففررر ال  غرر   ة ه حاب ررا حاا رررة   يرر  احخالررهل بةخضرررةيم إارر  ترررويف  

يررر  كرررا ا رررسوى إاحة  بن يو ررره ا ؤ  رررفه بةا ررردا  يبةارررم اسج رررفأل باحئرررهل  بةاسرررةا  يرررإن  الررر  ب  ارررلي  حتصرررةما
 حا طالوش  حوًم اسج فا بشلح) حا     .

 قل تبلاا حا لحخا حا ف    ادفففرم تو فره حابمصر  حاا ر   ير  حا  ر     بصرفم  ةارم تساالروة شرذا حا رلحخا 
 ي   ا م اوحضفع ةئف فم اوظففم حاسو فه  ش  حا فةا   حاسجفف   حمتصةل حافبةل.

 األول: التوجيه في مجال المشروعالمطلب 
حاسو فره كال رم ارأل حادال رةا ذحا حا بمر  حاوح رع ياةام رام االرابد  بسار  حاسو فره إحرطاؤًة شرةاًا اره امفبسره 
حا  كل   حاس    سرل اعر وجهة حابرةب ارأل حم سارةةحا حافال رففم حاوح ربم إار  حاسفةحرفا حالقف رم حا جرلا .  ابرل حاسو فره 

   ذحا حاسأ ف  حا  وا   ال  كةاا ج ةطةا حا     . ظففم األ  ظةئف حخاحة 
 أوال/ مفهوم التوجيه:

  دأل تب اف حاسو فه بأجه: "حاوظففم حخاحةام حاسمففذ م حاس  تمطو   ال  قفةا  حلي حا  حخش ح)  الفهت  ترو فههت  -
 ن حمخسفرةة  دفرمهت ارأل  ءةشةاشت  أل كفففم تمففرذ حل  رةل  ءت ةاهرة  تج فرا حاسم رفا درفأل ااهرواحتهت  تم فرم حاسبرة

 1.ب ا تج فا شل) حا     "
 حا  صرروا بةا فررةا  يرر  إطررةة شررذح حاسب اررفل قررلة  حاجصررول  الرر  تبررة ن  ا ررة ل  حليرر حا  الرر  قاررول تو فرره 

بن حا رالطم حاسر  يس سرع دهرة حا ةئرل إج رة تمارع ير  ؤ ف رم حلار  ارأل حارذيأل   روب دسو فره  ج ةطهت بط ا رم إخسفةةارمل ب 
 2ك تب ا   ة م حاب ا ي  شدا ام ا  اس حبا.ج ةطهتل  بذا

 ابررر ) حاسو فررره ب عرررة  الررر  بجررره: "إؤرررلى حاوظرررةئف حا ئف رررفم اال  ررر   ل  بؤرررل ادوجرررةا حاب الفرررم حخاحةارررم احخرررا  -
 درأل اال رلي  ير  ب  ا رسوى إاحة  بن يسابهرة ير  تو فره   را ا ؤ  رفه تحا     ل  اسع أل حادفففم  حل ره حاسر  

ح) حا طالوبرمل ير  ظرا تج فرا حاسبرة ن دفرمهتل  ترويف  حاجروحي  حا مة رام افارذاوح  هرواشتل ب دا حاافل  بةتاةا حلشل
 3  بالهت   ب  ن بةمجس ة  إا  حا     ".

                                                 

 .277ل صا  ع  ةدال اإلدارة الحديثة نظريات ومفاهيمب ف  حاباقل   -1
2-Mintzberg Henry,The structuring of organizations :a synthesis of the research, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
New Jersey, 1979, p59.  

 .385ل ص2013حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل  ل احة  ش حن االم  لالرقابة -التنظيم –اإلدارة المعاصرة التخطيط  حف    فال ل      -3
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يسعح األ حاسب ارف حا رةدا بن  ظففرم حاسو فره تبس رل ير  تج فرا شرليهة حا  رةة إافره ب راا  الر  بةبرع بةكرةن 
 رت ترويف  إتصرةما يبةارم ت ر ح  لحخج رةج  حا مة ري ار ا حافبرا اسجفف ح ب ة فم ش : تويف  حا فةا  حخاحةام حاافل ل

 بب الفم حاسفة ا دفأل ب  ح  حا       حلي حا دلحخالهةل  بخفً ح يهت حا الور حاسم ف   االبةاالفأل احخا حا     .
 ردا حا طالروش وظففم حاسو فه حخاحة  تو فه حلي حا إا  حل  رةل  حا هرةب حا طالوبرم لاحئهرة بةادك ة   صل ب عة  -

ك ة يست تو فه  هوا حلي حا ججو تج فا بشرلح) حا  ر    ب ردا حرجفح ك رة بن حاهرل) ارأل شرذا حاوظففرم شرو ؤرأ 
 1حلي حا  ال  باح  حل  ةل ب مة م تةام  ب ضة تةب  بفة الفم  ةافم.

ا ررررررروحةا حاا ررررررر ام كررررررر  تسصررررررر ) طاً رررررررة األشرررررررلح)  حااطرررررررا  حا فة رررررررةا  حخ ررررررر ح حا حا رررررررةدا تجليرررررررلشة إن ح -
حمتصةل ابهةل  تويف  حا فةا   حخش ح) اهةل  ت ل ت حاسجفف  حا مة ي اهة.  م ت سص   ظففم حاسو فه  ال   األ مدل

إحلحة حل حا   حاسبالف ةا ي ا األ خال حاوؤلحا حاسم ف فمل  ادأل تهست ب عة بإش حر حابةاالفأل ي  حمع حا ر حةحا 
 2حابةاالفأل. ب اول شذا حل حا   حاسبالف ةا  تمففذشة األ قاا 

 حاسجفف   األ  ت  حمتصةل  حا فةا   اسعح ا ة  اا بن حاسو فه ي  حا        وب  ال   مةح  ب ة فم ش 
  ر ا حاسو فره كرا ارة   رسب اله حا ررلي  االسرأ ف   الر   رالور ابة جفره خرال ب  ررةاهت اجرفأل حخجارة    الفره يرإن ب رره 

 3حاسو فه ت سمل ب دا  ةب إا  اة يال :
 وحضجم  حادةاالم ي  ؤل ا طةقم حا  ؤ  فألل  بن تدون شذا حل حا  ا مبم  قةدالم اسمففذ؛إحلحة حل حا  حا •
بن يس  ا حا  ؤ  فأل دسبالف ةا  ءةشةاحا  حضجم تلاهت  ال  ط ق    ةئا إجاة  حا ه ةال  بن تسمة ري شرذا  •

 حاسو فهةا اع ظ  ) حاب ا.
 أل كفة   ي  حخجاة   حاوحول إا  شذا حادفة  ؛تجفف  حلي حا  ال  حخجاة  اسج فا اة يسوقبه حا لي  امهت ا •
 حا جةي م  ال  حام ةب  ادةيأ  حاُ ال ب ة   ب ا دس لي  إ سهةاا  ؤ ة ه ي  حاب ا. •

 تو فره  ي  حا        سمل  ب دا ب ة   إا  طافبم حا الور حخج رةج ل  بةخسصةة   دأل حا ول إن حاسو فه
    بدفة    ةافرمل  شرذح حاب را ارفه بةاب را حا رهال درا   را ير  شذح حا الور ب دا يبةل ججو تج فا بشلح) حا  

غة م حاصبوبمل ذاك لن حا لي  ي    الفم تو فهه ا  ؤ  فهل يسبةاا اع  الوكهت حارذ   بسار  قرو  ا كارم غةاعرم 
   سو ي حلا  امه اةح سهة  يه هة  فًلح.

 

                                                 

 .40ص ل2013 م    حاسو اعل دف  ال اامةنلالل احة حا الت اإدارة األفراد الحديثةج ل    ة حاج ا  ل ا  -1
 .29ص ل2009 لحا ةش  ل ام  ل حاطابم حاثةجفمححا ا و م حاب بفم االسلةاي    لبالمعرفة ومنظمات التعليم اإلدارةالؤم اج ل بدو حامص ل   -2
 .279ل ا  ع  ةدال ص اإلدارة الحديثة نظريات ومفاهيمب ف  حاباقل   -3
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 ثانيا/ مبادئ التوجيه اإلداري:
حا       ال   لا ارأل حا ارةائ حل ة رفم حاسر   اري بن تسروي  يفره  شرذا    وب حاسو فه حخاحة  حاصجفح ي 

 1يال : حا اةائ  مأت   ال  ش ؤهة ي  اة
االب تاةجه حلشلح) ي  حا     : يمةا  شذح حا الب  الر  بن ية الفرم حاسو فره تسوقرف  الر    روا تارةجه درفأل  -1

ه حا اصفم األ خال   اله ي  حا     ل إم بشلح) حلي حا  بشلح) حا     ل لن كا ي ا  ب ا  ال  تج فا بشلحي
بجررره ارررأل حا هرررت  رررًلح تج فرررا بشرررلح) حا  ررر   ل يهرررذح  بمررر  تج فرررا بشرررلح) حابرررةاالفأل ب بمررر  بجررره إذح تج  رررم بشرررلح) 

 حا     ل يإجهة  سب ا ؤس ة  ال  إشاة  ؤاةا حلي حا.
لكث  األ ةئفه  حؤل  ير   االب  ؤل  حلا  ي  حا     :  امص شذح حلخف   ال  بجه م  دون حاف ا ا ؤ   -2

حا  ررر     ذارررك امًبرررة ااؤسدرررةر  ضررر ةجة اإلؤ رررة  بةا  ررر  افم حا اصرررفمل لن حليررر حا يسارررة بون بكثررر   بيعرررا 
تاررة ش  مررلاة يو هررون اررأل طرر ) ةئررفه  حؤررل. يررا  ب ررا بن   ررةة  حلارر   حاسو فرره اررأل ةئة ررسفألل ذاررك لن شررذح 

  هم يساعل  شذح يفه ت  فت ا  أام حاطة م  حماسثةل  حاوم . حلا   ابا حا  ؤ   ا وشة  اعط بة م ب ) ل 
تويف  حا بالواةا  أل حا     :  ملاة  طالري ارأل ا ؤ  رفه باح  اه رم ارة  تج را ا ر  افسهة ب ردا  فرل يالر ب  -3

بن ي  اشت بةا بالواةا حاسفصفالفم حادةيفرم حاسر  ت درمهت ارأل حاب را حاافرل بفة الفرم.  تار   شرذا حامةؤفرم ب ردا خرةص 
تو فرره حا  ؤ  ررفأل حااررلا حاررذيأل  رر ى تبفررمهت ؤررليثًة يرر  حا  رر   ل يةا ئة ررم حا فةا ررم حاافررل  شرر  حاسرر  تصرر )  يرر 

حاوقم ي   رافا   رع حا بالوارةا حاعر  ةامل  تويف شرة ا  ؤ  رفهة برةادت  حادفرف  حاوقرم حا مة ريل  ذارك ارأل ب را 
 2 هةاًة يبةًم ي    الفم تويف  حا بالواةا.تفبفا   الفم حخةشةا  حاسو فهل  م شك بن حمتصةل حاافل   ةشت إ

حا ررالطم يرر  حا  ررةةاع: تجسررةج   الفررم حاسو فرره إارر   ررالطم ة رر فم ت ررمح اال ؤ ررة  اس دررمهت اررأل حتاررةذ حا رر حةحا  -4
 ءحلحة حل حا  ا  ؤ  فهتل األ ب ا تج اك حاب ا  ايبه األاةب ي   افا تج فرا بشرلح) حا  ر   . يةا رالطم شر  

 اعر ةن تمففرذ  3ا  حةحا  ء طة  حل حار   تمففرذ حل حار   حاسم رفا  حاساطرفا  حاسم رفت.حاجا ي  حاسص )  ءحلحة ح
حلا  مدل األ   وا   وبةا   سالاهة حا ئفه  مرل حاعر  ة  اعر ةن تمففرذ ب حار ا بةا ردا حا طالروشل  ءار   ةجري 

 ذاك مدل األ تويف  حا دةيآا  حاجوحي  األ ب ا خالا حالحيبفم حخ اةدفم االب ا.
د حا الطم ي  حا     :  ملاة  طالي ةئفه حا  ر    ارأل ا ؤ  رفه باح  اه رم ابفمرم  ا ر ؤهة اره  فرًلح تفوا -5

 او هرره حاو هررم حاصررجفجمل مدررل اررأل تاواررا حا ررالطم حادةيفررمل حاسرر  ت دمرره اررأل باح  حا ه ررم. يجاررت حا ررالطم حاسرر  

                                                 
 . 109ص ل2014 لةانل  ةنل ح ل حاو ةئا ياحة حادسل مبادئ علم اإلدارة الحديثةؤفلة شةك  حاا  جا ل اج وا ؤ أل حاهوح  ل  -1
 . 387ل ا  ع  ةدال صالرقابة -التنظيم –اإلدارة المعاصرة التخطيط      حف    فال ل  -2
  .104ص ل2007ل احة حا ف    االطاة م  حام  ل   ةنل حلةانل أصول التنظيم واألساليباج ل شةك ل  -3
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ن حا رررالطم تدرررون  الررر  قرررلة  فوضرررهة حاررر ئفه ا  ؤ  رررفه تدرررون  رررةا  ب رررلة ؤارررت حا ه رررم حاسررر   رررفدالفه دهرررة. ب  ب
 1حا    افم اذاك م   دممة حا ول بن شمةر قلًةح اجلًاح   ةدًسة اسفواد حا الطم.

حابلحام:  ا صل دهة حابلحام ي  حا بةاالم اع حا  ؤ  فأل  بمة   حتاةذ حا  حةحا حا  تاطم بأ  ؤةارم ارأل ؤرةما   -6
ةا الطم تبط  حةؤاهة حاجا ي  ي ض حاب وبةا حاس فف  ي  امح حاثوحش ب  توقفع حاب ةش  ال  ب ه اوضو فم. ي

  امح حا دةيآال االجصول  ال  حاطة م  حماسثةل  ءت ةب حاب ا حا طالوش  بذاك تسج ا حابةاام احخا حا     .
تم فم افهوب حا قةبم حاذحتفم ي  حا      : كو فالم ال ت حاث م دفأل حار ئفه  حا ر ؤ   ارأل جةؤفرمل  كرذاك تم فرم  -7

 ة  بةا    افم األ جةؤفم بخ ى.ة ه حاوم   حخؤ 
ي  ضو  اة ت لب   دأل حا ول إن  ظففم حاسو فه ي  حا  ةةاع تبسا  ح ةب حلاةن اج أل  ف  حاب را  تمففرذ 
حااطررمل  تج ررا بيعررا حامسررةئج يرر    ررا حا  ؤ  ررفأل   الرر  كةيررم حا  ررسواةال يهرر  تررا ب تمففررذ حاب ررا يواًفررةل  شرر  

ا  حمج اةب  ة ه حاسبة ن درفأل حا  ؤ  رفألل يرا يو رل ا ر    جرة ح إم  ةح ا حاس   ج ا األ خااهة حا ؤ ة  حاس حب
تو فرره  رررالفتل يررلل  الررر   ررةا  حاصررروحشل  اصررجح حمجج حيرررةا  حلخطررة . ببرررل حاس هفررل حا رررةدا ا وضررو  حاسو فرررهل 

 حي ل  حمتصةل. مأت  إا  ش ه بةكةن حاسو فه حل ة فم حاس  بش جة اهة ي  حاالح م  ش : حا فةا  حخاحةامل  حاجو 
 المطلب الثاني: القيادة في مجال المشروع

تبسا  حا فةا  األ بشت با حا حاسو فه ية الفم ي  حا     ل يه    فالم ب ة فم   سطفع حا لي  األ خااهة دأ 
ة ه حاسآاف  حام ةط دفأل حابةاالفأل ي  حا  ةةاع األ ب ا تج فا بشلحيهت  بشلح) حا     .  حا فةا  تبا   أل  اقرم 
شررراص ب ررراص  خررر ل ب  حاباقرررم شمرررة قةئ رررم درررفأل حاررر ئفه ب  ؤ  رررفه.  ارررذح يهررر    الفرررم   درررأل االررر ئفه بن يررر    

 دوح طسهة تأ فً ح ااةش   ال   الور حابةاالفأل  ايبهت االب ا بةتاةا ابفأل. 
 أوال/ ماهية القيادة اإلدارية:

  حا فررةا ل يررا ترر حل حا فررةا  اغررً ح  الرر  ةغررت اررأل حشس ررةب حادثفرر  اررأل حابال ررة   حااررةؤثفأل  حافا ررفم دلةح ررم اوضررو 
ا فررً ح  اوضرروً ة غةاًعررةل  م يو ررل إتفررةق  الرر  تب اررف اوؤررل اهررذح حا فهرروبل  اررأل ججررة ل ؤصرر    فررع حاسبررةةاف 

  ادممة  مذك  ببد حاسبةةاف حلكث  تفصفًا  ش وافم.
. يةا فةا  تاسالف   حبوبم إ اةا تب اف اجلا  اقفا ا ةش   حا فةا and Yukl Tosti and Jacksonي ى   -

 2.ىبإخسا) حا وحقف  حا ةا   حلشاةص حا بمففأل ي  كا اوقف  ال  ؤل

                                                 
1-Billy J. Hodge, William P. Anthony, Lawrence M. Gale, Organization Theory: A Strategic Approach, Prentice Hall, 

6th, Inc, New York, 2003, p273. 
2 -Tosti. D, Jackson. s, Organiztional alignment Wat it is and why it matters, McGraw-Hill, New York, 1994, p34. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Billy+J.+Hodge%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22William+P.+Anthony%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lawrence+M.+Gales%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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ن حاصبوبم ي  تجليل ابم  حا فةا  اف م جةببم األ قالم حلاام  حاافةجةا ؤول ابمةا دا إن " إBennis ا ول " -
ؤول يد   حا فةا   ابمةشة  كث   شذا حلاام  تبلاشة ش  حاس  باا إا    وا تمةقد  تعةةش ي  حآلةح   حا فةشفت

 1ا ة  با ببد حادسةش يلخالون تبلياا  وش ام  ال   ةحئهت ؤول ابم  حا فةا  دفأل حاجفأل   خ .
  الفم إ ةة  ط وه "ؤفأ  ب ) حا فةا  بأجهة:  (Schermerhon)األ بشت حاسب افةا ذاك حاذ  يسامةا حااةؤأ  -

 2م".حآلخ األ االب ا حااةا األ ب ا إجاة  حا ه ةا حا طالوب
بن حا فررةا    الفررم إ س ة فررم ت ررب  االسررأ ف   الرر  بيبررةل حا  ؤ  ررفأل   ررالوكهت  حتاةشررةتهت .يسعررح اررأل شررذح حاسب اررف

االب ررا باررل  ةغاررم اسج فررا بشررلح) ا ررس كم ا غوبررم.  ا كرر  حاررابد  الرر  بش فررم ا ة حا رر ؤ   يرر    الفررم حا فررةا ل 
غاررم  حم ررسبلحا حاطررو   اررلى حا  ؤ  ررفأل  حماسثررةل يةا ةئررل حامررة ح شررو حاررذ    ررسطفع إ اررةا حالحيبفررم  حاج ررة   حا  

 ا غاةا حا ةئل.
 عة: "بأجهة حام ةط حاذ    ةة ه حا ةئل ي  ااةل حتاةذ  ءحلحة حا  حةحا  حل حا   حخش ح) ب تب ) حا فةا   -

 .3  "حخاحة   ال  حآلخ األل بة سالحب حا الطم حا   فم   أل ط اا حاسأ ف   حم س ةام قصل تج فا بشلح) حا    
ؤ ي شذح حاسب اف حا فةا    الفم تفة الفم تا ع دفأل حا الطم حا   فم  بفأل حاسأ ف   ال   الور حآلخ األل ك ة 
تبا   أل  اقم قةئ م دفأل حلشاةص  حلي حال ب  بةلؤ ى دفأل ةئفه  ا ؤ  فأل   سطفع األ خااهة حا ئفه 

 تج فا شل) ا س ر.حاسأ ف  ب دا ااةش   ال   الور حلي حا حاذيأل  ب الون ابهل قصل 
حا ر ةا  حا رالوكفةا.  حا ر ةا شر  اا و رم حاصرفةا اررلى  4  حا فرةا  ارأل خرال ام روةاأل:Griffin بر ) ا

 ي ا ادوجه قةئلًح.  حا الوكفةا حا س ثالم ي  قلة  حا ةئل ي  حاسأ ف   ال  حلي حا األ خال حا الوكفةا حا طالوبم".
ا   حلخف  األ حاسب اف  حااةص ب  لة  حا ةئرل   اع حاHellriegel, Slocum and Woodman اسفا   

"  الر  Hersey & Blanchard  Hallارأل ت ردفا  حاسرأ ف   الر   رالوكفةا حلير حا اسج فرا شرل) ابرفألل  ا رلا "
 5ةؤام حا فةا  األ خال ام وة حاباقةا دفأل حلشاةص.

                                                 
 .180ل ا  ع  ةدال صمبادئ إدارة العمال: األساسيات واالتجاهات الحديثةخ  نل   ال حا ؤ أل دأل حؤ ل شفاةنل   -1

2- Schermerhorn. Jr, John . R, Management, Op.cti, p221. 
 .45ل ص 2001ل حا ةش  ل اص ل  ل احة حا  ةه ام    حاسو اعل حاطابم حل القيادية للمدريين الجددتنمية المهارات ا الفو  حا فلل -3

4- Griffin, R.W. Management, Houghton Mifflin Company ,Boston, U.S.A, 2002, p65. 
5- Hall, R. H, Organizations:  Structures, Processes, and outcomes, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 
2007, p247. 
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اباقرةا حا اصرفمل  درون شرو ن حاف ا حاذ    وب ب  ةة رم حاسرأ ف   الر  حلير حا حآلخر األ ارأل خرال حإ  الفه ي
حا فرةا   الر   اقرم تبدره   حا ةئت دل ة حا ةئلل  حا اص حا سال   اذاك حاسأ ف   دون شو حاف ا حا  ؤ  .  امه تمامر

  الو ا ةب  ام ام حا ةئل بةام ام إا  حا  ؤ  .
سر حب ب ر حةحا   بش فرم حا فرةا  ير  حاسرأ ف   الر  حا  ؤ  رفألل ب ارول تو فهرةا  حما Rue and Byars اارفأل  

 .اجلا  دسالك حا الطم حاس  يس سع دهة حا ةئل لحا ةئل إ سمةاًح  ال  حا و  حامةببم األ اصةاة تم ف فم  شاصفم
  ؤفأ ي كل ن ض  ة  ا لة  حا ةئل  ال  حا هةب Rue and Byars   أل  Jones and Georgeدفم ة  اسالف  

 .1ل األ خال حاباقةا حاف ا م ت افع  تجفف  حلي حا اسج فا بشلح) حا       حا ا و م
يسعررح اررأل شررذا حاسب افررةا  غف شررةل بن حا فررةا    الفررم تفة ررا اساررةال دررفأل حا ةئررل  اا و ررم اررأل حليرر حا ت ررب  
االسررأ ف   الرر  بيبررةل حا  ؤ  ررفأل   ررالوكهت  حتاةشررةتهت االب ررا باررل  ةغاررم اسج فررا بشررلح) حا  رر   ل ك ررة بجهررة ؤال ررم 

  هم  حلي حا حابةاالفأل يفهة األ  هم بخ ى.  حا دفأل حا       ةؤاسه  بشلحيه األ
 2دمةً   ال  اة ت لب   دممة بن جفهت اةشفم حا فةا  األ خال حام ةط حآلتفم:

 حا فةا  ش  خاحم   ةا   الوكفةا ت ف  حا ةئل  أل حا  ؤ  فأل األ ؤفأ حا لة   ال  حاسأ ف . •
 م األي حا حا  ؤ  فأل.تبده حا فةا   اقم ش افم اوضجم ببالو ا ةب  ام ام حا ةئل بةام ا •
 حا فةا  ش    الفم حخاهةب  حاس افع  حاسجفف  اال  ؤ  فأل اسج فا بشلح) ابفمم. •
  بةاسةا  يإن حا ةئل شو حاف ا حاذ  تمطاا  الفه ب م ب  كا حا فةشفت حا ةب م. •

  تالة حخشةة  إا  بن افهوب حا فةا   اسالرف  رأل حا رةا ل يدرا  عرو احخرا حاا ة رمل   رةة  ارأل ؤرفأل آلخر
تأ فً ح اةل ادأل ببد حلي حا  غف  ن اا ى حلشفة  بكث  األ غف شت.  بهرذح حا بمر  جسجرلن يروةًح  رأل حا فرةا  كسرأ ف  

 3 ال  ق حةحا  ب  ةل اا و م بي حال  بؤفةًجة  ال  اا و م ب  ع اثا ا     ب  ام  م. امس ت   ةة ه شاص
ةئرررلل دوحرررفه ذارررك حا ررراص حارررذ  يس سرررع   ررر ح افهررروب حا فرررةا  كسرررأ ف  امرررس تل دوضرررع تب ارررف اعررراوط اال 

 4ب ا و م األ حا هةةحا  حا لةحا ت ة لا ي  حاسأ ف   ال  حآلخ األ  ايبهرت  تجففر شت ججرو تج فرا بشرلح) ا رس كم.
يةا ةئل شو حا اص حاذ   جلا اس    سجي حا فةب بةاسغف   اس   فعا حخب رة   الر  حل ضرة  ك رة شر .  بإادرةن 

 ساليل بط ق ااسالفم  ي  ا حؤا اسمو م األ ؤفة  حا     . حا ةئل حاسأ ف  ي    الفم حا

                                                 
1-Gareth.RJones,Jennifer M. George, Contemporary Management, McGraw-Hill,5rd ed, New York, 2008.p91 

حا    ةا ي  حاوطأل  ل حا  ت   حا مو  حابةب حا حبع ي  حخاحة ل حا فةا  حخدلح فم اسطوا   تم فمنماط القيادة اإلداريةأدسهةج بؤ ل  ال ل إ -2
 .343ل ص2003بكسوب  16-13ل ل  وةامحاب ب ل حا م  م حاب بفم االسم فم حخاحةام

 .34ل ص2008   ا ونل يال طفألل ت بوامل حابلا  سم ةؤى ل ااالم ممارسة السلطة وأساليبالقيادة ل    حاليأل حااطةد  -3
 .16ل ص2010احة حافد  ام    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل ل ، القيادة اإلدارية ودارة االبتكار ا  اج ل  فل قمليا -4
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 :في المشروع عناصر القيادة اإلدارية /ثانيا
حابةارا حارذ   وارة شر رأل   ر   ةاؤول  فمم اسدوجم ارأل  رلا ارأل حا رةا  ير  حا  ةب  ح سطا إذح تت إ  ح  

حاذ  افةاا بن  حم س ةال  قل تت تأكفل شذح ي ا  إا  جاةه شذا حا  ةةاع يإن حخ ةبم  سدون حا فةا  حخاحةام حافبةام
 .حاذ    واا      حا ةئل حخاحة  حامة ح قل  فبا حا با حا بةا

 1: ش  شمةر  مةح   وش ام م ام او وا حا فةا  حخاحةام األ خال اة  اا
ة حا ةئل االسرأ ف  : تسبلا حاو ةئا حاس    سالاهاحخا حا        الفم حاسأ ف  حاس    ةة هة حا لي   ال  ا ؤ  فه -1

بن شمرةر خ  رم اصرةاة   رسبفأل دهرة حا ةئرل االسرأ ف    French & Raven  ير  ا ؤ  رفهل ؤفرأ  فسر ض كرا ارأل
  حا دةيرررأ ل قرررو  حخاررر حب ب  حا  ررر ل حا رررو  حا ررر  فمل قرررو  حاسرررأ ف  حا اصررر ل قرررو  حاااررر   بيررر  ا ؤ  رررفه ك رررو  حخ ةبرررم 

 2 حالةح م.
 ارلى  اال  ر     ساةةحال ك  سوى حاامة  حاسم ف  إ  الفسهة ا تاطم ببل   اه ة تبلاا شذا حاو ةئا إم بن ية

 تبة جهتل إادةجفرةا حا رلي   قلةحتره ير  إقمرة  ا ؤ  رفه اسأيفرل        اةا شذح حاامة ل اة م ت ة ك حابةاالفأل ي  حا
 ق حةحتهل  الى قمة سهت دهذا حخادةجفةا  حا لةحا؛ 

بن بشرت حابوحارا حا ر     ير  قرلة  حا ةئرل  الر    Donald Pelz حشرة  رل ك رفم حالةح رةا حاسا اافرم حاسر  ب   ي
حاسأ ف  ي  ا ؤ  فهل   ةام  تب ل حال ة حاذ    وب به ي  ا ةة سه ا    افةتهل  حا فروا حاسر  تجرل ارأل قلةتره  الر  

 طا ررون ااررلب حاسرأ ف   حاسرر   ف ضررهة  الفرره ا كرر ا حا  ر  ل  بن قررلة  حا ررةا   الرر  حاسررأ ف  ير  ا ؤ  ررفهت ترر احا  مررلاة 
 3.ي  حا  ةةاع تاةذ حا  حةحال  اسابون ب الوش حا قةبم غف  حا جد م  ال  ج ةطةا ا ؤ  فهتإحا  ةةكم ي  

: إن حا ةئل حخاحة  شو حاذ    رسطفع ارأل خرال   الفرم حاسرأ ف  ي  حا      تو فه حا  ؤ  فأل  توؤفل  هواشت -2
ش  حاصفم حا  ف     Marie Follett دفمهت  شذا ؤ ي خسا) خبن   دا ي ا ة اسبة جة األ ا ؤ  فه ةغت ب  ه ح

حا م رر  يرر  حافدرر  حخاحة   الرر  بن اه ررم حا ةئررل حل ة ررفم   Chester Barnard اال ةئررل  يرر  جفرره حا ررفةق بكررل 
تس ثا ي  إ اةا حا  ةاك حاس    دأل  أل ط ا هة توؤفل  هوا حا  ؤ  فأل  تطوا  حاباقةا حاسبة جفم دفرمهت  تفافر  

 4خجسة فم؛طةقةتهت ح

                                                 
 . 100-99ص ل ص9200ل احة حاث ةيم االم    حاسو اعل حاطابم حا ةببمل   ةنل حلةانل القيادة إلدارية جوح)  ةات كمبةنل  -1

2-Michele Myers, Gail Myers, Managing by communication: An organizational approach, Mc Graw-Hill book 
company, New York, 1972, pp198-199. 

 .102-101 صل ص مرجع سابق جوح)  ةات كمبةنل  -3
4-Ken Starkey, Alan McKinlay, Strategy and the human resource, Blackwell Publishers, Lincoln, United Kingdom, 
1993, p158. 



 الوظائف الرئيسية في إدارة المشاريع                                                                          : ثانيالفصل ال 

146 

 

ل  الر  حا رلي  حا ةئررل بن يرسفهت حا روى حامف ررفم يرر  حا  ر     اسج فرا حاسبرة ن حافبرةل دررفأل اا و رم حا  ؤ  رفأل
 ؤرل  حا درةن  ى حا      ي  حا ا و م حابةاالمل  تدواأل ي اا اسبرة ن ارأل خرال بي حاشرة.  بشرت شرذا حا رو   حم س ة فم

حا  حةحال  ت دفأل حابةاالفأل األ تج فا اة يسوقبوجه بةخضرةيم إار   ذحتاةحا  ؤ  فأل ي    حشس حر حاس ةةش حااغ حي ل 
حاسفرروق  الرر  اا و ررم  اررأل ب ررابخرر ىل ا ررة يررليبهت االسبررة ن  ا ررةةاعتب ضررهت ا وحقررف حا مةي ررم اررأل حابررةاالفأل يرر  

 حا مةي م. حا  ةةاعحابةاالفأل ي  
ير  ؤرل ذحتره    ر   شرلح) حاب   تسلحخال ارأل       : تسبلا حلشلح) احخا حااال      تج فا حاهل) حاوظفف  -3

شرررلح) حا اصرررفم اال ةئرررل لشرررلح) حاسا برررةا غفررر  حا  ررر فم احخالررره  حب شرررلح) حا اصرررفم اال  ؤ  رررفألل  كرررذح لإاررر  ح
 س ةا ررم حا ساةااررم دررفأل بطرر ح) حاسم ررفتل ؤفررأ  بس ررل حا ةئررل  الرر  ا ؤ  ررفه خشررذح حاسررلحخا االباقررم ح حخاحة ؛  ابرروا

 حا ر ؤ   ارأل  هرم بخر ى  بس رل  الر  قةئرلا ير   تلؤة سره  تج فرا ةغارةته  اطالي ارمهت حا  رة ل   حابرون خشراة 
 حاف ررفواو فمإشرراة  ؤة سرره  تج فررا ةغاةتررهل  ابس ررل حا رر ؤ   ب عررة  الرر  حاسم ررفت حاررذ   ب ررا يفرره خشرراة  ؤة سرره 

حاسم رفت  شرلح) حاسم رفتل  شدرذح   رواب  حامف فمل ك ة  بس ل حاسم فت  ال  حا  ؤ   ي  إجارة  حاب را  بةاسرةا  تج فرا 
 1 س ةا م حا ساةاام  جة ل كا ي ا يفهة إشاة  ؤة سه  أل ط اا حآلخ األ؛خ و األ حاباقم ح

 ات:نمط القيادة في إدارة المشروع /ثالثا
خسفررةة حاررم ا حلكثرر  اائ ررم ادررا ؤةاررم اررأل إحا فررةا  يرر  إاحة  حا  رر   ةا تأخررذ بج ررةط اسبررلا  ا ررة يسو رري 

– ر   بغد حام    أل ؤات حا  -ةا ل  ال  بجه حام ا حاذ    سالاه حا ةئل ؤةما حا       ا صل بةام ا حا ف
  حا الور حا سد ة حا بس ل األ قاا حا ةئرل  مرل تبةاالره ارع حآلخر األ ؤسر" شو:حاسأ ف   ال  حآلخ األ. بباةة  بخ ى ي  

 2  سطفع ك ي تبة جهت  ءقمة هت دسج فا حلشلح)  حاذ    دا ج طة   ف ا  أل ب فم حا ةا ".
بصوة   ةارم إار  جرو فأل ارأل حا رلحخا حا  رسالام ش رة:   Leadership style دأل ت  فت ج ا حخاحة   ا 

 (Relatio  حاررم ا حآلخرر  ي تدرر   الرر  حاباقررةا  Task-oriented حا ررلخا حل ل بررةاس كف   الرر  حاوظررةئف 
(oriented  شرلح)  حل  رةل ل   الر  حشس رةب حابرةا   حاس كفرخاحةاون حخ ل   سب ض حا ةا  حل ب و ي حا لخا ح

ي  ؤرفأل بن حارم ا   Autocratic style of leadership ا ة  ابا  الوكهت   فا إا  ج ا حا فةا  حل توق حطفم 
اررم ا حإارر  تطافررا بكثرر  شس ررةب حلكارر   الرر  حليرر حا حابررةاالفأل ابهررت  ا الررون خحآلخرر ل  بمرر  بررأن حا ررلةح    هرر  ن ح

 style of leadershipDemocratic   .3  حا فةا  حال    حطفم

                                                 
 .394ل ص2010ام وةحا ذحا حا ا ال حادوامل  :حادوام  ةابم لارةأساسيات اإلد ك  اج وا شةشتل  -1
 . 274ل ص2005ل احة  حئا االم  ل   ةنل حلةانل السلوك التنظيمي في منظمات العمالاج وا  ال ةن حاب فةنل  -2
 .151ل ص2007لةانل ل احة ؤةالل   ةنل حالقيادة والرقابة واالتصال اإلداريةابأل اج وا  فةح  ل ا  حن اج ل دم  بؤ لل  -3
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 بس ل شذح حا ةئل  ال  حا الطم حا   فم حا اوام اه ب و ي حا وحجفأل  حلج  مل حا فةا  حال دسةتوةام ي  حا     :  -1
 ا فرررا حا رررةا  حارررذ    رررسالاوجه إاررر  ؤصررر  حا رررالطم يرررفهتل  حمجفررر حا يررر    الفرررم حتارررةذ حا ررر حةحال   ضرررع حااطرررا 

ذارركل  اررست   ررا حاا ة ررم ب  ررةةكم حا ةئررل  تو فهرره حا اةشرر ل  غةااررة اررة   حا فة ررةا ا ن ا ررةةكم حا  ؤ  ررفأل يرر 
 1  دون  اي ذاك  لب   م حا ةئل بإادةجةا حا  ؤ  فأل ي  حتاةذ حا  حة حا مة ي.

 بر غت اررأل بن شررذح حامررو  اررأل حا فررةا  يرر  حا  ررةةاع ير ا  إارر  إؤدررةب حا ررالطم  حجس ررةب حاب ررا   اررةا  حخجسة فررم 
م بن اه حجبدة ةا  الافم كاف    ال  شاصفم حلير حال ؤفرأ تسرلج  ة ؤهرت حا بموارمل  ار احا  ال  حا لى حا صف ل إ

حاص ح   ا ا حاب ا ا شوًجة دو وا حا ةئلل يإذح ارة غرةش حجفر ط ت ة رك حاب رةل  حضرط ش حاب رال ارذح تدرون حامسفارم 
  د فم  ال  حا لى حاابفل  ي  تلج  حخجسة فم.

:   راه حا ةئرل حل تروق حط  حا ةئرل حارل دسةتوة  ارأل ؤفرأ ا ك ارم حا رالطم   رلب   ي  حا     حا فةا  حل توق حطفم -2
ن حا ةئرررل حل تررروق حط    درررأل  حرررفه بأجررره ج رررفا بي رررح حا ارررةل بارررةب حا  ؤ  رررفأل يررر  حا  رررةةكم بب الفرررم حا فرررةا ل إم 

ف رة يالر  بشردةل حا فرةا  . تو ل شمةر بج ةط اسبلا  ا الور حا ةئل حل توق حط  تسلحخا يف ة دفمهرةل   رمب ض ي2 يبةل
 :3حل توق حطفم  حااصةئص حا  ف   ا الور حا ةئل ي  كا شدا

 يهرو م لا  حل توق حطفرم حاس رالطفم: يس فر  شرذح حارم ا ارأل حا فرةا  بأجره  جرة ل ت كفر  كرا حا رالطةا ير  يرلاةحا ف •
بب ط ا م تبةااله يس ه   حا  حة  ت  بالمه  الفهتل بةتاةذيثا ي  ا ؤ  فه اذاك يهو يمف ا   فوض  الطسه لجه م

ارررأل خرررال  رررالوكه حا  رررفط  حارررذ   ابالررره قة رررفة  حرررةةاة ابهرررت.  ابس رررل شرررذح حا ةئرررل  الررر  إحرررلحة حل حاررر  
يسصرا ب  ؤ  رفه إم  مرلاة  ك رة م ل حاسبالف ةا حاس  تسمة ل كةيم حاسفةحفا  اص   ال  إطة رم ا ؤ  رفه اهرة

 4أل ب ال  ل فا.تصةاه  دون ي ا اإ ب ض  الفهت ج ةذج حاب ال اذح يإن 
حا ئف رفم اهرذح حارم ا ير  ؤ ررا ا ؤ  رفه  الر  تمففرذ ق حةحترره ا ن بن  حا هررةة   : ت هر  ارحا فرةا  حل توق حطفرم حاا •

 ررالطسه خ اررةةشت  ح ررسالحب ررسطة سه إ ررسفة ل  شررو يرر  تبةاالرره اررع ا ؤ  ررفه يررلةر بجرره بخ االررا اررليهت شرربوة بة
 رأل ط ارا حخقمرة   ءن   رل بن شرذح حل رالوش غفر   مً  ال  باح  حاب رال غفر  بجره  فعرا بن يسصر ) ابهرت ب  

اارل  اارأ إارر  حخكر حال ك رة بجرره ير األ بةا  رةةكم يرر  حرمع حا ر حةحا    ررفالسه ير  ذارك حاجصررول  الر  اوحي ررم 
 5تاةذشة؛إحا  ؤ  فأل  قاواهت ا  حةحته قاا 

                                                 
 .152ا  ع  ةدال ص القيادة والرقابة واالتصال اإلدارية،ابأل اج وا  فةح  ل ا  حن اج ل دم  بؤ لل   -1
 .185ل ا  ع  ةدال ص اإلدارة المعاصرة واألصول والتطبيقات مةن حا و  ل   –2
 .206ل ص 2012م    حاسو اعل حلةانل ل حا طابم حاوطمفم االالمفاهيم اإلدارية الحديثةةاعةن  اةال   خ  نل   -3

4- Marcel Laflam, Le management: approche systématique, Getan morin, Canada, 1981, p314. 
 .507-501 ص ص ل2003ل حخ دملةامل االم    حاسو اع ل حالحة حااةابفم حااليل اإلدارة العامةاصطف  بدو  ال يه  ل ؤ فأل  ث ةنل  -5
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ح  بق بهرررة إاررر  حا رررالور اً سالح رررإحا فرررةا  حل توق حطفرررم حاالا رررم:  برررل شرررذح حارررم ا بقرررا اة رررةا حا رررالور حل تررروق حط   •
حةحا   رفالم غفر  اال رم ادمره  االرا   حال    حط ل ؤفأ  بس ل شذح حا ةئل بأن ا رةةكم حا  ؤ  رفأل ير  حرمع حا ر

 1يفهت شبوة حا  ةةكم ا ن إش حكهت يبالفة يفدون قصلا شو تدواأل حخقمة  اليهت ب ة ي الا.
ؤفررأ  م درره حا فررةا  حال دسةتوةاررم  حل توق حطفرر ا   الرر : شررذح حامررو  اررأل حا فررةيرر  حا  رر    حا فررةا  حال    حطفررم -3

يهررل) إارر  خالررا جررو  اررأل حا  رر  افم اررلى حا  ؤ  ررفأل  اجة اررم ا ررةةكسهت يرر  حتاررةذ حا رر حةحال يةا ةئررل حاررل    حط  
ج  مهررة ةيررع مررس  ررةةر حا ررالطم اررع حاا ة ررم  اأخررذ ةبيهررت يرر  اب ررت ق حةحترره.  شررذا حا  ررةةكم دررفأل حا ةئررل  ا ؤ  ررفه ي

 2حا بموام األي حا   اةا   مئهت  حاس حاهتل ك ة   ب  حاف ا بأش فسه  قف سه ي  حا     .حا  ه 
تبس ل  ال   ا م ا تد حا ب ة فم تس ثا ي  حاباقةا  ي  حا      ن حا فةا  حال    حطفمأ ب دا  ةب   دأل حا ول ب

يعررا  ررأل تفررواد حا ررالطم اال  ؤ  ررفأل  حخج ررةجفم حا ررالف م دررفأل حا ةئررل  ا ؤ  ررفه  كررذح حا  ررةةكم يرر  حررمع حا رر حةل
 3.ي  حا      بةا هةب حا فةا م حاهةام حمضطا  خا حتهت  ال  ا ةة سهة ا ة يسفح اال ةئل  كفة تهتحا ةاةاأل بجدت 

 بسارر  حليعررا ب  حلكثرر   يرر  حا  ررةةاع قررل ب  اررم حادثفرر  اررأل حالةح ررةا ججررو ب  اررأل حلج ررةط حا فررةا  ك ررة 
ط  ءج ررة حاررم ا حلكثرر  اائ ررم ةج ررلح ا   يسف ررون  الرر  بجرره م يو ررل ج ررا بيعررا دررفأل شررذاائ ررمل يررإن ام رروة حخاحة 

 ابس ررل حاررم ا حافبررةل  الرر  حاصررفةا  حااصررةئص حاسرر   .بةا  رر    بس ررل  الرر  حاجةاررم  حاافئررم حا جفطررم اال  رر     
اررة باقررم حاف ا رم حا ساةاارم  كرذاك  بس ررل حارم ا  الر  حلير حا حاررذيأل  ب الرون ب بفسره  حا يرر  حا  رةةاعيس سرع دهرة حا ةئرل 

 حا ةئل  حلي حا حابةاالفأل ابه  كذاك دفئم حاب ا.  ألدف
 4  دأل قفةا  حا  ةةاع األ خال  ل  با حا امهة:

 الر  بطر ح) حا  ر     بشرلحيهتل ب  دوح رطسهة يست األ خااهة حاسبر )  ش    ف م  :  ف م حاسباف   أل حا غاةا •
 إافه بي حا حا     .  سطفع قةئل حا      اب يم اة  صاوح 

 األ خال شذح حا الف   دأل ا ةئل حا      حاجصول  ال  ةغاةا حلي حال  ببل ذاك   وب : االف اةح م حاف ص •
 حابل ل  أل حاسب ا ي  حا     .  تاةذ ق حة حا وححالم ب إدس دفا يد   ب افم  أل حا     ل اس هفا 

 اال     . ا ام  اا فع حاو ةئا حا ةا م  حاا  امج ةط حاسأطف :  اةة   أل باح  تهست بةااةجي حاسم ف   ح •

                                                 
 حاسو اعلام    لاحة ؤةال االتصال اإلداري أساليب القيادة اإلدارية في المؤسسات التربوية  ل اج ل اج وا حابوا  حافةضال  ال   فةح -1

 .115ل ص2006  ةنل حلةانل حاطابم حل ا ل 
 .186ل ا  ع  ةدال صاإلدارة المعاصرة واألصول والتطبيقات مةن حا و  ل  -2
 .529ل ا  ع  ةدال صاإلدارة العامة ةنل اصطف  بدو  ال يه  ل ؤ فأل  ث -3
 .64ص ا  ع  ةدال ل، مساهمة الستخدام أساليب شبكات العمال في ضبط متطلبات تسيير المشروعاح م إ  ة فا -4
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  دأل بن  صةا) حا      ااةط  تبفا  حواه اسج فا بشلحيهل   الر  حا ةئرل اب يسهرة  الر   :تجالفا حا اةط  •
 حلقال  شذا حلاح  ت ةشت ي  تب افه بةا اةط .

اا ررا ا ا ررو  حاسدررةافف  يررل   ف ررم ت فررفت حاسدررةافف: اررأل خررال شررذا حلاح    دررأل ا ةئررل حا  رر    ت فررفت  ب رردا  •
 ةاالررمل تاهفرر حال ارروحا ب افررم... ل ادررا ا ؤالررم اررأل ا حؤررا حا  رر   ل  شرر  ت ثررا اا ررو  حا رروحةا حاعرر  ةام 

 اسج فا حا     .
 حكس رة)اوؤم ا ش حا حا     :  شر  باح  ا فرةا  حا  ر    ت ر ح ب سةببرم ت لارهل تج رفأل تاصرفص حا روحةال  •

 1 س ة ةا  حاس ةةا .خحا فت حافبالفم اال       حا جةي م  ال  حاج كفم ب  ة ل  حدفأل حا فت حا  لة     حمجج حيةا
تهرررل) اس رررهفا يهرررت حا  ررر     حمتصرررةل:  شررر  اا و رررم اسمة ررر م ارررأل إ ررر ح حا  با حا حمتصرررةماااطرررا  •

  توؤفل حا ؤى.
 الر   اا س رةاحا ةئل حامة ح ي  ا    ه  بغد حام    أل ؤات حا الطم حاس    سالدهرةل   فرا    دأل حا ول بن

حا ب يم  حااا    حاباقةا حا اصفم االجصول  ال  حاسأ ف ل  األ ب ا دمة  قو  ابس ل   ال  حااار    اري بن ُيم ر  
إا  حا ةئل حافبةل ي  حا       ال  بجه يس ف  بةادفرة   حافمفرم  حاس رف امل  ارأل خرال خا تره   ر بسه ير  حاالح رمل  رت 

 ة  قة ل  حا و  حا ةب م  ال  حا ةا  بن يم وح اهةةحتهت ي  تجفف  حلي حا.خال حجم ق حةحته يف ة ببلل  ااماأل 
 التحفيز في مجال المشروع المطلب الثالث:

ا ل بشةةا حالةح ةا حا الوكفم بأجه ك  يرس دأل ارلي  حا  ر    ارأل حا فرةب ب هةاره ب ردا يبرةل  ء ارةد ل  الفره 
لؤ ش ير  اوقرع حاب رال لن ذارك حارسفهت   رة ل  الر  حتارةذ بن يسفهت حل اةش حاسر  تجفر  حلير حا  ترليبهت االب را حار

 حا  حةحا حا الف م اسو فه  هوا كةيم حابةاالفأل ججو تج فا بشلح) حا     .
 :المفاهيم األساسية المرتبطة بالتحفيز /أوال

احخرررا  تبرررل اةح رررم حاسجففررر  ب ة رررة اسف رررف  حل ررراةش حاسررر  ترررليع حافررر ا إاررر  حا فرررةب دسصررر ) ب   رررالور ابرررفأل
كثرر  يو هرره ججررو تج فررا غة ررم ب  ب.  ءن ب   ررالور   ررلب  الفرره حافرر ا ارره  رراي اررةل  اهررذح حا ررالور احيررع ب     حا  رر

جسفاررم ابفمررمل   الفرره قاررا حااررل  ب رر ه   رر ض حليدررةة حل افررم ؤررول حاسجففرر ل مدررل اررأل يهررت ابمرر  حاسجففرر ل حاررذ  
 ت  ك ة يال : حالحيبفمل  ا دأل إظهةة شذا حا فةشف    سع  يه ه حا   ة بإاةحر ابم

حا ررالور  اة رم حخحرر حة  الفررهل يهرو  قررو  ب ة ررفم  إتاررةاتجليرل   "  شررو  بار   ررأل ؤةاررم جف رفم ترر ا  إارر :حارلحيع -
 2.الور  او هم اه" اثف   ا

                                                 
1- Henri-pierre Maders, Conduire une équipe projet, Op.ict ,p244. 

 .64ل ص2004ل حاا حئ ل االم   ل احة حا ج ل مظيمي دراسة نظرية وتطبيقيةإدارة الموارد البشرية والسلوك التنجةح  احا   ل نل  -2
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حا ضرة "  رفالم ااالروأل شرل) ابرفألل بجفرأ يمرسج  رأل إشراة  تالرك حا غارم تج فرا :  ال  بجه ب عة حالحيعك ة  ب )  -
 1.حاعغا حامة ت  الفه" ى يست خفد ا سو  هل)شل) اجلا   مل تج فا شذح حابجه قو  او هم ججو  ا اص ب 

حاف ا ب  بن حارلحيع شرو  اسص يةااا و م حابوحاا حالحخالفم حا م طم  حا وى حا و هم  ال  بجه: " حالحيع اب )   -
 ةح  كرا احيرع   حا وى حاس  تج ر حاف ا اال فةب دسص يةا ابفممل   ال  شرذح حل رة  يروةح  كرا  رالور احيرع   بحا غام 

 2."هل)حاؤة م   ةح  كا ؤة م  ايل  حا الور   ب  احئ ة اسج فا 
حابوحاررا حا ج كررم حاسرر  تماررع اررأل احخررا حخج ررةن  تثفرر  يفرره ةغاررم شررو تالررك  ت ررف  حا فررةشفت حا ررةب م بن حاررلحيع 

ابفمرمل  شمرة يرإن  بشرلح) بةتاةاحاب ا  حخجاة ل يه  إذن ؤةام ب  قو  احخالفم كةامم ي  حاف ا تم ا  تج ر  الوكه 
شررذح حا رربوة  حخؤ ررة  حاررلحخال   جرر ر ا ررة   حافرر ا   ررالوكه دهررل) ت الفررا  حاسرروت  حامررة ت  ررأل ج ررص يرر  إشرراة  

 ؤة م ابفمم.
"حاررم ص  حاج اررةن اررأل شرر   اررة حاررذ    رراي حاسرروت   حا الررال  ت ثررا ةغاررةا طافبفررم : تبرر ) حاجة ررم  الرر  بجهررة -

 3."الفا شذح حاسوت يهل) حادةئأل حاج  إا  تج ف هة  ءشاة هة اس 
" ارةة   رأل قرو  احخالفرم ترليع حافر ا لن   روب بب را خشراة  تالرك حاجة رم : ا دأل تب ) حاجة م ب عة  ال  بجهرة    -

حاذحتفمل  ا دأل ت  فت ؤة ةا حخج ةن إا   ل   ا رسواةا ير   رالت  ش ار   قرل ترت تصرمفف حاجة رم حخج رةجفم إار  
 4.ل  ؤة م تج فا حاذحا" حمؤس حب س ة فمل ؤة ةا حاس لي  خؤاةا حاف فواو فم؛ ؤة م حلاألل حاجة ةا ح

  ب راي ؤ ارةن  رفدواو   ب تا   كا األ حا فرةشفت بن حاجة رم تدرون احخرا حخج رةن بفبرا ج رص دفوارو   
خفررد  ء حاررم  ب ررا كةا غاررم يرر  تدررواأل  اقررةا حررلحقمل بجفررأ يررليع ذاررك حاررم ص بررةاف ا إارر  حاسجرر ر خشرراة ه اررأل

 اليمةافدفم حاس    وب دهة حاف ا ت    حالحيبفم.حاسوت   حاج كم ح
" االجة ررةا حاسرر  تررمص  الرر  بن حافرر ا ال رره ؤة ررةا اة ررالويسفررا حا فهرروب حاثررةج  االجة ررم اررع اجسرروى ج  اررم "

 حاافئرم حا جفطرم تفر ض  االبةارااسبلا   ب ا ا إشاة هة يمس ا إا  إشاة  ؤة ةا بكث  بش فرمل إذن يةاجفرة  حاب الفرم 
  ةا تال ةئفة ج ً ح اسمو هة. الفه تغفف  حاجة

                                                 
1-Michel le Berre, Guy tallendier: Précis de gestion des ressources humaines, presse universitaire de Grenoble, 
France, 2003, P 153. 

 .221ل ص2011 الطاة م  حام  ل حاا حئ لل احة حاهلى اتسيير الموارد البشرية ال حافسةه دوخ اتل  -2
 .344ل ص2007ل احة  حئا االم    حاسو اعل حاطابم حاثةاثمل   ةنل حلةانل إدارة الموارد البشرية إدارة األفراد بةا جةئف د جوط ل  -3

 اص ل     حاسو اعل حاطابم حل ا ل حا ةش  لل حا ا و م حاب بفم االماألساليب القيادية واألخالق اإلدارية للموارد البشريةحا فل يسج  حاوا  ل  -4
 .72ص ل2013
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"شو ذارك حام رةط حارذ    روب بره حادرةئأل حاجر  جسفارم اباقسره ب ر  ) دفئفرم ابفمرمل ؤفرأ  : اب ) ب عة حا الور -
حاسطرروا   حاسبررليا يرر  شررذا حا رر  )ل ؤسرر   ج ررا ارره حاجفررة ل  اعررة) إارر  ذاررك حا ررالور حااررةص  بة ررس  حة جررة ل 

 1بةاسوحيا اع حاافئم حا جفطم".
ر حخج ررةج  شررو ذاررك حام ررةط حاررذ    رروب برره حادررةئأل حاجرر  جسفاررم اباقررم ب رر  ) دفئفررم ابفمررم ؤفررأ إذح حا ررالو 

حاسطررروا   حاسبرررليا يررر  شرررذا حا ررر  )ل ؤسررر  يسج رررا اررره حاا رررة   ءشررراة  ؤة سررره.  شرررو  ال رررالم ارررأل  بة رررس  حة جرررة ل 
 حم ساةبةا حا  دمم.دفأل اا و م األ  حمخسفةةحا

غفرررر  ا ررررابمل تب ررررا  الرررر  ت رررردفا احيبفررررم حافرررر ا االب ررررا  حا ررررالور.    دررررأل حا ررررول إن  ةح  كررررا احيررررع  ؤة ررررم
ت ررف  مررل ؤررل ابررفألل   مررل إشرراة  حاجة ررم تغفرري  ل  شرر  ا ررس     اساررلا  م  حاجة ررةا حخج ررةجفم اسمو ررم  اسبررلا

ل  تابالره   رب  ب الرا  تروت  ارأل  ليرلل  تليبره لن حابةاراافس    امفم غف  اجلا ل  ت  ع إا  حا هروة  ةجفرم ارلى 
 بهة  ةجفم.   ا

 :في المشروعمفهوم التحفيز  /ثانيا
 جذك  اة يال :  ةاا تبةةاف كثف   توضح افهوب حاسجفف   األ دفمهة

 الرر   اررةا  إجسررة فسهت  ي اررا حا  رر   تالررك حا اهررواحا حاسرر  تاررذاهة حخاحة  اجررأ تررت تب اررف حاجرروحي   الرر  بجهررة:"   -
ؤة ررةا  ليررل  اررليهت  حا ررب  ججررو إشرراة  تالررك حاجة ررةا  باحئهررت  ذاررك اررأل خررال إشرراة  ؤة ررةتهت حاجةافررمل  خالررا 

 2." حاساليل بةم س  حةامش اطم بن يس ف  ذاك 

حخاحة  يرررر  دررررذل  بة ررررس  حةامترررر تاا  ي اررررا حا  رررر    ا كرررر  اعرررر ون شررررذح حا فهرررروب  الرررر  بن  اررررةا  إجسة فررررم 
ح   رف  بصرفم غفر  ااةشر   ااهواحا خشاة  ؤة ةتهت حا سمو رم ارع حخب رة   الر  حاساليرل ير  ط ارا حخشراة ل  شرذ

 اع حا األ. ي اا حا     إا  تغف   تطوة ؤة ةا 
اررأل خررال تج اررك حاررل حيع  ي اررا حا  رر   اسررأ ف  يرر  حا  رر    اررأل ب ررا ح "ا ةة ررم إاحةاررم ا ررلي و: شرر حاسجففرر  -

فرم اس ل ت بيعرا ارة  مرلشت دهرل) تج فرا ا رسواةا  ةا ح سبلحاح حا غاةا  حاجة ةا اغ ض إشاة هة   بالهت بكث  
 3".     حخجاة  ي  حا  حلاح األ 

                                                 
 .15ل ص2012حلةانل  ل   ةنل حاسو اع ل احة غفلح  االم  إدارة السلوك اإلنساني والتنظيميةحئل يو ف حاجةجل  -1
 .297ل ص2003ةانل لل ح  ةنحاطابم حل ا ل ل ل احة قملل االم    حاسو اعإدارة األفراد والعالقات اإلنسانيةاج ل حاصف ي ل  -2
 .459ل ص2007 ل حاطابم حل ا ل حلةانل تو اع ل احة  حئا االم  اإلدارة واألعمالطةش  امصوة حاغةاا ل  حةاح اهل  اج أل حابةا  ل -3



 الوظائف الرئيسية في إدارة المشاريع                                                                          : ثانيالفصل ال 

152 

 

  بالهررت  ي اررا حا  رر   ل حاغرر ض امرره تبائررم حا  رر    اررلي  حخسصررةص ا كررل شررذح حاسب اررف بن حاسجففرر  اررأل 
 بةاسةا   برل شرذح حا فهروب  ح ربًة      ي  شدا إجاة حا اال  حم سبلحابكث   ةش ام  دلجفًة  جف فًة ل ا ت   م شذح 

 ف   جسةئاه  ال  بةض حاوحقع.ج  ح خد ح  بشلح) حاسجف
حاجروحي  شرر   اررةة   رأل  وحاررا خةة فررم  ت رف  إارر  حا دةيررآا حاسر  يسوقبهررة حافرر ا ارأل قفةارره بب ررا ابررفأل ب  

يررإن حاجررةي  شررو حا ثفرر  حااررةة     ةة  حاررل حيع  تج ادهررةل  بهررذح حا بمررث ررسإت ثررا حابوحئررل  حاسرر  يررست اررأل خااهررة  هررةبج
ال  الى حاف ا األ باح ا اب ا ابفألل تسوقف ية الفم حاجوحي   ال  توحي هرة ارع شرل) حاذ    اع حاجة م  حا غام حا سو 

 1حاف ا  ؤة سه  ةغاسه.
  ا ة  اا   دأل إ طة  تب اف االسجفف   شو ك ة يال :

اا و ررم اررأل حابوحاررا  بة ررسالحب تج ادرره  تو فهرره  اف اررا حا  رر   شررو   الفررم حاسررأ ف  يرر  حا ررالور حارروظفف  
 شررو  بشرلح) حا  ر   اسج فرا  ي ارا حا  ر   ا اسج فرا احيبفرم حاب را حاسر  ت تدرر   الر  ةضرة  رس  حة إ حاو رةئا بغفرم 

ذح كةن حاسجفف  شو اا و م حا وى حاس  ت    ي   الور حاف ا بط ا م ابفمرمل يرإن ء  دا يأل إاحة  حا وحةا حاا  امل   
 .    اب يم شذا حا وى تصاح ض  ةام اابا حاسجفف  اث ً ح ي  حا 

 دأل بن ججلا حا الور حخج ةج   ط ا م تجفف ا بةا دا حاسةا :ا ة ت لب   
 الفردطريقة تحفيز سلوك  :(05-2) الشكل رقم

 
 
 
 
 
 

 .114ل ص 2004 ل حلةانل حاسو اع ل احة حاجةال االم  إدارة الموارد البشرية عرض وتحليلاج ل يةاح حةاحل  المصدر:

اررت  م   دررأل اب يسهررة اررة ااففررم إشرراة هةل  تدررون  ن شمررةر ؤة ررم   ررب  حافرر ا إارر باررأل خررال حا رردا تاررفأل 
 يثف شة اثف  خةة  ل إذ شو حاذ   جلا  الور حاف ا خشاة  تالك حاجة ةا.

يةاجررةي   الرر  حاب ررا شررو شرر   خررةة   يو ررل يرر  حا اس ررع ب  حاافئررم حا جفطررم بةا رراص تاررذش إافهررة حافرر ا 
 هة م ا ة  حالحيبفم  حاس    ثالهة حا دا حآلت :بة ساةةشة   فالم خشاة  ؤة ةته حاس    ب  دهة  ش  تأت  ي  ج

                                                 
 .216ل ص2009ل  ةات حادسي حاجليأ االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل تنمية الموارد البشربةجبفت إد حشفت حا ةش ل  -1

 ــــــــــــــــــاالبحــــث عن إشبـــــاعه
 

 سلـــــــــــوك أو تصــــــــــــــــــــــــرف

 إشـــــــــــــــــــــــــــبــــاع الحاجــــــــــــــــــة

 تحفيـــــــــــــــــــــــــــــز العامليــــــــــــــــــن

 ظهـــــــــــــور الحاجــــــــــــــــة
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 دورة الدافعية :(06-2الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 

ل اصرر  حخ رردملةامل لاحة حاويررة  اطاة ررم  حام رر ل حاطابررم حل ارر  الســلوك اإلداري "العالقــات اإلنســانية"اج ررل حاصررف ي ل المصــدر:
 .252ل ص 2007

إا  بن حاجروحي   ارةة   رأل  وحارا    رةئا  ب رةافي  ا ة  اا  خاحم االسبةةاف حا ب  ضم   دأل حاسوحا
 اج را ةغارةا  إجسة فسهرة يع اشلحيهة   ب  ج ا  ة ا حيع حلي حا  تو فه  الوكهت ا   ا تج اباأل      ةاتهف شة حا 

  ؤة ةا حابةاالفأل يفه؛
 :في المشاريع نظام الحوافز الفعال /ثالثا

دهرةل ؤسر   ج را حام رةب يبةافسرهل   حمشس رةب حؤس حاهرةي  ال   ل  قوح ل  اري  حا       يام  ج ةب حاجوحي  
حآلترر  يوضرح قوح ررل ج ررةب  احا رد   اهرذح  ارري بن يس رت ذاررك حام رةب بةابليررل اررأل حا  وارةا حاسرر  تعر أل ارره حاماررةه 

 :1حاسجفف 
 قواعد نظام التحفيز الفعال (:07-2الشكل رقم )                                

 
 
 
 
 

ــدة فــي إدارة المــوارد البشــريةل حارر ؤفت  ررةطفل :  حشرر   اررالمصــدر ــاهيم جدي ل 2011حلةانل    ررةنل ل حا ح ررم االم رر   حاسو اررعلمف
 .147ص
 

                                                 
 .147ل صا  ع  ةدال مفاهيم جديدة في إدارة الموارد البشرية ال حا ؤفت  ةطفل   حش  -1

 

 حاجــــــــــــــاتنقـــــــــــص ال

 إعادة تصميم الحاجة من قبل الفرد البحث عن طريق لتلبية الحاجات

 تقييـم الهــدف المحقــــــــــــــــــــــق

 العوائــــــــــــــد أو التعويضــــــــــات ســــلــــــــــــوك هــــــــــــــــادف

 قواعد نظام
 الحوافز الفعال

 ــوح الهـــــــــــــدفوضـــــــــ

 المســـــــــاواة والعـــــــــــدالة

 تميــــــــــز األداء

 المهــــــــــــارة واالبتكــــــــــــار

 الحاجـــــــــــــــــة والرغبـــــــــة

 القــــــــــــــوة والجهــــــــــــد
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 1يال : اة اال       ساةة  مل تجليل ج ةب حاجوحي خبفأل حب األ بشت حا وح ل حاس   اي بخذشة 
لى حا صرف   حا رلى حاابفرل  ضوه حاهل)  حاغة م:  اي بن  جلا دوضوه حاهل) األ ج ةب حاجوحي   ال  حا  -1

 إا  تج ف ه. ل حا     بجفأ ت ب    فع حلط ح)ل حاف ال حااةابم حا م  م
 حابلحارررم:  اررري بن يس رررت ج رررةب حاجررروحي  بةابلحارررمل  ارررأل  رررت يالدرررا يررر ا حاجرررا بن يس ةضررر  جصرررفي  حا  رررة ح   -2

  ررةش فأل  الرر  ت  ررفت بةبررح تفررةق حاإاس ررة   اررأل حاجرروحي  اررة احب قررل حاسرر ب بةل رره  حا بررةيف  حا جررلا ل  ا ثررا 
بةاس ررة   دفررمهت ؤ رري  ررلا حل ررهت طا ررة اهررذا حا ة ررل   جصررا كررا اررمهت  الرر  ؤصررم اس ررة ام اررأل   رر   حا 

 حلةبةه.
ت فف  حلاح :  بل ت ف  حلاح  األ بشت حا وح ل حاجةك م ا مح حاجوحي ل إذ  اي بن ت ال ك فرم حلاح    واتره  -3

 يست ؤ ةش حاجوحي .  ب  تمافد تدالفم حخجسةج ب   قسهل ؤس
جسرر ح   رر   اررأل اا رررو  إ الرر   ي اررا حا  ررر   حا ررو   حا اهرروا: يررست تو اررع حاجررروحي   يررا قررلة  حا رراص ب   -4

حاغةارري  الرر  حامسررةئج إم بن حاجررةل يرر  ببررد حلؤفررةن  فرر ض حلخررذ يرر  حاجرروحي  اررع ا ح ررة  بن حاجرروحي  ت ررمح 
 بةاو ةئا  حل اةش  حا اهوا حا اذ ل.

 يررا ؤررة سهت  ةغاررةتهتل  كال ررة  حاا ؤة ررم حافرر ا  ي اررا حا  رر   ست تو اررع حاجرروحي   الرر  حاجة ررم  حا غاررم: يرر -5
االجوحي   حاا ؤصسهل يةلي حا ي  دلح م ؤفةتهت حاوظفففم ت احا بش فم حاجوحي  حا ةا م بةام ام اهت ي  ؤرفأل تر احا 

 بش فم حاجوحي  حا بموام األي حا ي  حا  سواةا حخاحةام.
دساصفص ؤوحي  األي حا حاذيأل  جصالون  ال  شهةاحا ب ال  ب       ةاتهست ببد حا :  حمدسدةةحا هةة   -6

 ا  داا حاب ا  حخاحة .  حدسدةةامب  ا ةحا تلةاافم ب  حاذيأل   لاون بيدةةح  ؤالوم  حخس ح د ح حا 
 2بفة الفم:بةخضةيم اهذا حا وح ل  حل ه شمةر اا و م األ حا   ط  اي توي شة اسص فت  تمففذ ج ةب حاجوحي  

 ذيأل  حا    افأل؛فن  دون افهوب األ ط ) حا مبتب اف حام ةب  حخ ان  مه: ب بم   •
 ؤس ةل تج ف هة  حةا؛ءتجليل حا الور حا مس  : بن  دون حا الور  حاسص يةا حا مس    اجلا  امذ حاالح م    •
 م اال فة   حاسج فا؛م:  بم    وا ابةيف  اجلا  قةدالااح   حا الور حا  غوش يفه ب هو لإادةجفم قفة  ح •
 اس افع حابةاالفأل  ال  ةيع ا سوى حلاح ؛ :هةبا حاجوحي  بةلاح  بصوة   حضجم  افهوا •
 بن  دون حام ةب  ةال  اسمو :    ا حاجوحي  حا اسالفم اسالافم كةيم حمؤسفة ةا. •
 

                                                 

 .148-147ص ل ص2008  ةنل حلةانل  ل احة حا ح م االم    حاسو اعلاإلدارة الحديثة للموارد البشريةب ةة ي ال حاوحافلل   -1
 .158ل ص2004   حاسو اعل حاا حئ ل االم  ل ايوحن حا طاو ةا حااةابفمإدارة الموارد البشريةؤ لح     فالمل  -2
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 االتصال في مجال المشروعالمطلب الرابع: 
فة رررررا حليررررر حا  حاا ة رررررةا يررررر  ب  ااس رررررع ارررررأل ت ثرررررا   الفرررررم حمتصرررررةما بؤرررررل حابمةحررررر  حا ئف رررررفم اس

حا اس بةال  ابا  حمتصةل حاو فالم حخ س ة فم حاس  يست األ خااهة حاسفةشت دفأل حلي حا  حاا ة ةا. ك ة  بسار  
بؤررل حاو ررةئا حا ئف ررفم حاسرر  ت ررسالاهة حا  رر   ةا اسج فررا بشررلحيهةل  ذاررك اررأل خررال ج ررا حا بالواررةا  حاافةجررةا 

  حا ختاةذ حا  حةحا حاصجفجم ي  حاوقم حا مة ي. حآلةح  دفأل حلي
  :The Concept of Communication) االتصالمفهوم  /أوال

 محااتفمفررررررإارررررر  حادال ررررررم  "Communication" جاالف اررررررملحا س   ررررررم  ررررررأل ح حتصررررررةلي  ررررررع بحررررررا كال ررررررم 
"Communis" ابمةشة  "Common"  حاس  تبمر  حا  رس ر  يبالهرة"Communicare" ع  بةاسرةا  يرذ ع ب    رف

 1كب الفم يسع أل حا  ةةكم ب  حاسفةشت ؤول ش   ب  يد   ب   الور ب  يبا. حمتصةليإن 
"حاب الفررم حاسرر  يررست اررأل  :بأجرره  Hawkins & Perston إذ  برر )  حمتصررةلتبررلاا حاسب اررف ؤررول افهرروب  -

سج فررا حلشررلح)  بوح ررطم تاررةال حا  ررةئا ا   رر   ةاخااهررة تبررليا حا ررالور حاررذ  ت رروب برره حاا ة ررةا احخررا حا
 ن شذح حاسب اف ي ك   ال  حمتصةل حالحخال ل  بش ا بشلح) حمتصةل حااةة   اال م  م.بجاؤ   2حاسم ف فم".

ارررع  حتصرررةاهةدسم رررفت   رررةةاع"اةح رررم  تطافرررا اا و رررم ا شررر حا    رررةئا ت ررر ح اال  :شمرررةر ارررأل  ب يررره بأجررره -
إاررر    رررةةاعذكررر  حلشرررلح) حاسررر  ت رررب  حا  ش ررراب جارررل بن شرررذح حاسب ارررف ةكررر   الررر  حااوحجررري حاس مفرررم    3.دفئسهرررة"

 .حمتصةافمتج ف هةل ك ة بن ي  حاسب اف إ جة  ا ةشفم حا فة م 
هررل) إارر  إج ررة   ت ررفف  حرروة  تجف ررهةل     ررةةاع  الفررم تس جرروة ؤررول حا " :ب عررة بأجرره حمتصررةلك ررة  برر )  -
 ررأل جف ررهةل   ررةةاع  تسجررلن حا شررو ج رةطهة ب بمرر شررلحيهة  ارة حاررذ  تس مرره  اررةب  حاسبافرر   ررأل شواسهررةل     رةةاعحا 

 4". أل قف سهةل   أل يال فسهة
ل  شواررم  ج  هررة ةل   ةيسهررةبشررلحيه ةيرر  حا اس ررع اهرر متم وارر ب هرر  شرر    ررةةاعيوضررح شررذح حاسب اررف بن حا 

حتصةاهةل ب بم  توضفح حلط ح) حافبةام حااةة فم.  تسبلا تب افةا افهوب حمتصةلل ي ل   يسه ام  رم ترلةاي 
 ادففأل بأجرره   الفرم يرست اررأل خااهرة تاررةال حليدرةة  حا بالوارةا اررأل ب را إؤرلحن يهررت ا رس ر    ررم حا  ر يفأل حلار

     .دفأل حابمةح  حخج ةجفم ي  حا 

                                                 

 .22ل ص2003ل احة حافا  االم    حاسو اعل حا ةش  ل اص ل اتصال المؤسسةيعفا اافول   -1
 .203ل ا ؤع  ةدال صإدارة األعمال الحديثة بين النظري والتطبيقيسج  بؤ ل ذ ةش  وحال  –2

3- Aimery de Narbonne, Communication d’Entrepise, Conception et  Pratique, Eyrolles, Paris, 1994, p19. 
4- Jean Marc Décaudin, La Communication Marketing, Concepts Techniques, Stratégies, 2éme edition, Ecionomica, Paris, 
1999, p167. 
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يرررست ب و اهرررة ج رررا ب  تجوارررا حا بالوارررةال  ذارررك بغررر ض إ ارررةا حاسغففررر   حمتصرررةل  درررأل حا رررول بن   الفرررم 
 ررررس  حةام حاب ررررا يرررر  إحا طالوبررررمل دهررررل) ضرررر ةن حا طالرررروش يرررر   ررررالور حآلخرررر األ  تفدفرررر شت  تررررو فههت حاو هررررم 

غ ضره  اري  حمتصرةلل  اذاك يه    الفم تسدون  ال  حلقا األ ا  ا  حؤل  ا س اا  حؤل.  افج را  ةةاعحا 
  حا بالواةا  يه هةل  ت ةا إا  حا   ا حا ب يم ب رة بؤل سره ارأل با  لبن جسأكل األ بن حا   ا إافه قل ح س اا ح

يسدون األ  ا م بةكةن   درأل تصروا شة  الر  شردا اثالرأ اره  حمتصةلاسعح األ ذاك بن    1تأ ف  ي  حا  س اا.
 :ك ة شوح اافأل ي  حا دا حاسةا  حمتصةل ا م ةؤ   كا ةب    ثا ةكمًة ي    الفم 

 االتصالأركان  :(08-2) الشكل رقم
 
 

 
 
 

 .233ل ا  ع  ةدال صوالجماعة في التنظيمالسلوك التنظيمي: مفاهيم وأسس سلوك األفراد  حا غ ب  ك ةل اج لل المصدر:

 اي توي   ا م  مةح  ةئف فم كجل باج   ش  حا صلةل  حا   ال  ا س اا حا  ةامل شذح ب دا ب فال 
 2 مةح  ب ة فم ش : حمتصةلبكث  تب فلحل  ت  ا   الفم  حمتصةلإم بجه ي  حاجفة  حاب الفم تبسا    الفم 

تبس رل  الر  حرفةا ابفمرم ير   حمتصرةلاصلة  خ ل  ية الفم  ب   حا   ا: قل  دون شاصة ب    ة م ب -1
 اصلة   الفم حمتصةل كةاث م  حاس لي   حا لة   ال  حاسأ ف .

 ادرر  يم ررا حا   ررا إاةحكةترره حاب الفررم إارر  حآلخرر األل يإجرره   رروب بب الفررم  ضررع بيدررةةا يرر   ت   ررم ب  حاس افرر : -2
 شدا ةاو ل  اطالا  ال  شذا حاب الفم حاس اف ؛

ل يهر  تس ثرا ير  حليدرةة  حادال رةا  حا بالوارةا  حاافةجرةا حاسر  حمتصرةلبشت  مصر  ارأل  مةحر   حا  ةام: -3
 3 ا تج فا شل) ابفأل؛باأل   ي اا حا       ا  ا س االهةإيست تمةقالهةل ب ش  تالك حا بةج  حاس  ي حا توحفالهة 

                                                 
ل 2010الم  ل حلةانلااحة حافد   لالسلوك التنظيمي: مفاهيم وأسس سلوك األفراد والجماعة في التنظيمحا غ ب  ك ةل اج لل  -1

 .234ص
 .176ل ص2001ل احة قاة  اطاة م  حام  ل حا ةش  ل اص ل إدارة العمال وتحديات القرن الحادي والعشرون بافأل  ال حاب ا  ؤ فألل  -2
  فأل حا  ةة ل اذك   اة  سف ل ل اةح م افلحجفم ب  كي حا حيبةا  حا اةة)فعالية االتصال التنظيمي في المؤسسة العموميةحاب ب  دأل اح ال  -3

 .39ل ص2008ق مطفممل  ةابم امسوة ل تاصص تم فم حا وحةا حاا  امل

 المرســــــــــــل

 ـــــــــةالرسالـ المستقبـــــــل
 وسائل نقــــــــــــــــــــــل

 

 ترجمة المعنـــــــــــى لرموز التغــــذيــــــة العكسيــــــــــــــة
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 اح ب    ة م ب  ب  ا ك  حا  س اا: شو حا اص ب  حااهم حاس  تو ه إافهة حا  ةامل ي ل  دون حا  س اا ي -4
 حا  ةام األ خال حاجوح  حا اسالفم. ح س اةل ل  استاا ساب خ  

:  شر  حا مرة  ب  حخاحة  حاسر  ت رسالب ير  ج را حا  رةام ب  حا بالوارمل  قرل تدرون شرذا حاو رفالم حمتصةل  فالم  -5
 حا ائ م   ها   الفم يهت حا  ةام؛حاو فالم   حخسفةةإاة اف فم  ءاة كسةدفمل 

تبطررر  ابمررر  كرررةاًا   حا  رررةام يرررك ةاو شرررة ؤسررر ح رررسابا ارررو : يسطالررري ارررأل حا  رررسالت  مرررل ح    رررم ابمرررت   -6
ن  دررون ب اسدررةاًال  قررل   رروب حا  ررسالت دسجالفررا  يهررت حا  ررةام ب رردا ااررةاف اال بمرر  حا  صرروا امهررةل اررذاك  ارري 

 شمةر تاةجه  ت ة ا دفأل حا   ا  حا   ا إافه؛
ارررأل ةا ا بيبرررةل  ظررروحش    درررأل  حمتصرررةل رررأل   الفرررم  جارررة يمرررسا ح برررم حاسغذ رررم حابد رررفم:   صرررل بةاسغذ رررم ح -7

 حمتصرةلخفا ي  تج ف هل  اة شو اطالوش اسطوا    الفم بحام ةط حمتصةا   اة   هقفة هةل ا ب يم الى اة ؤ 
 1ي  ااسالف ا حؤالهة.

 د:خصائص االتصال الجي /ثانيا
أل حا   را  ارلي  حا  ر     شرو جفره حا بمر   بسا  حمتصةل يبرةًم  جة جرًة إذح كرةن حا بمر  حارذ  ير  ذشر

حارررذ   ف ررر ا حا  رررس اا  ي ارررا حا  ررر    ل  بةاسرررةا  يسج رررا حاهرررل) ارررأل حمتصرررةلل   الفررره يرررإن ارررأل بشرررت شررر  ط 
 2: حمتصةل حاافل ب   وحاا  اةا  يبةافم حمتصةل اة يال

ارأل  حجس ةارهمرل   حمتصرةلير  اعر ون   ارف جرلن تج قصفً ح قلة حخادةنل ك  م حمتصةلبن  دون خا  -1
 خ ى. هم ل

 صرةاه ااهرم ارةل ارأل إبن يلةر حا سصا ؤ ف م اة ي ال ج الره اآلخر األل يرإذح ارت  درأل االً رة ب عر ون ارة ي ارل  -2
   حادال م.مب ب حتصةل دون شمةر 

 جررلن حاساة ررة اررلى حا  ررس اا يرر  يهررت  بن ي ح رر  حا سصررا حاوضرروه يرر  حاسبافرر    ررة ي اررل ج الررهل بجفررأ م -3
 .حمتصةلاع ون 

بةا   جمل بجفأ يس ر قلة األ حاج ام ي  تبليا  ش ه حا بالواةا حا   رالم ارأل  حمتصةلن تسصف   الفم ب -4
 ؛حلاج اال  ؤ  فأل ي  حا  سوى حخاحة    حاث ةي  ب اع حا  سوى حافد    حل ال  األ فال ب ة يسا

ب الررره   الفرررم  حارررذ  قةارررم ارررأل  قرررل ؤ رررا حاغة رررم ب  حاهرررل) حارررذ  ي ارررلا  حتصرررةاهبن يسأكرررل حا سصرررا ارررأل بن  -5
 .حمتصةل

                                                 

 .36ص ل2009 حلةانل ل احة  حئا االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنلاإلداري   االتصال اوا ؤةةنل  -1
 .416صل ا  ع  ةدال الرقابة-التنظيم-اإلدارة المعاصر، التخطيط     حف    فال ل  -2



 الوظائف الرئيسية في إدارة المشاريع                                                                          : ثانيالفصل ال 

158 

 

حلا ادفم اا و م األ حامصرةئح  حخةشرةاحا  حا  ةةاعل  ضبم   بفم إاحة  حمتصةما اسج فأل ية الفم 
 1حا و هم اال   ا ب  حا سصال حاس  األ حا ففل حاس فل دهة  جوةا بش هة يف ة يال :

ول  ال  حا بالواةال ب  شا شو حاجص دوضوهل  اة حاذ  ت ال تج ف ه األ  ةحئه. حمتصةلؤلا حاغ ض األ  •
 ؛....حا ةشةاإتغفف   الورل ب  جصحل ب  

يدررةة  حا بررةج  حاسرر  ت اررل ج الهررة اآلخرر األل  شمررة  الفررك بن تأخررذ يرر  لؤررلا ح حمتصررةلير  ضررو  حاغرر ض اررأل  •
 ا أل  و)   س اا حتصةاك.  حخاةحك حا  سوى حاث ةي   حاسبالف    ح ساةةر

ءةبةكرة ارلى ارأل ت واً رة   حاوحؤلل يهذح  جرلن  حمتصةلا  ي  بم تجة ل تج فا بشلح) اسبل ح ساةةرخذ ي   •
 .ت ال تسصا دهت ي  يهت اة

ل اذاك ؤرة ل بن  درون  حضرًجة  افهوارًةل  شرذح   رسل   امرك حتصةاكتف ف ًح اغة م  حمتصةلاع ون  ح با •
 بن تدون اغسك  حضجم  افهوام.

 دتفبالره. يجفم رة تسمرةق وارهل درا شرو ارةت  حا  مرع ارفه شرو ارة يةمتصرةل حتصرةمتكلتصر يةتك تر ا   ح با •
 .كا ؤ  فحاذ  ق م به اع  بةمتصةليهذح  عبف حا مة م  بقوحاكتص يةتك اع 

م تجررة ل بن تدررون افهواررة ي ررا يرر  حتصررةاكل دررا بن تدررون يةشً ررة ل ررئالم  ح سف ررةةحا ا ؤ  ررفك ب  ا ررأل  •
 تسصا دهتل يدأل ا س ًبة  فًلح اسفه ة ا ة يم اله ا ؤ  ور اك؛

 2و ل اا و م با حا ااتصةل ا سب الم ي  ت فف  حا  ةةاع بش هة:ك ة ت
حم س ة رةا: تبسارر  اررأل بجارع حلا حا حاسرر  ت رر ح ا ةئرل حا  رر    بةم س ررة  بف ارا حا  رر    دهررل) إ طررةئهت  -1

ابالواةا  بيدةة  ليل ل إ اةا ؤالولل حتاةذ ق حةحال إ طة  ب حا   ب  حاجصول  ال  ابالوارةا ارمهتل  ارل   قةئرل 
       ي  ؤةام ت ؤ ه اا س ة  ةئفه حم س ة ؛حا

 األ حا بالوب بن إاحة  حا      تب ل ح س ة ةا اس ال المل  بةاسةا   اي  ال  الي  حا  ر    بن   ره   الر  
تطافا كا اة حلة األ حم س ة ةا حا ةب مل افع أل حم س  حةام ي  حاب ا يا اا ة او وا ح س ة  ارة ارت تطارا 

  ةب م. جسةئج حم س ة ةا حا
حا  ررةئا  حاس ررةةا : تالارر  حمتصررةما حا دسوبررم  ظررةئف  ليررل   اه ررمل يررةلي حا  دررون اررأل حا ررها  الررفهت حا فررةب  -2

بب ررا اررة إذح اررة كةجررم حا  ةدالررم ااةشرر   ب  حا دةا ررم حاهةتففررم اساو ررم د  ررةام ادسوبررمل  ا ررسطفع حآلارر  ب  حا ررأاوة 
                                                 

 .417ل صنفس المرجع     حف    فال ل  -1
ت   م:  ال حاجدت حاا حا ل احة حافا  االم    حاسو اعل حاطابم  ،-اإلعداد، التخطيط، التطبيق-إدارة مشروعات تحسين األداء فت يفوا ل  -2

 .224ل ص2001حل ا ل حا ةش  ل 
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 رةئا  حاس  ار  ارأل حاو رةئا حا ه رمل ةغرت بجهرة تأخرذ  قسرة طرواا ير  حالية   أل جف ره ير  ؤةارم حام ح رةا.  تبسار  حا  
تج ا شة  حبام  ااهل  خ صةاهةل  ةا  حافبا يفهة بطفئم جو ة اة بةا  ةةجم اع ط ق حمتصةل حلخ ىل إم بجه م 

   دأل حم سغمة   مهة  ت ه  بش فسهة  الفة ي   ظففم حا قةبم.
جاررع طرر ق حمتصررةل  الرر  حخطرراقل  تجررو  حابليررل اررأل حا فرر حا حخ اةدفررم حمتصررةما حاالف فررم:  تبسارر  اررأل ب -3

خةحرررم إادةجفرررم حاررر ا حا ررر اع  حا اةشررر ل  شرررذح ارررة  بطررر  اسارررةال حا بالوارررةا يبةافرررم بكاررر ل  ترررمافد يبةافسهرررة  مرررل 
ل ن حا اةاغم ي  ح سالحاهةل   فاهة حل ة   شو  لب   وا اافا اةا  اسج فرا حا  ر  افم اال سصرالفأل ير  ؤةارم ؤر

 ا ةكال ك ة م   دأل اهة بن تبسا  باح  ةقةدفم  ده حا  ةئا  حاس ةةا .
ت رافع  تج ارك حلير حا   بالهرت  حا فةب ب هةارهل  امهرة بة سغال شذا حلا حا  غف شة   سطفع قةئل حا      

ح) ارة ارت تدرأل ياذاون حااهل حاا ب األ ب ا حاوحول إا  حلشلح) حا  ط  ل ادأل شذح م  دف  االوحول إار  حلشرل
 1شمةر  ظففم حا قةبم ي  حا  ةةاع.

إن حا لة   ال  حمتصةل حاافل ت ثا ب ةً ة اال فةا  حخاحةام حافبةارمل   الر  حار غت ارأل بش فرم حمتصرةلل يرإن 
حادثف  األ حا فةاحا تم صهت شذا حا لة ل يالفه األ حاغ اري بن جارل حادثفر  ارأل حا  ؤ  رفأل حارذ  م  ب يرون ارةذح 

ةذح  فبالوجهل  افه األ حاغ اي ب عة بن جال حادثف  امهت   رب  ن ببرلب حا ضرة جسفارم ارذاكل  ا  رع  فبالونل  ا 
ذاررك كالرره إارر  حا رربوة حارروش   اررلى حا ةئررل ب  حا ؤ ررة  بررأجهت  الرر  حتصررةل  فررل دسررةببفهتل يةمتصررةل اررفه اارر ا 

 حآلخ .  الفم ج ا ابالواةا إا  حآلخ األل  ادمه تفة ا اع حآلخ األ افهت كا امهت اوقف 
 :معوقات االتصال /ثالثا

ؤفم ررة ياررلب حا   ررا يرر  إة ررةل ة ررةام اال  ررس اا يبررةا   جررل ا حلاررا بن تصررا حا  ررةام  تفهررت  ا ررسافي 
بةا رردا حاررذ   ج ررا  حمتصررةلتررست   الفررم  ل  ادررأل يرر  ببررد حلؤفررةن محمتصررةلحا  ررس اا اهررة ؤسرر  تررست   الفررم 

ب  تر ااا  حمتصرةلبيبةل تر ا  إار   ر  ) حاطر ) حآلخر   رأل  ذاك لجه قل تصلة امة بقوحل ب   حاهل) امهةل
 اوقفًة اية فًة ي  حاجليأ. حتاةذب  

 ا رر    تابررًة اافةجةترره  ظرر  )   الررهل  ج ررةطه إن كررةن  خرر إارر    رر   اررأل ا حمتصررةلتاسالررف ابوقررةا   
 2ش : حمتصةلخلا  ب  ةبج  ب  ؤدوا .  ا دأل حا ول إن بشت ابوقةا 

  ررة ب  ررةا    رر   كثرر  خفررة ل يدررا شرراص يرر  حا بسارر  بخطرر  حا بوقررةا لجهررة حا بوقررةا حا اصررفم:  تب -1
ن ب سرر ح) بأ  رره حاررم ص  حا صرروة يرر   ررالوكه  شاصررهل  شررذح اررة  ابالرره   ررع يرر  حابليررل اررأل حا  ررةكا ا ن خح

                                                 
 .225ص مرجع سابق، فت يفوا ل  -1
 .270ل ا  ع  ةدال صإدارة العمال وظائف المدير في المؤسسات المعاصرة  وحا  يسج  بؤ ل ذ ةشل -2



 الوظائف الرئيسية في إدارة المشاريع                                                                          : ثانيالفصل ال 

160 

 

شرت ب   را ب  حا  رس اا ب  تدرون  مةئفرم جة  رم ارأل حاسفة را.    يلة ل ي رل تدرون شرذا حا بوقرةا ذحتفرم جةببرم ارأل حا
 1شذا حا بوقةا ش :

 حا فرول  حااالففرم   حمتاةشرةاحا اصرفم  حخرسا)حخطةة حا   بر  درفأل حا   را  حا  رس اا ب راي  تعةةش •
 حابال فم  حااا  .

جس رررةئ  ارررأل قارررا حا  رررس اال يةا  رررس اا   فرررا غةاارررًة إاررر  قررر ح   ب   ررر ة  ارررة يسوحيرررا ارررع قف ررره حخحخاةحر  •
 . حمتاةشةاتسعةةش ب  تسبةةض اع شذا حا فت  ابالواةا ب  ءش ةل   حتاةشةته  ح س ةاحته

  را  حا  رس اال يررةا  ؤ     فرا غةاارًة إار   ررلب حاصر حؤم  ت رواه حاج ررةئا  خرسا) ير  حا  كر  دررفأل حاخح •
  غعي ةئف هل  شدذح يةاسغذ م حا ح بم األ حا  ؤ  فأل اجل ا   ًلح  غف  اقف م. اد  مب أن حاب ا 

 ررررم حا  ررررس اا بةا   ررررا  ب  ةارررره  بقوحاررررهل  ارررر    اررررلى شررررذا حاث ررررم اصررررلحقفم حا   ررررا  ت ررررف  إارررر  اررررلى   •
 لقوحل حا   ا  بيدةةا.  ح ساةدسه حا صلحقفم  ال  ج    حا  س اا 

خسصرةة حاط ارا إاع كرا شراصل يفالارأ حا ر ؤ   إار   ااتصةليس ع  قم حا لي   ضغا حاوقم ي ثا م •
 اةشرر ل  شررذح يرر ا  إارر  ببررد حاصرربوبةا   ررو  ااةشرر   ب  ررسوى إاحة  ب الرر  اساررة ً ح ةئف رره حا  حمتصررةل

 .حافهت
حا بوقررةا حاسم ف فررم:  تس ثررا يرر   ررلب  ضرروه حاهررل)  ا ررةكا حا ررالطم   حاساصررص  ج ررص حا بالواررةا  -2

بةاهفدرررا حاسم ف ررر   كافررر  حاافةجرررةال ك رررة يررر    ؤارررت حاامرررة  حاسم ف ررر   الررر  ية الفرررم حخ صرررةل.  تسبالرررا ب ررردا 
 2بوقةا ش :ذا حا ششت ب    .    ةا  حا م  ةااال 
   خسصةحةا  حا الطةا  حا    افةال ب   لب كفرةخ لب   وا شفدا تم ف   اة ي ا  إا   لب  ضوه ح •

 حاهفدا حاسم ف   األ ؤفأ حا  سواةا حخاحةام؛
 تصةل حاافل.إل ؤل ن حاسغفف حا حا سسةافم ي  يس حا اس ةةبم م يوي  حا مةخ حا ائت ا حم س  حة لب  •
ة ير ا  إار   رسم ف ر  ارأل ؤفرأ حا  رسواةا حخاحةارم حاسر  ت ر  دهرة   الفرم حمتصرةلل ا لب كفة   حاهفدا حا •

 ت شفح حا بالواةا.
 لب   وا إاحة  اال بالواةا ب  حا صوة يفهةل اة ير ا  إار   ار  ير    رع حا بالوارةا  تصرمففهة  تو ابهرة  •

 ةة فم.بةاافئم حاا     ل  حا صوة ي  ةبا حا حمتصةلشت ي  ةيع كفة     الفم ةبجفأ ت 
 ب بالواةا  أل حا  سهالدفأل  حا وةايأل.     بةاافئم حااةة فم يةاافئم ت  ا حا      حا صوة ي  ةبا حا  •

                                                 
 . 287ص ل ا  ع  ةدالوظائف المنظمة -العمليات اإلدارية -مبادئ اإلدارة الحديثة النظرياتؤ فأل ؤ اتل  -1
 .259ل صا  ع  ةدال السلوك التنظيمي في منظمات األعمالاج وا  ال ةن حاب فةنل  -2
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حا بوقرةا حاافئفررم: ترمات شررذا حا بوقررةا  رأل حا اس ررع حارذ   بررفب يفرره حافر ا  رروح  احخرا حاب ررا ب  خةة رره.  -3
 1 تس ثا شذا حا بوقةا يف ة  أت :

 د فة  مرل  ار  حا  رس اا  رأل  حمتصةلتأ   اع ون  حؤس ةل دالم إا  حا بوقةا حاالغوام  ت ف  شذا حا  •
   حا صطالجةا حا  سالام ي  ج ا حا  ةام؛بيهت ابةج  حادال ةا 

دفمه ررة يرر   حمتصررةلحا وقررع ب  ببررل حا  ررةيم دررفأل ا حكرر  حتاررةذ حا رر حةحا  ا حكرر  حاسمففررذ يرر ا  إارر   حرربوبم  •
 حاوقم حا مة ي.

  درررأل حاسغالررري  الررر  حاس رررسم حااغ حيررر  درررفأل اوحقرررع حتارررةذ حا ررر حةحا  فرررأ مل بجحمتصرررةلا حا ب رررلب كفة رررم  •
  اوحقع حاسمففذ.

خسمررررةق قمرررروحا حمتصررررةل يرررر  إحخيرررر حط يرررر  طالرررري حاافةجررررةا اررررأل قاررررا ب هرررر   حا قةبررررم حا اسالفررررم يرررر ا  إارررر   •
 . تبطفالهة     ةاحا 

 حمتصررةلحا  تجررل اررأل  بسارر  اررأل حاو ررةئا حاسرر  تاة ررل دررفأل حليرر    رر    س ررة   يرر  حا إ ررلب   رروا ج ررةط  •
  س ة   حاافل ي ا  إا  ا ةة م   الفم حمتصةل حافة ا.خدفمهتل يةا مةخ ح

 بررا حا  ررةام حا رر حا ج الهررة  حضررجم  حمتصررةل يرر  حا  ررةةاع اررأل خررال ا دررأل حاسغالرري  الرر  ابوقررةا   الفررم 
ت فرررفت ارررلى ية الفرررم   رررفالم حمتصرررةل حا مة رررامل     حخسفرررةةل يررر  حا  ررر    ت ةارررة  امة رررام ا  رررسوى يهرررت حا  رررس اا

ذاررك   ررها يه هررة  ا الررا كررا ؛ حمتصررةلاررأل خررال حاسغذ ررم حا ح بررمل  ءشرر حر حا بمفررفأل بصررفةغم   الفررم  حمتصررةل
ؤول اةشفسهة  ا ةحلشةل  تا ئم حاسبالف ةا  حاسو فهةا  ال  ا حؤا تسمة ي اع ا سعفةا   حمتصةلحاغ وض 

اسررر حب بةاسبالف رررةا ب ررردا ااةشررر  ب  غفررر  خف  ؤررروحي  ححاب رررا  ا رررسالحته درررلل ايبهرررة االبرررةاالفأل اررر    حؤرررل ل  تررروي
 ااةش .
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .274ل صل ا  ع  ةداالسلوك التنظيمي مفاهيم وأسس سلوك األفراد والجماعة في التنظيماج لل حا غ ب  ك ةل  -1



 الوظائف الرئيسية في إدارة المشاريع                                                                          : ثانيالفصل ال 

162 

 

 : الرقابة وتقويم األداء في المشروعالرابعالمبحث 
 حكس ةاهرة تم يرستبسا  حا قةبم حخاحةام  مص  شةب  ب ة   األ  مةح  حاب الفم حخاحةام ي  حا      حاسر  

 مرةن إتج فا ا سوى كفر  ارأل حلاح ل  م  اسالرف   إاإم األ خال باح  شذا حاوظففم ب دا  ال      ال  ي ا  
  ال  بش فم حا قةبم ي  حا  ةةاع بأجوح هة حا اسالفم.

حا قةبررم اف ررم غة ررم بجررل ذحتهررة  ءج ررة شرر    ررفالم اسج فررا غة ررم ابفمررمل  طةا ررة بن شمررةر  ظررةئف ك ررة بن 
حلاح   ررروح   الررر  ا رررسوى  ج رررةطةا إاحةارررم تماررر ل يرررإن شمةارررك ؤة رررم ضررر  ةام او ررروا   الفرررم حا قةبرررم  ت ررروات 

 ال  ا سوى حا      كدال  االجدت  ال  كفة    ية الفم حلاح   حاسمففذ يإجره مدرل   حاوؤلحا  حلق ةب  حلج طم ب
 . ب  ام  م كةجم األ ا ةة م حام ةط حا قةد  ي  ب  ا    

 المطلب األول: ماهية الرقابة اإلدارية وتقوم األداء في المشروع 
حا قةبم  ت وات حلاح   ام وةشة حخاحة  ب دا كاف   بلب يم   اهة كأ الوش تصرجفج   ا ل تطوةا افةشفت

ًةح ب ة ررفم يرر  حا  ةة ررةا حخاحةاررم حا  ب  ا  اررفه ا حايررًة اال ررفط    حا ررالطم دررا بحرراجم بكثرر  شررجذًح االه ررت  ترر
 اال     .

 :مفهوم الرقابة اإلدارية للمشروع /أوال
ع  حاسرر  يررست اررأل خااهررة   ررع حاافةجررةا  حا بالواررةا دهررل) اة ةحا  ررحا قةبررم شرر  إؤررلى  ظررةئف حخاحة  يرر  

درفأل حلاح  حافبالر   برفأل حاهرل)  حخرسا)قفة  حلاح  حافبال   ا ةةجسه بةلاح  حا  غوش ب  حا اطا اه يإذح   ل 
تارررةذ حخ ررر ح حا حاسصرررجفجفم حاا ارررم اسطررروا  حلاح   تج رررفمه إحا   ررروب يرررست   رررا حاسغذ رررم حابد رررفم ارررأل ب رررا 

 1حا طالوبم. ةااجة ام إ صةاه اال  سوا  
ةا قةبرررم اف رررم  ظففرررم ا رررس الم  امفصرررالم  رررأل حاوظرررةئف حخاحةارررم اال  ررر   ل لن  ظرررةئف إاحة  حا  ررر    ي
 اس ةبدمل يوظةئف حاساطفا  حاسم فت  حاسو فه   فبهة تجسةج إا  ةقةبمل   ظففرم حا قةبرم جف رهة تجسرةج  ماس حبط

  ال  بؤ أل   ه. ؤس  تست تو فه  إا  تاطفا  تم فت
تس ثرا حا قةبرم يرر  اا رو  حل  ررةل حاسر  تسبالررا ب سةببرم تمففررذ حااطرمل  تجالفررا حلةقرةب حا  رراالم االسبر )  الرر   -

تاررةذ اررة يالرر ب اررأل إ رر ح حا اسج فررا حلشررلح)ل  ابةااررم ب  قصرروة يرر  تج فررا شررذا حلشررلح)ل إاررلاومتهةل  ررت 
 2أل   ا اطةدا ا ة بةال إت ةاه.يوظففم حا قةبم تسالاص ي  حاسأكل األ بن اة يست ب  تت ا

                                                 
 .255ل ا  ع  ةدال صإدارة المشاريع المعاصرة منهج متكامل في دراسة إدارة المشاريعاو   بؤ ل خف  حاليألل  -1
 .12ل ص2004لحة حااةابفمل حخ دملةامل اص ل ل حاالرقابة والمراجعة الداخلية ال حافسةه حاصجألل اج ل حا فل   ح ةل  -2



 الوظائف الرئيسية في إدارة المشاريع                                                                          : ثانيالفصل ال 

163 

 

ب بم  بكث  تفصرفا شر  حاسأكرل ارأل  1"قفة  حلاح   تصجفجه".: شليل بأجهة بةخسصةة ا دأل تب اف حا قةبم  -
 ااجج حيررةاإجاررة ا اررأل بج ررطم  بشررلح)ل شررو بةاعرراا اررة كررةن  ارري بن يررست ب ررة يرر  ذاررك اررأل تجليررل  تاررة ترربن 

  ت افصهة  ت هفلًح ا بةااسهة.
"حاط ا رررم ب  حاو رررفالم حاسررر    درررأل اال فرررةا  ب  حا ئة رررم حخاحةارررم يررر   بأجهرررة:  Dee.mol  ا  رررول  ب يهرررةك رررة  -

حا  رر    بن تبرر )  تجررلا دهررة إن كةجررم حلشررلح) قررل تج  ررم  الرر  بك ررا   رره  بدفة ررم  يرر  حاوقررم حا مة رري 
 اسصرم بةاسأكرل ارأل ؤ رأل األ خال تب افه شرذح تارفأل بجهرة حاوظففرم حخاحةارم حاسر  ت درأل حخاحة  حا 2ل حا جلا اهة"

 ررف  حاب ررا  حج رراةاه اررع حااطررا حا وضررو م اسج ف هررة  حاد ررف  ررأل حلخطررة  حا جس الررم  ابةااسهررة يرر  حاوقررم 
 حا مة ي ب  قاا  قو هة.

"إن حا قةبرم تس ثرا ير   حا قةبم ب ردا بكثر  تجليرلًح ا كر ًح  الر  خطروحا حا فرةب دهرة يف رول:  Falmer  اسمة ل   -
دررررفأل حااطررررا  حمخسايررررةاحلاح   ا ةةجسرررره بررررةااطا حا وضررررو مل  بخفرررر ًح تصررررجفح   ضررررع حا بررررةيف ل  ررررت قفررررة 
ةك  شذح حاسب اف  ال   ا م اسغف حا  ش    ضرع ابرةيف ل  قفرة  حلاح   حتارةذ  3.حا وضو م  حامسةئج حافبالفم"

 حخ  ح  حاسصجفج  ببل ذاكل  حاس  ةبى بجهة بشت حااوحجي حاس  ت وب  الفهة  ظففم حا قةبم.
يرست  ي رة     بن حا قةبم ير  ب  ا ر    ت ر ا  الر  حكس رة) ارة إذح كرةن كرا شر Henry Fayol ا ى   شذح -

االاطرررا حا وضرررو م  حاسبالف رررةا حاصرررةاة   حا ارررةائ حا رررةةام  شررر  تهرررل) إاررر  حاوقرررو)  الررر  جررروحؤ  حاعررربف 
 رروح    شرر  حلخطررة   اررأل  ررت حاب ررا  الرر   ا هررة  امررع تد حةشررةل ك ررة ي كررل  الرر  بن حا قةبررم تدررون  الرر  كررا 

 اة  عففه "شم   يرةيول" ير  تب افره شرو بن حا قةبرم م ت ر ا حاب را يج ري 4كةجم ب  ةم ب  بشفة  ب  اوحقف".
دا ت  ا كا حلشفة   حا وحقف حاس  تجرلن بةا م  رم ب  حا  رةةاع.  قرل بكرل  الر  بن   الفرم حا قةبرم تاجرأ  رأل 

  تجة ل ببل ذاك تاماهة.حا بوقةا حاس  تجول ا ن حاوحول إا  حلشلح) حا اسغة ل 
ارررأل حخشرررةة  إاررر  بن شمرررةر حابليرررل ارررأل حاسبرررةةاف حاسررر  تبرررج دهرررة بادفرررةا إاحة  حا  ررر     حاسررر   ى  شمررة اارررل

 تاالص إا  حا ول بأن حا قةبم ش   اةة   رأل   الفرم حا  ةةجرم درفأل حامسرةئج  حمتاةا  فبهة ت  ااة تصي ي  جفه 
  حاوقررم يررحخ رر ح حا حاسصررجفجفم   حتاررةذحا ررالافم يف ررة دفمه ررة  حمجج حيررةاحافبالفررم  حلشررلح) حا اططررم  ؤصرر  

 حا مة ي بةاسدالفم حا مة ام  حاب ا  ال   لب تد حةشة ي  حا  س اا. 
 

                                                 
 .199ل ا  ع  ةدال صإدارة األعمال وفق منظور معاصر دار الميسرةبجه  ال حااة ا  اة ل  -1
 .321ا  ع  ةدال ص، األساسيات واالتجاهات الحديثة-مبادئ إدارة األعمالبؤ ل دأل  ال حا ؤ أل حا  ف      خ  نل  -2

 3-Gray, C.F, E.W. Larson, Project Management: The Managerial Approach, McGraw-Hill, 5th ed, USA, 2013, p21. 
 .194ل ص2007ل احة   ا  االم  ل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانلالنظريات، العمليات اإلدارية -مدخل إلى إدارة العمالخف  كسةجهل  -4
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 :مفهوم تقويم األداء في المشروع /ثانيا
ا  بل ت وات حلاح   مص ًح ب ة فة ي  حاب الفم حخاحةام اال     ل ؤفأ   ةشت ي  ت ل ت حا بالواةا  حاافةجرة

حلاح  حا ررةب م  حتاةشررةال  بةاسرةا  إادةجفررم حاسبرر )  الر  لشلحيررها حا  رر    فرتج  ىحاسر  ت ررسالب ير  قفررة  اررل
 1شلح)  ب حاج حا     .لتاةذ حخ  ح حا اسجليل حا  ف   حا  س االفم إ حااؤ م ي  حا     ل  ب ة   دأل األ 

 بمرر  ححررطاؤة "ت رروات حا رر    بقةارره ي ررةب  إن  اررةة  ت رروات حلاح  تم  ررت إارر  شرر فأل حل ل  ت رروات   حاررذ 
 2 ح س ةب  ت وات" ب  بجه إحاه حا     بم   لاه  بحالجه باة حاس ففت يهو بن   فت حا    ت فف ة".

  صررل بررةاس وات   ررع ابالواررةا اجررلا  "ك فررة  جو فررة"  ااؤ ررةا افلحجفررم  ررأل باح  حليرر حا  حاوؤررلحا  ررأل   -1
 ررف شة  تجالفالهررة ب رردا اسدةاررا االسبرر )  الرر  حاباقررةا دررفأل حا سغفرر حا اررع حخجاررة حا االارر حاج  حا فة ررةا  ررت تف

اجة اررم حاسوحررا إارر  تغفرر حا اوضررو فم اال رروحش  ب ررة يرر ا  إارر  إحررلحة بؤدررةب قف ررم اررأل قاررا  هررم خةة فررم 
 3اساصصم ذحا حاؤفةا  ءادةجفةا  ةافمل  األ خال ذاك ج ى بن حاس ففت شو     األ   الفم حاس وات.

حادثفر  ارأل حاارةؤثفأل درفأل اصرطالج  "حاس روات"  "حاس فرفت"ل  ابس رل حارابد ارمهت برأن حا فهروافأل  االا ب  يلاج  -
 بطفررةن حا بمرر  ذحتررهل خةحررم إذح كةجررم بط  ؤررةتهت تسبالررا دس رروات حاارر حاج ب  حا  رر   ةال   الرر  حارر غت اررأل بن 

ل حجس رةةح  ح رسب ةملكثر  حا صطالجفأل  ففلحن ير  دفرةن قف رم حا ر  ل يرإن كال رم "حاس روات" حرجفجم اغواًّرةل  شر  ح
يسرلل  الر   ْ روجض امرهل بارة كال رم "حاس فرفت"لإ ك ة بجهة تبم  بةخضةيم إا  دفةن قف م حا   ل تبليا ب  تصجفح ارة 

إ طة  قف م اال    ي ال  األ شمة جال بن كال م "حاس وات" ب ت  بشر ا ارأل كال رم "حاس فرفت"؛ ؤفرأ م   رف "حاس روات" 
 .دا م دل كذاك األ اجة ام إحاؤه  تبلياله ببل حاجدت  الفه مل ؤل دفةن قف م ش   اةل 

"ت رروات" دررلًم امهررةل  حاوحقررع شررو بن "حاس فررفت"  ح ررسب ةلجررة  بن كال ررم "حاس فررفت" خطررأل  او اررون مُ  ارر ى ببررد حا -
 ام ا األ حا ف مل  "حاس وات" األ حا وحبل  ابم  حل ل حاس لي   حاسث فألل  ابم  حاثةج  حاسبليا.

حاثةج  "حلاح "   صل به: "حا ا  ةا ب  حلشرلح) حاسر    رب  حا  ر    إار  تج ف هرة"ل ك رة  د رأل  باة حا ا -2
تب افه ب عة بأجه: "تصوة اا  رةا ب  بشرلح) ظهوةشرة شرو جسرةئج ا رلخاا ابطرة  ادرألل شرذا حا رلخاا تمرو  

 ح  شررذح حاسصروة حاررذ  دهرة تفافر   تامفررل حاطةقرةا حا و روا  احخررا حا  ر    دس ررالفا حاعرو   الفهرة اررأل ب را إؤر
  4ت ب  إافه حا  ةةاع".

                                                 
 .311ل ا  ع  ةدال صاستراتيجي للمنافسة والتميزإدارة المشروعات الصغيرة مدخل ياه ؤ أل حاج م ل  -1
ااالم كالفم بغلحا االبالوب حمقسصةا م حااةابمل حابلا حا حبع  حاثا ونل نموذج محاسبي مقترح لتقويم أداء إنتاجية العاملين، افبةا ؤ فل  ال ل  -2

 .288ل ص2013 ةابم بغلحال حاب حقل 
 .289ل صنفس المرجع –3
 .190ل ص2010ل  ا ب جةش  ن  او  ونل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل ارة الموارد البشريةإداج ل بؤ ل حاما ل  -4
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 اررة بدرر  ا شررذح حاسب اررف شررو بن حلاح    ررب  اسج فررا بشررلح) حا  رر   ل ا ررة يررلل  الرر  بن حلاح  احخررا 
 حا        ف   يا خطم ابفمم  ج ةب  حضحل تع أل األ خااه ة حا  ةةاع دالوأل حا  سوى حا   و.

ب   ررالور يرر ا  إارر  جسفاررمل  خةحررم حا ررالور حاررذ   غفرر  اررأل  هررم بخرر ى  برر ) حلاح   الرر  بجرره: "ج ررةط  -
حا جفا بأ  شدا األ حلشدةل"  ا ك  شذح حاسب اف ي  تمة اه ا فهوب "حلاح "  ال   بجه ج ا ارأل حا رالور حارذ  

 1يال ه حابمص  حاا    ي  ااةل حاب ا.
ا  رر  افةا حا جررلا   ابرر ) حلاح  ب عررة بأجرره: "اررلى حاارروا  حاسرر   ارري بن يرر ا  دهررة حا وظررف حاو اررةا  ح -

 ا ك  شذح حاسب ارف  الر  بن حلاح   بار   رأل حماسر حب بةا  ر  افم  بةاوح ارةا حاسر   2حاس  تمطو   الفهة  ظففسه"
 ت ط شة حاوظففم.

بةم سمةا إا  حاسب افةا حآلجفرم حارذك  حلاح  شرو ذارك حا رالور ب  حام رةط حا ر تاا بإجارة  حاب را ارع حاسر حب 
و اررةا حا جررلا  ا ررا ة  شررذح يرر  ظررا حلشررلح) حا  ررط   اال  رر   .  ابمرر  ب عررًة ؤصررفالم حافرر ا بةا  رر  افةا  حا

ح سالحب حا لخاا حا سةؤم ي  اا و م حلج طم حاس  يما شة حاف ا حابةاا  حاس  تست  أل إاةحر امره خرال يسر   
  امفم اجلا  قفة ة دوؤل  حاب ا حا ةئل. 

 حاسر   حخ س حتفافماحة  خ ة فم األ ا حؤا   الفةا حلا  ؤالم ح"تالك حيإجه  ب )  ال  بجه:  اح لت وات ح باة -3
يرررست تمففرررذا بصررروة  حرررجفجم  بجررره  ج رررا بشرررلح)  حم رررس حتفا  جرررة ل يفهرررة حا رررلي  ن بن  فس ضررروح برررأن حاافرررةة 

ل  ابسار  ت روات حلاح  شرو قفرة  األ  رةل  حافبةافرةا حا سج  رم  ا ةةجسهرة برةااطا حا برل   رالفًةل  ذاررك 3حا  ر   "
 كس ة) ج ةط حا و   حاعبف ي  حا       حاب ا  ال  تج فأل حا  ك  حاسمةي   اه.م
 يرررر "  الفرررم ا شرررل  االم رررةطةال  ذاررررك اس رررلي  يف رررة إذح كةجرررم حاوؤرررلحا حخاحةارررم   بأجررره: Stephen  اررر  -

 الر  ل  ا كر  شرذح حا فهروب 4حا      تجصا  ال  اوحةاشة  تمسفع امهة بدفة    ية الفم ي   افا تج فرا بشرلحيهة"
 ةا.بطافبم شل)   الفم حاس وات دوحفهة ا شلًح االم ةط هببل  حادفة    حافة الفم ك بفةة اال فة   ةبط

"  الفرم ا شرل  خادةجفرم تاصرفص حا روحةا حا سةؤرم اال  ر   ةا :  الر  بجره  Robbins  ب ) ت روات حلاح  -
 5 ف شة ي  افلحن ب  ةاهة".بدفة   اس ف   بةتاةا تج فا بشليهة  ت  ح سث ةةشةج طم  حافبةافةا ل ال  ح

                                                 
 .3ل ص1998ل احة حامهعم حاب بفمل حا ةش  ل اص ل تقييم األداء ال حا ج أل تويفا اج لل  -1
 .219ل ص2001حلةانل  ل حفة  االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنلإدارة الموارد البشريةجةاة بؤ ل بدو حا فامل  -2
 .312ل ا  ع  ةدال صإدارة المشروعات الصغيرة مدخل استراتيجي للمنافسة والتميزياه ؤ أل حاج م ل  -3

4- Robbins, Stephen P, Coulter, Mary, Management , Prentice Hallco, 6th ed, London, 1999, p411. 
5– Ibid, p412. 
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  ررسالب االسبرر )  الرر  ج ررةط حا  رر    دهررل) قفررة  حامسررةئج حا سج  ررم  ا ةةجسهررة بةلشررلح) حا   رروام بغفررم 
حاوقو)  ال  حمجج حيةا  ت افص ا ااةتهة اع حتاةذ حااطوحا حادففالم اساة   تالك حمجج حيةا  غةااة اة تدون 

 سهل) ي  جهة م يس    امفم ابفمم ي  حا     .حا  ةةجم دفأل اة شو اج ا يبًا  اة شو ا 
  دأل حا رول بن ت روات حلاح   بمر : اا و رم حالةح رةا حاسر  ت ار  إار  حاسبر )  الر  ارلى قرلة   ا ة ت لب

 كفة   حاوؤل  حخقسصةا م األ إاحة  ج ةطهة ي  ااسالف  وحجاه حخاحةام خال يس    امفم اجلا ل  الى اهةةتهرة 
  حا وحةا إا  اا  ةا بةامو فم  حاد فم  حااوا  حا طالوبم  بفةن الى قلةحتهة ير  تطروا  ي  تجواا حا لخاا ب

كفة تهة  مم ببل بخ ى إضةيم إا  تج رفأل اة رم جاةؤهرة ير  حاس رلب  الر  حاصرمة ةا حا ثفالرم  رأل ط ارا تغالاهرة 
 . ال  حاصبوبةا حاس  تبس ضهة  حدسلح  حل ةافي حلكث  إجسة فم  تطوًةح ي  ااةل   الهة

 ثالثا/ أهمية الرقابة في المشروع:
تماع بش فم حا قةبم ي  ااةل حا      األ بجهة   الفم ض  ةام االسأكل األ ؤ أل  ف  حاب ا  حاسأكل األ بن 
حخجاررة    ررف  ؤ ررا ة شررو ا رر ة ارره  تماررع بش فررم حا قةبررم ب عررة اررأل خررال  اقسهررة بدررا اررأل حاساطررفا  حاسم ررفت 

 حا قةبم يف ة يال : حاسو فه  حا فةا .  تسالاص بش فم 
 اقررم حا قةبررم بررةاساطفا: إن  ظففررم حا قةبررم  ظففررم اا اررم اوظففررم حاساطررفا ؤفررأ تبس ررل  الرر  حاساطررفا  -1

إ س ةاح كالفًة  ت تاا بره إةتاةطرًة   ف رًة. يرةاساطفا   الفرم  رةب م اال قةبرم  مؤ رم اهرةل ب بمر  بجره م ةقةبرم حرجفجم 
ل  أل ط اا حاسغذ م حابد فم األ جسةئج حا فةب بب الفرم حا قةبرم ير  دل ن خطم ب  ابفةة.  ا دأل اال اطا بن   سفف

 1تبليا خططه ب ة يسا ب  حل ضة  حاس   تد ف  مهة حا قةبم.
يةاساطفا ب ة  حاب الفم حا قةدفم م   دأل حافصا دفأل حاساطفا  حا قةبمل  ابم  شرذح بن حا رلي  م   دمره ا حقارم 

 اهذح حاب ا يب الفم حا قةبم تصاح دا يةئل  ا ن تاطفا.ب    ا اة ات  دأل شمةر د جةاج تاطفط  
 اقرررم حا قةبرررم دسم رررفت: إن حاوضرررع حاسم ف ررر  لق رررةب  حا  ررر    ب  حا م  رررم اهرررة ترررأ ف  اهرررت  الررر  حاب الفرررم  -2

حا قةدفررمل يفرر  حاجةاررم حا  ك اررم يرر  حخاحة  حابالفررة يررإن حتاررةذ حا رر حةحا يمجصرر  يرر  حخاحة  حابالفررة ي ررا ب  حخاحة  
م  بن حا بررةيف  حا قةدفررم حا رر حا ح ررسالحاهة شمررة مدررل  بن تبارر   ررأل حلاح  دلقررم  بن تبدرره حاافةجررةا ب رردا حابةارر

 2تفصفال   أل كفففم تمففذ كا   الفم  ال  ؤلى  بفةن إجسة فم كا ي ا احخا حا     .

                                                 
 .183ل ص2013ل احة حاالح م االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل اإلدارةأساسيات علم  اةا اج ل  الل  -1
ل 2012ل احة ؤةال االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل الرقابة اإلداريةؤ فأل بؤ ل حاط ح جمل تويفا حةاح  ال حاهةا ل  -2

 .31ص
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إا   ؤلحا باة ي  ؤةام حا  ةةاع حاس  تسام  حل الوش حااا ك   ي  إاحةتهة  ال  ب ة  ت  فت حا      
ا ررس الم  ح ساةةشررة ا حكرر  ةبجفررم يإجهررة مدررل  بن تدررون حاب الفررم حا قةدفررم  الرر  كررا ا كرر ل  بفررةن اررلى جاةؤرره يرر  

 تج فا حاهل) حا طالوش امهل  تدون يس حا حا فة  بطول ج افًة.
سو فرره حاسو فرره حاوظففررم حاثةاثررم اررأل حاوظررةئف حخاحةاررم يرر  حا  رر   ل   ظففررم حا 1 اقررم حا قةبررم بةاسو فرره:  -3

ت  ا حا فةا ل  حاسجفف ل  حمتصرةلل  شرذا حاوظرةئف ترلخا ير  حر فت حا قةبرم حخاحةارم إذ بن حا قةبرم حخاحةارم اهرة 
 2با حة كثف  ي   ظففم حاسو فه امهة:

حا قةبرم حخاحةارم تررلخا ير    الفرم ادوجررةا حاسو فره ي ررثا حا فرةا  شرا تررت حخسفرةة حا رةا  دمررةً   الر  اوححررفةا  •
 تت حم سمةا إافهةل لن حا فةا  يسوقف  الفهة بشغةل حا الطم  حا و   حا    افم.ابفمم  اجلا  

حا قةبم ت ةشت ي  ت ففت   الفم حمتصةل بةا     ةا األ ؤفأ  حرول حل حار   حاسبالف رةا ارأل ب الر  حاهر ب  •
  ا حقام شذا حاسبالف ةا  الى حماس حب دهة.

 يأل   سج ون حاسجفف ل  بن حاسجفف  بؤل ادوجةا حاسو فه.دوح طم حا قةبم حخاحةام يست إكس ة) حا ال فأل حاذ •
 تبسا  حا قةبرم ارأل بشرت ؤال رةا  ال رم حاب الفرةا حخاحةارم ير  حا  ر   ل  ترأت  ح رسد ةم االبمةحر  حخاحةارم 
حلخ ىل  تماع بش فسهة األ حال ة حاذ  ت وب به ي  حا     ةا حاداف    حاصغف    ال  ؤل  وح ل ك ة تهل) إا  

بن حلاح  حافبالررر    رررف  ؤ ررري حااطرررا حا وضرررو مل  ارررأل  رررت يهررر  تمطرررو   الررر   ضرررع حلشرررلح)  حاسأكرررل ارررأل
 حا سةببمل  قفة  حلاح   حتاةذ حخ  ح حا حاا ام اسبرليا حلج رطم حاسم ف فرم تارةا تج فرا حلشرلح) حا وضرو م 

 3ا     .ك ة تهل) حا قةبم إا  حاسأ ف   ال   الور حلي حا حابةاالفأل  تو فههت اسج فا بشلح) ح
 رابعًا/ أهمية تقويم األداء في المشروع:

تارر   بش فررم ت رروات حلاح  اررأل خررال اررة تس فرر  برره ارروحةا حا  رر    اررأل جررلة  بةام ررام ااؤسفة ررةا حا س حيررل  
 حا سمةيه  الفهةل  اذاك ت ه  بة س  حة حاجة م إا  تج فا بقص  حابوحئل حامة  م األ حم سغال حادفو  اال وحةا 

 4ال  حلشلح) حاسم ف فمل  ا دأل إ اة  بش فم ت وات حلاح  ي  حا      بةااوحجي حآلتفم: تأ ف شة  

                                                 
 .32ل صع سابقمرجؤ فأل بؤ ل حاط ح جمل تويفا حةاح  ال حاهةا ل  -1
 .33ل صنفس المرجع –2
ل احة حل ةب االم    حاسو اعل حاطابم حاب بفمل   ةنل حلةانل مبادئ إدارة األعمال بمنظور منهجي متقدمخةال بؤ ل ي ؤةن حا  هلحج ل  -3

 .188ل ص2015
ل 2010حا مهج االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل ل احة تقويم األداء في الوحدات االقتصادية بإستخدام النسب الماليةاافل  بف  حاد خ ل  -4

 .32ص 
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  ة ل ي  حاوقو)  ال  الى كفة   ح سالحب حا وحةا حا سةؤم ي  حا  رةةاع بط ا رم ةشرفل  تج را  ةئرل بكار   -1
 دسدةافف بقا  بمو فم  فل .

ب  حخاحةحا حا اسالفرم ير  حا  ر   ل  شرذح درل ةا   ة ل ت وات لاح   الر  إ ارةا جرو  ارأل حا مةي رم درفأل حلق رة -2
 يليع حا      إا  تج فأل ا سوى باحئه.

إن ت روات حلاح    هرر  اررلى إ ررهةب حا  رر    يرر    الفررم حاسم فررم حخقسصررةا م  حم س ة فررم اررأل خررال تج فررا  -3
  ةل؛بكا  قلة األ حخجسةج بأقا حاسدةاففل  حاساالص األ  وحاا حاهلة  ضفة  ي  حاوقم  حااهل  حا

يروي  ج رةب ت روات حلاح  ابالواررةا ا اسالرف حا  رسواةا حخاحةارم  حاوؤررلحا ير  حا  ر    لغر حض حاساطررفا  -4
 1 حا قةبم  حتاةذ حا  حةحا حا  سمل   ال  ؤ ةئا   الفم  اوضو فم؛

حاد ررف  ررأل اوححررا حااالررا  حاعرربف يرر  ج ررةط حا  رر     ء رر ح  تجالفررا شررةاا اهررة  بفررةن ا ررااةتهة  ذاررك  -5
 الول حاا ام اهة  تصجفجهة؛دهل)  ضع حاج

تبدرررره   الفررررم ت رررروات حلاح  اة ررررم حا وحئ ررررم  حمج رررراةب دررررفأل حلشررررلح)  حم ررررس حتفافةا حا بس ررررل  اسمففررررذشة  -6
 2  اقسهة بةاافئم حاسمةي فم اال     .

تصرررررجفح حا وح جرررررةا حاساطفطفرررررم   ضرررررع ا شررررر حتهة يررررر  حا  رررررةة حاصرررررجفح ب رررررة يررررروح ن درررررفأل حاط وؤرررررةا   -7
 ل ؤفأ ت دا جسةئج ت وات حلاح  قة ل  ابالواةتفم كاف   ا  ت حا فة ةا  حااطا حابال فم؛ حخادةجفةا حا سةؤم

  ه  ت وات حلاح  حاسطوة حاذ  ؤ  ه حا      ي  ا ف ته ججو حليعا ب  ججو حل روبل  ذارك  رأل ط ارا  -8
 ة الم ي  حاافئم حاسمةي فم.جسةئج حاسمففذ حافبال  األاح   امفة ي  حا      األ ال  بخ ىل  ادةجفة بةا     ةا حا س 

ت ررهفا  تج فررا ت رروات شررةاا اررألاح   الرر  حا  ررسوى حخقسصررةا حارروطم   ذاررك بةم س ررةا  الرر  جسررةئج حاس رروات  -9
 حلاحئ  ادا ا      حوًم االس وات حا ةاا. 

يو رررل ت رررةبه كافررر  درررفأل كرررا ارررأل حا قةبرررم  ت ررروات حلاح . يةا قةبرررم شررر    رررع امهاررر   ا رررس   االافةجررررةا 
ا بغفررم ت فررفت حاس ررلبل  حا فررةب دسغفرر حا  تبررلياا ؤررفأل ت سعرر  حاجة ررم اررذاك ت ررلب حا بالواررةا حاسرر  يررست  حا بالواررة

   بهة األ خال حا قةبم ا ةش م ي  حاس ففت ؤفأ تبس ل كفة   حاس ففت  ال  كفة     الفم حا  حقام غةااًة.
 تجليررل حا  رر  ل  مهررة   الفرره باررة ت رروات حلاح  يفهررست دسجالفررا حمجج حيررةا حاسرر  ؤررل م  اب يررم ا ررااةتهة 

 بسا  ت وات حلاح  بكث  ش وًم األ حا قةبمل ؤفأ بجه   ف  ي  جفه حتاةا حا قةبم  ت ي ال  مهة ير    الفرم تجالفرا 
 حامسةئجل دا بن حا قةبم ذحتهة تبل ا ؤالم األ ا حؤا ت وات حلاح .

                                                 
 .312ل ا  ع  ةدال صإدارة المشروعات الصغيرة مدخل استراتيجي للمنافسة والتميزياه ؤ أل حاج م ل  -1
 . 538ل ا  ع  ةدال صبيئة وتكنولوجية إدارة وتكنولوجية إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطةاصطف  يو ف كةي ل  -2
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 رة حا قةبرم  الر  بشرلح) حا  ر    ير   ت ب   ظففم حا قةبم  ت وات حلاح  ي  حا      إا  تج فا شرليفأل  ش
 حاوقم  حادالفم  حااوا   حا قةبم  ال  او واحا حا      حا ةا م  حاا  ام  حا ةافم.

 المطلب الثاني: خطوات الرقابة في المشاريع مجاالتها ومستوياتها
 ت وات  ال  ضو  حا فةشفت حاس  تت ش ؤهة ي  حا طالي حل ل األ شذح حا اجأ  حاجليأ  أل ابم  حا قةبم 

حلاح    اقررم حا قةبررم بةاوظررةئف حخاحةاررم يررإن حا قةبررم حخاحةاررم م تررست يرر  حافرر حأل إذ بن شمررةر ا حؤررا ب  خطرروحا 
ت وب  الفهرة حا قةبرم  شر  ب ثةبرم حل ة رفةا ير  حا قةبرم حخاحةارم  ءن ب    را ب  ارمهج  اري بن  درون ذح ب ره 

ة   ررأل ب   رر   امهررة  بةاسررةا  يهرر   اررةة   ررأل  ال ررالم اررأل   رروب  الفهررة  شررذا حل رره ت حك فررمل  م   دررأل حم ررسغم
 حاجال ةا حا سصالم اع ببعهة حاابد.

 أوال/ خطوات العملية الرقابية في المشروع:
يرر  ببررد حااررةؤثفأل حا ساصصررفأل يرر  ااررةل حا رر  ن حخ ررس حتفافم ا م  ررةا حل  ررةل  امهررة حا  رر   ةا 

الفرم تسو را حابليرل ارأل حافبةافرةا  حلج رطم حخاحةارمل  تبسار  حاصغف   ب  حاداف  ل بأن   الفرم حا قةبرم إج رة شر    
   فالم اماةه اا ا ب  ةل حلج  م حخاحةام ي  حا     .

 تبسا    الفم  حا قةبم ض  ةام  اه م ادا بجوح  حا م  ةا  روح  كةجرم شرذا حا م  رةا حرمة فمل تاةةارمل 
الررف طرر ق حا قةبررم اررأل ا رر    لخرر   ي ررة  تاس 1 ةح فررمل ب   ال فررمل   رروح  كةجررم ام  ررةا  ةاررم ب  خةحررم.

اطافبم حاافئم حاس   ب ا يفهة حا       طافبم ج رةطه  ارذاك يرإن   الفرم حا قةبرم  الر  حا  رةةاع تسعر أل ا حؤرا 
  خطوحا اجلا  ك ة ش  اوضجم ي  حا دا حآلت :

 (: خطوات عملية الرقابة اإلدارية في المشروع09-2الشكل رقم )            
 
 
 
 
 

 
ا  رع  رةدال الرقابة اإلداريـة، : األ إ لحا حااةؤأ بةم س ةا  ال  ؤ فأل بؤ ل حاط ح جمل تويفا حةاح  ال حاهةا ل درالمص

 .46ص

                                                 
 .45ل ص2009ل احة حا ح م االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل الرقابة على العمال اإلدارية حش   ال حا ؤفتل   ةطف -1

 قياس األداء وضــــــــــــع المعــــــــــايير
 الفعلي 

 مقارنة األداء 
 بالمعايير

 إجـــــــــراء صحيح

 تصحيح 
 اإلنحراف
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 1 ي  اة يال  ش ه اهذا حا  حؤا:
 ضع ابةيف  حلاح : إن ب ا  خطوحا حا قةبم ش   ضع ابةيف  حلاح ل  ابةيف  حلاح  شو حاوضع حارذ   -1

حؤا  ي رررهل ب  ب بمررر  بخررر  حاجةارررم حاسررر  يرررست ح س ةاشرررة ك  فرررة  االجدرررتل ؤفرررأ إن ي غررري حا  ررر    بن  درررون با
حااطا  حاا حاج   فبهة حاس  ت وب حا  ةةاع دوضبهة تهل) االوحول إا  غة رةا ب  جهة رةا ابفمرمل   رةا  ارة 

 2اقف م؛ جلا ذاك  يا حا بةيف  حاس  تعبهة حا  ةةاع ا ا ًة  بةاسةا   اي بن تدون تالك حا بةيف   حقبفم   
إن تجليررل  حخسفررةة ابررةيف  حلاح  حا مة ررام بارر  يرر  غة ررم حلش فررمل  شمةاررك  ا ررم طرر ق اوضررع حا بررةيف  

 3 ش :
حا بةيف  حخؤصةئفم:  ت    غةااًة بةا بةيف  حاسةةاافم حاسر  ت رسمل إار  حاسارةةش حا رةب م.  ا درأل حاجصرول  •

 ررااا حا م  ررم ب  حليرر حا ب  حلارروحل   الرر  حاافةجررةا حخؤصررةئفم اررأل اصررلةاأل حل ل اصررلة احخالرر  اررأل
  حا صلة حاثةج  خةة   ب  األ حلبجةن  حالةح ةا حا و  م حاس  تصلة  أل حاجدوام ب  ا ك  حلبجةن.

 ضررع حا بررةيف   الرر  ب ررة  ت فررفت حامسررةئج:   دررأل ح ررسالحب جسررةئج حااجررون  حالةح ررةا  كررذاك حااارر   حا ررةب م  •
حا رموام ب  حا ره ام ب   الر  ب رة  حامسفارم حاسر   ج  هرة حا  رت ب  االجصول  ال  ابفةة ابفأل األ حاس رةةا  

 حاوؤل  حخاحةام ي  حا     ؛
حا بررةيف  حاهمل ررفم:   ررسمل  ضررع حا بررةيف  حاهمل ررفم  الرر  حاسجالفررا حاد رر  اب ررا ابررفألل ب  ابررةيف  اةح ررم  •

 حاوقم  اثا: إجسةج حآلام ي  حا ة مل ب  إجسة فم حا وظف ي  حا ة م؛
حافبالرر :  شرر  حااطررو  حاثةجفررم اال قةبررم   الرر  إ ساررةة بن حاب ررا حاررذ  م   دررأل قفة رره م   دررأل قفررة  حلاح   -2

ت فف رره  حاب ررا حاررذ  م   دررأل ت فف رره م   دررأل ت وا ررهل  ؤسرر   دررون حاس فررفت  حاس رروات اوضررو   يإجرره مدررل اررأل 
اصرررلحقفم  ا درررأل    ررروا ابفرررةة اال  ةةجرررم  حاجدرررت  الررر  ارررلى  ررراام حلاح   ؤسررر  تدرررون جسفارررم حا  ةةجرررم ذحا

حخ س ررةا  الفهررة يإجرره مدررل اررأل ا ح ررة    الررم اررأل حا رر  طل بن يررست قفررة  حامسفاررم حافبالفررم دررمفه  ؤررلحا قفررة  
حا بفةةل  بن يست قفة  حامسفام حافبالفم بةا   م  حالقم حا  اوام  بن تا   ي  ظا حا   ) طافبفمل  بن  دون 

حامسةئج ةق فم  غف  قةدالرم االسأ ارا ب   رو  حافهرت  ارست   ضرهة حا بفةة ا س  ح  اج   بةا اول حابةبل  بن تدون 
 ي  حا دةن  حا اةن حا مة ي.

                                                 
 .46ا  ع  ةدال صالرقابة اإلدارية، ؤ فأل بؤ ل حاط ح جمل تويفا حةاح  ال حاهةا ل  -1
 .285ل ص2011االم    حاسو اعل   ةنل ل احة حا ف    مبادئ اإلدارة مع التركيز على إدارة األعمالحا  ة  خالفا اج لل  -2
 .286ل ص2008ل حاوةق االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل اإلدارة المالية المتقدمةحا بفل  ؤ    اج وال  -3
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ا ةةجررم حلاح  حافبالرر  اررع حا بررةيف : تسعرر أل حااطررو  حاثةاثررم يرر    الفررم حا قةبررم ا ةةجررم حخجاررة  ب  حلاح   -3
تررست حا  ةةجررم دررفأل اررة شررو حا ج ررا اررع حلاح  حا م رروا حا س ثررا يرر  حا بفررةة حا بس ررل يرر  حااطررو  حل ارر ل  شمررة 

   حاغرر ض اررأل حا  ةةجررم شررو حكس ررة) اررة إذح كررةن What should be بررفأل اررة  ارري    What isاو رروا 
شمةاك حخسا) شةب   ة شو ااطال  حلاح  حافبال   ا دأل بن  فوق ب    رسوي  حاسوقبرةا ب    را  مهرةل  ترست 

 برم ير  حا  ر   ل  شر   ارةة   رأل شرادم حمتصرةل حاسر  حا  ةةجم دسجالفا حاافةجةا حاوحةا  األ شادم حاسغذ م حا ح
 1ت با ا حؤا   الفم حا قةبم دابعهة حاابد؛

حتاةذ حخ  ح  حاسصجفج  حا مة ي: يس ثا حاهل) حل ة  اب الفم حا قةبرم دسصرجفح حلخطرة   حمجج حيرةا  -4
قسرر ن باطرروحا تصررجفجفم  م  ففررلا إم إذح ح  رر   ي ارر ا حاد ررف  ررأل حلخطررة   حمجج حيررةا م  بمرر  شررفئًة اال 

تبفل حاب ا إا  ا ةةا حاصجفح  ي ًة ا ة كةن ااططًة اه  حاسصجفح  بم  حاب ا  الر  إ حارم حل راةش  حابوحارا 
 2حاس  جسج حمجج ح) دسأ ف شة.

حا رررالافم  ابةااسهرررة شررر  حااطرررو  حل ة رررفم االب الفرررم حا قةدفرررم. يفماغررر   الررر  حا رررلي    حيرررةا تبساررر  حمجج 
حا و ارم كافر    اسدر ة   شرذح   رف   حمجج حيرةاب )  ال  ب اةدهة  ي  ببد حاجةما قل تدون ابةااسهة ببل حاس

إا  بن حا بفةة حا قةد   حاذ   اا  حفه بقا ا ة كةن  اي بن  دون  الفه ؤةاه  ؤفمئٍذ يرست حاسصرجفح دسبرليا 
 ذ  ان بشدةل:ب  تبلياله  ةا  اة يسا حمجج ح)حا بفةة حا قةد   األ شمة   دأل حا ول بن تصجفح 

 حاا ة   ال  حاوضع حاجةا . •
 حخ  ح حا حاسصجفجفم حا مة ام. حتاةذ •
 تغفف  حا بةيف . •

 :مجاالت الرقابة في المشاريع /ثانيا
حا قةبررم   ررا ضرر  ة  يرر  كةيررم ااررةما حاب ررا احخررا حا  رر   ل يسمففررذ ب  ج ررةط مشررك يرر  بجرره يسطالرري 

ة شررو ااطررا  ا  رروبل   يررا حا طالرروش. اررذاك تاررل بن حا قةبررم   ررًا ةقةدفررًةل االسأكررل اررأل بن تمففررذا يررست ؤ رري ارر
 3:ت سالب ي  كةيم بجوح  حل  ةل  حلج طم احخا حا      يه  ت سالب ي 

                                                 
 .310ل ا  ع  ةدال صمبادئ اإلدارة الحديثةؤ فأل ؤ اتل  –1
 .195ل ص1997حاسو اعل حا ةش  ل اص ل ل احة حا بةة) االم     التنظيم اإلداري في قطاع األعمالحا موحج  حاهل  -2
 .259ا  ع  ةدال صإدارة المشاريع المعاصرة منهج متكامل في دراسة إدارة المشاريع، او   بؤ ل خف  حاليألل  -3
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شمررة شررو ؤ ة ررم او ررواحا حا  رر    ب اسالررف بجو هررة  بةا قةبررمحا قةبررم  الرر  او ررواحا حا  رر   :  حا  صرروا  -1
  Hman Resorces   حا ررروحةا حاا ررر ام  Physical Assets  حا و رررواحا حا ةا رررم ل حا جةي رررم  الفهرررة

  .Financial Resorces   حا وحةا حا ةافم
حا قةبررم  الرر  حا و ررواحا حا ةا ررم:  ت رر ا حا قةبررم  الرر  حررفةجم شررذا حلحررول  رروح  كةجررم  قةئفررم بب حررفةجم  •

 ل ير  ل بةخضرةيم إار   روا  حاصرفةجم حاسر  ت رةح رسالحاهةتصرجفجفمل  توقفرم شرذا حاصرفةجم اال و رواحا ب  
ااطرا ارهل ك رة ت ر ا حا قةبرم  الر  حا ار  ن  واة شحا جةي م  ال  شذا حا وحةا بجةام  فل   تب ا ؤ ي 
  وح  كةن اال ةكفمةا  حاساهف  بب اال وحةا  قطع حاغفةة.

حليرر حا  تررلةااهت  تم فررم  حا قةبررم  الرر  حا رروحةا حاا رر ام:  ت رر ا ؤ ة ررم حا رروةا حاا رر  ل  حررفةجم ج رروي  تطرروة •
خا حتهت  ا حقام باح شت  أل ط اا إ اةا ا ش حا امة ام ا فرة  حلاح ل ؤسر  تسج را حابلحارم ير  اهةةحتهت   

شرت ب حاجم حا وحةا ي  حا م  رةا  امهرة حا  رةةاع شر  بحابةاالفأل  كذاك ي  ت قفسهت.  قل  ح سابةا  ح سا ة 
 حا وحةا حاس  ت مح حا  كم ةب  حا ةل حافد   حاذ   ابالهة تسفوق  ال  امةي فهة.

ار  حاسأكرل إحا قةبم  ال  حا وحةا حا ةافم: تبسا  حا قةبم حا ةافم األ بشت ااةما حا قةبمل  ت ب  حا قةبم حا ةافم  •
 ا حقارررم ؤ رررأل   ج رررةطةتهةاعررر ةن ح رررس  حة   الفةتهرررة   رررةةاعارررأل تررروحي  حا ررروحةا حا ةافرررم حاسررر  تجسة هرررة حا 

 قةبرررم  الررر  اوح جرررم حاحلل بةخضرررةيم إاررر   رررسث ةة حلارررو إشرررذا حا ررروحةا  حا جةي رررم  الفهرررةل  كفرررة    ح رررسالحب
حا       ذاك  أل ط اا ا ةةجم حا ف حجفرم حاج ف فرم حاسر  حر يم  الر  بةض حاوحقرع بةا وح جرم حا برل  ا را ًة 
 اةح م حاس ةةا  حا ةافم؛ اثا قةئ م ؤ وق حا الدفم اال     ةا  كذاك حا قةبم  ال  ةب  حا ةل حا  رسث   ير  

 ج ا بشلح) حا     .حا       قموحا ح يه ؤس  تس
 ردا ب ا و هرة بشرلح) حا  ر     شر  حا قةبرم  الر  ت  مةحر  حا  ر     1:حا قةبم  ال   مةحر  حا  ر    -2

 .حا وححفةا ب اح  ل ل ل حا       حا قةبم  ال  اوح جم حا       حا قةبم  ال  ح
ب يرر  تمففررذ  ررل ل حا قةبررم  الرر   ررل ل حا  رر    "حاوقررم": شمررةر  وحاررا كثفرر     دررأل بن ترر ا  اسررأخ  حاس ررل •

حلج رطم حاسر  تسعر أل حربوبةا يمفرم تسطالري  قسرة بطرول  ل ببردجرذك  امهرة مإار  حا قةبر حا       تجسرةج
 . ه شذح حامو  األ حاصبوبةاحتو  ج طم حاس  مللاحئهة ب  ابةااسهة األ ح

ول ترأخ  ج رطم حاسر  ترست د ااسهرة تدرون اسفةئالرم بكثر  ارأل حارا ب الة رم   هر  ابهرة ؤصرلكذاك ب قرةا ح 
اررت  دررأل  حررجفجة  إن ت ال ررا حا هررةب يرر    الفررم حاال اررم  حاا ااررم .ج ررطم  الرر  بةض حاوحقررعل مررل تمففررذ شررذا ح

تررأخ  توح ررل ببررد  . كررذاك إنحل قررةا حامهةئفررم  ررأل حارر األ حا اطررا اهررة  مررل حاسمففررذ حججرر ح) ررو) يرر ا  إارر  
                                                 

 .259ص مرجع سابق،او   بؤ ل خف  حاليألل  -1
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حاوقرم حا  ر ة ير ا  إار  ؤصرول ترأخف  ير  حا وحةا اثرا حا روحا حاارةب ب  حلير حا ب  حا برلحا ير  حا  ر     رأل 
  قم تمففذ حا هةب؛

دثفر  ارأل حا روحةا حاسر  تر ا  إار  ةيرع كالفرم حا  ر    حا عرة بحا قةبم  ال   اوح جم حا      "حاسدالفرم": شمرةر  •
ببد حلج طم حاس  تسعر أل حربوبةا يمفرم  تجسرةج إار  اروحةا بكثر  ؤسر   لا  ةقةبم  جذك  امهةإ تجسةج 

 .حا فط    الفهةل  شذح حلا  ي ا  إا  ةيع كالفم شذا حلج طميست ابةااسهة   
ةا  ليرل  تر ا  إارر  حكرذاك إن تو رفع ارلى حاب را ير  حا  ر    ير ا  او رروا بج رطم  ليرل  تجسرةج إار  ارو 

بؤفةجرة حا وح جرم حا  حروا  اال  ر    تدرون غفر  كةيفرم ا رة ير ا  اصر ) اارةاغ  .ايع كالف إضةيفم ي  حا  ر   
 ا ا ة؛ ةتفة  ي  حادالفم   ة شو ا  ةإا       شذح ي اى إا  ؤصول إضةيفم خك ةل ح

 حامهةئفرررم حا قةبرررم  الررر  حا وححرررفةا: شمرررةر  رررلا كافررر  ارررأل حلاررروة حاسررر    درررأل بن تررر     الررر  حا وححرررفةا •
 جسرةج  ا رةكا يمفرم غفر  اسوقبرم ب مرة  حاب را ل بن در    قةبرم جرذك  امهرةحالج طم حا     ل  تجسرةج إار  

 رلب كفة رم حا روحةا حا و روا     اجالهة األ ب ا بن ت ه  حلج طم ؤ ي حا وححفم حا طالوبم.إا   هوا بكا
 ير ا  بؤفةجرة خك رةل حلج رطم ب  رسوى بقرا ارأل حا وححرفم حا طالوبرم. ظهروة ي  حا       مل حاجة م اهةل

حاباقرم  تب ل   الا األ  وا  حا وححفةا حا طالوبم. ببد حا وحةال  ح س ةا مببد حا  ةكا حا سبال م باوا  
إجهرة  ير  إادةجفرم دفأل حاوظةئف  حاص ح   ال  حا وحةا  ابرا حاجصرول  الر  تالرك حا روحةا حرباةل ا رة ير    

 ؛ج طم ض أل حا وححفةا حا   ة لح
 ظففم حا قةبم: إن  ظففم حا قةبم ت ةة  ي  ااسالرف حا فرةايأل  حا ارةما حا ةئ رم  بااةما بخ ى م سالح  -3

 1ال   افا حا ثةل  افه حاجص    دأل ذك  حاسةا : حا و وا  ي  حا م  مل   
اطةب ررم حا مررسج  رروح  كررةن  ررالبم ب  خلاررم ا ا و ررم  ىؤفررأ يررست حاسأكررل اررأل اررل :حا قةبررم يرر  ااررةل حخجسررةج •

 .حا وححفةا  حا بةيف  حا وضو م األ ؤفأ  قم حخجسةج   واته  تدالفسه  ك فسه  حاسص فت
  حجس رةبفأ يست ا حقارم حا رااا حااةحرم بأ ربةة حا ر ح  ؤ : purchasing  قةبم ي  ااةل حا  س اةا حا •

 حافجرص حارلقفا  حابر ض  حم رساب  الفم حاسوةال  ك فم حا ا  ن  قف م حا ا  ن  شر  ط حا ر ح   اوح فرل 
 ؛حا ةش   

 ارررست يفهررررة ا حقارررم ؤارررت حا افبرررةا  تدالفرررم حا افبرررةا  ؤاررررت  : marketing حا قةبرررم يررر  اارررةل حاس رررواا  •
ةضررةشت  ىحا  ررسهالدفأل  اررل حتاةشررةا   حا رردة   حا سبال ررم بررةاب ا  بةخضررةيم إارر  قفررة  حا افبررةا حا  تررل
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 اسةببررررم امةيررررذ حاس ررررواا  ا حقاررررم ة ررررةل حاافررررع  حاسبرررر )  الرررر  حا رررر  )  حابوحاررررا حااةة فررررم بةا مةي ررررفأل 
  حا فة فم  حاث ةيفم.  حمقسصةا م حاسطوةحا حاسدمواو فم 

سطالي ا حقام   الفرم ترلدف  حلاروحل  اصرةاةشة  تدالفسهرة  ا حقارم ت   : financing حا قةبم ي  ااةل حاس واا  •
حخيررر حاحا  حامف رررةا  حلحرررول  حا رررفوام حام ل رررم  حا سجصررراا حام ل رررم كررر  تعررر أل  ررراام حا  كررر  حا رررةا  

 ؛  سالاهة حاسجالفا حا ةا  ي    الفم حا قةبم حا ةافم س  تبسا  حام ي حا ةافم حا بةيف  حا ةافم حا  م اال م
تصرفل    دون شرليهة حل ة ر يماغ  بن م ح سب ةاهةدل األ حاسأكفل بن حا قةبم ب ًة كةن ااةل تطاف هة ب   م

االب ررا  ي اررا حا  رر   حلخطررة   يرر ض حاب وبررةال دررا يماغرر  بن تدررون اه سهررة حلحررالفم  ة  حاث ررم يرر  جفررو  
اطرا  حاسو هرةا ارع حقسر حه حاجالرول جساةا حا    افأل إا  جوحؤ  حا و   ضبف ير  تمففرذ حاإب دا إ اةد ل  افم 

 .حا مة ام ا بةاام حا  ةكا
 في المشروع: مستويات الرقابةثالثا/ 

  افم  ظففررم حا قةبررم  حا  ررسواةا حخاحةاررم  اررذاك يررإن ا رر بررةخسا) افم  ظففررم حاساطررفا تاسالررف   إن ا رر
ةا ةقةدفررم تب ررا  الرر   بةاسررةا  يررإن شمررةر  رران ا ررسوا حخاحة  يرر  حا  رر    حا  ررسوى  بررةخسا)تاسالررف  ب عررة
 1ؤس ةما تج فا حااطا  حا فة ةا  حلشلح) حا جلا   ش :إ اةا  

 شررذح حامررو  اررأل حا قةبررم يسعرر أل ا حقاررم  اسةببررم حابوحاررا حاافئفررم حلكثرر  تب فررلًح  حاسرر   : ررس حتفافمخحا قةبررم ح -1
فت  ررروش  ب  يجررروى  رررس حتفافمل ك رررة  اسعررر أل ت فرررخبصررروة  كافررر    الررر  ارررلى تطافرررا حااطرررا ح   دمهرررة حاسرررأ ف 

 ررس حتفافم ك ررة خطررا اهررةل  ت رررةشت خ ررس حتفافم حا ساررذ   حاسأكفررل  الرر  تمففررذ حااطررا حخحخ رر ح حا حاسم ف فررم ح
 س حتفافم ترست  بصروة  خ س حتفافم ي   ضع خطا ةقةدفم تدسفدفم  ت غفالفمل  حاالي  ذك ا بن حا قةبم حخحا قةبم ح

حاررذيأل يس سبررون بررةااا    بررةام    حا رر وافم   Top-LevelManagers ب ة ررفم اررأل خررال اررلةح  حخاحة  حابالفررة 
 حا اسالفم. حا  ةةاعادا بج طم  بق ةب 

  Middle Management   شر  جرو  ارأل بجروح  حا قةبرم حاسر  ت روب دهرة حخاحة  حاو رط : حا قةبرم حاسدسفدفرم -2
حال ةاررم حا  حي ررم اب الفررم حاسمففررذل اسةببررم  حاسرر  ت كرر   الرر  ت فررفت   الفررم حاسمففررذ االاطررا حاسدسفدفررمل اسةببررم حامسررةئج 

اررلى حاس ررلب  اررلى تج فررا حلق ررةب لشررلحيهة  ب حااهررة  اوح جسهررة  اسةببررم حاس ررةةا  حل رراو فم  حا رره ام االاطررال 
ارأل خرال ت رل ت حا بالوارةا حا سبال رم  حخ رس حتفافم ا دممة حا ول بن حا قةبم حاسدسفدفم   دمهة حا  ةةكم اع حا قةبم 

 2 س حتفافم.ة حخبةا عة 

                                                 
1-Kathryn. Batrol and David martin, “Management” McGRAW-Hill, 2nd edition, Bensalem, PA, USA, 1994, p595. 

 .168ل ص2015ل حا مها االم  ل دل ن داللل القائد المتميز وأسرار اإلبداع القياديامةل بؤ ل حااةة ا ل  -2



 الوظائف الرئيسية في إدارة المشاريع                                                                          : ثانيالفصل ال 

175 

 

 Low-Level   شرررذح حامرررو  ارررأل حا قةبرررم   ررروب بررره ارررلي   حا  رررسواةا حخاحةارررم حارررلجفة :حا قةبرررم حاس رررغفالفم -3
Mangersارأل خررال حخشر ح)  الر  تمففررذ حااطرا حاس ررغفالفمل اسةببرم حامسررةئج ير  حا  رر     م  ب  حخاحة  حاسمففذ ر

حاطالررريل إ رررلحا حاارررلح لل حا وح جرررةال حا وح رررلل  اا  رررةا حخ ررر ح حا حاصرررجفجم  مرررل  حتارررةذحافوافرررم األج رررطمل 
 اجلا   ةا  اة تدون ااصصم األي حا.

  الرر  حا رلى حا  ارري  االسبر ) ب عررًة  الرر   رةةاع  حا قةبرم حاس ررغفالفم ت رلب تغذ ررم ةح برم   ررة  ار   يرر  حا 
 الى تج فا كا األ حلشلح) حا صف    حاطواالم حل ا.

 المشاريع فيرقابة اإلدارية ال وخصائصالمطلب الثالث: أساليب 
 حلا حا حا قةدفرمل  ياع ةن تج فا حلشلح) األ إ  ح  حا قةبم يإجره مدرل ارأل إتارة  ببرد ب  كرا حل رةاف

 ةافي حاوحففم حاا فطم  حل ةافي حل تس ح ه دفأل   ا ااسالفم تبس ل  ال   الوب شس حاال قةبم ب ةافي  باك ة بن 
 اجالهة.  ا   ؤة ي حاد فم حاس  قل تجسةج ابةامتهة إا

 األ حاالي  بةاذك  بن ب ةافي حا قةبم حا اسالفم تد ا ببعهة حاابد  ااي  ال  كا ا     حاا ع درفأل 
  رةافي حا قةبرمب ا دأل تصرمفف  حل ةافي حا اسالفم  يا اة تسطالاه بشلح) حا م  م  ج ةطةتهة  يال فسهة حخاحةام.

 1:إا  حا ا و ةا حآلتفم حخاحةام
 :صفية للرقابةأساليب و  /أوال

ن شرذا حلاح  شر  ارأل بقرلب با حا حا قةبرم  ارأل بيعرا بار  إحا اؤ م حا اصفم: ت ف  حا  ح ع  حالةح ةا  -1
  ا ررةةاع يررب ةامررة شررذا بررةاسفسفب  رروحً  يرر  حاو ررةئا اا ررع حا بالواررةا  ررأل حاب ررةل قفررل حااجررأ  شررو اررة  برر ) 

 حا  صررروا برررةاسفسفب يجرررص  ررراام  2.ب  حاارررةص   الررر  ارررأل   ررروب دهرررذا حا ه رررم   ررر   افرررسبحا طرررة  حابرررةب 
 حخ رر ح حا  حل  ررةل  اطةب سهررة بةا بررةيف  حا وضررو م  اررأل  ررت ةيررع جسررةئج حاس ررةةا  إارر  حااهررةا ذحا حاباقررم.
 حاهررل) اررأل حا اؤ ررم حا اصررفم شررو حاوقررو)  الرر  اررلى اة ررم إجاررة  حل  ررةل   رراام حخ رر ح حا  قةجوجفسهررة 

 3ا    افةا ب صل تصجفح  ت وات حلخطة  حا  تدامل إن   لا؛ اب يم اوحطأل حاعبف  حااالا  تجليل ح
:  ش  ب الوش اب  ) ي    فع حا م  رةا  ذارك ارأل خرال تطاف ره  حم س رةا  الفره لجره 4محاس ةةا  حا قةدف -2

 بسارر    ررفالم تهررل) إارر  إ طررة  حا بالواررةا حاا اررم  ررأل كفففررم إ رر ح   اررلى كفررة   إجاررة ال ا ررة   رر ح ب  ةةجررم 
إارررر  حااهررررم   اح  حافبالرررر  بةا بررررةيف  حا وضررررو فم لاح  حا اطررررال تو فرررره حاس ررررةةا  بةالة ررررم حل اررررا ررررسواةا حل

                                                 
 .191ل ا  ع  ةدال صأساسيات علم اإلدارة اة ل  ال   -1
 .70ل ا  ع  ةدال صالرقابة اإلداريةؤ فأل بؤ ل حاط ح جمل تويفا حةاح  ال حاهةا ل  -2
 .70ل صنفس المرجع -3
 .330ل ص2000ل حالحة حااةابفم االم    حاسو اعل حخ دملةامل اص ل اإلدارة العامةاج ل  بفل  ال حافسةهل  -4
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حا  رر  ام  ررأل حتاررةذ قرر حة تصررجفح حمججرر ح)  حتاررةذ حخ رر ح حا حاا اررم اررذاك قررل تدررون شررذا حاس ررةةا  ا ةاررم ب  
حاس ررةةا  شةايررم  ارري بن تدررون جهةئفررم ب  ببررل حمجسهررة  اررأل إجاررة    ررا ب  ا رر  افم ابفمررمل  ادرر  تدررون شررذا 

 تبس ل  ال  دفةجةا  ابالواةا اقف م.
 اثررا شررذا حاس ررةةا  ت ررلب  ررةا  دمررة   الرر  طالرري حا ررلي ل  قررل تسمررة ل  وحجرري  ج ررةطةا ااسالفررم  قررل تدررون 

ا رردالم ابفمررم  االج ررةئا حااةحررم ب وضررو  ب  دفررةج  رر ض إؤصررةئفم ب   حررففمل ب  تصررف حاوحقررع يرر  شرردا 
 .طم  ضًة تجالفالفًة بط ا م اا 

 ير   حجسهةئهي حا  مل دلح م حال حب   مل ل:  اا حال حب  اةة   أل ك ف يوقع  الفه ح1 ااا  بطةقم حال حب -3
 أل ك ف حال حب داطةقم يلخالهة حابةاا ي   ام ت اا  ة م ؤعوةا   اغةاةته  ت ت ح ع  حم سغمة حا صةجع تت 

حارل حبل ؤفرأ  حجسهرة إار  حارل حب  ارأل  ار ج قارا حااطةقم ي  جهة م كا شه  ب  ب او  ا ب يم األ  جع  اسأخ ًح 
 ل حاذ  قل  دون خص ة األ حا حتي ب  خصت األ إ ة حا حا وظف.  ح  حاا ب االسصجفحخيساذ ح

ت سالب ي  ااةل ا حقام  األ حخجسةجل  تسدون حاا اطم األ   وايألل بي    ا رسالب اافرةن : 2ةجمغخ حئا  -4
مل    رروا   ا رسالب اافررةن حلج رطم حاسرر  يرست تمففررذشة.  ابار   ررةا   ؤرلحا حار األ حاسرر    رسغ قهة تمففررذ حلج رط

 أل حا األ حا بفةة  حاا ب حاس فل به  مل تمففذ حام ةط حاوحؤل ب  سطفا ااطال باة حار األ حافبالر  حارذ  ح رسغ قه 
 تمففررذ حام ررةطل يفبارر   مرره ب  ررسطفا ب عررة ادررأل غفرر  ااطررا ي  ررت تجسرره ااةشرر  ل اوضررح  الفرره اسرر  دررلب تمففررذا

  اس  حجسه .
 خةةطررم غةجررم دهررذح حاوضررع باح  االساطررفال  ا دررأل تجواالهررة إارر  باح  ةقةدفررم بدررا  ررهوامل  ذاررك ب  ةةجررم 

ب  حا رالا  ير    حا األ حا بفةة  اع حا األ حافبال  األ ؤفأ  األ حاالح م  حامهة رمل  اسعرح امرة حخججر ح) حخ ارةد
  األ تمففذ كا حلج طم.

افةجفررم: ت رسالب يرر  حام ررةطةا حاسرر  م يسف ر  ت ررافا جسةئاهررة ب  توضررفجهة حاافةجرةا حخؤصررةئفم  حا  رروب حا -5
 ت لب شذا حخؤصرةئفةا ير   حاسما حا  ل األ  ةل حاسطوة حاسةةاا  حا ا ا حا امفم الةح م اةافًة ب  اجة افًة اثا

ج بررةام    شرردا  ررلح لل خرر حئا ب  ة رروب دفةجفررم ؤفررأ   دررأل إ رر ح  حا  ةةجررةا دررفأل ااسالررف حا  شرر حا ب  حامسررةئ
حا  ابم اثا ا ةةجم حلةبةه بجات إ سث ةة حلةبةه بةا افبةا  حا افبةا ي  ام  م بخ ى. إن حخ سب ةل حاافرل 

 3.االافةجةا حخؤصةئفم  حا  وب   دأل األ ا حقام  ف  ب  ةل حا م  م  حكس ة) حا الافةا قصل تصجفجهة

                                                 
 .293ل ا  ع  ةدال صمبادئ علم اإلدارة هل  حا  ة ل ل   خ  نل اة ل حا  -1
 .294ل ا  ع  ةدال صالمفاهيم اإلدارية الحديثةةاعةن  اةال  خ  نل   -2
 .294ل صمرجع سابقاة ل حا هل  حا  ة ل ل   خ  نل   -3
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 :لرقابةلاألساليب الكمية  /ثانيا
 الفهة خرال حاب رليأل  حم س ةاالام ي    الفم حا قةبم  ال  حا      كثف  ل  قل  حا حل ةافي حاد فم حا  س

ي  حا  كةال  اسطالي تمففرذ حا  ر   ةا حاعرا م تاطرفا   ح سالحاةتهة ه   حاد افوت  حجس ةة بحا ةضففأل ببل 
ال  اسج فا ذارك مدرل اسمففذ تالك حا     ة  تم فا اقفا ااطوحا حاب ا  حخ  ح حا حا اسالفم حاوح ي حا فةب دهة

 1:جذك  امهة حقسصةا م ال  ب ةافي  ال فم  حم س ةااأل 
:  ابل حاسجالفا حا اد  بؤل بشرت شرذا حل رةافي  شرو ب رالوش دفرةج  اساطرفا  ا حقارم  تو فره حا اد حاسجالفا  -1

 دمرررة ل ج رررال تصرررمفع..   اوضرررو ه حل ة ررر  تجالفرررا   الفرررةا  اا ارررةا حاب رررا  اارررلب تمففرررذ ا رررةةاع ااسالفرررم
ه ررةا حا  ررةةاع شفدالفررًة   امفررًة ؤفررأ ت ترري حاب الفررةا امط فررًةل  تمففررذ كررا   الفررم يسطالرري  امررًة اجررلاًح  ارروحةا  ا

 شررذح حل ررالوش اررأل حاسجالفررا خاحررم حل ررالوش حا اةضرر  اوحررف  تو فرره  حجسهررة ااسالفررم  اهررة  اررأل دررل    اررأل 
ال حا اطرا حا راد  حارذ   ا حقام اار ى حاب را ا ا و رم   الفرةا ا كارمل  تر تاا ارع ببعرهة حارابد ارأل خر

   ف  اال با حا ام  االفبةافةا حاس  يس دا امهة حا     .
 ش  إؤلى حاط ق حا  سالام ي  إاحة  حا  ةةاع تت تطوا شة األ قاا ش كم ا بوجرم  ط ا م حا  ةة حاج ج: -2

حا  ررةة   ررغفالهة. ط ا ررمتا بةااررم ا رردالم إ  ررة)  ؤررلحا حخجسررةج االصررفةجم  ررت إ ررةا   1957حلا ادفررم يرر   ررةب 
 2حخسا) ال  تمففذ كا اه م. حم ساةة حؤس ةلتأخذ ببفأل  حاج ج م
يرر  حاساطررفا  ا حقاررم  اررأل  تدالفررم ج ررةطةا حا  رر    حا  تاطررم دابعررهة دس تفرري  امرر ل  شررذح حل ررالوش  ررسالب 

 .     حاذ   جلا ال  تمففذ حا  بجفأ تأخذ تالك حلج طم شدا شادم حل  ةل يست خااهة إ اةا حا  ةة حاج ج
  ةل حخج ةئفمل ؤفرأ ترست حا  ةةجرم درفأل حار األ ل سالب ي  ااةل حا قةبم  ال   األ تمففذ حاب الوش دف ا:    -3

 3تمففذ حا     . ح سغ قهحا سوقع  حا األ حافبال  حاذ  
ط ا رررم اسدةاالرررم االسجالفرررا  حا قةبرررم ت رررة ل حخاحة   الررر  ا حقارررم حا  ررر   ةال ؤفرررأ تسعررر أل بةخضرررةيم إاررر   و شررر

بةخضرةيم ج رطم حا اسالفرم اال  ر   ةا تاطفا حاوقم  حاسدالفرم األ يسع ألسم ف    ةجًاة  خ  تاطفطفةًّ حااةجي حا
ا   ةجي ةقةد   ةاأ يس ثا ي  الى اطةب م حاسمففذ حافبال  ا ة  اا تاطفطره  ترويف  حا بالوارةا حا مة رام ب رة إ

 حخ  ح حا  حاسصجفجفم. حتاةذ دفا 

                                                 
 .299ل ص2012الطاة م  حام    حاسو اعل اص ل ل احة قاة  اوتحديات القرن الواحد والعشرين -إدارة العمالبافأل  ال حاب ا  ؤ ألل  -1
 .525ل ا  ع  ةدال صبيئة وتكنولوجية إدارة وتكنولوجية إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطةاصطف  يو ف كةي ل  -2
 .115ل ا  ع  ةدال صأساسيات علم اإلدارة ال   اة ل  -3
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إا  ةغام كا األ حا  رة ل  حا برون   Earned.Value حا ف م حا دس ام حا ف م حا دس ام: تبوا  ذ ة يد    -4
ي  إ اةا ط اا ا فة  ا سوى حاس لب ي  حا      اسجليرل حا صرةةاف حاسر  تج الهرة حا  رة ل  ذارك دهرل) اب يرم 
ؤات حارليبةا حا ةافرم حاسر   فجصرا  الفهرة حا  رة ل ارأل حا برون  اوح فرل تالرك حارليبةا ارع ت رلب  رف  حاب را ير  

 1ط ق اسجليل حاليبةا  اوح فلشة؛         شمةر  لحا
 ش  ا فة   فل ا فة   اام حاس رلب حافبالر  ير  حا  ر   ل ب  ك رة   رةل بأجهرة باح  افجرص  حام ام حاج  م: -5

 2 .  تسدون حام ام حاج  م األ   بيأل ش ة:Project Healthحجم حا       
   ا ثرا ج رام حاس رلب حافبالر  Time Performance Indicator  ر   ا شر  باح  حاوقرم   حاار   حل ل: •

  ال  حلةض ي   قم تمففذ حا       ا ةةجسه بةاوقم حاا ب اسمففذ جفه حاب ا؛
   ا ثررا ج ررام حادالفررم االب ررا Cost Performance Indexحاارر   حاثررةج :  ا رر   ا شرر  باح  حادالفررم   •

 ذح حاب ا  ال  بةض حاوحقع؛حا ما  ك ة شو ا لة ي  اوح جم حا      إا  حادالفم حافبالفم اه
شررر  د جرررةاج حاب رررا حارررذ   بسررر ب حا  ررر    تمففرررذا يررر  حافسررر   حا  االرررم تج ف رررة لشرررلح)  حا وح جرررةا حاس لي ارررم: -6

 ا دررأل حا ررول بجهررة خطررم ك فررم  ةق فررم يررست  8حا  رر    يهرر  باح  االسبافرر   ررأل بشررلح)   فة ررةا حا  رر    ا ررلاًة.
ش  تارفأل  رةا  حخير حاحا حا مس ر  تج ف هرة  حامف رةا حا مس ر   تج الهرة تجعف شة  حا وحي م  الفهة قاا يس   اجلا    

خال شذا حافس    كذح حلاوحل حاس  ت سب ا اسج فا شل) ابفأل. يه  تباف  ك    اةا  افصرا اا جرةاج حاب را 
 حاذ  ت غي حا م  م ي  تمففذا خال يس    امفم اجلا . 

حاد فم حاسر    رسالاهة حا رلةح  ير  اارةل  يحل ةافحا ةافم األ جالفا بةام ام ستجالفا حام ي حا ةافم:  بسا  حا -7
.  ا وب ب الوش تجالفا حام ي  ال  يد   بن ب  ةقت اطالا قل  دون  ل ت حا ف م ير   ال  حا  ةةاع حا قةبم حا ةافم

ؤررل ذحتررهل  ادررأل  مررلاة يم رري إارر  ةقررت بخرر  يإجرره   دررأل بن  بطرر  امما ذحا قف ررمل  حلةقررةب حا  ررسالام يرر  
ب  اررأل قةئ رم حا ف حجفررم حاب وافررم   رةةاع   حا م  ررةاش تجالفررا حام رام اررأخوذ  ب ة ررًة ارأل حا رروحئت حا ةافررم اال ب رالو 

اح  حادالررر  لج رررطم حا  ررر     قفررة  ا كررر ا حا رررةا   ارررل  تج فرررا ل ت رررسالب شرررذا حام ررري يرر  قفرررة  ح 4 حاررلخا.
 ج طم حا اسالفم يفه األشلح) حا طالوبم امهة  ذاك  ال  شفئم اةافم.لح

 
 

                                                 
 .264ا  ع  ةدال صفي دراسة إدارة المشاريع،  إدارة المشاريع المعاصرة منهج متكاملاو   بؤ ل خف  حاليألل  -1
 .271ص نفس المرجع،  –2
 .115ل ص2014ل احة حا مةشج االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل المالية العامة النظرية والتطبيقاج ل خصة جمل  -3
 .402ل ص5200ل حالحة حااةابفم االم  ل حخ دملةامل اص ل ، اإلدارة المعاصرةش اف  ال  -4
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 في المشروع ومكوناتهخصائص النظام الرقابي المطلب الرابع: 
 بسارر    رروا ب  ج ررةب ةقررةد  يرر  ب  ا رر    بارر  غة ررم يرر  حلش فررمل  ذاررك اعرر ةن حاسم ررفا دررفأل حليرر حا 
حا بمفرفأل ب  حا دالفرفأل يفهرةل  اسج فرا حاغة ررم حاسر  بج ر  ارأل ب الهرة.  االجررليأ  رأل ادوجرةا ب  ج رةب ةقرةد  يإجرره 

 ةا م حاسب ) إا  حااصةئص حاس    سة  دهة حام ةب حا قةد .  الة دمة ب
 أوال/ خصائص النظام الرقابي الفعال:

حا  رر   ةا  ادررأل م  بسارر  ب  ج ررةب اال قةبررم  فررلًح ب   بررةخسا)اررأل حاطافبرر  بن تاسالررف ب ررةافي حا قةبررم 
 1يال :  ال  اا و م األ حااصةئص بش هة اة حؤسوى يبةًم إم إذح 

ب حا قررةد  حارذ   بس رل  الرر  دفةجرةا  ابالوارةا غفرر  اقف رم  رفمسج  مرره قر حةحا إاحةارم ةقةدفررم إن حام رة حالقرم: -1
ب  ؤا حا  داا حا سبال م بةاب الفم حخجسة فم  ؤس   دون حام ةب حا قةد  اقفا  اي بن  غف  قةاة   ال  اوح هم

  بس ل  ال  دفةجةا  ابالواةا اثاسم  حجفجم.
ل ا رة حم رسب ةلا فرة  حامسرةئج حربام حافهرت ب   محاط ارا حا  رسالادرون تي  ببد حلؤفةن  هوام حافهت:  -2

ل  اررأل   ررم  ررلب حا ررلة   الرر  تصررجفجهل اررذاك يماغرر  بن حمججرر ح)يرر ا  إارر   ررلب حا ررلة   الرر  تجليررل اوضررو  
 .    تدون إ  ح حا حا قةبم  هالم  افهوام االبةاالفأل بةا 

شرو ذارك حام رةب حارذ    درأل تبليالره ارفه  حم رس  حة إن حام ةب حا قةد  حاافل  حافبرةل  حا رةاة  الر حا   جم:  -3
جسهررة  ب  إي ررا ا وح هررم حااطررا حا سغفرر    حا رر  ) غفرر  حا سوقبررم  ءج ررة شررو ذاررك حام ررةب حا قررةد  حا ررةاة  الرر  

 ي حم  ليل  ا ن تغفف   ذة  ي  ابةا ه حل ة فم؛ 
 ثرةا  شرو ذارك حام رةب حا قرةد  حارذ  :  ك رة ذك جرة  رةب ًة إن حام رةب حا قرةد  حاحمجج حيرةا   م حخداأل  أل  -4

قارا ؤرل  هة ا رة يسطالري حا ر  م ير  حخدراأل  مهرة  حا ر  م  ير  توحرفا  حمجج حيرةا حكس رة)  دأل األ خااه 
  تصجفجهة قاا تفةق هة؛ حمجج حيةاحا بالواةا حاا ام  حا ائ م  حالقف م حاس   جسة هة حا لي  ا بةاام 

حاجةافرررم ب   حمجج حيرررةا حكس رررة)صررر  حارررم ت حا قةدفرررم حا  رررسالام  الررر  حاسماررر  بةا  رررس اا:  اررري بن م ت س -5
حا س حامم اع حاب الفم حخجسة فم  ءج ة  ال  حا لي  بن   ب   ةشلح االجصول  ال  ب ةافي ةقةدفم ت دمه األ حاسمار  

تدررون  حخ رر ح حا حاسصررجفجفم حاسرر  اررأل شررأجهة تفررةا  إشررلحة حاسدررةافف حاسرر  قررل  حتاررةذقاررا  قو هررة  بةمجج حيررةا
   ف م؛

 حمجج حيرةاإن ب  ج ةب ةقرةد  يبرةل شرو ذارك حام رةب حارذ  م   رف  ي را إار  : حمجج حيةاإادةجفم تصجفح  -6
حااوش ارررم  رررأل حا برررةيف  حا وضرررو م  ادمررره حام رررةب حارررذ  يوضرررح  ا سررر ه اا و رررم ارررأل حااطررروحا  حل  رررةل ب  

                                                 
 .298ل ص2008احة  حئا االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل اإلدارة واألعمال، حابةا   حةاح اهل ل حاغةا  طةش  اج ألل  -1
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بن   ف  إا  حا  ردالم  ؤالواهرة  شرذح يسطالري  شذح  بم  بن حام ةب حا قةد   اي حمجج حيةالحخ  ح حا اسصجفح 
 .حجج حيةااأل حا اطا بن  عع ا ا ًة اا و م األ حخةشةاحا ي  حاجةما حاس  يسوقع بن تدون يفهة 

  فرررع خطررروحا حا قةبرررم: إن   الفرررم حا قةبرررم تسدرررون ارررأل اا و رررم ارررأل حااطررروحا  ررروح  يررر  تجليرررل  ح رررسالحب -7
 حتارررةذا ةةجرررم حلاح  حافبالررر  بةا برررةيف   ارررأل  أل حلاح  حافبالررر لحا برررةيف  حا قةدفرررم تا فرررع دفةجرررةا  ابالوارررةا  ررر

 إ  ح حا تصجفجفم  بةاسةا  يإن ج ص ي  إؤلى حااطوحا حا ةب م قل ي ا  إا   لب يبةافم حام ةب حا قةد .
: إن حام رررةب حا قرررةد  م   رررسطفع ةقةبرررم كرررا حااطررروحا  حلج رررطم  حا  ةة رررةا حخ رررس حتفافمحاس كفررر   الررر   -8

 حخ رس حتفافم ءذح ؤلن شذح يإن تدالفسه قل م تدون اار ة   اهرذح  اري حاس كفر   الر  حابوحارا  حام رةط  حخ  ح حا 
 1  سالدةا؛حاحول   حل حلج طم  حاب الفةا  حلؤلحن حاج  م  حا ب ل   حاس  قل ت ا   تهلا باأل   اام 

شاصررفم يبمررلاة   ح ساررةةحافبررةل  ارري  بم  اعررع  ا جررلاحا حا قررةد  حام ررةب حاحا وضررو فم  حاوحقبفررم: ب   -9
تدررون حلا حا  حل ررةافي حا قةدفررم حا  ررسالام شاصررفم  يررإن شاصررفم حا ررلي  ب  شاصررفم حا رر ؤ   قررل ترر    
 الرر  حاجدررت  الرر  حلاح   تابالرره ؤد ررًة غفرر   ررالفت  اهررذح  ارري بن تس فرر  حلج  ررم حا قةدفررم بةا وضررو فمل بغررد 

  حمخسفةة؛ةة قةدًا االسجليل حام    أل جو  حا بفةة حا وضو    اي بن  دون حا بف
 ثانيا/ مكونات نظام الرقابة في المشاريع:

 2:يسدون حام ةب حا قةد  ي  ب  ا     األ  ا م بق ةب  ش 
حا قةبم حاعرةبطم:  حاسر  تب را ارأل خرال حل هر   حا ححرل  اال رلخاا  حا ا  رةا ار  ةح بةاب الفرم حاسجوافرم  -1

 دا خةصل يةا       جسةج احئ ة إا  حا لخاا اثا حا روحا دهل) ضاا حا      كدا  اا  ةا حا      ب
 حا بلحال  حاس   جواهة إا  اا  ةا ي  شدا  الع  خلاةا ذحا اوححفةا  ابرةيف  اسفرا  الفهرةل  شمرة  رأت  
ا ة  هة  حخؤ ة  ي  قفرة  حا وحرفةا  ابرةيف  تالرك حا ا  رةال ببرل ذارك يرست تجوارا ا رةيفه شرذح حااهرة  

بجفأ   ةةجهة بةا  ةيفه ذحا حا وحاي حاثةدسم ب  حا جلا   الفةل  جول دل ةا إا  حرةؤي حا ر حة إا   هة  ا ةةجم 
 حاذ  يلة ه  اساذ ب أجه حخ  ح  حا طالوش. 

حا قةبرم حافةؤصرم: تبر )  الر  بجهرة ةقةبرم اوححررفةا اا  رةا حا  ر     إذ بن شرذا حا قةبرم ت رسالب اسأكررل   -2
ت رف  بج ري ارة شرو ااطررا اهرةل  حا اؤر  بن شرذا حا قةبرم تطاررا  ارأل بن شر  ط   را حا  ر    حا سفرا  الفهررة

 الرر  كةيررم ا ررةش  حا  رر    ببررل بن يرروي  اررلي  حا  رر    حا وحررفةا  حا رر  ط حا طالوبررم ا ا  ررةا حا  رر   . 

                                                 
ل احة  حئا االم وة  حاسو اعل حاطابم حاثةاثمل   ةنل حلةانل منظمات العمال: المفاهيم والوظائف وا  اجفو  حا  ا ل ؤ أل حا مصوة  ة  ل  -1

 .64ل ص 2012
 .255ل ا  ع  ةدال صإدارة المشاريع ودراسة جدواها االقتصاديةؤ أل إد حشفت دالوطل  -2
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ب ا  ررةا  ببررل بن   يةا  ررسففل اررأل حا  رر     رروح  كررةن  هررم خةحررم ب   هررم  ةاررمل يإجرره يهررست بةالة ررم حل ارر
 ا      اع ش  ط حا اول دهة.تسطةدا اوححفةا ح

 احا قةبم حااؤ م:  ش  حا فرةب بةا هرةب حا قةدفرم ببرل تمففرذ حا  ر    ب  ببرل إجارة    را كرا ا ؤالرم ارأل ا حؤر -3
حا  ر   ل يسررست ا ةةجرم جسررةئج   را حا  رر    ارع حا بررةيف  حا وضرو م  ررالفًة ير  حااطررمل  ذارك ا حررل حمجج حيررةا 

 اا.  ارأل شمرة يرإن شرذح حامرو   ارأل حا قةبرم  بر ) بةا قةبرم ارة ببرل حا قةبرم   ا هة  امع تد حة ؤل  هة ي  حا  رس
  ا ك  بةاسجليل  ال  إكس ة) ي ص تج فأل حا  ةةاع حا  س االفم اال م  ةا حجطاقة األ باح  حا  ةةاع حاجةافم.

  حا دا حآلت  يوضح ادوجةا حا قةبم  ال  حا     .
 ت العملية الرقابة في المشروع(: مكونا10-2الشكل رقم )                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .300ل ا  ع  ةدال صإدارة وجدولة المشاريعاج ل تويفا اةض ل  المصدر:
تو ل ي  دلح م حا  ر    ةقةبرم ضرةبطم  الر  الخاترهل يهر  تعراا حا  ر    اةجبرم ؤرل ن ب  خطرأ ير  

 .حاالح مل  ي  شذا حا  ؤالم يست  ضع حلشلح)  حااطا  حا بةيف   حاا حاج
بارة يرر  حا  ؤالررم حاثةجفررم اررأل حا  رر    يررست حاسمففررذ  ارع شررذح حاسمففررذ تررست ةقةبررم اس حامررم اررع بج ررطم حا  رر     

 االسأكل األ بن حاب ا يست  يا حلشلح)  حاا حاج  حا بةيف .
 بخف ح  ملاة ججصا  ال  حا ا  ةا حامهةئفم اال  ر      رة  شرذح حلخفر   رأل ط ارا ةقةبرم مؤ رم  الر   

 1ذح  دون ب  ةةجم حمجاة  حافبال  بةا بةيف  حا وضو م  شذح اة يوضجه حا دا حا ةدا.حا ا  ةال  ش
                                                 

 .301ل صمرجع سابقؤ أل إد حشفت دالوطل  -1

 األداء الموارد

 معلومات مرتدة

 وضــــــــــع األهداف
 والمعايير والبرامج 

 مقارنة اإلنجاز الفعلي
 بالمعايير الموضوعة 

 التنفـــــــــــــــــــــــــــــيذ

 قيــــــــــــــــاس   
 اإلنجـــــــــــــــاز

 المخرجات المدخالت

 ـــــــقةرقابة الح رقابــــة متزامنة رقابة تمهيدية ضابطة
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 الثاني  خالصة الفصل
يسفرررا اب رررت حا اسصرررفأل يررر  حابالررروب حخاحةارررم  الررر  بن شمرررةر جرررو فأل ارررأل حاوظرررةئف يررر  إاحة  حل  رررةل  شررر  

 بر ) بةا م ررأ   شر   الر  حلغالرري   ظرةئف حا رلي   حاساطرفال تم ررفتل حاسو فرهل حا قةبرم     ظررةئف حا م  رم ب  ارة
حاس  جال  هة ي  ام  ةا حل  ةل حخجسة فم  ذاك اثا  حخجسةجل حاس رواال حاس رواألل حاسار األل...حا  ل  قرل إجصري 

 إشس ةامة ؤول  حامو  حل ل األ حاوظةئف حاس    ةة هة حا لي  ي  حا     .
 حاسرر  يررست اررأل خااهررة تجليررل  يرر  حا  رر     بررل حاساطررفا حاوظففررم حل ة ررفم حاسرر  ت رراا حاوظررةئف حلخرر ى 

 حاغة رررةا  حاو رررةئا  رررأل ط ارررا إحرررلحة حا ررر حةحا  ة رررت حا فة رررةا حا اسالفرررم. يرررةاساطفا ضررر  ة  ؤس فرررم امارررةه ب 
 ارسص دسجليرل حلشرلح)  حخادةجرةا حا طالروش اسج ف هرةل  حل  ةل ب  ج ةط ارأل حلج رطم يهرو   ا األ ا     ب 

 لح) حااطم. توضفح ا ة كا ي ا ي  تمففذ بش
 ابسا  حاسم فت حاوظففم حاثةجفم األ  حاوظةئف حخاحةام اال لي  ي  حا  ر     شرو حخطرةة حابرةب ادةيرم حاوؤرلحا 

 بةاسررررةا  ت رررردفا  (Differentiation)حخاحةاررررم يرررر  حا  رررر     ب ررررة  تجليررررل حا هررررةب  حا  رررر  افةا  حاس ففرررر  دفمهررررة 
ك ررة بن  اسج ررا بشررلح) حا  رر   . (Integration)ل  تدةاالهررة حاوؤررلحا احخررا حا م  ررم ب  حا  رر     تم ررفا حل  ررة

يرة" "ا لارم حخاحة  " حةاماالمدرم"  "ةا وجرلحتم " ير  كسرةدهت.  حا الطةا حلج طم دفأل حاباقةا يافأل حاسم فت   ظففرم   ي
  حا الطةا. حا هةب يافأل ة    شفدا خال األ  حا ةا م حاا  ام حا وحةا ااج   الفم بجهة  ال  حاسم فت

 بمررة  شفدالهرة حاسم ف رر   توظفرف حابررةاالفأل يفهرةل تدررون حااطررو   حا  رر   ارأل حررفةغم خطرا  حمجسهررة ار ا ب 
تج فرا حلشرلح) حاسم ف فرم. ير  شرذا حاوظففرم حخاحةارم  بةتارةا ي ارا حا  ر   شر  تو فره  حاسةافم ي  حاب الفرم حخاحةارم

  ظففرم حاسو فره    رةة إاراب را  تجففر شت. ي ارا حارأل خرال إةشرةا       دون األ  ح ي حا لي  تج فا بشلح) حا 
بؤفةجررة  الرر  بجهررة حاسجففرر ل ب  حا فررةا ل ب  حخةشررةال ب  حاباقررةا حخج ررةجفم. اهررذا حل رراةش  بسارر  حاسو فرره حاوظففررم 

 حا     . ك  اب ت حابةاالفأل ي   لجه دا ةطم ادةن ت حاسمففذ  اال     حلكث  بش فم ي  حا  سوى حخاحة  
بةخضةيم إا   تجليرل حا هرةب  تساه إا  تجليل بشلح) حا       حاسم فت  حاسو فه  م حاساطفا إذح كةجم  ظفف

 ء ررلحا حااطررا حا ةئ ررم  الرر  ؤ ررأل  حا  رر  افةا  بمررة  حاهفدررا حاسم ف رر   تو فرره ي اررا حا  رر    اسج فررا حلشررلح) 
ةن باح  حا سطالارةا حاا ارم االسمففرذ حا وحةا اسج فا تالك حلشرلح)ل يرإن  ظففرم حا قةبرم تساره إار  ضر   سالحبح  تو اع 

بةا رردا حاصررجفح  بةاسوقفررم حا مة رري  طا ررًة ا ررة شررو ااطررال  بةاسررةا  يهرر  حاب الفررم حاسرر  دوح ررطسهة  اررأل خااهررة 
تعررررررررر أل إاحة  حا  ررررررررر    برررررررررأن بج رررررررررطم حاسمففرررررررررذ حافبالررررررررر  تسفرررررررررا  تالاررررررررر  اسطالارررررررررةا حااطرررررررررا حا جرررررررررلا  ا رررررررررا ًة. 
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 تمهيد:
"   ررفالم امة ررام يرر  ت شرفل حا رر حةحا حخاحةاررم اررأل ؤفررأ Quantitatve Methodsتبسار  حل ررةافي حاد فررم "

 ي  حااهل  حاوقم  حا وحةا  تج فا حاجا حلاثا  حليعا اال  داا حاس  توح ه  ةات حل  ةل حافوب. حمقسصةا
حاجليثرررم حجسهارررم حل ررره حابال فرررم  حا برررةيف  حا اسالفرررم يررر  إاحة  اوحةاشرررة حا ةافرررم إن حادثفررر  ارررأل حا  ررر   ةا 

 حاا ر امل اررأل خررال ح ررسالحب حل ررةافي حاد فررم  شررو حل رالوش حاررذ   فعرر  إارر  ت شررفل حا رر حةحا  ؤ ة ررم حا م  ررةا 
ة حاسمةي رر  اررأل حؤس ررةما حاا ررةة  حا ةافررم  خصوًحررة اررة يسبالررا بةةتاةطةتهررة حاعرر اافم يعررا  ررأل تج ررفأل  ضرربه

 ضرر ةن حم ررس  حة يرر   رروق حاب ررا اررأل خررال ح س ررةا حالةح ررةا حا ةافررم  ت ررلي  حاسدالفررمل اررع حلخررذ ببررفأل حم ساررةة 
افهوا  حافةئل   حا ف م حاجةافرم خجارة  حا  ر    ب  إ ر ح    الفرم حم رسالحلل ا رة يسرفح اال م  رم حتارةذ حا ر حةحا ارأل 

 تج فا حلةبةه  حمدسبةا  أل حاب وحئفم ي  حتاةذ حا  حة.  الم حااف حا حا سةؤم خجاة  حا  ةةاع   
إن حتاررةذ حا رر حة دسمففررذ حا  رر   ل  بمرر  تاصررفص حا رروحةا حاعرر  ةام ارره ا ررة   ررسو ي  الرر  إاحة  حا  رر    
ح ررسغال شررذا حا رروحةا بةا رردا حلاثررا  بفة الفررم اسج فررا بشررلح) حا  رر   ل  اررأل حاعرر  ة  حاسأكررل بررأن حا رروحةا بدررا 

ثررا بجررل ذحتهررة قفررًلح اجررلًاح قواررة بةخضررةيم إارر  ارروةا حارر األ حاررذ   ارري  ررلب تاررة  ا  كررذاك اوححررفةا بجوح هررة ت 
  ش  ط حا      حاوح ي تج ف هة ب ة يالا  ؤة ةا  اسطالاةا حا  سالب اال     .

أل  األ شمة تا   بش فم حا وحةا ا ة يسو ي  ال  إاحة  حا      حاسبةاا ابهة بجرذة  شر وافم  ببمة رم كافر   ار
خرررال ح رررسالحب حاطررر ق حابال فرررم  حل رررةافي  حلا حا حاجليثرررم اسرررل فت   الفرررم حتارررةذ حا ررر حةحا  تج رررفأل ية الفرررم باح  

بةااصررروص يرر  ا ؤالرررم ت فررفت حاارررلحئا  ذاررك اسجليرررل حااررليا حارررذ   ج ررا بيعرررا حا مررةيع  بقرررا حل  ررةل بةا  ررةةاعل 
 حاسدةافف.

  إاحة  اوحةا حا       حاس  ت سالب ي  اارةل حاساطرفا  بسا  حاسجالفا حا اد  بؤل ب ةافي حا مهج حاد   ي
 حاسم فت  حاسو فه  اسةببم تمففذ حا     ةا حخجسة فم  حاالافمل  وح  كةجم حا سو رطم ب  حادافر   حاجارت امهرة  شرو 
 بؤل حل ةافي حاد فم ااجون حاب الفةال  اس ت شرذح حل رالوش بدوجره طرةبع شمل ر   بس رل  الر  حلشردةل  حا  رواةا
حاهمل فم  حاافةجفم كأ ة  اسطافا حاباقةا حا اةضفم حاس  ت با درفأل  مةحر   اسطالارةا حاساطرفا  حا سةببرم  امهرة 

 حاوقم  حا وحةا حا ةا م  اة شةبه ذاك.
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 المبحث األول: مدخل لألساليب الكمية 
ة   إاحة  حا  رر    يرر  توح رره حا  رر   ةا حافرروب حابليررل اررأل حاسجررل ةا  رروح  يرر  دفئررم   الهررة حالحخالفررم اثررا كفرر

ح سغال اوحةاشة  ءادةجفةتهة حا سةؤمل ب ي  دفئم   الهرة حااةة فرم اثرا ضرغوط حا مةي رم حا و روا  ير  حا روقل ا رة 
باى إارر  ظهرروة حاجة ررم م ررسالحب حل ررةافي حاد فررم يرر  حخاحة  حاجليثررم جسفاررم اعرراةام حا  رر   ةا حخقسصررةا مل 

الر  اة رم  ةافرم ارأل حاسب فرل  بحراجم حل رةافي حاس الفل رم حاسر  تبس رل  الر  ؤفأ بحاجم حا  ةكا حخاحةارم يفهرة  
حاسا بررم  حااطررأ  حااارر   حاذحتفررم ا ساررذ حا رر حة غفرر  يبةاررمل ك ررة بن جسررةئج حا رر حةحا إن اررت تدررأل اج رروبم  ا ررلة  ت ررليً ح 

 حجفًجة قل تس تي  الفهة خ ةئ  اةا م  اةافم م   دأل تبواعهة.
ةة  إار  حل رةافي حاد فرم اثرا بجرون حاب الفرةال حتارةذ حا ر حةل   الرت حخاحة ...حار ؛ ت سالب  ل  تباف حا اإلش

 ش  ب دا  ةب تسفا  ال  حا بةاام حاد فم الةح م ا ةكا حتارةذ حا ر حة ير  اارةل حخاحة ل يةا فرة  يسطالري ضر  ة  
م   درأل قفة ره م   درأل إاحةتره حاسباف  حاد    أل حابمةح   حآلافرةا  حاباقرةا حالحخالفرم ير  حلاح  طا رة اال ارلب "ارة

 1 حا فط    الفه"
 المطلب األول: ماهية األساليب الكمية

ا ل تطوةا حل ةافي حاد فم امذ حا  ن حا ةض  ؤس  حآلن دلة م كافر   إار  حاجرل حارذ  ارت  برل   رم شرك ير  
اا حا اسالفرم  حاسوحرا بن شذا حل ةافي ب لة اة تس ت بةل ة  حابال ر   حا مهار  حا رةاة  الر  حاسبةارا ارع حا  رد

إا  حاجالول حا  دمم اهةل يإجهة تس ت بةاسمو   حادث   حاس  توي  إادةجةا كاف   األ ب ا حم سالحب حاوح ع  حافبرةل ير  
 ابةاام ب  ل حا  داا حخاحةام ا ة  ابا جطةق ح سالحاهة  ح ًبة  ًلح.

 أوال/اإلختالف حول مصطلح األساليب الكمية:
بن شرررذح   مدرررل ارررأل حخشرررةة  إاررر  Quantitative Methodsحل رررةافي حاد فرررم"  قارررا تب ارررف اصرررطالح "

حا صررررطالح يسررررلحخا اررررع اصررررطالجةا بخرررر ى اثررررا بجررررون حاب الفررررةا   الررررت حخاحة .  اررررأل ب ررررا توضررررفح بببررررةا شررررذا 
حا صطالجةا ج ف  إا  بن بجون حاب الفةا   الت حخاحة    سالاةن ي  بغالي حلؤفةن ب دا اساةال  ارع ذارك يرإن 

 2حخا دفأل حا صطالجفأل م  بم  بةاع  ة  حاسطةدال  ي  شذح حاصلا ج ف  إا  حا اؤ ةا حآلتفم:حاسل

                                                 

حا الس   حاوطم  حا ةا  دور استخدام األساليب الكمية في تحسين أداء المؤسسات الصناعية الجزائرية، إاهةب  جفة  ل جاوى  ال حاص لل  -1
جوي ا   24-23افي حاد فم  ا ةشة ي  حتاةذ حا  حةحا حخاحةامل كالفم حابالوب حمقسصةا م   الوب حاس فف ل  ةابم  دفدل ل حاا حئ ل ؤول حل ة

 .40ل ص2008
احة حاوةق االم    حاسو اعل حاطابم حاثةجفم  (،Microsoft Excelمدخل إلى األساليب الكمية مع التطبيقات بإستخدام )جات  ال  جاتل  -2
 .12ل ص 2008 ةنل حلةانل  



 األساليب الكمية المستخدمة في جدولة موارد المشاريع                                                      : لثثاالفصل ال 

186 

 

  ثرا ارأل   هرم ج ر  حارابد  ةغت بن حاسلحخا كاف  دفأل  الرت حخاحة  حاجليثرم  بجرون حاب الفرةا إم بن ذارك م -1
الجفأل اس حايةن ارأل   يإن حا صطDunn.and.Romsingإم  ةجاة  حؤلح األ اوضو  ب  ع  بش ا. يج ي ةب   

   هم ج     الفمل ي  ؤفأل تو ل حخسايةا اقف م دفمه ة األ   هم ج   تا ال م.
يبالت حخاحة   بده ب دا بيعا يال فم حل ةافي حاد فرمل  بةاسرةا  يإجه رة  فعران ح رسالحب  الرت حخاحة  لجره 

 داا    الفةا حتاةذ حا  حة.  شرذح بكث  قلة  األ بجون حاب الفةا  ال  حاسباف   أل ؤة ةا حخاحة  ي  ابةاام حا 
  حاذ  ي ى بن اصطالح  الت حخاحة  تبافر   رأل يال رفم اامفرم  الر  حاجة رم إار  تجالفرا R.E.Marklandاة ي كلا  

 تدون ا داا  وقفم  ذحا طافبم طواالم حلال. بكث  ؤصةيم ا  داا حخاحة  حا ب ل  حاس   ةا  اة
 Operational   ررررأل حااجررررأ بةا  ررررداا حاب الفةتفررررم  يرررر  ؤررررفأل بن اصررررطالح بجررررون حاب الفررررةا شررررو تبافرررر

Problems  حاس  ت فا إا  بن تدون ذحا طافبم قصف   حلال    دأل بن جاؤ  بن ت  فم بجون حاب الفرةا حاسر  
إجس  ا ي  حلادفةا حلا ادفم  ة ا األ حااجرأ ير  حاب الفرةا حاب رد ام خرال حاجر ش حابةا فرم حاثةجفرم  ابةااسهرة 

 بم قصف   حلال ب اي ايمةافدفم شذا حاب الفةا .تدون ذحا طاف
  حاس ففرررررررررر  دررررررررررفأل بجررررررررررون حاب الفررررررررررةا   الررررررررررت حخاحة  حاررررررررررذ  بشررررررررررةة إافرررررررررره R.E.Marklandك ررررررررررة قررررررررررلب  

 R.E.Sehellenberger  األ بن ابالرت حخاحة  خصرةئص اس فر    رأل بجرون حاب الفرةا. يهرو يهرست برةا  حةحا  الر  
اس كفرر  دث ررا بكارر  اررأل بجررون حاب الفررةا  الرر  حااةجرري حخج ررةج     ا فررا إارر  حPolicy Levelا ررسوى حا فة ررم  
حآلام. ك ة بجه   فا إا  بن  دون بكث  األ بجون حاب الفةا اب يم ب   ) حا روق  حاطالري. إن  - ؤةما حخج ةن

 الررت حخاحة   بررول كثفررً ح  الرر  جفرره حامررو  اررأل حلا حا حاسجالفالفررم اثررا بجررون حاب الفررةال إم بجرره بكثرر  إاةحكررة ب عررة 
 1بةلا حا حاسجالفالفم حا و هم ججو حاسجالفا حخقسصةا   حامف  .

يررر  حاوقرررم حاجةضررر   الرررت حخاحة    فرررا إاررر  حل رررةافي حاد فرررم  حام ذ رررم حا اةضرررفم ا رررة  ابالررره   فرررا حاصرررالم  -2
  حاسلحخا اع بجون حاب الفةا ي  ظا تو فع افهوب بجون حاب الفةا جف هة اس  ا  وحجي حاباقةا ي  حام ت. 

الا ي  تب اف بجون حاب الفةا األ قاا   بفم بجون حاب الفةا ي  حا  الدرم حا سجرل  بأجهرة تطافرا  شذح اة ج
حاطررر ق حابال فرررم  الررر  حا  رررداا حا ب رررل  يررر  تو فررره  ءاحة  حلج  رررم حادافررر   االا ررر   حآلما  حام ررروا يررر  حاصرررمة م 

ير  ح رسالحب حام رةذج ير  ابةاارم  حل  ةل  حاجدوام  شذح اة  ابا بجرون حاب الفرةا تسرلحخا ارع حل رةافي حاد فرم 
 2 ؤا حا  داا.

                                                 

1- Ch.A.Gallagher, H.J.Watson, Quantitative Methods for Business Decision, Mcgraw-Hill Book Co, New York, 
1981, pp77-79. 

 .12ص ل2016ل احة حاامةن االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل في إدارة األعمالالكمية  األساليباج ل حافةتح اج وا حا غ ب ل  -2
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   ال  بن حل ةافي حاد فم تل   حافوب بأ  ة   ليل   ش : بجون Gallagher and Watsonاهذح ي كل  
حاب الفررةال  الررت حخاحة ل تجالفررا حاسدالفررم  حابةئررلل حخؤصررة ل إم بن حاارروش   حؤررل يرر  شررذا حل ررةافي  شررو بن تدررون 

 داا حل  ةل.  اجفم    الفم ي  ا 
إن  الررت حخاحة  ةغررت إ ررسالحاه األ ررةافي حاد فررم يرر  تطاف ةترره حادثفرر    حا اسالفررمل م حل يوح رره حرربوبةا  ليررل   -3

ي  شذح حم سالحب  ي  ا لاسهة إن حادثف  األ حا  داا حخاحةام تس ت دلة م  ةافم األ حاسب فل م   درأل ابةااسهرة 
 ذح مدل األ ح س ةا ج ةذج جو فم تسا ب اع اة م تب فلشة. ؤالهة األ خال دمة  حام ةذج حاد فم. اه

  يإن اة م  ةافم األ حاسب فل ي  حا  داا  اة رم  ةافرم ارأل حمضرط حش ير  N.P.Loomba ك ة   ول  
حاافئرررم ت ارررل ارررأل بش فرررم حا رررلخا حامرررو   يررر  حخاحة . يرررر  ؤرررفأل بن اة رررم باجررر  ارررأل حاسب فرررل يررر  حا  رررداا  يرررر  

ل اررأل بش فررم حا ررلخا حاد رر  يرر  حخاحة .  شررذح حاسجليررل ي اررل اررأل بش فررم حا ررلخا حاسدررةاال  دررفأل حمضررط حش بةاافئررم ت ارر
 1حا لخا حاد    حا لخا حامو   ي  ؤا ا داا حا  حة.

 ابررا شررذح اررة ذشرري إافرره "ارروةجه  بة ررس جةر" ؤفرررأ   يررة  الررت حخاحة  بأجرره: " يررأل  ضررع حام ررةذج حا اةضرررفم 
تالرك حام رةذج". ؤفرأ تارلة حخشرةة  إار  بن حافرأل ير تاا بارةجافأل حل ل شرو بن ا  داا حا  حة  تطوا    ةئا ؤرا 

ؤرررا حا  رررداا بة رررسالحب حل رررةافي حاد فرررم يسطالررري حاا ح رررم  حاجصرررةيم يررر  حخسفرررةة حل رررالوش ب  حام ررروذج حا ائرررتل 
ش ب  ط ا ررم  بةاسررةا  يررإن ؤررا حا  ررداا اررفه بةاعرر  ة  شررو احاررم ح ررسالحب حل ررةافي حاد فررمل  ءج ررة شررو احاررم ب ررالو 

حررةجع حا رر حة حاصررجفجم  حا ائ ررم يرر  ح ررسالحب شررذا حل ررةافيل  حاثررةج  يرر تاا بةا  ررداا حخاحةاررم حا ب ررل  حاسرر  
 2تسطالي تطوا  ج ةذج جو فم ت  ح اصةجع حا  حة ح سالحب خا ته  ب ح سه يفهة.

 تعريف األساليب الكمية: /ثانيا
حلا حا ب  حاط ق حاس  ت سالب األ قاا اساذ حا  حة دهل)    دأل تب اف حل ةافي حاد فم بأجهة "اا و م األ -

ابةااررم ا رردالم اررةل  اسج فررا ذاررك مدررل اررأل تررويف  حا ررلة حادررةي  اررأل حاافةجررةا حا سبال ررم بةا  رردالم حا لة  ررمل  كررذاك 
 3تجليل  حفةغم حاف ضفةا حا طالوبمل  تجليل حابوحاا حا       ال  حا  دالم ب دا ااةش  ب  غف  ااةش ."

  ااررةل إاحة  حخجسررةجل يررست تجليررل حا  ررسال اةا ارأل حا رروحا حل افررم  حليررل  حابةاالررم  ب ررم اررلخاا بخرر ى ارثا يرر
اب الفرم حخجسررةجل ارع ذكرر  اةشفرم حا ا  ررةال شررذح ارأل  ةجرري  ارأل  ةجرري بخرر  يسطالري كفففررم ح رسالحب شررذا حاافةجررةا 

 ف  ااةش . حا وحةا  تطا هة اسجليل حاف ضفةا  حابوحاا حا      ب دا ااةش  ب  غ
                                                 

 .12ا  ع  ةدال صل في إدارة األعمال الكمية األساليباج ل حافةتح اج وا حا غ ب ل   -1
 .16ا  ع  ةدال ص (،Microsoft Excel) باستخداممدخل إلى األساليب الكمية مع التطبيقات جات  ال  جاتل   -2
ل 2007ة ؤةال االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانلل احالجديد في األساليب الكمية وبحوث العمليات هفالم  ال هللا  بفلل   -3

 .15ص
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 تبرر ) ب ًعررة بأجهررة "حام ررةذج حا اةضررفم ب  حاد فررم حاسرر  اررأل خااهررة يررست تم ررفت كةيررم افرر احا حا  رردالم حخاحةاررم  -
 حاسباف   مهة بباقةا ةاةضفم األ ابةاما  اساةيمةا  تف ض ش  ط اال سغف حا حا  سالام اامة  تالرك حا برةاما 

ا حاا اررم اررأل حا رروحةا حا سةؤررم  حاسرر  يسصررف ق ررت امهررة يرر  كوجهررة ب  حا ساةيمررةا  اررست ا ررت شررذا حا بررةاما بةاافةجررة
 1. وحدم  حاابد حلخ  اسغف حا ا ة يمة ي طافبم حا  دالم"

شذح  بم  بن حام وذج حا اةض   بسا  حاو فالم  حل الوش حاس  تست ابةاام حا  داا األ خااهرةل  ارأل ببرل  
 طافبم حا  دالمل  بةاسةا  يست حاسوحا إا  حاجا حا طالوش.ذاك تا    الفهة حاسجالفاا حا ائ م  حا مة ام ؤ ي 

  إاررر  بن حل رررةافي حاد فرررم تبس رررل  الررر : "إ رررسب ةل حابالرررت حاجرررليأ اال  رررةكا حاسررر  تم رررأ يررر  Beerي رررل بشرررةة   -
حخاحة ل  حا قةبررررم  الرررر  حليرررر حا  حآلما  حا رررروحا حل افررررم  حام ررررل يرررر  دفئررررسهت حاطافبفررررمل  شرررر  ب ررررالوش خررررةص ااالررررا 

 2.ةقةدفم بةا فة   حا  ةةجم  حاسما  بةا الور حا سوقع األ خال ج وذج  ال   اال وقف" إ س حتفافم
  دررأل تب افهررة ب عررة  الرر  بجهررة "حم س ررةا  الرر  ب ررةافي حا اةضررفةا  حخؤصررة  يرر  ابةااررم حا  ررداا  حتاررةذ  -

إطرررةة ج ررروذج حا ررر حةحا يررر  حا    رررم ارررأل خرررال حاسبافررر   مهرررة ةاةضرررفة ب  ك فرررةل  ذارررك ببرررل بن يرررست حرررفةغسهة يررر  
ةاةضرر  يررست يفرره ح ررسفبةش كةيررم  مةحرر   ا واررةا حا  رردالمل بجفررأ ؤررا شررذح حام رروذج يرر ا  إارر  حاجصررول  الرر  

 3حا  ش حا حاد فم حاا ام ال ت   الفم حتاةذ حا  حة ب أن ؤا حا  دالم يبالفة ي  حاوحقع حابال  ".
خؤصرةئفم  كفففرم ح س رةاا ير   قل بؤةط شذح حاسب ارف ببرل   مةحر  تس ثرا ير  اا و رم حاطر ق حا اةضرفم  ح

حفةغم  ؤرا حا  رداا  اب يرم   فرع حا سغفر حا حا جفطرم دهرةل ارأل ب را حاجصرول  الر  حا  شر حا حاا ارم ارل ت 
 حا  حة.

تبسا  حل ةافي حاد فمل ب الوش ةاةض  يست األ خااه ابةاارم حا  رةكا حخقسصرةا م  حخاحةارم ب  رةجل  حا روحةا  -
 4ا  حاط ق حاس  ت سالب األ قاا اساذ  حا  حة ا بةاام حا  ةكا.حا سةؤم األ حاافةجةا  حلا ح

 ا ررسمل افهرروب حاسجالفررا حاد رر  إارر  حم ررسبةجم دسطاف ررةا بجررون حاب الفررةا  حخؤصررة   حا اةضررفةا  قررل  ررة ل 
 ح سالحب حل ةافي حاد فم ي  ض ةن اقم حا  حة حخاحة  بةم س ةا  الر  جسرةئج حا بالوارةا  حلةقرةب حاسر  ت شرل اسارذ

 حا  حة ي  تجليل بيعا ؤالول ا دمم اال  ةكا حاس  يوح هوجهة  حلشلح) حاس  ي غاون ي  تج ف هة.
                                                 

 .16ل ا  ع  ةدال صالجديد في األساليب الكمية وبحوث العمليات هفالم  ال هللا  بفلل  -1
ناعية القرارات اإلدارية مع التطبيق على بعض المؤسسات الص تخاذااألساليب الكمية في تحسين فعالية  ستخداماأثر ل خالفل  ال  -2

 . 126ص ل2010ل 3كالفم حابالوب حمقسصةا م  حاس فف   حابالوب حاساةةامل  ةابم حاا حئ   الوب حاس فف ل ل بط  ؤم اكسوةحالوالخدمية بوالية تيارت
اسو اعل ل احة حا ف    االم    حمدخل إلى األساليب الكمية في التسويق: تطبيقات في منظمات األعمال االنتاجية والخدميةحافعا ا الل  -3

 .16ل ص2008حلةانل   ةنل  حاطابم حل ا ل
ساليب الكمية وعالقتها بجودة القرارات اإلدارية دراسة ميدانية للبنوك العاملة في ألمعوقات استخدام ا صةب حاليأل اج ل ؤ وجمل  -4

 .37ل ص2012ل اذك   اة  سف ل كالفم حابالوب حخاحةامل  ةابم حل ش ل يال طفألل فلسطين
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تبسا  حل ةافي حاد فم حا مهج حابال   حاذ  ي با بجون حاب الفةا بةتاةذ حا  حةحا حابال فم ؤول كفففم تص فت 
 ةا حامةاة .  ا بج  م حا بلحا  حا وى حابةاالم  يً ة ا   ط تسطالي تاصفصهة ي  حا وح

 اررذاك  ارري حاس كفرر   الرر  ضرر  ة  تطافررا حاط ا ررم حابال فررم اجررا ا ررةكا حخاحة   تج فررا حم ررسغال حلاثررا 
اال رروحةا حا ةافررم  حاا رر ام  حا ةا ررمل  ت ررف  حل ررةافي حاد فررم إارر  تطافررا حا ررمهج حابال رر  يرر  ؤررا ا ررةكا حخاحة  يرر  

ببل بن بحاجم إاحة  اروحةا حا  ر   ةا   الفرم اب رل  ير   قسمرة ااةل حاساطفا  حاسم فت  حاسو فه  حا قةبم  غف شةل 
حاجةا  ب اي تبلا  ت ةبك  تلحخا حا سغف حا حا       حا سرأ    ب ر حة ابرفأل؛ ك رة بحراجم حا ر حةحا حخاحةارم ت رسال ب 

حابليرل  ب ً ة اوضو فم ت وب  الفهةل  ب رةافي بكثر  اقرم ت رسالاهة  قرل   رلا ير  حل رةافي حاد فرم باح  يبةارم اجرا
 األ حا  داا ي  ااسالف حا اةما.

 ثالثا/ مجاالت استخدام األساليب الكمية:
ت سالب حل ةافي حاد فم ي  حابليل األ حا ارةما  ذارك ؤ ري حاجة رم إافهرة  ؤ ري جرو  حا  ردالم حا طالروش 

 1تجالفالهةل  األ دفأل حا اةما حاس  تطاا يفهة حل ةافي حاد فم اة يال :
ترررر ا  ا ًةح اه رررة يرررر  اارررةل حاساطررررفا حاب رررد  ل حتاررررةذ حا ررر حةحا  حاسو اررررع حلاثررررا حا ارررةل حاب ررررد  : ؤفرررأ  -

 اإلادةجةا حاب د ام حا سةؤم؛
حا اررةل حا ررةا : ت ررسالب يرر  حامرروحؤ  حا ةافررم كةا صررةة)ل اف حجفررم حاررل ل  تج فررا تو اررع حا ثررةا  اال ف حجفررم  الرر   -

 حلغ حض حا اسالفم؛
ل  تاففد حاسدالفم ي  حاسصمفع  حخجسةج  حام ا  غف شة؛  ت سالب ااةل حاصمة م: ؤفأ ت ا  إا  تب فت حا بح -

 ب عة ي  حاصمة ةا حاث فالم كصمة م حا فألل حااوحخ   حاطةئ حا  كفففم حفةجسهة؛
 ي  ااةل حخج ة حا اامة  حاا وة  حا  ةةاع حاعا م اسويف  حاوقم حا  سالب اال     ؛ -

م ا ة يلل  ال  بجهة ت سالب ي  كةيرم اارةما حاجفرة  يهر   شمةر ااةما بخ ى ت سالب يفهة حل ةافي حاد ف
 2ت سالب كذاك ي :

 .حا اةما حخاحةام ؤفأ توي  حا بالواةا حاا ام متاةذ حا  حة حا مة ي ي  حاوقم حا مة ي -
 .إاحة  حا وحةا حاا  ام احخا حا     : األ خال تاطفا حا وى حابةاالمل   ل ام حابمص  حاا    ي  حا      -
 .  حا وحةا حا ةافم  حا جة افم: إاحة  حا جةي  حم سث ةةام  حاساطفا حا ةا ل  تجالفا حاسليا حام ل إاحة  -

                                                 

ل اذك   اة  سف ل بقطاع غزة ةوحل المشكالت لدي المؤسسات األهلي واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القراراج ل  فةشل  ةد   -1
 .48-47ل ص ص 2008كالفم حاساةة ل حااةابم حخ اافمل يال طفألل 

ل ؤسسة صناعة الكوابل فرع جنرال كابل بسكرةدراسة حالة م –أثر تطبيق األساليب الكمية على فاعلية إدارة الصيانة دم وة  ج فامل  -2
 .61ل ص2015اذك   اة  سف ل كالفم حابالوب حمقسصةا م  حاساةة    الوب حاس فف ل  ةابم اج ل خفع  ب د  ل حاا حئ ل 
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 .ي  ااةل حاساطفا األ خال اسةببم حا  ةةاع  ء لحا حااطم حا امفم حاا ام اسمففذ حا  ةةاع حا اسالفم -
 .حاب ال تاطفا   ل ام حا  ةةاعإاحة  حخجسةج: تاطفا حاساهف ل ا حقام حا ا  نل ا حقام حااوا ل  ل ل  -

 1ك ة تس ف  حل ةافي حاد فم ب ا و م األ حااصةئص:
إتارة  حل رالوش حابال ر  ير  حاسجالفررا ارأل ؤفرأ حا اؤ رم  تبر ) حا  رردالم  تطروا  ؤالرول دليالرمل  حخسارةة حاجررا  -

ة رسب ةل ضرروحبا حلاثرا بة رسالحب حاسا برمل  ء ارةا حاجررا حلاثرا ارأل خرال حاسمففرذ  ا ح بررم  ا حقارم حام روذج ب
 حا فة ؛

 إادةجفم حاد ف  أل ا ةكا  ليل  قل ت ه  ب مة  ابةاام حا  دالم حل ة فم ؤفأل تدون ذحا  اقم اساةاام؛ -
ح س ةا ب الوش امهج حام ت حاذ  يو ه حمجساةا إار  حا  ر    كدرا؛ يم ر ح اسو رع حاباقرم حاوظفففرم ير  حا  ر     -

ظةئفره  الر  بج رطم حاوظرةئف حلخر ىل يإجره ارأل حاعر  ة  تب ارف حاذ    سالب حل ةافي حاد فم  ب ر  ج رةط   
  فع حاسفة اا حا ساةاام حا ه م  تجليرل ب  شرة  الر  حا م  رم كدرا ججرو حاوظففرم حا سعر مم حا  ر    اوضرو  
حالةح ررمل  ا ررروب ي اررا حا  ررر    دسجالفررا حا  ررردالم    فررع حابمةحررر  حاسرر  تسرررأ    ترر    يررر  كررا ق رررت اررأل بق رررةب 

 اة  ب ) حخسصةةح ب مهج حام ت.حا       شذح 
 المطلب الثاني: أساليب المنهج الكمي وخطواته

ض أل حا مهج حاد   خاحة  حل  ةلل  ط ه حا ساصصفأل ي  شرذح حمتارةا حادثفر  ارأل حل رةافي حاد فرم حاسر  
اثرا ا روحةا ت سالب األ قاا اساذ حا ر حة ير  اارةل ت شرفل حا ر حةحا  ت فرفت حا  ر   ةا دهرل) تج فرا حم رسغال حل

 حا       است تطافا شذح حا مهج ي  حابليل األ حا اةما حخقسصةا م.
 2أوال/أساليب المنهج الكمي:

إن شررذا حل ررةافي ت ررع تجررم ا رر فةا ااسالفررم يرر  بادفررةا حا ررمهج حاد رر ل غفرر  بن حا ررةئع امهررة يرر ا ضرر أل 
حل رةافي حخؤصرةئفم  حارابد حلخر    موحن حل ةافي حاد فم ب  بجون حاب الفةا  حاابد حآلخ    ع تجرم  مروحن

 تجم  موحن حل ةافي حا اةضفم.
 اا و م حل ةافي حا اةضفم حاص يم:  تم  ت شذا إا   لا األ حا اةافع حا ئف فم  حاف  فم  ذاك ك ة يال  -1
 حا اةضفةا حاص ):  ت  ا شذا حا ا و م كا األ حاالوغةةاس ةا؛ حل ه  حااذة؛ حمؤس ةما؛ حا صفويةا؛ •
فةا حاسطاف فرررم:  ت ررر ا شرررذا حا ا و رررم كرررا ارررأل حا اةضرررفةا حا ةافرررم  حافوحئرررل  حم رررسث ةة ؛ ةاةضرررفةا حا اةضررر •

 .حاسجالفا حا ةا   حا جة ا 

                                                 

 .16ل ص2008انلل اةح حفة  االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلة نماذج وأساليب كمية في اإلدارة والتخطيطؤ فأل  ة فأل طب مل  -1
 .14ل ص2009ل احة حاوةق االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل تقييم وإدارة المشروعات المتوسطة والكبيرةل ا ال حافعا -2
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إن شررذا حاج اررم اررأل حل ررةافي حاد فررم   دررأل بن ت ررسالب يرر  ا ررداا ااسالفررم توح رره ام  ررم حل  ررةل ب رردا  ررةب 
  ءاحة  حا     ةا ب دا خةص  ذاك  ال   افا حا ثةل:

 .تجليل ج طم حاسبةال بةام ام اال      •
 ."Cost Benefit analysisإ  ح  ؤ ةبةا حاسدالفم  حلةبةه حاس   طالا  الفهة ح ت " •
 .ؤ ةش حا ف م حاجةافم اال      ب  حا اةاغ حام ل م ض أل ةب  اةل حا  سث   •
 .ؤ ةش حؤس ةما جاةه ب  ي ا حا      ي  ظا حا بطفةا  حا  ش حا حا سوي   •
 اد و) حا ةافم حا سوقبم اال     ةا  حاف ص حم سث ةةام.تجالفا ح •
اا و م حل ةافي حخؤصةئفم:  ت  ت شذا حا ا و م إا   رلا ارأل حاجر ب  حل رةافي حخؤصرةئفمل جاسرةة امهرة  -2

 حلشت  ش :
 .حخؤصة  حاوحف ل  ا  ا كا األ: ب ةافي   ض حاافةجةا؛ ب ةافي  جي حابفمةا •
 ة يال : ا ةيفه حام  م حا  ك ام؛ ا ةيفه حاس سم؛ ج ةذج حاسوقع  حلةقةب حا فة فمحخؤصة  حم سلما ل  ا  ا ا •

  ا سفةا األ شذا حاج ام األ حل ةافي حاد فم ي  حا اةما حاسةافم:
 .  ع  تجالفا حاافةجةا  أل حا      حا طالوش اةح سه −
ي  حلج طم حا اسالفم اثا: تطروا  إ  ح  حا  ةةجةا  حاسجالفاا حخؤصةئفم اسجليل ية الفم حا م  م ب  حا       −

ج ررةطةا حا افبررةا  حخجسررةج ضرر أل  ال ررالم  امفررم؛ ؤ ررةش حلةقررةب حا فة ررفم حا سوقبررم  حاجةافررم؛ إؤصررة  حا رروحةا 
حا سرروي    حا سوقبررم توي شررة اال  رر   ؛ ت فررفت ج ررةط حاارروا   حا ررفط    الرر  إجفررةق حا رروحةا اال  رر    اسجليررل اررلى 

 ً ة.اطةب سهة اال بةيف  حا جلا  ا ا
 1ب ةافي بجون حاب الفةا  ت  ا شذا حا ا و م  لاح كاف ح األ حل ةافي  بش هة اة يال : -3
   Linaer Programming                حاا اام حااطفم    •
               Dynamic Programmigحاا اام حاليمةادفم   •
                        Queuing Modelsج ةذج حمجس ةة    •
                            Decision Theoryحة  ج  ام حا    •
                   Probabilities Theoryج  ام حمؤس ةما •
 Matrices Methods                 ب الوش حا صفويةا   •
                           Markov chians  ا ا اةةكو) •

                                                 

1– J.G. Mohks, Operations Management, Theory and Problem, McGraw Hill Book Co, New York, 1988, p98. 
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                            Network Analysis       التحليل الشبكي •
                           Games Theoryج  ام حلابةش                           •
                      Qeuening Theorخطوط حمجس ةة        •
 Integer Programming             د اام حل لحا حاصجفجم •
                Non Linear Programmin حاا اام حااخطفم    •
                        Transportation Model ج وذج حام ا   •
  Assignment Model                   ج وذج حاساصفص   •
                                            Simulationحا جةكة       •

حرم تالرك حاسر  تسبالرا إن شذا حاج ام األ حل ةافي يست تطاف هة ي  ااسالف بج رطم حا م  رم ب  حا  ر     خة
 1بإ اةا حاجا حلاثا ي  ظا اجل ا م حا وحةا  تبلا حاالحئا  األ ذاك اة يال :

 .تجليل حم س حتفافةا حا ثال  حاس  يماغ  ح س ةاشة  مل ت ل ت حا      حااليل إا  حاوحقع حاب ال  •
 .ةيع كفة   حلاح  ضع بج  م حاج كم  حلاح  االب ةل ي  حا  ةةاع حااليل  األ ب ا حج فةدفم حاب ا    •
تاطررفا  اسةببررم تمففررذ حاارر حاج  حا  رر   ةال ؤفررأ يررست ح س ررةا حل ررةافي حاد فررم يرر  شررذا حاجةاررم طاررا ب ررالوش  •

  .PERT   ب الوش دف ا  C.P.Mحا  ةة حاج ج  
 ت سالب شذا حل ةافي ي  ااةل حم سغال حلاثا اال وحةا  حاوقرم  تجليرل حاوقرم حا سوقرع خجارة  حا  ر    

ذاررك   ررو) يرر ا تطافررا اهررذا حل ررةافي ب رردا ا ررهي يرر  حا اةؤررأ حا ةااررم.  حا رردا حاسررةا  يوضررح حاهفدررا  غفرر  
 حابةب لجوح  حل ةافي حاد فم.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .89ل ص2003 ش حن االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل  ل احةترشيد القرارات اإلدارية وفق المنهج الكميل  ن   خ  ل حافعا ا ال -1



 األساليب الكمية المستخدمة في جدولة موارد المشاريع                                                      : لثثاالفصل ال 

193 

 

 الهيكل العام ألنواع األساليب الكمية ضمن المنهج الكمي إلدارة األعمال (:01-3)الشكل رقم   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .14ل ا  ع  ةدال صدارة المشروعات المتوسطة والكبيرةإتقييم و ل حافعا ا الحااةؤأ بةم س ةا  ال   األ إ لحا المصدر:
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 :خطوات منهج األساليب الكمية /ثانيا
إن   الفم ح سالحب حل ةافي حاد فم م تست ب دا ح ساةط ل دا  اي بن تدون  يا امهافرم  ال فرم  حضرجمل 

 تفاهة  بفةن جسةئج  شل) ح سالحاهة يسطالي   وا يد    شل).  ض شذا حل ةافي  ت   كذاك إن   الفم
تساع حل رةافي حاد فرم  رلاح ارأل حااطروحا حاسر  تس رةبه ب ردا  رةب اا فرع حل رةافي إم بجره م يرست تسارع شرذا 
حااطروحا دس تفرري  حؤررل إج ررة   دررأل ت رل ت خطررو   الرر  بخرر ىل ب  تمففررذ خطروتفأل يرر   ن  حؤررلل ب  حااررل  باطررو  قاررا 

حااطو  حاس  ت ا هةل ك ة   دأل بن يست تبليا ب  تغفف  ارابد حااطروحا  شرذح ي  رع اطافبرم حااةؤرأ  حاامرة   إجسهة 
 1حاوحضح  حافهت حاافل اال عة ة  حا  ةكا امذ حاال  بةا     .

يةل ةافي حاد فم تبس ل امهاة اسدةاا ا بةاام حا  داا حاس  توح ههة حا م  م بصفم  ةارم  حا  ر   ةا 
خةحررم  ذاررك اررأل ب ررا تج فررا حخ ررسغال حلاثررا ا رروحةا حا  رر     تج فررا حافة الفررم  الرر  ا ررسوى حا رر حةحا بصررفم 

 2حخاحةامل  حا مهج حا ساع ي  ؤا حا  ةكا بةل ةافي حاد فم   دأل   ضه ي  شدا خطوحا ك ة يال :
أل حا  ردالم ير  شرردا حرفةغم حا  ردالم: تبسار  حااطررو  حل ار   مرل إ ر ح  حاسجالفررا حاد ر  ؤفرأ يرست حاسبافرر   ر  -1

حرفةغم  حضرجم  اقف رمل ي رأل حاعر  ة  تجليرل حا  ردالم ير  ؤرل ذحتهرة  اب يرم ب راةدهة حاج ف فرم ا ن حاس كفر   الر  
 ب  حضهة ب  شوحشلشة.

تجليررل اسغفرر حا حا رر حة  حا فرروا: حا سغفرر حا  حا فرروا شرر  حاسرر  تبارر   ررأل ظرر  ) ب  شرر  ط حا  رردالم حا ط  ؤررمل  -2
 3 حخسفةة بيعا حاجالول.  ي  اة يال  حا فوا حلكث  شفوً ة  ح سالحاة ي  حاوحقع حابال  : ي  ظالهة يست إتاةذ حا  حة 

 ؛قفوا حا وحةا حا ةا م  حاس  تس ثا بةا جلاحا ب  حا   ط حا سبال م بة سالحب حا وحةا حل افم حاا ام اإلجسةج •
  ب اإلجاة ل  تم  ت إا :حا فوا حا امفم  تس ثا بةا جلاحا ب  حا   ط حا سبال م بة سغال حاوقم حاا •

 .حا فوا حا امفم حا  تاطم بة سالحب حا دةئأل  حا بلحا ❖
 حا فوا حا امفم حا  تاطم بة سالحب حا وحةا حاا  ام. ❖

 حا فوا حا ةافم  تس ثا بةا جلاحا ب  حا   ط حا سبال م بة سالحب حا وحةا حا ةافم. •
اطررو  حاسةافررم  شرر  إ رلحا حام رروذج حا مة رريل  ذاررك دمرة  ج رروذج امة رري: ببرل تجليررل حا  رردالم  اسغف حتهررة تارلب حا -3

بةا با دفأل حا  دالم  حابوحاا حا       الفهة  حا   ) حا جفطرم دهرة ل را حاسوحرا إار  قر حة  رالفتل  ادرون حام روذج 
 بةاس ثفا حا اةض  اال  دالم  ذاك ي  شدا ابةاما  اس  جةا ت ثا حا  دالم حا ط  ؤم.

                                                 

أثر استخدام األساليب الكمية في تحسين فعالية اتخاذ القرارات اإلدارية مع التطبيق على بعض المؤسسات الصناعية خالفل  ال ل  -1
 .131ل صا  ع  ةدال والخدمية بوالية تيارت

 .23ص ل2004 لل حخ دملةامل اص االم    حاسو اع احة حااةابم حااليل  ،الكمي في مجال العمال لتحليلجافا اج ل ا   ل ح -2
 .21ل صا  ع  ةدا، والتخطيطنماذج وأساليب كمية في اإلدارة ؤ فأل  ة فأل طب هل  –3
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 1ذجل   دأل إ  ةاهة بةآلت : شمةر  ل  بجوح  ةئف فم األ حام ة
 حام ةذج حا اةضفم حا جلا   ش  حاس  تسأاف األ  وحاا  اسغف حا  حضجم  اب  يم الى اساذ حا  حة. •
حام ةذج حا اةضفم حخ س حتفافم  ش  حاس  يرست حرفةغسهة ارأل قارا اسارذ حا ر حةل دمرةً   الر  اوقرف ابرفأل  اطالرا  •

  ال  شذح حا وقف افهوب  إ س حتفافم .
 ا اةضفم حمؤس ةافم  ش  حاس  تسأاف األ  وحاا  اسغف حا حؤس ةافم غف   حضجم الى اساذ حا  حة؛حام ةذج ح •
حام ررةذج حا اةضررفم حخؤصررةئفم  حا جة ررافم شررذح حامررو  ارره ح ررسالحاةا  ةدسررم  اب  يررمل  تررست بةاا ررةطم  حاصررفم  •

 حااطفم.
ير  حام روذج  اطالرا  الفهرة دفمرةا حاجصول  ال  حاافةجةا: يماغ  حاجصول  ال  حاافةجرةا حاسر   رو) ت رسالب  -4

حخاخررةلل  تبسارر  اثررا شررذا حاافةجررةا ب ثةبررم ادوجررة ب ة ررفة االم رروذج حاررذ   بارر   ررأل ت ثفررا تررةب االج ف ررم  حاوحقررع  يرر  
 اعالالم.ؤةام حاجصول  ال  دفةجةا غف  اائ م  و) يس تي  ال  ذاك حاوحول إا  جسةئج 

اثررا ل ض حاسوحررا إارر  بيعررا حامسررةئج  ءارر  حاجررا حؤررا حام رروذج: يررست يرر  شررذا حا  ؤالررم تطرروا  حام رروذج بغرر -5
 اال  دالم حا ط  ؤمل  تبس ل اقم حامسةئج  ال  الى اقم دفةجةا حخاخةل  كذاك حام وذج حا  سالب.

حاسج ا األ حرجم حام روذج: شرو حخسفرةة كةارا االم روذج االسأكرل ارأل بجره   رلب ت ثرفا اقفً رة اال  ردالم حاج ف فرم ارأل  -6
حكس ةل حاافةجةا حا  سالامل يهرذا حااطرو  ت رة ل ير  تجليرل ارلى  روا    حقبفرم حاجرا خال حاسأكفل األ الى اقم   

 ت دأل األ حتاةذ إ  ح حا تصجفجفم ؤس  يست حاسوحا إا  ج وذج  دون اائ ة.  ارست حاسج را ارأل حرجم حام روذج 
 2األ جةؤفسفأل ش ة:

افررم  الرر  حاسمارر  كال ررة ال ذاررك  الرر  يررست حاسأكررل اررأل قررلة  حام رروذج  الرر  حاسمارر ل إذ كال ررة كةجررم قررلة  حام رروذج  ة •
 كفة   حام وذج.

يررست حمخسفررةة  ررأل ط اررا حا  ةةجررم دررفأل حامسررةئج حاسرر  يررست حاجصررول  الفهررة اررأل تطافررا حام رروذجل  حامسررةئج حاسرر    •
   دأل حاجصول  الفهة األ ا ن تطاف ه.

تال   حاافةجةا يف ة إذح كةن إن ا ؤالم حاسمففذ اف م خةت م حامطةق  ءج ة مدل األ بن تب اهة   الفم  تمففذ حامسةئج: -7
حام وذج بجة م إا  حاسبليا  حاسج فأل بب اف م شمةر ؤة م اذاك. يف  حاجةارم حل ار  ترست ا ح برم حا  حؤرا حا رةب م 
ب  ا ؤالررم حاسمففررذ اررأل ب ررا إاخررةل حاسبررلياا حا  ا ررم إارر  تج ررفأل حام رروذج اررفائت حاجةاررم حاوحقبفررم  اج ررا حامسررةئج 

 ن حام وذج  يا اة شو اسوقع يإن حاب ا   س   بجةاسه حا حشمم ك ة يوضح حا دا حآلت .حا   و  امه. بب إذح كة

                                                 

 .18ل ص ع  ةداجفه حا   ل نماذج وأساليب كمية في اإلدارة والتخطيطؤ فأل  ة فأل طب هل  -1

 .24ا  ع  ةدال  الكمي في مجال العمال، لتحليلجافا اج ل ا   ل ح -2
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 (: مراحل الطريقة العليمة في بناء وتنفيذ النموذج02-3الشكل رقم ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل ري والتطبيـقأساليب التحليل الكمي في مجال التخطـيط الحضـري واإلقليمـي بـين النظـاج ل  ة ت اج ل شباةن حابرةج ل المصدر:
 .38ل ص2006 احة حاصفة  االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةن حلةانل

 توضح حااطوحا حا ةب م ا حؤا دمة  حل الوش حاد   متاةذ حا  حة  حاس  تالب بةكس ة) حلغ حض  حفةغم 
 ررت يررست حاجصررول  الرر  حا  رردالم  ررت تجليررل اسغفرر حا حا رر حة  حا فرروال يالرر  ذاررك دمررة  ج رروذج امة رري اهررذا حا سغفرر حال 

 دفةجةا حخاخةل اجا حام وذجل  ببلشة  اي حاسج ا األ حجم حام وذج اسمففذ حامسةئج ي  حاوحقع حابال  .
 المطلب الثالث: مزايا وعيوب استخدام األساليب الكمية

 ررة  تأ ف ررة  الرر  اررة ت ررلبل ي ررل ح احاا حاجة ررم ججررو ح س ررةا ج ررةذج  ب ررةافي  ال فررم اس شررفل حا رر حة حخاحة  ب
يم ررات اررع اررة شررو اطرر  ه اررأل تجررل ةا باررةب ام  ررةا حل  ررةلل ي ررل حت رربم ب رردا كافرر  ح ررسالحاةا  تطاف ررةا 

 حل ةافي حاد فم  ج ةذ هة  ال  ا داا حا  حة خال حافس   حا ةضفمل  م حل شذح حمتاةا اسوححا ؤس  حآلن.
 
 

 حلغ حض حكس ة)

 حفةغم حا  دالم

 تجليل اسغف حا حا  حة  حا فوا

 دمة  حام وذج

 ؤا حام وذج  تج ا األ حجسه

 حم س  حة بةام وذج

جالفا إ ةا  ت
  ء  ح  حاسبليا

ؤا اشا حاسبليا حا

 ض  ة ؟

 

 تمففذ حاجا

 جبت

 م
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 أسباب تطور استخدام األساليب الكمية: /أوال
حا اسالفرم يرر  حاوقررم حارر حشألل  ت حيررل   حا  رر   ةا ام ررةط حاررذ  ت روب برره حا م  ررةا حخاحةاررمج ر ح ا اررةا  ؤاررت ح

حاسب فررلحا حاسرر  تس ررت دهررة حخ رر ح حا حخاحةاررمل  ءاةحر حخاحة  ا ررلى بش فررم حا رر حة حخاحة  حا ررالفتل ي ررل تبررلى حافرروب 
  ابرر ى شررذح حاسطرروة يررل   حابررةات ررسالب يرر  كثفرر  اررأل ا ل م ت بحرراج ل ررسالحب حل ررةافي حاد فررم ارروحطأل ج ررأتهةح

 1حم سالحب إا  ب اةش كثف   امهة:
بن حادثف  األ ا داا حا  حة ي  حا م  ةا حاجليثم  حا     ةا حادافر   م   درأل حاسبةارا ابهرة ب  ابةااسهرة  -1

 بط ا م بخ ىل ا ة  ابا حل ةافي حاد فم ض  ةام  اائ م ا بةاام اثا تالك حا  داا.
 ةا  اة  دون اطالوبة األ قاا  هةا ابفمم  كةاجدوارمل ؤ الرم حل رهتل حاامرور  غف شرة...  إن حاسف ف  حاد    -2

 ؤفأ إن شذح حاسف ف  ب لة اة   ثا ببًلح اوضو فة يإجه  ج ا إقمةً ة بيعا االاهةا حاس  تطالاه.
حا شررفل   يرر  ؤررةما كثفرر   تدررون حا  رردالم حا رر حا ؤالهررة  ليررل   م خارر    ررةب م  بس ررل  الفهررة يرر  حررمع حا رر حةحا -3

ب أجهة  االسبةاا ارع ا رداا ارأل شرذح حا افرا يرإن حل رةافي حاد فرم   درأل بن تدرون يبةارم ير  حاسوحرا إار  بيعرا 
 حا  حةحا حا  دمم.

ي  حا  داا حا سد ة  يإن حل الوش حاد   جف ه   دأل بن   سالب بصروة  اسدر ة  اصرمع حا ر حةحا ارع ا ح رة   -4
شرررذح ارررة  ابرررا حل رررةافي حاد فرررم   رررفالم اه رررم يررر  تجوارررا حادثفررر  ارررأل حاسغفررر  حاجةحرررا يررر  دفةجرررةا حا رررلخاا.   

حا  داا إا  ؤةما ج طفرم   درأل ابةااسهرة  ؤالهرة بط ا رم ج طفرم ب عرة ا رة  افرف حابري  حخاحة   الر  حرةجع 
 حا  حة.

إن حل رررةافي حاد فرررم ت رررة ل  ب ررردا يبرررةل  الررر  ح رررسالحب حاجة ررروش ؤفرررأ بن حادثفررر  ارررأل حل  رررةل حاج رررةدفم  -5
الفررةا حا اةضررفم   دررأل حا فررةب دهررة ب ررهوام بة ررسالحب حاجة رروش. اهررذح يررإن ح ررسالحب حاجوح ررفي ب ررلة اررة   ررها  حاب 

ح سالحب حل ةافي حاد فم يإجه  ي  إادةجةا إضةيفم كاف   اس وب حل ةافي حاد فم ب بةااسهة  ؤرا حا  رداا حلكثر  
  هوام حاس  تست دهة حآلن األ خال حاا حاج حاجوح في.تب فلح  حاس  ات  دأل بةخادةن دل ن حاجة وش حا فةب دهة بةا

 ةافي حاد فرم إار   يرةق ل سالحب ححظهوة حاا حاج حابال فم حا سطوة  االج ةشل  حاس  اهة حل   حاوحضح ي  ايع  -6
 ررس حتفا  حاررذ   بسارر  اررأل بشررت حام ررةطةا حاسرر  ت رروب دهررة حخاحة  حابالفررة؛  حاررذ  خ ح رربم دالغررم ا ررسوى حاساطررفا ح

 حاسرر    دررأل بن ت رره   الفررم حخجسررةج  حاسارر األ  لا االسبرر )  الرر  حل رراةش حادةامررم  ةح  حا  ررةكا حا  سبصررفم  ررسب 
 2. حاس واا  حام ا  غف شة األ حا  ةكا حاس    دأل بن توح ه حا م  م

                                                 

 .28-27ص ا  ع  ةدال ص ،(Microsoft Excel) باستخداممدخل إلى األساليب الكمية مع التطبيقات  ال  جاتل  -1
 .21ل ص2005طابم حل ا ل   ةنل حلةانل ل احة  حئا االم    حاسو اعل حانظم دعم القرارات ا   ال حا  حق اج ل حا ةا  ل  -2
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 حخقسصرةا م خرال  حا ر كةا حاصرمة فميوضح حاال ل حاسةا  ح سالحب حل ه حابال فم  حل ةافي حاد فم ي  
حخقسصرةا م  ر ح  ح رسالحب شرذا حل رةافي.  ا هر   الًفرة بن  حاويوةحاليأل حا ةضففأل  حامسةئج حا سج  م األ ؤفأ حاب 

 شذا حا  كةا ت سالب ب ةافي اسبلا   اسمو م األ ب ا خلام بغ حض اسبلا  ب عة.
 (: تطبيقات األساليب الكمية01-3الجدول رقم )

 الوفورات السنوية لتطبيقسنة ا األساليب المطبقة نوع التطبيق الشركة
 

United 

Airlines 

  رررررررررررررررررل اررررررررم   اررررررررررةا حابررررررررر ا
 ا دةتررررررررررري حاجاررررررررر   حااطروط

 حااررررررررررررررروام اإليررررررررررفررررررررررة  بجة ةا
 ررررررررم.حاررررررررررر بةئرررررررررأل بأاجرر  تدررررررررالفررررر

 حاا اررارررررررررم حااررررررطفرررررررررم
 د ارررراررررررررررررم حل رررررررررررررررررلحا
 حاصجفجمل ج  اررررررررم

 حخجس ررررررررررةةل  حاسمارررررررررررررر 

 
 1986  

 
 اايفأل ا مة 6

Citgo 

Petroleum 

Corp 

 رررةي  باثررررررررررالفم   الفررررررررررم حا صررررررررر
 حاسررررررررررررروةالل حاسررررررو اع  ت واررررررا

 حا مسارررررةا.

 حام ذ ررررررررررررررمل حاا ارارررررررم
 حااطفمل حاسجالفا حا اد 

  حاسماررررررررررر .

 
1987 

 
 االفون ا مة 70

San Francisc  o 

Police 

Department 

 ررررررررررم رررررررررل ام  ج ررررر  حا رررررررررر طررررر
 بط ا م اثرررررررررررررررال  ارررررررررأل خرررررال

 ج ررررررررررةب اج رررررررررررررررروش.

 حام ذ مل د اام
 حل لحا حاصجفجم  

  حاسما .

 
1989 

 
 االفون ا مة 11

 

IBM 

 

 تدرررررررررةاا حا ادرررررررررم حاوطرررمفررررررررررررم
 رررررع حاغررررررررفةةا ارررررررررررر  جةا قطررررررررر

 اسج فرررررررررررررأل  ا ت حاالارررررررررررررم.

 حام رررررررررررذ مل ج رررررررررررررةذج
 حا اررر  نل  حا جةكة .

 
1990 

 
 االفون ا مة 250

Delta 

 Airlines 
تب رررفت حاررر بح ارررأل خرررال تجليرررل بجررروح   

 حاطةئ حا حلكث  شجمة اررررررجالفة.
  رررررررررررررررلحاد اارررررررررررم حل
 حاصجفجم.

 
1994 

 
 االفون ا مة 100

Digital 

Equipment  

Corp 

 إ رررررررررةا  دمة   ال الرررررم حاسرررررررروةارررررررل
 حابررررررررةا فم االسرررررروةالل حا صرررةجعل

 ا حك  حاسو اعل حا وحقع حا جس الم.   

 د ااررررررررررم حل رررررررررررررلحا 
 ررررررررررم.حاصجفج

 
1995 

 
 االفون ا مة 800 

Suth African    

Defense 

 Force 

 إ ةا  تص فرررررت ؤات  ت دفرررررررررررا
 قوحا حاليررررررة   بج  م ب الجسهررة

 بط ا رررررررم اثررررررررررررال .

 د اارررررررررم حل ررررررررررررررلحا  
 حاصجفجرررررررررم.

 
1997 

 
 دالفون ا مة 1.1
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Taco 

Bell 
  ل ارررررررررررم حابةاالفرررررررأل بأاثالفم

 اس ليررررررررررت حاالاررررررررم حا  غوبررررررم 
 اال بةئررررررررررررررررأل بأاجرررررررررر  تدالفررررررررررررم. 

 حاسجالفرررررررا حا ارررررررررررد ل
 حا جةكرررررررررة ل حاسما .

 
1998 

 
 االفون ا مة 13

 

Hewlett     -  

Packard 

 إ ةا  تص فت بؤاةب  اوحقع 
 اارررررررر  ن حا برررلحا ي  خا 

 إجسرررررررررررةج حاطةببررررررررررررةا اإل فررررة  
 بأشررررررررررررلح) حخجسررررررررررررررررةج.

 
 خطررررررررروط حمجس رررررررررةة.

 
1998 

 
  وحئل بكث  األ 

 االفون ا مة 280
 

Source: Frederieck S.Hilier, G.J.Lieberman, Introduction to Operations Research, McGraw-Hill, Boston, 
USA, 2001, p4.  ( دسص  

إن ح رسالحب حل رةافي حاد فررم ير  إاحة  حل  ررةل إت رع  تمررةا  ير  حاج ارم حلخفرر   ارأل حا رر ن حاب ر األ  بلح ررم 
م يرر   وحجرري حاجفررة  حا اسالفررم  اررأل بش هررة حاسطرروةحا حا رر ن حاوحؤررل  حاب رر  ن  ذاررك ح ررساةبم االسطرروةحا حاسرر  ؤصررال

 حاس  ؤصالم ي  ت مفةا حاجة وش  حاا اافةا حااةش  .
ي  حابص  حاجةا  حاذ   ب ) ببص  حا بالواةتفم يرإن  حقرع حاجرةل ا م  رةا حل  رةل  حا  ر   ةا يسطالري 

حتاررةذ حا رر حة حا شررفلل  شمررة يسطالرري تررويف  ك فررةا  جو فررةا ااسالفررم اررأل حاافةجررةا  حا  شرر حا حاد فررم حاا اررم اب الفررم 
 1حلا  حم سبةجم بةل ةافي حخؤصةئفم  حل ةافي حاد فم كأ ه اسج فا حم سغال حلاثا ا وحةا حا م  م.

 ثانيا/ مزايا وعيوب استخدام األساليب الكمية:
حخ اةدفرةا حاسر   ج  هرة إن شذا حل ةافي حا  ا م إا  ح سالحب حل ةافي حاد فم تس حيا اع حادثف  األ حا  ح رة    -1

 2ح سالحب شذا حل ةافيل  األ شذا حا  ح ة اة يال :
إن حل ررةافي حاد فررم حاسرر  تبس ررل  الرر  حام ررةذج كسبافرر حا تا ال ررم  ررأل حا  ررداا حاوحقبفررم ت ررة ل  الرر  حافهررت  •

 حا  اع  حا و   ل  ل حا  داا  شذح اة  جسة ه حةجع حا  حة ي  بكث  حلؤفةن.
افي حاد فرررم  ج رررا حا رررلة  حابال فرررم  الررر  حاسماررر  حلكثررر  اقرررم يررر  حا رررلى حا صرررف   حا سو رررا إن ح رررسالحب حل رررة •

  حاطواا ا ةةجم بأ م ط ا م بخ ى.
تبسا  حل ةافي حاد فم   فالم يبةام ي  حاسبةاا اع حا  داا حادالفم  حا  رداا حاا ئفرم ا رة  ابالهرة حرةاجم  •

 جع حا  حة.امطةق  ح ع األ حا  داا حخاحةام حاس  يوح ههة حة

                                                 

 .62ل ص2008   ةنل حلةانل لاحة حاوةق االم    حاسو اع لاألساليب الكمية والنوعية في دعم  قرارات المنظمةل حافعا ا ال -1
 .28 ةدال ص ل ا  ع(Microsoft Excelباستخدام )مدخل إلى األساليب الكمية مع التطبيقات  ال  جاتل  -2
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تررروي  حل رررةافي حاد فرررم حاوقرررم  حااهرررل  اقرررم حا ررر حة  رررأل ط ارررا ح رررسالحب حااررر حاج حاجة ررروبفم ؤسررر   ارررو كةجرررم  •
 1حا  دالم اسد ة    ها قفة هة  ال  ؤةما  ةب م ا ة الم اثا  ل ام حخجسةج افس   قةاام.

 ربم االسبةارا ارع حا  رداا بطر ق إن حاسمو   حاسبلا ي  حل رةافي حاد فرم  ج ةذ هرة حا اسالفرم   رلب إادةجرةا  ح •
ااسالفمل يةام ةذج حاوحففم تدون اففل  اوحف  الور حلج  م ب  حا  داا  حاسما  دهة ا ن بن تجلا حا  الك 
حليعررا اال ررالور حاررذ   ارري ح س ررةاا ك ررة شررو حاجررةل يرر  ج رروذج حمججررلحة  ج ررةذج حخجس ررةة. يرر  ؤررفأل جاررل 

حلشررلح) حا طالوبررم يرر    ررا حام رروذج ا ررة  ابالهررة اائ ررم اسجليررل حام ررةذج حا بفةةاررم ت رروب بررةؤسوح  حاهررل) ب  
 ا الك حام ةط حليعا ب  حلاثا ي  تج فا حاهل).

رررأل حرررةجع حا ررر حة ارررأل تصرررمفف ق حةحتررره إاررر  قررر حةحا اا اارررم  قررر حةحا غفررر   • إن حل رررةافي حاد فرررم  ج ةذ هرررة ت دي
 رةا اجرلا  بارة حا ر حةحا غفر  حا ا اارم اا اام. حل ار    درأل بن تسجرول إار  قر حةحا ة تفمفرم تسارذ  يرا تبالف

يهرر  حاسرر  يسفرر أل اهررة حررةجع حا رر حة اررع حخ ررسفةا  اررأل حل ررةافي حاد فررم  ج ةذ هررة يرر    الفررم ؤررا حا  ررداا 
  تج فا حخ سغال حلاثا اال وحةا حا ةا م  حاا  ام.

ختصرةل  حافهرتل شرذح إن حل ةافي حاد فرم ب راي ح س ةاشرة اغرم حا اةضرفةا  حخؤصرة  تبسار    رفالم  فرل  ير  ح •
 بةخضةيم إا  بن حاالغم حاد فم تبسا  اغم بكث  اوضو فم بةا  ةةجم اع حاالغم حاوحففم.

 2باة  فوش حل ةافي حاد فم يسس ثا ي : -2
حاطافبرررم حاسا ال رررم اهرررذا حل رررةافيل اهرررذح يرررإن حابفررري حل ل يس ثرررا يررر  حاساررر ا حارررذ  تبس رررلا حل رررةافي حاد فرررم  •

اررم ب  حا  رردالم. ؤفرأ حا  ررداا تدررون بكثر  تب فررًلح ب  تموً ررة ارأل حام رروذج حا  ررسالب  ج ةذ هرة يرر  ت ثفرا حاجة
  يرإن دمرة  حام روذج االب الفرةا ب  حام رةب حاروحقب   بس رل  الر  تا ارل E.S.Buffaي  ؤالهةل  ك ة   رول دويرةن  

م اررة يررست  مةحرر  حام ررةب  شررذح ج ررةط اففررل اسطرروا  حا ؤاررم إارر  حا  رردالم إم بجمررة  رر  ةن اررة جصررطلب بعرراةا
تاةشالره اررأل  مةحرر  حاجةاررم حاوحقبفررم االسوحرا إارر  حام رروذجل  حامسفاررم قررل تدرون اجل ا ررم حاافةجررةا حاسرر    ررلاهة 

 حام وذجل  حبوبم حاسبةاا األ خااهة اع حاجةام حاوحقبفم حا ب ل .
إضرفة  ارأل بن حام رةذج حا اةضرفم ت روب ب (Lawrence & Pasternack)حابفي حاثةج  ي تاا ب ة بشةة إافره   •

ا ة  غ   بةاسبةاا حا طج   حا ا ا اع  (Idealization of Real life)حا  م حا ثةافم  ال  حاجفة  حاوحقبفم 
 حاجةام حاوحقبفم؛

                                                 

 .6ل ص2007حاطابم حاب بفمل   ةنل حلةانل  حافة  ة  حابال فم االم    حاسو اعل ل احةبحوث العملياتحاففةضل  ف   قلحا ل  اج وا -1
 .298ل ا  ع  ةدال ص(Microsoft Excelمدخل إلى األساليب الكمية مع التطبيقات بإستخدام ) ال  جاتل  -2
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حابفرري حاثةاررأ حرربوبم تمففررذ شررذا حل ررةافي حاد فررم  ذاررك جسفاررم ابررلب ترروي  حاافةجررةا  حا بالواررةا حالقف ررم حاسرر   •
ما ك ررة بن حاسطرروة حاررذ  ت ررهلا حا    ررةا حافرروب اررأل تب فررل اهةاهررة ت ررلي  حمؤس ررةت ررة ل اساررذ حا رر حة  الرر  

  ا ةكالهة حخاحةام  بسا    ام ي    الفم حاسوقع  تجليل اة م حمؤس ةل.
حابفي حا حبع تفس ض حل ةافي حاد فم ي    فع حاجةما يد   حاجا حلاثا بصرفم ضر  ةام  شرذح ارةم   راع   •

 حة  حاذ  األ شأجه بن  دون اث ً ح األ ب ا   الفم حتاةذ حا  حة؛ ال  حاجوحة اةدفأل حا جالا  ااذ حا   
حابفرري حااررةاه قصرروة شررذا حل ررةافي باررةب حا وحقررف حا  تاطررم بةا ررالور حخج ررةج  اررذاك يررإن ؤررا حا  ررداا   •

 حتاررةذ حا رر حةحا  جسررةج إضررةيم م ررسالحب حل ررةافي حاد فررم إارر  تفدفرر  خرراق اررأل اساررذ حا رر حة  بس ررل بةالة ررم 
 ال  قلةته  اهةةته ي  حفةغم حا  ةكا حاس  توح هه؛حل ا   

 ابا حابفي حلكث  بش فم شو حخ س ةا حا ةئل الى حادثف  األ حاذيأل   رسالاون شرذا حل رةافي  حا رةئت  الر  بن  •
حل ةافي حاد فم ش  حاجل حافةحرا درفأل حابالرت  م حابالرتل  ءجهرة شر  حارل ح  حابرةب ادرا حلار حض ير  حخاحة   ءجهرة 

   ررسجا كررا ا ررداا حا رر حة.  حاوحقررع بن اثررا شررذح حخ س ررةا قررل  دررون اصررلةا حاسطافررا حامررة ح اهررذا شرر  حاسرر
حل ررةافي يرر  ااررةما  ليررل   ادررأل شررذح م  ابررا اررأل شررذا حل ررةافي شرر  حخ ةبررم حاصررجفجم  ررأل كررا ب ررئالم 

  ا داا حخاحة .
  بررررررررةا وى حاجل ررررررررفم M.Zelenyك ررررررررة بن شررررررررذا حل ررررررررةافي ب عررررررررة م تالغرررررررر  ا ة حااارررررررر    اررررررررة   رررررررر فه  

 . اهذح جال بن حاابد ي كرل  الر  بن حخاحة  تا ر  يمرة ب ردا كافر   ءن Intuitive Power Manager of)اال لي 
ح ررسالحب حل ررةافي حاد فررم اررفه احئ ررة بيعررا اررأل حاجرره حاررلحخال  حااررليه   ءن شررذا حل ررةافي اف ررم شرر  حخ ةبررم 

 1ي  ن حاذيأل اهت حادال م حلخف  .حامهةئفم  ءج ة ش  ي ا باح  ا ة ل   جسة هة حا ل
 المطلب الرابع: أهمية مدخل تطبيق أساليب المنهج الكمي

  ثرررا حا رررمهج حاد ررر  حاط ا رررم حا مط فرررم الحة رررم حا ررروحش  حا اسالفرررم  تجالفالهرررة  حاسماررر  ب رررالوكهة يررر  حا  رررس اال 
اال بالوارةا حا سةؤرم ببرل   ابسا  حل الوش حابال   االسباف  حاد    أل حا روحش  دمرةً ح  الر   ر ض  تجالفرا اوضرو  

 ح سالحب حاافةجةا حا ق فم اب ا ح سلمما  حتاةذ ق حةحا ي  ظا  لب حاسأكل ي  ااةل إاحة  حا     ةا.
 أوال/أهمية المنهج الكمي:

 حاسرر  ب  اررم ا ب يررم اررلى ح ررسالحب حل ررةافي حاد فررم بظهرر ا بن   R.A.Wardيرر  اةح ررم ا ررجفم قررلاهة  
فه حا  رررسوى  ءج رررة شمرررةر تفعرررفاا  حضرررجم ارررابد حام رررةذج  حل رررةافي حاد فرررم  الررر  شررذا حام رررةذج م ت رررسالب درررم

حاابد حآلخ .  األ حاوحضح بن شذا حاسفعفاا ت تاا ب ا ام شرذا حل رةافي اال  رداا حخاحةارم إضرةيم إار  بن 
                                                 

 .298ا  ع  ةدال ص(، Microsoft Excelقات باستخدام )مدخل إلى األساليب الكمية مع التطبيجاتل  ال   -1
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 ررجفم ب  اررم يفرر  بةبررع اةح ررةا ا 1ترر حكت حاسطاف ررةا ل ررةافي  ج ررةذج ابفمررم  االررا قة ررل  اه ررم اسطاف ررةا مؤ ررم.
  ال  كا ى حا  كةا حلا ادفم بظه ا حاساةيأل ي  ح سالحاهة األ ةافي حاد فم  حاال ل حاسةا  يوضح ذاك.

 (: ترتيب األهمية بالنسبة الستخدام األساليب الكمية حسب أربع دراسات مسحية02-3الجدول رقم)

Source: Richard I. Levin.et.al, Quantitative Approches to Management, McGraw-Hill Inc, 6th Revised 
edition, New York.USA, 1986, pp69-79. (( دسص) 

ؤفررررأ   هرررر   حضررررجًة بن ج ررررةذج حا جةكررررة   حاا ااررررم حااطفررررم  حام ررررةذج حا ررررادفم  تجالفررررا حمججررررلحة  ج ررررةذج 
حا ا  ن ش  حلكث  ح سالحاة اسأت  ببلشة حام ةذج  حل ةافي حلخ ى. ي  ؤفأل  ة ا ج ةذج حاا اارم حاليمةافدفرم 

ش فررم حاررلجفة اررأل ؤفررأ اررلى حم ررسالحب.  حاوحقررع بن حافرر  ق  حااخطفررم  خطرروط حخجس ررةة  ج  اررم حا اةةاررةا يرر  حل
 .اجل ا  اة دفأل جسةئج شذا حالةح ةا ةغت بجهة قل بجا ا ي  يس حا اساةيمم ج افة

 :المدخل األسلوبيثانيا /
ش   ذحتهة   ال  ب ة  ذاك تسعح اة يست ب و ي شذح حا لخا حاسو ه ججو حا  ةكا األ خال حل ةافي

 ؤل  األ حل ةافي حاد فم ك ة يال :حاسطاف ةا ادا  ح
 

 
 

                                                 

 .25 ةدال ص ا  ع (،Microsoft Excelباستخدام )مدخل إلى األساليب الكمية مع التطبيقات جات  ال  جاتل  -1

 دراسة ويستون     
 ترتيب األساليب   

 دراسة توربان    
 ترتيب األساليب   

 دراسة كوك ورسل   
 ترتيب األساليب    

 دراسة ليدبير وكوكس 
 ترتيب األساليب    

 جةكة حا  -
 حاا اارررررررررررررررررررررررررم حااطرررررررررررررررفم -
 حاسجالفررررررررررررررررررررال  حا اررررررررررررررررررررد  -
 ج  ارررررررررررررررررررررررررم حا اررررررررررررررررررر  ن  -
 حاا اارررررررررم حاررررررررررررررراخطررررررررررررفم -
 دررررررررررررررررررفمحاا ااررررررررم حاليمررررةاف -
 د اام حل لحا حاصجفجم -
 ج  ارررررررررررم خطوط حخجس ةة -

 ج  اررررررررررررم حمؤس ررررررررررررررررررةما-
 حا جةكة -
 حاا ااررررررررررم حااطررررررررررررررررررررررررررررررفم-
 ج ررررررررررررررررررررررررر ام حا ارررررررررررررر  ن -
 رررررررررال  حا اررررررررررررررررد حاسجالفررررر -
 حاا اارررررررررم حاليمررررررررةافدرررررررفم-
 حاا اررررررررررام حارررررررراخطرررررررررفم-
 ج  ام خطوط حخجسررررر ةة-

 حااررر اارررررررررررررررررم حااطرررررررررررررررررررررررفم-
 رررررررراد حاسجررررالررررررررررررررفا حا ررررررررررررررر -
 حل الرررررررررررررررررروش حاسررررررررررا اررررررا -
 ط ارررررررررررررررررررررررررر م حارررررررررررررررررررررررررررررررررم ا -
 ج  اررررررم خطوط حمجسررررر ةة -
 د اام حابلحا حاصجفجم -
 ط ا م حافررررررررررر    حارررررررجل-
 رم حاليررررمةافدفرررمحاا اارررررررررررررررررر -

 تجالرررررررررررررفا حخجرررررررجررررررررررررررلحة-
 حاا ااررررررررررررم حاارررررررررررررطفررررررررم-
 حا جةكة -
 حاسجالفررررررررررررررررررررررررررررررا حا ادرررر -
 ج  ام خطوط حخجس ةة-
 حاا ارررررررررررام حاليمةافرررررردفم-
 رررررررررررررر ام حا ارررررررررررةاة ج ررررررررررررر-
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 (: تطبيق أساليب المنهج الكمي وفق المدخل األسلوبي.03-3الشكل رقم )
   الفم إخسفةة دلحئا حامسةج ب  حاس واا.    

 تل فت   الفم حتاةذ حا  حةحا.
 حاافةجةا حا سوي  .تجليل جو   طافبم 

 تجليل ؤات حا افبةا.
 تجليل ؤات حخجسةج.

 ةجةا حا سوي  .تجالفا حااف
 إخسفةة دلحئا حاب ا.  

 تجليل إ  حتفافةا حاافع.
 تجليل حا فة ةا حا  س االفم.                                   

 تجليل خطم حخجسةج.
 حخ سغال حلاثا ا  سال اةا حخجسةج.

                          تجليل حااليا حاذ   ج ا ب ال   ةئل ةبح.                                         
 تجليل خطم ج ا  تو اع حا مساةا.

 تجليل اوحقع حاب ا.
 تجليل ة ةل حاافع  امةيذ حاسو اع.

 .حا ل  حا امفم اسمففذ حا     تجليل 
 .تدالفم تمففذ حا     تجليل 

 . ل ام حا وحةا حاا  ام اال     
 ابةاام إ سالحل حلاةكأل.
 ابةاام إاحة  حا  ةةاع.

 جم دفأل  مةح  حاب ا.حا وح  
ل حا الس   حاوطم  حا ةا  ؤول حل ةافي أساليب المنهج الكمي وأهميتها في ترشيد القرارات اإلدارية بؤ ل حاصفلل مج ف  المصدر:

. 2008جوي ا   24-23حاد فم  ا ةشة ي  حتاةذ حا  حةحا حخاحةامل كالفم حابالوب حمقسصةا م   الوب حاس فف ل  ةابم  دفدل ل حاا حئ ل
 .12ص
 
 

 حمؤس ةما  حاسو ابةا

 ج ةذج ك فم ااسالفم

 حاا اام حااطفم

 حام ا  حاساصفص

 حاسجالفا حا اد 

 حاا اام حاليمةافدفم

 ج  ام حا  حة
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 مدخل المشكالت ثالثا/
ام يست حاسبةاا اع حا  داا األ خال ت  فسهةل تب افهة  اوقبهة  األ  ت حااجأ  أل حل ةافي حاد فم حاا  

 ك  بجه   دأل بن  طاا بكث  األ ب الوش ض أل حامو  حاوحؤل األ حا  داا.ذا بةاام حا  دالم.  حاالي  بةا
 لكمي وفق مدخل المشكالت.(: تطبيق أساليب المنهج ا04-3الشكل )

 .  (PERT)ب الوش ت فت  ا ح بم حا                                                        
 .(CPM)ب الوش حا  ةة حاج ج                                                    
 .(GANTT)   اط ب الوش حا اطا حا                                                   
 حام ةذج حاد فم االم ا  حاسليا.                                                    
 حاا اام حااطفم.                                                   
 ج ةذج حاا اام حااطفم. 

 ج ةذج د اام حلشلح).
 ج ةذج حاساصفص  حاسبففأل.  
 حاا اام حااطفم. 
  ا حا امفم.حا ا 
 ج ةذج حخججلحة  حمةتاةط. 
 شا   حا  حةحا. 
 ب الوش. 

ل احة حاوةحق االم    حاسو اعل حاطابم المنهج الكمي في إدارة األعمالحافعا ا الل : األ إ لحا حااةؤأ بةم س ةا  ال  المصدر
 .56ل ص2006حل ا ل   ةنل حلةانل 

ةة فررقررع حا  رردالم إخسحيررإذح كررةن تو هرره ةاةضرر  تجالفالرر  او   ا دررأل إخسفررةة بؤررل حل ررالوبفأل طا ررة اسو رره حااةؤررأ
 .ةة ج وذج حا  داافحا لخا حل الوب ل  ءذح كةن يهست بب ض ابطفةا حا  دالم إخس

ةغررت حمشس ررةب حا س حيررل بأ ررةافي حا ررمهج حاد رر  إم بجرره يرر  جفرره حاوقررم يررذشي حادثفرر  اررأل حا ساصصررفأل إارر  
ادةجرةا ب رةافي حا رمهج حاد ر  ير  ابةاارم حا  رةكا حا اسالفرم ير  حاوحقرع حاسجذي  ارأل حاسفرةؤل حاغفر  اجرل ا ب رلة   ء

حاب ال ل  ؤذة ح األ حخ س ةا حا ةئل الى ا سالا  شذا حل ةافي بن ب ةافي حا مهج حاد   ش  حاجل حافةحرا درفأل 
ن اصررلةا حاسطافررا حابالرت  م حابالررت  بجهررة شرر  حاررل ح  حابرةب ادررا بارر حض حخاحة ل  حاوحقررع بن اثررا شرذح حخ س ررةا قررل  دررو 

 ادرررأل شررررذح م  ابرررا امهررررة حخ ةبرررم حاصرررجفجم ادررررا ب رررئالم  ا ررررداا   حامرررة ح اهرررذا حل ررررةافي يررر  ااررررةما  رررل
 حا     ةا  ام  ةا حل  ةل.

 حلاثا  سغالمحا ةكا 

 ا ةكا تاصفص حا وحا

 ااعةئعا ةكا ج ا  تو اع ح

 ةاتمففذ حا     ا ةكا تجليل  األ  تدالفم 

 ا ةكا تجليل ك فم حخجسةج ب  حا افبةا

ا ةكا حخخسفةة األ حاالحئا ي  ظا ؤةما 
 حا اةط  
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 مبحث الثاني: نماذج التحليلي الشبكيال
ة  حا رروحةا  بسارر  حاسجالفررا حا رراد  بؤررل ب ررةافي حا ررمهج حاد رر  يرر  إاحة  حل  ررةل حاسرر  ت ررسالب يرر  ااررةل إاح

 حاسر  تس فر  دلة رم  ةافرم حا ةافم  حا ةا م اال     ةا حخجسة فم ب  حاالافم  وح  كةجرم حا سو رطم ب  كافر   حاجارت 
.  اس رررت شرررذح حل رررالوش يررر  كوجررره يس فررر  بةاطرررةبع حاهمل ررر  يررر  حاسصررر فت ؤفرررأ  بس رررل  الررر  حلشررردةل ارررأل حاسب فرررل

الم  ررر ض بصررر ام ت رررس ا  الررر  حلج رررطم حاا ارررم  ب قةتهرررة  حا اططرررةا  حا  رررواةا حاهمل رررفم  حاافةجفرررم  شررر    رررف
كأ ة  اسطافا حاباقةا حا اةضفم حاس  ت با اوحةا حا      بةاوظةئف حخاحةام حا اسالفرمل ارأل خرال  ل ارم اروحةا 

 حا       تصجفح حمجج حيةا حاس  تبس ض ا ةة حا      ب مة  حاسمففذ.
 المطلب األول: ماهية التحليل الشبكي

اصطالح حاسجالفا حا اد   الر  اا و رم ارأل حل رةافي حاسر  تطروةا اس رة ل حا  رف   الر  إاحة  اروحةا  طالا 
حا      حا ةافم  حا ةا م  حاا  ام األ ب ا تج فا حم سغال حلاثا  مل حخجاة ل ؤفأ تبس ل شرذا حل رةافي  الر  

 م حاج  م ي  حا     .توضفح حاباقةا حا سلحخالم األج طم حا اسالفمل اع حاسجليل حاوحضح األج ط
 أوال/ التطور التاريخي ألسلوب التحليل الشبكي:

 بسا  حاسجالفا حا اد  األ حل ةافي حخاحةام  ح بم حمجس ةة  حاس   ةش م ي    الفةا حاساطرفا   حاال ارم 
وظررةئف  ءؤدررةب حا قةبررم  الرر  تمففررذ حا  ررةةاع ب اسالررف بجوح هررة  شرر   اررةة   ررأل خرر حئا  بشرردةل دفةجفررم ت ررف  إارر  حا

 حل ة فم حا اسالفم اال       ءا  حافبةافةا حاع  ةام خجاة  حاوظةئف حاس  تمفذ ي  شذح حا     .
إن ط ا ررم حاسجالفررا حاافررةج   حاا ااررم حا ررادفم اررأل حلا حا حاجليثررم حاسرر  ت ررسالب يرر  حا  رر   ةا حاهمل ررفمل  
ا حا  ررس ف ةا حاسرر  ت رر   بؤفةًجررة اررأل حدسدررةة ط ا ررم  ااطرر (Ganatt)ب ت دررأل حابررةات شمرر     ةجررم 1917يفرر  

 9ل  حاس  اة حام ت سب ا اساطفا حا  ةةاع حاهمل فم ؤس   يوامة شذح.(Bart Chart)بال ل حااطوط حا  اطفم 
ؤفررأ تررت تصرر ف هة ب ًم اررأل ب ررا ةقةبررم  مصرر  حارر األ يرر  حا  رر     ررأل ط اررا  ضررع حلج ررطم حل ة ررفم 

ا اال ام االال   حمجسهة ل  قل تت ح سالحاهة يف رة ببرل دهرل) ت الرفص حا  ثالم اال      حا  س ه ي  قةئ م تجوى ب قة
 حشرررسا امررره ااططرررةا بخررر ى  1955حاررر األ حارررا ب اامرررة   رررفأل حاج ررروما.  قرررل طررروة شرررذح حابرررةات ااططررره  رررةب 

 2ك اططةا حاب ةام  حا وحةا حلخ ى.
وضرررفح حاباقرررةا ببرررل قصررروة شرررذح حا اطرررا   حا س ثرررا يررر   رررلب قلةتررره  الررر  تفصرررفا بج رررطم حا  ررر   ل  ت

ل  ارأل بشرت حا مط فم دفأل تالك حلج طم ارأل  هرمل  ظهروة حا  ر   ةا حخجسة فرم حاعرا م  حا ب رل  ارأل  هرم بخر ى 
                                                 

 .180ل صا  ع  ةدال تكنولوجيا إدارة المشاريع الهندسية والمقاوالتشم   بجطوحن   فأل  -9
 .390ص ل ا  ع  ةدالى إدارة المشروعاتمدخل إلجات  اوا جاتل  –2
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حابوحاا حاس  ايبم حابال ة   حااةؤثفأل إا  ض  ة  حااجأ  أل ب الوش  ليل يائت حاوضع حا رةئت  جرذحر  حا س ثرا ير  
 ضاةام حا     ةا  ح ا ةا اة م تب فلشة؛

ت دأل ش م  حاارةؤثون ارأل حدسدرةة ط حئرا خاحة  حا  ر   ةال ت ثرا يفهرة   الفرةا حا  ر     الر  شردا ؤفأ  
 Critical)شررادم تبدرره حاس ال ررا حا امرر   حا مط رر  اهررذا حاب الفررةا.  ت ثالررم شررذا حاط ا ررم بط ا ررم حا  ررةة حاجرر ج

Path Method ط ا رم ت روات  ا ح برم حاار حاج    (Program Evaluation And Review Technique)   
 ح هررم شرر كم  1956طرروةا شةتررةن حاط ا سررةن يرر  كررا اررأل د اطةجفررة  با ادررة يرر  حاوقررم جف رره ت  اًاررةل يفرر  حابررةب 

(Dupont)  حاا اطةجفرررم اسمففرررذ حا  ررر   ةا حادف ة ارررم ا ررردالم حمخسمةقرررةا حا امفرررم درررفأل خطرررا حا  ررر   ةا  حاسمففرررذ
ي ل تت  ضع حل ه حابال فرم  حام  ارم اط ا رم حا  رةة   1958حافبال  اهةل  كةجم جسفام ؤا شذا حا  دالم ي   ةب 

 بةاسبررة ن اررع  (M.R.Walker)اررأل قاررا ي اررا ااجررون حاب الفررةا او رره اررأل شررذا حا رر كم ب فررةا   (CPM)حاجرر ج 
(J.Ekelly)    حاسةبع ا  كم(Remington Corpration Rand).1 

ذةام تةببم ا االه حاده بة  حا  كر   ي  ا     اجطم قو   1958ب ل ا   ي   ةب  (CPM)طا م ط ا م 
اررأل قاررا شفئررم اوححرراا امررلن يرر  إج ررة  خررا يدسوةاررة اال رردك حاجليل ررم تجررم  1965يرر  امررلنل  ح ررسالام  ررةب 

ل  كةن حا      يسع أل بكث  األ  65حلةضل ؤفأ تت تويف    ج ةط. 9000االفون  مفه إ س افم ي
دلةح ررم إادةجفررم  (CPM)هة حاسرر  تررت يفهررة حدسدررةة ط ا ررم ك ررة حشس ررم حا رروحا حااج اررم حلا ادفررم يرر  حافسرر   جف رر

 (Booz & Allen And. Hamilton)ل  ذارك ارأل قارا (Polaris)حاساطفا  حا قةبم  ال  ا ر    إجسرةج حروحةا  
ل  تعرر أل 1958 حاس  ارر  حاثررةج  يرر   ش  ررةب  1958يرر  ت ررو   ررةب  (PERT)يصررلة حاس  ارر  حل ل  ررأل ت مفررم 

اط حئا حابال فم اسطافا شرذح حل رالوشل  جسفارم م رسالحب شرذا حاط ا رم ترت إجارة  ا ر    حلخف  حل ه حا اةضفم  ح
(Polaris)  اررأل تصررر فت ج ررةب تدالفرررم دفررر ا  1962قاررا  رررةافأل اررأل حاررر األ حا سوقررع خجارررة ا. ك ررة ترررت حاررس دأل  رررةب

(PERT/Cost)  جسفارم اسعرةاأل حاهفئرم حاوطمفرم خاحة  ببجرةن حا اؤرم حااوارم  حافعرة (NASA)    احئر   حارلية ل
 2.(PERT)خطوحا حا قةبم  ال  حاسدالفم األ ةافي األ حامو   (PERT/Cost)ؤلا ج ةب 

 حاسرر   (GERT)حا  رر ةا دس مفررم حاس رروات  حا سةببررم  (CANS)تررت إاخررةل ب ارر  ت ال رراا  1966يرر   ررةب 
 حاذ  قرةب بإاخرةل (Eisner)ل  تت تص فت شذح حا فهوب  ال  يل (Elmaghraby)تبس ل  ال  بيدةة ا لام األ قاا 

                                                 

1-Wayne A. Haga,Tim O’keefe,CRASHING PERT NETWORKS: A SIMULATION APPROACH, Paper presented at the 
4th International conference of the Academy of Business and Administrative Sciences Conference, Quebec City, 
Canada, July 12-14, 2001, p2. 
2- Rory Burk, Project Management Planning and Control Techniques, John Wiley& Sons LTD, 3rdedn, New York 
2001, p16. 
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جو    ل   ليل إا  شادم   را حا  ر    شرو حاب رل حمؤس ةافرم حاسر  تسفر    مهرة ا رةةحا دليالرم بةؤس رةما ابفمرمل 
 حا رردا حا رروحا   1ؤفررأ تم رر  شررذا حاط ا ررم إارر    الفررةا حا  رر     الرر  بجهررة بؤررلحن حؤس ةافررم بكفررل   غفرر  بكفررل .

 يوضح ا حؤا تطوة حاسجالفا حا اد .
 (: مراحل تطور التحليل الشبكي05-3الشكل رقم )            

 
 
 
 
حاررلحة حااةابفررم ام رر   حاسو اررعل حخ رردملةامل اســتخدام األســاليب الكميــة فــي اتخــاذ القــرارات اإلداريــة، إدرر حشفت حاباررل  ررالل :المصــدر
 .261ل ص2004اص ل 

م  حا اطرا حا راد  حا برل ظهوة افهوب حا رادم حا امفرم حاسر  تا رع درفأل ااطرا  ةجر 1981 ا ل شهل  ةب 
 يا ج ةب ابفألل  بلخول تدمواو فة حا بالواةا  حختصةما إار   رةات إاحة  حا  ر   ةا باى ذارك إار   ضرع  رل  

 2د حاج ؤة وبفم  ةش   اه سهة حاساطفا   ل ام  ا حقام حا     ةا.
ن تدرررون حل رررةافي تب فرررل حابليرررل ارررأل حا  رررداا حخاحةارررم ا رررة باى إاررر  بإن تطررروة حا  ررر   ةا  رررةشت يررر  

حاس الفل رم يرر  ابةااررم شرذا حا  ررداا غفرر  يبةاررم بةا ردا حا طالرروش  حا ائررت. يأ  ررل ذارك حاجة ررم م ررسالحب ب ررةافي 
حاسجالفا حا اد  كأ الوش اساصص ي  إاحة  اوحةا حا  ةةاع ض أل حل رةافي حاد فرم حاسر  إ احاا بش فسهرة   رهوام 

  رررم  بررر حاج حاجوح رررفي حاسررر   رررهالم ح رررسالحاهة ارررع إادةجفرررم ح رررسالاهة ارررع تطررروة حاجة ررروش حا ق ررر   تطررروة بج
 3حم سغمة   أل حاااف  حا اسص دهذا حل ةافي.

 ثانيا/ تعريف التحليل الشبكي:
شمةر اا و م األ حاسب افةا حااةحم بةاسجالفا حا راد ل   فبهرة ت كرل بجهرة ب رالوش  ال ر  ك ر   بس رل  الر  

تجالفالفم يبةام ي  إاحة  حا     ةا ؤفرأ بن   ال  بجهة: "باح   حففمحاس ثفا حاافةج   حا اططةا حاهمل فم. يسب ) 
ب ةافي كف   حا     ةا حااليل  حا سو طم  حاداف   تسأاف األ  لا كاف  األ حلج طم حا سلحخالم  حا ب ل ل  تسطالي 

ا حرررةجع حا ررر حة ارررأل تاطرررفا   ل ارررم بج رررطم حا  ررر     حا قةبرررم  الفهرررة ب رررة  عررر أل بيعرررا إ رررسغال اال ررروحة  ت درررأل

                                                 

1- Gauri Shankar, N.Mohapatra, GERT ANALYSIS OF DODGE’S CSP-1 CONTINUOUSSAMPLING PLAN, The 
Indian Journal of Statistics, Volume 56, Series B, Pt.New Delhi,1994, pp468 -478 

 .63ص، ا  ع  ةدا (،Microsoft Excel)مدخل إلى األساليب الكمية مع التطبيقات بإستخدام جات  ال  جاتل  -2
 .262ا  ع  ةدال ص، إستخدام األساليب الكمية في إتخاذ القرارات اإلداريةإد حشفت حابال  الل - 3

 يذـــــــالتنف
 االرتجالي

 خرائـــــط
 غــــــانت 

 خرائط غانت 
 المــــــــــــالمع

 الهيـــــاكل
 الشبكــية

GERT 

CPM 

MPM 

PERT 
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  الفره يةاسجالفرا حا راد  ب رالوش  بس رل  الر  توضرفح حاباقرةا حا سلحخالرم األ  رةل ب  حلج رطم حا اسالفرم  1حا سةؤم".
 حاس  تدون حا      حادال  اع حاسجليل حاوحضح األج طم حاج  م ي  حا     .

م  ةا  اسجليل  ب ) حاسجالفا حا اد   ال  بجه: "اا و م حاجال ةا  حل هت ي  شدا دفةج   ت سالب شذا حا اد -
بقررا  اررأل ااجسهرررة  اررأل حا  رر    ب  بقرررا تدالفررم ا دمررم اسج فرررا   الفررةا حخجسررةج حا  دمرررمل   ضررع حااررلحئا حا  دمرررم 
اس الفص حافس حا حا امفم حاطواالم  ا ة عسهة  مل حاجة م بةاسدرةافف  ذارك ضر أل حا ر  ط  حا روحةا حا سةؤرم اال  ر    

شرو   رفالم ت مفرم تب را  الر  تج رفأل حارسجدت ير  تمففرذ ب  رةل حا  ر    إذن  2 ا لحة حاجة م إا    الفةا حاس ر اع".
اررأل خررال تفدفدرره إارر  ب رر ح  ب  بج ررطم ب ة ررفم ؤ رري حارر األ  حاسدالفررم حا سوقبررم خجاررة ال ك ررة   ررة ل  الرر  ت رر اع 

 حا      األ خال حا  ة عم دفأل حاوقم  حاسدالفم.
لج ررطم حا  ررر     (Graphical Presentation) برر ) ب عررة حاسجالفررا حا رراد   الررر  بجرره: "ت ثفررا دفررةج   -

لج طم حا       حل قةا حاا ام اسمففذ شذا حلج رطم ارأل  (Sequence)بط ا م تافأل حاس ال ا  حاسسةبع حا مط   
 Critial)اج رررم دلح رررم حا  ررر    ؤسررر  جهةيسرررهل ارررع توضرررفح حا  رررةةحا حا جس الرررم خجهرررة  حا  ررر     حا  رررةة حاجررر ج 

Path) شرررو ب ررررالوش   دررررأل اررررأل حاسجالفررررا حابال رررر  اساطررررفا ل 3حا  ررررةةحا خت ررررةب حا  رررر   " حارررذ    ثررررا بطررررول شررررذا
حا     ةا   ل اسهة  ا حقاسهةل  ا دأل ت ثفالهة  ال  شدا شرادم او هرم توضرح ط ا رم حاسرلحخا  حاسر حبا  حاس ال را 

 دفأل حلج طم حا دوجم اال      ك ة   ة ل ي  تجليل حلج طم حاس  ت     ال  ال  تمففذ حا     .
اب ) حاسجالفا حا اد   ال  بجه "ج وذج   دأل األ خااه حاساطفا اال       ال  شدا يسدون األ  رل  ب رهت    -

 4 اا و م ا حئ  حاس  ت ثا اا و م حلج طم  حلؤلحن اهة ج طم دلح م  حؤل   ج طم جهة م  حؤل ".
اطررفا اال  رر   ةا   دررأل حا ررول إن حاسجالفررا حا رراد  شررو بؤررل ب ررةافي حا ررمهج حاد رر ل   دررأل اررأل خااهررة حاس

  ل اسهة  ا حقاسهةل  ت ة ل شذا حل ةافي ي  تجليرل حاوقرم  حاسدالفرم حاا ارم اسمففرذ حا  رةةاعل  ا درأل ت ثفالهرة  الر  
 شدا شادم او هم توضح ط ا م حاسلحخا  حاس حبا  حاس ال ا دفأل حلج طم حا دوجم اال     .

 ررةةاعل ؤفررأ   ررة ل اررلي  حا  رر    يرر  تمففررذ  بسارر  حاسجالفررا حا رراد  اررأل دررفأل حاطرر ق حا ه ررم يرر  إاحة  حا 
حاوظرررةئف حخاحةارررم   ل ارررم حاب الفرررةا حا اسالفرررم حاا ارررم لاح    الفرررم ابفمرررم ارررأل ب رررا تمففرررذشة برررأ ال  كفة رررم ا دمرررم 
 ت سالب ي  ااةما كثف   كإجاة  حا     ةال إذ ت  ح بةاسجدت ي   قم إجاة  ااسالف بج طم حا       حاب ا 

 افف حاسمففذ؛  ب عة  ال  تاففد تدة
                                                 

 .381ل ص2013ل احة حاوةق االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل إدارة المشروعات مدخل جات  ال  جاتل -1
 .338ل ص 1999ل احة  حئا االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل بحوث العميالت تطبيق وخوارزميةاج ل  ةات حاصفل ل  -2
 .143ل ا  ع  ةدال صمنهج متكامل في دراسة إدارة المشاريع إدارة المشاريع المعاصرةاو   بؤ ل خف  حاليألل  -3
 .326ل ص2010حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل ل احة ؤةال االم    حاسو اعل حداث في بحوث العملياتألاؤ فأل اج وا حاامةد ل  -4
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 ثالثا/ أهمية التحليل الشبكي:
إارر  اا و ررم اررأل حلج ررطم  حاسرر   ارري بن يررست إك ةاهررة    رروب حاسجالفررا حا رراد   الرر  ب ررة  تجالفررا حا  رر   

ل  اسطالري تمففرذ كرا ج رةط ارل   امفرم بةخضرةيم إار  اروحةا اةا رم  ذاك  يا ت تفي امط  بط ا م اجلا   امس  م 
  ررةا  الرر  ب ررالوش كهررذح يرر  تاطررفا   ل اررم  ةقةبررم حا  رر   ةا حخج ررةئفم ب  حاالافررم ب  سخ. إن ح اةافررم ااسالفررم

 1حخجسة فم اه ا ة اهت يساال  ي  حام ةط حاسةافم:
تجليل  اي حاسأخف  ي  حخجاة :   دممة حاسجالفرا حا راد  ارأل  ضرع ااطرا   را يرست ارأل خااره تجليرل ؤارت  -1

  ر   ل  ذارك تابرًة اجة سهرة ارأل حخسصةحرةا شرذا حا روحةا  اهةةتهرة حاب ةام حاا ام اسمففذ كرا ج رةط ارأل بج رطم حا
حافمفم  حابال فمل ب  يست تجليرل ا ة  ا ر  افةا كرا  مصر  ب ر   ير  تمففرذ حا  ر   ل   مرل ؤرل ن ب  ترأخف  ير  
إجاة  ج ةط اةل يست حااجأ  أل ب اةش ذاكل  تجليل اةشفم شذا حل اةش يف رة كةجرم  ةئرل  إار  ب راةش طافبفرم ب  

 ؛ب اةش يمفم بب  لب اائ م قلة   ا شاا حابمص  حاا     ا سوى اهةةته اال فةب بةا ه م حا وكالم إافه
  رر ح حاسجالفررا حا رراد  بةا فةضررالم دررفأل حارر األل  حاسدالفررمل  حاارروا ل ب   حا فةضررالم دررفأل حارر األل حاسدالفررم  حاارروا : -2

 ل  ت ررلي  حارر األ حاررا ب خجاررة  حا  رر   ل دررفأل  مةحرر  قرروى حا  رر   ل  ذاررك اسجليررل حااطررم حا ثالرر  اسمففررذ حا  رر   
 تجليل تةةا  حخجاة ل  ت لي  حاسدالفم حلقا  حااوا  حليعا حاس  تبلي األ بشت شذا حا وى ي  حاوقم حاجرةا ل  حاسر  
 اي بخذشة ي  حاج اةن بكث  األ حا األ  حاسدالفم ج ً ح لن حااوا  ت ا  إا  خفد حاسدالفرمل  خةحرم تالرك حامة  رم 

فررةق حاررلحخال   حااررةة  ل يررةااوا  حا ايئررم حاسرر  تارر ج اال بررون ترر ا  إارر  خ ررةئ  طواالررم ل ررال تس ثررا يرر   ررأل حخخ
 ت ح ع حاجصم حا وقفم  ي لحن حا افبةا.

تال    ال   ةتا الي  حا      ا   افم حاوظةئف حخاحةام األ تاطفا  تم رفت  تو فره  2توي  ج ت ابالواةا: -3
الفررم يإجرره يرر  ؤة ررم إارر  ابالواررةا اقف ررم  يرر  حاوقررم حا مة رريل لن حابوحاررا  ةقةبررمل  اال فررةب دهررذا حاوظررةئف حا اس

 حا   ) حاس  يام   الفهة ت لي  حااطم   ضم االسغف ل اس شلا إا  حتاةذ حا  حةحا حخاحةام حاصجفجمل  ءم  رف واا 
 غفةدهة إا  ضبف حا  حة حخاحة  حا ساذ  خالا حل اةا ب مة    الفم حخجاة .

واةا ؤول دمفم ت  فت حاب ا  ي اا حا       حاسر  تب ضرهة حا اططرةا حا رادفم بةاسفصرفال تام  شذا حا بال
 قفرة  اررة شرو امارر  ا ةدرا اررة شرو ا رر ة يرر  حااطرم حلحررالفم  تدرون شررذا حا بالوارةا غفرر  كةيفرم إذح تررت حاجصررول 

 ااسص  . الفهة األ دفةجةا اأخوذ  بةم س ةا  ال  ب ه غف  ج ةافم  غف   ال فم  األ ت ةةا  او      

                                                 

ا  ع ل اني إدارية والية برج بوعريريجتقنيات إدارة المشاريع باستعمال التحليل الشبكي دراسة تطبيقية لمشروع تهيئة مبي حا  افمل  -1
 .52صل  ةدا

 .145-144 ص ل صا  ع  ةدال ، إدارة المشاريعغةاي حاباة  ل اج ل ج ة د شةن -2
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 ا ررة مشررك يفرره بن حا  رر    حا مفررذ  فررًلح  بلقررمل يرروي  قة ررل  دفةجررةا  ح رربم   ررسفةا امهررة يرر    الفررم ت ررلي  
حا  ش حا ااطا حا     ةا حا  رس االفم حا  رةدهم اال  ر    حا مفرذ  ءذح ارت تا رع شرذا حاافةجرةا يإجهرة  رسف ل بةاسأكفرل 

 ةا حاذ  ت دممة ج ةذج شادةا حل  ةل األ تويف ا.جهةئفة   سعفع حافةئل  امهة   فغفي ج ةب حا بالوا
ب  ك ة  طالا  الفهة "حخاحة  بةا  ةةكم" ؤفأ ي ك  شرذح حل رالوش  الر  ضر  ة   1تج فا االب حخاحة  بةلشلح): -4

تمففذ حاوظةئف حا ئف فم ي  ب  ااةل األ ااةما حاب ا األ خال حا  ةةكم دفأل حا ؤ ة   حا  ؤ  فألل ب  بن يست 
لح)  حاو ةئا حاا ام اسمففذشة ي  حا فلحن دفأل حاط يفأل بةاسوحيا  حاس حض   افه األ قاا الي  حا      تجليل حلش

ي ررال  ذاررك اسدررون بشررلح) حا  رر    حا وضررو م ضرر أل حخادةجفررةا  حاا رر ام  حا ةا ررم حا سةؤررم إضررةيم إارر  حماسرر حب 
 رر    اررت يمفرر ا اوؤررلا دوضررع حااطررا  تجليررل حلخاقرر  اررأل قاررا ي اررا حا  رر    بةاسمففررذل  الرر  ح ساررةة بن اررلي  حا 

 بشلح) حا     .
 ااقررر  شرررذح حل رررالوش يررر  حخاحة  إقارررةًم اس حيرررلح يررر  كثفررر  ارررأل حا  ررر   ةا حاعرررا م اثرررا ا رررةةاع  كةارررم حافعرررة  

 ل  بمة  حا رفأل ب  حاطرةئ حال ب   كرا  شر كةا حاسرأافألل إذ يرست تجليرل ؤصرم ابفمرم ادرا  كفرا NASAحلا ادفم  
ن  ج  هة ي  اافبةته  ءذح تاة  شة ياله ج ام اجلا  األ حا اةا  تبطر  ك دةيرأ  اره.  ااؤر  بن شرذح حل رالوش  الفه ب

 اه  اقم  طفل  بةلشلح).
  تبررل ت مفررم حخاحة  بةم ررسثمة  اد الررم Management By Exception  2تج فررا ااررلب حخاحة  بةم ررسثمة : -5

ساةا حا لي   ال  حلج رطم حاهةارم  حل ة رفم حاسر  تجسرةج إار  ا حقارم   ؤفأ ت ك  حجMBOام ةب حخاحة  بةلشلح)  
 يبةامل ب  حلج طم حاج  م حاس  بإجاة شة يسج ا حاهل).

يررروي  ب رررالوش تجالفرررا حا رررادم حل رررة  حابال ررر  االساطرررفا  حا سةببرررم ؤفرررأ بجررره   رررلب اال رررةئ فأل  الررر  حا  ررر    
االحئا حاس    دأل إتاة هة اسامي حا  داا  حا بوقةا ابالواةا  حيفم  أل ظ  )  ف  حاب ا ي  تمففذ حا       ح

 ب مة  ا حؤا حاسمففذ ا ة   هت ي   ضوه حاصوة   أل حاسفةحفا حاس  يسدون امهة حا     .
 المطلب الثاني: أسس أسلوب التحليل الشبكي

) شمرررةر اا و رررم ارررأل حا فرررةشفت  حل ررره حا سبال رررم دسطافرررا حاسجالفرررا حا ررراد  احخرررا حا  ررر   ةال ؤفرررأ يهرررل
حاس ثفا حاافةج  اال ادم إا  إ عةه ااسالف حلج طم حا دوجم اال     ل  األ  ت   دأل اةح م حاباقم دفمه ة ب هوامل 
 األ ب ا دمة   ت ثفا شادم حا      شمةر افةشفت ب ة فم  خطروحا  طر ق  قوح رل خةحرم  اري ا ح ةتهرةل   رفست 

 .حم س ةا  الفهة ي  توضفح حل ه حابال فم اال وضو  حا لة  

                                                 

1-Denis Dumoulin, Mathématique de gestion –Cours et Applications -, Economica, Paris, 1987, p228. 
2-Burke Rory, Project Management planning and Control Techniques, Op.cti, p17 
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 أوال/ المصطلحات األساسية:
شمةر اا و م األ حا صطالجةا حاس  ت سالب ي    الفم حاسجالفا حا اد   مل ة ت حا اطا شاد ل   فست 
 1حم س ةا  الفهة ي  توضفح حل ه حابال فم اال وضو  حا لة  ل   م سب ض امهة حا صطالجةا حل ة فم حاسةافم:

دا حاوؤل  حاوحؤل  امهل  ت    ب ًعة حافبةافمل  ش  إاة حلج طم:  ش  بؤل  مةح   ادوجةا حا       ت  -1
حا ةدا  بن تدون امف ا  ب   ال  شدا اا و ةا.  ا ع حام ةط حاوحؤل دفأل ؤل فألل  ب ) حل ل بة ت حاجلن

 حاثةج   ب ) بةااؤا.  م   دأل إجاة  ج ةط ابفأل إم إذح بجا  حام ةط حا ةدا اه بةادةاا. إن حلج طم بصفم 
 2 ةام تجسةج إا   قم  اوحةا اةافم  اةا م خجاة شة  است  ةا  ت ثفا حلج طم ب  حاسباف   مهة ك ة يال :

 ؛(Activity on Arrow) (AOA)ذا حاجةام در اذاك تب ) ش  (Arrow)األ خال حاسباف   مهة بةل هت •
 .(Activity on Nods)اذاك تب ) شذا حاجةام در  (Nods)األ خال حاسباف   مهة بةاب ل  •
ج ةط ؤ ف  :  شو  اةة   أل   الفم ب   ظففم يسطالي تمففذشة  قًسة ابفًمة يعًا  أل ك فم حمؤسفة ةا األ  -2

 اة شةبه ذاك.  األ  ت حا فط    ال  حا      بدةاالهل  ءن ااجون بيل   ةاالم ب  اوحا ب افم ب  ب وة ب  ابلحا 
 حاب الفةا بش فم كاف   ي  تاطفا  ا حقام حا     ةا  خةحم حاداف   امهة.

ج ةط  ش  :  شو حام ةط حاذ  م   سغ ق  قسة  م   سال ب ب  اوةا ب  بن  قسه   ة   حف حل إذن شو كا  -3
ا ثا  ال  شادم حاب ا دوح طم  هت او ه اس طعل  ا سالب االساالص األ ج ةط م يسطالي ب  اوحةا اه ة كةجمل   

إشدةما   وا بكث  األ ج ةط ا س ر دفأل ؤل فأل اسسةاففألل ب  األ ب ا تويف  ت ال ا امط   ي  حا ادم  تج فا 
 اقةا حل ا فم بأن كا ج ةط يالفه ؤلن  ا ا ه ؤلنل  كا ؤلن اة لح حاجلن حل ل  حلخف  يمطالا امه  هت 

 و ه  اصا إافه  هت او ه.ا
 حام ةط حاوش   اه بش فم ي  توضفح حاب الفةا حاس  م ت س ر ي  بؤلحن حاالح م  حامهة م جف هةل  ا سالب ي ا ي  

 حام ةب حا و ه األؤلحن  م ض  ة  م سالحاه ي  حام ةب حا و ه األج طم.
ا غف  حاج  م ي  حا     .  تسوي  ال  حام ةط حا بوب:  ا صل به حام ةط غف  حا  سباا  ش  ب فم حام ةطة -4

األ حاوقم ي  شذا حام ةطةا تج ي  أل ط اا حاالح م حا اد   األ حامهة م حا اد  ل ب   أل ط اا ط ه حامهة م 
 أل حاجة مل ب بم  بجه   دأل تأخف  حاال   (Slack)حا اد   األ حامهة م حا سأخ   االم ةط.  ابسا  شذح حاوقم يةئًعة 

 3لحة حاوقم حافةئد ا ن بن ي ا  ذاك إا  تأخف  حمجسهة  األ تمففذ حا     .دسمففذ حام ةط ب  

                                                 

 .266صا  ع  ةدال ل بحوث العملياتاج وا حاففةضل  ف   قلحا ل  -1
 .705ل صا  ع  ةدال األساليب الكمية والنوعية في دعم قرارات المنظمةا ال حافعال   -2
  .268ل ص نفس المرجعاج وا حاففةضل  ف   قلحا ل  -3
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حاجلن: ش   اةة   أل اج م األ حا األ تلل  ال  إجاة  ببد حل امم  بلح م حل امم حلخ ىل ؤفأ بن  -5
 حاالح م  حامهة م ادا ج ةط  با   مه ة بجل فأل بؤلش ة  ب ) بجلن حاالح مل  حآلخ  بجلن حامهة مل  توحف
حلؤلحن ب عة بأجهة اج م اجلا  األ حا األ  اف م ال   امفم امهل  ش  م تجسةج إا   قم ب  اوحةا ب   هلل 

 1 ا دأل ت ثفالهة ب دا شمل   كةالحئ   ب  حا  بع ب  حا ثالأ  اة إا  ذاك.
 (: األشكال الهندسية للحدث06-3الشكل رقم )

 
Source: Y.Vong Perreault, Recherches opérationnelles techniques decisionnelles, 4éme 
édition, Gaëtan Morin &  associés, Canada, 1980, p257.   دسص )  

   دممة حا ول بن حاجلن ج طم ابفمم األ حا األ اهة الاومن:
 ي  حا     ؛حاال  بإجاة    ا ب  اا و م ب  ةل قل تدون امفصالم ب  اس حبطم ببعهة اع ببد  •
 حمجسهة  األ   ا  حؤل ب  بكث  األ حل  ةل حاا ئفم ي  حا     . •

ؤفأ  دون اجلن دلح م حا      حا لاول حل ل  اجلن جهة م حا      حا لاول حاثةج  ي ا.  تساال  بش فم 
ل  األ حاجلن ي  توضفح  اقةا حاس ال ا حا مط   ي  إجاة  بج طم  ب  ةل حا       ال  شادم حاب ا األ  هم

أل حاجلن الي  حا      األ ا ةةجم اة بجا  األ ب  ةل ي  شذح حا      اع اة شو ااطا افما   جةؤفم بخ  ُ  دي
  مل شذا حاالج م حا امفم؛

حام ةط حاج ج: شو حام ةط حاذ  او ؤلن به تأخف  ب مة  حاسمففذ يس اي ذاك حاسأخف  ي   اةا  ال  حا       -6
 ةط ؤ ج  حؤل  ال  حا ادم.  ا ع شذح حام ةط  ال  حا  ةة حاج ج  قل تت تجالفاله كالهل  غةاًاة اة يو ل بكث  األ ج

 2افوضح بن اه حف ام  ةئ مل  ااي بن يست حكس ةاه ي  حاوقم حا جلا اه إذ اوما ات يما  حا      ب ا م.
األ حاا ب بن  ا دأل تب اف حام ةط حاج ج ب عة  ال  بجه حام ةط حاذ   جسو   ال  بقا "يس     ةه كال "  افه  

  دون حفً ح.
حا  ةة: شو  اةة   أل  ال م األ حلج طم  حلؤلحن حا سبةقام  حاس  تالب دال  حا       تمسه  بإجاة ا ا ن  -7

حا  ةة شو  ال الم األ حل هت  حاب ل تالب ب ل   ل  اسلافم  تدون   فع حل هت  ب  تف أل.  ا دأل حا ول ب دا  ةب

                                                 

 .196ل ص2008حا اةضل حا بوا مل   حاسو اعلل احة حا  ا  االم   في إدارة الوقتالمنهج الكمي ل حافعا ا ال -1
 .103ل ص 2009ل دل ن احة ج  ل حلةانل جةا م حااجف    :ت   مإدارة المشروعات الناجحة، إ  .كفه .دالهةنل  -2

 Bؤلن  Bؤلن  Bؤلن  Aؤلن  Aؤلن  Aؤلن 
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األ حاف ةة إا  حاف فأل .  اجسوى حا اطا حا اد   ال  بكث  األ ا ةة ب ة يفهة ي  حتاةا  حؤل ت ف  ججو حلاةب  
 1حا  ةة حاج ج  ادون شذح حا  ةة بطول ا ةة ي  حا ادم؛

حا  ةة حاج ج: شو ا ةة  ال الم حلج طم حاج  م ي  حا ادمل  ذاك األ دلح م حا      إا  جهةيسهل  شو  -8
 اد ل  ا    حا  ةة حاج ج ج ً ح لن إجاة  ب  ج ةط ي  الته بطول ا ةة األ حامةؤفم حا امفم ي  حاسجالفا حا

حا اططم  بسا  ؤ ً ة خجهة  حا      ي  حا ل  حا جلا  اه ب  بن حاسأخف  ي  بج طم حا  ةة حاج ج ي ا  إا  
  ةل. اةا  حا ل  حا امفم حادالفم اسمففذ حا     .  قل  دون شمةر بكث  األ ا ةة ؤ ج  ذاك  بس ل  ال  ت ال ا حل 

حا ادررم: ش  ج وذج شدال  يسدون األ كا حلج طم حاس  يسع مهة حا     ل اع تجليل حلؤلحن حا  تاطم  -9
بةالة ةا حا اسالفم خت ةب حا       توضفح حاباقةا حا سلحخالم  حا  س الم األج طم  حلؤلحنل  ا ثا ب ل ؤلن 

     ب  إت ةاهل باة حلؤلحن حاو فطم  ال   ال  حا ادم ج طم دلح م حا      دفم ة يوضح  خ  ؤلن جهة م حا 
 10.حا ادم يس ثا إت ةب حا  حؤا حا اسالفم األ حا     

 ثانيا/ خطوات تطبيق التحليل الشبكي:
ؤس    دأل تطافا ب الوش حاسجالفا حا اد  دماةه  اي ا ح ة   تساع اا و م األ حااطوحا حاس  ت ة ل 

 3ةل ك ة يال : ال  يهت حل الوش  حاوحول إا  إج ة  شادم حل  
تجليل حا      حادال :  ذاك دسجليل ااةل حاب ا اال      حا  حال  ضع خطم تمففذال  تجليل حاغة م  حامهة م  -1

 اهذح حا     ل حاهل) امه  حا و ل حلخف  حا  سهل) ااجسهة  األ إجاة  حا     .
األ حلاوة حاهةام  حاجة  م  بسا  تجليل حا       تب افهل  كذاك تجليل حلشلح) حاسفصفالفم ب دا  حضح 

ي  جاةه حا      لجه إذح ات يست تجليل حا       حلشلح) حاسفصفالفم ب دا  حضحل  كةجم غةاعمل  غف  
 حقبفمل  ات يست حمتفةق  الفهةل  ات يست تل امهةل يإن حا       فوح ه ا دالم خطف   قاا بن يالب  اه ة كمم ال  

جليل حا      ب دا حجفح ي  ا ؤالم حاساطفال يإن ذاك  فدون بقا األ حاوقمل  ؤات حاطةقم حا طالوبةن اس
 4حادالفم حاس   فست إجفةقهة ا بةاام حا  داا ببل حمجسهة  األ حا     .

يست خال شذا حا  ؤالم تجالفا حا      حا  حا تاطفطه تا ئم حا      حادال  إا  بج طم اجلا   قةدالم االس ف :  -2
 حلج طم حاسفصفالفم حاس  يسدون امهةل  حاس  يال ب حا فةب دهة األ ب ل حاال  ي    ةقةدسه إا  اا و م حابمةح 

حا      إا  بن يمسه  بأك الهل  تسوقف اة م حاسفصفا  حاسجالفا  ال  اة م حا قةبم حا  غوبم  حاس  تسوقف دل ةشة 
                                                 

 .328ل ا  ع  ةدال صاألحدث في بحوث العملياتؤ فأل اج وا حااةج ل  -1

 .136ل ص1987 اص ل ل حخ دملةاملاالم    حاسو اع ل حالحة حااةابفمدراسات في األساليب الكمية وإتخاذ القرارات امصوة حااليو ل -2
3- Roger G.schroeder, operations management, Mc Grow-Hill Higher Education, North Amarieca, 2007, p315. 

 .73ل ص2015حلةانل  ل  ةن   االم    حاسو اعلاحة حفة ،، مبادئ إدارة المشروعاتشفثت  ال  ؤاة    -4



 األساليب الكمية المستخدمة في جدولة موارد المشاريع                                                      : لثثاالفصل ال 

214 

 

ام  حاس  يسج ا امهة  ال  بش فم كا ج ةط احخا حا     ل ؤفأ  اي ت كف  حا قةبم  ال  حلج طم حاس  تدون شة
 بكا   ةئل بةام ام اسدالفسهةل  األ بشت حابمةح  حاس  تجل اة م تفصفا  تجالفا حا      اة يال :

 حا لة   ال  تجليل  توقع حلج طم حاج  م  تالك حاس  األ حا  دأل بن تدون ؤ  م. •
 ماأ دهة.اة م حالقم ي  حاسما  بةاصبوبةا حاس    دأل بن تجلن ي  ةقةبم حلج طم حاج  م حا س •
 ك فم حا األ حا سةؤم اال ام إت ةب حا      بةام ام اد فم حا األ حا سوقع خت ةب حا     . •
 الى توحي  حا بالواةا حاا ام  اة م تفصفالهة. •

إم بن شذا حااطو  م تاالو األ ببد حا صة ي حاس  تبس ضهة كصبوبم حاسجليل  حاس لي  حالقفا األج طم 
يسو ي إ س ةا حا  ف   ال  ط ق  امةشج   الفم ي  ذاكل  بصفم  ةام شمةر ب  ج فةن بج طم  غف شةل ا ة 

 1ببد حل ه حاس    دأل حخ س ةا  الفهة ي  شذا  بشه شة:
:  شو  اةة   أل  اقم ت تي Product Break down Structure(PBS)حا اطا حاس م  اال مساةا  •

  .حا دوجةا  حل  ح  حالحخالم ي  إجاة  حا مسوج حامهةئ  اال     
: تب ) شذا حاط ا م كذاك بة ت Work Break down Structure (WBS)حا اطا حاس م  األ  ةل  •

 شو ت  فت حا      إا  ب  ح   ت ت  ت شذا حل  ح  إا   حاهفدا حاس م  اال      ب  حاس ففت حاس م  اال     ل
 بقا ا سوى ش  حلج طم  ب  ح  بخ ىل  شدذح بجفأ  دون ب ال  ا سوى ي  شذح حاهفدا حاه ا  شو حا     

 2. شذح   ها   الفم حالةح م  حاساطفا  حا سةببم اال     
: حاهفدا حاسم ف   شو Organisation Break down Structure(OBS)ااطا حاهفدا حاسم ف    •

حاسم فت حاه ا  حاذ   جلا األ خااه حاهفدا حخاحة  اال     ةا ؤفأ يست تجليل حا    افأل  ؤل ا 
 األ خال حاهفدا حاسم ف  .ا ئوافةتهت 

حاس ال ررا حا مط رر  اا فررع حلج ررطم ؤ رري   الفررم حاسمففررذ ادررا ج ررةط: خررال شررذا حا  ؤالررم يررست تجليررل حلج ررطم  -3
حاس   اي بن تست قارا حاارل  ير  ج رةط ب  بج رطم بخر ىل  حلج رطم حاسر    درأل بن يارلب حاب را يفهرة اًبرة ير  اج رم 

طم حا اسالفررم حاسرر  يسدررون امهررة حا  رر    بجفررأ م ياررلب يرر  حلج ررطم  حؤررل ل ب   ارري تجليررل حاباقررةا دررفأل حلج رر
حااؤ ررم إم ببررل بن يررست حمجسهررة  اررأل حلج ررطم حا ررةب م حاسرر  تبس ررل  الفهررة. ؤفررأ بن تجليررل حاباقررم دررفأل حلج ررطم 

 3حا اسالفم  بسا  باً ح ض  ةًاة قاا حاال  ي  حا  ت حاساطفط  اال ادم.

                                                 

1- Gilles Vallet , Techniques de suivi de projet, Dunord, 3éme Edition, Paris, 2003, p195. 
 .35ل ص2014ل دل ن احة ج  ل حا  الدم حاب بفم حا بوا مل إدارة المشروعات باستخدام برنامج بريمافيراخةال  ال حابةلل  -2

3-Pierre Poggioli, Pratique de la méthode PERT, Les éditions d organisation, Paris, 1984, p23. 
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اقرررم حل رررا فم  درررفأل بج رررطم حا  ررر     بس رررل إاررر  ؤرررل كافررر   الررر  حاس مفرررم تارررلة حخشرررةة  إاررر  بن تجليرررل    
حا  سالام ي  حخجاة  ب   ال  ظ  )  الى توي  حا وحةا حاا ام خجاة  بج طم حا      حا اسالفم  خةحم حاسر  

بل إجارة  تسطالي اوحةا جةاة ل  ذاك األ خال تجليل حلج طم حاس  ت اا ج ةط ابفأل ؤفأ م   دأل حاال  يفه إم ب
 تالك حلج طمل كذاك تجليل حلج طم حاس  تالج ه ااةش   بجفأ م   دأل حاال  يفهة إم ببل إت ةاه.

 است شذح  الر  ب رة  خار   امفرذ حام رةط ؤفرأ   درأل  ضرع ت رلي  ا كرل  1ت لي  حا األ حاا ب اسمففذ كا ج ةط: -4
ةة حاجر جل بارة ير  ؤةارم حا  ر   ةا حاسر  تس رت االفس   حاس    سغ قهة تمففذ حام ةط  شذح اة   رسالب ير  ط ا رم حا  ر

ب لة األ حا اةط   يست ت لي   ا م ب قةا االم ةط حاوحؤل اسغط  حاسو اع حمؤس رةا  ل قرةا حاسمففرذ  شرذح ارة   رسالب 
يرر  دفرر ا ا ن بن   ررسالب بط ا ررم حا  ررةة حاجرر ج. إن تجليررل شررذا حابمةحرر  اامررة  حا اطررا حا رراد  ت ثررا ا ؤالررم 

 بس ل  الفهة حم سالحب حادف   حامة ح اال ادةا ي   ل ام بج طم حا       حا قةبم  الر  تمففرذا ارأل  حاساطفا حاس 
ب ا إك ةاه ي  حا و ل حا جلا. تاسالف ط ا م ت لي  حا األ حاا ب خجاة  كا ج رةط ارأل بج رطم حا  ر    برةخسا) 

 ة    ض حام وذج.حام وذج حا اد  حا بس ل ي   ضع خطم حاب ا اال     ل  شذح اة  فست ب م
 ذاك ببل حلخذ ي  حاج راةن حا روحةا حا سروي   ارأل   ةارمل  2تجليل ط ا م تمففذ حام ةط  ة ت حا اطا حا اد : -5

 حآلما  اوحةا ب افم؛ ببل ذاك يست توحرفا ج را حخجارة  درفأل حلج رطم حا اسالفرمل  ير  شرذح حا ارةل  اري بن جسأكرل 
طم ابفمم يف ة  لح ج طم حاالح م  ج طم حامهة مل  بةاسةا  يست حاسجصا بأن كا ج ا حخجاة  اسصالم األ ط يفهة بأج 

 ال  حاا اطم حا ادفم  حاس  تجسو   ال   ل  ا ةةحا  كا ا ةة يسدون األ اا و م األ حلج طمل  كا األ شرذا 
 حا  ررةةحا ت ررسغ ق يسرر    امفررم االوحررول اررأل ب ل حا ررادم ؤسرر  جهةيسهررةل  ا رر   حا  ررةة حاررذ    ررسغ ق بطررول يسرر  
 امفم االوحول إا  حامهة م بةا  ةة حاج جل  شو حا  ةة حاذ  يسبفأل حمشس ةب به  حاس كف   الفه   ال  حلج طم حاس  

 يسع مهةل ؤس  بن ب  تأخف  ي  إت ةب ب      امه  و) ي ا  إا  تأخ  إت ةب حا     .
 المطلب الثالث: قواعد بناء نماذج التحليل الشبكي

ا حا ةب م  اي  ضرع قةئ رم بأج رطم حا  ر    توضرح ت ال رالهة حا مط ر   ت تفاهرةل ببل حمجسهة  األ حخ  ح ح
 حاررر األ حا  رررلة خجارررة  كرررا امهرررةل  تجليرررل حام رررةب حا ائرررت االم ررروذج حا ررراد  حا  رررسالب يررر   ضرررع خطرررم   ل ارررم 

 ة يال  جب ض حا     ل  األ  ت ج وب د  ت شادم حاب ال  ء  ح  حاج ةبةا حاا ام ب ة يسائت  قوح ل كا ج ةب.  يف
 حا وح ل  حل ه حاوح ي ا ح ةتهة ي  دمة  حا ادةا ؤ ي كا ج ةب.

 

                                                 

 .396ل ا  ع  ةدال صإدارة المشروعاتجات  ال  جاتل الخا  -1

 .194ل ص1986ل احة حافد  حاب ب ل حاطابم حل ا ل حا ةش  ل اص ل تحليل شبكات األعمال ونظم إدارة المشروعاتؤ فأل  طة غمفتل  -2
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 : (AOA)أوال/ قواعد بناء شبكات األعمال وفقا لنظام 
 بل شذح حام رةب ارأل بكثر  حلج  رم شرفو ة  ح رسالحاة ؤسر  حافروب ير  دمرة  شرادم   را حا  ر    حاسر  تبر ض 

سمففذ ب اي ظهوةا قاا ب  ج ةب  خ ل ؤفأ تسطالي   الفم ة ت شادم خطم حا      حاوح ي إتاة هة ب مة    الفم حا
حل  ررةل يرر  حاالح ررم تا ئررم حا  رر    إارر  بج ررطمل  تجليررل حاس ال ررا حا مط رر   حا امرر  خجاررة  شررذا حلج ررطم  ي ررة 

 1اال وح ل  حل ه حآلتفم:
م جهة رم  حؤرل  ي را  م يسارع ا ادم حا      ج طم دلح م  حؤل  ي ال  م   اا حاالح م ش   ك ة بن اال ادم ج طر -1

 حامهة م ش    خ   قل  طالا  ال  حل ل ج طم حا ماع  حاثةج  ج طم حا صي.
كا ج ةط ي  حا        ثرا ب رهت  حؤرل ي را   رع  الفره ؤرلن حاالح رم  حامهة رم االم رةط  ارفه اطرول حا رهت ب رم  -2

 .امام  ال  ال  ب  ك فم حاب ا حا طالوش االم ةط
 النشاط عن طريق األحداث (: تمثيل07-3الشكل رقم )

 
 

 .299ل صل ا  ع  ةداالمنهج الكمي في إدارة األعمالحافعا ا الل : المصدر

 .قاا حاال  بأ  ج ةط  اي حاسأكل بن   فع حلج طم حا ةب م  حاا ام لاح  شذح حام ةط قل تت تمففذشة -3
 (: عالقة تشابكية بين نشاطين08-3الشكل رقم )

 
 
 
 

 حااةؤأ: األ إ لحا المصدر

م تو رررل ج رررةطةا اهرررة جفررره حاالح رررم  حامهة رررمل  يررر  ؤرررةل ؤرررل ن اثرررا شرررذح حامرررو  ارررأل حا  رررداا   درررأل ؤالررره  -4
بة سالحب حام ةط حاوش    حاذ    دأل ت فف ا  أل حام ةطةا حابةا م د   ه ك هت ذ  خطوط اس طبم.  ادون  ارأل 

 حام ةط حاوش   ا ة اًة االصف .
 

                                                 

 : اال  ال األ حاسفةحفا ي    حمطا   ال   -1
 .130 -129ل ص ا  ع  ةدال ، إدارة المشاريع منهج كمياج وا حابافل ل ا ال حافعا  -
 .200ل ص2009ل احة  حئا االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل بحوث العمليات خوارزمية برامج حاسوبيةجبةب بةقفمل إ  -

 حام ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررةط حام ةط جهة مؤلن  ؤلن دلح م حام ةط
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 (AOA)في بناء شبكة وفق النظام  (: القاعدة األولى09-3الشكل رقم)
 

 
 
 

 ؤةام خةطئم                                               تصجفح حاجةام                
ل 2010ل احة حافرررة  ة  حابال فررمل   رررةنل حلةانل بحـــوث العمليــات: امل حررةاق اصرررطف  حاارروحال ؤ فرررل جةحرر  ؤ فررلل المصــدر

 .211ص

بكثرر  ؤررلن دلح ررم  حؤررل ب  ؤررلن جهة ررم  حؤررلل  افعررا يرر  شررذا حاجةاررم إ ررسالحب    دررأل بن  دررون ام ررةطفأل ب  -5
حلج طم حاوش فمل  ملاة ت     اقم حام ةطفأل حا سوح ام ب  حاس ةبدفم ي  دل  جهة م بج رطم بخر ى ك رة شرو اوضرح 

 ي  حا دا.               
 (AOA(: القاعدة الثانية لبناء شبكة وفق النظام )10-3الشكل رقم )

 
 
 
 
 

 ؤةام حجفجم                                      ؤةام خةطئم                    
ل احة اا را االطاة ررم  حام رر   حاسو اررعل  رروةامل مــدخل إلــى بحــوث العمليــات: حاجدررفت اطفرفل  اررل حااالفررا  اب حا مصرروة ل المصــدر
 .182ل ص1987

يسرر با دفمه ررة  اقررم ت ررةبدفمل   مررلاة  دررون حااررل   يمسهفررةن يرر  حاوقررم جف رره A   (B)جاررل بن حام ررةطفأل  
ب عرة. ادرأل  (A)ار تاا بإجارة  حام رةط  (C)ابرةل  حاارل  بةام رةط حآلخر  A   (B)ا تاطم بإجاة    (D)بةام ةط 

ابةل ير  شرذا حاجةارم   رسالب  A   (B)ا تاًطة بإجاة    (D)  (C)حاباقم حاس ةبدفم تابا حاال  بدا حام ةطفأل 
 وش   اال جةي م  ال  امطا حا ادم.حام ةط حا
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م   دررأل بن ياررلب ج ررةط  اسج ررا ؤررلن دلحيسرره اررة اررت تمارر    فررع حلج ررطم حا ررةب م ارره حاسرر  تمسهرر   مررل ؤررلن  -6
دلحيسررهل  ملئررذ تررل   شررذا حلج ررطم حا ررةب م حلج ررطم حا  هررل ل ك ررة يوضررح امررة حا رردا حآلترر  بأجرره م   دررأل االجررلن 

 :1(C)   (B)   (A)إم ببل حمجسهة  األ حلج طم  (D)حام ةط   بن  ج ا  االب 1حمجلاة   ةقت  
 (AOA)(: القاعدة الثالثة لبناء شبكة وفق النظام 11-3الشكل رقم )

 
 
 

 : األ إ لحا حااةؤأالمصدر

 مررلاة يسوقررف حااررل  ب ا و ررم اررأل حلج ررطم  الرر  حجسهررة  ج ررةط  ررةدا اهررةل يررا   دررأل حااررل  بررأ  ج ررةط اررأل  -7
 ببررل حمجسهررة  اررأل ذاررك حام ررةط حاررذ  يررل   حام ررةط حا  هررلل ؤفررأ جاررل بن كررا اررأل حلج ررطم حا ا و ررم حا ررةب م إم

(B)  (C)  (D)  م   دأل بن تالب  م يسج ا ؤلن دلحيسهة(j)  إم ببل حمجسهة  األ إجاة  حام ةط(A)   ك ة شو ير
 (AOA(: القاعدة الرابعة لبناء شبكة وفق نظام )12-3الشكل رقم ) حا دا حاسةا :

 
 
 

 األ إ لحا حااةؤأ: المصدر
 
 م  او   مل ة ت شادم حابوا  ام ةط  ةدا دهذا حاط ا م حا وضجم ي  حا  ت حاسةا :  -8
 

 
 ؤةام خةطئم                                       

 بهل) حاسأكل األ  اقم حاسسةبع  حجسهة  اي حخ ةبرم  الر  حل رئالم حآلتفرم  مرل إضرةيم ب  ج رةط  ليرل إار    -9
 2حا ادم:

 اة ش  حلج طم حاس   اي بن تست قاا بن دل  شذح حام ةط؟ •

                                                 

1- Heizer. Jay, Barry  Render, Operation Manyement, Prentice Hall,8th edition, N.P, 2006, p74. 
   .82ل ص2006ل دل ن احة ج  ل اا ال  وةامل إدارة المشاريعحافةة   الف ةنل  -2
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 اة ش  حلج طم حاس  تأت  ببل شذح حام ةط ااةش  ؟ •
 اة ش  حلج طم حاس   اي بن تجلن دمفه  قم شذح حام ةط؟ •
 تامي ت ةطع حل هت احخا حا ادم. -10

 (AOA)(: يوضح كيفية تجنب تقاطع األسهم في شبكة 13-3شكل رقم )
 
 
 
 

  ا دأل ابةاام ذاك إاة بة سالحب ة ت حلجةدفي ب  ة ت ت ةطع حلج طم ك ة شو اوضح:
 
 
 
 

 ؤةام حجفجم                                               ؤةام حجفجم               
 .709ل ا  ع  ةدال صاألساليب الكمية والنوعية في دعم قرارات المنظمة: حافعا ا الل المصدر

ت قفت ؤل   حاالح م  حامهة م بةاس ال ا  افعا بن  دون األ حاف ةة إا  حاف فأل بجفأ  دون ةقت حاجلن  دون  -11
 1.ي  جهة م حا هت بكا  األ ةقت حاجلن ي  دلح م حا هت

  اي بن تدون حا ادم اغال مل ب   لب ت ر بؤل حام ةطةا غف  حامهةئفم  ةئام ب  غف  اسصالم بغف شة. -12
 ررا حا  رر    م تسعرر أل ب  ؤررلن اسررللل ب بمرر  بن كررا ؤررلن يرر  حا ررادم اررأل خررال اررة  رراا إن شررادم  

 اي بن يمطالا امه  اصا إافه  هت  حؤل  ال  حلقال  ذاك بة سثمة  ؤلن دلح م حا  ر    حارذ  يمطالرا امره  رهت 
ب  بكثرر   م  صررا إافرره ب   ررهتل  كررذاك ؤررلن جهة ررم حا  رر    حاررذ  م يمطالررا امرره ب   ررهت دفم ررة  صرراله  ررهت ب  

 ل   مرررلاة تصرررةايمة ؤةارررم   ررروا ؤرررلن اسرررلل يررر  حا رررادمل يرررلل شرررذح  الررر    ررروا بخطرررة  يررر  تجليرررل حاباقرررةا بكثررر
 2حا مط فم دفأل حلج طم ب  ب مة  تجليل دمفم ت  فت حاب ا جسفام إغفةل ب  إش ةل ج ةط اة ب  خطأ ي  ة ت.

 

                                                 

 .709ل ا  ع  ةدال صاألساليب الكمية والنوعية في دعم قرارات المنظمةل حافعا ا ال -1
 .311ل ص2009ل احة  حئا االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل بحوث العمليات مدخل علمي التخاذ القراراتامبت  ا ا  حا و و ل  -2
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 :(AOA)ثانيا/ مؤشرات خاصة باألحداث واألنشطة وفق النظام
إا  ا ش حا خةحم بةلؤلحن  ا ش حا خةحم  (AOA)مةح  شادم حل  ةل  ي ة ام ةب تم  ت ا ش حا  

 1بةلج طم حا  ثالم بأ هت  ال  شادم حاب ال  ت  ا شذا حا  ش حا اة يال :
 ا ش حا خةحم بةلؤلحن: تس ثا حا  ش حا حااةحم بجلن اة يف ة يال : -1
مهرة  درون ارأل خرال حاب رل ب  ج رةط حاس رةطع. شمرةر ت قفت حلؤلحن ي  حا ادم: بةام ام األؤلحن يإن حاسباف    •

 ل  ط ق اب الفم تر قفت بؤرلحن حا رادم  ادرأل شمرةر ط ا رم شرةئبم  شر  إ طرة  حاجرلن حل ل ير  حا رادم حار قت 
   است إ طة  حلؤلحن حلخ ى بةقةب اسسةافم اع حلخذ ببفأل حم ساةة حاس ال را حا مط ر    اقرةا حل را فم 1 

إضرةيم إار  ا ح رة  شر ط حاسر قفتل  اري بن  درون ةقرت ؤرلن جهة رم حام رةط  2مل دمة  حا رادم.حاوح ي ا ح ةتهة  
بكا  األ ةقت ؤلن دلح م حام ةط ك ة تا ى   الفم حاس قفت  يا حمتاةا حا بس رل األ رهتل  تارلب ارأل حاف رةة إار  

 حاف فأل  مل ة ت حا ادم؛  حا دا حآلت  يوضح ذاك:
 شبكات األعمال على أساس النشاطات السابقة والالحقة(: تصميم 14-3الشكل رقم )     

 
 
 
 
 

 .149ل ا  ع  ةدال ص-منهج كمي–إدارة المشاريع اج وا حابافلل حا صلة: 

ؤفررأ بن إ س ررةا حاسررر قفت يرر  شدررذح جرررو  اررأل شررادةا حل  رررةل  بس ررل  الرر  تمففرررذ حام ررةطةا حا ررةب م ب  حمدسلحئفرررم 
  حام ةطةا حااؤ م ب  حامهةئفم.

ل  ا ارررر  ارررره (i)  ثررررا حارررر األ حلقررررا حاررررذ    دررررأل اررررأل خاارررره حاوحررررول إارررر  حاجررررلن  3ا ادرررر  االجررررلن:حاررر األ ح •
م  (i)ل  ا ررف  إارر   ررلا حاوؤررلحا حا امفررم حا م عررفمل  يرر  ؤةاررم   رروا ؤررلن إجررلاةج يررإن حاجررلن (Ei)بررةا ا 

تدرون دوح رطم بطرول يما  ؤس  يست إجاة  حلج طم حا ةب م اهل  بةاسةا  يإن  لا حاوؤلحا حا امفرم حا ج روبم 
ل  ا ثرا (Forward Pass)ك رة تار ى ب عرة   الفرم ؤ رةش شرذح حار األ  يرا حتارةا بارةا   ا ةة  صا إافه.

                                                 

1- Martion, R.L, Project Management and Control, Finding the critical path, American Management Association, 
3rd.ed, New York, 1994, p33. 

 .182ل ا  ع  ةدال صمدخل إلى بحوث العملياتحااالفا  اب حا مصوة ل  حاجدفت اطفف   ال -2
3- Chase Richard, Oprations Management, Mc Graw-Hill, New Delhi, Indian, 2006, p98. 
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  الفم حمجس ةل األ حاف ةة إا  حاف فألل  ذاك ببل حيس حض بن  األ دلح م حا        ة   حاصف ل يفدون حا األ 
 حا اد  اجلن دلح م حا      ا ة اة االصف .

 رأل بقصر   ارأل  اري بن   رسغ قه حاجرلن افسج را  (Li)  االجلن:  بار  حار األ حا سرأخ  االجرلن حا األ حا سأخ •
ؤسرر  م يسررأ    قررم حا  رر    حا جررلا  اجررلن تررأخف ح يرر  إجاررة  حا  رر   ل  اعرر أل شررذح حارر األ بن تمارر  كةيررم 

ةا  د ر  بج طم حا       حا      جف ه كةاًا ي  حاوقم حا جلا. تار     الفرم ؤ رةش شرذح حار األ  يرا حتار
   ثا   الفم حمجس ةل األ حاف أل إا  حاف ةة خال شادم   ا حا     .

حمؤسفةط  حا ام  االجلن:   جس ي شذح حار األ ارأل ب را اب يرم ارة إذح كرةن حاجرلن ؤرل ة ؤ  رًة بب م. ب  بن  •
أل ا رررلحة حافررر ق درررفأل حاررر األ حا سرررأخ   حا ادررر  االجرررلن  باررر   رررأل ا رررلحة حاوؤرررلحا حا امفرررم حافةئعرررم حاسررر    دررر
 ح سالحاهة اعغا شادم حاب ا.   ملاة  دون شذح حمؤسفةط  حا ام  ابل اة يإن شذح حاجلن  دون ؤ ً ة.

 1ا ش حا خةحم بةام ةط: تس ثا حا  ش حا حاس   اي ؤ ةدهة االم ةط دهل) تجالفا حا اطا حا اد  ي : -2
يعا ك ة ةبيمة بن ج رف  إار  ةقت حام ةط:   ةة إا  حام ةط إاة بج ) ببال م ب  بباةةحا توضفجفمل  ادأل حل •

حام ةط بأةقةب بؤلحن حاالح م  حامهة رم ب  در  ج ارأل حلةقرةبل  شرذح يرسا ب ارع حاا اافرةا حا وضرو فم  يرا شرذح 
 حام ةب.

:  شرو بقرا  ارأل   درأل بن يارلب  مرلا حام رةط شر ط بن Earliest Start Time (ES)حار األ حا ادر  االالح رم  •
حام ررةط بررةا األ حا جرلا خجاة شررةل  شررذح حارر األ   ررة   حارر األ حا ادرر  اوقررو  تمار    فررع حلج ررطم حا ررةب م اررذاك 

 .(ES=Ei)شو  (i,j)االم ةط  (ES)ؤلن دلح م حام ةط ب  بن 
:   ثرا بقرا  ارأل  اري إجهرة  حام رةط  مرلال Earliest Finish Time (EF)حار األ حا ادر  خجهرة  حام رةط  •

ار األ حارا ب خجارة  حام رةطل ب  شرو حار األ حارذ    درأل  اج ي با ع حا األ حا اد  اجلن دلح م حام ةط ارع ح
 بن يما  يفه حام ةط إذح دلب ي   قسه حا اد .

:   ثا بقص   األ  اري درل  حام رةط  مرلا ؤسر  م Latest Start Time (LS)حا األ حا سأخ  اال  حام ةط  •
ة م حام ةط  حا األ حاا ب يسأ   حا       اسأخ ل  اج ي  أل ط اا إ اةا حاف ق دفأل حا األ حا سأخ  اجلن جه

 خجاة  حام ةط. ب  شو بخ   قم   دأل بن تالب يفه حلج طم ب  ط  لب تأخف  حلج طم حااؤ م.

                                                 

 اال  ال األ حاسفةحفا ي    حمطا   ال :  -1
 .192. ص1993م حاهمل م حا ليممل  ةابم اا ال ل حاا   حل لل كالفتنظيم المشروعات وإدارتها ،حاصليا يسج ل  غ ةن حا ةض  -
 .206ل ص 1998ل احة حاث ةيمل حاطابم حل ا ل حا ةش  ل اص ل إدارة المشروعات حيل اصطف ل   -
- Denis Dumoulin, Mathématique gestion- Cours et Applications-, Economica, Paris, 1993, P228 
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:   ثرا بقصر   ارأل  اري إجهرة  حام رةط  مرلا Latest Finish Time (LF)حار األ حا سرأخ  خجهرة  حام رةط  •
  شو بخ   ارأل   درأل إت رةب حام رةط يفره درل ن ؤس  م يسأ   حا     ل  ا ة   حا األ حا سأخ  اجلن جهةيسه ب

بن   اي تأخف  ل م بج طم مؤ م ي  حا       ءن ب   األ إضةي    رسغ قه حام رةط ببرل شرذح حار األ  رف    
  الًاة  ال  حا       ا خ  إجاة ا ي  حا و ل حا جلا.

إ رسغااه ير  تأ فرا  :  بر ) شرذح حاوقرم بأجره بطرول  قرم   درألTotal Float timeحمؤسفرةط حا امر  حادالر   •
 حا اةش   ي  تمفذ ج ةط ابفأل ا ن بن ي    ذاك  ال   قم إك ةل حا      حادال .

برةا األ حا سرةه  حارذ    ثرا بكار   ارأل   (Lj-Ei):  ارل   حافر ق Free Float Timeحاوقم حمؤسفةط  حاجر   •
حل قرةا حا ادر   اهرة ا ن بن ير    ُ  دأل تأ فا حا اةش   دسمففذ ج ةط اة إذح حدسلبا كةيم حام رةطةا حااةقفرم ير  

 ذاك  ال  حاالح م حا اد   ل  ج ةط.
 :(AON)ثالثا/ النظام الموجه لألنشطة 

ي  شذح حام ةب ت سالب حاب ل دلم األ حل رهت اس ثفرا حام رةطةا  حاسر حبا حا مط ر  درفأل حام رةطةا يرست ت ثفالره 
ةب حا رةدا م   ثرا طرول حا رل  حا امفرم اإلجارة . األ خال ةبرا حاب رل بأ رهت  طرول حا رهت ك رة شرو حاجرةل ير  حام ر

 بة ررسالحب شررذا حاط ا ررم تمسهرر  حاعرر  ة  إارر  ح ررسالحب حافبةافررم حاوش فررم ك ررة يسطالرري إضررةيم ؤررلن حاالح ررم  ؤررلن 
 حامهة م اافةن ج طم دلح م  جهة م حا     .

تسدرون  مةحر  حا رادم  مةح  حا ادم ي  شذح حام ةب: ادرا شرادم  مةحر   امما اجرلا  اهرذا حابمةحر ل    -1
األ ا حئ  ب  ا سطفاا ت ثا حلج طم: ؤفأ ت ثا كا احئ    ا سطفا  ج ةًطة  حؤرًلح ي را يارلب  (AON)ي  ج ةب 

 شذح حام ةط األ  هم حاف ةة االلحئ    حا  سطفا ل  امسه   مل  هم حاف فألل ك ة شو اوضح ي  حا دا حاسةا :
  (AON)( تمثيل النشاط حسب نظام 15-3الشكل رقم )

 
 
 

 .155ل ص 2009ل ا  ع  ةدا إدارة المشاريع: غةاي حاباة  ل اج ل جوة د شةنل المصدر

  ل  تفسررر ض بن حاررر األ يسرررليا بةتاةشهرررةل ؤفرررأ ب رررهت او هرررم تبدررره حاباقرررةا حا مط فرررم درررفأل بج رررطم حا  ررر   -2
 1توضح شذا حل هت حاباقةا حا مط فم حاسةافم:

                                                 

1-Moder Joseph and Other, Project Management with CPM, PERT and Precedence Diagramming,Van Nostrand 
Rrinhold Company, 3rd Edition, New York, 1983, p40.                                               

  قم حمجسهة  حا اد   األ حام ةط  قم حاالح م حا اد 
 وصف النشاط

  قم حامهة م حا سأخ   حاوقم حافةئد  قم حاالح م حا سأخ  
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ببل إجسهة  حام ةط  (B): ب   اي بن يالب حام ةط حااؤا Finish to Start( FSبداية ) -عالقة نهاية •
 (B)دلح م حام ةط  ت ةاةل لن (A)قاا إجسهة  حاب ا األ حام ةط  (B)ل  م   دأل حاال  بةام ةط (A)حا ةدا 

 ك ة شو اوضح ي  حاال ل حلت . ل(A)اسبال م دمهة م حام ةط 
 (AON)حا       ي ة ام ةب  حاباقةا حا مط فم دفأل بج طم: (03-3الجدول رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:Gillet Vallet, technique de planification des projets,Op.ctip15 ( دسص  
يالب ببل دلح م حام ةط حا ةدا  (B): ب  بن حام ةط حااؤا Start to Start( SS) بداية -عالقة بداية •

(A)  افه بةاع  ة  بن يمسه  اا ا حام ةط (A)خ  بن توقف حام ةط ل ب بم   (A)  ا اي ب  آلخ  م
 ل ك ة شو اوضح ي  حاال ل؛(B)ي     ال  دلح م حام ةط 

ببل إجسهة  حام ةط  (B):  اي بن يمسه  حام ةط حااؤا Finish to Finish( FFنهاية ) -عالقة نهاية •
 قل تدون شذا حافس    ب مل  األ  ت  ببل ب  يس    امفم (A)ل  شمة   س ط بن يمسه  حام ةط (A)حا ةدا 

 باة دلح م شذا حلج طم يا ت تاا بأ   اقم ش طفم؛ (B)ابل ام   دأل إجهة  حام ةط 

ببل دلح م حام ةط  (B): ب   اي بن يمسه  حام ةط حااؤا Start to Finish( SFنهاية ) -بدايةعالقة  •
ل ا ن حاالاو  إا  (A)ح م حام ةط ببل يس    امفم األ دل (B) شذح  بم  ض  ة  إجهة  حام ةط  ل(A)حا ةدا 

 ؛ب   لب إجهةئه (A)إجهة  حام ةط 

  FSدلح م   - اقم جهة م 

  SSدلح م   - اقم دلح م 

  FFجهة م   - اقم جهة م 

  SFجهة م   -دلح م اقم  

  
  SS-FFحاباقةا حا  كام  

B

 

FS A 

B

 SS 

A 

B

 

FF 

A 

B

 SF 

A 

B

 SS 

A B

 

FF 

A 
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: Finish to Finish and Start to Start( SS-FFنهاية ) -نهايةبداية و  -العالقات المركبة بداية •
ببل جهة م  (B)ل  ااي بن يمسه  حام ةط (A)ببل دلح م حام ةط حا ةدا (B)يماغ  بن يالب حام ةط حااؤا 

 ل  ذاك ك ة شو اوضح ي  حاال ل؛(A)حام ةط 
 بسار حن   (AON) ب رالوش ااطرا حاب رل  (AOA)ارأل خرال ارة  راا يسعرح بن ب رالوش حا اطرا حا ره   

اررأل بكثرر  حل ررةافي ح ررسالحاة يرر  ت ثفررا حلج ررطمل  امرره دمررة  شررادم   ررا حا  رر    حاسرر  تبرر ض حااطررم حاوح رري 
 إتاة هة ب مة    الفم حاسمففذ.

 لتحليل الشبكي في االستغالل األمثل للوقت والموارد الماديةالمطلب الرابع: دور ا
إن حاسجالفا حا اد  كأ الوش ك     سالب بةالة م كافر   ير  تاطرفا  اسةببرم تمففرذ حا  رةةاع حا اسالفرم  روح  
كةجم حخجسة فم ب  حاالافم ذحا حاجات حا سو ا ب  حاداف ل  امصي حمشس ةب ي  اوضو  حاساطفا  حا سةببم  ال  

ؤفررأ يرر ا  شررذح حلارر  إارر  تلجفررم حاسدررةافف إارر  بقررا ا ررسوى ا دررأل  الرر   1ففررم إ ررسغال حاوقررم  حا رروحةا حا ةا ررملكف
ح ساةة بن ادا ارأل حاوقرم  حا روحةا حا ةا رم كالفرم ابفمرم  برةام   لش فرم شرذا حا روحةا يرإن تو همرة  درون  الر  حامجرو 

 حاسةا :
 أوال/إستغالل الوقت:

سةبع حلج طم ي  حا  ر     ترلحخالهة ضر أل جطرةق حا رادم حا رذكوة ل  ءن شرذح إن شادةا حل  ةل تبا   أل ت
حاسسةبع  شذح حاسلحخا  فس ض بن  دون  يا د جةاج  ام   حضح  اب  ).  اهذح حا راي مدرل ارأل إ ارةا جرو  ابرفأل 

  ةا   ررلة ارأل حخاحة  حاسرر  تهرست بةاوقررم  كفففرم إ ررسغااه ب رردا حرجفحل   الرر  ح سارةة بن حاوقررم ير  إاحة  حا  رر  
دررث ألل ب  بن ارره كالفررم تعررة)  الرر  حاسدررةافف حادالفررم خجاررة  حا  رر   ل  اررذاك يماغرر  إاحةترره بةا رردا حاررذ   عرر أل 

 2حم سغال حلاثا اه.
 3إن ح سغال حاوقم ا تاا بأؤل حاصفغ حاسةافم:

  قم حم سفةا  األ حا   ض  حلاوحل حا  سث    ي  حا     ؛ -
  م  م بةا فة  إا  حا م  ةا حلخ ى؛ قم تج ا حا ف   حاسمةي فم اال -
  قم إ سغال  ح سئاةة حا وحقع  اة شةبه ذاك؛ -
  قم ية الفم حلاح  ي  حا      ي  اوح هم حا  دالم. -

                                                 

 .227ل ص2004نل   ةنل حلةا ل احة حفة  االم    حاسو اعلMIS مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية اةا اج ل حا  اةنل  -1
 .328ا  ع  ةدال ص والكبيرة،تقييم وإدارة المشروعات المتوسطة ل حافعا ا ال –2
 .5ل ا  ع  ةدال صمنهج كمي -إدارة الوقت حافعا ا الل  -3
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 الررر  ب رررة  ارررة ت رررلب يسعرررح بن حاوقرررم شرررو حابةارررا حل ة ررر  يررر  ؤ رررت حادثفررر  ارررأل حا  رررداا يررر  حاوحقرررع 
 ال  ا رةن حاففال رو)  حلايري "يفدسروة شفارو" بأجره ت روا  حابال  ل   ده ذاك شو حافوض   حمضط حشل  قل  ة 

 جهاة االصليم. جس ر حاوقم  ملاة حافوض 
 ءذح كةن االوقم شذا حااصوحفم  شذا حلش فم بةا فة  إا  ب فم حا روحةا ير  حا  ر    حخجسرة   ب  حاارلا ل 

  Durckerاا دذحا حافر ا  قرل بشرةة  يإن إاحة  حاوقم تاسالف  أل إاحة  حا وحةا حا جل ا  حلخ ى.  ذاك ادوجهة ت ت
ؤفرأ بن ارأل م  (Time-Management Is Salf – Management)إار  بن إاحة  حاوقرم تبمر  إاحة  حارذحا 

  رررسطفع إاحة  ذحتررره م   رررسطفع إاحة   قسررره ب   قرررم حآلخررر األل  ال رررة برررأن إاحة  حارررذحا ب عرررة تسطالررري اهرررةةحا شررر  
 1حاساطفا  حاسم فت  حاسمففذ  حا قةبم.

 انيا/ إستغالل العاملين والمعدات والمواد األولية:ث
 ؤفأ يلخا ذاك ض أل اة  ب ) بةا وحةا حا ةا مل ؤفأ تب ) شذا حا وحةا ب عة ببمةح  حخجسةج  ش :

 حليل  حابةاالمل حا دةئأل  حا بلحال  حا وحا حل افم.
ذ حا  ررر   ل   مرررل ظهررروة ببرررد إن إ رررسغال شرررذا حابمةحررر  يماغررر  بن يرررست ب ررردا يائرررت حاجة رررم يررر    الفرررم تمففررر

 حا بوقةا  حا الفاةا ي  حاب ا  ذاك اثا:
  لب توي  حليل  حابةاالم ي  حاوقم حا مة يل   لب توي  حا وحا حل افم بةامو فم  حاد فم حا مة ام. -
 لب  ةش ام حا دةئأل  حا بلحا   لب حاؤفسهة االب ا ي   قم تمففرذ حا  ر     كرذاك  رلب تروي  تالرك حلجروح   -
 حا دةئأل  حا بلحا حاس   دون حا      اسوقفة ب ااهة.األ 

إن شررذا حا بوقررةا  حا ررالافةا اررأل شررأجهة بن ترر     الرر  إ ررسغال حاوقررم بةا رردا حاررذ  يرر     الرر  إج ررفةدفم 
حا       تبث  إجاة  حل  ةل طاً ة ا ة شو اجلا ي  شادم حل  ةل  بةاسةا   لب حراؤفسهة االسطافرا  الر  شدرذح 

 بشدةل إاحة  حاوقم حاوحةا ذك ا يمبده ب دا ااةش   ال  تدةافف إجاة  حا  ر   ل ببارةة  بخر ى ا    . إن حفغ 
إن  اررأل إجاررة  حا  رر    شررو احاررم االسدررةافف حا س تاررم  الرر  حا  رر    يرر  إطررةة شررادةا حل  ررةلل حاسرر  تسرر حكت ب رردا 

ي     ثرا  ارأل إجارة  حا  ر    يس حاأل اع ا حؤا إجاة ال ؤفأ   دأل حاسباف   أل ذاك األ خال اجوةاأل بؤلش ة ب
  حاثةج    ثا حادالف حاس حك فم حا اططم   ح  حخجفةق  ال  تويف  حا دةئأل  حا بلحا  حا وحا حل افم  اة شةبه ذحر.

   حاس  يسعح يفهة اة Budgetيوضح حا دا حآلت  شذا حافد   ؤفأ ياؤ  بن ادا ا     شمةاك اف حجفم ابفمم  
سدةافف حااةحم بةا      حاسر    درأل حا ر ةه دهرة  ببد ره  بسار  شمةارك حجج حيرة   رة شرو شو ا لحة حاجل حل ال  اال

 ااطا ا اً ة.
                                                 

 .330ل صا  ع  ةدا والكبيرة،تقييم وإدارة المشروعات المتوسطة ا ال حافعال  -1
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 (CBTP)(CBC)كالفم ت حك فم ااططم 

 (CBTE)( CAC)كالفم ت حك فم يبالفم 
 (CRTE)(CEV)قف م ت حك فم ادس ام 

Cost Variance 

 التكلفة التراكمية
 المخططة باآلالف

 WeeKSالزمن باألسابيع 

Over run 

Report Period المدة المحدد للمشروع 

 (: منحنى الكلف التراكمية وأعلى نقطة لها16-3الشكل رقم )          
 

 
 
 
 
 

 
 .333ل ا  ع  ةدال صتقييم وإدارة المشروعات المتوسطة والكبيرةا ال حافعال المصدر: 

 ح) حا ذكوة   دأل بن  دون  ال  جو فأل ك ة شو اوضح ي  حا دا:ؤفأ بن حخجج  
 إجج ح)  الا :  شو حاذ  ي تفع بكث  ا ة شو ااطا؛ -
إجج ح) إ اةد :  شو حاذ   دون يفه ا سوى حاسدةافف حاس حك فم بقا ا ة شو اسوقع ب  ا ة شو ااطال  اذاك  -

  طالا  الفهة ح ت قفت ت حك فم ادس ام.
 
 (: مقارنة بين انحراف الكلف التراكمية مع بيان القيمة المكتسبة03-17الشكل رقم )  
 

 
 
 

  
 
 

 .333ل ا  ع  ةدال صتقييم وإدارة المشروعات المتوسطة والكبيرةا ال حافعال : المصدر

 ذاررك ضرر أل حا ررل   (Over run) اسعررح اررأل حا رردا حا ررةدا بن شمررةر إادةجفررم اسجليررل ا ررلحة حخججرر ح) 
 اال     .حا جلا  

 اكميةالتكلفة التر 
 المخططة باآلالف

 WeeKSالزمن باألسابيع 

Cumulative budgeted Cost 

CV=CBTE-CRTE 
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 تدالفرررم  (CRTE)حاسدالفرررم حافبالفرررم حا س حك رررم االب رررا حا ماررر   CV  (Cost Varince):1حمججررر ح) بةاسدالفرررم  ِّ  -
اه ة جفره حافر  ض االس رلب ير  حاب رال شرةتفأل حاسدالفسرفأل اس رة السفأل  (CBTE)حا وح جم حا س حك م حافبالفم االب ا حا ما 

  تمطاا  ال  حاسدالفم حا ال ام حاف ق دفأل شةتفأل حاسدالفسفأل يل   بةام ام ادا ج ةط ا تاطم ب لى حاسدالفم حافبالفم حاس
    CV= CBTE- CRTE                بف ق حاسدالفم ب  ي ق حخجسة فم  شو  ب ):

 حا  ةةجم دفأل حاسدالفسفأل:
شرررذح  بمررر  بن حمججررر ح)  رررالا   بةاسرررةا  يإجمرررة يررر  ؤةارررم خطررر  اسارررة   حا ف حجفرررم  CBTE<CRTEإذح كرررةن  •

 حاس لي ام؛
شرررذح  بمررر  بن حمججررر ح) او ررري  بةاسرررةا  يرررإن ؤ ف رررم حا  ررر    بةاسدالفرررم بقرررا ارررأل  CBTE>CRTEإذح كرررةن  •

 حا سوقع.
: يست تجواا حمججر ح) بةاسدالفرم ارأل حا ف رم حا طال رم إار  2(Cost Variance) (%CV)ج ام حمجج ح) بةاسدالفم  -

 قم حاسةافم:ت الفا حمجج حيةا حاس  قل تصةؤي ت لب حاب ا بةا       اج ي بةابا
𝐶𝑉

CBTE
= CV%  

شو حاف ق دفأل حاسدالفم حافبالفم حا س حك م االب ا حا ما   3:(Total Variance) (TV)حمجج ح) حادال   -
(CRTE)  تدالفم حا وح جم االب ا حا ال ل (CBTP) :ابط  بةاباقم حاسةافم CV= CRTE- CBTP  

 حا  ةةجم دفأل حاسدةافف:
   بن حا      تاة   حاسدالفم حاس لي ام؛ بم CBTP>CBTPحخ اةد  حمجج ح) •
  بم  بن حا      ي  ؤل ا حاسدالفم حاس لي ام. CRTE<CBTP حمجج ح) حا الا  •
: شررو حافرر ق دررفأل تدالفررم حا وح جررم االب ررا حا اررل ل (Accounting Variance) (AV)حمججرر ح) حا جة ررا   -

(CBTP)  تدالفم حا وح جم حا س حك م حافبالفم االب ا حا ما  (CBTE) :ابط  بةاباقم حاسةافم  
AV=CBTP-CBTE=-SV 

 حاب ا حا اطا اه.  بم  بن حا      تاة   CBTE<CBTPحمجج ح) حخ اةد   •
  بم  بن حا      خالف حاب ا حا اطا اه  ؤل ا حاسدالفم حاس لي ام. CBTE>CBTP حمجج ح) حا الا  •

 أساليب التحليل الشبكي المبحث الثالث:

                                                 

 .278ل ا  ع  ةدال صالعامةإدارة المشروعات  ال حا سةة اج ل حابال ل  -1
 .279ل صالمرجع نفس -2
 .254ل ا  ع  ةدال صإدارة المشاريعغةاي  اة ل -3
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 حاسر   رةش م ير    الفرم حاساطرفا  حاال ارم  حمجس رةةوح ربم حااحةارم حل ةافي حخ بسا  حاسجالفا حا اد  األ 
 ءؤدررةب حا قةبررم  الرر  تمففررذ حا  ررةةاع ب اسالررف بجوح هررة.  شررو  اررةة   ررأل خرر حئا  بشرردةل دفةجفررم ت ررف  إارر  حاوظررةئف 

 ارأل بشرت ب رةافي  ل  حل ة فم حا اسالفم اال  ر     ءار  حافبةافرةا حاعر  ةام خجارة  حاوظرةئف حاسر  تمفرذ ير  حا  ر  
 .Gantt Chart (GANT)ااططةا  خ حئا   ةجم   -حاسجالفا حا اد : 

 .Critical Path Method (CPM)ب الوش حا  ةة حاج ج  -             
 .Pert Method (PERT)ب الوش دف ا  -             

شادم دف ا  ط ا رم      ت مفم ت ففت  ا ح بم حا   و) ج وب دلةح م حا ادةا ي  شذح حا اجأل  خصوحة 
 حا  ةة حاج جل  ذاك كون ب الوش حا ادةا يس سع بةابليل األ حا ف حا.

 Gantt Chartالمطلب األول: تقنية مخططات جانت 
ت سمل   الفةا حاساطفا  حا قةبم ي  ب م ام  م  ال  تجليرل حا بالوارةا حااةحرم برةا  حة  تا فبهرة  تجالفالهرة. 

اةا   لا حا سغفي حال حتاهم بيدةة حاارةؤثفأل  حا  رسغالفأل ير  حا ارةما حا اسالفرم  اع تصة ل تب فلحا حاسبةااا    
ججررو حاو ررةئا حا  رروافم حاسرر  تسررفح تا فررع حا بطفررةا  حا سغفرر حا حادثفرر   يرر  حرروة  إ  ةافررم اسدةاالررم  حضررجم تسررفح 

حا ه يم  أل حا قةبم.  األ   ل ام حاب ا  حا ه يةا  حا وحةا  مل حاساطفال  ت حاسب ي) حا  اع  ال  حا وحقف دسفةحفاله
 بشت شذا حاو ةئا حااةك   ي  حاساطفا  ا حقام  ف  حاب ا ااطا غةجم.

 :(Gannt)أوال /نشأة مخطط غانت 
 Frederick) ل ابةحرً ح اف ارلةاك ترةيالوة 1919-1861  (Henry Gantt)كرةن حلا ادر  شمر   غةجرم 

Taylor   1915-1856 حابال فررم.  شدررذح حجصرر ) حشس ةارره إارر  تج ررفأل  ل  كررةن اثالرره اررأل ب  ررل  الة ررم حخاحة  
 حادفة    حافة الفم حخ  ةافم األ خال تا ئم حاب ا  تج فا حادفة   ي  كاي حابمةح   حا ه يةا حاا ئفم حاس غفالفيم.

خال   اله ي  بؤوحض دمة  حا فأل حاج بفم حلا ادفم ي  يس   حاج ش حابةا فيم حل ا  طوية غةجم ااطيطه حا هف  
 1.فت  ةقةبم حا     ل  خال حل وحب حا ةئم حاسةافم ب ام ذاك حا اطيا بجه باحٌ  يبيةام م   سغم   مهة ب  الي اسم 

غةجم بب الفةا حاال ارم  حاساطرفا  حا قةبرم  ةيرع حادفرة   كةجرم اره حشس ةارةا ا فر ٌ  ير   شس ةبح بةخضةيم إا  
 رررأل ط ارررا حاب وبرررم. ك رررة حشرررست بةااصرررةئص حا فةا رررم تج رررفأل باح  حابرررةاالفأل  رررأل ط ارررا حاسجففررر   حاس رررافع  ارررفه 

  حا هةةحا حخاحةام حاع  ةام اماةه حا م ي ةا.
  ال  حلخص حا سو طم حاجات  حاسر  تس رت بةاا رةطمل  قرل    سب ا ب الوش غةجم ي  حا     ةا حا اسالفم

ل  قرل ت كر ا شرذا حا جرة ما دلبا حا جة ما حااةا  خ اةا ط ا م اا اام حا  ةةاع ي  ب حخر  حا ر ن حاسة رع   ر 
                                                 

lokdijk, N.P, 2008, p72.s, Gerard B, Project Management 100 Success SecretGerard Blokdijk-1 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gerard+Blokdijk%22
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ارأل ت رل ت Henry Gantt)    ال  حل الوش حاافةج  اس ثفا حام ةطةا حا اسالفم اال  ر   ل ؤفرأ ت درأل شمر   غةجرم
اسالافم ؤة ةا حا وحا حلا ادفم ي  تاطرفا  ا حقارم  1910حاط ا م حا ب  يم بة ت ااطا غةجم حاس  ظه ا  ةب 

 1إجسةج حا صةجع حاب د ام.
 ة لا حاجة اةا حآلافم األ إج ة   تج ا  خ حئا غةجم حا فصالم. كةجم شرذا حاسطاف رةا  1980 ي   ةب  

 حاا حاج حا ساصصم او هم ب ة ة ا  ة ل  الي   ام    حا     .  ي  ب حخ  حاس ربفمةا  ير   قرم اادر  ارأل 
 2حلاففم حاثةجفمل بحاجم ااططةا غةجم   م ا س كم ي  تطاف ةا شادم حخجس جم؛

 حا رروحةا  (Human Resources)ب يإجهررة ت ررسالب اسجليررل حابررلا حا طالرروش اررأل حا رروحةا حاا رر ام باررة حافررو 
حلخ ى حاا ام ادا ج ةط األ بج طم حا       ادا يس    امفمل حلا  حاذ    دممة األ تجليل حابرلا حخ  رةا  ارأل 

 كا اوةا يسطالاه إجاة  حا     . 
ي  اة  بوا افأل حا بالواةا حا  حي م االال ام ي ةةاع بجفأ غةجم بصفم  ةام   سالب ي   ل ام حا  ي اطا

ؤةافررة ب   اساطررفا  ب ااررم حام ررةطةال  ضرر أل حافسرر   حا امفررم حا جررلا ل إذ   هرر  حا اطررا حام ررةطةا  رروح  حا ةئ ررم
تالك حام ةطةا حاس  تت تاطفطهة  ؤلا ا ا ة حاوقم حارا ب اهرةل  امره يارفأل ااطرا غةجرم  رف  ج رةطةا حا  ر    

 بةافس   حا امفم حا جلا  ادا ج ةط  ال  ؤلى. ا ةةجم
 ثانيا/ مفهوم مخططات غانت:

غةجم شرو خ اطرم حااطروط حاب اعرم ذحا حلشردةل حا  ببرم ب  حا  رسطفالم  حاسر  تارفأل حاسطروة حاجرةا  ااطا 
ةيم إار   حا  ت ي ادا ج ةط ةئف   األ بج طم حا      ا ةةجم بةافس   حا امفرم حا  رلة  اره. كرذاك يارفأل حا اطرا إضر

 3ال  حام ةطل ك فم حاب ا حا طالوش إجاة ا ب  ك فم حا وحةا حا طالوبم خال يس حا توقفم بج طم حا     .
خةةطم غةجم ش  ااطا يافأل قةئ م حلج طم ي    وال بجفأ   ثا كا ج ةط باا بي   يسمة ي حاسلحاا 

ال  ل  تمففذ شذا حاس مفم تسطالي تجليل اع حا األ حاا ب حا اصص اسمففذا  بسسةبع حلج طم  صاح اليمة ة ت  
 4  فع بج طم حا     ؛ تجليل ال  تمففذ كا ج ةط  تدةاففه  اوحةاا؛ حاسسةبع حا مط   األج طم.

ش  باح  إاحةام ت سالب اس ثفا ابالواةا حاساطفا دفةجفة  أل ط اا ت ثفا بج  م حا      ي    الم اجة ة 
ادون حا  فة  حا ام   ةا  إاة بةلشه  ب  حل ةدفع ب  حل ةب ب  ج ةافم اجوةشة حلي     ثا اجوة حا األ   

                                                 

 .121ا  ع  ةدال ص لإدارة المشاريعغةاي حاباة  ل اج ل جوة د شةنل  -1
2-Bob Hughes, Mike Cotterell ,Software project management, Mc Graw Hill Edition, 2ndEdition, England, 1995 ,p81. 

 .197ل صل ا  ع  ةداالقتصاديةادراسة جدوها  –إدارة المشاريع ؤ أل إد حشفت دالوطل  -3

 .23ل ص2001ل حالحة حااةابفم االطاة م  حام    حاسو اعل حخ دملةامل األساليب الكمية في مجال األعمالإ  ة فا حا فلل  4
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حا ة ةا  ءن ب ل  ؤل   امفم االب ا حافبال  ي  حاسمففذ تالب األ حاسوقفم حف ل دفم ة   ثا حا جوة حاب وا  
 1حلج طم حا دوجم اال     .

  سغااهةحطالوبم  كفففم حا ام   ابالمة جاطا اال      ب دا  فل إذ بجه يوضح امة حا وحةا حا  حاال ل
 ا ة لجة  ال  ت الفا  األ حاسمففذ  أل ط اا تمففذ ببد حااطوحا ب دا اسوح  ب   أل ط اا دل  ببد حااطوحا 
ي  ا ؤالم ااد  . كذاك يإن حاال ل حا ام  شو   فالم االسم فا اع كةيم حلط ح) حا  ةةكم  حا سأ    بةا      ب  

 .خطوحته

االئفم ب فطم ج اًفةل بة ساةةا ااطا ب  ل    سل حا األ  ال  اجوةا حلي    إن ااطا غةجم  بس ل  ال  يد  
 .حا دا حاسةا  يوضح ذاك حافبالفةا حا طالوبم  ل اسهة  ال  حا جوة حاب وا . 
 (:نموذج لمخطط غانت18-3الشكل رقم )

 
 
 

 
 
 
 

 
 .: األ إ لحا حااةؤأالمصدر

ل ؤفأ تسعح األ خااه (Bulding a House)يوضح حا دا حا ةدا ااطًطة  امفة ا      دمة  دفم 
حل امم حا سبال م دالح م  جهة م حلج طم اع ا لحة حاوقم حاا ب ادا ج ةط.  تبسا  خ حئا غةجم   ةئا اففل  ي  
ت ثفا   الفم حاال ام بكث  ا ة ش  كأاح  االساطفا  ذاك لجهة م ت ه  حا لة حادةي  األ حاسلحخاا حا امفم 

جةل ي  حل ةافي حلخ ى  كذاك م ت ه  حا فوا حا ةب م األج طم ك ة توضجهة حاسجالفاا األج طم ك ة شو حا
 حا ادفم.

                                                 

 .192ل ص1993ل دل ن احة ج  ل  وةامل تنظيم المشروعات وإدارتهاغ ةن حا ةض ل حاصلى يسج ل  -1
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 األ ب ا ح سالحب شذا حا اططةا حا امفم ي  حاوحقع حاب ال  يإن األ حا ف  ض بن    ت حا      إا   لا 
إجاة شةل  ال  بن  األ حا  حؤا  ااي بن تج ي ك فم ب  ؤات حاب ا ي  كا ا ؤالم ب    الفم  كذاك ابلل

 تعة) ال  امة ام األ حاوقم حاعةئع ب اي حلؤوحل حااوام ب  ب   اي  خ   بوا اال    حا حااةة فم  حالحخالفم؛
 1ا ة  اا   دأل تجليل  ظةئف ااطا غةجم  ال  ججو حآلت :

جليرررل  ظففرررم حاساطرررفا: ؤفرررأ يرررست إ رررلحا ااطرررا األج رررطم حا ررر حا تمففرررذشة خرررال حافسررر   حا جرررلا  اال  ررر   ل  ت •
اسطالاررةا شررذا حلج ررطم اررأل حاب ةاررم  حا رروحةا حلخرر ى  ت ررلي  حل قررةا حاا اررم اسمففررذشة  يً ررة اباقررةا حل ررا فم 

 حاس  ت با دفمهة؛
 ظففرم حا قةبرم:  ذاررك ارأل خررال إ رلحا ااططررةا حاسمففرذ حافبالرر   حا  ةةجرم دررفأل ارة شررو ااطرا  اررة شرو يبالرر ل  •

بةاارررم شرررذا حل ررراةش ؤسررر  م تررر     رررالًاة يررر   ارررأل إجارررة   حاد رررف  رررأل ب ررراةش حمجج حيرررةا إن   رررلال  ا
 حا     ؛

 ظففم  ء لحا حاال ام  حاسصجفح:  مل ؤل ن حجج حيةا ي  تمففذ حلج طم   رة شرو ااطرا ارهل ترست ابةااسهرة  •
بة ررسالحب ارروحةا إضررةيفم اررأل ب ررا ت الررفص  اررأل إجاررة  حلج ررطم حاسرر  اررت تمفررذ ببررلل ؤسرر  م  جررلن تررأخف  يرر  

   .إجاةه حا    
 :(Gantt Chart)ثالثا/ مزايا ومحددات مخطط غانت 

 ال  حا غت األ بن ااطا غةجم اففل  ذح قف م اال     ةا حاصرغف  ل إم بجهرة   درأل بن تصراح غفر    الفرم 
 ت ةاة اع حا     ةا حاطواالم  حاداف  .  ي  اة يال    الم األ حا  ح ة  حا جلاحا ا اطا غةجم.

 2ا ف حا ط ا م غةجم: -1
 حلج طم دا ةطم  كذاك ق ح   حا اطا  تجالفاله  يه ه ب هوام. يست ت ثفا •
  هوام حم سالحب ي  حاساطفا  ا حقام حا       ال  يس حا اسسةافم. •
  هوام حم سالحب ي  تجليل حاسو اع حاسد حة  مؤسفة ةا حا      األ حا وحةا حا اسالفم. •
 ا.  ها يهت حمؤسفةط  حا ام  االم ةط  مل ظهوةا  ال  شذح حا اط •
 تبسا  األ ب ها   ةئا حا با دفأل حا    افأل  أل حا      األ اهمل فأل  يمففأل  ءاحةافأل. •
   دأل تطوا  شذا حاط ا م اس  ا  اقم حلج طم بةاسدالفم احخا حخطةة حادةاا اال     . •
 .  سالب ااطا  ةجم   ف م ةئف م اب الفم حتاةذ حا  حةحا حخاحةام •

                                                 

 .99ل ص2001 لل حا بوا مل ابهل حخاحة  حابةامل حا اةضساليب واالتجاهات الحديثةيات النظم واألإدارة العملجات جات  ال ل  –1
 .106ل ص2000ل احة حام   االاةابةا حا ص امل حا ةش  ل اص ل إدارة المشروعاتإد حشفت  ال حا شفل جصف ل  -2
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 ال      ي  ب  اج م  امفم. ي األ حوة   حضجم  أل حاوضع حاجةا  ا •
غةجررم: ةغررت حا  ح ررة حاسرر  يس سررع دهررة شررذح حا اطررا إم بن ارره اا و ررم اررأل حابفرروش  حا  ررة ئ اجررلاحا ااطررا  -2

 1حاس  تاباله ااطًطة قةحً ح ي    الفم تاطفا   ل ام  ةقةبم حا     ةا  األ بشت شذا حا جلاحا اة يال :
ال  رر   ةال اس كف شررة يرر  حل ررة   الرر  إاحة  حااررل ل م ت ثررا ااططررةا غةجررم  رروى  رر   اررأل  ا ررم بببررةا ا •

 .حا ام    ا    ال  ذاكل يإن ااططةا غةجم م ت ثا ؤات حا      ب  حاجات حام ا  ابمةح  حاب ا
 ال  حا غت األ بن د حاج إاحة  حا        دأل بن ت ه  تابفةا حاال ل حا ام  كاطوط يةحالم دفأل حلج طمل  •

 دفةجفة ا وش ب  غف  قةدا اال  ح  .ابفةا قل يمسج ة  ة إم بن   ض  لا كاف  األ حاس
ير  حاوقرم  ت مع ب ةطم ااطا غةجم األ إظهةة تفصفا كة)ل   دأل األ حكس ة) حام ص حاارل ا  األج رطم •

 حا مة ي.
  م   ه  ااطا غةجرم حاباقرةا حا مط فرم درفأل حلج رطم  بةاسرةا  ارأل حاصربي تجليرل ب ر  حاسرأخف  ير  إجارة •

 إجاة  حا     . ج ةط اة  ال   األ
سررر  تجرررو   رررلًاح كافرررً ح ارررأل ااطرررا غةجرررم إ ررر ح  يرررل   دفرررةج  غفررر  اائرررت يررر  ؤةارررم حا  ررر   ةا حاعرررا م حا •

 حلج طم.
ااطا غةجم  فاه حا ئف   شو  لب إظهةةا االباقةا حا ساةاام اة دفأل حام ةطةا األ ؤفأ حاس حبا حا مط    •

اسما  األ خال شذا حاالح ل حبام ي  إ اةا حاباقةا  قوح ل حل اواةا ي  حاسمففذل  شذح اة  با   الفم ح
 .حا مط فم  حاس حبا حاذ   الب   الفم حا سةببم  حا قةبم  ال   ف  ت لب حاب ا  ا حؤا تمففذا

 ب رراي بن حااطرروط حلي فررم اررأل ااطررا غةجررم اهررة حةتفررة   ةدررمل يإجرره   دررأل بن ت رر   ت ررل ت ؤاررت حاب ررا 
ع حابليل األ حلج طم  دون اهة خطرا   را ا كر   ير  حاالح رم ب  حامهة رمل  شدرذح اال  ؤالم حا امفم اال     . ي  حاوحق

حلاح  حاج ف ر  ارع ب رالوش حام رام حا ئوارم حا عرالالم قرل  درون ير  حاوحقرع توحرفا  رف  اجةارم  يرإن ااططرةا غةجرم
 االال ل.

ةجرررم ب  ررره حمخرررسا) درررفأل ااطرررا غةجرررم  حا اططرررةا حا رررادفم: تس ثرررا ج رررةط حمخرررسا) درررفأل ااططرررةا غ -3
 2 حا اططةا حا ادفم ي  حآلت :

   ه  حا اطا حا اد  تفصفا بكا  ا اةل حاب ا  لج طم حا     . •

                                                 

1-Joseph J. Moder, Cecil R. Phillips, Edward Willmore Davis, Project management with CPM, PERT, and precedence 
diagramming,Van Nostrand Reinhold, illustrée,New York, 2007, p5. 
2– Ibid, p6. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joseph+J.+Moder%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cecil+R.+Phillips%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Edward+Willmore+Davis%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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 حمخسا) حل ة   بن حاساطفا حا اد    ه  حاباقةا حاس حبطفم  حا ساةاام دفأل حلج طم ب دا  حضح. •
ة ا شر   حمؤسفرةط    ه  حا اطا حا اد  ا ش حا حابمةح  كةيمل دفم ة   سص  ااطا غةجم  الر  إظهرة •

 حا ام  حاج   حا األ حا  لة خجاة  حام ةط ي ا؛
وأل حاباقةا حاس    ه شرة ااطرا غةجرم  رلب حرجم حمجس رةا حا و ره ارهل  حارذ  يسبالرا ب صروةا ير  إظهرةة  • ت ي

 اقةا حاس حبا حا مط   دفأل حلج طم.  ادون حمخسا) ي  شذا حاجةام دفأل ااطا غةجم  حا اطا حا اد  
 1بجوح  حاباقةا حا وضجم ي  كا ااطا. ي   لا

إن اخول حاثوة  حا بالواةتفرم اارةل إاحة  حا  ر   ةال   ضرع در حاج ؤة روبفم  رةش   خ رلحا ااطرا غةجرمل 
 رر ح ا اططرر  حا  رر   ةا بن  اررل اوح ا رر   ةتهت ب رر  م بة ررسالحب ااطررا غةجررمل  بررأ  تفصررفا تطالارره اقررم 

  ال   فوش شذح حا اطا؛حلا  حاذ    ة ل ي  حاسغالي  ا    ةتهتل
 كأداة لجدولة المشروعات CPMالمطلب الثاني: تقنية المسار الحرج 

تبسا  ط ا م حا  ةة حاج ج األ بشت ط ق حاسجالفرا حا راد  حا  رسالام ير    الفرم إاحة    ل ارم حا  ر   ةال 
ة رسالحب حام رةب حا و ره  ت سة  شرذا حاط ا رم دا رةطسهة   رهوام ح رسالحاهة  يه هرة  تطاف هرة  ارست تصر ف هة  روح  ب

األؤررلحن ب  حام ررةب حا و رره األج ررطمل ك ررة   دررأل اال اطررا ح ررسالحب جررو  حام ررةب ؤ رري ةغاسرره  ءا ةارره بدررا ج ررةب 
 ؤ ي اة يمة ري اة رم تب فرل حا  ر   ل  شرو ب رالوش قرو    رها   الفرم  ضرع حاارل ل حا امر  اال  ر     تاطرفا 

 اوحةا حا     ةا حا طالوبم. 
 :CPMلمسار الحرج أوال/ ماهية تقنية ا

تبرر ) ط ا ررم حا  ررةة حاجرر ج بأجهررة: "ب ررالوش خ ررلحا خطررا  برر حاج تمففررذ حا  ررةةاع  اسةببررم  ررف  حاب ررا يفهررة  -
خةحررم اررأل ؤفررأ  مصرر  حاوقررمل اررع تجليررل  تم ررفت حؤسفة ررةا حاب ررا اررأل حاب ررةل  حا بررلحا  كةيررم حا رروحةا  تهفئررم 

 2 لحا ب ة  ام ةب ضاا حاسدةافف".حاو ةئا حاا ام مخسصةة ال  حاسمففذ بأقا تدالفمل  ء 
تبسارر  ت مفررم حا  ررةة حاجرر ج اررأل حاطرر ق حاهةاررم يرر  ح ررسالحاهة اررألا حا حاد فررمل إذ ت ررة ل شررذا حاس مفررم اررلةح   -

حا  ةةاع  ال  حتاةذ حا  حةحا  وح  ي  تجالفالهت ب  تاطفطهت ب   ل اسهت اال  ةةاع حا وكالرم إارفهت  خةحرم حا  رةةاع 
 3حاداف    حا ب ل .

                                                 

1-Chantal Morly, gestion d'un projet système d'information, Dunod, 2édition, paris, 2000, pp 68-69. 

ل 2014ل حلةان ل حاطابم حاثةاثملاالم    حاسو اع احة حفة  لاإلعداد والتحكم -المالي والزمني للمشروع البرنامجاج ل ي اجل   ةا  -2
 .15ص
 .195ل ا  ع  ةدا صقتصاديةإلاريع ودراسة جدواها اإدارة المشؤ فأل إد حشفت دالوطل -3
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تب افهررة ب عررة  الرر  بجهررة "ب ررالوش  بس ررل  الرر  ب قررةا تمففررذ بج ررطم حا  رر    اجررلا   غفرر  حؤس ةافرررم ل    دررأل -
 ا رررسالب بصرررفم  ةارررم يررر  ؤةارررم حا  ررر   ةا حاسررر  تسبررر ض الة رررم اجرررل ا  ارررأل حاسغفررر  اثرررا ا ررر   ةا حخج رررة  

 1 حاس ففل كامة  حاا وة  حا مة ل...حا ".
ارره حررفم ك فررم  حؤررل ل يررست ت ررلي ا دمررة   الرر  خارر    ij(D(اررة  حام ررةط   بن  اررأل إجCPMترر ى ت مفررم حا  ررةة حاجرر ج  

 اب يررم حا ررةئ فأل  الرر    الفررم تمففررذ حا  رر    ب  بةم س ررةا  الرر  دفةجررةا يبالفررم ا  رر   ةا  ررةب م ت ررةبه حا  رر    
اف سفةا  حاجةا ل  ادأل غةاًاة اة تا ع حاافةجةا بصوة  غف  اقف م  غف  ام  م  أل حلج طم ب مة  تمففذ حا     ةا

 كرذاك  ij(D(امهة ي    الفم حاس لي  ل امرم بج رطم ا ر    ا رةبه اهرةل ؤفرأ يرست إ ارةا ت رلي   حؤرل ي را  ا كرل ارر 
 2األ خال ح سالحب ا ةيفه حاس سم  حام  م حا  ك ام؛ ij(C(بةام ام اسدالفم 

حا  ر   ل  ذارك ارأل خرال تجليرل  د أل حاهل) حل ة   اهذا حاط ا م ي  تجليل حا ل  حا امفم حاا ام ااجسهة  األ 
حا األ حاا ب اسمففذ حلج طم حاج  م حا وضو م  ال  ا ةة  حؤل ي  شادم حل  ةلل  حاسر  تس فر  بةؤسفرةط   امر  

ابرل بل ارذاك م   درأل بن تسج ررا ب  جرو  ارأل حاسرأخف  ير    الفررم إجاة شرةل لن ذارك  رف وا إار   اررةا   ij(TF(كالر  
 جاة  حا     .ي  حا ل  حا امفم حاا ام خ

 3ل يإن شذح حاس لي  يست إ اةاا ي  ظا حا   ) حاسةافم:ij(D(طةا ة بجه تت إ اةا ت لي   حؤل اال األ 
حا   ) حا سبال م بإجاة  حام رةط  رفئمل ؤفرأ   فرع حلاروة ت رف  ب ردا  ر    غفر  اوحتفرم خجارة  حام رةطل  •

حا      بأجره  ارأل ت رةؤا ل  ملئرذ حار األ  ي  شذا حاجةامل يسصف حا األ حا  لة خجاة  كا ج ةط األ بج طم
حاذ   جلاا حا  ةة حاج ج ااجسهة  ارأل حا  ر    شرو حا رل  حاس رةؤافم حاسر  تسصرف بأجهرة بقصر   ارأل  جسة ره 

 حا      افما . ي  شذا حاجةام ججصا  ال  حا األ حا سأخ  خجاة  حا     .
اثرةا  االجصرول  الر  حاس رلي  حا سفةئرا ار األ حا   ) حا سبال م بإجارة  حام رةط اوحتفرم  كرا شر     رف  ب ردا  •

إجاة  حام رةطل  بةاسرةا   جرلا حا  رةة حاجر ج بقرا  ارأل  جسة ره حا  ر    افدس را ب  حا رل  حاسفةؤافرم. ؤسر  يرست 
 ح سالحب حاس لي  حا سفةئا ل امم بج طم حا     ل يست تجليل حا األ حا اد  خجاة  ذاك حا     .

                                                 

نتاج آالت تبريد الماء والبناءات إل في المنشآت الصناعية  دراية حالة المنشأة الصناعية: توات  تخطيط موارد اإلنتاجبقة ت    ل  -1
ل 2006 حاا حئ ل  ةابم تال  ةنلل  فف  حاس حمقسصةا مكالفم حابالوب إاحة  حاب الفةال  اذك   اة  سف ل تاصص لأدرار –المعدنية المختلفة

 .182ص
 .183ل صنفس المرجع -2
ل اذك   اة  سف  ي  حا اةضفةا كالفم دراسة تحليلية PERTو CPMتحليل شبكات األعمال بأسلوب إ  ة فا ؤ لحن  ال حاطففل  -3

 .89ل ص2004حالةح ةا حابالفةل  ةابم حا واحن االبالوب  حاسدمواو فةل حاا طوبل 
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 حا سبال ررم برره طافبررم كررا شرر    ارر   ب رردا  ررةا ل  ملئررذ   دررأل حاجصررول  حا رر  ) حاسرر  يمارر  حام ررةط يفهررة •
خجاررة  حا  رر   ل  حاسرر  ت ررة   ؤةحررا   ررع حل امررم حاا اررم خجاررة  حلج ررطم  (NT) الرر  حا ررل  حاطافبفررم 

 حاج  م حا وضو م  ال  حا  ةة حاج ج.
 ثانيا/ مميزات وفوائد طريقة المسار الحرج:

س مفررةا  حاطرر ق يرر  إاحة  حا  رر   ةال  ذاررك ج رر ح ادثرر   حاافةجررةا حاسرر    دررأل تبسارر  شررذا حاس مفررم اررأل بشرره  حا
إ عةؤهة  ال  ت مفم حا  ةة حاج ج   هوام اسةببم حا      ارأل خرال شرذا حاس مفرم  اةح رم توحبرع ب  تغفر  قرل  طر ب 

  ال  ظ  ) ب ة األ حلج طم   ب   ذاك  ال   األ  كالفم حا     .
 :1حا  ةة حاج ج  يوحئلشة ب ة يال   ا دأل تالافص بشت ا ف حا ط ا م

ط ا م حا  ةة حاجر ج تفر ض ضر  ة  إ ر ح  تجالفرا تفصرفال  اال  ر   ل ا رة ير ا  إار  دمرة  خطرم   را بيعرا  -1
  ب جةاج بيعا  اهف  ابالواةا تففل ي  اسةببم  ف  حاب ا.

   حوة   حضجم اس ال ا حلج طم حاس  يسدون امهة حا     ؛CPMتهف  ط ا م حا  ةة حاج ج   -2
  حلج رطم حاسر   اري بن تمفرذ ير  ب قرةا اجرلا   ءذح ترأخ ا يرإن تأخف شرة CPMتجلا ط ا م حا  ةة حاجر ج   -3

ير ا  إارر  تررأخف  إجهررة  حا  رر   ل  حاسرر  ت رر   حلج ررطم حاج  رم  ت فرر  تالررك حلج ررطم  ررأل حلج ررطم حاسرر  اهررة يسرر   
 ن حاسأ ف   ال  او ل إجهة  حا     .  ةه ب  يوحئد  امفم ي  تمففذشةل  ا دأل تأخف شة ض أل ؤل ا ابفمم دل  

 ح سب ةل ط ا م حا  ةة حاج ج   ها إ  ح  حاسبلياا  ال  د جةاج حاب ا اع حمؤسفة  بةا فط    الفه. -4
 ت دا شذا حاط ا م ب ة ة اس ففت الى تأ ف  ب  تأخف  ب  تبليا  ط ب ب مة  تمففذ حا       ال  او ل إجهةئه. -5
اال اطررا دلةح ررم حاباقررم دررفأل حاوقررم  حاسدالفررم حا طالوبررم خقةاررم ا رر      ت رر ح CPMط ا ررم حا  ررةة حاجرر ج   -6

  حاسوحا إا  بيعا حاجالول  بقالهة تدالفم اس صف  ال  حا      إذح كةن ذاك ض  ةاة.
اب يم حا  ةة حاج ج األ خال حا ادم   دأل األ تجليل حاسدالفم حا طالوبم خجاة  حا      ي  ؤةام حا غارم ير   -7

 ااطا اه.إجاة ا ب    ا ة شو 
  بحاح ةحل  اسةببم حا     ةا يست بصوة  بكث  ية الفرم   رة كةجرم CPMبة سالحب ط ا م حا  ةة حاج ج   -8

 ي  حا ةض .
إن تطافررا حا سةببررم حا  ررس    ا ررادم حل  ررةل يرر اى ب عررة إارر  إادةجفررم توظفررف ط ا ررم حا  ررةة حاجرر ج كررأاح   -9

ي  حاب ةل  تأ ف  ذاك  ال  بةق  حل  رةل  حاسابرةا حا ةافرم إ اةدفم ي  ؤا حام  ةا اسجليل حا    افم  أل حاسأخف  
  ؤ وق حلط ح).

                                                 

 .16ا  ع  ةدال ص لالمالي والزمني للمشروع اإلعداد والتحكم البرنامج ل ي اجل  ةا  اج -1
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 ة ل تطوا  حاد افوت   ترويف  حاار حاج حااةحرم برإاحة  حا  ر   ةا  حاساطرفا  حجافرةض حاسدالفرم حام رافم اهرة  -10
ي  حا  ةةاع ي  تطوا  ب ةافي شادةا حل  ةل  تو فع ااةاهة  شفو  ح سب ةاهةل  ت سففل كا حلط ح) حا  ةةكم 

حخج ةئفم  وح  كةن اةادة ب  ا ة م ب  الي  ا     ب  ح س ةةاة األ ط ا رم حا  رةة حاجر ج كط ا رم خاحة  حا  ر    
 بحراجم حا وححرفةا حااةحرم ادثفر   قداروًم اطر احقرم كا األ   هم ج  ا  ب اسرم شرذا حاط ا رم  رل حشة  يةئرلتهة  م

 ببم  ء لحا ت ةةا  ت لب حل  ةل.  حا  ة ل ح سالحاهة ي  حاساطفا  حا سةاأل حا  ةةاع حخج ةئفمل  حافوب ت س ط  ال
ةؤارررم ب افرررم خ رررلحا حا  ررروا  حل اررر  ارررأل حاارررل ل حا امررر   ارررأل إ طرررة تجالفرررا حا  رررةة حاجررر ج ط ا رررم  أل درررت -11

كررا حاب الرر  اال  رر    يرر  تجليررل حا رروحةا حاا اررم خجاررة  حا هررةب   اقررم  حم ررسبلحاعررف   الرر  ة تاال  رر   . ك ررة بجهرر
اه ررم بةاوقررم حخ  ررةا  اال  رر   .  بهررذح  دررون تجالفررا حا  ررةة حاجرر ج باح  خاحة  حا  ررةةاع ا  حقاررم  تم ررفا ااسالررف 

 1.حلج طم حاا ام م سد ةل حا     
شذا حلاح  ت ة لر  الر  تجليرل اسر   اري تمففرذ اهرةب ابفمرم  برأ  ت ال رال ك رة يارفأل ارك ارة شر  حاوظرةئف  -12

 قرم  حؤرل ا رة   الرا ارأل ا رلحة حاوقرم حارذ  يسطالاره إجارة  حا  ر   ل  اسر  تجسرةج إار  حاس    دمرك حا فرةب دهرة ير  
 .اوحةا خجاة  حا هةب حا اسالفم

 :CPMثالثا/ بناء نموذج شبكة األعمال بطريقة 
يرر  ط ا ررم حا  ررةة حاجرر ج   (Steps in Building ANetwork Model)دمررة  ج رروذج شررادم حل  ررةل  

 2   ا حااطوحا حآلتفم:
اب يررم كررا حلج ررطم حاسرر   ا بهررة حا  رر   : يرر  حاالح ررم يررست   ررا قةئ ررم بدررا حا هررةب  حلج ررطم  حاسرر   عرر هة  -1

 .Work Breakdown Structureحا      غةااًة دمةً   ال  دمفم ت  فت حاب ا 
ذا حا هررةب: شمررةر اهررةب   دررأل بن تمفررذ  الرر  حاسرروح   ب  قررل تبس ررل  الرر  حجسهررة  حا هرررةب اب يررم حاباقررةا دررفأل شرر -2

 حلخ ى   ال  حاس ال ا ل ي  شذا حااطو  يست   ا قةئ م بدا اه م   اقةتهة بةا ه ةا حلخ ى.
ة ررت حا هررةب يرر  حا اطررا حا رراد : ببررل اب يررم حا هررةب  اررة يس ترري  الفهررة اررأل اهررةب بخرر ىل يررست ة ررت حا اطررا  -3

  .Activity on Nodeحا اد  حااةص بةا      بجفأ تدون حلج طم ا  وام  مل حاب ل  
ت لي  حا األ حاا ب خجهة  كا اه م: يست ت رلي  حار األ حارا ب خجهرة  كرا اه رم ارأل  حقرع حااار حا حا رةب م دهرذا  -4

 حا هةب ب  بة سالحب حاجل  حا مط    حاذ  قل م  االو األ حااطأ ي  حاس لي .

                                                 

1–Guy Le Roy, Stelth Peter "Projeots` Analysis Through CPM (CriticalPath Method)", School of Doctoral Studies 
(European Union) Journal, No.1, 2009 ,Paris, pp10-51. 
2– Gilles Vallet, Techniques de planification de projets, Op.cti, p16. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Work_breakdown_structure
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يأ حا اطا حا اد  ب دا ا ة  ب مرة  تمففرذ حا  ر   : خرال تمففرذ حا  ر   ل يرست ت رافا حاوقرم حاج ف ر  تجل -5
 حاذ  ب سغ قه كا ج ةطل  ي  شذا حل مة  قل   ه  ا ةة ؤ ج  ليل ب  ت ه  بج طم  ليل  ات تدأل ي  حاج اةن.

 األ حا سوقع خجاة  حا     .تجالفا حا  ةةحا  تجليل حا  ةة حاج ج حاذ    ثا بطول ا ةة  تجليل حا   -6
 ادا ج ةط األ بج طم حا     . (ETj) حامهة م حا اد    (ETi)ؤ ةش حاالح م حا اد    -7
 ادا ج ةط األ بج طم حا     . (LTj) حامهة م حا سأخ    (LTi)ؤ ةش حاالح م حا سأخ    -8
 ؤ ةش حا األ حافةئد ادا ج ةط. -9

 ج   درأل توضرفجهة ارأل خرال اا و رم ارأل حا  ر فةا إن حااطوحا حا ةب م ير    الفرةا تجليرل حا  رةة حاجر
 1 حاسبةةاف  ش  ك ة يال :

i:    ةقت اجلن حاالح مj:  ةقت اجلن حامهة م 
tij قم ح سغ حق حام ةط حاوحقع دفأل حاجلن  :(i)  حاجلن (j). 

:ET   حاوقم حا اد(Early Time)؛ :LT   حاوقم حا آخ(Later Time). 
 دررأل توضررفجهة  الرر  ب ررة  حا رردا حاسررةا  حاررذ   بارر   ررأل شفدررا ج ررةط حيس حضرر  إن شررذا حاسبررةةاف  حا  رر فةا  

 .(j) ؤلن حامهة م  (i)  ه  يفه اوحقع حل امم ي  كا األ ؤلن حاالح م 
 نشاط افتراضي: (19-3الشكل رقم)

 
 

 
 .198ل ا  ع  ةدال صإدارة المشاريع منهج كمياج وا حابافل  ا ال حافعال المصدر:     

 2ي  ظا حاسبةةاف ب اا يست إ  ح  جو فأل األ حاج ةبةا حا امفم:  (CPM)ا  ةة حاج جل ا ؤ ةش ح
حاهل) األ ح سالحب ط ا م حا   ة حلاةا  تجليل حا األ حادال  اال        قم حاالح م الحسابات األمامية:  •

س   خ  ؤلن حا اد   حامهة م حا اد  االم ةطةا حا اسالفم دلً  األ ب ل ؤلن  شو ؤلن حاالح م اال       ؤ
  شو ؤلن حامهة م اال     ل ؤفأ بن شذا حاج ةبةا حلاةافم ااصصم األ امم حا اد  .

األ حا هت قاا حاال  بج ةبةا حا   ة حلاةا ل اب يم  األ دلح م حا     ل  قم حاالح م حا اد  ل ل ج ةط 
اا حخاحة ل ببل تجليل  قم دلح م ي  حا        ةا  اة  دون حاوقم حا اد  االح م حا      حف ح ب  اجلاح األ ق

                                                 

 .364ل ا  ع  ةدال صتقييم وإدارة المشروعات المتوسطة والكبيرة حافعالا ال  –1
2– Christian Marmuse, Les aides a la decision - Techniques quantitatives de gestion, Fernand Nathan, 2eme 
edition, sans date, Paris, 2003, pp186-187. 

j i حام ةط

 
ETi LTi ETj LTj 

 ؤلن حامهة م ؤلن حاالح م

Tij 
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حا      جالب ب ال الم األ حاب الفةا حاج ةدفم األ ب ا اب يم  قم حاالح م حا اد    قم حامهة م حا اد  ادا ج ةط 
 1األ ج ةطةا حا       ذاك ح س ةاح  ال  حا وح ل حاسةافم:

 .ا  األ قاا حخاحة  قم حاالح م حا اد  ل ل ج ةط ي  حا        ة    قم دلح م حا      حا جل -
 . قم حاالح م حا اد  االم ةط    األ حام ةط   ة    قم حامهة م حا اد  االم ةط  -
 ي  ؤةام   وا ج ةط  حؤل  ةدا يإن  قم حاالح م حا اد  االم ةط   ة    قم حامهة م حا اد   االم ةط حا ةدال -

 ET=ETi + tij     ميةاباقم حا اةضفم حا  سالام ي  شذا حاجةا
ؤةام   وا بكث  األ ج ةط  ةدا يإن  قم حاالح م حا اد    ة   لكا   قم جهة م ااد   لؤل تالك  باة ي   -

𝑬𝑻𝒋                                حلج طم. = 𝑴𝒂𝒙 ⌈
𝑬𝑻𝒊 + 𝒕𝒊𝒋
𝑬𝑻𝒊 + 𝒕𝒊𝒋

⌉ 

حجسهة  حا        قم حامهة م حا اد  اال        ة    قم حامهة م حا اد  آلخ  ج ةط ي  حا     ل  ي  ؤةام -
 بأكث  األ ج ةط  دون  قم حامهة م حا اد  اال        ة   بكا   قم جهة م ااد  ام ةطةا جهة م حا     .

تسبالا شذا حاط ا م دسجليل ب قةا حاالح م  حامهة م حا سأخ   اسالك حام ةطةا ي  حا     ل الحسابات الخلفية:  •
حاال  يفه األ دلح م حا      بةتاةا حامهة مل يإن ط ا م   ال  حابده األ ط ا م حا   ة حلاةا  حاذ  يست 

حا   ة حااالف  تالب األ جهة م حا       ت  ع بةتاةا حاالح م  األ شمة كةجم حاس  فم بةا   ة حااالف . يابل 
تجليل  قم حامهة م حا اد  اال       فست ا ة حته دوقم حامهة م حا سأخ  اال     ل  ت حا فةب بةاج ةبةا 

 2بإ اةا  قم حامهة م  حاالح م حا سأخ األ االم ةطةا  ي ة اال وح ل حاسةافم: حا سبال م
 قم حامهة م حا سأخ  اال        ة    قم حامهة م حا اد  اال      ي ضة ب   جلا األ قاا حخاحة ل  ب عة  -

 ETj= LTj  ة    قم حامهة م حا سأخ  ام ةط حامهة م:  
إذح كةن ي تاا  امهة م حا سأخ  االم ةط اط  ؤة امه  األ حام ةط؛ قم حاالح م حا سأخ  االم ةط   ة    قم ح -

 LTi= LTj – tijج ةط  حؤل ي ا يإن:   (i)بةاجلن 
 قم حامهة م حا سأخ  االم ةط   ة    قم حاالح م حا سأخ  االم ةط حااؤال  ي  ؤةام   وا بكث  األ ا ةة  -

 اسأخ  األ   فع حام ةطةا حااؤ م: دون  قم حامهة م حا سأخ  االم ةط  اةة   أل بحغ   قم دلح م 
𝑳𝑻𝒊 = 𝑴𝒊𝒏 ⌈

𝑳𝑻𝒋 − 𝒕𝒊𝒋
𝑳𝑻𝒋 − 𝒕𝒊𝒋

⌉ 

 قم حاالح م حا سأخ  اال        ة    قم حاالح م حا سأخ  ل ل ج ةط ي  حا     ل  ي  ؤةام   وا بكث  األ  -
 م ةطةا.ا ةة ي  دلح م حا     ل  دون  قم حاالح م حا سأخ  اال      بحغ   خ   قم اال    فع حا

                                                 

 .165ل صا  ع  ةدال إدارة المشاريعغةاي حاباة  ل اج ل جوة د شةنل  -1

 .168ل صنفس المرجع  -2
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ت ثا ا لحة حاوقم حافةئد حاذ    دأل حم سفةا  امه ي  حاوحقع حاب ال   مل حاسمففذ  1االحتياطات الزمنية: •
حافبال  اال       بةاسجليل  مل ظهوة   اةا ب  ا داا تس اي ي  تأخف  ببد حلج طم  بةاسةا   قم 

 حقبم تجم ا   حا خةة فم  احخالفم. إجاة  حا      حادال ل ؤفأ األ حا بالوب بن حا       ب ا ي  دفئم 
 2 ب دا  ةب ت  ت حمؤسفةطةا حا امفم إا   ا م بجوح   ش :

 شو بطول  قم   دأل ح سغااه ي  تأ فا حا اةش   ي  تمففذ ج ةط ابفأل ا ن بن : حاوقم حمؤسفةط  حادال  -
  اةضفم حاسةافم:ي    ذاك  ال   قم إك ةل حا       اج ي شذح حمؤسفةط  حا ام  طا ة االباقم حا

Sij= LTj – tij – Eti                                                     
 بسا  شذح حمؤسفةط  بكا   قم ا دأل    ح األ خااه دسأ فا حا اةش   دسمففذ ج ةط : حاوقم حمؤسفةط  حاج  -

  يا حاباقم حا اةضفم حاسةافم: ابفأل إذح اة حدسلبا كةيم حلج طم حااةقفم األ حل قةا حا اد    است ؤ ةبه
Fij = ETij – tij – Eti                                                  

شو بكا   قم   دأل األ خااه تأ فا حا اةش   دسمففذ ج ةط ابفأل إذح حدسلبا كةيم  :حاوقم حمؤسفةط  حا  س ا -
 حامو  طا ة االباقم حا اةضفم حاسةا : حلج طم حااةقفم األ حل قةا حا سأخ   اهةل  است ؤ ةش شذح

IFij = ETj – tij – LTi                                                
 3إن تطافا حاباقةا حا اةضفم اج ةش ا لحة حمؤسفةطةا حا امفم ي  شادةا حل  ةل ي تاا بةا اؤ ةا حاسةافم:

  تجليل حا  ةة حاج ج؛ (ET,LT) يم حل امم حا اد   يست ؤ ةش حمؤسفةطةا حا امفم حاثا م ببل ؤ ةش كة -
 إن قف م حمؤسفةطةا حا امفم األج طم حاج  م تج ي ك ة يال : -

 Sij, Fij, IFij =0االم ةط حاج ج  ال  حا  ةة حاج ج حا ئف    ❖
 ≤ Sij, Fij, IFij 0 االم ةط حاج ج  ال  حا  ةة حاج ج غف  حا ئف   ❖

بن  دررون ك فررم او اررم ب  ا ررة اة االصررف ل    رروا   قررم يررةئد  ياؤرر  بن حاوقررم حافررةئد ل  ج ررةط إاررة
او ي  بم  بن شمةر  قم  حئل اسةه بجفأ   دأل بن يسأخ  تمففذ شذح حام ةط ا ن بن ي ا  ذاك إا  تأخف  تمففرذ 

م حا      كاله ي  حا و ل حا جلال باة إذح توحيا حاوقم حا جرلا خت رةب حا  ر    ارع  قرم حخت رةب حا سوقرع يرإن حاوقر
 4حافةئد ادا ج ةط  ال  حا  ةة حاج ج  فدون ا ة اة االصف .

 
                                                 

1– Frederick s.Hillier, Introduction to the Operation Research, McGraw-Hill, Seventh, New York, 2005, p239. 
 .328ل ص1982ل احة حامهعم حاب بفم االطاة م  حام  ل دف  ال -البرمجة الخطية  -اإلدارة االتجاهات الحديثة فيؤ ل  ي حا حابال ل  -2
 .373ل ا  ع  ةدال صتقييم وإدارة المشروعات المتوسطة والكبيرةا ال حافعال  -3
 .168ا  ع  ةدال صل القرارات واتخاذدراسات في األساليب الكمية  لامصوة حاال    –4
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 :CPMرابعا/ طرق ضغط شبكة 
  شرو حا فةضرالم درفأل حار األ  حاسدالفرم بغفرم ت الرفص حا رل  CPMاأل بشت اة تهل) إافه ط ا م حا  رةة حاجر ج   

ل يه  تعع اسارذ حا ر حة بارةب حا امفم اال      األ خال  اةا  حا وحةا بأجوح هة حا اسالفم  اب يم حاسدةافف حخضةيفم
 1ح مفأل األ حاافةةحا حل ة فم   دأل   ضهة  ال  حامجو حاسةا :

ت صررف  حاوقررم حاررا ب اسمففررذ حا  رر    ا ةدررا إجفررةق ااررةاغ بكثرر   الرر  حابمةحرر  حل ة ررفم حاسةافررم: حليررل  حابةاالررم  -
 بطول؛ ش ح  حا ب يم حاا ام االسبافا بةاوقمل ب  ت غفا حا دةئأل  حا بلحا  قسًة 

 ب ة  حاوقم  ال  اة شو  الفه اسمففذ حا      بةا دا حاذ  ي األ ضغا حاسدةافف  ت الفالهة إا  باج  ا سوى. -
يهرر  تعررع اساررذ حا رر حة يرر  اوقررف حا فةضررالم  حمخسفررةة دررفأل بن يمفررذ حا  رر    يرر  حارر األ حاطافبرر   اسفررةاى 

 حاسدالفم حخضةيفم. حاسدالفم حخضةيفمل ب  بن يمفذ حا      ي  حا األ حا عغوطل  اسج ا 
ترررست   الفرررم ضرررغا شرررادم حاب رررا ارررأل خرررال تافرررفد ب امرررم حلج رررطم حاج  رررم حاسررر  تررر    يررر  او رررل إجهرررة  

 2حا     ل ؤفأ اهذح حاساففد  ةجاةن:
حل ل شمل  : يس ثا ي  تجليل  اب يم الى إادةجفم تاففد  األ حام ةط األ حامةؤفم حافمفرمل يهمرةر بج رطم م  -

ش يمفمل ارذح  اري حلخرذ ير  حاج راةنل ب ر  حا سغفر حا حافمفرم  حاسم ف فرم  حاا ر ام ب مرة    دأل ضغا  امهة ل اة
   الفم حاعغا.

حاثررةج  حقسصررةا : يس ثررا يرر  حابرري  حخضررةي  حاررذ  يسج الرره حا  رر    حامررةتج  ررأل   الفررم تافررفد  اررأل حام ررةط  -
م حاسافررفد يرر  بؤفررةن كثفرر  ل ب  تدررون حاجرر جل  بةاسررةا  اال  رر    كاليررهل إذ م تسرروي  حا رروحةا حاا اررم اال فررةب بب الفرر

 تدةافف حاساففد بكا  األ حاوي   حاجةحا ي  حاسدةافف حاثةدسم.
تمطالا   فع ط حئا حاعغا حاس الفل م األ حيس حض بن حاباقم دفأل حاسدالفم حا اةش    حا األ ش   اقم خطفرم. 

 ل ؤفرأ  افرد  ارأل حام رةط حاجر ج  بن حاسافرفد يارلب بةلج رطم حاج  رم ذحا حاسرأ ف  حا اةشر   الر   ارأل حا  ر   
ل ك رة بجهرة تفر ض بن حا روحةا حا سةؤرم كةيفرم اال فرةب بب الفرم j) bij] = min(iij [b,ذ  حا فرا حلقرا ا مجمر  حاسدالفرم ب 

 حاعغال ؤفأ تست   الفم حاعغا بأقا  اةا  ا دمم ي  حاسدةافف حا اةش    ءا  بقص  ؤل ا دأل يمًفة.
 فل م اة يال : األ بشت ط ق ضغا حا ادةا حاس ال

ط ا م حاعغا خطو  خطو  لج طم حا  ةة حاج ج: تأت    الفم حاعغا ا ادم حا      ببل حمجسهة  األ  -1
 تجالفا حا      تجالفًا شفدالفًةل  ببل  ضع حااطم حا امفم اال       ال  ب ة  حل امم حاطافبفم حاا ام خجاة 

                                                 

1- Yvong, Perreault, recherche opérationnelles techniques décisionnelles, Op.cit, p221. 
 .286ل ص ا  ع  ةدا لنظريات القرارات اإلداريةحا مصوة كة   جص ل  - 2
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 1ب بةااطوحا حاسةافم:دم  يا شذا حاط ا م حا فةبج طسه. ؤفأ يسطالي ضغا حا ا
 .باقةا حا مط فم دفأل شذا حلج طمتجليل بج طم حا       حا •
 .ت لي    فع حا  ش حا ادا ج ةط ي  حا      •
 .تجليل حلج طم حاج  م دمة   ال  حل امم حاطافبفمل  ؤ ةش ب امم حا  ةةحا   فبهة ي  حا اك •
 .ؤ ةش افا امجم  حاسدالفم ادا ج ةط األ بج طم حا      •
سةة حام ةط حاج ج ذح حا فا حلقا ا مجمر  حاسدالفرمل  جافرد  امره ب  رلحة  ؤرل   امفرم  حؤرل  يفرمافد  ارأل جا •

 .حا      ب عًة ب  لحة  ؤل   امفم  حؤل 
يمسج  أل   الفم ضرغا  ارأل حام رةط ير  حااطرو  حا رةب م تدرةافف إضرةيفمل يرإذح كةجرم تالرك حاسدرةافف حخضرةيفم  •

 افف حاثةدسم حامةتام  أل تاففد  األ حا      يإن حاساففد   س  . بقا األ حاوي   حاجةحا ي  حاسدة
ب  بجررره إذح كةجرررم حاسدرررةافف حادالفرررم اال  ررر    بقرررا ارررأل تالرررك حا ج ررروبم بةم س رررةا  الررر   ارررأل حا  ررر    حا جرررلا 

 بة سالحب حل امم حاطافبفم لج طسه.
  رلح  حاسدرةافف حاثةدسرم ؤفأ تج ري تدرةافف حا  ر    حادالفرم  حاسر  ت رة   ؤةحرا اا رو  تدرةافف حاعرغا 

ي  حاوؤل  حا امفم حاوحؤل  ب ل  حا     ل لن تدالفم حاعغا ت ة    لح   لا حاوؤلحا حا امفم حا عغوطم االم ةط 
 ي  حاسدالفم حا سغف   ا ةدا  ؤل   امفم.

اا س  حة ي    الفم حاعغا جبل ؤ ةبةا حاال ام ارأل  ليرل ببرل كرا تافرفد  ججرلا حلج رطم حاج  رم ارأل 
لل  جدرر ة حااطرروحا حا ررةب م إارر  بن تصرراح حاسدررةافف حخ  ةافررم اال  رر    بكارر  ا ررة كةجررم  الفرره قاررا حاعررغا.  ليرر

  بةاسةا  تدون حااطم حا امفم حا ثال  ش  حااطم حاس  ب طسمة بقا قف م االسدةافف حخ  ةافم اال     .
ؤسرر  حا سو ررطمل ج ررً ح   حا  رر   ةا حادافرر    حاعررا م   CPMم تائررت شررذا حاط ا ررم   الفررم ضررغا شررادم  

اجة سهة اوقم   هل كاف  ؤس  يرست حاعرغال  ذارك ب راي حاج رةبةا حادثفر    حخ ر ح حا حا طوارم  حا ب رل   حا  الرم 
 ببل كا خطو  ضغا.  خةحم  مل ظهوة ا ةةحا ؤ  م  ليل    ليل .

سفررةط حا امرر  حاجرر  ط ا ررم حاعررغا بة ررسالحب حمؤسفررةط حا امرر  حاجرر : تبس ررل شررذا حاط ا ررم  الرر  ح ررسالحب حمؤ -2
 2األج طم غف  حاج  م ي    الفم ضغا  األ حا      ؤفأ تست   الفم حاعغا بإتاة  اة يال :

                                                 

 .224 -223ل ا  ع  ةدال ص صبحوث العمليات خوارزمية برامج حاسوبيةبةقفم بجبةبل  -1
خوارزمنية  PERT/Costتخدام المرونة في زمن أنهاء النشاط في ظل أسلوب تعجيل زمن إنهاء المشروع باسا مصوة كة   جص ل - 2

 .195ل ص2011ل حمقسصةا  حاساةة ل  ةابم بغلحال حاب حقكالفم  ل28ل ااالم حابالوب حمقسصةا م  حخاحةامل حا االل حاثةاألل حابلا مقترحة
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ؤ ةش ؤل ا يس   حاعغا ادا ج ةطل  ذاك ببل بن ج وب بةااطوحا حلةببم حا سابم ي  ط ا م حاعغا ب  لحة  •
 . ؤل   حؤل  ي  كا خطو 

 .جم  حاسدالفم  ؤل ا يس   حاعغا ادا ج ةطت تفي ب اوام حاالحئا بةم س ةا  ال  افا ام •
 .تبليا حا األ  حاسدالفم  ي ًة االس تفي حا ةدا •
 .ؤ ةش مؤسفةط حا ام  حاج  األج طم غف  حاج  م ي  ؤةل حاجصول  ال  ا ةة ؤ ج ب  بكث  •
 .تجليل حلج طم حاس  اهة حؤسفةط   ام  ؤ  او ي  تجليل حا فت حا و ام اهذح حمؤسفةط  حا ام  •
حام ةط حاج ج حاذ  اه بقا افا ا مجم  حاسدالفم اعغا  امه  ال  بن تجلا حاجل ا حاس  يست ضغا  األ تجليل  •

 .شذح حام ةط ي  إطةةشة
  يست ضغا  األ حام ةط حاج ج ب  لحة حمؤسفرةط  حا امر  حاجر  حا و ري ب  ؤرل ا يسر   ضرغا حام رةط حاجر ج؛ •

 . حا  ةةجم دفمه ة بيه ة حليعا
 سةافم  ال  حا موحل جف هل ؤس  تصاح   فع ا ةةحا حا ادم ؤ  م.تد حة   الفم حاعغا حا •

 دررون حاوقررم  حااهررل حا طالرروبفأل اعررغا حا ررادم  يررا ط ا ررم حمؤسفررةط  حا امرر  حاجرر  بكارر  امرره يرر  حاط ا ررم 
حل ارر ل ؤفررأ  صرربي إ رر ح    الفررم حاعررغا بةمؤسفررةط  حا امرر  حاجرر  كال ررة  حاا اة ررم تب فررل حا  رر   ل  اصرراح 

 1حاعغا شاه ا سجفا يل ًاةل  األ حاع  ة  ح سالحب د اافةا خةحم دهةتفأل حاط ا سفأل.إ  ح    الفم 
 المطلب الثالث: تقنية تقييم ومراجعة البرنامج كأداة لجدولة المشروعات

امررذ ب حخرر  حاا  ررفمةا يرر  تاطررفا حا  رر   ةا  (PERT)دررلب تطافررا ب ررالوش ت فررفت  ا ح بررم حا  رر   ةا 
 ابسا  شذح حل الوش األ حل ةافي حخاحةام حاجليثم اال رفط    الر  ا حؤرا حاسصرمفع  ا رس ل حاداف    اسةببم تمففذشة. 

بش فسه ي  حاجفة  حاب الفرم ادوجره   راص حلج رطم حاج  رم حاسر  ت رسل   بةاعر  ة  حمشس رةب دهرة  ااؤ سهرة بكثر  
ي  حاوقم حا جلا. يهر  ت رة لجة األ غف شة  حابمة م دسويف  كةيم حا  سال اةا  حمؤسفة ةا حاع  ةام ل ا تمففذشة 

 ي  حخ ةبم  ال  حل ئالم حاسةافم:
 اة شو حؤس ةل بن يست حا      ي   قسه حاذ  خطا اه؟ -
 كت األ حاسدةافف حخضةيفم ا دأل بن جسج الهة إذح بةاجة بن جباا بةا      قاا حاوقم حا جلا؟ -
 شا حا وحةا حا سوي   كةيفم خجاة  حا      ي  حاوقم حا جلا؟ -
 
 

                                                 

 .228ل ا  ع  ةدال صبحوث العمليات خوارزمية برامج حاسوبيةبةقفم بجبةبل  -1
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 :(PERT)ماهية تقييم ومراجعة البرامج  /والأ
بأجررره: " ارررةة   رررأل ب رررالوش دفرررةج   ةاةضررر  يسبالرررا دساطرررفا   ل ارررم حافبةافرررةا  (PERT) بررر ) ب رررالوش دفررر ا  -

حخجسة فم  ءؤدةب حا قةبم  ال   ف  حل  ةل ي  حا  ةةاعل  تجالفا  تم فا   فع حافبةافةا  تجليل حاس ال ا حا امر  
 1م حا اسالفم". حا مط   خجاة  حلج ط

 بل امهج دف ا: "ج وذ ة شادفة   سالب ي   ل ام  تاطفا  ةقةبم حا     ةا حاس  تجسو   ال  جو  األ  لب  -
حاسأكررل يررر  اررل  إجارررة  ببررد حلج رررطم حاسرر  تسدرررون امهررةل ؤفرررأ  بررةاج شرررذح حام رروذج ا رررأام  ررلب حاسأكرررل يرر  ظرررا 

 2 فم ت    ي    الفم حخجاة ".حمؤس ةما حا سوقبمل  شذح لن شمةر  وحاا  اسغف حا خةة 
باح  إاحةارم شةارم ت رة ل حخاحة  ير  إ رلحا در حاج حا  ر   ةا حااليرل  اثرا ا ر   ةا  (PERT) بسا  ج وذج  -

حخج ة   حاصفةجم  حاس كفاةا حخادس  جفم ؤفأ تدالف حادثف  األ حاوقم  حا رةل  ابسار   مصر  حاوقرم ارأل حابمةحر  
 حل ة فم ي  حاسمففذ. 

ا بةااررم ارررر دالم حاوقرررمل  ط ا رررم دفررر ا  (PERT/Time)ح حل ررالوش إاررر  ط ا ررم دفررر ا حا امفرررم  ام  ررت شرررذ
 ت رسالب ير  تاطررفا  (PERT/LOB)ا بةاارم حاسدررةافف  ط ا رم دفر ا اارا حا وح جرم   (PERT/Cost)حادالفوارم

 3حخجسةج اج ةش حا وحةا حا طالوبم ي  كا ا ؤالم األ ا حؤا حخجسةج.
بم حاار حاج  الر  ت  رفت حا  ر    إار   رلا ارأل حلج رطم حاسر  ت راا  اا و رم ارأل  بس ل ب الوش ت ففت  ا ح 

حلج رطم حاسر  تسارع  امفرة  اا و ررم ارأل حلج رطم حاسر  تمفررذ ير  جفره حاوقرمل  اهررست شرذح حل رالوش بةاوقرم حا سوقررع 
شرذا حاط ا رم  خجهة  حا     ل  ا درأل بن يرلخا حابمصر  حمؤس رةا  ير  ت رلي  ب قرةا تمففرذ بج رطم حا  ر   ل  تبرل

 إؤلى حاط حئا حاس  تبس ل ي  ب ة هة  ال  ط ا م حا  ةة حاج ج؛
غف  بجهة تاسالف  أل ط ا م حا  ةة حاج ج ي  طافبم ب قةا حلج طمل ؤفأ   سالب ب رالوش حا  رةة حاجر ج 

 CPM حاب الفرمل   ت لي ح  حؤلح االوقم  اسصف بدوجره ب رالوًبة اجرلًاح  ارست ح رسالحاه ير  ؤةارم حاسأكرل ارأل  ارأل تمففرذ
يف ررة يسبالررا بأ ررالوش دفرر ا يررإن حمؤس ررةما تأخرررذ بةم ساررةة يررر   ل ارررم حا  رر    بررةيس حض بن حاوقررم حا  ررلة ل  

 4ج ةط يام   ال   ا م قفت ااسالفم األ حل قةا اب الفم  حؤل .

                                                 

إستراتيجية استخدام أساليب جدولة المشروع بيرت والمسار الحرج في المفاضلة بين الوقت والتكلفة النجاز جافي  ال حا افل جاتل  -1
 .98ل ص2012  ل حا بهل حاس م  حاجواامل حااةابم حاس مفم حا  ةافمل حاب حقل202ااالم حل سةذل حابلا ل المشاريع

 .321ل ص2001ل حالحة حااةابفمل اص ل بحوث العمليات في تخطيط ومراقبة اإلنتاجتويفا اةض ل  اج ل حةاح حاجمة  ل اج ل -2
ااالم حا حيليأل ،  (GAOCPN)تصميم خوارزمنية جينية إليجاد المسار الحرج األمثل لشبكة أعمال المشاريع   ة  طالفع   ا ل  بخ  نل -3

 .192ل ص2012 الوب حاجة وش  حا اةضفةال  ةابم حا وحال حاب حقل ل كالفم 1ل حابلا 9ابالوب حاجة وش  حا اةضفةال حا االل

 4-Davis  Mark, et-al, Fundamentals of operations Management, Mc Graw – Hill, 4ed, North America, 2003, p89. 
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ج رطم  ابا ب الوش دف ا   الفم تطافا االب حخاحة  بةخ سثمة  ا دمةل  ذاك  أل ط اا ااؤ رم  ا حقارم حل
حاج  م اد  جسأكل األ بن تمففذشة   ف  ير  ؤرل ا حاوقرم حا  ر ة اهرةل ب  بجهرة اسرأخ   قالرفا  ارة حارذ    درأل حتارةذا 
اررأل إ رر ح حا اسامرري حاسررأخف  حا جس ررا خجاررة  حا  رر     اهررذح يررإن حخاحة  تدررون بكثرر  قررلة   الرر  حتاررةذ حخ رر ح حا 

 1وحةا حاا ام اذاك.حاس  تدفا ح سفة    الفةا ج ةط حااط   تلدف  حا 
 2بة ساةة بن اه: PERT)(   واة   دأل حام   إا  ب الوش ت ففت  ا ح بم حاا حاج 

ببل تاطفط :   دأل إ لحا خطم يبةام خجاة  حا  ر     تجليرل حاوقرم حارا ب خجارة  حا  ر    ا رلًاة بةخضرةيم  -
حةا ب رة  دفرا إجارة  حا  ر    ير  حاوقرم إا  حا وحةا  حخادةجفةا حاا ام اذاكل بجفأ   دأل تاصفص شذا حا رو 

  حاسدالفم حا جلا  اه.
ببررل تم ف رر :   دررأل اررأل خررال ج رروذج دفرر ا تجالفررا حلج ررطم حاا اررم اال  رر    دلقررم  تجليررل اسطالاررةا تسةببهررةل  -

 بةاسررةا    دررأل حاسبرر ) ا ررلًاة  الرر  حمخسمةقررةا حا سوقبررم  حاب ررا  الرر   ا هررة  كررذاك   دررأل ابةااررم حرربوبم 
 ب ة ي ا  إا  إت ةب حل  ةل  حلج طم ي  حاوقم  بةاسدالفم حا جلا .حاسمففذ 

ببل ةقةد :   دأل تويف  حا بالواةا حاا ام اإلاحة   أل الى حاس لب ي  تمففذ حا       حاصربوبةا حاسر  توح هرهل  -
ا ب ة   درأل  بةاسةا    دأل حاب ا  ال  تاماهةل ك ة يوي  دف ا ابالواةا  أل حجج حيةا حاسمففذ حافبال   أل حااط

 حخاحة  األ حتاةذ حخ  ح حا حا صججم حاا ام  ب ة ي ا  إا  إت ةب حا      ي  حاوقم  بةاسدالفم حا جلا .
 :(PERT)ثانيا/التوزيعات االحتمالية المستخدمة في بيرت 

   األ إجاة  حا      كاله م تدون  األ حل ه حاس  يام   الفهة ب الوش دف ا ش  بن ب امم إجاة  حلج طمل
اجررلا  ب  ا كررل  دررا تدررون   رروحئفمل  ذاررك لن شمررةر  وحاررا  اسغفرر حا  بط حًيررة خةة فررم ك رروى حا رروق  حلطرر ح) 

 حا مةي م ت    ي   األ إجاة  حاب الفم.
ي ررأل حاصرربي حم س ررةا  الرر  ت ررلي   حؤررل ارر األ حام ررةطل  االجررل اررأل تررأ ف  شررذا حابوحاررا  حا سغفرر حا  ابةااررم 

سارر   اررأل كررا ج ررةط اسغفرر ح   رروحئفة خةضرربة اسو اررع حؤس ررةا  ابررفأل  اف ررم ا ررلحةح حمجج حيررةا يرر  ب امررم حام ررةط  ب
  ةدسة.  األ بشت حاسو ابةا حمؤس ةافم حا  س    حاس    دأل ح سالحاهة ي  ت لي  ب امم إجاة  حلج طم جذك  اة يال :

اثا ررم االم ررةط يرر  تو اررع حؤس ررةا    ررسالب اوحررف ت ررلي حا حل قررةا ح Beta Distribution:"3تو اررع دفسررة " -1
حابررةبل  ادررون ااررةل تطاف رره اجصرروًةح يرر   Betaحمؤس ةافررم.  ا ررسا شررذح حاسو اررع اررأل تو اررع  (PERT)شررادفةا 

                                                 

 .322ل صل ا  ع  ةدابحوث العمليات في تخطيط ومراقبة اإلنتاجاج ل حةاح حاجمة  ل اج ل تويفا اةض ل  -1
 .403ل ا  ع  ةدال صبحوث العمليات: مدخل علمي التخاذ القرارات امبت  ا ا  حا و و ل -2

3 - Khang, Do Ba, yin Mon Mint," time, Cost and Quality Trade – Off in Project Management: a case study." 
International Journal of project Management, vol .17, No 4, Great Britain, 1999, PP248 – 255. 
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ل  ذارررك  مرررلاة تدرررون حاافةجرررةا حافبالفرررم اف ررروا . ك رررة بن شرررذح (PERT)اب يرررم حاررر األ حاس  ااررر  االم رررةط يررر  شرررادم 
 1ما حاسا فمفم اال األ حاا ب اسمففذ حا  ةةاع حا اسالفم:حل الوش  أخذ ببفأل حم ساةة  ا م بجوح  األ حمؤس ة

    شو بق ش  األ ا دأل اسمففذ حام ةط؛ to :  ج ا  اه د ا  optimisicestimateت لي  اسفةئا   •
   شرو بطرول  ارأل ا درأل اسمففرذ حام رةطل  ذارك ير  tp :  ج ار  اره درر  pessimiticestimateت لي  اس ةئت   •

 ن تب قا حاب ا ب  ت ا  إا  ي ا حاسمففذ.ب و  حا   ) حاس    دأل ب
   شو ت رلي  اامر   الر  خار حا  رةب م tm :  ج ا  اه بةا ا  mostlikleyestimateحاس لي  حلة ح   الفة   •

 ي  تمففذ بج طم ا ة المل ي  حا   ) حم سفةا م.
  ج ارر  ارره ادررا ج ررةط يررإن حارر األ حا سوقررع اسمففررذ حام ررةط  حاررذ( tm(، و)to( ،)tp)ببررل اب يررم كررا اررأل •

 2   بط  اسو ا او  ن بةاس لي حا حاثا م  ك ة ي  حاباقم حاسةافم:teبةا ا  

𝒕𝒆 =
(𝒕𝒐 + 𝟒𝒕𝒎 + 𝒕𝒑)

𝟔
 

إن ؤ ررةش حا بررلل حا امرر  خجاررة  كررا ج ررةط شررو ب ثةبررم اجة اررم خ اررةا  اررأل إجاررة   حؤررل  اجررلا خجاررة  
سوقررع  بكارر   اررأل اسوقررع اسمففررذ ج ررةط يررإن ب  ت ررلي  ش ررة  الرر  حاس تفرري بقررا  اررأل ا (to) ( tp) ا ررة كررةن حافبةافررم. 

 :3.  اليمة ي  شذح حاصلا  ا م ؤةما ا دمم  ش (to)  (tp) خ  ا األ تمففذ ج ةط مدل  بن   ع دفأل 
 امجة  إا  حاف ةة ك ة شو اافأل ي  حاجةام  ب . ((tp) .tmامه إا    (toبق ش إا    (tm)بن  دون  •
 امجة  إا  حاف فأل ك ة شو اافأل ي  حاجةام  ش .  (to( .)tmمه إا  ا (tpبق ش إا   (tm)بن  دون  •
  دون اسمةظ   ج . ي  شذا حاجةام( to)   tp( .)Tmق اي األ حاو ا االس لي األ   (tm)بن  دون  •

 ( )لتوزيع بيتا(PERT(: أشكال توزيع زمن تنفيذ األنشطة في أسلوب )20-3الشكل رقم)
 
 

o             m         p                p         o             m         p           m          o 
 حاجةام:  ج                        حاجةام:  ش                              حاجةام:  ب      

 .404ل ص2007ل ا ن احة ج  ل حا  الدم حاب بفم حا بوا مل ، مقدمة في بحوث العمليات:  ال ت فت حاااال المصدر  
                                                 

  .286ل ص 2002ل حالحة  ةابم االم    حاسو اعل حخ دملةامل اص ل بحوث العمليات في المحاسبةبؤ ل ة ي  ال حا سبةلل  -1
  ةنل ل حل ا  ل احة االم   االم    حاسو اعل حاطابماألساليب الكمية في اإلدارةبؤ ل  ال ح  ة فا حاصفةةل اج ل اة ل  ال حاطففل  -2

 .272ل ص1999حلةانل 

3 -Davis, Mark.m, Fundamentals of operations Management, Op.cti .P15 
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 تبطفمرة شرذا حل ضرة  حاثا رم تا ارً ح م سارةة بن  ارأل تمففرذ ج رةط شرو اسغفر    روحئ  ا رس   يسارع حاسو اررع 
. شررذح  بمرر ل بررأن حا ررلى ب  حاابررل اررة دررفأل حا ف ررم (tm) ب مرروحل   ررع  مررل  (tp)  (to)  دررفأل حام طسررفأل Betaدفسررة  

 بضبة) ا ف م حمجج ح) ي   األ إجاة  حام ةط. 6ش  ( tp) بفأل حا األ حا س ةئت  (to)حا  لة  اال األ حا سفةئا 
إن ؤ ةش حا بلل حا امر  خجارة  كرا ج رةط ارأل حلج رطم ير  حا رادم م  دفر  خ طرة  حروة   حضرجم  رأل 
طافبررم حاافةجررةا حاسرر  ؤ رري اهررة حا بررلل حا امرر    الفرره خ طررة   ضرروه بكثرر  اافةجررةا حل امررم يإجرره  ارري ؤ ررةش 

 ا دررأل  (V)) ب امرم كرا ية الفرم  ررأل ابرلاهة حا امر . يرإن شررذح حاسفرة ا   ثالره حاسارةيأل  اب يرم ا رلحة تفرة ا  حخررسا

𝐕:  1ؤ ةبه ك ةيال  = (
𝒕𝒑−𝒕𝒐

𝟔
)

𝟐
𝛔  امه  دون حمجج ح) حا بفةة    = (

𝒕𝒑−𝒕𝒐

𝟔
). 

. (i)ن ت ثررا حاوقررم حا ادرر  االجررل )i𝛍( حآلن   دررأل ت ررلي  حؤس ررةل  قررو  حاجررلن يرر  حا ررادم يررإذح ي ضررمة بن  
  بسا  اسغفً ح   وحئفة  اف ض بن كا حلج طم ي  حا ادم ا س الم األ جةؤفم إؤصةئفم. )i𝛍(يإن 

𝑬(𝝁𝒊)    يإن حا بلل حا ام  حاسا فب  حا سوقع شو: - = 𝑬𝒔𝒊 = ∑ 𝒕𝒆 𝒏
𝒊=𝟏 

𝑽(𝝁𝒊) حا سوقع شو: باة حاساةيأل حاسا فب  - = ∑ 𝑽𝒌 𝒏
𝒌=𝟏 

 2ة ي  شادم حاب ا.  ثا بطول ج ةط اال  ة k)( بن 
إن حاغ ض األ ؤ ةش شذيأل حا  فة فأل شو اد  يالاأ اسارذ حا ر حة إار  ح رسالحب حاسو ارع حمؤس رةا  حاطافبر  

 يست تجليلشة األ قاا إاحة  حا     . (STi)خ اةا حمؤس ةل حا ام  خجاة  يبةافةا حا      ل م ب امم 
 إا   (STi)م إجاة  بج طم حا       ذاك دسجواا  بس ل  ال  تجالفا طافبم ب ام(STi) إن تجليل حا األ 

𝒁𝒊ب و ي حاصفغم حاسةافم:  (Zi)حا سغف  حاطافب  حا فة    =
𝑺𝑻𝒊−𝑬(𝝁𝒊)

√𝒗𝒂𝒓(𝝁𝒊)
 

  ثررا حاوقررم حا ادرر   )i𝛍( ب ررة بن 𝒗𝒂𝒓(𝝁𝒊) بسررةدفأل  𝑬(𝝁𝒊)يسررو   طافبفررة دوح ررطم ؤ ررةد   )i𝛍(شررذح  بمرر  بن
 " يإن حمؤس ةل  دون ك ة يال :Scheduled time  ثا " (STi)إن حا األ حا سوقع ي (i)خجاة  حاجلن

𝑷(𝝁𝒊 ≤ 𝑺𝑻𝒊) = 𝒑 {
𝝁𝒊 − 𝑬(𝝁𝒊)

√𝑽𝒂𝒓(𝝁𝒊)
≤

𝑺𝑻𝒊 − 𝑬(𝝁𝒊)

√𝑽𝒂𝒓(𝝁𝒊)
= 𝑷(𝒁 ≤ 𝑲𝒊) 

𝑲𝒊 :ت ثا حالة م حا بفةةام دوح طم ؤ ةش حف   تاةيأل ا ة   إا   حؤل يإن ((Zؤفأ =
𝑺𝑻𝒊−𝑬(𝝁𝒊)

√𝒗𝒂𝒓(𝝁𝒊)
 

Ki :؛ت ثا حا  ةة حاج ج 
 (STi) : حا األ حاذ  يست تجليلا األ قاا إاحة  حا      االجلن (i)حا ام  اه اج ةش حمؤس ةل . 

                                                 

 .272ص ا  ع  ةدالل األساليب الكمية في اإلدارةحاصفةةل اج ل اة ل  ال حاطففل  إ  ة فابؤ ل  ال  -1
 .247  ع  ةدال صل ااألساليب الكمية وبحوث العمليات هفالم  ال هللا  بفلل  -2
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: 𝑬(𝝁𝒊) حا بلل حا ام  حاسا فب  خجاة  بج طم حا      ؤ ي ت ال ا حافبةافةا إا  بخ ؤلن(i). 
اررأل  ررل ل  P(Zi)ج ررسا ج حمؤس ررةل حا  ةدررا اهررذا حا ف ررم  (i)حا ررادم  اا فررع بؤررلحن (Zi)ببررل إ اررةا قف ررم 

تمففررذ ج ررةطةا حا  رر    يرروي     شررذح حمؤس ررةل حا امرر  خجاررة   Z)*(حا  ررةؤةا تجررم حا مجمرر  حاطافبرر  حا فة رر  
 1خاحة  حا        فالم اس ففت  ا ح بم ب امم تمففذ بج طم حا       ء ةا  حاال ام حا امفم األج طم.

برروا  رراي ح ررسالحب تو اررع دفسررة حمؤس ررةا  يرر  ت ررلي  حا ررل  حا امفررم حاا اررم خجاررة  بج ررطم حا  رر    يرر   ا
ا ب يم ب   تغف  حاسو اع حمؤس ةا   (Vanslyke)إا  جسةئج حالةح م حاس  ب  ام األ قاا حابةات  (PERT)ج وذج 

-Brta-Uniformافررررم حاثا ررررم  حاررررذ   اعررررع ارررره  اررررأل حام ررررةطل  ذاررررك بةم س ررررةا  الرررر  حررررفغ حاسو اررررع حمؤس ة
Triangular اررأل خررال اب يررم حررفةتهة حا اةضررفمل   مررل تجالفررا شررادم   (PERT)  بررةا فت حا سوقبررم  حاساررةيأل ارر األ

 2حلج طم  يا كا تو اعل  تجليل حا ف م حا سوقبم  تاةيأل  األ حا      ؤ ي كا تو اع؛
ؤس ررةا  ا ررس     ررسالب  مررلاة تدررون حاافةجررةا شررو تو اررع ح :Triangular Distributionحاسو اررع حا ثالثرر   -2

,𝐚]حافبالفم اف وا  ب  ات يست   بهةل ب   دون   بهة غفر  ا درألل  ءن شرذح حاسو ارع حا بر )  الر  حا ارةل 𝐛]  شرو
  3األ حا دا حاسةا :

𝑓(x) = {

2

𝑏 − 𝑎
(

𝑥 − 𝑎

𝑢 − 𝑎
) 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑢  

2

𝑏 − 𝑎
(

𝑏 − 𝑥

𝑏 − 𝑢
) 𝑢 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

 

∫: ع حمؤس ةا ل  اج ا حا  ط: حاسو اf(x)ؤفأ  𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 1
𝑏

𝑎
  

: حاجررل حل الرر . ك ررة  تج ررا حا  شرر حا حا ررةب م (b)حا ف ررم حلكثرر  حؤس ررةمل   (u): حاجررل حلاجرر    (a) ءن 
𝒂حاباقم حاسةافم: ≤ 𝐮 ≤ 𝐛 : حا فت حا  ف   اهذح حاسو اع ش  كةاسةا  . 
𝒙حاسوقع حا اةض :  • =

𝟏

𝟑
(𝐚 + 𝐛 + 𝐮) 

𝝈𝟐 حاساةيأل: • =
𝟏

𝟏𝟖
(𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 + 𝒖𝟐 − 𝒂𝒃 − 𝒂𝒖 − 𝒃𝒖) 

 𝑴𝒐𝒅حا موحل:  •
 ل(u),(b),(a) اأخذ شذح حاسو اع بشدةًم دفةجفم ااسالفمل ذاك تابة ا فت حا  ش حا 

 o=(u)=(a)يإذح كةجم 
                                                 

 .248ل صنفس المرج السابق هفالم  ال هللا  بفلل  -1
2-Terpening Willbann D, Msctools Software tools for quantitative Methods and Management Science, Conzaga 
University, McGraw-Hill, Inc, U.S.A, 1993, p56. 
3–Alfredo H-SAng, Wilson H, Tang, Probability Concepts in Engineering: Emphasis on Applications to Civil and 
Environmental Engineering, John Wiley&Sons, 2nd Edition, U.S, 2006, p224. 
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f(x)يإن حاسو اع حمؤس ةا   صاح  ال  شدا: =
2

𝑏2
(b − x)           0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏  

 ذح حاسو اع حا دا حاافةج  حابةب حاسةا : اأخذ ش 
 ( منحني التوزيع المثلثي21-3الشكل رقم )

                                                f(x) 
                                     2

𝑏−𝑎
 

 
 

                     𝑥a               c        b                 
ل ااالررم تم فررم ، مقارنــة بــين التوزيــع ثنــائي القــوة وتوزيــع بيتــا فــي أســلوب تقيــيم ومراجعــة المشــاريعبؤ ررل إاةارره ا  رر  :المصــدر

 .289ل ص2009ل حادالفم حخاحة   حمقسصةال  ةابم حا وحال حاب حقل 31ل حا االل94حا حيليألل حابلا

م بيعرا ارأل حاسو ابرةا حلخر ىل  ذارك لن حاس رلي حا حاسر    ل بن ح سالحب تو اع دفسة اس رلي  ب امرم حلج رط
تت حاجصول  الفهة تس سع ب برةيف   روا  ت رلي  بيعرا ارأل حاس رلي حا حلخر ىل ؤفرأ حا ف رم حا سوقبرم ار األ حا  ر    

سة ش  حلقا األ دفأل حا فت حلخ ى.  تاةيأل  األ حا      بةا جةكة   يا تو اع دفسة شو حلقال ب  بن ت لي  تو اع دف
 1بكث  يبةافم األ ت لي حا حاسو ابةا حمؤس ةافم حلخ ى حا  سالام.

 
 : (PERT)ثالثا/ ضغط شبكة بيرت

ججصا  ال   ل ل بةلج طم حا دوجم اال      ا ي م بةل امم  (CPM,PERT)األ خال حام ةذج حا ةب م  
حل امرم حا طالوبرم خجارة  حلج رطم  حاسدةافف حاطافبفم  حا عغوطمل ك ة يست تجليل  األ إجاة  حا      األ خرال 

حاج  مل  ملئذ يس رم  ا اطرا حا  ر    بن  عرغا حا رادم ارأل خرال ت الرفص  ارأل حام رةط بإضرةيم حا روحةا ا ةدرا 
 1 اةا  حاسدالفمل ؤفأ  ب ل إا  حا فةضالم دفأل  مص  حا األ  حاسدالفم بغفم حاوحول إا  ضغا اثةا  اال ادم.

ا سص   الر    الفرم حاساطرفا  حا قةبرم ارأل خرال ح رسغال حاوقرم كةن  (PERT)مؤ مة بن تطافا ب الوش 
ا تاطرة  (PERT)حا سةهل  ذاك اع حلخذ ببفأل حم ساةة حا األ حلكث  حؤس ةمل   ال  شذح حل ة  بحراح ب رالوش 
ل (PERT-Time)دلة م حل ة  بأ امم إجاة  حا       تجالفالهةل يإن شذح حامو  ارأل حا  رداا بحراح  بر ) درر 

                                                 

1-Battersby  Albert, Network Analysis for Planning and Scheduling: Studies in Management,Palgrave Macmillan; 
3rd Revised edition, U.S.A, 1978, pp268-269. 

1- Jeffrey D. Camm, et-al,"Quantitative Methods for Business", South Western Educational Publishing, 12th 
Revised ed. edition,U.S.A, 2012, p610. 
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 رراي بش فرم حاوقررم ير    الفررم حاسمففرذ اررأل ب ررا تفرةا  حاوقررو  تجرم طةئالررم حا  ر  افم  مررل  رلب حاس فررل بةا ررل   ذارك ب
 2حا امفم حا سفا  الفهة خجاة  حا  ةةاع.

ااررة ) حادثفرر األ اررأل حا هس ررفأل يرر  ااررةل إاحة   تمففررذ حا  ررةةاعل  الرر   (PERT-Time) قررل ب ررةة ب ررالوش 
يررر ا  إاررر   رررلب حمشس رررةب بةابوحارررا حلخررر ىل ارررذاك ي رررل ترررت إضرررةيم ب رررالوش ح سارررةة بن حمشس رررةب ببةارررا  حؤرررل قرررل 

(PERT-Cost)  إاررر  ب رررالوش(PERT-Time)  ارررأل ب رررا ت درررفأل اسارررذ حا ررر حة يررر  إاحة  حا  ررر     ارررأل ا ةةجرررم
 حاوقم حافبال  بةاوقم حا فة    حاسدالفم حافبالفم حا فة فم؛

اسررر    رررسفةا امهرررة  يررر  اارررةما كثفررر  ل ارررأل حل رررةافي حاهافمرررم ح (PERT-Time/Cost) ابساررر  ب رررالوش 
 بةاسجليل ي  ااةل إاحة  اوحةا حا     ةال ؤفأ   رسطفع اسارذ حا ر حة ارأل خااهرة حاالارو  إار  ااةاارم درفأل حاوقرم 

  حادالفم  ح سالحب حاا اام ي  تجالفا حاوقم  حاسدةافف حا  تاطم بةا     .
ل (PERT)سالب ب عرررة اعرررغا شرررادم ت ررر (CPM) ج رررف  إاررر  بن حاط حئرررا حا  رررسالام يررر  ضرررغا شرررادم 

بش هرة ط ا رم حاعرغا حمؤس رةا  حاسر   (PERT) بةخضةيم إا  حاط حئا حا ةب م شمةر ط حئا بخ ى اعرغا شرادم 
 :3 شذا حاط حئا ش  (CPM)م تصالح االسطافا ي  

: ت روب شرذا حاط ا رم (PERT/Cost)ضغا  األ إجارة  حا  ر    بة رسالحب حمؤسفرةط حا امر  ير  ظرا ب رالوش  -1
 ال  ب ة  حا فةضالم دفأل حمؤسفةط حا ام  االم ةط   امه حا عغوط بيه ة بقال  ارأل  رت حا فةضرالم ارع افرا حاسدالفرم 

 1:حلكا ل  تست   الفم حاعغا ك ة يال 
 .ت لي    فع حا  ش حا ادا بج طم حا      •
 .اسمففذ حا      ة ت حا ادم  تجالفالهة  يً ة األ امم حا عغوطمل  تجليل حا  ةة حاج ج حاذ    دا بقا  األ •
 .تجليل حمؤسفةط  حا ام  ب  حاف ق دفأل ب امم حاالح م  حامهة م حا عغوطم لج طم حا      غف  حاج  م •
 .تجليل ب عة  لا حاوؤلحا حا امفم حاس    دأل بن  عغا يفهة  األ كا ج ةط غف  ؤ ج •
 .حمؤسفةط  حا ام  ادا ا ةة تجليل   فع ا ةةحا حا ادم غف  حاج  م  حا ل  حا امفم حااةحم دهةل  ا لحة •

                                                 

ل اذك   اة  سف ل تاصص: بجون حاب الفةا  ت فف  ة تلمسانمتابعة وتقييم المشاريع دراسة حالة إنجاز نفق وسط مديندوقف م ج اهمل - 2
 .128 ل ص2011حا    ةال ق ت حابالوب حمقسصةا مل كالفم حابالوب حمقسصةا م  حاس فف ل  ةابم تال  ةنل حاا حئ ل 

خوارزمنية  PERT/Costتعجيل زمن إنهاء المشروع باستخدام المرونة في زمن إنهاء النشاط في ظل أسلوب حا مصوة كة   جص ل  -3
 .200ل ا  ع  ةدال صمقترحة

 .198-202ص ل صمرجع سابقل صوة كة   جص حا م -1
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تجليل حلج طم غفر  حاج  رم حاسر  م تمس ر  إم ا  رةة  حؤرل غفر  ؤر ج ي رال  ارأل  رت ج روب بعرغا  ارأل شرذا  •
ل  جعرغا  امره ب  رلحة حمؤسفرةط افا ا مجم  حاسدالفرمحلج طمل ؤفأ جاسةة حام ةط غف  حاج ج حاذ  اه بكا  

 .حا ام  اه
ج حاررذ  يالفرره ب فررا تدالفررم بكارر  اررأل ب فررم حلج ررطم غفرر  حاج  ررم حلخرر ىل ج رروب بعررغا  اررأل حام ررةط غفرر  حاجرر   •

 جدرر ة   الفررم حاعررغا اا فررع حلج ررطم غفرر  حاج  ررم حاسرر  م تمس رر  إم ا  ررةة  حؤررل ي ررال ؤفررأ يررست ؤ ررةش 
 .حاوي   ي  حاسدةافف ببل كا   الفم ضغا ا األ غف  ؤ ج

فر  ؤر جل ؤفرأ جاسرةة حام رةط غفر  حاجر ج ذح ججلا حلج طم غفر  حاج  رم حاسر  تمس ر  إار  بكثر  ارأل ا رةة غ •
 .افا حاسدالفم حلكا ل  ج ةةن دفأل حمؤسفةط  حا ام  اه  بفأل  لا  ؤلحا حاعغا بيه ة بقا

جد ة شذا حااطوحا ؤس  تصاح   فع ا ةةحا حا ادم ؤ  مل  قل يا   ا ةة غف  ؤ ج م   دأل بن جافد  •
 ا  ا ةةحا قل بحاجم ؤ  م جسفام حاعغا. األ بج طسه غف  حاج  مل لجه  جو  بج طم تمس   إ

يرر  ؤةاررم تبررلا حا  ررةةحا حاج  ررم  ظهرروة بكثرر  اررأل ا ررةة ؤرر ج يرر  جفرره حاوقررم  ارري تافررفد  قررم  2ااؤ ررم:
حا  ةةحا حاج  رم اًبرة ير   ن  حؤرل  الر  بن تدرون ارل  حاسافرفد شر  باجر   قرم ا ر وه بره األج رطم ذحا حلقرا 

 افا االسدالفم.
 الرر  ب ررة  حيسرر حض بن  اررأل  (CPM)  رروب ب ررالوش حا  ررةة حاجرر ج  PERT)(:3ب ررالوش حاعررغا حمؤس ررةا   -2

حاذ   بسا  حار األ اسغفر    روحئ   اعرع  (PERT)تمففذ حلج طم ا لحة اجلال  شذح  اسالف اع حيس حض ب الوش 
اسو اررع حؤس ررةا  ا ررة  بطرر  جسررةئج غفرر  اقف ررم  غةاعررمل حلارر  حاررذ  ي كررل بررأن ضررغا حا  رر    دسطافررا ب ررالوش 

(PERT) م   لب ت لي   ام  اقفا   حضح ك ة شو ي  ب الوش(CPM)  .حاس  ت لة حا األ ي  ظ  ) حاسأكل 
 االسغالي  ال  شذا حاب ام تت حم س ةا  ال  ج وذج ةاةض  يهست دساصفص حا وحةا حا سةؤم ب دا باثرا  الر  

اطفرررم حا  فرررل  حؤس ةافرررة حم ررسالحاةا حا اسالفرررمل دهرررل) تب رررفت حلةبرررةه ب  تلجفرررم حاسدرررةاففل شرررو ب رررالوش حاا اارررم حا
(CCLP) :(Constrained Linear Programming Chance)   دهل) حاجصول  ال  ضغا حؤس ةا  اثرةا

 .  است إ لحا ج وذج حاا اام حااطفم حا  فل حؤس ةافة  ال  ا ؤالسفأل:(PERT)ا ادم 
 .تست يفهة حفةغم ج وذج حاا اام حااطفم حا جلا  •
   ج وذج ا فل حؤس ةاًفة.يست يفهة تجواا حام وذج حا جلا إا •

  (PERT): وأسلوب (CPM) رابعا/المقارنة بين أسلوب المسار الحرج

                                                 

 .122ل ا  ع  ةدال صإستخدام األساليب الكمية في اإلدارة وجفة اج ل حااد  ل  -2
 .44ل ا  ع  ةدال صإستخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات اإلدارية الل  إد حشفت حابال -3
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اررأل خررال اررة ت ررلب اررأل  رر ض ؤررول ب ررالوش حا  ررةة حاجرر ج  ب ررالوش ت فررفت  ا ح بررم حاارر حاج جاالررص إارر  اررة 
 1يال :

    ليل   ابا بن حاط ا سةن تالس فةن ي  ج ةط كثف   (PERT)  (CPM)جاؤ  األ خال ح سب حض حاط ا سفأل  -1
 بش هة: 

 .ت  فت حا      إا  بج طم  بؤلحن •
 .ح سالحب ب الوش حا ادم ي  تجالفا حا       •
 .حم س ةا  ال  حا  ةة حلطول  اًمة ي   ل ام حا       •
  .حمشس ةب حا مصي  ال  حاسدالفم  حا األ ي  إاحة  حا  ةةاع •
 حاسجدت حا ها ي  حا     . •
إم بن ام أش ة  ب الوش   اله ة  حا  ةكا  (PERT)  (CPM)دفأل ب الوش  ال  حا غت األ   وا ج ةط حاس ة   -2

حاس   بةااةجهة تاسالف ي  ج ةط  ليرل ل  جروةا شمرة اا و رم ارأل ج رةط حمخرسا)  حاسر  ت تدر   الر  ا ةةجرم حا  رأام 
 2:(PERT)  (CPM) ت مفم حاجا حاالسةن ش ة  وش  حخسا) 

 حاذ   بسا   (PERT)مم  حل قةا اجلا   ا كل ل ببده تبسا  حل ا (CPM)حلا  حلكث   ضوؤة شو بن  •
بن ب قةا تمففذ حلج طم حؤس ةافم  غف  ا كل   اامفم  ال   ا م ب قةا  جأخذ األ شذا حل قرةا حاثا رم ت رلي  

 حاوقم.
 (PERT) مصرر  حاسدالفررم اررأل بشررت ةكررةئ  تمففررذ حا  رر    دفم ررة  بسارر   (CPM)تبسارر  ط ا ررم حا  ررةة حاجرر ج  •

  ال  حاسدالفم تأت  األ خال حا قةبم حاال م ابمص  حاوقم.حا قةبم 
غف  اائت اوحقع حا     ةا حااليل  ابلب توي  حاافةجةا  مهرةل  خصوحرًة تالرك حا  ر   ةا  (CPM)ب الوش  •

 بكث   حقبفم  اا ام اوحقع تالك حا     ةا. (PERT)حاس  تس ت دمو  األ  لب حاسأكل  حا اةط  ل ا ة  با 
 ل دفم رة يرست ضرغا شرادم ت مفرم(CPM)ا اام حااطفم حا جلا   مل ضغا شادم حا  ةة حاجر ج يست ح سالحب حا •

 1بة سالحب حاا اام حااطفم حا  فل  حؤس ةافة. (PERT)ت وات  ا ح بم حا     ةا 
يهرو  (PERT)اوؤرلا بارة  (CPM)حاابد بن حاباقم حااطفم دفأل حاسدالفم  حا األ شر  خةحرم بأ رالوش  بسا   •

 حااةحفم  ءج ة شو اا ا األ إ  ح حا حاسجالفا ي  ظا   وا  ل  ت لي حا االوقم. م   سالك تالك
                                                 

 .132ل ا  ع  ةدال صدراسة تحليلية مقارنة PERTو CPMتحليل شبكات العمال بأسلوب ا ؤ لحن  ال حاالطففل إ  ة ف -1
 133ل ص نفس المرجع –2

1 - Richard B. chase, Nicholos j. Aquilino, "Production and Operation Management", manufacturing and services, 
Irwin/ McGraw-Hill, 7th.ed, U.S.A, 1995, p441. 
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يرررر  إاحة  حا  رررر   ةا حااةحررررم بةخج ررررة   حاس ررررففلل ب  حا  رررر   ةا حاسرررر  م  (CPM)يرررست ح ررررسالحب ب ررررالوش  •
يرر  ااررةل حااجررون  حاسطرروا   حاصررمة ةا  (PERT)تسبرر ض الة ررم كافرر   اررأل حاسغفرر ل دفم ررة   ررسالب ب ررالوش 

 .(CPM)ثم حاس  تس ف  امساةتهة دلة م  ةافم األ حاسغف  األ يس   إا  بخ ى  ده ب الوش حاجلي
 ال  حا غت األ شذا حمخسايةا إم بجمة ج كل  ال  بن شمرةر ارأل ير ى برأن حمخرسا) درفأل حاطر ا سفأل بضرج  

عل إم بجمرة جبس ررل بن خايرة تةةااًفرةل  ءن حاطر قسفأل حآلن ش رة إ ر ةن ل رالوش  حؤرل شرو ب رالوش ت مفرم  ل ارم حا  رةةا
 حاف ق او وا   الًفة ج  ح مخسا) ج أته ة  ط ا م ا ةةبم حا  أام  ؤالهة.

تو ل  اقرم   ف رم درفأل شرادةا حل  رةل  (GANTT):  حا اططةا حا امفم (CPM)  (PERT)حاباقم دفأل  -3
  اارةل حاساطرفا  حا قةبرم ب ة ي  ذاك ب الوش ت ففت  ا ح بم حاا حاج  ب الوش حا  ةة حاج ج  حا اططةا حا امفم ي

 الر  حلاح   مرل تمففرذ حا  ر   ةا  خةحرم حا  ر   ةا حاسر  تس رت بةاا رةطم   رلب حاسب فرل.  حا ردا حآلتر  يوضررح 
 (PERT) ب رالوش  (CPM)اوقع  بش فم حا اططةا حا امفم حاس  تد ا حا هةب حا ال ة   ال   ةتا كا ارأل ب رالوش 

 2 ذاك األ ب ا   ض افصا م سغال حا وحةا.
 
 
 
 
 ( العالقة بين أسلوب المسار الحرج وأسلوب الجدولة.22-03الشكل رقم )            

 
 
 
 
 
 

 
 .364ل ا  ع  ةدال صتقييم وإدارة المشروعات المتوسطة والكبيرةا ال حافعال :المصدر

                                                 

  .132ل ا  ع  ةدال صدراسة تحليلية مقارنة PERTو CPMتحليل شبكات العمال بأسلوب إ  ة فا ؤ لحن  ال حاالطففل - 2

Project 
Activities 

Network 
calculation 

Network Time Schedule 

 تغـــذية عكســـــــــية

 نشاطات المشروع حساب الشبكة



 األساليب الكمية المستخدمة في جدولة موارد المشاريع                                                      : لثثاالفصل ال 

253 

 

  يررر  حاوقرررم حاجةضررر  يرررإن ب رررالوش حا  رررةة حاجررر ج   رررس ر ب ررردا يبرررةل ارررع بج  رررم ةقةبرررم كالفرررم حا  ررر   ةا
ذ  حا قةبرررم  (CPM)حلخررر ى كرررةاا حئا حا قةدفرررم  غف شرررةل إذ بن شرررذا حااررر حئا ذحا ةقةبرررم كالفرررم ت رررس ر ارررع ب رررالوش 

 حاا ئفم اس  ال حخاحة  ب بالواةا  تفةحفا اقف م ي  حا اةل حا قةد .
 ج إن ب ةافي شادةا حل  ةل ش  باح  تجالفالفم يبةام ي  إاحة  حا     ةال ؤفأ  بسار  ب رالوش حا  رةة حاجر

 CPM  ب الوش ت فرفت  ا ح برم حاار حاج   PERT ارأل بكثر  حل رةافي حا رادفم ح رسالحاةل  ح رسالحب شرذا حام رةذج  
  ديأل األ تج فا بشلح) ب ة فم تس ثا ب ة ة ي  ا ةش م شذا حل ةافي ي  ت لي  اسطالاةا تمففرذ حا  ر   ةا ارأل 

 ااسالف حا وحةا حا امفم ب  حاا  ام ب  حا ةا م ب  حا ةافم.
ير   ضرع حااطرم حا امفرم ا  ر     (PERT)  رمطاا ج رةب ت فرفت  ا ح برم حا  ر   ةاج ف  بخف ح إار  بجمرة 

 ؤل   دمفمل ؤفأ يرست تمففرذ حا  ر    اجرا حالةح رم دمرو  ارأل حا ارةط     رلب حاسأكرل حامةتارم  رأل ترأ ف   60إجاة  
م حا امفرم غفر  حافبةارم اال  ر    حاسر  ترت حا   ) حااوام حا اسالفم حاسر  تر     الر  اوقرع حاب رال  حاساطرفا  حاال ار

حم س ةا  الفهة األ ط ) حا  ة ل بةخضةيم إا  حاسرأخف  ير  ايرع  حر ) حا  رسج ةا  حا رليو ةا حا ةافرم اال  رة ل 
 األ ط ) حاهفئم حا ةادم اال       حاسأخف  ي  حاليبةا اال وةايأل؛

اس تي  ال  أل حا اةط     لب حاسأكلل   كا شذا حاصبوبةا تابا األ   الفم تمففذ حا      تبفب ي  ؤةام ا
شذا حابوحقي   ةة  الافم  ال  بشلح) حا       وح  اة تبالا امهة بةادالفرم ب   ارأل حخجارة  ب  حااهرل حخضرةي   ارة 

ح سل   تطافا ب الوش ت ففت  ا ح بم حا     ةا اس لي  حا ل  حا امفم اسمففرذ  ي حي ه األ ا ةكا بخ ى. حلا  حاذ 
يم إا  تدالفم إجاة  حلج طم حاس  يسدون امهة حا      اجا حالةح م األ ب ا حا فط    ال  ا حؤا حا      بةخضة
 تمففذ حا     .

 المبحث الرابع: جدولة الموارد المالية والبشرية بالتحليل شبكي
م بن  ال  حا غت األ بجه قل تت حاسوحا  ةب ًة إا  ت لي  اة   ر   بأ قرةا حاارل   ب قرةا حخت رةب ادرا ج رةط إ

ذاررك اررفه جهة ررم حا طررة) بةام ررام اب الفررم  ل اررم حلج ررطم.  ا  ررع ذاررك إارر  بن اررة توحررالمة إافرره اررأل ت ررلي حا قررل م 
 دون ا اوًم األ حامةؤفم حخقسصرةا م ك رة بجره قرل م  درون ا دمرًة ارأل ؤفرأ حا روحةا حا سةؤرم. ي رل تر ا  حامسرةئج حاسر  

إار    روا طةقرةا غفر  ا رسغالم ير  ب قرةا ابفمرم دفم رة  (CPM/PERT)توحالمة إافهة  أل ط اا كا األ ب رالوش 
 .شمةر ؤة م إا  طةقةا إضةيفم ي  ب قةا بخ ى 

شمررة ت هررر  ا ررردالم   رررا تررروح ن االطةقرررم حا  رررسالام ؤسرر  جعررر أل تج فرررا بقرررا حاسدرررةافف يررر  حاجصرررول  الررر  
ي تمففررذشة ب رراي  ررلب حا رروحةا  تب ررفت اة ررم حم ررسفةا  امهررة. ب عررة قررل تدررون حامسررةئج حاسرر  توحررالمة إافهررة اررأل حاصررب
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كفة ررم حا رروحةا حا سةؤررمل يسمففررذ بكثرر  اررأل ج ررةط يرر  ذحا حاوقررم قررل  دررون بكارر  اررأل طةقررم حا رروحةا حاا رر ام ب  حآلما 
 1حا سةؤم. اذاك  دون حا طالوش شو تج فا بيعا  لح ل ت غفا ي  ؤل ا حا وحةا حا سةؤم.

 المطلب األول: ماهية جدولة المشروع
غة م حلش فم ي  ااسالف حا فةايأل  حا اةما  حاس  ظه ا حجطاقة األ ب  ةل "شم   تبل حاال ام ا أام ي  

قةجم" إار  ببجرةن " وج رون"  غف شرة ارأل حلبجرةن حاسر  م تر حل قةئ رم إار  يوامرة شرذح.  تمطالرا ارأل بن ب  ا ر    
ذا اررأل تج فررا  جسرروى  الرر  اا و ررم اررأل حلج ررطم حاف  فررم حاا ئفررم اررأل خررال تم ف هررة   ررسطفع حا  رر  ل  ررأل تمففرر

 بشلح) حا       ال  بؤ أل   ه.
 أوال/ مفهوم الجدولة:

 Michel)ا ل تبلاا حاسبةةاف حااةحم ب فهوب حاال ام إم بجهة م تاسالف حخساية  وش اة يف ة دفمهة يج ي
Pinedo يإن حاال ام تهست دساصفص اوحةا اجل ا  األ حل  ةل خال حا األل  ش  اسوح ل  ي  بغالري حلج  رم  

 2صمة فم  حخجسة فم ت ةاة ك ة ي  حا اةما حاالافم حلخ ى كالام حام ا  حخ اب حآلا   غف شة.حا
يررإن حاال اررم تبسارر  خطررو  اه ررم يرر  إاحة   (Pierre Lopez)  (Patrick Esquirol) ؤ رري كررا اررأل 

ا فرروا حااةحررم بة ررسب ةل حا  ررةةاع لجهررة تب ررا  الرر  تم ررفت إجاررة  حل  ررةل خررال حارر األ اررع ا ح ررة  حا فرروا حا امفررم  ح
 تب ا ب عة  ال  تجليل بج طم حا      حاس  اهة توحةا  ا جم  قةدالم االسغفف  ا ن بن ت     3  ي   حا وحةا حا  سج م.

 ي  حافس   حا امفم اال     . 
 1 جوا حخشةة  شمة إا  حاس فف  دفأل اصطالجفأل اس حايفأل ش ة:

ل يةاال ارم ب ردا  رةب تبمر  (Operations Scheduling)  ل ارم حاب الفرةا  (Scheduling) حاال ارم
ت  ارر  اسرر   بيررأل ترر اى كررا   الفررم اررأل حاب الفررةا حاا اررم خجسررةج حا ررالبم ب  إجاررة  حاالاررمل  تبفررفأل حل اررم حاا اررم 

 االح م  جهة م كا   الفم اطالوبم.
خجسررةج حا ررالبم ب   حاب الفررةا حا بمفررم حاا اررم (Timing)باررة  ل اررم حاب الفررةا يسبمرر  حاسجليررل حاررلقفا اسوقفررم 

 إجاة  حاالام  تجليل ا ة كا ق ت األ حلق ةب حخجسة فم ي  باح  شذا حل  ةل.

                                                 

 .243ا  ع  ةدال ص ،وجدولة مراحل تنفيذ المشروعخطوات تخطيط وتنظيم  إدارة وجدولة المشاريعاج ل تويفا اةض ل - 1
2- Michel Pinedo, Scheduling: theory, algorithms and systems, Prentice Hall, Englewood cliffs, New Jersey, p2. 
3- Patrick Esquirol, Pierre Lopez, L’ordonnancement, édition Economica, Paris, 1999, p13. 

 .86صل 2004ل حلةانحاثةجفمل   ةنل ل احة حا مةشج االم    حاسو اعل حاطابم هتخطيط اإلنتاج ومراقبتاج ل حدليو  حاج فألل  -1
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 تبرر ) ب عررة  الرر  بجهررة حا جررول حاج ف رر  ااطررم   ررا حا  رر    ب   ضرربهة ضرر أل قةئ ررم  امفررمل يهرر  اررأل 
 ا حقارررم بج رررطم  خرررال حا ةئ رررم حا امفرررم تجررر ر حا  ررر    كدرررال  شررر  بةاسرررةا  ت رررسالب ك ة رررل  ب ة رررفم يررر  تم رررفت

 2حا     .
ارأل  مةحر  حام رةب  ل  شرذح حام رةب يسدرون  (System)األ حاطافب  ب عة بن يم   االال ام  ال  بجهرة ج رةب 
 3 ش : حا اسالفم

ارررلخاا ج رررةب حاال ارررم: ارررة شررر  يررر  حاوحقرررع إم حا بالوارررةا حاعررر  ةام اب الفرررم حاال ارررم  حا سبال رررم دساصرررفص  -1
ع ب اوارةا اهرذا حلاروةل يةا بالوارةا حا سبال رم بةاطةقرم   درأل حاجصرول  الفهرة حاطةقرم  الر  حل حار  حخجسة فرمل   ضر

ارررأل اصرررةاة اجرررلا ؛ بارررة حا بالوارررةا حا سبال رررم بةمؤسفة رررةا ارررأل حا ررروى حابةاالرررم يرررف دأل حاجصرررول  الفهرررة ارررأل دمرررك 
 ا وحا.حا هةةحال  حا هت شمة بن تس سع شذا حا بالواةا بةالقم حا طالوبم  تسمة ي اع قوحئت حاب الفةا  بفةن ح

اا  ةا ج ةب حاال ام: ي   حقع إن اا  ةا ج ةب حاال ارم تس ثرا ير  حتارةذ قر حةحا تسبالرا ب ا و رم بج رطم  -2
 حاال ام  ش :

:  شذح حام رةط  بمر  حاسويفرا درفأل حا روحةا  حاطةقرةا حاا ارم اسمففرذ ب حار  حخجسرةج  حاطةقرةا Loadingحاسج فا  •
ساصرفص حل حار   الر  حلير حال حآلمال ا رة ير ا  إار  تافرفد حا سةؤم يبًال  تدون جهة م ج رةط حاسج فرا د

 .حاسدةافف حا سبال م بةاس غفا إا  باج  ؤل ا دأل
 .:  شذح حام ةط   صل به  ضع ب اواةا ب  تسةبع تمففذ حل حا  حخجسة فمSequencingحاسسةبع  •
سةبع حل حا  حخجسة فم  ا درأل : يهل) شذح حام ةط إا  حاسأكل األ ؤ أل تمففذ  تج فا  تControllingحا  حقام  •

 .إ  ح  تبليا  ال  حاسسةبع ؤ ي حاجة م    ا ت هفا األ حا  حا سأخ  
حا فرروا حا ف  ضررم  الرر  ج ررةب حاال اررم: إذ بن شمررةر   الررم اررأل حا فرروا حاوح رري ا ح ةتهررةل  مررل تج فررا حلشررلح)  -3

 ل  األ شذا حا فوا:حا م وا  األ حاال امل ي  ظا تطافا ب  األ حاالحئا حا سةؤم باةب حخاحة 
 .حاجات حا ة   االب ةل خال حافوب •
 .ابلل حخجسةج حافبال  ي  حاوقم حافبال  •
 .حاساصفص حا سبالا بةاب ا حااةص بةا وحةا •
 تسةبع حلج طم  حل حا   ال  ا حك  حاب ا. •

                                                 

 .175-174 ص ص لا  ع  ةداإدارة المشاريع ودراسة جدواها االقتصادية، ؤ فأل إد حشفت دالوطل  -2
 .89-88 ص ل صنفس المرجعاج ل حدليو  حاج فألل  -3
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 ا حقارررم اسغفررر حا حا ررر حة ام رررةب حاال ارررم:  ا صرررل ب سغفررر حا حا ررر حةل تالرررك حا سغفررر حا حا ررر     يررر    الفرررم إ رررلحا  -4
 حاال امل  ا دأل اإلاحة  حاسجدت ي  شذا حا سغف حا  األ باثالم شذا حا سغف حا:

 . ضع ابلل حخجسةج حافبال   وح  ي  حاوقم حابةا  بب حاوقم حخضةي  •
 .ؤات قو  حاب ا حافوافم •
 حاساصفص حا جلا األ حا   ال  حا وحةا:   ةامل  مال...حا ؛ •
 .(Work Centers) حا   ال  ا حك  حاب ا حاسسةبع ب  تجليل ب اواةا تسةبع حل •
ابةي  حلاح  ام ةب حاال ام: غةااة اة يست حاجدت  ال  باح  ج ةب حاال ام ارأل خرال قلةتره  الر  تج فرا بشرلح)  -5

 حاال ام حل ة فم  ش : حخاس حب ب وح فل حاس الفتل إ سغال حاطةقةا حا سةؤم.
 :في المشاريع أهداف الجدولةثانيا/ 

ة بن حاهرررل) حل ة ررر  االال ارررم يس ثرررا يررر  تجليرررل حاوقرررم حاا ارررم خجارررة  كرررا   الفرررم ارررأل قرررل بحررراح  حضرررجً 
حاب الفررةا حخجسة فررمل  ذاررك يرر  إطررةة حااطررم حخ  ةافررمل  شررذح بطافبررم حاجررةل  ررف ا  إارر  خفررد حاسدررةافف  تمففررذ 

ا بكثر  ت كفر ح   ضروًؤة حاطالافةا ي  حاوقم حا جلا  بةاسةا  تج فأل ؤةام حا بجفرم  حا رو  حاسمةي رفم اال م  رةا  ب رد
 1ج سطفع تجليل بشلح) حاال ام ي  حلت :

 ذاررك بةم س ررةا  الرر  حاسررةةا  حا سوقررع خجهررة   ل إجاررة  حاب ررافرر ح او  حتاررةا حماس حاررةاتجليررل حاهررل) حل ل شررو  -1
 .حا     

 حاهل) حاثةج  األ حاال ام شو ت افع كرا شراص ا رةشت ير  حا  ر     الر  بن ير ى  هرواا  ر ً ح ارأل حاب را -2
 .اال      حادال 

إارر  ب رر ح   حاب ررا  ت  ررفت تمففررذ حلشررغةلباح  ا سةببررم ت ررلب  ي اررا حا  رر   حاهررل) حاثةاررأ االال اررم شررو إ طررة   -3
 .  دأل إاحةتهة

تج فا حاسسةبع حا الفت ي  حاب ةلل  شذح  بم  حخ سغال حلاثا االطةقم حا سةؤم  حاساالص األ حاطةقةا حابةطالمل  -4
حاسدةاففل  اسج ا ذاك األ خال  افم تست دمة ح  ال  بن حاب الفم حا ةب م ت اا حاب الفم   بةاطاع شذح ي ا  إا  ت الفا

 1.حااؤ م  بةاسةا  اا  ةا كا   الفم ش  الخاا حاب الفم حااؤ م
ت ة ل حاال ام ي  تجليل حلج طم حا حكل   حاس  إذح تأخ ا اوقم ابالروب يإجهرة ارأل تر     رالًاة  الر   قرم إجهرة   -5

 . ة ل ب عة ي  تجلا حلج طم حاج  م حاس  إذح تأخ ا يإن  قم إت ةب حا       فسأخ حا     . ك ة  

                                                 

 .35 -32ص ص ل2008 ل ن دالللل دحل ا  ؤا قب قبل شبة  االم    حابالوبل حاطابم ل ت   م:فن إدارة المشروع دوا دف ادةنل  -1
 .293ل ص2008  ةنل حلةانل  لحاطابم حل ا  احة حاث ةيم االم    حاسو اعل لدوات الكمية في اإلدارةألوا تتجاهاإل ا ال  شةا   ا األل  -1
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ت ف  حاال ام إار  حاوقرم حارذ   جسرةج يفره حا  ر    إار  توح رل ببرد حااار حا  حا هرةةحا حااةحرم بجفرأ ترست  -6
 .هة شة ا هةاهةاسةببم توح لشة ي  حا       مل حاجة م اهة  ذاك اسبذة توح لشة قاا شذح حاوقمل ب  ببل إج

تب ررا حاال اررم  الرر  خفررد  قررم حاسجعررف   حخ ررلحا اال رروحةا  حاب الفررةا ا ررة  ررف ا  إارر  تررويف  طةقررم إضررةيفم  -7
 .اال م  م جةتام  أل ت صف  ا ة  حاس غفا

ت ب  حاال ام األ خال حاسجدت ي  حاسوقفم  حاطةقةا حا سةؤمل إا  خفد تدةافف حخجسةج األ خال حا ر  م  -8
 . بةئألل  تاففد ؤات حا ا  نل  ب عًة خفد ك فم حا االفةاي  تالافم طالاةا حا

تهل) حاال ام إا  خفد حاطةقم حابةطالم األ حا وحةا  وح  حا ةا م بب حاا  ام ا ة  ف ا  إا  ؤ رأل إ رسغال  -9
 .حخادةجةا  حا وحةا  حاطةقةا حا سةؤمل حلا  حاذ   ف ال األ ةبجفم حا     

هة إار  ت رالفت حاطالافرةال ب  طر ه حا رالع ب  حاارلاةا ير  حا روقل ير  األ حلشلح) حا اةش   االال ام شو  ربف -10
 2.حا وح فل حا سفا  الفهة ا ة  جول ا ن تج ا حا م  م ب  حا      اا ةئ  إضةيفم

ت رررة ل حاال ارررم يررر  تاففرررف حااايرررةا حا اصرررفم  ت الفرررا ارررأل حاصررر ح ةا  الررر  حا ررروحةا  ذارررك لن حل قرررةا  -11
 م اهذا حا وحةا  دون ابالواة  ت سطفع حلط ح) حا اسالفم بن تم را يف رة دفمهرة اجلا  ا ا ة  بةاسةا  يإن  قم حاجة

 .بأقا حخسا) ب  ح ح  اسأافأل شذا حا وحةا
طرر ه ب ررئالم  ررأل اررلى  حقبفررم بارروة ابفمررمل  كررذاك  الرر   حا ررلي  يرر  ت ررة ل يرر  حا  رر    إن   رروا حاال اررم -12

اة يال  ا دًمة إجارة ا ير  يسر   اجرلا  ارأل حار األ.  ببة سالحإ  ح  ا ةةجةا دفأل اة شو اطالوش األ حا      تج ف ه 
يإجهرة تاار  ب  شراص اره اه رم اجرلا  ضر أل حاال ارم بن  فدر   بةا دا حا مة ري ارأل قارا حا رلةح  ح سالام ءذح 

 .حآلخ األف   دأل اا اسه اع ب  ةل ببمة م ب ة  اي بن  فباله  كف
 

إ ارةا شرادم ارأل حاباقرةا درفأل اهرةب  ج رةطةا  ي ى "اف ايأ  اةجسفا" بن شل) ت مفةا  ل ام حا  ةةاع شو
حا     ل ؤفأ توضح حاباقةا حاس ال الفم اهذا حام ةطةا.  ءن اثا شذا حا ادم األ حاباقةا تبسا  باح  يبةام ي  

 1تاطفا  ا حقام اوحةا حا     .

                                                 

 .87ا  ع  ةدال ص لتخطيط اإلنتاج ومراقبتهاج ل حدليو  حاج فألل  -2
 .176ا  ع  ةدال صسة جدواها االقتصادية، إدارة المشاريع ودراؤ فأل إد حشفت دالوطل  -1
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 SCHEDULING PROCEDURE:2إجراءات الجدولة ثالثا/ 

اسوقفم  حاذ   بم  كت ارأل حار األ  جسرةج كرا   را لن  درون كرةاًا ي  ا ؤالم حاال امل جهست بصفم ب افم بة
 اس   فدون كا   ا اال ًم األ ؤفأ حاالح رم  حامهة رم.  تارلب   الفرم  ل ارم ا ر    ارة ببرل بن يرست تاطرفا دمروا 
حا  ررر      ضررربهة يررر  ة رررت تاطرررفا حا  ررر   .  بإتارررة  حخ ررر ح  حاسرررةا ل  رررمدون قرررةاةاأل  الررر   ل ارررم ب  ج رررةط 

     تجليل حافس   حا امفم اال     .اال    
 تجليل حا األ حا طالوش  ت لي  حا األ  اسد الم كا اف ا  ا    . •
 ؤ ةش حا األ حا سةه اسد الم كا اف ا  ا    . •
 ا ةةجم حا األ حا طالوش بةا األ حا سةه ادا اف ا  ا     اسبوا هة. •
 تجليل اف ا  حا      ذحا حاسبوات حاج ج ب  حاصف  .  •
 اسبوات االاموا غف  حاج  م.تجليل ب امم ح •
 ؤ ةش حافس   حا امفم اال     .  •
 يست حاسج ا األ حاؤفم حاال ل حا ام  بةاجصول  ال  اوحي م  قاول   فع حلشاةص حا بمفيِّفأل. •

تبسا  ت لي  حافس حا حا امفم اال        الفم ايمةافدفمل ب بم  بجهة   دأل بن تدون اه م م جهة رم اهرة ب راي 
ن خال حافس   حا امفم اال     .  بةا غت األ ذاكل يهذا حاس لي حا ت ثيِّا ج طم حاالح م ي  إ  ح حا حا دور حاس  تجل

افم اال      قاا بن يست دذل ااهروا كافر .   حاال ام. األ خال   الفم حاال ام شذال   دأل ؤ ةش حافس   حا امفم حل ض
جسرةج إافره شرو ضراا ت رلي حا  قرم حلج رطم حاجفوارم ج  ءذح ات  دأل حاوقم كةيفًة اسج فرا حلشرلح)ل قرل  درون كرا ارة

امل تالب ا   بخ ى   الفم ؤ ةش حاال ام.  حا اسةة .  بةاس لي حا حا بلض
 ب ا ا بن يالب حا      ي  حاب ال يإن حا  ح بم حال ةارم اال وقرف قرل تد رف حابليرل ارأل حلج رطم يف رة  ةح  

ماغرر  دررذل  هررل اعرراا حاسوقفررم حااررةص ب ب ررت حلج ررطم حااررل ل.  االا ررة   الرر  حا  رر    ك ررة شررو ااطضررا اررهل ي
حاجفواررم.  طا ررًة ااطرروة  ا رردالم حاسوقفررمل قررل جعررط  إارر  تجالفررا  ضرراا   فررع حلج ررطم حاج  ررم.  قررل   سررل ب عررًة 

 حااجأ  أل ؤا اة إا  ا ح بم  تم فح خطم حا     .
حاسج را بإ رةا   حاارل لل يرست ير  اوحقرف بخر ىل  مرلاة يرست حمجسهرة  ارأل حل  رةل حاج  رم قارا او رلشة ير  

ا.  حااررليا   ل اررم ببررد حلج ررطم حاج  ررم  حاسرر  ياررل  اررأل حااطرر   ررلب إك ةاهررة ب  حمجسهررة  امهررة يرر   قسهررة حا جررلض
 حا ةئع ي  شذا حاجةام قل  دون ت ر حاس لي حا حااةحم ك ة ش  ا ن بن ت ه  حاسما  دسد الم ااديِّ   اال     .

                                                 

2 -Patrick Esquirol, Pierre Lopez. L’ordonnancement, Edition Économisa, Paris,1999,p13. 
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تست بة سالحب با حا تاطفطفم ب فطم  ت تطوةا ببل ذارك جسفارم ح رسالحب  ي  حا ةدا كةجم  ل ام حا  ةةاع
 حمجسهرة  اررأل تمففررذ كرا ا ؤالررم اررأل ا حؤررا    حاسرر  تجررلا ب قررةا حمدسرلح Gantt bar Chartااططرةا غةجررم  

 حا       ادأل األ ا ة ئهة  لب تصوا شة اباقم حاسلحخا حا مط فم دفأل ااسالف بج طم حا     .
ا  رةةاع حادافر    حا ب رل  ح رسالحب ب رةافي بكثر  كفرة    ية الفرم دهرل) تج فرا حادفرة   حا ثالر  ح  اسطالري تمففرذ

 مل حاسمففرذل  ترأت  شرذا حادفرة   ارأل إادةجفرم ت الرفص حاوقرم حا طالروش خجارة  حا  ر    حادالر  ضر أل شر  ط ا اوارم 
ثفرر ًح بفعررا حل ررالوبفأل حاسجالفالفررفأل إقسصررةا ًة اررأل خررال ح ررسالحب حا رروحةا حا سةؤررم. ك ررة قررل تطرروةا  ل اررم حا  ررةةاع ك

 ب ررالوش ت فررفت حاارر حاج  ا ح بسهررة   (Critical Path Method/CPM)حااليررليأل  ش ررة ب ررالوش حا  ررةة حاجرر ج
.(Program Evaluation and Review Technique/PERT) 

 المطلب الثاني: التحليل الشبكي وجدولة الموارد البشرية
جاؤر  برأن شرذا حل رةافي ت هر  حمؤسفةطرةا  (CPM-PERT)ةل األ خال اةح م ب ةافي شرادةا حل  ر

حا امفم ادا األ ؤلن حاالح م  ؤلن حامهة م ي  حام ةطل  شذح األ شرأجه بن  ب را  الر  إ رسغال حاوقرم حمؤسفرةط  
ب  حافررةئدل اررأل خررال حا مررة ة  يرر  ابةااررم حاسررأخ  حاررذ  قررل  جصررا  يرر  إجاررة  ببررد حلج ررطم  حاررذ   جصررا 

     حا حالحخالفم  حااةة فم.ب اي   وا حا
 أوال/ موازنة الموارد )توازن الطاقات(:

 قل يس تي  ال    الفم حاس   م حا اةش   االح ل حاس غفا حااةحم بةلج طم حاس  يست حاسوحا إافهة بة سالحب
(CPM/PERT) م بن جاؤ  ت الاة كاف ح ي  ا سوى حا وحةا حا  رسالام خرال يسر   إجارة  حا  ر   .  بصرفم خةحر

 1يف ة يسبالا ببمص  حاب ةام اس ثا ي   لا حلي حا حاذيأل يست ت غفالهت خال يس    امفم.
 األ حا  كل بن شذح حاس الي حاجةا ي  ا سوى حا وحةا حا  سالام  بل با ح غف  ا غوش يفه ي ل  عرط  ارلي  

ة رم إارفهتل ك رة بجره قرل يالارأ حا      إا  حاالاو  إا  حاس غفا حخضةي  ي  تبفأل  رةاالفأل  رلا ير  يسر حا  ارةا  حاج
 2إا  حافصا ب    وا طةقةا غف  ا سالام ي  يس حا حجافةض ا سوى حا وحةا حاا ام.

 م  اف   الفمة بن شمةر تدةافف إضةيفم تس تي  ال  كا شذا حاارلحئا. ي رأل حا بر  ) حةتفرة  تدالفرم حاس رغفا 
دالفم إضةيفم تس تي  ال    الفم حاسبففأل  حافصا حخضةي   أل تدالفم حاس غفا خال حاوقم حلحال ل ك ة بن شمةر ت

 حا  س  األل  ذاك بةخضةيم إا  تدالفم حاطةقةا حابةطالم حاس  ت ب  كا حا     ةا إا  تفةايهة.

                                                 

 .245 -244ل ص ص، نفس المرجعؤ فأل إد حشفت دالوط – 1
 .492ا  ع  ةدال صتقييم وإدارة المشروعات المتوسطة والكبيرة، حافعا ا الل  - 2
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 ةغام ي  تامي شذا حآل ةة حاغف  ا غوبرم حا س تارم  الر  حاس الري حاجرةا ير  ا رسوى حا روحةا حا  رسالامل   روب 
 دا  ج ا توح ن حاطةقةا حا  سالام خال يس حا حا       ذاك ير  ؤرل ا ترةةا  الي  حا      بإ ةا  حاال ام ب

 إت ةب اجلا اال      كدا.
 اه مرررة شمرررة بن جوضرررح بن   الفرررم حاسررروح ن شرررذا  رررو) تررر ا  ب عرررة إاررر  تج فرررا جرررو  ارررأل حم رررس  حة حامف ررر  

 و) ي ا  دا شك إا  خالرا جرو  االبةاالفأل ي  حا     ل يةخؤ ة  بةم س  حة  حلاةن طفالم يس   إجاة  حا      
األ حاوم  دفأل حابةاالفأل  حا       ةيع حا  ه حا بموام اهت ا رة  درون اره ب ر  طفري  الر  باحئهرت. كرذاك يرإن تج فرا 
شرررذح حاسررروح ن  برررل باررر ح ا غوًبرررة  ررروح  كةجرررم حاجةارررم حاسررر  باةامرررة شررر  ؤةارررم حا ررروحةا حا جرررل ا  ب  ؤةارررم حا ررروحةا غفررر  

 حا جل ا 
ف فم حاس  ت سالب ي  تج فا حاسوح ن ي  حا روحةا حا  رسالام تبس رل  الر  إ رةا   ل ارم األج رطم  حاط ا م حا ئ

غف  حاج  م. يطةا ة بن شمةر يةئعًة   دأل بن يست ي  ؤل اا إ رةا   ل ارم حام رةط غفر  حاجر ج ا ن بن ير    ذارك 
اع ت خذ  رلح ل حلج رطم حاج  رم  ال   قم إت ةب حا      ي أل حا  دأل حم سفةا  األ ذاك ي    ا حاسوح ن.  بةاط

يرر  شررذا حاجةاررم  الرر  بجهررة قفرروا. يررا   دررأل إ ررةا   ررل اسهة. ؤفررأ بن ب  تغففرر   ررو) يرر ا  بةاعرر  ة  إارر  تررأخف  
 1 قم إت ةب حا     .

 2 بةاسةا  يال ام حا وحةا حاا  ام  ي  حا  ةةاع تبسا    الفم اه م ابل  ح ساةةحا  جذك  امهة:
 األ حا  ر   ل ي رثا ير  ببرد حاجرةما حاسر  ت هر  امرة يفهرة حاجة رم إار  تبافرا يرست    ح امة بةاساففد األ  -

 تاصفص اوحةا ب  ام إضةيفمل  شذح  ففل ي  ابةاام حاسأخف  حاذ  قل   ه ببد بج طم حا     ؛
تررويف  قة ررل  اه ررم اررأل حاافةجررةا حااةحررم بررةا دالففأل بةلج ررطمل اررع حاسأكررل اررأل بن حافررل حابةاالررم حا اصصررم ادررا  -

 ج ةط اسوي   ي  حاوقم حا جلا. شذا حاافةجةا  حا بالواةا اه م  لح  مل  ضع حا ف حجفم حا فصالم اال     .
 ةغاررم يرر  تامرري ا ررةكا حاسبطررا ب رراي حابارر  يرر  حا رروحةا حاا رر امل   رروب حا ررلي  بال اررم حا رروحةا حاا رر ام 

  ا او ل إت ةب حا     .ب دا  ج ا توح ن حاطةقةا حا  سالام اع حلج طم ي  حا       شذح ي  ؤل
 :ثانيا/ قواعد جدولة الموارد البشرية حسب الجدولة الزمنية

 
 

                                                 

1-Jacques Castelnau, Loic Daniel,Bruno Mettling ,Le pilotage stratégique, edition d’organisation, Paris, 2002, p208. 
2- Jacques Boy, Christian Dudek, Management de projet-Fondement, méthodes et techniques-,Traduction de la 
3émeédition  allemand par Rudolf Chavet et Eric Chavet, De Boeck Université, Paris, 2000, p234. 
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 ي    الفم تو اع حا وحةا حاا  ام ؤ ي  ل ل حاوقم يست ي  حاالح م   ض حا  دالم ب دا كةاال  ذاك األ 
 1ت ؤ ةش:ش  حلؤلحن حا ةب م  حااؤ م  كذاك حل امم ادا ج ةط  األ  ت يس ؤفأ طافبم حلج طم  اة

 ؛(LTi) حاوقم حا سأخ   (ETi)حل امم ؤ ي حاوقم حا اد   -
 .ؤ ةش حا  ةة حاج ج -

 ببل ذاك يست حاسو ه ججو ااؤ م ب لحا حا وحةا حاا  ام ير  كرا ج رةط ارأل بج رطم حا  ر   ل ؤفرأ يرست ببرل 
 2 ذاك طا ة لؤل حاصفغ حاسةافم:  (Gantt)ذاك ت ثفا حلج طم األ خال ب الوش

  طم ؤ ي حاس ال ا حا ق   حاسصة ل ؛ت ثفا حلج -
 ت ثفا حلج طم ؤ ي  قم حا   جم حادال . -

ؤفررأ ب و رري حامررو  حل ل يررست ت تفرري حلج ررطم ؤ رري ةق هررة حاس ال ررال  حاسصررة ل ل يف ثررا حا جرروة حلي رر  
 اجوة حل امم  حا جوة حاب وا  اجوة حلج طمل  ت تاا شذا حل امرم ارأل ب الر  حا جروة حاب روا  إار   خر  ج رةط
 ابس ل طول حاسلحا حام ةط  ال  حا ل  حا امفم حاس    سغ قهة حام ةط. ي  ؤفأل بن حامو  حاثرةج  يرست ارأل خااره ة رت 
حلج ررطم ب عررة  يررا جفرره حا وح ررل اررع حلخررذ ببررفأل حم ساررةة ة ررت حلج ررطم حاج  ررم ب م  الرر  ب ررة  بن حمؤسفررةط 

 حا ام  اهة   ة ى حف .
يست توضفح كفف يست  ل ام حا وحةا حاا  ام تطاف فة  ذاك بة رسالحب  األ خال حا اطا حا اد  حآلت   و)

 حا سأخ    حم سبةجم بةاط ا سفأل حا ةب سفأل. حاالح م حا اد    حاالح م
 المخطط الشبكي للمشروع (:23-3الشكل)                       

 
 
 
 

 
 

 .492ل صا  ع  ةدال عات المتوسطة والكبيرةو تقييم وإدارة المشر ل حافعا ا الة:المصد

                                                 

 .492ل صل ا  ع  ةداالمتوسطة والكبيرة المشروعاتتقييم وإدارة ل حافعا ا ال -1
 . 336ل ا  ع  ةدال صمنهج كمي المشاريعإدارة اج وا حابافل ل  -2
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 اجررلا ب عررة  (LTi) حاوقررم حا سررأخ   (ETi)حا اطررا حا رراد  حا ررةدا يوضررح حل امررم ؤ رري حاوقررم حا ادرر  
يواررًة ل  شررو  قررم  25حا  رةة حاجرر ج  حلج ررطم حاج  ررمل  اسعررح ا ررة  رراا بن حا  ر    حا ررذكوة   ررسغ ق إجاررة ا  

  بمة  ااطا "غةجم".حا  ةة حاج ج   ال  ب ة  حا اطا حا اد  ب اا يست تص فت 
 1ك ة ذك جة  ةب ة بأن شمةر ح مفأل األ حاط ق حاس  ب و اهة يست ت ثفا حاافةجةا األ خال حا اططةا حا امفم  ش :

ت ثفا حلج طم ؤ ي حاس ال ا حا ق   حاسصة ل :  األ ب ا توضفح يد   شذح حل الوش  رو) يرست حم رسبةجم  -1
  ؤفأ  ال  ب ة  حاافةجةا حا ذكوة  يفه يست ة ت حا جروة حلي ر  23-3بةاافةجةا حاوحةا  ي  حا اطا حا اد  ةقت 

افبا   أل حل امم  حا جوة حاب روا  افبار   رأل حلج رطمل  شرذا حلخفر   ت ثرا ؤ ري ت ال رالهة حا ق ر  حاسصرة ل ل 
 ال  حام ةط  ال  حا ل  حا امفم حاس    سغ قهة.  ابس ل طول
 ة حسب التسلسل الرقمي التصاعدي(: تمثيل األنشط24-3الشكل رقم )            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .496ل صل ا  ع  ةداالمتوسطة والكبيرة المشروعاتتقييم وإدارة ل حافعا ا الالمصدر:

 (A)حا رردا حا ررةدا يوضررح ط ا ررم حلج ررطم ؤ رري حاس ال ررا حا ق رر  حاسصررة ل ل ؤفررأ يسعررح بن حام ررةط 
  رسغ ق  رسم ب رةب  شدرذح بةام رام اا فرم  (E)حام رةط   رسغ ق يروافأل ير  ؤرفأل بن  (B)  سغ ق يوًارة  حؤرلًح  حام رةط 

حلج طم. ك ة يوضح حا دا حمؤسفةطةا حا امفم باطوط اس طبم بةاسلحا حام رةطةا حم سفةا رمل  ال رة برأن االم رةط 
  رة    رسم  (A)حاج ج حاوقم حمؤسفةط    ة   حاصف   األ حا دا حا رةدا يسعرح بن حاوقرم حمؤسفرةط  االم رةط 

 بجه   دأل تأخف  شذح حام ةط ا ل   سم ب ةب. م ب ةب  شذح  ب

                                                 

 .492صال ل ا  ع  ةدعات المتوسطة والكبيرةو تقييم وإدارة المشر ل حافعا ا ال-1
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جفره حل ره حا بس رل   رةبً ة ارأل ؤفرأ تاصرفص ت ثفا حلج طم ؤ ي  قرم حا   جرم حادالر :  ارست ذارك  يرا  -2
 حا جوة حلي   األ امم  حا جوة حاب وا  األج طمل اة  لح ببد حمخسايةال  ش :

 ا حا امفم اهة ت ة   حفً ح؛يست ة ت حلج طم حاج  م ب ًمل  ذاك لن حمؤسفةطة -
 يست ببل ذاك ة ت حلج طم غف  حاج  م. -

 نشطة حسب التسلسل الرقمي التصاعديأل تمثيل ا (:25-3الشكل رقم )
 
 
 
 

 
 
 
 
 .497ل صل ا  ع  ةداالمتوسطة والكبيرة المشروعاتتقييم وإدارة ا ال حافعال المصدر:

 رررة ا يررر  حا  لارررمل  ارررأل  رررت  رررة  ببرررلشة  (W.M.F.B)يسعرررح ارررأل حا ررردا حا رررةدا بن حلج رررطم حاج  رررم 
حارذ  اره  قرم إؤسفرةط  يروب  حؤرل ي رال  ارأل  رت يرست ة رت  (B)حلج طم غف  حاج  م ؤفأ يست ة ت حام ةط حاجر ج 

 حارذ  اره   (E)حارذ  اره  قرم إؤسفرةط  يروب ب عرةل ببرل ذارك يرست ة رت حام رةط غفر  حاجر ج (G)حام ةط غف  حاجر ج 
اهررة  (K.D.A.N.L)شدرذح بةام ررام اارةق  حلج ررطم حلخر ىل ؤفرأ ياؤرر  بن حلج رطم  قرم إؤسفرةط   ا ررم ب رةبل   

  يروب  شدرذح. إن  ر ض بج رطم حا  ر     يرا حاصرفغم حل ار  ب  7.6.6.4.4ب قةا إؤسفةطفم ش   الر  حاسروحا   
بيرل   ةاالرمل باروحلل حاثةجفم   دأل بن   سث   لغ حض إتاةذ حا  حةحا حا سبال م بةخ سغال حلاثرا اال روحةا حا سةؤرم  

 ابلحا...حا    است تو اع شذا حلشدةل بةا لة ةا حاسد حةام حاس  توضح حاس حكت  حاس واةا االدالف  حا وحةا.
 ثالثا/ جدولة الموارد البشرية غير المحدودة وفق البداية المبكرة:

  حا طالوش األ شرذا حا روحةا حا  صوا بال ام حا وحةا حاا  ام شو اجة ام حاس الفا قلة حخادةن األ حاجل حل ال
 اجة اررم  بررا حا  ررلحة حا طالرروش اررأل شررذا حا رروحةا يرر  حافرروب ب  يرر  حل رراو  ا ررلحًةح  ةدسررة  الرر  طررول حا ررل  حا امفررم 
ا  اسمففررذ حا  رر    بدةاالرره. ب   الرر  حلقررا اجة اررم حاس الفررا بقررا قررلة ا دررأل اررأل حافرر  ق يرر  حا رروحةا حا طالوبررم  حا جررلي

 .ببم اسمففذ حا     ض أل حا  حؤا حا امفم حا سسة

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

K 

 

L 

M 

N 

W 

 حام ةط

 حا األ

2  4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 



 األساليب الكمية المستخدمة في جدولة موارد المشاريع                                                      : لثثاالفصل ال 

264 

 

  لا حاب ةل

13 

23 

14 

17 

6 

20 

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 

16 

4 

12 

14 

2 

 

10 

8 

 

18 

20 

22 

24 

 6 فائض

2 

9 

2 

3 

4 

5 

7 

4 

 حام ةط

 حا األ

E 

D 

F 

H 

G 

I 

 

B 

C 

A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 الطاقة المستغلة حا األ

 الطاقة غير
 مستغلة

اإل عةه جف ض بن جو  حا وحةا حاس  يسطالاهة تمففذ حلج طم حا اسالفم ا      حاامة  حا دم  شو حا و  حابةاالم 
 بن شذا حا و  حابةاالم حاا ام اسمففذ ج ةط اة ت ة  ببلا حلشاةص حاوح ري تروي شت ب راو فة. جارلب ب ًم دسجليرل  رلا 

 1ال  خطوحا:حابةاالفأل حاا ب ادا ج ةط  
 .حاوقم حاا ب االم ةط÷ لا  ة ةا حاب ا حاا ام ي  حل او  حاوحؤل االم ةط =  ة ةا حاب ا حاا ام االم ةط -
  ة ةا حاب ا االف ا حاوحؤل. ÷ لا حابةاالفأل حاا ب االم ةط =  ة ةا حاب ا حاا ام ي  حل او   -

ج ررةطل ببررل شررذا حااطرروحا ج رروب ااةشرر   بب الفررم  بسطافررا ذاررك  دررون اررليمة دفررةن ببررلا حليرر حا حاا اررفأل ادررا 
  ل ام حا وحةا حاا  ام  ذاك دس ثفا حا األ ؤ ي  قم حا   جم حادال  ك ة شو اافأل ي  حا دا.

 المرونة الكليوفق  ةعدد العمال في حالة الجدولة على أساس وقت البداية المبكر :(26-3الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 248ل ا  ع  ةدال صإدارة وجدولة المشاريعبةم س ةا  ال : اج ل تويفا اةض ل : األ إ لحا حااةؤأ المصدر

                                                 

 .246ا  ع  ةدال ص لإدارة وجدولة المشاريع خطوات تخطيط وتنظيم وجدولة مراحل تنفيذ المشروعاج ل تويفا اةض ل -1
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 : األعلى من الشكلالجزء 
 طول حااا حا   وب ادا ج ةط  با   أل حافس   حاا ام لاح  حام ةط  ال ة بن حافس حا حا امفم بةل ةدفع. -
   ا دأل.كذاك يإن ب ة  تجليل  ل ل حلج طم شو بن تالب   فبهة ي  ب ل  قم دل -
 قل تت حاس فف  ي  حا دا دفأل حلج طم حاج  م  غف  حاج  م ؤس    دأل بن جاؤ  ابم  يد   حاوقم حا حئل.  -
 يوضح حا قت حا و وا ي  ب ال  حام ةط  لا حاب ةل حاا افأل االم ةط.  -

 :الجزء األسفل من الشكل
 درون إ  رةا   رلا حابرةاالفأل حاا اررفأل شرو اار ا ت   رم ا  رلحة حا روحةا حاا ارم ير  كرا يسر    امفرم.  اثرةل ذارك  -

  لاح  4   (B)  لاح  حام رةط 3   (B)  ا م لاح  حام ةط  (A)  بي حا لاح  حام ةط 6خال حافس   حل ا  شو  
    ةاا؛13.  ذاك بإ  ةا  قلةا  (C)حام ةط 

   رلا  رو) يرست ت رغفاله يسعح بن ا سوى  لا حابةاالفأل حاا ب خال ب ةب حاسمففذ يسذدذش ب دا االجو . يأقص -
شرررو يررر  حافسررر تفأل حا ةا رررم  حا رررةببم دفم رررة  رررو)  صرررا حاررر قت إاررر  باجرررةا خرررال حل رررةدفع حاثا رررم حلخفررر   ارررأل يسررر   

 ةارا  رو)  فصرالون ارأل  19حا     ل ي و)  دون حابلا حا  رسالب شرو بةببرم   رةل ي را. شرذح  بمر  بن شمرةر 
    جواون إا  ا    ةا بخ ى.حا      بةاسلةاج ب  يست ت كهت كطةقم  ةطالم ب

 االسغالرري  الرر  ا رردالم حاسذدررذش شررذا ج رروب ارر   بخرر ى دسأاررا حاارر   حل الرر  اررأل حا رردا  ج صررل دررذاك حلج ررطم 
غف  حاج  م. ؤفأ يوضح حا دا ا لحة حافةئد حا سةه اهذا حلج طم  ا ثرا شرذح حافرةئد بقصر  ارلى   درأل يفره 

 ا تةةا  حاال ل ا ن بن ي    ذاك  ال  تةةا  ت الفت حا     .تج اك حام ةط غف  حاج ج تاةا حاف فألل ب  تأ ف
 رابعا/ جدولة الموارد البشرية غير المحدودة وفق البداية المتأخرة:

األ حااليه  بن ججة ل حآلن حاجةام حا سط يم حلخ ى  ش : كا حلج طم غف  حاج  م تالب ي   خ   قم دل  
ك كررا حلج ررطم غفرر  حاج  ررم إارر  حاف ررفأل بأقصرر  قررلة   دررأل بن ا رر وه برره.  ابمرر  ذاررك  الرر  حا  ررت بن يررست تج ارر

  رر ح برره حافررةئد حااررةص بدررا ج ررةط.   ررو)   هرر  ذاررك يرر  حاارر   حل الرر  اررأل حا رردا. باررة ب رر  حاسغفرر   الرر  
 ا سوى حاب ةام حا  سالام خال يس   حا      يف ه  ي  حاا   حاثةج  ي  ب فا جفه حا دا.

ةا حاا  ام  ذاك دس ثفا حل امم ؤ ي  قم حا   جم حادال  ك رة شرو اارفأل ير  ج وب ااةش   بب الفم  ل ام حا وح
 حا دا.

 
 
 



 األساليب الكمية المستخدمة في جدولة موارد المشاريع                                                      : لثثاالفصل ال 

266 

 

 (: عدد العمال في حالة الجدولة على أساس وقت البداية المبكر وفق المرونة الكلي27-3الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .254ل ا  ع  ةدال صجدولة المشاريعإدارة و اج ل تويفا اةض ل   لحا حااةؤأ بةم س ةا  ال األ إ : لمصدرح        
 : الجزء األعلى من الشكل

حلؤ رر  حا   رروب ادررا ج ررةط  بارر   ررأل حافسرر   حاا اررم لاح  حام ررةط  ال ررة بن حافسرر حا حا امفررم دالررون  طررول حااررا  -
بخر   قرم درل  ا درألل  ابمر  ذارك كذاك يإن ب ة  تجليل  رل ل حلج رطم شرو بن تارلب   فبهرة ير   بةل ةدفعل
 حل امم غف  حاج  م إا  حاف فأل بأقص  قلة   دأل بن    ح به حافةئد حادال  ادا ج ةط.ة ت كا 

 قل تت حاس ف  ي  حا دا دفأل حلج طم حاج  م  غف  حاج  م ؤس    دأل بن جاؤ  ابم  يد   حاوقم حا حئل.  -
 يوضح حا قت حا و وا ي  ب ال  حام ةط  لا حاب ةل حاا افأل االم ةط.  -
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 :الشكلاألسفل من الجزء 
شو اا ا ت   م ا  لحة حا وحةا حاا  ام حاا ام اسمففذ كا ا ؤالم األ ا حؤا حا     . ب ل ااؤ م ش  بن  -

 ب او ؛ 16   ةاال ك ة بن ال  تمففذ حا      ش  17 لا حاب ةل  صا ي  بقص  ذة   إا   
ا ي  حل او  حا ةا ل    ةا14    ةل افصا إا   7  ب ةدفبه حل ا  ب  سوى  3يمطالا حا      خال   -

   ةاا ي  حل او  15   ةاال ببلشة ي تفع افصا إا  حاجل حل ال   12 ت يس ح ع ي  حل او  حاسة ع إا   
 حاثةاأ     إا  غة م ت الفت حا      ي  حل او  حا ةا     .

هرة ير  ؤةارم حاال ارم يسعح امة األ حاا   حا فال  اهرذح حا ردا بن اة رم تذدرذش حاب ةارم حاا ارم بقرا بدثفر  ام
  ررةاا ي ررال  امرره   دررأل 15    ررةل إارر   7 الرر  ب ررة  حاالح ررم حا ادرر   يةا ررلى حااررةص بةاب ررةل يسرر ح ه اررةدفأل  

حا ول بأن حاال ام  ال  ب ة  حاالح رم حا سرأخ   شر  بيعرا بدثفر  ارأل حاال ارم  الر  ب رة  حاالح رم حا ادر   ير  شرذا 
 حاجةام.

 المحدودة:خامسا/ في حالة الموارد البشرية 
باة ي  ؤةام حا وحةا حا جل ا  يإن حمؤسفة رةا حاا ارم ارأل حا روحةا حا اسالفرم اسمففرذ بج رطم  ا حؤرا حا  ر    
غةااة اة  دون  الفهة تمةيه كاف  األ ب را حاجصرول  الفهرة  بةارذحا حاب ةارم درفأل ا ر    قرةئت تسروا  حا م رة  تمففرذا 

  ا      ليل تمو  حا م ة  حا فةب به.
جه قل  دون شمةر اوحةا يست ح سالحاهة لكث  األ ج ةط  ا سال ب حلا  ا ح رة    روا ؤرًلح بقصر  ارأل كذاك يإ

شرذا حا روحةا  مررل   را حااررلح ل. ب بمر   خرر   درون حاهررل) شرو حاوحررول إار   ررلح ل ا دمرم ؤفررأ حاطةقرم  حا رروحةا 
 حاا ام. 

  ام شر  تبرلا حاارلح ل حا  دمرم حاسر    درأل إن حا  دالم حا ئف فم حاس  توح همة  مل اجة ام  ل ام حا وحةا حاا
حاوحرررا إافهرررةل  بةاسرررةا  يرررإن اجة ارررم تا بسهرررة   فبرررًة ا ب يرررم ارررلى تطةب هرررة ارررع حاطةقرررم حااليرررل   درررون جوً رررة ارررأل 
حا عرررفبم االوقرررمل درررا إجررره قرررل  درررون ا رررسجفًا يررر  ببرررد حلؤفرررةنل   الررر  حاررر غت ارررأل بن شمرررةر ببرررد حل رررةافي 

 .1ئفمل حاا اام حااطفمل  حاس  ت ا  إا  حاوحول إا  ؤا باثا ا ثا شذح حا  داحا اةضفمل اثا حاالح ل حخؤصة
 2اجا شذا حا  دالم بة سالحب ب ةافي حاسجالفا حا اد   اي إتاة  حااطوحا حاسةافم:

 ادا ج ةط؛ LS حا سأخ     ESؤ ةش حاالح ةا حا س لام -
 تجليل   ف حاب ةل.  -

                                                 

 .245ل صنفس المرجعاج ل تويفا اةض ل   -1
 .245ل ا  ع  ةدال صإدارة المشروعات بل حةاقل  -2
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ل ؤفررأ م   دررأل حافصررا دررفأل ب رر ح  حا ه ررم حاوحؤررل ل  ءذح ت تفاررة تصررة ل ة LSب  ESت تفرري حلج ررطم ؤ رري  -
 حتعح بن شمةر   الفم تا ئم يفست تأخف  حا ه م ااةش  .

 األ ب ا توضفح بش فم حا وحةا حاا  ام حا جل ا   كفففم حاسص ) دهة األ قارا إاحة  حا  ر    ج روب بإ رلحا 
 حااةص دسمففذ ا     اة. حاال ل حلت 

 جدولة الموارد البشرية المحدودة :(04-3الجدول رقم )    
 عدد العمال النشاط

 الالزمين  
 الزمن 
 المتوقع

 الزمن الفائض الزمن المتأخر الزمن المبكر
TS ES EF LS LF 

A 2 4 0 4 0 4 0 
B 5 5 0 5 1 6 1 
C 2 6 4 10 4 10 0 
D 3 4 5 9 6 10 1 
E 3 10 5 15 8 18 3 
F 1 12 10 22 10 22 0 
G 2 4 15 19 18 22 3 
 .229ا  ع  ةدال ص لإدارة المشروعات بل حةاقل  المصدر:

 خ  .أحاا  ام  ال  ب ة  حاالح م حا اد   ب   ال  ب ة  حاالح م حا س ااأل خال حاال ل حا ةدا   دأل  ل ام حا وحة  
 ES(: جدولة الموارد البشرية المتاحة بكميات محدودة على أساس 28-3الشكل رقم)

 
 
 
 

 
 .230. ا  ع  ةدال صإدارة المشروعات بل حةاقل  :درالمص

  ES ال  ب ة   حا وحةا حاا  ام حا سةؤم بد فةا اجل ا   1:حاسجالفا
 .يوًاة 27حا ل  حاا ام اسمففذ حا      ش   -

                                                 

 .231ا  ع  ةدال ص إدارة المشروعات، بفل حةاقل  -1

 ةل
 حاب

 لا
 

 حا األ

5 

4 9 15 23 27 

  ةطالمطةقةا  طةقةا  ةطالم

2 

4 

A 

B 

D 

C 

E 

E 

F 

F 

G 

 ا سغالمطةقةا 
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 ل ك رة يسطالري تمففرذ 4  ؤسر  جهة رم حافروب  0  ب رةب  اارلب ارأل ج طرم  4: ال  تمففرذ شرذح حام رةط شر   (A)حام ةط -
     ةل  ةطالفأل  أل حاب ا.3   اا    2ت غفا  ةاالفأل    (A)طحام ة

ب رررةب غفررر  بجررره م   درررأل تمففرررذا ابرررلب تررروي   رررلا حاب رررةل  (5): ارررل  تمففرررذ شرررذح حام رررةط شررر  (B)بةام رررام االم رررةط -
   رروض  ررأل ج طررم حاالح ررم؛ 5 ااررلب ااةشرر   يرر  حافرروب   (A)حجسهررة  حام ررةط .حا طالرروبفأل ا ررة يرر ا  إارر  تررأخف ا ؤسرر 

حا  رلحة حا  ر وه بره اسرأخف ل  شرذح  (B) (TS=1)   ب رةب  ارليمة حافرةئد حخ  رةا  ام رةط 4 رفسأخ   (B) حام رةط
  يررست ت ررغفا كررا حاب ررةل  تاالررغ حاطةقررم حا  ررسغالم 10  إارر  حافرروب  4يرر     الرر  تررةةا  تمففررذ حا  رر   . اررأل حافرروب  

 بقصةشة.
بجره م   درأل تمففرذ شرذح حام رةط ابرلب تروي  حاب ةارم   ب ةب غف  6  ش   C: ال  تمففذ حام ةط  (C)بةام ام ام ةط -

شرذح ير      (TS=0)  ب رةب  ارليمة6 ل  برذاك  رو) يسرأخ  4   روض حافروب  10حا طالوبم يإجه  فسأخ  إا  حافروب  
   يست ت غفا كا حاب ةل.15  ؤس  حافوب  10 ال  تةةا  ت الفت حا      لجه ج ةط ؤ ج. األ حافوب  

  23   امسهر  ير  حافروب  5   روض حافروب  10  ب رةب  اارلب ارأل حافروب  3ذح حام رةط  : ارل  تمففرذ شر(D)حام ةط -
     ةل.3 ا غا  

  23   امسهر  ير  حافروب  5   روض حافروب  14  ب ةب  االب األ حافروب  10: ال  تمففذ شذح حام ةط  (E)حام ةط -
     ةل.3 ا غا  

   رروض حافرروب حااررةاه   رر   امسهرر  يرر  16ب    يرروب ياررلب اررأل حافررو 12: اررل  تمففررذ شررذح حام ررةط  (F)حام ررةط -
    حؤل.1   ا غا  ةاا  27حافوب  

  ب ررةب  ااررلب اررأل حافرروب حاثةاررأ  حاب رر  ن  رروض حافرروب حااررةاه   رر  4: اررل  تمففررذ شررذح حام ررةط  (G)حام ررةط -
  امسه  ي  حافوب حا ةبع  حاب   ن  ا غا  ةاالفأل.

 شو ج ةط ؤ ج قل تأخ  در  (C)يوبل باة حام ةط   24=2 22قل تأخ  دفوافأل ب    (B)جاؤ  بن حام ةط 
  يوًاررة   الفرره حا ررل  حاا اررم 27  يرروب  اررأل شمررة جاسررةة بكارر  قف ررمل حا ف ررم حلكارر  شرر   27=5 22  ب ررةب ب   5 

   ب ةب.5  يوب ذاك بن حام ةط حاج ج قل تأخ  در  22  يواة دلم األ  27اسمففذ حا      ش   

 LS سةؤم بد فةا اجل ا   ال  ب ة  : حا وحةا حاا  ام حا1تجالفا
 يوب. 27حا ل  حاا ام اال      ش   -
    ةل كطةقم  ةطالم  أل حاب ا  است خال 3   ةل  اا    2األ يوب حخجطاق ؤس  حافوب حا حبع يست ت غفا   -

  .Aشذا حا ل  تمففذ حام ةط  
                                                 

 .227ل ص مرجع سابققل  بفل حةا -1
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ح حام ررةط يإجرره  ررفسأخ   ااررلب يرر  حافرروب   ب ررة بجرره م يسرروي   ررلا حاب ررةل حا طالرروبفأل اسمففررذ شررذBبةام ررام االم ررةط   -
 حااةاه  وض حافوب حل ل.

 B  م ةطال  ب ةبل  اليمة حافةئد حخ  ةا  ا4   فسأخ  در (1=TS) (B)     حا  رلحة حا  ر وه بره االسرأخف ل  شرذح ير
  ال  حا     .

 . ج رر ح ES جساررع جفرره حااطرروحا حااةحررم يرر   ل اررم حا رروحةا حاا رر ام حا سةؤررم بد فررةا اجررل ا   الرر  ب ررة   -
 االس ةبه دفأل  ل ام حا وحةا حاا  ام  ال  ب ة  حاالح م حا اد    حاالح م حا سأخ  .

اررأل خررال اررة  رراا جاؤرر  بن  ل اررم حا رروحةا حاا رر ام حا سةؤررم بد فررةا اجررل ا   الرر  ب ررة  حاالح ررم حا ادرر   
ةبه ي  اب ت حااوحجيل  ذاك ج  ح   ل ام حا وحةا حاا  ام حا سةؤم بد فةا اجل ا   ال  ب ة  حاالح م حا سأخ   تس 

 ا الم حلج طم حا دوجم اال     ؛

كذاك جاؤ  كفففم تأ ف  حا وحةا حاا  ام حا جل ا   ال  ال  إجاة  حا      ارأل خرال  ل ارم حا روحةا حاا ر ام 
    اهس رة  حا سةؤم بد فةا اجل ا   ال  ب ة  حاالح م حا اد   ب   ال  ب ة  حاالح م حا سأخ  . يإذح كةن ارلي  حا  ر

   يوب يبالفه بن ي ال األ  لا حاب ةام حاا ام ا ن بن يهست باةجي حاسدةافف.22دسمففذ حا      ي   

 كا اة   دأل بن ج كلا شمة شو بن ح سالحب حا وح ل حم سهةا م ي ال ارأل حؤس رةل بن  درون حاجرا حارذ  قرل ترت 
افوت  اسا بم إ ةا  حاال ام ي  ظا قفوا حا وحةا دمةً ح حاسوحا إافه شو حاجا حلاثا.  اذاك يست ح سالحب د حاج حاد 

 .(Weist) ال  قوح ل ح سهةا م كثف    اسبلا  بةخضةيم إا  حا وح ل حاس  ب ةاشة 
 المطلب الثالث: التحليل الشبكي في جدولة الموارد المالية
يرر    الفررم إاحة   (Time)بةخضرةيم إارر  حاوقرم  (Cost)ير  ظررا حاسجالفرا حا رراد    درأل بن تررلخا حاسدررةافف 

حا  رر   ةا  حاررذ   فسرر ض بن تررست  يررا ب رره  ال فررم حررجفجم ب ررة يرر األ إجاررة  حا  رر    بأقررا  قررم ا دررأل  بأقررا  
كالفررم كالفررم ا دمررمل ؤفررأ  فسرر ض بن يررست ذاررك  يررا ب ررالوش اسدةاررا يررست ب و ارره حا  ةةجررم دررفأل اررة شررو ااطررا اررأل 

 حاسدةافف  اة شو يبال .
 :(PERT/Cost)أسلوب جدولة التكاليف باستخدام  /أوال

ي  ظا شذح حل الوش يست إ  ح  ت لي حا االسدةافف حاا ام ادا ج ةطل  ذاك إضةيم إا  ت رلي حا حاوقرم حاسر  
يست حا فةب دهة ب دا ب ة   ي  شادةا حل  ةلل  تدون شذا حاسدةافف حاس لي ام ب ة ة اال سةببم خال ا حؤا حاسمففذ 

 فررع ابالواررةا ا ررس     ررأل كررا اررأل حاسدررةافف حافبالفررم   قررم حلاح  حافبالرر  حا اسالفررمل ؤفررأ يامرر  حل ررالوش  الرر  تا
 ج ام حخجاة ل  ت تجليرل اة رم حاسارةيأل ير  ت رةةا  حخجارة   تجالفرا ب راةدهة  حتارةذ حخ ر ح حا حاسصرجفجفمل بجفرأ 
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تصررراح إذح  حاا حاسدرررةافف حافبالفرررم  رررأل حاسدرررةافف حا  رررلة ل يفاررري حتارررةذ إ ررر ح حا ابفمرررم اسصرررجفح حاوضرررع ؤسررر  
 1حاسدةافف حا مف م ي  ؤل ا حا ف حجفم حا جلا .

 :2  حا فةب ب ا و م األ حااطوحا حل ة فم ش  PERT/COST  سال ب ح سالحب ب الوش  
ت  فت حا      إا  ا حؤا ب ة فم: تبسا  شذا حااطو  ب ة فم  شةام ي    الفم  ل ام حاسدةاففل ؤفأ    ت  -1

ا و م األ حلج طم ب  حاب الفةال بجفأ   س ط بن تدون اال و م حا      إا  ا حؤا تسدون كا امهة األ ا
  سال ب إ عةه حلج طم  (PERT)  (CPM) ا س الم  أل   الفةا إجاة  حا      كدال ياةا غت األ بن ب الوب  

حاسفصفالفم اال     ل إم بن شذا حا ادم تجو  تفةحفا كاف    لح ا ة ي ا  إا  تب فل   الفةا حا قةبم  ال  
 ضاطهةل  ا دأل ؤفمهة ضت ببد حلج طم ابة دهل) حا قةبم  ال  حاسدةافف. حاسدةافف   

 اسوقف ت  فت حا      إا  ا حؤا  ال  طافبم حا       حلج طم   لا حلج طم حاا امل  حاوقم  حا ف حجفم 
  ادا ج ةطل  حا وحقع حاس  تسوا  يفهة حاسمففذل  ءادةجفم تاصفص حاسدةافف  ال  شذا حا  حؤا.حاا ام 

ت ررررلي  حاسدررررةافف اسمففررررذ كررررا ا ؤالررررم: تس ثررررا حااطررررو  حاثةجفررررم يرررر  ب ررررالوش  ل اررررم حاسدررررةافف يرررر  ظررررا ب ررررالوش  -2
(PERT/Cost)  شرر    ررا ت رررلي  االسدررةافف حااةحررم دسالرررك حا  حؤررا حاسرر  ترررت حمتفررةق  الفهررة يررر  حااطررو  حل اررر ل

جليرررل دوح رررطم تجليرررل حاسدرررةافف  ابمررر  ذارررك بن كرررا ا ؤالرررم تبةارررا  الررر  بجهرررة ا كررر  تدرررةافف ا رررس ال  ارررست شرررذح حاس
 .حا سوقبم األج طم حا اسالفم حاس  تسدون امهة كا ا ؤالم

تجليل حا ف حجفم حاس لي ام اال     :  ا صل دذاك إ لحا د جةاج  ام  اإلجفةق اال      كدرال  ارست شرذح حاا جرةاج  -3
ة  حا  ررلة  اال  رر   ل  ترر تاا دسجليررل إ  ررةا  حخجفررةق حا سوقررع اال  رر    اررأل خررال كررا يسرر    امفررم اررأل يسرر حا حخجارر

حا ف حجفررم حاس لي اررم بةاس ررلي حا حا امفررم حاا اررم اال  رر   ل  بةاسررةا  تسجررلا حا ف حجفررم حاس لي اررم دمررة   الرر  ترروي  دفةجررةا 
حاوقررم  حاسدررةافف حاا اررم ادررا ج ررةط. باررة حاسمففررذ ب بررلما  ةدسررم يالررفه شرر طة ضرر  ةاةل ؤفررأ قررل   سعرر  حلارر  

ف حجفرم حام رةط افسر   اجرلا  ج ر ح م رسبلحا خرةص م يسدر ة ير  حافسر حا حا  االرمل  ا درأل تاصفص    ح بكار  ارأل ا
 3ح سالحب حاجة ي حآلا  االسو اع حا ائت ادا ا حؤا ؤ ي ابلما حاسمففذ حا سوقبم.

ببرل بن بحراح ارليمة ارة   ر   بةا ف حجفرم حاس لي ارم اإلجفرةق حااةحرم ب  حؤرا حا  ر    تجليل تدرةافف حا  ر   :  -4
ا اسالفرمل خرال يسرر حا حخجارة   ارري بن  درون اررليمة ج رةب ا سةببرم حخجفررةق حافبالر  خررال تالرك حافسرر حال  رأل ط اررا ح

 ذاك   دأل بن  جلا ي  ب  اج م الى تطةدا حا اةاغ حاس  تت إجفةقهة يبا ارع حا ارةاغ حا اططرم ير  حا ف حجفرم ادرا
                                                 

1-Khang, Do Ba and yin Mon Mint," time, Cost and Quality Trade – Off in ProjectManagement: a case study." 
International Journal of project Management, vol 17, No 4, Great Britain, 1999, pp249 – 256. 

 .214ل ا  ع  ةدال صشاريعإدارة وجدولة المج ل تويفا اةض ل ا -2
 .145ل ا  ع  ةدال ص بحوث العمليات في المحاسبة  ال حاج  ا   ل ك ةل خالففم بدو  الل -3
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الى تمة ي حا اةاغ حا مف م ارع ا رلحة حخجارة  حارذ   ج ةط  اال      كدال كذاك يإن شذح حام ةب   دأل األ اسةببم
تج ا األ كا ج ةط ب  ا ؤالمل   روح  كةجرم شرذا حا ارةاغ حاسر  ترت إجفةقهرة ب الر  ارأل حا ارةاغ حا اططرم ب  بقرا امهرة 
 امه يست تجالفا حل اةش  حتاةذ حخ  ح حا حاسصجفجفم حاا امل  ادون ذاك  ةا   أل ط ارا تجليرل حلج رطم حاسر  

يرر  شررذح حاساررة   ب  حافررةئدل  ا ررسال ب تصرر فت شررذح حام ررةب بن  بةاررا كررا ج ررةط ب  ا ؤالررم  الرر  بجرره ا كرر   ت رراام
تدالفررم ا ررس ا  ارررأل خررال ج ررةب  حضرررح  اجدررت االسدرررةافف يررست تاصررفص دمررروا حخجفررةق حا اسالفررم ارررأل ارروحا    ةارررم 

  خلاةا  ال  كا ا ك  األ شذا حا  حك .
اهة حل الوش إم بجه يو ه إافه حابليل األ حمجس ةاحا  حاس  ت سال ب  ال  حا غت األ حا  ح ة حاوحضجم حاس    ل

 : 1بن ي خذ ح سالحاهة بجذة  اةح م كةيفم قاا ا ؤالم حاسمففذل  تس ثا يف ة يال 
ا حقام تدالفم حلج طم ت سال ب ب  ةل ادسافم كثف   خصوحة بةام ام اال     ةا حاس  دهة ب لحا كاف   األ  •

الي  ال  ذاك دسا فع حلج طم ي  ا حؤا  ءن كةن ذاك  و) ي ا  إا    الفم حلج طمل  ادأل   دأل حاسغ
 حا قةبم حا طالوبم؛

 مباة حمجس ةا حاثةج  يهو حااةص دسجليل جو  حاسدةافف حاس  تو    ال  حلج طم يهمةر بجوح  األ حاسدةافف حاثةدس •
  غف  حا اةش    حاس   صبي تاصفصهة ام ةط ابفأل؛

ةج إاررر  ج رررةب االسدرررةافف  اسالرررف كالفرررة  رررأل ج رررت حاسدرررةافف حا سبرررةة)  الفهرررة  حاسررر  إن تطافرررا شرررذح حام رررةب  جسررر •
ت ررسالاهة حادثفرر  اررأل حا    ررةا  اررذاك   ررسال ب  مررل تطافررا شررذح حام ررةب تطرروا  حام ررةب حاجررةا  اال رر كةا ب  

 حا ف   ال  ج ةافأل االسدةافف.
 التكاليف وزمن تنفيذ المشروع: ثانيا/

أل حلؤفرررةن إاررر  ت الرررفص يسررر   إجارررة  حا  ررر    لشرررلح) إ رررس حتفافم ت هررر  حاجة رررم حا الجرررم يررر  كثفررر  اررر قرررل
 كس الرفص ا ة  ؤفرة  حا مسروج  دهرل) ت ر اع  تفر   حخجسرةجل  مررلشة جالارأ إار  ب رةافي حا  ة عرم درفأل حاسدالفرم  حارر األل 

 2ؤفأ يست ت الفص ا حؤا حا      بإضةيم ةب  اةل  ليل ب    ةام  ليل  اس  اع شذا حاب الفم.
ذاك ظ  ) حا مةي م إجاة  حا      ي   قم بقا ؤس  تس دأل حا    م األ حاسفوق ير  ت رل ت ك ة ت سع  ك

امررسج ابرررفأل ب  خلارررم ابفمررمل  بةاسرررةا  ت رررسطفع تج فررا اافبرررةا كافررر   قاررا بن يرررس دأل حا مةي رررفأل اررأل حامررر  ل إاررر  
 حا وق.

                                                 

 .236ص  ل ةدال ا  ع إدارة وجدولة المشاريعج ل تويفا اةض ل ا -1
حل ل حا الس ر  حاروطم  فـي تخفـيض التكـاليف، تحقيق الميزة التنافسية  للمؤسسات اإلقتصادية بإنتهاج األساليب الحديثة حاغمر  احانل  ال  -2

 ل2003بي ارا  22/23ل حاا حئر  ةابرم  ةقالرمل  كالفم حابالروب حمقسصرةا م   الروب حاس رفف ل لؤول حا    م حخقسصةا م حاا حئ ام  تجل ةا حا مةخ حخقسصةا  حااليل
 .146ص
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بأقرا  ارةا  ا دمرم ير   بل حاهل) حا ئف ر  ارأل ت ر اع حا  ر    شرو اب يرم كفرف   درأل ت الفرا ارل  حا  ر   ل 
حاسدالفم حا اةشر    ذارك  رأل ط ارا ت ر اع حام رةطةا ذحا حاسدالفرم حلقرال كرا ذارك بفر ض  رلب اجل ا رم حا روحةا ب  

  ا دأل بن  با  شذح حا دا  أل حاباقم حا ساةاام دفأل حاوقم  حاسدالفم. بن   فع حا وحةا حا طالوبم اسوي  .
 الوقت بالتكاليف مبادلة :(29-3الشكل رقم)                       

 
 
 
 
 .389ل ا  ع  ةدال صتقييم وإدارة المشاريع ال  حافعا ا الل  بةم س ةا: األ إ لحا حااةؤأ المصدر

ب ررة بن  قررم إجاررة  حا  رر    يس ثررا يرر  حاوقررم حا طالرروش خجاررة  بج ررطم حا  ررةة حاجرر ج حاررذ    ثررا بطررول 
حاجرر ج شرر  حلج ررطم حاسرر  يماغرر  ت رر اع  قررم إجاة شررة ا ررةة  الرر  شررادم ب  ررةل حا  رر   ل ب  بن بج ررطم حا  ررةة 

 حاذ  م يسج ا إم األ خال إضةيم اوحةا  ليل ل ؤفأ بن حا وحةا حخضةيفم حا  تاطم دس  اع  قم إجاة  بج طم 
حا      يس تي  الفهة  اةا  تدالفم إجاة  حا     ل يا دل األ إخسفةة تالك حلج طم حاس  يس تي  الفهة تاففد  قم 

شة بأقا تدالفم إضةيفم ا دمم  ال  حا     ل  األ  ت تاففد  قم إجاة شة إا  حا رلة حارذ  ير ا  إار  تج فرا إجاة  
 1إجاة  حا      بةاوقم حا  غوش به.

 اسجليل شذا حلج طم يسطالي حاجصول  ال  حا بالواةا حا سبال م بةاوقم حاذ    دأل تاففعه ادا ج ةط ارأل 
 2  الفم حاساففد ب  حاسبافال  تس ثا شذا حا بالواةا ي  اة يال : بج طم حا       حاسدالفم حا س تام  ال 

 شررررو حارررر األ حاررررا ب خجاررررة  حام ررررةط يرررر  ظررررا حا رررر  ) :n(Tij Time).(Normal(حاوقررررم حخ سفررررةا  االم ررررةط  -
 ؛حخ سفةا م

م ش  تدالفرم حام رةط ب  حا  ر     مرل إجارة ا خرال حاوقر n(Kij Costs).:(Normal(حاسدالفم حخ سفةا م االم ةط  -
 حخ سفةا  اه؛

شو بقرا  ارأل   درأل تمففرذ حام رةط خااره بجفرأ م   درأل تمففرذ  c(Tij Time).:(Crash(حاوقم حا باا االم ةط  -
 حام ةط ي   األ بقا اه ة  حاا ا سواةا حا وحةا حا  سالام ي  حاسمففذ؛

                                                 

 .401ل ص2005 لحلةان  ةنل  حاطابم حل ا ل   لا ك  ي ال االمل بحوث العمليات في العلوم التجارية ا جم  ال    خ  نل  -1
2- C.misher. R, Soota .T, Modern Project Management, New Age International, New Delhi ,2005, p125. 

Cost Time 

 ةــــــــموازن
 

 

 تــر الوقــتقصي
 ـفادة التكاليـــزي

 تــالوقإطالــــة 
 ـفالتكالي ضغــط
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  تمففرذ حام رةط ب   شر  حاسدالفرم حا س تارم  الر c(Kij) Time.:(Crash (حاسدالفرم حا عرغوطم ب  حا باالرم االم رةط -
 حا      ي  بقا  قم ا دأل.

 1 اج ي افا امج  احام حاسدةافف بةاباقم حاسةافم: -

(𝐒𝐢𝐣)افا امجم  حاسدةافف =
𝐂𝐨𝐬𝐭 تغف  حادالفم

𝐓𝐢𝐦𝐞 تغف   األ
=

∆𝐊𝐢𝐣

∆𝐓𝐢𝐣
=

حاسدةافف حا باالم−حاسدةافف حم سفةا م
حا األ حم سفةا −حا األ حا باالم

 

اة ت لب يست تم فت حا مجمفةا حاافةجفم حاس  تبا   أل حاباقم دفأل حاسدةافف حا اةش    حاسدةافف    ال  ب ة 
 :2غف  حا اةش     اقسهة بةا األ ك ةيال 

 (: منحنى التكاليف غير المباشرة31-3الشكل رقم )       (: منحنى التكاليف المباشرة30-3الشكل رقم )
 
 
 

 
 

Source: Perreault Y. Vong, Recherches opérationnelles techniques décisionnelles, 
GaëtanMorin& associé, 4éme éd, Paris, 1980, P263.  

 3:  مل ت ثفا تدالفم تمففذ حام ةط كلحام ي   األ تمففذا يإن شذا حالحام تأخذ بؤل حا دالفأل:مالحظة
 ؛ األ حاسمففذاحام خطفم  ذاك  ملاة تسمة ي تدالفم حاسمففذ  د فة ب  ط اً ة اع  •
 حبوبسهة. األ  قل تدون احام غف  خطفم ي   األ حاسمففذ. ادأل شذا حاجةام  و) تب ل حاج ةبةا  ت ال •

يوضح حا دا حا ةدا شذيأل حا دالفأل االلحام حا ذكوة . اع بجمة جصةا) ببد حاجةما تدون يفهة احام حاسدالفم 
 ةام حاس  تدون يفهة حاسدةافف احام خطفم ي  حا األ.احام خطفم ي  حا األ إم بجمة  م سص  بةشس ةامة شمة  ال  حاج

 ج سطفع كذاك بن جال بنض حا اةا  حاجةحالم ي  تدالفم تمففذ ج ةط ا ةدا حجافةض  األ تمففذا ب  لحة  ؤل   امفم 
 .  شرررذح حا  رررلحة يررر  حاوحقرررع ارررفه إمض ابرررلضل  ارررةا  تدالفرررم تمففرررذ ج رررةط ا ةدررراnTij-c)/(Tijnkij-c(Kij=(Sij)(ت رررة   

 .(Sij)ج صةن  األ تمففذا ب  لحة  ؤل   امفم.  ا ةة ا ثا شذح حا  لحة ب عة بة ت افا حام ةط  ا ا  اه د ا 

                                                 

 .395ل ص2007لحلةانل ل  ةن ل احة حا الم   االم    حاسو اعمدخل إلى بحوث العملياتاة ل  بل جوة حا   ت ل  ال  خالفا حا الل  -1
 .286ص ل2004 حلةانل حاسو اعل   ل احة حاوةحق االم  بحوث العمليات وتطبيقاتها في غدارة األعمالل حافعا ا الاج وا حابافلل  -2
 .338ل ص2001ل حالحة حااةابفمل حخ دملةامل اص ل بحوث العمليات في المحاسبةحا فل  ال حا  صوا دفةنل   -3

 زاوية الميل

Cost 
cKij 

)nK, n(T 
nKij 

cTij nTij 

imeT 

)nK, c(T 

 زاوية الميل

Cost 
cKij 

)CK, C(T 

)nK, n(T 
nKij 

cijT nTij 

imeT 
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ج رطم   دممرة تجليرل تدالفرم تمففرذ حلاا فرع  )n,Kijc (Kij  )n,Tij cTij(قرفت  بمةً   ال  حا بالواةا حا ةب م  أل 
 حمجسهة  بةاسدالفم حادالفم حاس  ت  ح امة دسمففذ ج ةط ارة ب رل   حا      ا ةدا ال  تمففذ ابفمم حدسلح  بةاسدالفم حاطافبم

 .c(Cij(ا ةدا حاسدالفم  Tij)n( امفم 
ابةئررل  حاسدالفرررم  الررر  ح تاررلة حخشرررةة  إارر  بن قررر حة تافرررفد  قررم إت رررةب حا  ررر     ارري بن تصرررةؤاه اةح رررم 

 .ا سوى حا       بةاسةا    وش   وا اا ة اهذح حا  حة
 :CPM/Costع في التكلفة ثالثا/ أسلوب اإلسرا

  يهررل) االوحررول إارر  حاجررا CPM/Costإن ب ررالوش حخ رر ح  يرر  حاسدالفررم يرر  ظررا ط ا ررم حا  ررةة حاجرر ج  
حلاثا حاذ  ي ا  إا  حاسوح ن دفأل  قم تمففذ حا      األ جةؤفم  حاسدةافف حا سغف    حاثةدسم األ جةؤفم بخ ىل ي أل 

 أل ج طم األ حا األ حاس  يسج ا  ملشة حاوضرع حلاثرا ارأل ؤفرأ ب ا شذح  ب ا حا  ف  ي  حا       ال  حااجأ 
ت الفا حاسدةافف حادالفم اال     ل ؤفأ بن شذا حام طرم تج را حاسروح ن درفأل  ارةا  حاسدرةافف حا سغفر   جسفارم اإل ر ح  ير  

 . 1ببد حلج طم  ت الفا حاسدةافف حاثةدسم جسفام اس الفا حاوقم حادال  خت ةب حا     
 2حام طم حا ثةافم جساع حااطوحا حاسةافم: االجصول  ال  شذا 

 .يست ة ت حا ادم •
 ضررع ب قررةا حاالح ررم حا ادررر    الرر  شررذا حا ررادم  يررر  حام ررةط حلخفرر  اال  رر    تجرررلا امررة حاالح ررم حا ادرر   اهرررذح  •

 .حام ةط بقص   قم   دأل بن يست يفه حا     
م حاج  ررم  الرر  ب ررة  حخسفررةة   دررأل ت الفررا ذاررك حاوقررم حلقصرر   ررأل ط اررا حخ رر ح  يرر  تمففررذ ببررد حلج ررط •

 .حام ةط ذ  بقا تدالفم اوؤل  حا األ
 .يس تي  أل حخ  ح  ي  تمففذ ببد حلج طم تدةافف إضةيفم يسج الهة حا      •
إذح كةجم شذا حاسدةافف حخضةيفم بقا األ حاوي   ي  حاسدةافف حاثةدسم حاسر  تمرسج  رأل ت صرف  يسر   حا  ر    يرإن  •

 حاساففد   س  .
طرروحا حا ررةب م إارر  بن  صررا إارر  حام طررم حاسرر  تدررون  مررلشة حاسدررةافف حادالفررم اال  رر    بقررا اررة يررست تدرر حة حاا

  دألل ب  حام طم حاس   صاح  قم تاففد حا      ببلشة ا تاا بةا اةا  ي  حاسدةافف حخ  ةافم جسفام مجافةض 
 11  دهة.حاوي   ي  حاسدةافف حا سغف   األج طم حاس  ت  ة حخ  ح 

                                                 

 .146ل ص2000ةنل حلةانل   ا   م حاوةحقل  د المقاوالت في ضوء المعايير المحاسبية الدولية،محاسبة تكاليف عقو ؤ أل  ك ل  -1
 .147ل صنفس المرجع -2

 .108ا  ع  ةدال ص استخدام األساليب الكمية في اإلدارة،  وجفة اج ل حااد  ل -11
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 التنفيذ المتسارعب : العالقة بين الزمن والتكلفةالمطلب الرابع
اال  رةةاع  الر  اارلب اارج ا ؤالسر  حاسصر فت  حاسمففرذ بصروة  اسوح ارم   حاسبافرا  تبس ل ط ا م حاسمففرذ حا س رةة 

حاسطروة  شرذا حاط ا رم ارع اتطروة حا جةي م  الر   مةحر  حا  ر    حل ة رفم ير  حاوقرم  حادالفرم  حااروا .  ا رل  اع
ضرغا  ت الرفص ارل  حا  ر    حادالفرم ارأل خرال جارة  حا  رةةاع خت حاسوحا إا  ب ةافي إاحة   ليل  حابال   ؤفأ ت

 .ا ن حاسأ ف   ال  حادالفم ب  حااوا 
حاسمففرررذ حا س رررةة   اساررر  ج رررةب إاحة  حا  ررر     ارررلى قةدالفسهرررة  الررر  إاحة  تمففرررذ حل  رررةل  ب ااسهرررة  ط ا رررمن إ

اررأل دلح رم حاسصرر فت  اغة ررم إك ررةل كةيررم حا سطالاررةا  دسررلح حا اجررلا  ا ررا ة  تو ارع حا رروحةا حا ةافررم  حاا رر ام ضرر أل ارل
حاسمففذ رررم  ت رررالفت حا  ررر     ت رررغفاله.  تبس رررل حخاحة   الررر  تجليرررل  اةح رررم حا  حؤرررا  حافبةافرررةا حاج  رررم اال  ررر    إن 

ارع  حا سسةببرمل افبةافرةا حاج  رمح  الر كةجم تص ف فم ب  تمففذ م اغ ض تجليرل حل رةافي حاوح ري إتاة هرة اال رفط   
اسطالارررةا حرررةؤي حاب رررا ب مرررة  ا ؤالسررر  حاسصررر فت  حاسمففرررذ ارررأل اررروحةا اةافرررم  اةا رررم  ترررويف  يررر ق حاسرررلةاي   سارررةةح 

 1. حاب الفةا  حخاحة  حالحخالفم اغ ض حخ فة  بةاال ل حا ام  حا بس ل خجاة  حاب ا حا طالوش
 بالتكلفة:قواعد مبادلة الوقت  /أوالً 

ك ررة  ضرفم حا رةب م ير  ظرا  رلا اررأل حا وح رل  حل ره حااةحرم ب اةاارم حاوقرم بةاسدالفرمت رسالب حاباقرةا حا اة
 2:ضح باجةاشو او 

يست ؤ ةش حادالفم حا اس ام ادا يس    امفم  اا فع حلج طم ي  حا  ر   ل  رت يرست تبفرفأل اة رم حا فرا االسدرةافف  -1
االسبافرا در األ حام رةط ب  رلحة  ؤرل   امفرم  حا اةش   ام ةط حا       حاس  ت ة   ا لحة حا ارةاغ حخضرةيفم حا طالوبرم

  حؤل ؛
يررست حاسبافررا حاسررلةاا  ام ررةط حا  رر   ل  اررأل  ررت ؤ ررةش حاسدررةافف حا اةشرر   اال  رر    ؤ رري حاوؤررلحا حا امفررم  -2

 حا سةؤم خال يس   حاسبافا حاسلةاا   يً ة اال وح ل حاسةافم:
 يست حاال  دسبافا ب امم حام ةطةا حاج  م. -
 حاس  اهة بقا اة م افا. يست تبافا حام ةطةا -
 ي  ؤةام   وا بكث  األ ا ةة ؤ ج  حؤلل يإن ب اوام حاسبافا تدون لؤل حاالافأل: -
 حاسبافا د األ ا س ر  إن   ل  دفأل حا  ةةحا حاج  م. •

                                                 

1–Griffith.A, Watson.P, Construction Management: Principles and Practices, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 
London, 2004, p 25. 

 .395-394ص ص ل ا  ع  ةدال، تقييم وإدارة المشروعاتا ال حافعا -2
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   ةافمخامجم  حاسدةافف ح

 األ كا ا ةة ؤ ج دمفه حاوؤلحا حا امفم.  ذاكحاسبافا د األ ج ةط غف  ا س ر  •
ةل ؤفرأ بن تافرفد  قرم حلج رطم حاوحقبرم  الفره تغفر  ارأل طافبرم األ بن حا  ةة حاج ج اة حل ؤ ً ر حاسأكل يست -3

 حا وقفل ؤفأ قل تاباله غف  ؤ ج  ت ه  بةاسةا  ا ةةحا ؤ  م  ليل   ال  شادم حا     . 
ن يرررست حاسبافرررا بؤ رررةش إ  رررةا  حاسدرررةافف غفررر  حا اةشررر   طا رررة االوؤرررلحا حا امفرررم حا بس رررل  يررر  حا  ررر    ببرررل  -4

 ررأل  احة  حا  رر     مررل تررأخ  إجاررة  حا  رر   إجليررل حا اررةاغ حاسرر   ررو) تس ترري  الرر  حاسررلةاا  ل امررم حا  رر     ت
 حا و ل حا   ة ب  تجليل حافوحئل  حماسفة حا حا ةا م حاس  ت سج هة حخاحة   مل إجاة  حا      قاا حا و ل حا   ة.

 غف  حا اةش   بقا اة   دأل.تجليل تالك حافس   حا امفم حاس   دون حا       ملشة اا و م حاسدةافف حا اةش      -5
حاسدالفررم حادالفررم حاسرر  تسدررون اررأل حاسدررةافف حا اةشرر    غفرر  حا اةشرر   ا اسالررف بج ررطم تدالفررم حا  رر    شرر  تبسارر  

حا  رر   ل ؤفررأ بن حاباقررم دررفأل حاسدالفررم حا اةشرر    حاسدالفررم غفرر  حا اةشرر   شرر   اقررم  د ررفمل يفرر  ؤررةل تررت ضررغا 
ب رراي حاجة ررم إارر  تمففررذ حلج ررطم يرر   قررم بقررال دفم ررة تدالفررم حا  رر    غفرر   ا رر    اررة يررإن تدالفسرره حا اةشرر   ترر احا

حا اةشرر   ت ررال  ادررون حاوقررم حلاثررا اسمففررذ  ءجاررة  حا  رر    بةاسدالفررم حلقررا  حقبفررم قاررا حاوقررم حاطافبرر ل  اررأل ب ررا 
 جةي ررم  الرر  تافررفد حاسدالفررم حادالفررم  ارري اجة اررم إجاررة  حا  رر    يرر  حاوقررم حلاثررا ب  حاوقررم حاسفررةؤا  اررع حا

 1حخ سالحب حلاثا اال وحةا  ض أل حااطم حا   ة ؛

 :يال  حاباقم دفأل حاوقم  تدالفم حا      كدا ك ة  حا دا حآلت  يوضح
 لإلنجاز مدة والكلفة المثلىالمباشرة وغير المباشرة مع تحديد ال (: العالقة بين التكلفة32-3الشكل رقم )   

 
 
 
 

 
 
 
 

Source: Robert A. Dunn, Kenneth D. Ramsing, Management Science: A practical 
 .Approachto Delision Making, Macmillan, Mi, USA, 1991, p353)بتصرف(

                                                 

1- David Ray Anderson, et-al, Quantitative Methods for Business, West Publishing Company, U.S.A, 1992, p510.  

 حاسدالفم حا ثال 
 اإلجاة 

Cost 

Time  حا ل  حا امفم حا ثال  اإلجاة 

 امجم  حاسدةافف حا اةش   امجم  حاسدةافف حاغف  ااةش  

X Y 

https://www.google.dz/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Ray+Anderson%22


 األساليب الكمية المستخدمة في جدولة موارد المشاريع                                                      : لثثاالفصل ال 

278 

 

 با  امجم  حاسدةافف غف  حا اةش    أل حاسدةافف حاثةدسم حاس  يست تج فالهة اال       ال  ؤ ةش ال  حا  ر     •
 ح سهار حا بلحال  ش  تمافد اع إجافةض ال  حا        ت ارل  اثةل ذاك ا تاةا حا همل فأل  حخاحةافأل 

 د اةاته؛
بارررة حا مجمررر  حآلخررر  يهرررو امجمررر  حاسدرررةافف حا اةشررر   حاسررر  ت تفرررع ارررع   الفرررم حاسافرررفد. يهررر  تدالفرررم حا ررروحةا  •

يارررلب يررر   (x)حخضرررةيفم حاسررر  ججسة هرررة اسافرررفد  قرررم إت رررةب حا  ررر   .  ااؤررر  بن شرررذح حا مجمررر  ببرررل حاررر األ
ة   قررل  بارر   ررأل غ حاررةا حاسررأخف  حاسرر  تررليع  ررأل ب ررةب تررأخف  إت ررةب حا  رر   ل ك ررة بجهررة قررل تبارر   ررأل حمةتفرر

 حؤس ةل حةتفة  تدالفم حا وحا حاا ام ي  ؤةام حاسأخف  افس حا طواالم؛
باة حا مجم  حاثةاأ يهو امجم  حاسدرةافف حادالفرم  حارذ    ثرا إ  رةا  حاسدرةافف حا اةشر    غفر  حا اةشر   افسر حا  •

 إت ةب حا      حا اسالفم.
ياررةا غت اررأل ب ررةطم شررذح حاسجالفررا إم بجرره يررست ح ررسالحاه يرر  اةح ررم قرر حة تافررفد  قررم إت ررةب حا  رر   ل يررإذح 
بةحاا حا  كم حخ  ح  بةا      ؤس  تج ا  ةئرلح إضرةيفة  رو)  عرفع  الفهرة ير  ؤةارم إت رةب حا  ر    ير  حاوقرم 

(X) ذح تت إجاة  حا      ي  حاوقم  امه يست ا ةةجم شذح حابةئل حخضةي  إ(Y)  اثا اع حا اةا  حخ  ةافم حا سوقبرم
 1ي  حاسدةافف حادالفمل  بمة   ال  شذا حا  ةةجم   دأل إتاةذ حا  حة  ال  ب ة  إقسصةا .

 :(LT)و(ET) ثانيا/ جدولة وتحليل التكاليف حسب الوقت 
حاذ  يالب يفه كا ج ةطل   درأل بن يارلب دسمففرذ األ حامةؤفم حافمفم الى الي  حا      حاافةة ي  تجليل حاوقم 

كا ج ةط دمة   ال  ب ل  قم دل  ا دأل. ك ة   دأل بن يمس    االب دسمففذ كا ج ةط ي   خ   قم دل  ا  وه به 
  حا  حل حا ط  ه شمة اة شو حاف ق دفأل حااليا حل ل  حااليا حاثةج ؟
إت ةب حا      ي  حاوقم حا  لة اه. ب  بجه افه  األ حاسجالفا حا ةدا جبالت بن كا األ حااليالفأل  و)  ع أل

شمةر ي ق األ ؤفأ حل    الر   قرم إت رةب حا  ر   .  ادرأل يا ر  حافر ق درفأل حاارليالفأل ارأل ؤفرأ او رل حاجة رم إار  
 حلاوحل حاا ام ا سةببم تمففذ حا     .

 قررم حمدسررلح  حا ادرر  اررأل خررال حااررليالفأل   ررسطفع اساررذ حا رر حة حا  رر  ل  ررأل إاحة  حا  رر    حخ ررسفةا  اررأل 
 حا سأخ  ي  تأ فا ب  تادف    الفم ايع حم سج ةقةا حادالفوام حا س تام  ال  تمففذ بج طم حا     . ؤفأ بن تو اع 

 اسالررف  ررأل تو اررع حادالررف ؤ رري  قررم حمدسررلح  حا سررأخ  ك ررة شررو  (ET)حادالررف  الرر  ب ررة   قررم حمدسررلح  حا ادرر 
 :2اوضح ي  حا دا حآلت 

                                                 

 .240ل ا  ع  ةدال صإدارة المشاريع منهج كمي اج وا حابافلل ا ال حافعال -1
 .377ل ا  ع  ةدال صتقييم وإدارة المشروعاتا ال حافعال  -2
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 سلوك منحنيات توزيع الكلف حسب وقت اإلبتداء المبكر ووقت اإلبتداء المتأخر (:33-3الشكل رقم)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .377ل ا  ع  ةدال صتقييم وإدارة المشروعاتاأل إ لحا حااةؤأ بةم س ةا  ال  حافعا ا الل  المصدر:

مط ررم تبرر )  اسعرح اررأل حا رردا حا رةدا بن ة ررت حا مجمفررةا ير  كررا حاجررةاسفأل ير ا  إارر  إ اررةا ا رةؤم ب  ا
بإ ت امط م حاويوةحا حا ةافم حاس    سطفع اساذ حا  حة ب  حا    ل  أل إاحة  حا      حم سفةا  امهة ي  حا مرة ة  
دفأل اة شو اسوي  األ اوحةا اةافم ب  او واحا اةا م بجفأ   دأل بن يست تأ فا ح رسج ةقةا كالفوارم ا رسج م إار   

    ت واا ح سج ةقةا بخ ى يست ت غفالهة ي  جفه حاوقم.يس   مؤ م ي  ؤفأل   دأل حم سفةا  امهة ي
إن شدذح يد   تست ي  إطةة   الفم حاال ام االدالرف طاً رة االوقرم حا جرلا خجارة  حا  ر    حارذ  ترت ؤ رةبه ارأل 
خرررال  قرررم حا  رررةة حاجررر جل  ترررست ببرررل ذارررك   الفرررةا حاسجالفرررا اج رررةش اا رررو  حاسدرررةافف  حادالرررف حاس حك فرررم طا رررة 

 حة ي    الفم تمففذ بج طم حا      ب دا اس ال ا األ يس    امفم إا  بخ ى.االسوححا  حم س   
 تر حكت  (ET)إن شذا حافد     دأل بن تب ض األ خال الةج تد حة  ل ا حا  ةةجم دفأل ت حكت حادالف ؤ ري 

 ك ة شو  حضح ي  حا دا. (ET)حادالف ؤ ي 
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 (ET)لتوزيع الكلف حسب  (GANT)(: مخطط 34-3الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (ET)(: مدرجة التكراري لتراكم الكلف حسب 35-3الشكل رقم )                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 .226ل ا  ع  ةدال صإدارة وجدولة المشاريعج ل تويفا اةض ل  حااةؤأ بةخ س ةا  الى : األ إ لحاالمصدر

 (:SEالبديل األول) -
  3  يسطالري  B) ي  حل او  حل لل  كذاك حام رةط     م5  يسطالي  Aيبال   افا حا ثةل ج ى بن حام ةط      

   م)ل  ي  حل او  حاثةج  يست كذاك 8 م) ي  حل او  حل ل شذح  بم  بجه ي  جهة م حل او  حل ل يست إجفةق  
  باررف  بررمفه حا مطررا يإجرره اررع جهة ررم حل رراو  16   م)ل ب  بجرره اررع جهة ررم حل رراو فأل اًبررة يررست إجفررةق  8إجفررةق  
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  باررف 95  يررست إجفرةق  13  بارف ايمررةة  ؤسر  جهة رم حا  رر    ير  حل راو   69اسة رع  رو)  دررون قرل ترت إجفررةق  ح
 ايمةة.

 (LT)لتوزيع الكلف حسب  (GANT)( مخطط 36-3الشكل رقم )             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (LT)( مدرجة التكراري لتراكم الكلف حسب 37-3الشكل رقم )              
 
 
 
 
 
 
 
 .227ل صل ا  ع  ةداإدارة وجدولة المشاريعج ل تويفا اةض ل  إ لحا حااةؤأ بةم س ةا  الى األصدر: الم

 :(LSالبديل الثاني) -
  A  يررإن اررل  تمففررذ حام ررةط  4  ياررلب ؤ رري دلحيسرره حا سررأخ  ل ب  يرر  حل رراو   Aيرر  شررذح حااررليا حام ررةط  

   م) ايمرةة حدسرلح  ارأل حل راو  حاثرةاأل 5يارلب حخجفرةق درر     ب ةدفع ك رة4ت سغ ق جفه حاوقم حا سوقع  حا  لة در  
 جهةيسرره  دلحيسرره حا ادرر   ت ررة   B  تا رر  جف ررهة. باررة  رأل حام ررةط  Aب  ارع تغفرر  اررل  حاسمففررذل تدالفررم تمففرذ حام ررةط  
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ادرأل  مرلاة    م) ايمرةة ادرا ب راو    3حا اد    بسةا  يالب األ حل او  حل ل إا  غة م حل راو  حا رةا  بإجفرةق  
   م) 3  جاررل بجرره   ررة    B   حام ررةط  Aيررست ؤ ررةش اا ررو  ب  ترر حكت حخجفررةق األ رراو  حل ل بةام ررام االم ررةط  

 ايمةة. 
 د ررأل حافرر ق حاارروش   دررفأل حااررليالفأل يرر  ا ررلحة حاس واررا حاررا ب اال  رر    خررال حل ررةدفع حل ارر  يفرر  حااررليا 

   م) ايمرةة دفم رة ير  حاارليا حاثرةج  ا رلحة حاس وارا حارا ب 8حل ل  حل ل كةن ا لحة حاس وارا حارا ب ير  حل راو  
    م) ايمة.3امفه حل او    لة در  

  ب رراو  إذح م 13جاؤرر  بن كررا اررأل حااررليالفأل  ررو)  عرر أل إت ررةب حا  رر    يرر  حاوقررم حا جررلا  حا  ررلة دررر  
 الفررة يرر  اوح فررل حاجة ررم إارر  حلارروحل يو ررل يرر ق اررأل ؤفررأ حل رر   الرر   قررم إت ررةب حا  رر    غفرر  بن حافرر ق   هرر  

حاا ام اسمففذ كا ج ةط.  ؤس    دأل حا  ةةجم دفأل حااليالفأل  اي  ضع تصوا  حخجفةق حا س حكت ير  ؤةارم حاسدرةافف 
  A . اسوضفح حاف قل ج ةةن دفأل حام رةط  LS .  اف حجفم حاسدةافف حاس لي ام  ال  ب ة   Etحاس لي ام  ال  ب ة   

 حااليالفأل.  ي  B حام ةط  
تبسارر  حا ف حجفررم حاس لي اررم االسدررةافف  الرر  ب ررة  حاالح ررم حا ادرر   بيعررا اررأل حا ف حجفررم حاس لي اررم االسدررةافف  الرر  
ب ررة  حاالح ررم حا سررأخ   اررأل ؤفررأ حا   جررم حاسرر  ت مجهررة حاالح ررم حا ادرر   يرر  حااجررأ  ررأل اصررةاة ت واررا ل  ج ررةط 

 . بةج  األ  ا  طةةئ ي  حاس واا
شررادةا حل  ررةل  حا اططررةا حا امفررم يرر  ااررةل إاحة  حا  رر   ةا  تمففررذشةل  بسجليررل   اررست توظفررف ب ررةافي

اسج فا حخ سغال حلاثا اال وحةا حا سةؤم اسمففذ حا       األ شذا حا وحةال حا وحةا حا ةافم  حا وحةا حاا  ام حا اسالفم 
  حا دةئأل  حا بلحا  حا وحا حل افم حل ة فم  حا  ة ل .

 حاسدالفم ارأل حابوحارا حا ه رم ير  جارةه حا  ر   ةال  ءن ب رالوش ت فرفت  ا ح برم حا  ر   ةال  ابسا  حاوقم 
 ب ررالوش حا  ررةة حاجرر ج  اه جررة ب بالواررةا اففررل  يرر  حاسجالفررا  حا ررفط    الرر  شررادم ب  ررةل حا  ررةةاع دهررل) تج فررا 

 مم.حاوقم حلاثا خجهة  حا      ي  ظا حا وحةا  حخادةجفةا حا سةؤم  بأقا تدةافف ا د
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 الثالث خالصة الفصل
 فهت األ اصطالح حل ةافي حاد فم بأجهة اا و م األ حلا حا  حاط ق حاس  ت سالب األ  اة ت لب ال  ب ة  

قاا الي  حا      ا بةاام ا دالم ابفمم ب  اس شفل حا  حةحا حخاحةام حا ساذ  باصوص ؤةام ابفمرم.  افسر ض ير  
ب عرة تجليرل حاف ضرفةا   ح سالحاهة.  اسطالي تطاف هة ال م بةا  دالمباافةجةا حا سحشذا حاجةام توي  حا لة حادةي  األ 

  حابوحاا حا      ب دا ااةش  ب  غف  ااةش .
ك ة جارل بجره   درأل بن ج فر  درفأل حادثفر  ارأل حل رةافي حاد فرم حاسر  ت رسالب ارأل قارا اسارذ حا ر حة ير  اارةل 

 وحةا حا      ب  اغ ض ؤا ا دالم ابفمم ير  حؤرل اارةما حلاثا ا حم سغالإاحة  حا     ةا األ ب ا تج فا 
حل رةافي حاد فرم  رةا  يرست  ح رسالحبحا     ةا األ ب ا حاجصول  الر  حاجالرول حا طالوبرم. بةخضرةيم إار  بن   احة إ

 تاةشفأل ب ة ففأل  ش ة:إي  
ب ررالوش  بح ررسالححا  ررةش م حا اةشرر   يرر    الفررم ؤررا حا  رردالم حاسرر  تو رره حا  رر   ةا ك ررة شررو حاجررةل يرر   -

 بةاسجالفا حا اد . اة  ب )حا  ةة حاج ج  ب الوش ت فت  ا ح بم حا     ةا ب  
 ؛ا     ةا األ خال ت شفل حا  حةحاحا  ةش م ب دا غف  اةش  ي  ؤا حا  داا حاس  توح ه ح -

 ب دا  رةب  CPM/PERT)   ي  شذح حاصلا ظه ا اا و م األ ب ةافي شادةا حل  ةل  بش هة ب الوش
أل حل ررالوبفأل إارر  ت ررل ت اررلخا دفررةج  اال اررم  تاطررفا حا  رر      ررة ل اررلي  حا  رر    يرر  تصرروة يهررل) كررا ارر

حلج طم حاا ام  حاوقم حا سوقع خجاة شة  تجليل حاباقةا حافمفم دفمهةل  بةاسةا  ت لي  حاوقم حا سوقرع ااجسهرة  ارأل 
 حا     . 

ت ففت  ا ح بم حاا حاج  حا  ةة حاج ج  أخذ ير  بجه  ت م إضةيم      خ  ل الوش   تالة حخشةة   شمة إا 
 تدرون شرذا حاسدرةافف حاس لي ارم  حاج اةن تدالفم إجارة  حا  ر     كرذاك حا ف حجفرم حا  رلة   حافبالفرم األج رطم  حا  حؤرا.

سج را ب ةً ة اال سةببم خال ا حؤا حاسمففذ حا اسالفم. ك ة   سطفع الي  حا      حم سفةا  ارأل حاروي   حا ةافرم  حاسر  ت
ارأل خررال  قررم حمدسرلح  حا ادرر   حا سررأخ  ير  تأ ررا ب  تادفرر    الفرم ايررع حم ررسج ةقةا حا ةافرم حا س تاررم  الرر  تمففررذ 

 بج طم حا     . 
م يسوقف  مل  ل ام حا وحةا حا ةافم ي ا دا   سالب ي   (CPM/PERT)ك ة بن ب الوش حاسجالفا حا اد  

 دون شمةر  اقم دفأل  غف  اجل ا   شذا حام طم اه م لجه   دأل بن مت لي    ل ام حا وحةا حاا  ام حا جل ا   حا
 األ إجاة  حل امم   األ حافل حابةاالم حاذ  تسطالاه شذا حل امم.  ب دا  ةب يست  ل ام حا وحةا حاا  ام  ي ة حاالح م 

فا حل امم ؤ ي  قم حا اد    حامهة م حا اد   بة سالحب ط ا سفأل حاس ال ا حا ق   حاسصة ل  ب  ؤ ي ط ا م ت ث
 .داحا   جم ح
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 تمهيد

ذاررك ج ررص حا رروحال   ا ررةكا اثررا حااالررلحن حامةافررم حلخرر ى ب ررة يررحاا حئرر    توح رره ا ررةةاع حاامررة   حاس ررففل يرر
حاس ررففل  حاامررة ل   ررلب كفة ررم حاسطرروة    ساصصررم يررحا بررلحا حا  حاب ةاررم حا لةبررم  حا ررةش  ل  ج ررص يرر   ج ررص يرر
حا جالفرم حاصرغف    حاه رم  الر  شرذا حاصرمة مل      رةال  شف مرم حاا حئ ارمحا     رةاحا صرةجع  حا  ير  حاسدمواو 

حل مافررم  الررر  حا  رررةةاع حادافررر  .  حلخطرر  شرررو يف رررة تجسواررره   رروا    رررةئا ا رررةةاع حاامرررة       رررةااررع  رررفط   حا
  مةحر  . األ بشرت  بخطر  حا ا حافم ب   حا ا حا ةا ب   حا ا حا ةجوج  ثف  األ حلخطة   وح  ي حاس ففل  ال  ك

  ررةل  ت ررلي  حاسدررةافف لتجليررل توقفسررةا تمففررذ ح   ررلب اقررم حاسصرر ف ةا حاهمل ررفم   ررلب حالقررم يرر  شرر  حا ررا حافمرر
   ا ررة ا  ا ةاررك  حا  ررة ل حا ئف رر  ررةل  يرر  تجليررل ا ررئوافةا حلاسمففررذ ح  حا سوقبررم  حا و  ررم  الرر  حااررل ل حا امرر

 .تجليل ا ئوافةا حلط ح) حا بمفم  بحجةش حا صالجم  بةا        لب  ةش اسهت  حااةطألل  كذح  لب حالقم ي
 ج ً ح لش فم حا وحةا ي  تمففرذ حا  رةةاع  ضر  ة  ح رسغااهة ح رسغال بارثا ير  كةيرم حا فرةايأل   الر  حخرسا) 

اهذا حا وحةا حا ةافم  حاا  ام  حا ةا م  اي تطافا حل ةافي حاد فرم حاسر  ت درأل إاحة   بجو هةل   األ ب ا إاحة  يبةام
ب  ا ررر    ارررأل حا فرررةب دوظةئفهرررة  الررر  بك رررا   رررهل بةخضرررةيم إاررر  ارررة تررروي ا ارررأل درررلحئا ا سارررذ حا ررر حة؛ خةحرررم  بن 

ة يسفح تمففذ شذا حا  ةةاع ي  ا ةةاع حاامة   حاس ففل  تس ت بةاسغف    لب حاثاةال  األ ب ا ا ةي   شذا حا   ) ب 
بؤ أل حا   ) كةن مدل األ   وا ب ةافي يبةام ت ك   ال  بشلح) حا       تسةبع بطروحةا  تبرةاج كرا حمجج حيرةا 

 اهة. حاس    دأل بن يسب ض
 ؤررل   رردمفم دوم ررم ب ررد   اررأل خررال  60 ررمجة ل يرر  شررذح حافصررا حاسطرر ق إارر  اةح ررم ؤةاررم ا رر    إجاررة  

جفأ  مسمة ل ي  حا اجأ حل ل ت ل ت ايوحن حاس ا م  حاس فف  حاب ةة  دوم م ب د   بصفسه حةؤي بةببم ااةؤأل ب
 ؤررل   رردمفم بب  60حا  رر    ب  حا صررالجم حا سبةقررل ل حا اجررأ حاثررةج   ررو) جسطرر ق يفرره إارر   حررف ا رر    دمررة  

 ؤرل   ردمفم  بخفر  حا اجرأ  60 حا اجأ حاثةاأ يمسب ض إار    الفرم  ل ارم حا روحةا حا ةافرم  حاا ر ام ا  ر    دمرة 
 حا حبع  حاذ   و) جلة  يفه   الفم تاففد  قم تمففذ حا      اجا حالةح م.
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 المبحث األول: تقديم ديوان الترقية والتسيير العقاري بوالية بسكرة
 ابةا تب اف حال ح األ   واة  ي ة االس قاا ت ل ت ايوحن حاس قفم  حاس فف  حاب ةة  اوم م ب د  ل   ي 

حا سوحافم حاس  تط قم اهل إذ   يم  ال  بجهة ا   م   وافم ذحا طةبع حمة    تاةة  تم أ ي  كا  م م 
 تل   ايوحن حاس قفم  حاس فف  حاب ةة ل  حاس     ا حخسصةحهة اا و  ت حش حاوم م  ا دأل بصفم إ سثمةئفم إقةام 

ي  حاوم مل تس سع شذا حا    م بةا اصفم حا بموام ا ح األ بخ ى  يً ة لش فم ؤات حلشغةل حاوح ي إجاة شة 
  حم س اافم حا ةافم  ت ع تجم  حة م حاو حة  حا دالفم بةا دأل.

ؤ ي حامصوص حا ةجوجفم حاجةافم   دأل  تب اف ايوحن حاس قفم  حاس فف  حاب ةة   ال  بجه ا   م إقسصةا م 
صفم  ةام يسجلا ج ةطهة ي  حاس قفم  حاس فف  حاب ةة   ال  ت الك حال ام ةب  اةاهة اع ح س ااهة حا ةا   حاس فف ل ب

ا سوى حا ط  حاوطم   تاعع  اقسهة اع حاغف  إا  حا ةجون حابةبل  اصطالح  الفهة ب    م ذحا طةبع حمة   
  تاةة .

 .المطلب األول: نشأة ديوان الترقية والتسيير العقاري بوالية بسكرة
ب ةة  ؤس  بخذ حا دا حاذ  شو  الفه حآلن بفس حا  تجوما ااسالفمل ا  إج ة  ايوحن حاس قفم  حاس فف  حا

 ا ب يم ج أ  ايوحن حاس قفم  حاس فف  حاب ةة  دوم م ب د    اي حاسط ق ب م االسجوما حاس    يسهة حاطافبم حا ةجوجفم 
ي  حاوطأل   ةجفة ا اةل  ال ح األ حاس قفم  حاس فف  حاب ةة  بةاا حئ   ذاك ادوجهة حااذ ة حل ا  اليوحن كا  م م

 ج ةط حاليوحن دوم م ب د  .
 1أوال/ التحوالت القانونية:

ببل حم س ال تت إاغة    فع حا وحجفأل حاف ج فم  ذاك األ ب ا تا فل حا فةا  حاوطمفمل  ي  ااةل حخ دةن  
وا  حاب ةةحال   حا سبالا دسم فت حا    ةا حابةام حا    ام  أل تط31/12/1962األ  157-62 ضع  حا ةجون 

 كأ ل إ  ح  تت إج ة  ا ح األ  ةام اإل دةن ذحا حخ اةة حام وذ   ي  حابليل األ  م ةا حاااال  يً ة اال   وب 
 حا سبالا بإج ة  ا ح األ  ةام اإل دةن ي    فع حاوم ةا. 03/05/1968حا  ةخ ي   68-53
إا  غة م  1974حاس قفم  حاس فف  حاب ةة   مم :  ش  حا  ؤالم حا  سل  األ تةةا  إج ة  ا ح األ المرحلة األولى -1

 بشت اة اف  شذا حا  ؤالم شو ح س ال حال ح األ ي  ت فف شة حتاةا حخاحة  حاب وافمل  بشت حامصوص  1985 مم 
 حا ةجوجفم حاس  تمة ام تم فت    ا حال ح األ خال شذا حا  ؤالم تس ثا يف ة يال :

 ع أل إج ة   تجليل ج ةب ا ح األ حاس قفم  حاس فف  حاب ةة .حا س 10/06/1974حا  ةخ  36-74حلا  ةقت  •
                                                 

1- www.opgibouira.dz, consulter le 12/05/2016 a 21:39. 
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حا جلا ا   ط إج ة   تم فت    ا ا ح األ حاس قفم  حاس فف   23/10/1976حا  ةخ ي   93-76حلا  ةقت  •
 حاب ةة  االوم م.

 حا سع أل إج ة  ا ح األ حاس قفم  حاس فف  حاب ةة  االوم م. 23/10/1976حا  ةخ ي   143-76حا   وب  •
حا سبالا بإج ة   تم فت    ا ا ح األ اس قفم  حاس فف   05/01/1980حا  ةخ ي   01-80ا   وب ةقت ح •

 .93-76األ حا   وب ةقت  01حاب ةة  اوم م حاا حئ  بؤدةب حا ةا  
 .93-76حا بلل  حا س ت األا  ةقت  25/12/1982حا  ةخ  502-82حا   وب ةقت  •
حا سبالا بةاسم فت حالحخال  ال ح األ حاس قفم  حاس فف  حاب ةة   01/06/1985حلا  حاو حة  حا  س ر حا  ةخ ي   •

 االوم م.
  يم ا ح األ حاس قفم  حاس فف   1991إا  غة م  1985:  ش  حا  ؤالم حا  سل  األ  مم المرحلة الثانية -2

األ  01حاب ةة  تبليا ي  طافبسهة ؤفأ بحاجم ا   م إقسصةا م   وافم اجالفمل  شذح ب و ي بؤدةب حا ةا  
حا سع أل تجواا  تم فت ب  ةل ا ح األ حاس قفم  حاس فف   05/11/1985حا  ةخ ي   270-85حا   وب ةقت 
 حاب ةة  االوم م.

  بشت حامصوص حا ةجوجفم حاس  تمة ام تم فت    ا ا ح األ حاس قفم  حاس فف  حاب ةة ل اة يال :
 ةل ا ح األ اس قفم  حاس فف  حا سع أل تجواا  تم فت ب  05/11/1985حا  ةخ ي   270-85حا   وب  •

 حاب ةة  االوم م؛
 حا جلا ا   ط إج ة   تم فت    ا حا    ةا حاب وافم. 19/03/1983حا  ةخ ي   200-/83حا   وب  •
: ي  إطةة حخجفسةه  ال  إقسصةا حا وق حا ةئت  ال  حا مةي م  حااوا ل كةن األ حاا ب  ال  المرحلة الثالثة -3

حاب ةة  باح  حا هةب حخقسصةا م  حخ س ة فىم حل ة فمل  تمففذ د حاج حخ دةنل  كةن مدل ا ح األ حاس قفم  حاس فف  
  12/05/1991حا  ةخ ي   147-91األ إ  ح  تجول  ذة  ي    فع حا اةما  تت ذاك ب و ي حا   وب 

  حا سبالا دسغفف  حاوضع حا ةجوج  االل ح األ  تجليل ش  ط تم فت   ف    الهة.
إا  يوامة شذح  خال شذا حا  ؤالم   يمل ا ح األ حاس قفم  حاس فف   1991حاجةافم  حا  سل  األ  مم  ش  حا  ؤالم  

حاب ةة  تجوم ب ة فةل ذاك بجهة بحاجم ا   م   وافم تا ع دفأل خصةئص حا  كم حااةحم  حا    ةا 
.  األ 12/05/1991خ ي  حا  ة  147-91األ حا   وب حاسمففذ  ةقت  01حاب وافم  شذح تمففذح ا  سعفةا حا ةا  

 حامصوص حا ةجوجفم حاس  تمة اسهة شذا حا  ؤالم اة يال :
حا سع أل تجواا حاطافبم حا ةجوجفم ال ح األ  12/05/1991حا  ةخ ي   147-91حا   وب حاسمففذ  ةقت  •

 حاس قفم  حاس فف  حاب ةة   حا جلا  ادفففم تم ف هة    الهة.
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حا سع أل تبليا  تس فت حا   وب حاسمففذ  ةقت  02/01/1993حا  ةخ ي   08-93حا   وب حاسمففذ  ةقت  •
91-147. 

يسع أل تجليل حخطةة حا ةجوج  االهفدا حاسم ف   ال ح األ حاس قفم  19/10/1998حا  ةخ ي   43ق حة ةقت  •
  حاس فف  حاب ةة .

 .19/10/1998يسع أل تطافا بؤدةب حا  حة حاو حة  حا  ةخ ي   18/11/1998حا م وة حا  ةخ ي   •
 OPGI:"1انيا/ تأسيس ديوان الترقية والتسيير العقاري لوالية بسكرة "ث

تأ ه ايوحن حاس قفم  حاس فف  حاب ةة  اوم م ب د   ك    م  طمفم   وافم تجم  حة م   حة  حا دأل 
بطةبع إاحة   قل تغف ا حاطافبم حا ةجوجفم  23/10/1976حا  ةخ ي   143-76 حاب  حن ب و ي حا   وب 

ل  بذاك يس سع ايوحن حاس قفم  حاس فف  حاب ةة  12/05/1991حا  ةخ ي   147-91 و ي ا  وب اال    م ب
 بةا اصفم حا بموام  حم س ال حا ةا   ابل تة   ي   اقةته اع حاغف   ااعع ا وح ل حا ةجون حاساةة . 

أل  حاساهف حا  ا ف ا الي   ةب تجم إش ح) اااله إاحة  ادون األ الي  حخاحة  حا جالفم  الي  حا د
حاب وافمل  بافأل حاا امم اوم م ب د  ل  الي  حاساطفا  حاسهفئم حاب  حجفم   عو اامم حا  ةةكم تجم إش ح)   حة  

االفون ايمةة   حئ  ل ك ة يست تجصفا  15.250 ةاا  تاالغ كسالم حل وة حا ه ام  393حا دأل  حاب  حنل ت غا 
تجصفا حخ اةة  ت ثفا حاليوحن  ال  ا سوى حا مةطال او  م     كةما اةافم اهةاهة08حخ اةة  أل ط اا  

  ا  ت حش حاوم م ك ة يال :
  ا م  كةما ب ليمم ب د    حاوم م . •
  كةام  حؤل  ي  كا األ  فل    ام؛ اوطة م؛ ب ما  ال؛ طوا م؛ ب ةمل.  •

اة  ي  إطةة  دأل ا 3843ا دأل امهة  13185 لا  30/09/2012 تاالغ ؤ ف   حا    م إا  غة م 
 دأل  2042اجال تسوي  حا    م  ال   148اجا تاةةاة دفع امهة  1091ك ة تعت حاج ف    81-01حا ةجون 

 دأل ي  طوة حاسو اعل إم بن تبلحا حا دمةا حااةة  ح سغااهة ؤس  جهة م  258غف  او    ا  حاوم م  كذاك 
 اجا تاةةاة. 1123ا دأل   13487بحاجم ت لة در 2012

اج ك ة ت وب  98.64.967ت وب حا    م بأ  ةل حاصفةجم ي  إطةة حاع اام  ال  حا دأل دالغم قف م ك ة 
اج األ ؤ ةش حم سغال  قل دالغ  5.425.402.792بأشغةل حفةجم ي  إطةة بشغةل حاصفةجم حادا ى تاالغ 

 ج.ا 351.484.494.183ااالغ  31/10/2012حم سهار حا ةا  اال دأل حم س ة    إا  غة م 
 

                                                 
   .ل ايوحن حاس قفم  حاس فف  حاب ةة  اوم م ب د  ئ   حا ةافم  حا جة اماح -1
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 1ثانيا/ التنظيم العملي لديوان الترقية والتسيير العقاري:
  دأل ال ح األ حاس قفم  حاس فف  حاب ةة  بن  دون  12/05/1991حا  ةخ ي   147-91ؤ ي حا   وب ةقت 

ا  شة حا ئف   بيأل ت ةة  ج ةطةتهة ي  كا  م م األ  م ةا حاوطأل.  الي  ا ح األ حاس قفم  حاس فف  حاب ةة  
  ا  )  الفه الي   ةبل  بفأل ب   وب تمففذ  دمة ح  ال  إقس حه األ حاو ا  حا دالف بةا دأل. اااله إاحة 

  اس دا اااله حخاحة  األ:
 بةببم خا ح    س ؤهت حاو ا  حا دالف بةا دأل. -
 خاف األ   س ؤهت حاو ا  حا دالف بةا ةافم. -
 خاف األ   س ؤه ة حاو ا  حا دالف بةاا ة ةا حا جالفم. -

ي  ح س ة ةا اااله حخاحة  بصفم إ س ةةام  اسوا  ب عة باةجم حا االه.  ا دأل   ةةر حا لي  حابةب 
ا االه حخاحة  بن   سبفأل بدا شاص ال ه كفة   األ شأجه بن  ففل ي  حا  ةئا حا لة م ي   ل ل حل  ةلل 

  امساي ةئفه اااله حخاحة  األ ط ) ج  حئه ا ل  اه سه.
 ل  ي  ؤةام توقف 3او ا  حا دالف بةا دأل ا ل   ا م  موحا  است تبفأل ب عة  اااله حخاحة  ب   ة األ ح

ب   عو األ حل عة   بوض بةلشدةل جف هة إا  غة م حجسهة  حا ه مل  اس ةض  ب عة  اااله حخاحة  
 تبواعة ؤ ي حا   ط حا مصوص  الفهة ي  حاسم فت حا ب ول به. 

  ال : اسلح ل اااله حخاحة  اال وحجفأل  حام ت حا ب ول دهة  اصةاق 
 ا     ج ةاه حالحخال . -
 د جةاج   ا حاليوحن. -
 حام ةب حالحخال  االليوحن. -
 حا   ض  حا صةاقم  ال  حا اطا حا مو  اس واا حاليوحن. -
 حا وح ل حابةام خ سب ةل حلاوحل حا ةدالم االسص اف  توظفف حلاوحل حخؤسفةطفم. -
  دون حاليوحن يفهة ط ية االس اة.حا   ط حابةام خد حب حاصف ةا  حاب وا  حختفةقةا حلخ ى حاس   -
 حا  ةئا حا  تاطم بةا ةجون حل ة    ش  ط حاسوظفف  ايع حل وة  تدون حا  سالافأل. -
كا حا عة ة حاس  يست   ضهة  ال  حا لي  حابةب  حاس  األ شأجهة تج فأل تم فت حاليوحن    اله  حاس افع  ال   -

 تج فا حلشلح).
 اجةي  االج ةبةا  اجلا ا تاه.بةخضةيم إا  ذاك  بفأل اااله حخاحة   -

                                                 
1-www.vitaminedz.org/ar/biskra/Opgi  15/05/2016 a 20:19. 
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  ير  حا رمم 4 اس ع اااله حخاحة  بة سل ة  األ ةئف ه كال ة حقسعم اصالجم حاليوحن ذاكل ب  بةبع ا حا  
 ال  حلقال بةخضةيم إا  حم س ة ةا حم سثمةئفم  اسبفأل  ال  حا ئفه ا و  حا االه ااجب ةا دمة ح  ال  طالي األ 

لح ما اااله حخاحة  قةجوجة إم بجعوة  الث  ب عةئه  ال  حلقال  ي  ؤةام  الث  ب عةئه  ال  حلقا.  م تصح ا
حاسو فرره ببررل ح ررسل ة   ااالرره  ل  صررح ح س ررة 8 ررلب حكس ررةل حامصررةش  ب ررل ح س ررة  بخرر  ببررل ب ررا   ةجفررم ب ررةب  

 حاا ررررفطم بةلغالافررررم حاسو فرررره قرررر حةحا ااالرررره  اسررررلح ل ؤفمئررررذ اه ررررة  دررررأل  ررررلا حل عررررة  حاجةضرررر األ. تساررررذ  ررررةج 
 حوا حا ئفه ا  جة.  ي  ؤةام ت ة   حلحوحال  دون  حل عة  حاجةض األ. لحوحا

تل ن الح ما اااله حخاحة  ي  اجةض   ت اا ي   اا خةص يوقع  الفه ةئفه حا االه  ت  ا 
   إا  حاو ا  حا دالف بةا دأل  ب عة  اااله حخاحة .15اجةض  حااال ةا خال ب ا الته خ  م     يواة  

 اني: الهيكل التنظيمي لديوان الترقية والتسيير العقاري المطلب الث
تد أل ةكف   جاةه ايوحن حاس قفم  حاس فف  حاب ةة  ي  الى ؤ أل حخسفةةشة االهفدا حاسم ف   حاذ  يوحيا 
ج ةطهة  تو اع اهةاه.  اب ) حاهفدا حاسم ف   بأجه حاس كفي حالحخال  اال م  م األ كةيم حاس  ف ةا حاسم ف فم 

اهةل  اوضح حاهفدا حاباقم دفأل شذا حاس  ف ةا األ ؤفأ تابفم كا ت  فت ا دوجةتهة األ حاس  ف ةا حلاج  حا دوجم 
  حا الطمل  ا   افم كا ت  فت.

ل حاذ  08-93 الي  ايوحن حاس قفم  حاس فف  حاب ةة اااله إاحة   بفأل  ي ة لؤدةب حا   وب حاسمففذ  ةقت 
 حا سع أل تغفف  حاطافبفم حا ةجوجفم  1993اةيو  12حا  ةخ ي   147-91 بلل  اس ت حا   وب حاسمففذ  ةقت 

اال وحجفأل حل ة فم ال ح األ حاس قفم  حاس فف  حاب ةة   تجليل كفففةا تم ف هة    الهةل  ا  )  الفه الي   ةب ابفأل 
 األ ط )   ا  حا دألل إضةيم إا  اا و  حا وظففأل  حاب ةل.

 لترقية والتسيير العقاري بوالية بسكرة:أوال/ تعريف الهيكل التنظيمي لديوان ا
إن حاهفدا حاسم ف   حا ةة  حا فبول ي  ايوحن حاس قفم  حاس فف  حاب ةة  اوم م ب د  ل   ثا حاهفدا حاسم ف   

حا بلل  حا س ت  25/04/2005حا  ةخ ي   512-05حا بس ل األ ط )   ا   حا دأل  ي ة اال  حة حاو حة  ةقت 
حا سع أل حاهفةكا حاسم ف فم ال ح األ حاس قفم  حاس فف   19/10/1998حا  ةخ ي   43-98اال  حة حاو حة  ةقت 

حا سع أل حا صةاقم  ال   19/19/2005حا  ةخ ي    02-05حاب ةة .  بمة   ال  اجع  اااله حخاحة  ةقت 
ةاة حاص 176-06حاهفدا حاسم ف   االليوحن  ءقس حه حخطةةحا حا  ف   اهل  بمة ح  ال  حا   وب حا ئة   

بحاح حاهفدا حاسم ف   اليوحن حاس قفم  حاس فف  حاب ةة  اوم م ب د   األ خ  م ا حئ .  األ ب ا  25/05/2006
إ عةه حا هةب  حا    افةا حا ال ة   ال  ا سواةا  ف  حاب ا احخا حاليوحن   ي إا ة  ج     ال  حاهفدا 

 :حاسم ف   االليوحنل  يف ة يال  ش ه ا  سواةا حاهفدا حاسم ف  
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 مخطط الهيكل التنظيمي لديوان  (:01-4الشكل رقم)                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 

 وحدات التسيير بالوالية بسكرة

 طوام    اوطة م        فل    ام     ح ةمل      ب ما  ال      ب د     

احئ   حاسم فم  حاس قفم 
 حاب ةةام  حلةض

 احئ   حاسجدت ي 
 إجاة  حا  ةةاع 

 فف ررررررر   حاس رررررررررراحئ
  حفةجم حا  سالدةا

 ام احئ   حا جة 
 فمررررررررر حا ةا

احئ   حا وحةا حاا  ام 
  حاو ةئا حابةام

 المدير العام

 حلاةجم حابةام حا لي  حابةبا ة ل 

م حا مة  ةا رررخالف
 ن حا ةجوجفم   حا   

خالفم حا  ح بررررررررم 
 حالحخالفم

خالفرررم حاسم رررفررررت 
  حختصةل

 خالفرررم حلاررأل
 حالحخالفم 

 العقارية الترقية-
 ية األراضيترقـــ-
 التجارة-

 المتابــــعة والمراقــبة-
 فقاتــــــير الصــــتسي-
 والبرمجة اتـالدراس-

 

 الممــــتلكات ـغاللــــــإست-
 التنازل عن الممتلكات-
 الصيـــــانة والمـــحافظة-

 المحـــاسبة-
 المــــــــــالية-
 االستثمـــــار-
 التحـــــصيل-

 

 الموارد البشرية-
 الوسائل العامة-

 احئ   حا وحةا  اصةاح احئ   حا جة ام صةاحا احئ   حاس فف  اصةاح احئ   حاسجدت اصةاح احئ   حاسم فم اصةاح
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يساع حل ة  حاوظفف ل بجفأ تت تاصفص جاؤ  بن حاسم فت حالحخال  اليوحن حاس قفم  حاس فف  حاب ةة  
 ل  اصةاح تةببم اهة.  ا  )  ال  كا احئ   ةئفه ي ا  اهةب ادا  ظففمل  تسف    أل كا احئ    خ  م ا حئ 

اجلا ل ك ة يسوا  حا لي  حابةب حخش ح) حا اةش   ال  كا حا صةاح بةا    م  ا دأل بن ج ف  دفأل حلق ةب 
 لي  ااةش  ل  ابفةة حاسف قم دفمه ة شو طافبم حاباقم دفمهة  بفأل حا لي .حخاحةام  حا دةتي حاسةببم اال 

 :شرح الهيكل التنظيمي لديوان الترقية والتسيير العقاري /ثانيا
 األ ب ا إ عةه حا هةب  حا    افةا حا ال ة   ال  ا سواةا  ف  حاب ا احخا حارليوحنل   ري إا رة  ج ر    

دسجوارا  حا سبالرا 1991ارة   12حا ر ةخ ير  ل 147 -91 ؤدةب حا   وبل ال  حاهفدا حاسم ف   االليوحنل  ي ة 
 1اليوحن حاس قفم  حاس فف  حاب ةة ل  يف ة يال  ش ه ا  سواةا حاهفدا حاسم ف  : 16م اال ةا  سطافبم حام ت حاثةد

 إختصاصات اإلدارة العليا: -1
قرر ش  ابسار  حا  رر  ل ابه  رأل :  برل حابمصرر  حل ة ر  لجرره   ر )  الر  ت ررفف  حارليوحن  ا ررةة المـدير العــام -

 جاةه  ت فف  حاليوحن  ج ةطه  شو ادالف در: ىحل ل  ال  ال
 ض ةن تج فا حلشلح) حا اصصم االليوحن  تمففذ ق حةحا اااله حخاحة . •
 تبففأل    ل حا وظففأل  يً ة اال وحجفأل  حاالوحئح. •
 إتاةذ ب  تلدف   قةئ     فع حخ  ح حا حا ةجوجفم اج ة م اصةاح حاليوحن. •
 إ لحا ت لي حا حخاحةحا  حامف ةا  ت ل  هة اال االه األ ب ا حاجصول  ال  حا وحي م. •
 كا جهة م  مم ت لي حا حام ةط حا مو  حا صةؤي اال ف حجفم حاب وافم. ت ل ت ي  •
 :  شو ا ة ل ااةش   اال لي  حابةب  اهةاه ش :مساعد المدير العام -
 م.ت ثفا حا لي  حابةب ي  حاالاةن حالحخالفم  حااةة ف •
 إج ة  حاط ق  حا وح ل  حخ  ح حا حااةحم بةا هةب حا وكالم ادا  ةاا. •
 تجالفا  ت ففت حا دةتي حا ةافم  حخاحةام  ا حقام تمففذ حاس  ابةا  حاالوحئح. •
 ت ففت شفةكا حاس غفا  امع ب  خالا ي  حخ  ح حا حخاحةام. •
ل ك ررة ت رروب ة تب ررا يرر   ررو بكثرر  تم ف ررم حابةاررم دررفأل ا حئرر  حا لةارر حتصررةل: تبسارر  كو ررفالم األمانــة العامــة -

 اةحم ب دسي حا لي  حابةب  اهةاه:حابةخش ح)  ال  كا حاب الفةا حا دالفم 
 ت افا  ج ا  تج ا  حاو ةئا حااةحم دم ةط حا لي  حابةام. •
 حا  حة.  ح س اةلت  فت حاب ا  تو اع حاا ال حاذ   صا اال لي ام حابةام  ا  ااسالف حال حئ   •

                                                 
 .ل ايوحن حاس قفم  حاس فف  حاب ةة  اوم م ب د  حا وحةا حاا  ام  حاو ةئا حابةاماحئ    -1
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 : لداخليةخلية المراجعة ا -
 حا ه   ال  حاسمففذ حاافل االط ق  حا وح ل  حخ  ح حا االسدفا بةا هةب حا سبال م بدا ي   األ ي    حاليوحن. •
 تجالفا  ت ففت حام ةط حخاحة   حا ةا  االليوحن  اسةببم حاسطافا حاافل االس  ابةا  حاالوحئح. •
 :خلية التنظيم واإلتصال  -
 وحن.تص فت  فة م ابالواةا  ةام  احخا حالي •
 حا ه   ال  إ سث ةة إادةجفةا حخ اب حآلا . •
 تطوا  د حاج حاسطاف ةا    الفةا تاهف  حلج طم. •
 :ن القانونيةوخلية المنازعات والشؤ  -
 .تمففذ   فع حخ  ح حا حا مصوص  الفهة ي  حا ةجون حا جال  االليوحن •
 ةب اصةاح حاليوحن.بحلحة حاحخض ةن تمففذ   فع حا  حةحا    •
   ة ل  حاليوحن ي  تمففذ حاس  ابةا  حاالوحئح حا ةجوجفم.إ لحا شفةكا ا •
 يال : : ت ه   ال  حلاأل حالحخال  االليوحن  تس ثا اهةاه ي  اةخلية األمن الداخلي -
 دمة ح  ال  اوحي م حا لي  حابةب.األ  حا اام  ض ةن تمففذشة  ضع ااطا حل •
 تم فا  ا حقام ج ةطةا ب وحن حلاأل حابةاالفأل بةاليوحن. •
 خش ح)  حلاح  حا الفت األاأل حالحخال  االليوحن.ض ةن ح •
: يو رررل خ  رررم ا حئررر  إاحةارررم تسدرررون كرررا  حؤرررل  امهرررة ارررأل اا و رررم ارررأل إختصاصـــات الـــدوائر التابعـــة لهـــا -2

 حا صةاح   و) يست حاسط ق إا  كا ق ت ب    األ حخخسصةة.
خادةجفررةا حاا رر ام  حاو ررةئا : تبسمرر  شررذا حاررلحئ   بدررا اررة يسبالررا بةدائــرة المــوارد البشــرية والوســائل العامــة -

حاعرر  ةام حااةحررم بةاس  رررف ةا حا و رروا  بةاررليوحن ك رررة تهررست دسم ررفا  ا حقارررم حام ررةطةا حا  تاطررم بةاس رررفف  
حا سبالرررا ب  رررسالا  حارررليوحن.  ارررأت   الررر  ةب رررهة ةئرررفه يهرررست ب سةببرررم حا الفرررةا حخاحةارررم   حمؤس حيررر حخاحة  

 شذا حالحئ   األ اصالجسفأل: اال وظففأل  ؤ أل حاس فف   حلاح ل  تسدون 
 .اصالجم ت فف  حا وحةا حاا  ام •
 .اصالجم حاو ةئا حابةام •
: تهررست شررذا حاررلحئ   بعرر ةن   فررع حاب الفررةا حا ةافررم  حا جة ررافم حااةحررم بةاررليوحن الــدائرة الماليــة والمحاســبية -

ا حل تمففذ  ض ةن حا فط     تجليل حا ف حجفم حااةحم بةاليوحن  حاا ام اسمففذ حا هةب حاس  تسطالع إافهة حاوكةام
  الفهةل ك ة تهست دسجليأ  حفةجم ادسي حا جة ام  تعت حلق ةب حاسةافم:
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 .اصالجم حا جة ام •
 .اصالجم  حا ةافم •
 .اصالجم حخ سث ةةحا •
 .اصالجم حاسجصفا •
حلاثرا اج فر   حارليوحن ارأل  حم رسغال: تس ثرا اه رم شرذا حارلحئ   ير  تج فرا دائرة تسـيير وصـيانة الممتلكـات -

ح  إارر  غة ررم حاافررع فبب الفررم ت ررالفت حا فررةت  ح ل دررل ةةاررم ب  حا سمررة ل  مهررةحخ ررةكأل  اجرراا تاةةاررم بصررمففهة ا
 ق ةب حاسةافم: حاسمة لل  تعت شذا حالحئ   حل

 اصالجم ح سغال حا  سالدةا. •
 اصالجم حفةجم حا  سالدةا. •
 اصالجم حاسمة ل. •
حخ ر ح حا اار حاج إ رسئاةة حا  رةكأل حخ س ة فرمل ك رة : ت روب بإ رلحا  تمففرذ دائرة التحكم في إنجاز المشاريع -

 بجهة ت وب بةاسم فا  حاس فف   اسةببم حا  ةةاع  ش  تسأاف األ حلق ةب حاسةافم:
 اصالجم حالةح ةا  حاا اام. •
 اصالجم حاصف ةا حاب وافم. •
 اصالجم حا سةببم  حا  حقام. •
  تمففرذ  فة رم حاسم فرم حاب ةةارم  حلةحضر  ك رة : تس ثا اهةاهة اا را ير   ضرعدائرة الترقية العقارية والعقار -

 حم رسفا ت وب دسم فا  اسةببم ا ةةاع حخ ردةن حاسر  درلبا جفةبرم  رأل حا االرهل تطروا  حلةحضر  ارأل خرال 
 يال :  الفهة اس دفا بةض حا جف م  ت ثا شذا حالحئ   ي  اة

 .اصالجم حاس قفم حاب ةةام •
 اصالجم حاساةة . •
 اصالجم ت قفم حلةحض . •

ة   دررأل حا ررول برأن شمررةر تمة ررا كافرر  درفأل حاهفدررا تم  رر  اررليوحن حاس قفرم  حاس ررفف  حاب ررةة   ؤا هررةل   الفر
  رررة ل يررر  تجليرررل بجفرررأ   ررراع شرررذح حاسم رررفت  الررر  حختصرررةل حافبرررةل درررفأل ااسالرررف حا صرررةاح  حا رررلي اةال ك رررة 

  بةاعرر  ة  إارر  تج فررا ا  حاسرر  ترر ا رر بةاسررةا  يهررو   ررةشت يرر  تج فررا حلشررلح) حاف  فررم قصررف   حل حا  رر  افةا
  حاس فف  حاب ةة .ا اليوحن حاس قفم  طواالم حلشلح) حل
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  :ثالثا/ مهام ديوان الترقية والتسيير العقاري 
يسدفا ايوحن حاس قفرم  حاس رفف  حاب رةة  ب ه رم حاس قفرم  حاس رفف   تمرلةج تجرم شرةتفأل حا ه سرفأل اا و رم ارأل 

 1حام ةطةا:
 حاس قفم  حاس فف  حاب ةة  ي  شذح حخطةة در: : يسدفا ايوحنالترقية العقارية -1
 قصل حاجل األ ب ام حا دأل.  حم س ة فمجاة  ااسالف حاا حاج حا دمفم حاس قوام إ •
 اهة. حم ساةةت افت  حفةجم ااسالف حلاار حاب ةةام قصل إ ةا   •
 . حمؤسفةطإجاة  حا دمةا  ذاك بةاسبة ن اع حاصمل ق حاوطم  االسويف   •
 اب ةةحا  االج ةتهة قصل حخب ة   الفهة حةاجم اال دأل.حا جةي م  ال  ح •
حا   ط  حادفففةا حاس   اري إتاة هرة خرال ت رفف    رةةحا حارليوحن  توضرح  حتفةقفم: تجلا التسيير العقاري  -2

 يال : ب  حة ا س ر األ حاو ا  حا دالف بةا دأل  حاو ا  حا دالف بةا ةافم  تعت اة
 اساةة .ح حم سب ةلتأ ف  حا  ةكأل  حا جاا ذحا  •
 اةة  حل اة  حا  تاطم بةخ اةة. تجصفا ااةاغ حخ •
 اار حاب ةةام.تجصفا إةحاحا حاسمة ل  أل حل •
 ف   حا دمفم حاس  ت ف شة. إ لحا   ا االب ةةحا حا دوجم االج •
 حا  سففليأل األ حاب ةةحا  وح  كةجم ش ح  ب  تأ ف . ح سغالاسةببم طافبم  •

 يال : األ قاا ت  ابةا اجلا   لح  ا دأل ش ه حا هةب حا ذكوة  ي  اة الي  ا ةة م شذا حا هةب حا ئف فم 
اصرةاح حال ارم: ير  إطرةة حا  رةةكم يرر  تمففرذ  فة رم حال ارمل   روب ايروحن حاس قفرم  حاس ررفف  حا ئف ر   حا  رة ل  -

 حلكث  ي  ح. حم س ة فمحاب ةة  دسب ا  حاالام حابةام ي  ااةل حخ دةن م ف ة بةام ام االفئةا 
قفررم  حاس ررفف  حاس   يوحنليرر  فررع بججررة  بةحضرر  حاوم ررمل  ى ا  حا  سالدررةا:  اررست ذاررك  الرر  ا ررسو   حاب ررةةحتطرروا -

 ل  ال ه حاسابفم إا :حاب ةة  شو حا    ل
 .حاس قفم حاب ةةام •
 تطوا  حلةحض . •
 .حخ  ح حا اس ل ت حاالاةا اع ةن حفةجم  ت افت حلاار حاب ةةام حتاةذ •
ح اررأل حاس قفررم  حاس ررفف  حاب ررةة ل يعررا  ررأل ذاررك ت ررفف  حلاررار حاب ةةاررم حا  ررمل  إاحة  حا  سالدررةا: تاررول ا   -

 اهة؛
                                                 

  .ب ةة  اوم م ب د  م  حاس فف  حال ايوحن حاس قفا ة ل حا لي  -1
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بةا فة م حخ س ة فم االل ام األ خال إجاة   اك ة يهل) ايوحن حاس قفم  حاس فف  حاب ةة  إا  تمففذ اة يسبال
ةةاع حاس ررةش فم ابررةبل كةا  ررحا بررةااا حا سبال ررم ب الدفررم حا مررة ل حا رردمفمل بةخضررةيم إارر  تب ارر  درر حاج حخ رردةن ح

 احة    الفم تم فف  ء ةا  شفدالم حا اةج  ض أل د جةاج خةص خ ةا  حاسأشفا.إب عة ا   افم    حاس قوامل  تسوا
 المطلب الثالث: كيفية تنفيذ المشاريع بديوان الترقية والتسيير العقاري 

حاجة ةا حابةام إا   ل    ةئا تسجهة اهرة  تالاأ حخاحة  حاب وافم اسج فا بشلحيهة حا س ثالم ب ة ة ي  إشاة 
حا وحجفأل  حاسم ف ةال اذاك يه  تبس ل ي  ااةشر    ظةئفهرة  الر  ب رةافي ااسالفرم ير  طافبسهرة   حرفهة حا ررةجوج ل 

   رةئا  بةاسفرة حاي رل تدون شذا حلخف   ب  ةم اةا م ب  تص يةا قةجوجفرم بجفرأ ت رسأ   ير  تج فرا حامفرع حابرةب 
 ة ي  جطةق حا ةجون حااةص.م ا ةدا اه

تبساررر  حاصرررف ةا حاب وافرررم ارررأل بشرررت حاو رررةئا حا ةجوجفرررم حا  رررسب الم ارررأل قارررا حخاحة  حاب وافرررم يررر  تج فرررا 
حاالاةا حاب وافمل  ل ا ذاك خصهة حا     حاا حئر   بإطرةة قرةجوج   جرلا كفففرةا إ رلحاشة  ءد حاهرة  تمففرذشةل 

 .ة سالحاهةب كذاك  جلا حاهفئةا ب  حا صةاح حا بمفم 
 :أوال/ الصفقات العمومية

  تمففرذ ااططرةا حاسم فرم حاوطمفرم  حا جالفرم  الر  ؤرل ح تا   بش فم حاصف ةا حاب وافم األ ؤفأ إ ساةةشرة با
حا رروح ل ذاررك بن حاارر حاج  حااطررا حخ ررسث ةةام حاسرر  تعرربهة حا ررالطم حا  ك اررم حا اسصررم إج ررة   ررع تمففررذشة  الرر  

مهررة  ررأل ط اررا حاصررف ةا حاب وافررمل ك ررة شررو حاجررةل يرر  حاا حئرر  بةام ررام اسمففررذ حخاحة  حا بمفررم يرر   رر   كافرر  ا
-2005 ررت تد السرره دا جررةاج  خرر   شررو د جررةاج ا ررت حام ررو  2004-2001د جررةاج حخجبررةش حخقسصررةا  خررال 

بجأ تبسا  شذا حاا حاج    ح اه ة ارأل حخجفرةق حاب روا   2014-2010 ت حا اطا حاا ة   االسم فم   2009
 12.ل حاساهف   حخ سث ةةي  ااة

بقرر   افسررفأل   دررأل اررأل خااهررة إدرر حب حاصررف ةا  837-79  الفرره يةا  رر   حاا حئرر   يرر  حا   رروب حا ئة رر  
حاب وافم ؤفأ  بل ب الوش حا مةقصم شو حلحا  حل ة   يف ة  بل ب الوش حاس حض  ك ة ل  إ سثمةئفم تالاأ إافه 

ةقصرررم تمرررلةج ضررر مهة  رررل  ب رررةافي  بشررردةل خدررر حب حاصرررف ةا حخاحة  حا سبةقرررل  يررر  ؤرررةما ابفمرررم ؤفرررأ بن حا م
 ل حا  حيل ل حا  ةب م.حمجس ةئفم حم س ةة حاب وافم  تس ثا ي  حا مةقصم حا فسوؤمل حا مةقصم حا جل ا ل 

"حا مةقصررررم شرررر  إ رررر ح   : الرررر  بن 26 تب اررررف حا مةقصررررم يرررر  حا ررررةا  236-10حا   رررروب حا ئة رررر   ب ةا
 ررل  اسبهررليأل اسمةي رفأل اررع تاصررفص حاصررف م االبرةةض حاررذ    ررلب بيعررا  االجصررول  الرر   ر ض اررأل  رسهل) 
 250-02  جاؤرر   الرر  شررذا حا ررةا  بجهررة بب ررم  الرر  جفرره حاسب اررف حاررذ   ررة  برره حا   رروب حا ئة رر  .حابرر  ض"

                                                 
12-www.premier-ministere_gov.dz  19/05/2016 a 20:19. 
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دهررذح حخ رر ح  اررأل إ رر ح حا إدرر حب حاصررف م  حشررستحا الغرر ل  اررأل خررال شررذا حا ررةا  جاؤرر  بن حا  رر   حاا حئرر   قررل 
حا ة ل  حابةام حاس  يست األ خااهة ت فف  ا ةةاع حا  حيا حابةام االل ام ؤ ي اة  ة  ي  جرص   ح سا افم حاب وا

 1حا بلل  حا س ت. 236-10حا ةا   األ حا   وب حا ئة   
 األ قةجون حاصف ةا حاب وافم بشدةل حا مةقصم: 28ؤلاا حا ةا  

طمفرررمل ب  قرررل تبمررر  حا سبرررةاالفأل حل ةجررري يسدرررون حا مةقصرررم قرررل تبمررر  حا سبرررةاالفأل حاررروطمففأل يسدرررون امةقصرررم    -
امةقصم ا افمل  قل تا ع دفأل حا مةقصم حاوطمفم  حال افم ؤفأل ت ر ح ب  رةةكم كرا حا سبرةاالفأل  طمفرفأل  ب ةجري. 
 ا دأل بن  درون حا سبةارا حا سبةقرل شاصرًة ب   رل  بشراةص طافبفرفأل ب  ابمروافأل يم رطون ير حاى ب  ا رس كفأل 

 حاس  فم  ال : شةته  اسعةامفألل  تطالا
 حا  ة ما حاب وافم حاوطمفم. •
 حا  ة ما حااةحم. •
 حا  ة ما حل مافم حا  ف م بةاا حئ .  •
 .حا  ة ما حل مافم حاغف  ا ف م بةاا حئ  •
 تبمرر  إادةجفررم ا ررةةكم ب  اس شررح  236-10 اررأل حا   رروب حا ئة رر  29 حا مةقصررم حا فسوؤررم: ؤ رري حا ررةا  -

ل  ش   ده حا مةقصم حا جل ا  حاس  م    ح حمخسصةصبن  دون األ ذ ى  ا شا بأن   لب    ضه ش اطم 
بةا  ررةةكم يفهررة إم حا س شررجفأل حاررذيأل تسرروي  يررفهت ببررد حا رر  ط حا  شالررمل تجررلاشة حا صررالجم حا سبةقررل  يرر  ايسرر  

 حا   ط  ي  حخ ان  أل حا مةقصم.
  ر ح يفره دس رل ت تبهرل  شر  إ ر ح  م 263-10 ارأل حا   روب حا ئة ر  30حا مةقصم حا جل ا : ؤ ي حا رةا   -

 وى االذيأل تسوحي  يفهت حا   ط حاس  تجلاشة حا صرالجم حا سبةقرل   ا را ةل  ت راا حا مةقصرم   وارة بةااجرأ  رأل 
 بةاط ق حا ةجوجفم.  حل ا جس ة حم است حخ ان  أل شذح   ب ا جس ةئ ححا س شجفأل ي  شدا 

 :   يسهررة بأجهررة 236-10حا بلاررم اررأل حا   رروب حا ئة رر   31 ررةا  : ي ررل جصررم  الفهررة حاحمجس ةئفررم حم س ررةة  -
ل  ب ارر جس ررة ح"إ رر ح   دررون حا  شررجفأل حا رر خص اهررت دس ررل ت  رر ض يفرره شررت حا ررل و ن خصفصررة اال فررةب دررذاك ببررل 

 حل ا  مخسفةة حا  شجفأل خ  ح  حا مةي م  مرلاة يسبالرا حلار  بب الفرةا اب رل   حمجس ة  تمفذ حا صالجم حا سبةقل  
 .ب  ذحا بش فم خةحم"

                                                 
حا  ةخررررم يرررر   58حا سعرررر أل تم ررررفت حاصررررف ةا حاب وافررررمل   اررررل  ة رررر فم  ررررلا  07/10/2010حا رررر ةخ يرررر   10/236حا ئة رررر   حا   رررروب -1

حا سعر أل تم رفت حاصرف ةا حاب وافرمل حاا ارل    18/01/2012حا ر ةخ ير   12/23ل حا بلل  حا س ت ب و ي حا   وب حا ئة ر  07/10/2010
حا سبالرا دسم رفت حاصرف ةا حاب وافررمل  13/01/2013حا ر ةخ ير   13/03ل  حا   روب حا ئة رر  265/01/2012حا  ةخرم ير   4ة ر فم  حابرلا 

 .13/01/2013حا  ةخ ي   2  ال  ة  فم حابلا 



 -بسكرة–وحدة سكنية  60جاز دراية حالة مشروع إن                                                  : رابعالفصل ال 

348 

 

شر  حخ ر ح  حارذ  ت رمح حاصرف م ب و اره اال سبهرل  236-10ارأل حا   روب حا ئة ر   33 ؤ ي حا ةا  حا  حيل : -
حاذ    لب حاب ض حلقا   مرةل  ت ر ا حاب الفرةا حاا رفطم ارأل حارم ا حابرةا   م تارص إم حا    رةا حااةضربم 

 .اال ةجون حاا حئ   
شر  إ ر ح   عرع ة رةل حافرأل ير  امةي رم  236-10ابلارم ارأل حا   روب حا ئة ر   34 حا  رةب م: ؤ ري حا رةا  -

ب    ةافررم ب  يمفررم خةحررم.  ارري بن   رر ا ايسرر   حقسصررةا مقصررل إجاررة    الفررم ت ررس ا  الرر   وحجرري ت مفررم ب  
 ش  ط حا  ةب م  ال  د جرةاج اال  ر     ج رةب اال  رةب م  كرذح اجسروى بظ يرم حاارلاةال  حلظ يرم حاس مفرم  حا ةافرم.

-10حا   رروب حا ئة رر    اررل   حا  شررجونل يرر  ا ؤالررم ب ارر ل   ررلب  رر ض ت مرر  ي ررال يوضررح اجسرروحا ب و رري
236. 

 ت  ا حاصف ةا حاب وافم إؤلى حاب الفةا حآلتفم ب  بكث : 13 حا ةا  236-10حا   وب حا ئة    ب و ي
شفا ب  ت افت ب  شلبل ام رأ  ب  إجاة  حلشغةل: تهل) حف م حلشغةل إا  قفةب حا  ة ل دامة  ب  حفةجم ب  تأ -

حااموا حاسر  تجرلاشة حا صرالجم  حؤس حب    امهةل ب ة ي  ذاك حاساهف حا حا  س كم حاع  ةام م سغااهةل ي  ظا 
حا سبةقرل  حرةؤام حا  رر   . إذح ترت حارمص  الرر  ت رل ت خرلاةا يرر  حاصرف ةا  ارت تساررة   ااةاغهرة قف رم حلشررغةلل 

 يإن حاصف م تدون حف م بشغةل.
حا صالجم حا سبةقل  ب  إ اةة ب  اوحا او هم اسالافم حاجة ةا حا سصالم دم ةطهة  حقسمة تهل) حف م حاالوح ب إا   -

 وةا. يإذح كةجم بشغةل  ضع  تمصفي حاالوح ب الة م ض أل حاصف م  م تساة   ااةاغهة قف م شذا حاالوح بل حاالى 
 يإن حاصف م تدون حف م اوح ب.

وح ب اوحا تاهف  ب  ام رآا إجسة فرم كةاالرم غفر   ليرل   حاسر  ا قسمة ححا سع مم ك ة   دأل بن ت  ا حاصف م 
تدون ال    الهة اع وجم ب  اجلا  بع ةن  توضح كفففةا تطافا بؤدةب شذا حاف   ل  مل حاجة م ب و ي ق حة 

 ا س ر دفأل حاو ا  حا دالف بةا ةافم  حاو ا  حا بم .
تمففذ ا ةةاع ب  د حاج تاهف حا   وافم اعر ةن   حؤس ةماجل تهل) حف م حالةح ةا إا  حا فةب دلةح م جع -

.  ت رر ا حررف م حالةح ررةا  مررل إدرر حب حررف م بشررغةلل اهررةب حا  حقاررم حاس مفررم ب  ح ررسغااهةبؤ ررأل شرر  ط إجاة شررة ب  
 حاافوت مفم  حخش ح)  ال  حلشغةل  حا  ة ل  حاس مفم افةئل  حةؤي حا     .

   حالةح ةا.ب  حاالوح ب بحف م تاسالف  أل حف م حلشغةل  باة حف م ت ل ت حاالاةا يه  كا  -
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ابلارررم ارررأل حا   ررروب  10 ؤ ررري حا رررةا  ذارررك   حاسةافرررمب  إدررر حب ب  حرررف م  اررري ترررويف  حاو رررةئا  ذ رررا تمففررر ارررأل ب
 1 :236-10 حا ئة  

  ارأل  جلا شذح حاليس  حلؤدةب حخاحةارم حابةارم حااةحرم بدرا جرو  (:C.C.A.G)اإلدارية العامة  بنوددفتر ال -1
خررلاةا   اهررل) اافررةن حلؤدررةب حا ال اررم ادررا طرر ) ك ررة  جررلا حخخسفررةة  –توةاررلحا  - إجاررة حا بجرروح  حاصررف ةا

 حابةب اإلاحة  األ دفأل ااسالف حادفففةا حاسم ف فم.
 اجلا شذح حاليس  حا ر  ط حاس مفرم حا  رس كم حااةحرم بدرا طةئفرم ارأل  :C.P.C))دفتر التعليمات المشتركة  -2

يس ت ايس  حا   ط حخاحةام حابةامل ك ة بجه  جلا بةام ام ادا طةئفم األ حاصف ةا كفففم تجليل حاصف ةا  شو م 
 حا ب   ش  ط ت ليل حاس اف ةا  حاساالفص  ااي بن  صةاق حاو ا  حا اسص  ال  ايس  حاسبالف ةا حا  س كم.

درا حرف م بةاسفصرفا :  است ب و ي شذح حاليس  تجليل حا   ط حااةحم بC.P.S))دفتر التعليمات الخاصة  -3
  تالة حخشةة  إا  بجه بةام ام اهذح حاليس   ا ةب فه يإن بؤدةاهة اال ام  م ت  ح حخاحة  ب مةق سهة.

يررست إ ررلحا ايسرر  حا رر  ط اررأل طرر ) حخاحة  قاررا إدرر حب ب  حررف م  ااالررغ اا فررع حا س شررجفأل اطالبررة إ ررةشت  ررأل 
م ؤفأ  جلا ب و اه كفففةا إد حب  تمففذ حاصف ةا ي  حا   ط حابةام.  ابسا  ايس  حا   ط ب ة  تدواأل حاصف 

لحا ايسر  بةام ام ل الوش حاس حض  يماغ   الر  حخاحة  إ ر   ؤسإطةة حلؤدةب حاسم ف فم.  قاا كا جلح  اال مةي م 
  ءداغه اا فع حا س شجفأل.حا   ط بةالقم حاا ام 

   إد حب حا مةقصم  اي ح س ةا  ل  ااةائ بش هة:  مل
: تاعع حا مةقصةا بصوة  إا حافم اال مةي مل  تبم  ب الب حا مةي م شمة شو إ طة  حاف حم مةي ماالب حا  •

 ادا األ توي ا يفه ش  ط حا مةقصم افس لب بب ضه اإلاحة  حا سبةقل ؛
 أل ط اا تطافا االب حا مةي م يسج ا االب حا  ة ح  دفأل حا س شجفألل يةا  ة ح  باةب  ذاك  :االب حا  ة ح   •

اذاك  حاصف م  بةاسةا    دأل ح ساةةشة اصلة حا مةي م. ابةب ت ص   ال  كا تفعفا ي  إ مةاحا  يا ح
يةؤس حب حا مةي م  ب ض إا حافم حا بةاالم حا س ة الم ادا حا بمففألل يةا  ة ح  إذح ش  ي  جفه حاوقم ب ة  

 حا مةي م.
ا مةي مل ك ة  بسا  حخشهةة االب حخشهةة: تاعع حا مةقصةا االب حخشهةة حاذ   بسا    فالم اع ةن ح •

  فالم اع ةن حا فةيفم  بةاسةا   ب ا  ال  حؤس حب حا ةجون إذح يةا مةقصم تالب بةال و  حاب وافم اال مةي م 

                                                 
حا سع أل تم فت حاصف ةا حاب وافمل   ال   07/10/2010حا وحيا  1431شوحل  28حا  ةخ ي  10/236حا ئة    حا   وب 1

 . 65-55ص ص حا سع أل تم فت حاصف ةا حاب وافملل 07/10/2010حا  ةخم ي   58ة  فم  لا 



 -بسكرة–وحدة سكنية  60جاز دراية حالة مشروع إن                                                  : رابعالفصل ال 

350 

 

 أل ط اا حخشهةةل  اج ة حخ ان اال مةقصم بةاالغم حاوطمفم  بالغم ب مافم  حؤل   ال  حلقا ك ة  دون 
 حا سبةاا حاب وا    ال  حلقا ي    التفأل يوافسفأل  طمفسفأل. إ اةةاة ج  ا ي  حام    حا   فم اصف ةا

  1ثانيا/ مراحل إبرام الصفقة:
إن إد حب حاصف ةا حاب وافم تف ض حم ساةبم األشلح) حا  ط   ا ا ة  حاس  تل ة بغالاهة ؤول حاس فف   

حم  حا جةي م  ال  حاافل األاوحل حاب وافم كذاك األ بشلحيهة تفعفا حا صالجم حابةام  ال  حا صالجم حااة
توح ن اصةاح حاط يفأل. إن إد حب حاصف ةا  أل ط اا حا مةقصم تسابهة   الم األ حخ  ح حا تسبالا ب وح ل 

 .حخ انل  قوح ل  ء  ح حا تسبالا بةخسفةة حا سبةاا حا سبةقل ابهة
 أل ش  ط : يإذح ةغام حا صالجم حا سبةقل  ي  حاسبةقلل يإن ب ا  خطوحتهة ش  حخ ان مرحلة اإلعالن -1

حاب ل  ابل شذح حخ ان ب ثةبم تو فه حال و  اال حغافأل ي  حاسبةقل.   صل بةخ ان إ صةل حابالت إا    فع 
حا حغافأل بةاسبةقل  ءداغهت  أل كفففم حاجصول  ال  ش  ط حاسبةقل  جو فم حا وححفةا حا طالوبم  ادةن   اةن 

 .إ  ح  ب  شدا األ بشدةل حا مةقصم
 ان ب  حال و  اال مةي م ي تاهة قةجون حاصف ةال يه  اوضو م ب ة ة األ ب ا يةاس حاةا  ش  ط حخ

تج فا يبةافم حاطالي حابةبل  كا شذح ض ةجة اال  ة ح  ي  حا بةااا  ؤ ام اخول حا س شجفأل خد حب حف م 
 . 236-10األ حا   وب حا ئة    50  وافم.  شذح اة جصم  الفه حا ةا  

ؤس   دون شمةر ااةل ؤ ف   اال مةي م دفأل حا حغافأل ي  حاسبةقل اع   شذح حخ ان  بل ش طة ض  ةاة
حخاحة ل لن ببد حا حغافأل ي  حاسبةقل قل م  بال ون بجة م حخاحة  إا  ذاكل  األ جةؤفم بخ ى يإن حخ ان 

  جول دفأل حخاحة   بفأل قصوة   واشة  ال  طةئفم ابفمم األ حا وحطمفأل بجام بجهت  ؤلشت حاذيأل ت لاوح.
 ج  ح لش فم حخ ان ادوجه بن حا مةقصم م تست إم به  بن حاسبةقل م يست ك ة ل   ةام إم بإتاة   

ب الوش حا مةقصم ب ة ي ا  إا  جسفام افةاشة بن م تبةقل  ا ن إ انل ي ل يصا حا     ي  قوح ل حخ ان 
 ط اا: األ قةجون حاصف ةا حاب وافمل  ادون حخ ان  أل 49 شذح ب و ي حا ةا  

 ج   حخ ان  أل حا مةقصم ي  يوافسفأل اجالفسفأل ب   هواسفأل. •
 تج ا  إ ان حا مةقصم بةاالغم حاوطمفمل  بالغم ب مافم  حؤل   ال  حلقا. •
 يم   حخ ان  ال   افا حاو وش ي  حام    حا   فم اصف ةا حا سبةاا حاب وا . •

                                                 

حا سع أل تم فت حاصف ةا حاب وافمل   ال  ة  فم  07/10/2010حا وحيا  1431شوحل  28حا  ةخ ي  10/236حا ئة    حا   وب -1
 .27-13ص صحا سع أل تم فت حاصف ةا حاب وافمل األ ل 07/10/2010حا  ةخم ي   58 لا 
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ل ةا حاوم مل غ ) حاساةة   حاصمة م  حاج ) إاصةق إ ان حا مةقصم بةا   حا حا بمفم: حاوم مل كةيم دال •
  حافاؤمل  حا لي ام حاس مفم حا بمفم االوم م.

 ا س ط قةجون حاصف ةا حاب وافم بن يسع أل حخ ان  أل دفةجةا إا حافم ؤلاشة  ضاطهة ي  جص حا ةا  
 .236-10حا ئة   ةقت األ حا   وب  46
: ببل إطا  حا س شجفأل  ال  حاو ةئا حا سبال م  المؤقتةالمرحلة الثانية وهي اإلجراءات السابقة للمنح  -2

 بةاصف م  أل ط اا حخ انل   وب حا س شجون دس ل ت  طة حتهت األ ب ا حا ف  بةاصف م.
:  تب ) حابطة حا بأجهة حاب  ض حاس  يس لب دهة حلشاةص ي  حاصف م  حاس  يسافأل األ تقديم العروض -

لب حا فةب به  ي ة اال وححفةا حا ط  ؤم ي  حاصف مل  كذاك تجليل حا ب  خااهة حاوحف حافم  ا ة   سطفع حا س 
 حاذ    س ؤه  حاذ  ي تع   ال  ب ة ه إد حب حاب ل يف ة او ة م  الفه حاصف م.

 قل ب طم حا الطم حاس لي ام اال صالجم حا سبةقل  ي  إخسفةة حل ا حاذ  يمة اهةل ادأل ش اطم ا ح ة  
حاصف م  حا ل  حاس لي ام حاا ام اسجعف  حاب ض  ء صةل حاسبهلحا  شذح اة  مةح  ابفمم اثا تب فل اوضو  

 حا سع أل تم فت حاصف ةا حاب وافم. 236-10األ حا   وب حا ئة   ةقت  50قعم به حا ةا  
 امهل اة  اي بن ت س ا  الفه حاب  ض  حاسبهلحا  51ي  حا ةا   236-10ك ة ؤلا حا   وب حا ئة   

  تس ثا ي : حا  لام األ حا س شجفأل
  ض ت م   اسع أل اة يال : حاسص اح بةخكسسةشل  ال  بن  عاا حاو ا  حا دالف بةا ةافم ب  حة ج وذ    •

 ا  ةام حاسبهل  حاسص اح بةخكسسةش  حاسص اح بةام حشمل حاب ض  يا حا   ط حا بالأل  مهة؛
 لي    ك  .   ض اةا   ا  ا  ال  اة يال : ة ةام حاسبهل؛  ل ل حل بةة بةاوؤل ؛ تفصفا ت  •

يابل   الفم حخشهةة  ء طة  اهالم اجلا  اال بمففأل اسجليل اوحقفهت حتاةا شذا حا مةقصم يإن  ال  حا هس فأل 
بن  ج ة ح    ضهت ؤ ي حام وذج حا جلا األ ط ) حخاحة ل إذ ت  ا حاسبهلحا  ال  كا األ حاب ض حاس م  

 ه  اةة  "م  فسح"؛ حاب ض حا ةا   اوضع كا   ض ي  ظ ) امفصا  ا فا؛ تدسي  الف
 : ب ملا اه م يجص حاب  ض إا  اامسفأل ش ة اامم يسح حلظ يم  اامم ت ففت حاب  ض؛فحص العطاءات -
اامم يسح حلظ يم: اه م يسح حلظ يم ت وب دهة اامم إاحةام  جلا ت دفالهة ا   ل حا صالجم حا سبةقل ل ك ة  •

سصةحةتهة؛ إن اامم يسح حلظ يم م ت الك  ال  حخ 236-10األ حا   وب حا ئة   ةقت  122جصم حا ةا  
إدلح  ب  ةب  ؤول    ض حا سبهليألل  افه اهة حاجا ي  بخذ ق حة ؤول شذا حاب  ض يه  ادالفم ي ا 

 بفسح حلظ يم حاس  تت إيلح هة ي  حآل ةل حا جلا .
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حا سع أل تم فت  236-10األ حا   وب حا ئة   ةقت  125اامم ت ففت حاب  ض: ا ل جصم حا ةا   •
حاصف ةا حاب وافم ي  شذح حاصلا  ال  اة يال : "تجلن الى كا اصالجم اسبةقل  اامم احئ م اس ففت 
حاب  ض"  شذح األ ب ا تجالفا  ت ففت كا حاب  ض حا  لام  حوًم لؤ أل حابةةضفأل ا مجه حاصف م األ 

ع ةجةا حاس   هم  ح سد ةم اسمة ا   الفةا حا قةبم حالحخالفم األ  هم بخ ىل  اد  م تم طع  ال الم حا
ب  لشة حا     ي  ااةل إد حب حاصف ةا حاب وافمل تت إؤلحن اثا شذا حاالاةن  ال  ا سوى كا اصالجم 

 اسبةقل ؛
حاس  تمص  ال   236-10األ حا   وب حا ئة   ةقت  56 ااي بن تست   الفم ت ففت حاب  ض  ي ة اال ةا  

 بجه  اي بن   سمل شذح حمخسفةة ي  حل ة   ال  اة يال :
 جةا حاس مفم  حا ةافم.حاع ة •
 حا ب   حامو فم    ةل حاسمففذ. •
 ش  ط حاس واا حاس  ت مجهة حا    م حل مافم  حاع ةجةا حاساةةام  ش  ط ا ت حا مسو ةا؛ •
 حخسفةة ادةتي حالةح ةال ببل حا مةي م حاذ   اي بن   مل ب ة ة إا  حاطةدا حاس م  ااقس حؤةا. •
حاجصص ب  حا مسو ةا اوضو  حاسبةاا حاثةجو  ي  حا وق  حاوطم   بش فم حمقسصةاحاسدةاا اع  •

 حاا حئ ام؛
 تبسا  ا ؤالم حا صةاقم  خ  ا حؤا حا مةقصم  مرحلة المصادقة على الصفقة وإتمام شكليات اإلبرام : -3

 تست األ قاا حا    ل  أل حاصف ةا ب  حا الطم حاوحفم بةام ام االا ة ةا حا جالفمل  تصاح جهةئفم دهذا 
  تصح حاصف ةا  م تدون جهةئفم إم إذح  حي م  الفهة حا الطةا حا اسصم حآلتفم:حا صةاقم  م

 حاو ا ل يف ة  اص حف ةا حال ام. •
 ا   ل حاهفئم حاوطمفم حا  س الم. •
 حاوحا ل يف ة  اص حف ةا حاوم م. •
 ةئفه حا االه حا با  حااالل  يف ة  اص حف ةا حااالل م. •
 حا    ةا حاب وافم حاوطمفم؛حا لي  حابةب ب  حا لي  يف ة  اص حف ةا  •
 حا لي  حابةب ب  حا لي  يف ة  اص حف ةا حا    ةا حاب وافم ذحا حاطةبع حاصمة    حاساةة . •
 الي  حا    م حاب وافم حااصوحفم ذحا حاطةبع حابال    حاسدمواو  . •
 الي  ا ك  حااجأ  حاسم فم. •
 الي  حا    م حاب وافم ذحا حاطةبع حاث ةي   حا هم . •
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 ةب   الفم حخد حب  حا صةاقم  اي بن  دون حاب ل ب  ج وذج حاصف م حا وقع  الفهة األ   فع ببل إت
 حلط ح) حا سبةقل  اسع مة حاافةجةا حاسةافم:

 حاسب اف حالقفا بةلط ح) حا سبةقل . •
 شوام حلشاةص حا  شالفأل قةجوجة خاعة  حاصف م  حفسهت. •
 اوضو  حاصف م اجلاح  اوحوية  حفة اقف ة. •
 غ حا فصا  حا و   بةاب الم حاصبام  حاليمةة حاا حئ   ؤ ي حاجةما.حا اال •
 ش  ط حاس ليل. •
 ب ا تمففذ حاصف م. •
 دمك اجا حاوية . •
 تةةا  إاعة  حاصف م  ادةجه. •
 كفففم إد حب حاصف م. •
حخشةة  إا  ايةت  حل اة  حابةام  حاسبالف ةا حا  س كم حا طا م  ال  حاصف ةا حاس  ت دا    ح م يسا ب  •

 مهة.ا
 ش  ط   ا حا سبةاالفأل حاثةجوافأل  ح س ةاشت إن   ل ح. •
 دمل ا ح بم حل بةة. •
 دمل حا شأل حاجفة   إن كةن اطالوبة. •
 ج ي حاب وبةا حا ةافم  كفففةا ؤ ةدهة  ش  ط تطاف فهة ب  حامص  ال  ؤةما حخ فة  امهة.  •
 كفففةا تطافا ؤةما حا و  حا ةش  . •
 ش  ط اخول حاصف م ؤف  حاسمففذ. •
حامص ي    وا حا  ة ل  حام افم  ال  بج ةط امةحي   ال  قةئ م حا  سالافأل حل ةجي  ا سوى تأشفالهت  •

  كذح ج ي حل وة  حا مةيع حلخ ى حاس  ت مح اهت.
 ش  ط ح ساب حاصف م. •
 حا ةجون حا طاا  ش  ط ت وام حااايةا. •

 حاصف م األ ط ) حا اص حا اسص قةجوجة. بهذا حخ  ح حا حا اسالفم تمسه  كفففم حا مةقصم بةا صةاقم  ال  
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 المطلب الرابع: إدارة المشاريع اإلنشائية في ديوان الترقية والتسيير العقاري 
تبسا  حا  ةةاع حخج ةئفم األ بد   حا  ةةاع حا ما    ال  ا سوى حاليوحن حاوطم  االس فف  حاب ةة ل إذ    

وةا ك ة تدس ي بش فم األ كوجهة ذاك حابةاا حا ج ر اإلقسصةال ي تاا إجاة شة حةتاةطة   ف ة دسم فم حا اس ع  تط
 ج  ح اس ف شة بةاعاةام  حاسب فل  حااصوحفم األ ؤفأ طافبم كا امهة ي مهة اة ش  ا ةةاع  دمفمل  امهة اة 
ش  تاةةامل ب  حمة فمل يه  تجسةج إا  إاحة  ا ةةاع اجد م تع أل حاسمففذ حاافل اهة  حاوحول إا  حلشلح) 

 ظا حا األ حا سفا  الفه.  ط    شو حاسمففذ بأقا  هل  بقا تدالفم  ي حا 
  1أوال/ دورة حياة مشاريع اإلنشاء:

ا ة  ؤفة  حا  ةةاع حخج ةئفم تبم  ت  فت حخطةة حابةب األ  ةل إا  ا حؤا اس ال المل  شذا حا  حؤا 
 فة  حا  ةةاع حخج ةئفم. اس حبطم  ابس ل ببعهة  ال  حاابد حآلخ  ا ة  بالهة ت دا بةادةاا ا ة  ؤ

: اةح م حاال ى  ش  حا  ؤالم حاس  ت وب دهة ادةتي اساصصم األ قاا حا ةاكل  حاس  مرحلة دراسة الجدوى  -1
ت يع اه تصوة  أل الى  ل ى حا      األ ؤفأ تج ف ه األشلح) حا   و األ إج ةئهل  تست ي  شذا حا  ؤالم 

 الى توي  حا وحةا حاس  ت ا  إا  تمففذا  ت غفالهل  ا حؤا   ضع تصوة  أل الى تدالفسه  حا األ حا سوقع اسمففذا
حاسلي ةا حا ةافم ب مة  حاسمففذل  الى حابةئل األ خال حاب   حميس حض  حا سوقع اال     ل يسسالاص شذا حا  ؤالم 

يساالوة  دسجليل حلشلح)   ضع حاجالول حااليالم  ت ت ففت شذا حاجالول ت فف ة  ةاة  ت ت فف هة ب دا تفصفال   ببلشة
 ت  ا  .حا  حة األ قاا حا ةاك إاة بةا     بةاال  ي  حخ  ح حا  بخذ حا وحي ةا ب  ح ) حام    أل حا     

 حام ةط حاسةافم:
 ت لي  حلةبةه حاس   سبوا  ال  حا  سث   األ  ةح  تمففذ حا     ل  شا ش  ا ضفم اه دلة م كةيفم بب م. •
م حافمفم  تا ى خةحم ي  حا     ةا حاعا م  حاس  تجسةج إا  اةح م إادةجفم تمففذ حا      األ حامةؤف •

 ت مفم اس لام اسمففذشةل ب  اوحقع حاس ففل حاس  اهة ا ةكا يمفم خةحم تجسةج إا  حا بةاام.
حاسب )  ال  حاالوحئح  حا وحجفأل حا جالفم  حخقالف فم حااةحم بإقةام حا     ةال  حاس  تم ت تأ ف شة  ال  حاافئم  •

 حا جفطم.
 ي  حاسدالفم حا الئفم اال       اةح م إادةجفم تويف  حاس واا حاا ب اسمففذا.ت ل •
: باة بةام ام ا  ؤالم حاسص فت شر  حا  ؤالرم حاسر  يمرةط يفهرة بأؤرل حا دةتري حخ س رةةام حا فرةب مرحلة التصميم -2

 فررةا بغرر ض بب ررا حاسصرر ف ةا حا ب ةةاررم  حاسمففذ ررم  حاسفصررفالفمل  تجليررل حا وححررفةا  كررذاك  ضررع  ررلح ل حاد

                                                 
 احئ   حاسجدت ي  بجاة  حا  ةةاعل ايوحن حاس قفم  حاس فف  حاب ةة  اوم م ب د  . -1
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ا و  حا  ة افأل االلخول ي  امةقصمل  ت يست يف ة ببل ذاك حخسفةة حا  ة ل  يا ب ه  ابةيف  تعبهة ااةن ط ه 
 حا مةقصةا ب  حااهم حا موطم دذاكل  ت  ا حام ةط حآلتفم:

   ا حاسص ف ةا حمدسلحئفم  تطافا ب ه  ااةائ شمل م حا ف م ااخساةة األ حاالحئا. •
 اهمل فم اال      بأك اله  ذاك ببل ت  ف ه إا  تاصصةا  بج طم امفصالم.ؤ ةش حاسص ف ةا ح •
 اةح م حا ةدالفم حاسمففذ لج  م حا      حا اسالفم. •
 إ لحا حا  واةا حاسص ف فم  حاسمففذ م اال     . •
تاهف  قةئ م داموا ب  ةل حا      تعت   فع اة  اي تمففذا بةا وقعل افدس ا حا      بةاصوة  حا طالوبم  •

   واةال اع   ا ت لي  االئ  اد فم حاب ا بدا دمل ب  ج ةط.اال
 كسةبم اوححفةا دموا حاب ةل حاس  توضح ط ا م تمففذ  ش  ط إ سد ةل كا دمل ب  ج ةط. •
 :مرحلة طرح المشروع للمناقصة وتشمل -3
حخاس حب  تاهف  اسطالاةا حابطة   ت  ا حال و  إا  اخول حا مةقصمل  حاسبالف ةا حاس   اي حا  ة ل حا س لب •

دهة اساهف   ت ل ت  طةئه؛  كذاك حوة  حابطة   ش  قةئ م دموا ب  ةل حا       حاس     لب  ال  ب ة هة 
 ح بةة   ضه .

إ لحا ج وذج حاب ل  ا  ا حوة  حمتفةقل بةخضةيم إا  حوة  ض ةن حلاح  حا طالوبم  حاوح ي  ال   •
 اةا حا ةا م تاةا حآلخ األ.حا  ة ل ح سفةؤشة؛  كذاك حوة  ض ةن حاوية  بةماس ح

 تاهف    ةئا حابطة   ت  ا حا سطالاةا حاثان حا ةب مل بةخضةيم إا  حا  واةا  حا وححفةا. •
 حخ ان  أل حا مةقصم بةاصجف حا   فم    ةئا حام   حا ساصصمل  شو اة      بةا مةقصم حا فسوؤم. •
 حابطة . إ طة  حا  ة افأل حا حغافأل ي  اخول حا مةقصم حوة  األ   ةئا •
إ طة  حا  ة افأل اهالم  امفم اجلا ل  ذاك الةح م حابطة   ت ل ت    ض ب بةةشت ي  بظ يم اغال مل اع  •

 ت ل ت قف م حاسأافأل حخدسلحئ  حا طالوبم.
 : مرحلة التعاقد وتشمل -4
يسح حلظ يم  يجص    ض حل بةة حاس  ت لب دهة حا  ة اونل  حاس  ت  ا ب بةة  ؤلحا دموا حل  ةل  •

  ةا   ب  حا     . ء 
ت ففت قلة  حا  ة ل  ال  تمففذ حا     ل األ خال خا ته حا ةب م  حوة  حاع ةجةا حا ةافم  حلاحئفم حاس   •

 قلاهة.
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حخسفةة حا  ة ل حا مة ي اسمففذ حا     ل  شو حةؤي حابطة  حلقا ي  إ  ةا   ب  حا      ببلب تأشاله  •
ا  قلةته  ال  حا فةب دسمففذ حا      كةاًا األ حامةؤفم حافمفم ت مفة ي  حا  ؤالم حل ا ل اع حمط ئمةن إ

  حا ةافم.
ي  ؤةل حخ مةا حا اةش ل   وب حا ةاك ااةش   بإ مةا حا      إا  ا ة ل ببفمهل ب  ا ح الم  لا اجلا األ  •

 حا  ة افألل  ء مةا حا      إا  بؤلشت دل ن   ا امةقصم افسوؤم.
كسةدفةل  تدالففه دسمففذ حا      اع تجليل افبةا اه اا س ة  اع حا ةاك  إخطةة حا  ة ل حاذ  تت حخسفةةا •

  ذاك اسوقفع   ل حا     .
ي  ؤةام  لب ؤعوة حا  ة ل ي  حا فبةا حا جلال   وب حا ةاك بإ مةا حا      إا  حا  ة ل حاثةج  حاذ   •

 ق دفأل قف س   ب  حا      يالفه ي  قف م إ  ةا   ب  حا       اط ئأل حا ةاك إا  قلةتهل اع خصت حاف
 األ حاسأافأل حخدسلحئ  اال  ة ل حل لل  ةا بةق  قف م حاسأافأل إافه اع إخطةةا كسةدًفة دذاك.

توقفع حوة  حمتفةق دفأل حا ةاك كط ) ب ل اع حا  ة ل كط )  ةج ل ب  األ  فوضه ب  امهت دسفواد  •
 حاس  ت  ا   ةئا حابطة  اع ج   حمتفةق ة    االسوقفع  ال  حاب لل  ااي إةيةق كةيم ا سملحا حاسبةقل 

 اد   صاح   ً ح امه.
   وب حا ةاك د ا ااالغ حاسأافأل حخدسلحئ  إا  بةق  حا  ة افأل حاذيأل ات   ع  الفهت حمخسفةة. •
 مرحلة التنفيذ: -5
قفةب حا  ة ل بة ساب اوقع حا      ب و ي اجع  ح ساب ة   ل  تاهف ا بةا م آا حا  قسم حاا ام  •

 ة  حا     ل  حا دةتي  حل وحة  حااوحبةا  حا  حيا حاجفوام حاا ام طول يس   حاسمففذ.خاح
ك ة   وب حا ةاك دسبفأل  هة  إش ح)   وب ب سةببم تمففذ دموا حاب ةل بةا     ل  ذاك االسأكل األ قفةب حا  ة ل  •

 بةاسمففذ حالقفا اال  واةا  حا وححفةال  حماس حب حاسةب بدةيم ش  ط حاب ل.
  وب حا  ة ل بجص  حاد فةا حاس  تت تمففذشة  ال  حاطافبم بةا وقع  ال  يس حا  امفم اجلا  بةاب لل  •

 ت ل  هة االاةن حخش ح)  ذاك اص ) قف سهة ب ب  حاب لل ي  حوة  ت    بةا  ساالص حااةة   اسوا  
  هة  حخش ح) ا ح بسهة  ح س ةاشة كليبم تجم حاج ةش ت    بةاليبم حااةةام.

:   وب حا  ة ل بإخطةة حا ةاك كسةدفة بإجسهة  تمففذ دموا حل  ةلل  طالي ت الفت تي التسليم واإلستثمارمرحل -6
حا      ت الف ة حدسلحئًفةل يف وب حا ةاك دس دا اامم ح ساب ت س ا  ال  امل ش امهل  األ  هة  حخش ح)  ال  

حا  ة ل كسةدفًة دذاكل بجفأ ت وب اامم حا     ل  ح س ةة  حا     ل  تجليل او ل ا اةة  حا       ءخطةة 
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حم ساب ببل حا  ح بم حالقف م ادةيم ا سملحا حاب ل األ ة واةا  اوححفةا  ش  ط  ةام  خةحم؛ بةا   ة 
  ال  حا      االسأكل األ اطةب م حاسمففذ ا  سملحا حاب ل.

 تم  ت ا ؤالم حاس الفت دل ةشة إا  اة يال : 
فت   فع حل  ةل حاس  ب ملا إا  حا  ة ل  تت حمتفةق  الفهة تبةقل ة :  شو ت الالتسليم المؤقت للمشروع •

 ا    ت الف ة ا قسةل ب بم  بن حا      يا   تجم ا   افم حا  ة ل افس    امفم اسفا  الفهة دفأل حاط يفأل 
 مل إ  ح  حاسبةقل  ذاك االسأكل األ بن   فع حل  ةل قل ت م بةا دا حاصجفحل  ءذح اة ظه ا  فوش ب  

حتج لخطة  ؤل م ب مة  حاسمففذ يإن  ال  حا  ة ل إحاؤهة  ء ةا  تمففذشة األ  ليل  ذاك خال يس   جو 
 حاع ةن.

حاس الفت حامهةئ  ادةيم حل  ةل  مل حج عة  يس   حاع ةن حا سفا  الفهةل  شمة : ب  التسليم النهائي للمشروع •
 بخف ح ا ؤالم حخ سث ةة حاس  يست يفهة ح سالحب يس لب حا  ة ل بةا طةاام بةا االغ حا جسا  اه الى حخاحة ل 

 حا       ي ة االغ ض حاذ  شفل األ ب اله.
 ثانيا/ مسؤوليات وأهداف المقاول أثناء تنفيذ المشروع اإلنشائي:

حا  ررررة ل ذ  حااارررر   حافمفررررم حابةافررررم  حادفررررة   حخاحةاررررم حا س حك ررررم شررررو ذاررررك حاررررذ  ت ررررع  الفرررره اا و ررررم اررررأل 
غت ارأل تبرلا حا  ر  افةا إم بن حلشرلح) تا ر   حؤرل   شر  حاسمففرذ بأقرا  هرل  بقرا تدالفرم حا    افةال  ادرأل برةا  

  بقا  األ ا دأل. 
 :تقع على عاتق المقاول المسؤوليات التالية -1
حا  ة ل شو حا    ل  أل  اام   وا  حا      خال ال  تمففذا  ال  حاصفةجم حا مصوص  الفهة ي   •

 حاصفةجم يفسج ا حا  ة ل إحاه حااالا  ال  جف سه؛ حاب لل يإذح ؤلن خالا ب مة  ا ؤالم
 حا  ة ل ا   ل  أل  اام حا وحةا حاا  ام  ايع ب وةشت  حاسأافأل  الفهت ب مة  توح لشت ب وحقع حاب ا. •
حا  ة ل ا   ل  أل  وا  حا وحا حا  ال م إافه م سب ةاهة ي  حلج طم حا اسالفم اال       ط ق حاجفة   •

  أل حل  ةل حاس  تت إجاة شة  ات يست ت ال هة ببل اال ةاك.  الفهةل ك ة  دون ا   م
  ع  ال   ةتا حا  ة ل حا فةب با فع حل  ةل حا طالوش تمففذشة طا ة اال وححفةا  حا   ط  حا  واةا  •

 حاهمل فم حاس  تت حاسبةقل  الفهة خال حا ل  حا جلا  اال     ؛
شذح   سع   ضع حاا حاج حا امفم حا مط فم حا ةدالم حخاس حب بةاوقم حا جلا حا سفا  الفه اسمففذ حا         •

االسمففذل ك ة   سع  تويف  حا وحةا حاا ام االسمففذ خال حافس   حا جلا ل يةا  ة ل ا   ل  أل حاسأخف حا 
حامة  م  أل إش ةاه ب   قو ه ي  بخطة  يمفم ب  إاحةام ت اام ي  تاة   ال  حاسمففذ حا مصوص  الفهة 
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جم حلخطة  جة  م  أل حااهم حا ةادم كسأخف شة ي  ت الفت حا وقع ب  ت الفت حاو ةئا تبةقل ةل باة إذح كة
 حا اططةا ب  تأ فالهة األ  ةل ب  تأخ شة ي  ح ) حاليبةا حا ةافم يإن اال  ة ل بن  طةاي دس ليل ال  

 حاب ل.
ش  مهة ب    ثالهة  ال  حا  ة ل حماس حب دسمففذ حاسو فهةا  حاسبالف ةا األ قاا حااهم حا ةادم ب  األ يمو  •

كةم س ةة  حا بفأل األ قاالهةل لن حخخال دهذح حماس حب األ شأجه بن  جلن حاسوت  دفأل حا  ة ل  حااهم 
حا ةادم ا ة اهة األ ا ة يبةل ي  ت فف  اا اةا حا       اه ؤا حا سةببم  حاسلقفال  ءتاةذ ااسالف 

 ب  تبلياله.حا  حةحا  ال  حاا جةاج حا ام  اال       اة  اي إضةيسه 
: يهل) حا  ة ل األ   الفم توقفع حاب ل اع حا ةاك حاوحول أهداف المقاول أثناء تنفيذ المشروع اإلنشائي -2

 إا  حلشلح) حاسةافم:
 تجليل  األ تمففذ حا     . •
 تج فا ب ال   ةئل اةا  األ خال تمففذ حا     . •
 تامي ؤل ن حا اةط  احخا اوقع حاب ا قلة حخادةن. •
   ي  حا   ط حاا حئفم اثا غ حاةا حاسأخف  ب مة  تمففذ حا     .تامي حاوقو  •

 1ثالثا/ طرق إنجاز التقديرات في المشاريع اإلنشائية:
تبسا    الفم ت لي  حاسدالفم باح  شةام ي  إاحة  حا  ةةاع حخج ةئفم  ش طة ب ة فة ي  إد حب حاصف م حاب وافم 

 بةاسةا  جاةؤهل األ خال ت ل ت حا  ة ل حل ة فةا حاس  ت وب ك ة ت ا  ا ة يبةم ي  تج فا بشلح) حا      
 الفهة اف حجفم حخاحة   ا حقام تدالفم حخج ة  ي  حا  حؤا حااؤ م.  است ضاا شذا حا فت اسبده حا   ) حااةحم 

 بةا      حااليل اثا  قسه  ادةجه  ت  ا شذا حاط ق حاسةا :
حخسفةة  ؤل  قفة فمل األ  ت ض ش  لا حاوؤلحا دسدالفم  : تبس ل شذا حاط ا م  ال أسلوب سعر الوحدة -1

حاوؤل  حاس  اافم  ذاك اس لي  حاسدالفم حخ  ةافمل تبل شذا حاط ا م اففل  ب دا كاف  ي  حاجةما حاس  تطالي يفهة 
 حخاحة  ت لي حا ب افم بةم س ةا  ال  قلة قالفا األ حا بالواةا.

ال   ب   ؤل  حا  ةؤم كأ ة  اس لي  حاسدالفمل ؤفأ يست : تبس ل شذا حاط ا م  أسلوب مساحة السطح -2
ض ش ا ةؤم حاطوحدا حخ  ةافم دسدالفم حا س  حا  بع حاوحؤلل إذ بجه األ ب ا تويف  ب ة  اال  ةةجم دفأل حا  ةةاع 
حا اسالفم يإجه يست ؤ ةش ا ةؤم حاطوحدا األ حلببةا حالحخالفم اال ام ل  ش  تا ب ب دا كاف  ا ةةاع حا لحة  

   ةةاع حا دمفم حاس  تبس ل  ال  االب حمةتفة  حا وؤل. حا
                                                 

 .جاة  حا  ةةاعل ايوحن حاس قفم  حاس فف  حاب ةة  اوم م ب د  إاحئ   حاسجدت ي   -1
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: ت  ا شذا حاط ا م دس لي  ت  اا  بكث  تفصفال ل لن شذا حاط ا م ت با حاسدالفم أسلوب الكميات التقريبية -3
بةاب ا حافبال  حاذ   فست تمففذال  ال   ده حاط ق حا ةب م حاس  ت لة يفهة حاسدالفم  ال  ب ة  حا فة ل ت لب شذا 
حاط ا م ت لي  افصا  بكث   حقبفم غف  بجهة تسطالي  قم   هل بكا   ابالواةا ب دا ادثفل إذ  فعا 
حا  ة اون شذا حاط ا م  مل قفةاهت دسجعف     ضهت  ال  ب ة  ة واةا  ااططةال إذ بجه  مل ح ساب 

  ملشة يست تجليل حاب  ض ت  ح شذا حاط ا م االس لي  بأن   سفةا امه اغ ض حا  ةةجم اع حاب ض حلقال 
  حمخسا) دفأل حا ب األ ب دا   اع.ب اةش 

 ا ة شو  لي  بةاذك  بن ت لي  تدالفم حا      ش    الفم اجل ا  حالقم ج افة  حا اي ي  ذاك ي  ع إا  
تف ا ا     حاس ففلل  حاذ   ابا األ كا ا     ؤةام خةحمل  بةا غت األ شذح يإجه   دأل ا اص الةش ذ  

 ابالواةا األ ؤ ةش حاسدةافف ا     ةا  ةب م حا فةب دس لي  تدالفم ا      ليل دلقم ا اوام.خا   بة سالحب 
قاا حاال  ي  ت لي  حاسدالفم  اي حتاةذ ببد حا  حةحا ي  ببد حلاوة حاس  تسبالا دسمففذ حا       ت    

فذ حا     ل  حاا جةاج ااةش    ال  اقم حاس لي ؛  ت  ا شذا حلاوة  هة  حخش ح)  ال  حاسمففذ  ط ا م تمف
حا ام  حا الئ   ابلحا حاسمففذل  حاو فالم حافبةام ي  بجأ اثا شذا حلاوة  حتاةذ ق حةحا حاس  تسبالا دهة ش  

   ل إ س ة   عت طةقت إاحة  حا       حاهفدا حخاحة  اال  ة ل ا أل اليهت حاصاؤفم ي  حتاةذ حا  حةحا.

 بـ والية بسكرة سكنيةة وحد 60وصف مشروع بناء  :المبحث الثاني
فيل   بأقرا حاسدرةافف حا  دمرمل حا رغا حا رةغا ارليوحن حاس قفرم  حاس رفف   ُتبسا  ا أام دمة  ام ل ب وححفةا  د
ررل حاساطرفا حاافررل اسالرك حااطررو ل ُ مصر  اهررت ير  جاةؤهررةل  ُا صرل بأقررا حاسدرةاففل دمررة  امر ل بأقررا  حاب رةة ل  ُابي

 كررأ  ا رر    دمررة  ، تس ررت شررذا حا مررة ل بةاا ررةطم بةاسصرر فت حاررلحخال   حااررةة  حاسدررةافف حمقسصررةا مل  غةااررًة اررة 
يررست تمففررذ حا  رر    اررأل طرر ) حا  ررة ل ببررل توقفررع حاب ررل  تجليررل ااسالررف حا  حؤررا حا ئف ررفمل إذ بن كررا  ارري بن 

حا روةا  ح رسالحبا ؤالم تست األ خال اا و م األ حلج طم حا سسةافم حاس  تست ي   األ اجلال اع اجة ارم ت روام 
 يس   حاسمففذ حا جلا . حجسهة األ يوب آلخ  ؤس  

 وحدة سكنية 60المطلب األول: التعريف بمشروع بناء 
  2014-2011حاارررةاه شرررط   رررةج     جرررةاجاحاإطرررةة يررر  حخج رررةئ  اجرررا حالةح رررم   رررأت  شرررذح حا  ررر   

ذ  يسعر أل إجارة  بكثر  ارأل اةام حا فل ةئفه حاا هوةارم ير  اارةل حا ردألل شرذح حاا جرةاج حاعرات  حاط روه حاراف
اررأل  دارر حاج  رردمفم ضررا م ب ررد     ؤررل   رردمفم  الرر  ا ررسوى حا طرر  حارروطم ل ؤ فررم يفرره  م ررم 02االفرروجفأل  

 ؤررل   رردمفم دررر   60شرر  إجاررة  ل  حاجصررم حاسرر   ررفست حاس كفرر   الفهررة يرر  شررذح حا  رر    حخج ررةئ  ااسالررف حاصررفغ
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طم  االس فف  حاب ةة  اوم م ب د    حا  ة ل حا دالف بإجارة  ب د    قل بد ام حف م شذح حا      دفأل حاليوحن حاو 
 :يال  ل  األ بد   حاافةجةا حااةحم بةا       فست ذك شة ك ةشذح حا     

 :وصف المشروع أوال/
 البطاقة التقنية للمشروع:  -1
 ا دأل اجال  اوم م ب د  . 60حا      : دمة   ح ت •
 ةة  اوم م ب د  .حةؤي حا      : ايوحن حاس قفم  حاس فف  حاب  •
 حاوح   ال  حا سةببم  حالةح م : ادسي حالةح ةا  وا    شف . •
 ."Control Technique de Construction"حاهفئم حا  حقم : شفئم حا  حقام حاس مفم اوم م ب د    •
 22/05/2013تةةا  دلح م حا      : •
 18/01/2015تةةا  جهة م حا      : •
 شه  20ال  إجاة  حا      : •
 128.736.592,04 دالفم حخ  ةافم اال      :حاس •
 اوقع إجاة  حا      : احئ    ةاام حاوحا   م م ب د   •
 2ب 2985حا  ةؤم حا اصصم اال      :  •
  أل تمففذ حا      : ا ة ام قوا ت اا  ر حا    ل •
 اوم م ب د   "CTCحخجاة   حا سةببم :   وب ب سةببم إجاة  حا       لا األ حا همل فأل  شفئم حا  حقام " •
 ؤرل   ردمم ارأل حاا جرةاج حاا ة ر   60خجارة  ؤصرمالمراحل األساسية للمشروع اإلنشائي محل الدراسة:  -2
إا  بج طم  هالم توضرع ضر أل د جرةاج   امر  ا رة   رة ل ير   حا        وب حا  ة ل دس  فت ل 2010-2014 

 ا حقام تمففذشة  ت لاهةل  األ بد   شذا حا  حؤا اة يال :
تعت شذا حا  ؤالم  ال    الفم تم فف حلةضفم  ت واسهةل  ت حا فةب با فع بجوح  حاجف ارةا رضيات: تسوية األ  -

 حا طالوبمل  بخف ح ةاب حاجف  ب اسالف بجوح ه  ةا  حلت بم حافةئعم إا  حا  ةام حاب وافم؛
تجررم شررذا حا  ؤالررم  الرر  جررو فأل اررأل حاا  ررةجةا  ش ررة حاا  ررةجم حاغالف ررم   ت رر ا: حصــة األشــغال الكبــرى  -

 حل ة ةا  خ  ةجم حاسم فف تجم حا  حيل حلةضفم؛
 بررةخسا)تجسرو  شررذا حاا  ررةجم  الر  ت ررالفح ؤليررل  تاسالرف بجوح هررة : الخرســانة المســلحة فــي البنيــة التحتيــة -

حا دةن حا اصص ادا جو  ؤفأ تعت حاا  ةجم حا  الجم اال وح ل حل ة ةال حاا  ةجم حا  الجم االح م حل  رل ل 
م اال  حيرل حلةضرفمل  حاا  رةجم حا  رالجم اال رااتل ك رة تمطرو  شرذا حا  ؤالرم ب عرة  الر    الفرةا حاا  رةجم حا  رالج
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حاف ش بةاجاةة  إضةيم إا  إجارة  اشرأل بطا سرفأل ارأل حا يرم  الر  كرا بطر ح) حاامفرم حاسجسفرمل  كرذح  ضرع داطرم 
  ت؛ 10ب  ك

األ  رررل ل اال  حيرررل  3كالرررغ/ ب 350ت ررر ا خ  رررةجم ا رررالجم دس كفررر  : الخرســـانة المســـلحة فـــي البنيـــة الفوقيـــة -
 حلةبطرررمل األ ررر ف حا  الررر      رررلحة حاجة ررريل  ؤوحشررر  حا رررطوه حابالفرررة   رررمل حاموحيرررذل إذ يرررست حخجارررة  ؤ ررري 
ااططررةا اصررةاق  الفهررة اررأل طرر ) شفئررم حا قةبررم حاس مفررم بدررا حل  ررةق اه ررة كةجررم حلشرردةل  حا  ررةطع  حا رر ك 

 كا حا سطالاةا اج أل حاسمففذ؛  حلببةا ب ة ي  ذاك حاس واأل  حافل حابةاالم اع
 ررت بررةل وة حلؤ رر ل  كررذح  30 الرر  حاامررة  حا رر ا ج االارلةحن ب رر ك   ت ررس ا شرذا حا  ؤالررم البنــاء بــاألجور: -

  ت بةآل   حلؤ  ؛ 15 ت    10 لةحن ب فطم ب  ك 
 25 تجسرو  شررذا حا  ؤالرم  الر  حاسالارفه حااررةة   برةا اط حخ ر مس   الرر  حاارلةحن  حل ر ف ب رر ك التلبـيس: -

االررت د اررا كال رر  بدررفد اررأل حا  الررعل  كررذح حاسالاررفه حاررلحخال   حااررةة   بررةا اط حخ رر مس  حا طرري  الرر  حااررلةحن 
االت د اا كال   بدفد األ حا  العل  بخف ح حاسالافه حارلحخال  برةاااه  الر  حاارلةحن  حل ر ف  25 حل  ف ب  ك 

 لدفد؛حا دون األ طا سفأل: حل ا  األ حاااه حا اةا   حاثةجفم األ حاااه ح
 ررتل  كررذح حاساالررفا بةا خررةب ب رر ك  25*25يررست يرر  شررذا حا  ؤالررم تغطفررم حلةضررفم بررةاااط حاغ حجفسرر  : التبلــيط -
  ت ا لةج حا اات حلي فم  حاب وا م  حاسغطفم بةا  ببةا حاا يفم ااسالفم حلببةا.3
اال ررطوهل  كررذح إجاررة  ت ر ا شررذا حا  ؤالررم إجاررة  حا  رر   حا ةئالررم ارأل حاا  ررةجم حاافففررم : حصــة عــزل الســطوح -

حاطا م حاا  ةجفم حا ةئالم ببل تم ففهة   ضع  ة ل ؤ حة  األ حافالفألل  ا كي ؤة   اعةا اال طوبم  حاااةة  ال 
  ت  ضع ؤ ة م   فالم  شذا حاطا ةا  اي بن تطاا  ال   وحجي ؤوحش  حا طوه ؛

اهة  بؤاةاهررةل إضررةيم إارر  يررست ت كفرري حلدرروحش حاا ررافم  حخطررةةحا بررإخسا) بشرردةحصــة النجــارة الخشــبية:  -
 ؛ت كفي حاموحيذ حاا افم 

يررست يرر  شررذا حا  ؤالررم ت كفرري حلدرروحش  حاموحيررذ اررأل حلا مفرروبل ب ررة يرر  ذاررك بقفررةل  حصــة نجــارة األلمنيــوم: -
   حاا دا سفدفم اال  ةج؛

دفح ت رر ا  الرر  ؤاررةل حاسوحررفا إذ تررست بررأجوح  ااسالفررم اررأل حاموحقررال اوؤررةا حاسو اررعل حا صررةحصــة الكهربــاء:  -
  اآخذ االسفةة حاده بةئ   حا وحطع؛

بةام ام االسليئم حا  ك ارم ت ر ا ت رواأل   ضرع  ؤرلحا حاس رافأل حصة التدفئة المركزية والترصيص الصحي:  -
األ حافوجم اوضو م  ال  ؤةاا اع كا اوح اهةل باة ؤصم حاس حفص حاصج  يس  ا ب اسالف بجوح  حاجمففرةال 

  ت ت كفي بجةدفي األ حافومذ  قصاةا شةبطم األ حااا سفك؛   ضع ا بل ا ؤةضل حا غ ال  لحا حا ة 
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خال ا ؤالم حالشأل يست  ضع حارلشأل حافمفالر  حارلحخال   الر  حاسالارفه االارلةحن  حل ر ف : حصة الدهن والزجاج -
يرر   رران طا ررةال  ررت حاطررا  حااررةة   االاررلةحن  حل رر فل  بخفرر ح حاررلشأل حا اسرر  حاررلحخال   الرر  حاسالاررفه االاررلةحن 

ا طاررم اررأل طا سررفأل إضررةيم إارر  حاررلشأل حا اسرر   الرر  حاماررةة  حاا ررافم   الرر  حا مرروحا  حا  ررامةال باررة  حل رر ف ح
 .ات 3بةام ام ا  ؤالم حا  ةج  فست  ضع   ةج جصف اعة ف   ك 

  "Work Breakdown Structure "WBSثانيا/ المخطط التقني للمشروع
  حاهفدال   ذاك ض أل ا سواةا  دون  بط  تصوةح  أل ت تفي حا      "WBS"إن شفدا حاب ا حا فصا 

ي  حا  سوى حل ال  حاالام حاس  ج ال حاوحول إافهة كمسفام خج ة  حا       ير  باجر  ا رسوى اهرة يو رل اه رم 
حاب ا ب  حافبةافم حاس    دأل ت  ف هة إا  ب  ةل اجلا   ال  اا و رةا ا رس المل  ا درأل ةحرل  قرم اجرلا  قرفت 

 اةافم اجلا  اهذا حافبةافم.
ا دررأل ب  ررة ل  شفدررا حاب ررا حا فصررا بن   رروب حا اطررا اال  رر    دسوضررفح حافبةافررةا حا طالرروش باحؤشررة    

 ض أل  قم  حؤل اة يسابهة ي  حاوقم األ جةؤفم حلاح    ال  حاسوحا  ب دا امس ت  شةاا. 
  ررسالب شفدررا حاب ررا حا فصررا ادررا اررأل  ل اررم حا  رر    االسدررةافف  حا رروحةا  ا رروب شفدررا حاب ررا حا فصررا 

 ا فا  حخسصةة   الفم حاس ةةا  ؤول حاسدالفم  ت لب حاب ا. حج   حا دا حآلت :دس
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 "WBS"هيكل جزئيات إنجاز المشروع  :(02-4الشكل رقم )                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  س ةا  ال  ايس  حا   طاأل إ لحا حااةؤأ بةخ المصدر:
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 ا م غ )  ؤ ةب  اطا  بةخضةيم إار  دهرو خرةة  ل  قرل ترت  ؤلحا  دمفم تسدون األ حا       اةة   أل 
  ت  رفت حا  ر    إار  اا و رم اجرلا    حضرجم ارأل حاوظرةئف  حلج ررطم حاسر   مرل إت رةب   فبهرة  درون قرل ترت إجاررة

حا      كدال  تت حاسوحا إا  ذاك  أل ط اا حالةح ةا حاس  قةب دهة حا اسصفأل  حافمففأل ي  شذح حا اةلل  اطالا 
  ال  شذا حااطو  تجالفا حلج طم حل ة فم ب  شفدا حاب ا حل ة  .

  جلا شفدا ت  فت حاب ا حمطةة ار:
 تب اف حاب ا حاوح ي إجاة ا •
  حا فط  .دمة  خطم اسجليل حل الوش حاساطفط   •
 تالافص ؤةام حاال ام حا امفم  حادالفم االا جةاج خ لحاشة اال  سواةا حابالفة االسب )  ال  ا سواةا حخجاة . •

اررأل حا برر  ) بن كررا ج ررةط   ررسهالك قررلًةح ابفمررًة اررأل حاوقررم  حا رروحةا  ادرر   دررون بإادررةن حااهررم حا اطررا اررأل 
اطروحا  حا  حؤرا حا سابرم مدرل ارأل تا ئرم حا  ر    حافأل اب يم حا      ب داله حاوحقب   ءاةحر حاباقةا حا س حبطرم در

 إا  اا و م األ حلج طم حا اسالفم.
  ب   الرر  ب ررة  حمؤسفة ررةا حاا رر ام WBS ؤفررأ يررست حاس  ررفت األج ررطم حا اسالفررم  الرر  ب ررة  ت  ررفت حاب ررا

ج رطم إار  . بصروة   ةارم   درأل تصرمفف حل(CBS)ب   الر  ب رة  تو ارع حا روحةا حا ةافرم  (OBS) حخسصةحةتهت 
 ح حاباقم دفأل ت  فت حاب ا  حمؤسفة ةا األ حا وحةا حاا  ام؛  حا دا حآلت  يوض بج طم ا س الم  بخ ى ح س ةا م

 (WBS)و (OBS)العالقة بين   :(03-4)الشكل رقم
 
 
 
 
 

 األ إ لحا حااةؤأ  المصدر:

 المطلب الثاني: تجزئة المشروع إلى نشاطات
األ حام ةطةا حا اسالفرمل  تبس رل اة رم ت  رفت حا  ر    إار  ج رةطةا  الر   يسدون حا       ةا  األ  لا كاف 

االافةجةا حا سوي   ي  شذح حاس  رفتل  ج ر ًح اسبرلا  هح سالحا   حشس ةاهإتجليل حا  سففل ب  حا  سالب اهذح حاس  فتل  الة م 
تجسررو  كررا امهررة  الرر   ا ررسواةا حخاحة   حا قةبررمل ي ررل   ررل بجرره اررأل حلج رري تدررواأل  ررل  ااططررةا شررادفم اال  رر   

 .ا سواةا تفصفالفم ااسالفم
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 :أوال/ األنشطة الرئيسية للمشروع
إن ت  فت ب  ه حام ةط إا    الفةا ب  ج ةطةا اجلا   اسالرف ارأل ا ر    إار   خر ل يفر  حا  رةةاع حاصرغف   

حاا ؤفرررأ تدررررون حاب الفررررةا ب رررفطم جاررررل بن ت  ررررفت حا  رررر    إاررر  ج ررررةطةا   الفررررم  رررهالمل  كال ررررة كارررر  حا  رررر      
يسدرون حا  ر    ارأل  .حام ةطةا  حا وحةا حا طالوبم األ ب ا تمففذ شذا حام ةطةال   حاا ا حؤا حاسمففرذ   ارأل حاسمففرذ

 ؤرل   ردمفم  60ج ةط ي     حاال ل حآلت  يوضح حلج طم حل ة فم حااةحرم ب  ر     156ج ةط ةئف     23
 دوم م ب د  .

 وحدة سكنية بوالية بسكرة 60ع (: األنشطة الرئيسية لمشرو 01-4)الجدول رقم
 رمز النشاط  األنشطة الرئيسية             

        A تاهف  حا وحا  حا بلحا -
      B تمصفي  ةشم حلشغةل -
      C حاسس اي  ؤف  حل ة ةا -
      D حل رررة ةا  حل  ل  -
      E حا مل  حل  ل  -
      F دمة  حاالةحن حالحخالفم -
      G حااةة فمدمة  حاالةحن  -
      H تالافه حا  ف  حاالةحن -
      I حي حل  ف  حا اات  -
      J حلةضفةاتغطفم  -
      K ت كفي داط حلةضفم -
      L حاسوحفاا حل ة فم اس حفص -
      M تاهفررر  حا طا   حاس كفي حاصج  -
      N تاهف  حاج ةب  حاسد اي حاصج  -
      O ا ححاجل ب  ةل -
      P ل  ةل حاا افمح -
      Q حاسوحفاا حل ة فم االده بة  -
      R حاس طفاةا حامهةئ  األ حالحخا -
      S  اشةن خةة    -
      T اشةن احخال  -
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      U تهفئم حل  ف بةاطا  حل وا -
      V ت كفي حا  ةج -
      W حاس طفاةا حامهةئفم األ حااةةج -

  ةم س ةا  ال  ادسي حالحة ةا  ايس  حا   ط حا سفا  الفهاأل إ لحا حااةؤأ بالمصدر:   
دثف  األ حااطوحا حاسةافم. حاال      ؤفأ يس تي  الفهة اشت خطوحا تاطفا ب    لتبسا  شذا حااطو  ش  ب  

. ي ل ج طم حاس  يسدون امهة حا     ل بصفم  ةام شمةر ببد حل ه حاس   بس ل  الفهة حا اطا ي  تجليل ح
   طافبم حااموا ي  تجليل  ت  فت حا      إا   ل  بج طم ؛ بس ل حا اطا  ال

 اسالف ب الوش حاساطفا األ ا     آلخ ل بةم س ةا  ال  ؤات  طافبم حا       اة م تب فلا  حا ل  حا امفم 
حاا ارم خك ررةل حاب ررا بةخضررةيم إارر  اسطالارةا حررةؤي حاب ررا. ب  يالاررأ حاررابد إار  ح ررسالحب  ررل  ب ررةافي يرر   ن 

  ؤفرأ   رسالب ااطرا حا  رس ف ةا Primavera-MS Project-WINQSB شرو حاجرةل ير  حاا جرةاج   حؤل ك ة
(Bart Chart)   اع حا اطا حا اد(PERT). 

 أوقات األنشطة المكونة للمشروع: تحديد/ثانيا
  ال  ب ة  خا   امفذ حام ةطل ؤفأ   دأل  ضع ت لي  ا كل االفسر   حاسر    رسغ قهة تجليل ب قةا حلج طم است 

ل  يررر  ؤةارررم حا  ررر   ةا حاسررر  تس رررت ب رررلة ارررأل (CPM)تمففرررذ حام رررةط  شرررذح ارررة   رررسالب يررر  ط ا رررم حا  رررةة حاجررر ج
حا اةط   يست ت لي   ا م ب قةا االم ةط حاوحؤل افغط  حاسو اع حمؤس ةا  ل قةا حاسمففذ  شذح اة   رسالب ير  ط ا رم 

(PERT)بج طم حا     .   يوضح كفففم ؤ ةش  األ كا ج ةط األ07 .  حاال ل ةقت 
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 وحدة سكنية 60نشطة مشروع بناء أحساب زمن كل نشاط من  :(02-4)الجدول رقم       

    حا  ة ل حا    ل  ال  تمففذ حا     01-4: األ إ لحا حااةؤأ بةم س ةا  ال   حاال ل ةقت  المصدر        
: (to):   ثا حاوقم حا س ةئت   (tp)  ا م ت لي حا ؤفأ  ج ي دوح طم (te) حاوقم حا سوقع :إذ بن

  ؤ ةش حاوقم حا سوقع ادا ج ةط.  حاباقم توضح كفففم    ثا حاوقم حلكث  إؤس ةل. :(tm)حاوقم حا سفةئا   

 ــــتـــالوق األنشطة الرئيسية          
 المتفائل 

 الوقت األكثر
 احتمــــــــاال

 ـــتـالوقــــ
 المتشائم 

 الوقــــــت 
 المتوقع

  3     4     3     2    تجهيز المواد والمعدات -
  3     5     3     1    تنصيب ورشة األشغال -
 16    17   16     15   التتريب وحفر األساسات -
 16      18   16    14   األســـاسات واألعمدة -
  14     16    14    12   السند واألعمدة -
   2     3      2        1    بناء الجدران الداخلية -
 16    17   16    15   ران الخارجيةبناء الجد -
 5     6    5     4    تلبيس السقف والجدران -
 5     7    5     3    صب األسقف والساللم  -
 18    19   18    17   تغطية األرضيات -
  8      9     8        7    تركيب بالط األرضية -
  10     12    10    8    التوصيالت األساسية لترصيص -
 8      10   8     6    تجهيـــز المطبخ والتركيب الصحي -
  14    15    14     13   تجهيز الحمام والتكريب الصحي -
 2     3    2      1    أعمال الحدادة -
  6     7     6     5    األعمال الخشبية -
 14    15   14    13   التوصيالت األساسية للكهرباء -
 16    18   16    14   نهائي من الداخلالتشطيبات ال -
  20    22    20    18   دهان خارجي  -
 8     10   8     6    دهان داخلي -
 5     6    5     4    تهيئة األسقف بالطالء األسود -
   4     5      4     3    تركيب الزجاج -
 6     8    6     4    التشطيبات النهائية من الخارج -
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𝒕𝒆 =
(𝒕𝒐 + 𝟒𝒕𝒎 + 𝒕𝒑)

𝟔
 

األ خال حاال ل حا ةدا تت تجليل حاوقم حا سوقع ادا ج ةط دمةً ح  ال  حل قةا حاثا م حااةحم بدا ج رةط  
شر  يروب . إن تجليل حا األ حاا ب خجاة  دموا حا        سال ب ب م إخسفةة  ؤل  قفة  حا األ حا مة ي اال      شا 

 .  ا بب ب او    ا بب شه ل  ذاك ببل ؤذ) ب ةب حابطاا حا بسةا  ؤ ي حااالل حاذ  يمفذ يفه حا     
 ل ا توضفح اة م حاسأكل حا  تاطم دهذا حاب الفم ج سا ج حاسارةيأل حارذ  شرو ا برع حافر ق درفأل حاوقرم حا س رةئت 

𝐕     : 6 حاوقم حا سفةئا ا  وب  ال    = (
𝒕𝒑−𝒕𝒐

𝟔
)

𝟐
𝛔   المعياري حخجج ح)   = (

𝒕𝒑−𝒕𝒐

𝟔
) 

  م سا حج ج ام حؤس ةل إجهة  حا       ؤات حا اةط  حا س تام  ال  حاسأخ  ج سالب حا بةاام حآلتفم:

 𝒌𝒊 =
𝑺𝑻𝒊 − 𝑬(𝝁𝒊)

√𝒗𝒂𝒓(𝝁𝒊)
 

ال  اسطوة ااطرا   ح  حا اسالفم اع ببعهة بط ق اسبلا  اس دفا حاالحئل مل إج ة  ب  ج ةب ابفأل ت كي ح
حاب ررا اررأل خررال حااجررأ  ررأل حاجالررول حا اسالفررم االرر األ حا طالرروش خجاررة  حام ررةط  حاسرر  ترروي  جفرره حاوقررم اال سطالاررةا 

اع حافس حا حا امفم بجفأ  ااةش  ج طم حا ف ا  بن ت با ل.  بذاك    ح مؤس ةما ححاثا م اًبة  األ  كالفم  جو فم
  األ حادال  خك ةل حا     . صا ي  حامهة م إا  حاسا فأل حامةتج اال

 العالقة بين األنشطة:ثالثا/ تحديد 
  الفررم ج ررطم   لحاسرر  تالرر  ت  ررفت حا  رر    إارر   ررلا اررأل ح  تجليررل حاباقررم دررفأل حلج ررطم حااطررو تبسارر    الفررم 

ج رطم حا  رر    بشرو اةح رم كرا ج رةط ارأل  دررفأل حلج رطم حاباقرم دسجليرل حا  صروا  .  حا رل  حا امفرم ادرا ج رةطيت رل
 . يف ة دفمهة  ؤل ل  تجليل حلج طم حاس  اهة  اقم  ال

   الر  ظر  )ل  ارلى تروحي  حا روحةا ب تبس رل شرذا حاباقرم إار  ؤرل كافر   الر  حاس مفرم حا  رسالام ير  حاسمففرذ 
حاا ارررم خجارررة  شرررذح حام رررةط  خةحرررم حامرررةاة امهرررة.  ارررأل حاوحضرررح بن حالةح رررم  حاااررر   حادافررر   ل رررةافي حاسمففرررذ ارررأل 

  شذح حاب اض  ةاةا 
ج ررطم ا رر     مررةه ادةترري يوضررح ت ال ررا بااطررا بشررغةل اررأل خررال حالةح ررم حا فلحجفررم اال  رر    اررت جاررل 

م اررع ادسرري حالةح ررةا حا دالررف ب سةببررم حا  رر    تررت حاب ررا  الرر   ضررع ااطررا   رررا حالةح ررحل ررةتذ .  ادررأل ببررل 
يثررم حا  ررسب الم يرر  حاامررة  اررع حؤسرر حب الس مفررةا حاجلايوضررح ت ال ررا كررا حام ررةطةا حاسرر    ررس ا  الفهررة حا  رر    طا ررة 

  حاال ل حا وحا  يوضح كا بج طم ا     حالةح م  حلج طم حا ةب م اهة. فل حاامة .فا حؤا  ت مفةا ت 
 



 -بسكرة–وحدة سكنية  60دراية حالة مشروع إنجاز                        الفصل الرابع:                      

370 

 

 وحدة سكنية واألنشطة السابقة لها 60( : أنشطة مشروع إنجاز 03-4)الجدول رقم            

    ادسي حالةح ةا01-4اةؤأ بةم س ةا  ال  حاال ل ةقت  األ إ لحا حاالمصدر:      

 حا ةدا حام ةط حا سوقع محاوق حام ةط ةا  حلج طم حا ئف فم           
    A        -      3 تاهف  حا وحا  حا بلحا -
 B    A            3 تمصفي  ةشم حلشغةل -
 C    B           16 حاسس اي  ؤف  حل ة ةا -
 D    B           16 حل رررة ةا  حل  ل  -
   E    C;D          14 حا مل  حل  ل  -
 F    E            2 دمة  حاالةحن حالحخالفم -
 G    E;F          16 دمة  حاالةحن حااةة فم -
 H    E            5 تالافه حا  ف  حاالةحن -
  I    G;E           5 حي حل  ف  حا اات  -
  J    G;H;I         18 تغطفم حلةضفةا -
 K    G;H           8 ت كفي داط حلةضفم -
  L    J;I          10 حاسوحفاا حل ة فم اس حفص -
 M    L           8 تاهفررر  حا طا   حاس كفي حاصج  -
 N    L;J         14 تاهف  حاج ةب  حاسد اي حاصج  -
 O    M           2 ب  ةل حاجلحا  -
 P    K           6 حل  ةل حاا افم -
 Q    L          14 حاسوحفاا حل ة فم االده بة  -
 R    Q;N        16   األ حالحخاحاس طفاةا حامهةئ -
 S    R;Q;N;O      20 اشةن خةة    -
 T    S           8 اشةن احخال  -
 U    F           5 تهفئم حل  ف بةاطا  حل وا -
 V    F           4 ت كفي حا  ةج -
    W    V;P;T         6 حاس طفاةا حامهةئفم األ حااةةج -
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ج رطم ادةًجرة لا حذشر يرلل ضر مفة بجره  اري بن تأخرذ   حلج طم حا دوجم اال  ر    بةتاةط دفأل حاب الفةا خإن ح
ض أل ت ال ا اجلال  غةااة اة  دون شرذح حاس ال را ير  حا رفةق حاطافبر  اب الفرةا حاس رففل  حا جرلا   يرا حا سطالارةا 

 .م  حا وحجفأل حاا ام خجاة  حا     حاس مف
ؤل ن ج رةطفأل ب   -األ ؤفأ حاس حاألشمةر حابليل األ حاجةام حاس   األ خااهة يست تمففذ بج طم حا      ل  

ب  حاسبةقري ب  م يو رل  اقرم  -ارا حاارل  بةام رةط حااؤرا اه رةقبكث  ي   قم  حؤل ب  بجهة تما  ير   قرم  حؤرل 
درفأل حلج رطم     دأل حاال  بةام ةط حاسةا  إم ببل إكس ةل حام رةط حا رةدال ب  حم رس الج ةطفأل ؤفأ م ب ا فم دفأل

 شررو   ررف  إارر   ررلب   رروا  اقررم إ س ررةا اساررةال دررفأل ج ررةطفأل ب  بكثرر  ب  ؤسرر  دررفأل ا ررةة  بخرر .  حااررل ل حآلترر  
 يوضح   فع حلج طم حاع  ةام  حاس   اي بن ت اا ب  ج ةط.

 ؤرل   ردمفم  م   را ه ب  ج رةط  خر ل  60ب ل ج ةط ي  ا     إجارة  A)    ةط  األ حا هت اب يم بن حام
ب بمررر  بخررر  بن تاهفررر  حا ررروحا  حا برررلحا  حا فرررةب بأ  رررةل  (A)ؤسررر  يمسهررر  حام رررةط  (B) م   درررأل بن يارررلب حام رررةط 

 ارةا حاس حدفرم حاس وام ش  ب ل ج ةط  اي بن يمار  ير  حا  ر     تسابره   الفرم تمصرفي حاوةشرم اال فرةب بأ  رةل حاجف
  شدذح ت س   بةق  حلج طم ؤ ي حاس ال ا  حل ا فةا.

 المطلب الثالث: متطلبات تنفيذ المشروع من الموارد المالية والبشرية
هة إار  ا رةكا ح رسالحاحا  ةةاعل  ار ا   رو   تمففذ ةاا ب ة فة  ؤة  ة ي    حا ةافم تبسا  حا وحةا حاا  ام

 رررسغااهة ب ررردا   اجررر ل  تساصرررص حا ررروحةا إا ارررةا  يررر  حاسدرررةاففل ارررذاك  اررري  ليرررل  امهرررة ترررأخ  حا  ررر    ب  ح
خسصةحةا  ليل  ي  ي اا حا     ل دفم رة إحاا  ام ي  حا  ةةاع ؤ ي حمؤسفة ةا اهةل يابد حا  ةةاع تسطالي 

فالرم ير  خسصةحةا قالإخسصةحةا قالفالمل  تبل ا ةةاع حاامة  األ دفأل حا  ةةاع حاس  تسطالي إا ةةاع بخ ى تسطالي 
 .ي اا حا     

 اختصاصات الموارد البشرية  /ّأوال
ج رطم بحا روحةا حاا ر ام  حا ةا رم  الر  كرا ج رةط ارأل  حخسصةحرةاجطاقرة ارأل   الفرم إ ا ؤالرمتجلا تدالفم كرا 

ؤسفة رررةا حاا ارررم خجارررة  خحا  ررر     ذارررك ببرررل ت رررلي  حا رررل  حا امفرررم خجارررة ا ؤفرررأ يرررست تجليرررل حامو فرررم  حاد فرررم  ح
شس ررةب بب الفررم تو اررع حا رروحةا  ج رر ح م احاا حاجة ررم إارر  حح كال ررة كارر  ؤاررت حا  رر     تب ررلا طافبسرره كال ررة حام رةط. 
 .قسصةا خا  ا اا ح
تس ةبه ا ةةاع حاامة  إا  ؤل كافر  ير  حخسصةحرةا حا روحةا حاا ر ام حا طالوبرم خجاة شرةل ياةام رام ا  ر       
 خسصةحررةا  شرر  اوضررجم يرر  حااررل ل حا رروحا ل ؤفررأ تررت ؤررل   رردمفم يإجرره يسطالرري اا و ررم اررأل حم 60إجاررة  
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ل ك ة تت تجليل حاسدالفم حافوافرم ادرا حخسصرةص ارأل خسصةص اس هفا   الفم ضاا حا وحةا حاا  امحإ طة  ةا  ادا 
 ب ا تجليل تدالفم حا       ذاك  أل ط اا ؤ ةش اا و  تدالفم كا ج ةط األ بج طم حا     .

 وحدة سكنية 60نجاز إد البشرية المطلوبة لتنفيذ مشروع ختصاصات الموار ا(: 04-4)الجدول رقم
 خسصةصمحةا   حاسدالفم حافوافم  خسصةصمح ت إ

 CH دج 1400 ةئفه  ةشم حاب ةل

 MC دج1200  ةاا دمة 

 MO دج 1000  ةاا ا ة ل

 FE دج 1300  ةاا ت الفح

 CO دج 1200  ةاا قواام

 PM دج 1100  ةاا ت حفص حج 

 PE دج 1200 ا  ةج ةاا حاطا   ح

 PT دج 1300  ةاا تالافه

 1CH دج 1200  ةئا ؤةيالم

 2CH دج 1200  ةئا   حيم

 3CH دج 1200  ةئا شةؤمم

 EL دج  1100  ةاا كه بة 

 AJ دج 1100  ةاا جاةة   

 AM اج 1200  ةاا ؤلحا 
  دالف بإجاة  حا     .: األ إ لحا حااةؤأ بةم س ةا  ال  ابطفةا ادسي حالةح ةا  حا  ة ل حاالمصدر

اج                             1000ارررأل خرررال حاارررل ل جاؤررر  تفرررة ا حل ررروة حا ليو رررم االب رررةل يررر  حا  ررر   ل  شررر  تسررر ح ه درررفأل
اجل  م تبسا  شذا حل وة  ةدسم ي  شذح حا طة  إذ   دأل بن جال ب وةح ب ال  ي  ببرد حمخسصةحرةا ارلى 1400

وةح بقا األ شذال   ال  حاب وب تبسا  شذا حاائجرم ارأل حل روة شر  حل روة حا ب رول ا ة مال ك ة   دأل بن جال ب 
 دهة ي  بغالي ا ةةاع حاامة . 
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 ؤرل   ردمفمل  حا راي ير  ذارك  60جارة  إج رطم حا ئف رم ا  ر    ل   ال  حفس كيست حاك ة  اا حا ول  و) 
ا حلخفرر   بخررذا  الرر  ذن شربحاب ةاررم  إذ  بروا إارر  قالررم حا بالواررةا  الر  ا ررسوى حلج ررطم حاف  فررم يف رة  اررص ؤاررت 

ن ج رروب بحا  ررسوى حادالرر ل بب حا رروحةا حا ةافررم ي ررل ترروي ا  الرر  حا  ررسوى حاف  رر   حادالرر  األج ررطم  امرره يسبررذة  الفمررة 
ن ج رروب دلةح ررم حا رروحةا حا ةافررم  حاا رر ام  الرر  بةتئفمررة إاك ذيرر   ن  حؤررلل ارر دالرر بةالةح ررم  الرر  حا  ررسوافأل حاف  رر   حا

 .ال  األج طمحا  سوى حاد
خسصةحررةا  إ 14خسصةحررةا  خخسصةحررةا ااسالفررمل  ج رر ح اسبررلا حإبغالرري حام ررةطةا تسطالرري   ررةل اررأل 

خسصةحرةا حاسر  يسطالاهرة خج ةط   م وب با ع  لا حاب ةل حاا ارفأل ادرا ج رةط ارأل   فرع ح 156 تبلا حلج طم 
     .ل ادا ج ةطدا اا و    لا حاب ة خسصةحةاخحتدالفم  م ج ح   شمة بجفأ شذح حام ةط 

 في المشروع ختصاصات المطلوبة لتنفيذ كل نشاطإلا :(05-4)الجدول رقم 

 حلج طم
 حا ئف فم 

 حا ا و  خسصةحةا حا طالوبمخح
C MC MO FE CO PM PE PT CH 2CH 3CH  EL AJ AM 

A 01 0 3 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 07 
B 01 0 04 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 07 
C 01 0 06 0 0 0 0 0 04 04 0 0 0 0 15 
D 01 0 14 04 04 0 0 0 0 01 03 0 0 0 27 
E 01 03 13 04 04 0 0 0 0 0 03 0 0 0 25 
F 0 03 13 0 0 0 0 0 0 0 03 0 0 0 19 
G 01 03 15 04 04 0 0 0 0 01 03 0 0 0 31 
H 0 0 11 0 0 04 0 0 0 01 0 0 0 0 16 
I 0 0 13 0 0 0 4 0 0 0 03 0 0 0 20 
J 01 06 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 
K 0 04 04 0 0 04 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
L 01 04 08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 
M 0 04 04 0 0 04 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
N 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 12 
O 0 0 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 06 
P 0 0 08 0 0 0 0 0 0 0 0 04 0 0 12 
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 األ إ لحا حااةؤأ بةم س ةا  ال  ادسي حالةح ةا  حا  ة ل حا    ل  ال  تمففذ حا     المصدر 
يوضررح حااررل ل حا ررةدا  ررلا حابةاررا ادررا ج ررةط اررأل بج ررطم حا  رر     شررذح بةم س ررةا  الرر  ا ةدالررم حا  ررة ل 

)  الر    الفرم حا سةببرم  تارلة  ؤل   دمفم دوم م ب د    ادسي حالةح ةا حاذ       60حا   ل  أل تمففذ ا     
حخشررةة  شمررة إارر  بن حاب ةاررم احخررا حا  رر    تس فرر  ببررلب حخ ررس  حة  شررذح ةح ررع إارر  حا رر  ) احخالفررم  خةة فررم حاسرر  

 تجفا بةا     .
اعررراا حا ررروحةا حاا ررر ام يررر  ب  ا ررر    مدرررل بن جبس رررل  الررر  حاالح رررم حا ادررر   ب  حاالح رررم حا سرررأخ   األج رررطمل   

بةام ررام االالح ررم حا ادرر  ل  شررذح يسطالرري حا فررةب دس تفرري   ؤررل   رردمفم 60وحةا حاا رر ام ا  رر    دمررة    ررم وب بعرراا حا رر
 .حلج طم ؤ ي حاالح م حا اد    تجليل  لا حاب ةل حاا افأل ادا ج ةط
 :ثانيا/ تحديد تكلفة الموارد البشرية الخاصة بتنفيذ انشطة المشروع

خسصرةصل ج روب حآلن بعراا حا روحةا حا ةافرم  ذارك خفروب ؤ ري حاأل   حافوا  ادرا  ةارا ير  حا ط ق ببل حاس
  الر   ؤرل   ردمفم دوم رم ب رد    60بج ةش حاسدةافف حااةحم بةا وحةا حاا  ام ادرا ج رةط ارأل بج رطم ا ر    دمرة  

ال  ر      دممرة ؤ رةش حا روحةا حا ةافرم حخ  ةافرم  حاا ارم اال روحةا حاا ر ام ا شمرة حاالح م حا اد   األج طمل  األب ة  
 كدال  حاال ل حا وحا  يوضح اة  اا

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Q 01 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 21 
R 01 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
S 01 0 16 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 22 
T 01 0 10 0 0 0 0 0 02 02 0 0 0 0 15 
U 0 0 16 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
V 0 0 08 0 0 04 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
W 01 0 10 0 0 0 0 0 02 02 0 0 0 0 15 
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 الخاصة بالموارد البشري لكل نشاط من أنشطة المشروعاإلجمالية ( تكلفة 06-4)الجدول رقم
  األ   حلج طم حا ئف فم

 بةل ةدفع
 حابلا 
 حاب ةل 

 سدالفمحا 
 اج افوافم 

 تدالفم تمففذ
 اج  حام ةط

 168000 8000 07    3 تاهف  حا وحا  حا بلحا -
 163800 7800 07 3 تمصفي  ةشم حلشغةل -
 1904000 17000 15 16 حاسس اي  ؤف  حل ة ةا -
 3382400 30200 27 16 حل رررة ةا  حل  ل  -
 3096800 31600 25 14 حا مل  حل  ل  -
 282800 20200 19 2 تغطفم حمةضفم -
 3897600 34800 31 16 حي حم  ف  حا اات -
 581000 16600 16 5 فم اس حفصحاسوحفاا حم ة  -
 749000 21400 20 5 تهفئم حل  ف بةاطا  حل وا  -
 2595600 20600 19 18 دمة  حاالةحن حالحخالفم -
 739200 13200 12 8 تاهف  حاج ةام  حاس كفي حاصج  -
 994000 14200 13 10 دمة  حاالةحن حااةة فم -
 739200 13200 12 8 تاهف حا حا طا   حاس كفي حاصج  -
 1234800 12600 12 14 حل  ةل حاا افم -
 92400 6600 06 2 ب  ةل حاجلحا  -
 520800 12400 12 6 حاسوحفاا حل ة فم االده بة  -
 2391200 24400 21 14 تالافه حا  ف  حاالةحن -
 2620800 23400 21 16 ت كفي داط حلةضفم -
 3206000 22900 22 20 اشةن احخال  -
 907200 16200 15 8 لحخاحاس طفاةا حامهةئفم األ حا -
 770000 22000 21 5 اشةن خةة   -
 358400 12800 12 4 ت كفي حا  ةج -

 680400 16200 15 6 حاس طفاةا حامهةئفم األ حااةةج -
   04-4   حاال ل ةقت  05-4: األ إ لحا حااةؤأ بةخ س ةا  ال  حاال ل ةقت  المصدر
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حلاوحل حاس   فجسة هة خال كا يوب ارأل ب رةب ا ة  ؤفرة    ال  شذا حاس لي حا   دأل اال  ف  اب يم ؤات حً دمة 
حاسرر    لؤسفة ةترره األارروحإحا  رر     خررال اررل  حا  رر    كدررا   بررذاك  عررع حا  ررف  خططرره حاس واالفررم يف ررة  اررص 

 . سليع االب ةل
ادرا  حاسدةافف حافوافرم حا  ةدالرم   ؤل   دمفم 60األ خال حاال ل جاؤ  كا حلج طم حا دوجم ا      دمة  

 ج ةط امهةل شذح بةخضةيم إا  حاسدةافف حخ  ةافم ادا ج ةطل  تبل حلج طم حاسةافم: 
 حي حل  ف  حا اات.جاة  ج ةط إ -
 ج ةط حا مل  حل  ل . -
 ج ةط حل ة ةا  حل  ل .  -

 34800درر  إجارة   حري حل ر ف  حا رااتاأل ؤفأ حاسدرةافف حافوافرمل إذ ت رلة ير  حام رةط  حام ةطةابكا  
بةخضررةيم إار  ج ررةط حل ة ررةا  حل  رل  دسدالفررم يوافررم  .اج 31600يس رلة دررر  حا ررمل  حل  ررل ل بارة يرر  ج رةط  اج

 .30200ت لة در 
حل ة ررةا  حل  ررل  بكارر  ج ررةط اررأل ؤفررأ حاسدالفررم  باررة اررأل ؤفررأ حاسدالفررم حخ  ةافررم االم ررةط يفبسارر  ج ررةط  

 دسدالفررررم إ  ةافررررم ت ررررلة دررررر احخالرررر حاررررلشأل     ج ررررةطاج ببررررل ذاررررك  ررررأت3382400حخ  ةافررررم ام ررررةط  حاسرررر  ت ررررلة دررررر 
 . اج 3206000

احئ    ةاام حاوحا    ؤل   دمفم 60  ال  حاب وب ت لة حاسدالفم حخ  ةافم حااةحم بةا وحةا حاا  ام ا         
   األ حاسدالفم حخ  ةافم اال     .%24.91 اج ب  دم م   32.075.400 م م ب د   در 

 البرامج في إدارة المشاريعم استخدا رابع:المطلب ال
  ل ارم   درأل تاطرفا   هابرلا  حاباقرةا يإجرح ملاة تدون حا     ةا حرغف    بج رطسهة حا دوجرم اهرة اجرل ا  

 .(GANTTCHERT)حا  رر   ةا  حا قةبرم  الفهررة  بط ا رم ب ررفطم   رهالم ك ررة شرو حاجررةل ير  ااطررا  ةجررم اروحةا
ح سالحب حام ةذج حا رادم م  درون ا دمرة ب ردا يرل ى  ةب رة تدرون    ملاة تدا  شذا حا     ةا  تسب ل اوحةاال يإن

غف  يبةام إذح اة تت تجليل حاباقةا يل اة  حا فةب با فع حاج رةبةا برةام   مؤس رةما حااطرأ ارع حاج رةبةا حادثفر   
 .ؤةما كثف   حاباقةا حا سلحخالم إضةيم إا  حااهل حاداف   حاوقم حاطواا حاذ  م  دون اسةؤة ي  
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 Ms project:1برنامج التعامل مع  /أوال
افد   ررفم د   دررم اررأل بدرر   حاارر حاج حاسرر  بضررفم ت ررلاة  ليررلح  ب ررةافي ااسدرر    الرر  إاحة  حا  رر   ةال  

ل  ج ر ح ا رة يروي ا ارأل إادةجفرةا يبةارم ا  رسالافه ي رل توحارم 1987ؤفأ بحرلةته شر كم افد   رفم ل ل ار    رةب
 .2016خحلحة  حخحلحةحا إا  بن  حالم إا  ح

 ال  جارةه تمففرذ  ءاحة   إا  حاسبةاا بفبةافم اع اا و م حا فوا حاس  ت     الاة Ms Projectيهل) د جةاج  
حاسدالفرم    حاوقرم مصر   شرو ح حاا جرةاجذحاس  يسفة ا ابهة شر حا فوابشت  األ  ل     ال  حلشلح) حا  حا تج ف هةحا    

  الفت حا     .  شدا حا وحا  يوضح   هم شذح حاا جةاج تمففذ حام ةط ي   قم ت الى تأ ف ا تدالفم  
 Project  Microsoft (: يوضح الوجهة الرئيسية للبرنامج04-4)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .Project 2007 Microsoftا سا ج األ د جةاج افد   فم د   دم  المصدر:
 حاسر  تسدرون    Ms Project    ير   درأل  ر ض حابليرل ارأل حابر  ض حا ئف رفم حا سروي  حا رةدا  ارأل خرال حا ردا

 األ:
-  Bar Gantt  سالب اب ا الخاا حا      حا ئف فم  حلج طم  الاشة حا امفم  ؛   
  ب ض حا فد   حافوافم اع حل  ةل حا اطا تمففذشة؛ Calendarحاب ض  -
-  Network CPM   األ حا  سطفاا شادم ي  حاابد ببعهة اع حا هةب  اقةا   ض ي   سالب 
-  Task Usage  حلج طم؛ األ حا وحةا جفذتهة حاس  حاب ا  ة ةا يوضح 
-  Gantt Tracking   ؛جاة خح ج ام   حا      ي  حا ما  حاب ا   ه 
-  Resource Usage  حا اسالفم؛ األج طم حا اصصم حا وحةا ح سالحب ضحيو 
-  Resource Graph  حا وحةا  حاسدالفم؛ ااطا إ سهار 

                                                 
 .5ل ص 2005ل  ةابم اا ال  وةامل ojectMS Prاستخدام برنامج  ال حا اب  الحنل  -1
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-  Resource Sheet  اال     . حا سةؤم وحةاحا  يوضح 
يرإن  مصر   ك رة شرو حاجرةل بةام رام ادرا ابالوارةا حام رةطل: Ms Projectالتعامـل مـع الوقـت فـي برنـامج  -1

 بس ل  ال  كفففم إاخةل اال ل  حا امفم دلقمل  ضاا ت وات حا      اع ةن  رف    Ms Project حاوقم ي  د جةاج 
 حا       ي ة ااطم حاب ا حا ما  .

بط ا ررم  رر ض ااطررا   Ms Project يررست إاخررةل اررل  حام ررةط يرر  د جررةاج  الزمنيــة للنشــاط:إدخــال المــدة  -
 يال :  ااةش   األ  ةقم حاب ا ك ة   gantt chart غةجم
 يست حام    ال  خالفم خةافم؛  task name ي    وا •
  كسةبم حا ل  حا جلا .  duration كسةبم إ ت حام ةط  ت حخجس ةل إا    وا حا ل  حا امفم  •
إذ يررست إاخررةل حا ررل  حا امفررم   task information ك ررة   دررأل تجليررل حا ررل  حا امفررم ب عررة اررأل خررال قةئ ررم  •

حل ررهت يررست  اررةا  حا ررفت ب  إج ةحررهة ا اررةا  حا ررل  ب  ت الفالهررةل ك ررة يررست إاخررةل حا ررل  حا امفررم  ة ررسالحبحا جررلا ل  ب
  Ms Project ب إاخررةل ب  اررل  اجررلا  يررإنبةا ررة م ب  بررةافوب ب  بةا رره  ب  بةل رراو ل لجرره يرر  ؤةاررم  ررل

  جس ي حا ل  حا امفم يواة  حؤلح.
 مرل دلح رم ب  ا ر    يرست تجليرل  رة ةا حاب را حافوافرم   رلا  رة ةا حاب را حل راو فم ضبط تقويم المشـروع:  -

 اب را ذاررك يررست يررسح   ب رةب حابطررا  اوح فررل دلح رم حل رراو   ب ررةب حخ رة   حا سدرر ة   حاغفرر  اسدرر ة  ب مرة  يسرر   حا  رر   .
 :حا  بع حاجوحة  حاسةا 

  ؤفرأ يرست يرسح Options   ت حام ر   الر   ة Change Working Timeيست إخسفةة حلا    toolsاأل حا ةئ م  
    است إخسفةة يوب دلح م حل او   تبليا  ة ةا حاب ا اال      ؤ ي ج ةب حا    م؛Calendarحفجم 

ارل  اجرلا   شر  ت ثرا ؤرل ة  حلج طم حااةة   ش  حلج طم حاس  اف رم اهرةة: إعداد األنشطة التي ليست لها مد -
يرر  ط ا ررم  رر ض  durationيرر    رروا  0 اه ررة يرر    رر  حا  رر   ل  ب رر   ط ا ررم اال فررةب دررذاك شرر  كسةبررم حارر قت

 gantt chart  ل باة األ خال قةئ م task information  يال : ك ة 
 task information-advanced-mark task as milestone          

  ررة ل د جررةاج افد   ررفم د   دررم يرر  تجليررل تدررةافف Ms Project:131فــي برنــامج  التكلفــةالتعامــل مــع  -2
حلج ررطم حا اسالفررم يرر  ب  ا رر   ل  ذاررك با ررع حاسدررةافف حاسرر  يررست ؤ ررةدهة بةا ررة م  تالررك حاسرر  يررست ؤ ررةدهة ؤ رري 

  ؤل  حاب ال شذح إا   ةجي حاسدةافف حاثةدسم.

                                                 

  1-  ال الم حا  ف  ن حخاحةامل مايكروسفت أوفيس بروجيكت 2007 فورداميزل احة حافةة قل ا ن ذك   مم حام  ل ص188.
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ش   اةة  حاسدالفم حاس  م تسغف  ؤ ي حا ة ةا حاسر  يرست خااهرة إجارة  ج رةط ابرفأل ب  تعيين التكاليف الثابتة:  -
 يال :   لا حلشاةص حا  س كفأل ي  تمففذ شذح حام ةطل  خاخةاهة يست إتاة  حااطوحا ك ة

 ؛gantt chart  ض حا      ي  ط ا م   ض ااطا غةجم  •
• view-table-cost ؛ 
حاارةص بةلج رطم حاسر  ت ارل تبفرفأل  fixed cost ل ل ادرون ارأل ب  رل   حرفو)ل برةام    الر    روا   ه   •

 حاسدالفم اهة  ت إاخةل ااالغ حاسدالفم؛
 بةام ررام اط ا ررم إ ررسج ةق حاسدررةافف حاثةدسررم يهرر  تدررون اجررلا   ررالفة يف ررة بن ت ررسجا حاسدررةافف حاثةدسررم حااةحررم  •

 اسجليل خفةة بخ . fixed cost accural  وا  ة سالحبذاك ببةا      ي  دلح م ج ةط اة ب  جهةيسهل   
: يرست  رةا  ؤ رةش ب روة بغالري حا روظففأل بةا رة مل  اس ثفرا إدخال المصادر التـي يـتم حسـاب تكلفتهـا بالسـاعة -

بغالررري حلشررراةص حا  رررس كفأل يررر  حا  ررر    حارررذ  تب رررا برررهل  رررفست بإج رررة  اررروحةا   رررا اهرررت  تجليرررل حا  ةدرررا حارررذ  
بج ةش إ  ةا  حاسدرةافف  Ms Projectه  أل كا  ة م.  امه  ف وب د جةاج افد   فم د   دم  فجصالون  الف

 يال : حا مس    حااةحم به ي  خطم حاب ا حااةحم بةا     ل  ذاك ك ة
 ؛resource sheetيسح ط ا م   ض  •
 حااةص بةا وةا حا  حا تبفأل تدالفم اه؛ standard rateحام    ال    وا  •
  دلم األ حا رة م  رفست كسةبرم ةار  حا ر طم حا ةئالرم  رت حاوؤرل   الر   رافا حا ثرةل اقف رم ب  ي  ؤةام إاخةل  ؤل •

 شه .
 الر  إادةجفررم تسرفح بج ررةش  Ms Project   ررس ا د جرةاج افد   رفم د   دررم: اسـتخدامحسـاب التكلفــة لكــل  -

بةام ام ا وحةا حاب ا   سالحبحل ؤفأ األ حامةؤفم حافمفم   دأل بن تدون شمةر تدالفم ادا ح سالحبتدالفم ب  اوةا ادا 
 يال : جساع حااطوحا ك ة ح سالحباسبففأل تدالفم كا   ب  حا وحال 

 ؛resource sheetيسح ط ا م   ض  •
 حاوؤل  اثا حا س ؛ ح تحااةص دهذح حا وةال  ت كسةبم  cost/useحام    ال    وا  •
 ا اول حخاخةل.  enterحاعغا  ال   •
إاخةل تدالفم حاب ا اوقم  Ms Project يسفح د جةاج افد   فم د   دم حساب تكلفة العمل للوقت اإلضافي: -

 يوب حاب ا حابةا   حااةص بهل  ذاك ك ة حجسهة ببل  ح سالحبإضةي  ل  اوةال  است ؤ ةش حاوقم حخضةي  ل  
 يال :
 ؛resource sheetيسح ط ا م   ض  •
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 حااةص دهذح حا وةا؛  overtime rateحام    ال    وا  •
 م اال  ةدا؛كسةبم قف  •
 ا اول حخاخةل.  enterحاعغا  ال   •
 .resource informationك ة يسفح ب عة إج ة  حخاخةما حااةحم بةاجةما حا ةب م األ خال قةئ م  •
  سالب حا وةا حاا     حا بلحا  حا وحا ي  تمففرذ حا  ر   ل  Ms Project: 1في برنامج  المواردالتعامل مع  -3

م   سص  ي ا  الر  تجليرل تدالفسهرةل  Ms Projectل اال وحةا ي  د جةاج افد   فم د   دم حافبة  سالحبحمإذ بن 
حا صلة حا مة ي حاذ  ال ه حا هةةحا حا طالوبم  تبففمه اال فةب ب ه رم ارة ارع تجليرل  قرم اجرلا  حخسفةة ءج ة شو يأل 

 ب   ؤلحا اسمففذشة.
  ارأل حاب رةل  حا روحا  حا برلحال إذ يو رل جو رةن تسدرون اروحةا حا  ر   إدخال معلومـات عـن المـوارد المسـتعملة:  -

 يال : األ حا وحةا ك ة
ت ررف  شررذا حا رروحةا إارر  حلشرراةص  حا برلحا حا جررلايأل اسمففررذ ج ررةط اررةل  اررست تجليررل حلشرراةص  عمــل:المــوارد  •

 دوح طم ب  ةئهت ب  دوح طم حاوظففم حاس    غالوجهة؛
 و)   رسهالدهة حا  ر    ب مرة  يسر   حاسمففرذ إضرةيم إار  إ رت  حا وحةا حا ةا م ت ف  إا  حا وحا حاس موارد مادية:  •

 حا وةا يإجه يال ب اب يم حاد فم حاس  يسوي  دهة  تدةافف شذا حا وحةا.
 يال : يست إاخةل ابالواةا حا وحةا ببل  ط ق ك ة -
يم  ت إضرة  view  ذاك األ حلا    resource sheet إضةيم حا وحةا ااةش   ي   ل ل األ حفجم حا وحةا  •

 ابالواةا حا وةا حا طالوبم؛
 ذارك برةام     resource information قةئ رم خةحرم ب بالوارةا حا روحةا  ة رسالحببإضةيم ابالواةا افصالم  •

  ت إاخةل ب   ابالواةا اسوي    أل حا وةا.  resource name حا  ا ج  ال  إ ت حا وةا 
 يال : ك ة   األ بج طم حا     يست تاصفص اوةا اة ل  ج ةط تخصيص الموارد: -
  وةا اه؛حاتجليل حام ةط حا  حا إضةيم  •
 ؛  assign resources  ت إخس    resources ة فةإخس  يست tools األ حا ةئ م  •
 ؛إافه اساذ حا  حة  جسةج يست تاصفص ب   لا األ حا وحةا االم ةط ؤ ي اة  •
 ؛ يف ه   هت حا ةئ م   resource name يست  ضع حا  ش   ال   •
 ؛ إ ت حا وةا األ حا ةئ م حخسفةةهت يس ه  قةئ م حا وحةا حا سوي    ت إادةجفم حاعغا  ال  حا  •
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 ؛ إضةيم ببل ذاك  لا حاوؤلحا األ شذح حا وةا حا طالوبم لاح  شذح حام ةط •
 . م   دأل إضةيم اوةايأل ي    الفم  حؤل  •
 ال :ي  مل إاخةل ب  اوةا يإن حاا جةاج يسبةاا اع  ان  وحاا ك ة إا  ذاك يإجهإضةيم  •

 ؛ حافس   حا امفم  
 ؛ حاوؤلحا 
  ل حااهل  حاب ا   

ءاحة  حا  رر   ةا اررأل خررال    حا رروحةا إارر  تررويف  حا  ررة ل  يرر   ل اررمافد   ررفم د   دررم يهررل) د جررةاج 
  الفم إاحة   األ  تدالفم حا      األ  قم دل  حاب ا  ؤس  حمجسهة  امه  يا حا بةيف   حا سطالارةا حاسر   حاسجدت ي 

األ ؤفأ إ لحا دفئم حاب ا  ت  رفت حاب را  حار با درفأل حاب الفرةا  ء رمةا حا روحةا حا اسالفرم االب الفرةا  ارأل  تت تجليلشةل
 رررت ا حقارررم حلاح   اسةببرررم حااطرررم  حاجصرررول  الررر  حا اططرررةا  طاة رررم حاس رررةةا  حاا ارررمل ا رررة يررر  ذارررك ارررأل ب ررر  

  حاس ففل     ةا حخج ةئفم ا دالم حاسأخف  ي  إجاة  حابةخضةيم إا  ابةاام   ال  حا     ةا إقسصةا 

  1(:Win QSBثانيا/ برنامج )
 اغ ض تويف  حااهل  حاوقم  ءتةؤم ي حم بكا  اااسفةا إار  حا  حؤرا حا ه رم حلخر ى ا بةاارم حا  ردالم قفرل 

حاا حاج حااةش   خحلحة خطم تمففذ يابل اةح م حااطم اس فل حا      مؤ مة بن  ح سالحبحافد   ي   احالةح م  ة 
ب رررةافي ب رررفطم   رررطجفم  تبس رررل  الررر   ة رررسالحب قةبرررم ترررست يرررل اة بإاررر  غة رررم حااحة  حا  ررر    ارررأل تاطرررفا إ  الفرررم 

حخ سهررةا  حااارر   حا اصررفم  اررع حخ سرر ح  دسالررك حااارر حا يرر  ااررةل إاحة  حا  ررةةاع إم بجهررة م توحكرري حاسطرروة حاررذ  
س رةا حا رةئل شرو  رلب إادةجفرم تطافرا حل رةافي حابال فرم يةم    هلا حابةات األ ؤفأ تطافا حل ةافي حابال فم حاجليثم

 Win) اررأل دررفأل حاارر حاج حااررةش   خحررلحة خطررم تمففررذ اال  رر   ةا جررذك   احة  ارروحةا حا  رر   إيرر   ح ررسالحاهة  
QSB). 

 شرو   Quantitive System for Business بأجره حام رةب حاد ر  األ  رةل  Win QSB   بر ) حاا جرةاج
ؤفرأ حر ت شرذح حاا جرةاج خصفصرة اجرا حا  ررةكا (Windows)ج  رم حاس ررغفا ب  حاسر  تائرت ارأل حاسطاف رةا حاارةش  

 جسةج.خةحا  بجون حاب الفةا  بج  م حح   حا ذاحةام  ا ةئا حتاةخح
بأجه حاا جةاج حاذ   ا ع تطاف رةا بجرون حاب الفرةا  حاسطاف رةا حخاحةارم   Win QSB   تد أل بش فم د جةاج
 ب ررل  بدررا  ررهوام ك ررة بن ح ررسالحب حاا جررةاج  ررها ؤفررأ م  جسرروى  الرر  تب فررلحا كثفرر    اجررا حام ررةذج حا اةضررفم حا

                                                 
   ةابم 6لااالم حابالوب حمج ةجفم  حم س ة فمل حابلا Win QSBيات الحديثة مناهج التعليم العالي وفق البرمجاحان  ال حاغم ل ة ت خةالل  -1
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 قوحئ ه اس رةدهم ير  كرا حاسطاف رةا إم ير  حا الفرا امهرة  ادرأل حاا جرةاج يسطالري اب يرم بةل ره حام  ارم ادر  يرس دأل 
 اساذ حا  حة األ تجالفا حامسةئج. 

داجون حاب الفةال  حا دا حآلت  يوضرح  ح هرم  د جةاج  ش  كالهة تسبالا 19 ال  Win QSB جسو  د جةاج 
 س ل ت   فع حاج ةبةا حاع  ةام ا ساذ حا  حة  مل تمففذ حا     .دحاذ    وب  (PERT/CPM)د جةاج 

 Win QSB( CPM/PERT(: واجهة برنامج )05-4)الشكل رقم
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 .Win QSB Version 2.00: ا سا ج األ د جةاج المصدر       

 وتشغيله: Win QSBخول لبرنامج كيفية الد -1
 حاس  ت ع ب فا حااهم حاف  ى األ شةشم حاجة وش.  (Startجعغا  ال   -
  . Win QSB امهة   شيس ه  حاا حاج حا و وا  ي  حاجة و  (Programs)جعع ا ش   حا ة    ال   -
مل حا غام ي  ت غفا يس ه  حاسطاف ةا حاس   جسواهة حاا جةاج    Win QSB مل  ضع حا ة    ال  حاا جةاج  -

ب  تطافا جعغا  ال  إ ت حاسطافا  دوح طم افسةه حا ة   حل  ر   مرل ذارك  رو)  ب را حاسطافرا.  حا ردا 
 حآلت  يوضح ذاك:
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 Win QSBالموجودة في   تالبرامج وتطبيقا :(06-4)لشكل رقما

 
 Win QSB Version 2.00ا سا ج األ د جةاج  المصدر:   

 امج:البرن استخدامكيفية  -2
 ذاررك اررأل خررال  (Win QSB) جاسررةة حاسطافررا حاررذ  ج غرري برره اررأل اا ررو  حاسطاف ررةا حاسرر  يسعرر مهة د جررةاج -

 ه  شذح ؤ ي جو  حا  دا حا ط  ه ؛ح سالحاحاعغا  ال  إ ت حاسطافا ب  حاا جةاج حاذ  ي ال اساذ حا  حة 
 ال   ا م حخسفةةحا ش  كةآلت : و) ت ه  ا ساذ حا  حة قةئ م تجسو     File مل حا فةب بعغا  ال  خةجم   -
 :  ش  االالح م بإاخةل دفةجةا تطافا  ليل ب  ا أام  ليل . New prolemا دالم  ليل    •
 :  ش  خ ةا  ت غفا ا أام قل تت تا امهة  ةب ة. Load problem  تج فا ا دالم •
 :  ش  ت سالب االا  ج األ حاا جةاج. Exitخ  ج   •

  و)   ه  امة حا دا حآلت : (New problem)ي  ؤةام حخخسفةة حل ل 
 Win QSBالخاصة ببرنامج  تختياراإل(: ا07-4)الشكل رقم

 
 Win QSB Version 2.00ا سا ج األ د جةاج  المصدر:
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 :شريط االدوات الخاص بالبرنامج -3
 : تجسو  شذا حا ةئ م  ال  حل حا  حلتفم:(File)قةئ م  -
 ا  اجف  حاسغف حا  ال  ا أام اا جم  ةب ة.لح حذ:   سالب ش (Save problem) تاف ن حا  أام •
 ا  اطاة م حا  ةام  ال  حاوةق.ل:   سالب شذح ح(Print problem)طاة م حا  أام  •
 ا  مخسفةة حااا حا  سالب بةاطاة م.لح حذ:   سالب ش(Print Font)  طاة م حااا •
 طاة م حا  أام.:   سالب شذح حلا  خ لحا حاصفم لغ حض (Print setup)ح لحا حاطاة م  •
 :   سالب شذح حلا  االا  ج األ حا  أام.(Exit)حاا  ج  •
 : تجسو  شذا حا ةئ م  ال  حل حا  حآلتفم:(Edit menu)قةئ م حاسج ا   -
 :   سالب شذح حلا  خقسطة  ب      األ حاافةجةا  ج الم إا  ادةن بخ .(Cut)قطع  •
 .ا:   سالب شذح حلا  ام   ب      األ حاافةجة(Copy)ج   •
 :   سالب شذح حلا  االصا حاافةجةا حا  سطبم ب  حا م وخم األ حلا األ حا ةب فأل.(Paste)اصا  •
 :   سالب شذح حلا  ا  ح ب      األ حاافةجةا.(Clear)ا ح  •
 :   سالب شذح حلا  اال  و  إا  خطوحا  ةب م. (Undo)إة ة  •
 ررأام  الرر  إيسرر حض بجمررة ق مررة دس رر فم :   ررسالب شررذح حلارر  اسغفرر  إ ررت حا (Problem name)إ ررت حا  ررأام •

 حا  أام األ حاالح م.
: ت رسالب ب حار  شرذا حا ةئ رم اجرا  ء رسب حض خطروحا (Solve And Analyze Menu)قةئ رم حاجرا  حاسجالفرا -

 حاجا اال  دالم قفل حااجأ  شذا حا ةئ م تدون اف حاتهة اسغف   تاًبة امو  حاسطافا حا  سالب
 تجسو  شذا حا ةئ م حل حا  حلتفم: :(Utility menu)قةئ م حا مفبم  -
 :  ا سالب شذح حلا  ي  إ  ح  ببد حاج ةبةا حاا فطم.(Calculator)حاجة ام  •
 :   سالب شذح حلا  اب ض حا ة م حا و وا  ي  حاا جةاج.(Clock)حا ة م  •
 :   سالب شذح ح ا  ت حا اطا بصوة   ةام.(Chart)ااطا  •
 ةئ م اإلجس ةل األ تطافا إا  بخ  احخا حاا جةاج  ك ة ي  حا دا حلت ::  ت سالب شذا حا (Win QSB)قةئ م  -
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 Win QSB menu: قائمة (08-4)الشكل رقم

 
 Win QSB Version 2.00ا سا ج األ د جةاج  المصدر:

 تجسو  شذا حا ةئ م  ال  حل حا  حآلتفم: :(Help menu)قةئ م حا  ة ل  -
 لا  اب ض اجسواةا قةئ م حا  ة ل .:  ا سالب شذح ح(Content)حا جسواةا •
ا  االجصول  ال  ا ة ل  ي  ا دالم ل:  ا سالب شذح ح(Search for help on)حااجأ  أل ا ة ل  ابفمم  •

  ت حا  دالم.إ س ةاح  ال  حااجأ  أل ء ابفمم   
 حا  ة ل . ح سالحبا  ي  كفففم لح حذ:  ا سالب ش(How to use help)حا  ة ل   ح سالحبكفففم  •
ار  االاجرأ  رأل حا  رة ل  ل:  ا رسالب شرذح ح(Help on current window)  حاجةافرم ذ ل  ير  حامةيرحا  رة •

 ض أل جفه حاصفجم ي  ؤةام ظهوة ا دالم ي  جفه حاصفجم.
 : يةش  ت سالب اغ ض   ض جاذ  ااسص    أل حاسطافا حا  سالب.(About)باة  أل  •

اة ررم تب ررل شررذا حا  رر   ةا  ضرراةاسهة إارر   ةا ء اررباا حاسطرروةحا حا  ررس    يرر  ب ررةافي إاحة  حا  رر   ةا 
 ضررع درر حاج ؤة رروبفم  ررةش  ل ل ررا تم ررفت  تاطررفا  تمففررذ  ةقةبررم حا  رر   ةا ؤفررأ تماررع بش فررم شررذا حاارر حاج اررأل 

بخطررة    حكس ررة)حا رر  م يرر  إجاررة  ؤ ررةبةا حااطررم  تبررليا حااطررم ب مررة  ةقةبررم   الفررم حاسمففررذل  حالقررم يرر  حامسررةئج 
 رر ض حامسرةئج  خةحررم  مرلاة تبررلل حاافةجررةا حا لخالرم إارر  حاجة روش  تبررل شرذا حاارر حاج بكثرر  حاج رةش  حا رر  م ير  

 .ةح سالحا   حجس ةةح
 الررر  ح رررسفبةش  حا ةدالفرررم   اررررهWindows   حارررذ   ب رررا ضررر أل دفئرررم   Win.Q.S.Bارررأل خرررال حاا جرررةاج  

  حا ر  ) حا جفطرم دهرة ارأل  قرم لخر  حاسغفف حا حآلجفم  حا  س االفم حاس  ت   دهة ا    ةتمة  اصةجبمة جسفام اسغف
 حاسفة را ابهررة يرر  ب   قررم اررأل حل قررةا  ب رر  م كافرر   ك ررة   دررأل تطافررا شررذح حلج رروذج يرر  اصررةجع بخرر ى إذح اررة 

 بةال تاطفا إجسة هرة ارع إ ر ح  ببرد حاسغفف حا ا فت ب  ابةااا  ةدسم ي  حلج وذج.
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تالافصفم  ي  فمل  تجليل  اقةا حاسسةبع  حاسبةقي إا  بج طم  حا      مي  شذح حا اجأ تا ئ تتؤفأ 
كا اة دفمه ة اع حخسفةة   ةئا تمففذ كا ج ةطل  حا وحةا حاا ام اسمففذا  ت لي  حا األ حا طالوش خجاة ا اع   ض 

 ؛اال وى حابةاالم  حاسدالفم حادالفم  حا     بج طم األ ت لي حال  تجليل  األ  تدالفم تمففذ طم ج ل اص ح
شةة  إا  بجه شمةر حخساية ا ف   دفأل حا  ةةاع حخج ة حا  حا  ةةاع حخجسة فم حاثةدسم. يط ق إاحة   تالة حخ 

 تم فت حا وى حابةاالم ي  ا ةةاع حاامة   حاس ففل اف م ش  جفه حاط ق حاس  ت رسالب ير  ا رةةاع حخجسرةج  ارأل بشرت 
 حمخسايةا جذك :

ير   رل  اوحقرع   را  الر   دره حا  رةةاع حخجسة فرمل  شرذح ير ا  إن ا ةةاع حاامة  ل م شر كم إج رة حا تمس ر   -
 إا  بن حا وحجفأل  حاالوحئح حاس  ت سالب ي  حا صةجع تبسا   ةدسم بكثف  األ تالك حا  سالام ي  ا ةةاع حاامة .

حاثةدسررم.  اإن حا    ررم حخج ررةئفم  الرر  ا ررسوى حا  ررةةاع تبسارر  ذحا اررلى قصررف   ذاررك ب  ةةجسهررة اررع حاصررمة ة -
إا  حاسغف  حا  س   ي  توظفف حا وى حابةاالم ؤفأ بجه يسو ي ي  ؤالم ابفمم ت  اح حاب ةل  ي  ؤةما  ىبا شذح 

اثرا تالرك حابوحارا قرل تر     الر  حا رل  حا امفرم حا اطرا اهرة اال  ر     بةاسرةا  قرل  جرلن  بخ ى توظفف   ةل  لا؛
 إجهة  حا     .ي  تأخف  
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 لموارد البشرية والمالية للمشروعالمبحث الثالث: جدولة ا
 ؤل   دمفم   ة ل حا  ة ل حا    ل  أل تمففرذ حا  ر     60إن ة ت شادم حل  ةل حااةحم ب      إجاة  

ارررأل حتارررةذ حادثفررر  ارررأل حا ررر حةحا حااةحرررم بال ارررم حا ررروحةا حاا ررر ام  حا ررروحةا حا ةافرررم  يرررا حاالح رررم حا ادررر   ب  حاالح رررم 
اب الفم شو إد ح  ارة  بر ) ب مط رم حاروحي حا حا ةافرم  حاسر    درأل اال رةئت  الر  حا  ر    بن حا سأخ  ل  حاهل) األ شذا ح

يمرة ة ارأل خااهرة دهرل) حاجصرول  الرر   رفوام ج ل رم  رةش   ت دمره اررأل اوححرالم ج رةطه ا ن حاالارو  إار  حمقسرر حض 
 األ حا    ةا حا ةافم.

 وحدة سكنية 60المطلب األول الجدولة الزمنية لمشروع بناء 
تمففررذ بج ررطم   قررمحلاثررا اا فررع ارروحةا حا  رر      رروح  كررةن   ررسغالمح يرر  تج فررا  ررةل  ل شررادةا حلت ررة

حاا  ام  حا ةافم حاس  تلخا ي    الفم إجاة  شذا حلج رطم.  ا رل ترت ح رسالحب حاا جرةاج حاسطاف ر  حا وحةا حا      ب  
Win QSB   ج ةب  ؤل   دمفم ؤفأ تت ح سالحب  60ا  ت شادم ا     بج ةAON   ج ف  شمة إا  بن حاب ل ي 

  شادم تبا   أل حلج طم ي  ؤفأل حل هت تبا   أل حلؤلحن ك ة تت حاسط ق اه  ةب ة.
  ( Win QSBإدخال بيانات األنشطة على البرنامج ) /أوال

شمررة شررو  تبررلاشة م   دممرة بن ج  ررت حا رادم يررل اة  ذاررك لجهرة تأخررذ  قسرة طررواا.  شرليمة ج ر ح ادثرر   حلج رطم 
  ا  رت شررادم.  حا رردا حاسررةا  يوضررح Win QSBةبرح حاوقررم  حااهررل  حاسدالفررم   الفره  معررط  م ررسب ةل د جررةاج  

 .حاا جةاج حا  سالب ي  ة ت شادم  شو  حؤل األ ؤ ام د حاج  جسوى  الفهة
 PERT/CPMيوضح برنامج  :(09-4رقم) الشكل

 
 Win QSB د جةاجالمصدر:     
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  ا ردالم  ليرل  يس هر  امرة  الارم FILEاج ج روب دسب ارف حا  ردالم ؤفرأ جاسرةة ارأل قةئ رم  ببل حالخول إار  حاا جرة 
 ؤوحة ج وب بإاخةل حاافةجةا حاا ام  حا سبال م بةا      قفل حالةح م  حاس  تس ثا ي :

  موحن حا        لا حلج طم. -
 حا األ بةل ةب ب  حل ةدفع ب  حلشه . -
 حاوقم  حاسدالفم حم سفةا م.  -
 .(CPM) ب  (PERT)  دالم حا  حا اةح سهة جو  حا -

 (PERT/CPM)(: ادخال بيانات المشروع في برنامج 10-4ل رقم)الشك

 
  Win QSB: د جةاج المصدر     

ج وب ب أل حاارل ل ارأل   ل يس ه  امة  الام ؤوحةOKببل حخجسهة  األ   الفم اال  حاافةجةا ج وب بةاعغا  ال  
 ل حا األ  تدالفم كا ج ةط  ذاك بةم س ةا  ال    ةئا حا     . خال اب يم حلج طم حااؤ م  تجلي

ج ةط ل  شذح حابلا غف  اجلا دلقمل لن شمةر األ ي ى بن شذح  23 ؤل   دمفم يسدون األ  60ا     دمة  
خرسا) درفأل   هرةا حام ر  حا رةب م جرةتج  رأل ةر األ ير ى بن شرذح حابرلا قالفرال  حمحابلا كاف  ا ةةجم بةا     ل  شم

حاابد  فصا ي  حام ةطةا ب دا اقفا  حاابد حآلخ   ا بهةل  ابسا  حابرلا حارذ  ح رسملجة  الفره ير  حالةح رم بن 
ج رةط   ا اررول  مرل   فررع ارأل بخررذجة درر بيهت ير  شررذح حا وضرو ل باررة يف ررة  ارص اررل  حلج رطم  حاباقررم حاسرر    23 

دم  ارررةا اب  يرررم يررر  اارررةل حاهمل رررم  ةتاةطرررهمخرررسا) كافررر  ج ررر ح حتررر با دفمهرررة يهرررذح حا وضرررو  ارررت جاؤررر  يفررره 
  حاال ل حا وحا  يوضح   الفم إاخةل دفةجةا حلج طم اسمففذ حا      .حا ب ةةام
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 وحدة سكنية 60يوضح البيانات الخاصة بأنشطة مشروع  :(07-4الجدول رقم )

 
 Win QSB    د جةاج 03-4حاال ل ةقت   : األ إ لحا حااةؤأ بةم س ةاالمصدر

ؤفرررأ ترررت تجليرررل يسررر   تمففرررذ كرررا ج رررةط  حلج رررطم حا دوجرررم اال  ررر     ارررل  كرررا ج رررةط  رررةدايوضرررح حاارررل ل 
ل شررذح بةخضررةيم إارر  اررأل بج ررطم حا  رر    كررا ج ررةط تدالفررم حا رروحةا حاا رر ام حاا اررم اسمففررذ بةل ررةدفع بةخضررةيم إارر 

 . اقم حاسابفم دفأل حلج طم ب   اقم حام ةط بةام ةط حاذ  يالفه
ة   حاس ففل بةاسو ع  حاسدةاا  اذاك بحاجم شذا حا     ةا تجسوى  ال  ب  ةل اجلا  تس ف  ا    ةا حاام

يالرر ب حاسم ررفا دفمهررة اررأل ؤفررأ توقفررم حااررل   حاسمففررذ ؤسرر  م  دررون شمررةر إخسمةقررةا ترر ا  إارر  تبطفررا حاسمففررذ   ررلب 
تسرةبع ابرفأل إار  بن يرست حخت ةب ي  حاوقم حا جلا  است ذاك  أل ط ارا ت  رفت حا  ر   ةا إار   رل  بج رطم ترست ير  
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تمففذ حا      بةادةاا  األ  ت يست ة ت شادم ب  ةل توضح حلج رطم   اقسهرة  شرو ب رالوش   درأل حخاحة  ارأل ت فرفت 
  ا ح بم د حاج حا     ةا  حكس ة) بيعا حاط ق اسج فا بشلح) حا     .

 ثانيا/ تحديد المسار الحرج من خالل تحليل الجدول الزمني
 Solve) جاسةة امهة  (Solve and Analyse)األ حاال ل حا ةدا جاسةة األ ش اا حلا حا ببل حمجسهة  

criticl path)   : يف ه  امة حاال ل حاسةا 
 (: تحليل زمن أنشطة المشروع08-4الجدول رقم)

      
 Win QSB  ال  د جةاج   07-4: األ إ لحا حااةؤأ بةم س ةاحاال ل ةقت  المصدر     

 حاسرر   ارري بن تأخررذ ببررفأل حخ ساررةة  مررل تمففررذ بج ررطم  حاهةاررمحا ررةدا اا و ررم اررأل حام ررةط حااررل ل يوضررح 
 :ل   االاص امة حاال  ل   دمفم دوم م ب د  ؤ   60  اجا حالةح م      حا
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 ؛ؤ ج ب  غف  ؤ جحام ةط طافبم  -
  ؛حا ل   امفم حاا ام اسمففذ كا ج ةط -
  ؛فةئد ادا ج ةطحاؤ ةش  األ ل امم حا اد    حا سأخ     ح -
 حادالفم خجهة  حا     ؛  حاسدالفم تجليل حا ل  حا امفم -
 ؛ لا حا  ةةحا حاج  م خجاة  ج ةطةا حا      -

بةام ررام االب ررل  حاسرر  ت ثررا جهة ررم حا  رر    يررإن حلج ررطم حاج  ررم يرر  شررذح حا  رر    شرر   (ES)=(LS)إذح كررةن
 يإجهة غف  ؤ  م (LS-ES>0)م حاس   دون األ ب الهة باة حلج ط .0=(LS-ES)حلج طم حاس   دون األ ب الهة 

 حةؤي حا  ر   األ ب ا ؤ ةبةا حا  ةة حاج ج. يجةا ة يلخا  (Win.QSB) سالب د اافم  ب دا  ةبل 
حا امفررم األج ررطم  حلج ررطم حا ررةب مل   رروب حاا جررةاج دسجليررل حا  ررةة حاجرر جل  حاالح ررم حا ادرر  ل  حامهة ررم حا ادرر  ل   حا ررل

خسصرةة حاوقرم كثفرً ح يف رة يسبالرا إسأخ  ل  حامهة م حا سأخ  ل  حاوقم حابرةئت.  ارأل شرأن شرذح بن  ب را  الر   حاالح م حا 
 .دسوافل حاال ل حا ام  حلحال   ء ةا  حاال ام حا امفم حاسةافم

 (:Win QSB)باستخدام برنامج  وتحديد المسار الحرج رسم الشبكة /ثالثا
ة االباقرةا حا و روا  دفمهرة  الر  حا اطرا حا راد ل حلج رطم ت ثالهرة ست ت ثفا كرا حلج رطم ير  حا  ر    طا ري
حا اطا حا اد   يإن حااطرو    سالحبةب    دفم ة ت ثا حل هت حاالح م ب  حامهة م حااةحم بدا ج ةطلا سطفاحاب ل  

حادالررر  حا رررادم حارررذ    رررسغ ق حاوقرررم  اسرررلحاححاسةافرررم شررر  تجليرررل حا  رررةة حاجررر جل  حا  رررةة حاجررر ج شرررو حا  رررةة  الررر  
 .حلطولل  بةاسةا  يإجه  جلا حاوقم حا اد  حا جس ا خك ةل حا     

  الررر  حاررر غت ارررأل بش فرررم اب يرررم حلج رررطم حاوحقبرررم  الررر  حا  رررةة حاجررر جل يإجهرررة اف رررم بكثررر  بش فرررم ارررأل ب فرررم 
ت يرست إك ةاهرة حا   جم حا امفم.  تسطالي اهةب حا  ةة حاج ج ا حقارم بكثر   مة رم لجهرة إذح ار ت سالك محلج طمل  ادمهة 

 .حلج طم حاسةافم ي   قم بقا األ حاوقم حا جلا كس المحي  حاوقم حا جلال يإن حا       فسأخ ل إم إذح 
 ؤرل   ردمفم  60    دممة ة ت شادم حل  ةل حااةحم ب      دمة  08-4األ خال حاال ل حا ةدا ةقت    

   حا وضجم ي  حا دا حا وحا .
   (Activity Analysisببرررل ذارررك ج ررروب بةخسفرررةة حلاررر   (Rusults)ا جاسرررةة ارررأل قةئ رررم شررر اا حلا ح

(Graphic   ؤل   دمفم  حا دا حاسةا  يوضح شذا حا ادم 60يمسجصا  ال  حا اطا حا اد  ا      إجاة  
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ج رررةطل يرررست  23 ؤرررل   ررردمفم يسدرررون ارررأل  60بن تمففرررذ ا ررر    إجارررة  (PERT)جاؤررر  ارررأل خرررال شرررادم
  ا رسواةا   وا رم. ك رة تررت ارأل خرال شرادم حل  ررةل 8  ا ررسواةا بي فرم   3ب راو    ار    149ال تمففرذشة خر

ؤ ةش حا األ حا اد  ادا ج ةط األ حا ادم بط ا م حاذشةشل  ؤ ةش حا األ حا سأخ  ادا ج رةط ارأل حا رادم بط ارا 
 حخ ةشل بةخضةيم إا  ؤ ةش حاهةاب حاج  ادا ج ةط.

  ا ةةحا ؤ  م  خظهةة شذا حا  رةةحا  اب يسهرة 4م دسمففذ حا       ال    تجسو  شادم حل  ةل حااةح
. يمسجصرا  (Show Critical Path) جاسرةة امره (RUSULTS)ب ردا  فرل جاسرةة ارأل قةئ رم شر اا حلا حا 

  ال   ل ل يوضح امة  لا حا  ةةحا  حلج طم حاوحقبم  الفه  حاال ل حآلت  يوضح ذاك.
 وحدة سكنية 60ت الحرجة في شبكة مشروع إنجاز (: المسارا09-4الجدول رقم)

 12/10/2016 
Activity 

Critical Path 
1 

Critical Path 
2 

Critical Path 
3 

Critical Path 
4 

1 A A A A 

2 B B B B 

3 C D D C 

4 E E E E 

5 G G G G 

6 I I I I 

7 J J J J 

8 L L L L 

9 N N Q Q 

10 R R R R 

11 S S S S 

12 T T T T 

13 W W W W 

Completion 
Time 149 Weeks 149 Weeks 149 Weeks 149 Weeks 

  PERT   شادم 08-4 بةم س ةا  ال  حاال ل ةقت    (Win QSB)األ إ لحا حااةؤأ بة سالحب المصدر:
حاسررر    درررأل ارررأل خااهرررة حاسررر  ترررت تجليرررلشة  الررر  شرررادم حا  ررر   ل      فرررع حا  رررةةحايوضرررح  حاارررل ل حا رررةدا

حارر األ حاررا ب خجاررة  كررا اررأل حا  ررةةحا حاسرر  ق مررة  تررت ؤ ررةشحررول اررأل دلح ررم حا  رر    إارر  جهةيسررهل ببررل ذاررك حاو 
 .دسجليلشةل يفدون حا  ةة حاج ج شو حا  ةة حاذ   جسةج إا  بطول  قم خجاة ا

إن حاسرررأخف  يررر  تمففرررذ ب  ج رررةط ارررأل حام رررةطةا حاج  رررم  رررف ا  إاررر  ترررأخف  ت رررالفت حا  ررر   .  ارررأل حا هرررت 
ؤ رم بن حاوقرم حافرةئد ب  قرفت حا   جرم حلةببرم اا فرع حام رةطةا حاسر  ت رع  الر  حا  رةة حاجر ج ت رة   حررف ًح اا

  تةةا  دلح م  جهة م كا ج ةط حاال ل حا وحا  يوضح   ا دأل بن  دون اال      بكث  األ ا ةة ؤ ج  حؤل. 
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 طة المشروعمن أنش (: يوضح تاريخ بداية ونهاية كل نشاط10-4الجدول رثم )      
Name 

Activity 
On Critical 

Path 
Latest 
Finish 

Latest 
Start 

Earliest 
Finish 

Earliest 
Start 

Slack 
LS-ES 

A    Yes 12/06/2013 22/05/2013 12/06/2013 22/05/2013 0 

B    Yes 03/07/2013 12/06/2013 03/07/2013 12/06/2013 0 

C    Yes 23/10/2013 03/07/2013 23/10/2013 03/07/2013 0 

D    Yes 23/10/2013 03/07/2013 23/10/2013 03/07/2013 0 

E    Yes 29/01/2014 23/10/2013 29/01/2014 23/10/2013 0 

F    No 16/12/2015 02/12/2015 12/02/2014 29/01/2014 96 

G    Yes 21/05/2014 29/01/2014 21/05/2014 29/01/2014 0 

H    No 29/10/2014 24/09/2014 05/03/2014 29/01/2014 16 

I    Yes 25/06/2014 21/05/2014 25/06/2014 21/05/2014 0 

J    Yes 29/10/2014 25/06/2014 29/10/2014 25/06/2014 0 

K    No 06/01/2016 11/11/2015 16/07/2014 21/05/2014 77 

L    Yes 07/01/2015 29/10/2014 07/01/2015 29/10/2014 0 

M    No 22/07/2015 27/05/2015 04/03/2015 07/01/2015 20 

N    Yes 15/04/2015 07/01/2015 15/04/2015 07/01/2015 0 

O    No 05/08/2015 22/07/2015 18/03/2015 04/03/2015 20 

P    No 17/02/2016 06/01/2016 27/08/2014 16/07/2014 77 

Q    Yes 15/04/2015 07/01/2015 15/04/2015 07/01/2015 0 

R    Yes 05/08/2015 15/04/2015 05/08/2015 15/04/2015 0 

S    Yes 23/12/2015 05/08/2015 23/12/2015 05/08/2015 0 

T    Yes 17/02/2016 23/12/2015 17/02/2016 23/12/2015 0 

U    No 20/01/2016 16/12/2015 19/03/2014 12/02/2014 96 

V    No 17/02/2016 20/01/2016 16/04/2014 19/03/2014 96 

W    Yes 30/03/2016 17/02/2016 30/03/2016 17/02/2016 0 

 .(WinQSB)   بة سالحب   ب جةاج 08-4: األ إ لحا حااةؤأ بةخ س ةا  ال  حاال ل  المصدر
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 :(A)بةام ام االم ةط 
ت ةب ب  جو   خ  األ حام رةط قاالرهل يرإن ب ل  قرم درل  خ  سال ب حا فةب به ج  ح لن ذاك شو ب ل حلج طم  م  

ا دررأل بةام ررام ارره  دررون شررو اج ررم دررل  حا  رر   .  شررذح حاسررةةا  ي  ررع إارر  اررأل  ررو) يمفررذ حا  رر     بارر  دلح ررم 
ترةةا   يوحيرا و) يالب ي  حاوقم حف .  شذح حاصرف   (A)حلشغةل. يإجمة ج ول بن حاال  حاالج    بم  بن حام ةط 

22/05/2013. 
 ابم  ذارك بن حام رةط  3 =3 0ام شو  اؤ ي حا بة (A) بمة   ال  ذاك يإن ب ل  قم إت ةب ا دأل االم ةط 

(A)  مهة رررم حا ادررر   ام رررةط حا  درررأل إت ةاررره ببرررل  ا رررم يسررر حا  امفرررم ارررأل درررل  حا  ررر    كدرررا  شرررذح ابمرررةا بن(A) 
 االم ةط ي  حاوقم حا جلا اه. .  ذاك بف ض بن شمةر دل  يوة   ءت ةب 12/06/2013ش 

 :(B)بةام ام ام ةط 
 حخجسهرة  امرهل يرإن ب ل  قرم درل  ا درأل   (A)  درأل حاارل  ير  شرذح حام رةط إم ببرل إت رةب حام رةط ج  ح لجره م

.  ادررون ذاررك ببررل  ا ررم ب ررةدفع اررأل دررل  حا  رر    12/06/2013 حا وحيررا اررر  (A)شررو اارر ا حخجسهررة  اررأل حام ررةط 
ب ةدفع يإن ب ل  قرم إجسهرة  ا درأل بفر ض  رلب ترأخ  حاارل  ب  إجارة  حام رةط  3حاوقم حاا ب شو كدا.  ؤفأ بن 

 .03/07/2013ب ةدفع ب  دسةةا   6ببل    دأل إت ةاه  (A) شذح ابمةا بن حام ةط  6 =3 3شو  
 : (C)بةام ام ام ةط 

 بن  قررم  03/07/2013جاررل بن ب ل  قررم دررل  ا دررأل شررو  Bبة ررسالحب جفرره حا مطررا حا ساررع يرر  حام ررةط  
 ب او  األ دل  حا      حادال . 22ب او  ب  ببل  16شو (C)إت ةب حام ةط 

م حاالح ررم مررحااررل ل حا ررةدا  حاررذ  يوضررح ب ا اررأل خررال ح ررسالحب باررة يرر  اررة  اررص ؤ ررةش حافررةئد حخ  ررةا 
ضح ي  حاب روا حلخفر  حا سأخ     دأل تجليل اة      بةاوقم حافةئد حخ  ةا  ادا حلج طم ك ة شو او   حا اد   

  10-4ي  حاال ل ةقت 
جسهرة  حا سرأخ  ب  بطر ه قرفت خجسهة  حا اد  ارأل  ارأل حخحافةئد حخ  ةا : يست ح سا ح ه األ خال ط ه قفت ح

  دسلح  حا سأخ .خدسلح  حا اد  األ قفت حخح
  (A) يبال   افا حا ثةل بةام ام االم ةط

 0 =22/05/2013  - 22/05/2013حافةئد حخ  ةا =  
 =                  12/06/2013 -  12/06/2013= 0 
 (F)بب بةام ام االم ةط 

 96 =12/02/2014   - 16/12/2015حافةئد حخ  ةا =   
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                        =02/12/2015 -  29/01/2014= 96. 

ترلل  الر  بن حام رةط ار ن   دأل بن  أخذ حافةئد حخ  ةا  قف سفأل او ام ب  ابل امل باة حا فت حا و ام يهر  
ب    دأل بن يسأخ  ب  لحة حافرةئد حخ  رةا  ا ن بن ير    ذارك  الر  ترةةا  ت رالفت حا  ر   . بارة حا ف رم حا بل ارم 

 االفةئد حخ  ةا   تلل  ال  بجه م   دأل تأخف  تمففذ حام ةط ذاك بن ب  تأخف  ي    ي  تةةا  ت الفت حا     .
  رابعا/ رسم مخطط غانت

ون حلؤ ر  الاة الوجرم برحاةجم  ذاك بةم س ةا  ال  حل قرةا حا سةؤرم. ؤفرأ بن حلشر طم غااطا    دممة ة ت
 الون حل ةق ش  حلج طم حابةا م.ةا الوجم بحاش  حلج طم حاج  م ي  حا     ل  حلش طم 

 وحدة سكنية بوالية بسكرة 60(: مخطط غانت لمشروع إنجاز 12-4الشكل رقم )

 
  07-4 حاال ل ةقت   MS Excelؤأ بةم س ةا  ال  د جةاج األ إ لحا حااة: المصدر
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ةجررم شرر  بؤررل حا ا  ررةا حا ف ررم خ ررلحا حااررل ل حا امرر  ؤفررأ بجهررة ت رر ح اال  ررة ل دسصرروة حااررا غخ اطررم 
ةا  دلح م  جهة م حةجم بؤل حا هةب  اوضح تو غحا ام  اال      األ حاالح م إا  حامهة مل  ا ثا كا خا  ال  خ اطم 

 ال  حا ه م حا ةب م اهة  التهة حا امفم.حا ه م دمة   
ةجم حاهةام شو حخسفةة  ؤل   امفم امة امل شا  س سغ ق حا ه م غ األ حااطوحا حا ه م ي  إج ة  خ اطم 

 ة ةا بب ب ةب بب شهوة؟  شذح حا  حة  و)  بس ل  ال  جطةق حا       حا ل  حاس لي ام حادالفم اهل يدال ة طةارم ارل  
  خسفةةشة بكا .إ مةحا امفم حاس   اي  الفحا      كةجم حاوؤل  

ةجم بحراح ارليمة تصروة ب رفا   حضرح ا رف  حل  رةل ير  ا ر    إجارة   مرةه ادةتري غاأل خال ااطا 
     حل ةتذ ل ؤفأ   دأل حاسب ) ي  كا  ؤل   امفم  ال  حلج طم حا  حا حجاة شة  توحةا  دلح م  جهة م كا ج ةط.

 وحدة سكنية 60لبشرية الغير محدودة  لبناء مشروع االمطلب الثاني: جدولة الموارد 
 ال  ةغت األ بجه تت حاسوحا  ةب ة إا  ت لي  اة      بأ قةا حاارل    ب قرةا حخت رةب ادرا ج رةط إم بن ذارك 
اررفه جهة ررم حا طررة) بةام ررام اب الفررم  ل اررم حلج ررطم. ي ررل يس ترري  الرر    الفررم حاس   ررم حا اةشرر   ااررلح ل حاس ررغفا 

تررت توحررا إافرره بن جاؤرر  ت الاررًة كافررً ح يرر  ا ررسوى حا رروحةا حا  ررسالام خررال يسرر   إجاررة   ذ ج ررطم حاررحااةحررم بةل
حا  رر   .  بصررفم خةحررم يف ررة يسبالررا ببمصرر  حاب ةاررم اس ررثا يرر   ررلا حليرر حا حاررذيأل يررست ت ررغفالهت خررال كررا يسرر   

 ام حا وحةا حاا  ام: امفم. ك ة   دأل بن ج ف  ؤةاسفأل ي   ل  
  ؤل   دمفم 60اامة  ا     ا حاا  ام حاغف  اجل ا   يا حاالح م حا اد    ل ام حا وحة  -
  ؤل   دمفم 60اامة  ا      اجل ا   يا  حاالح م حا سأخ  حاغف   ل ام حا وحةا حاا  ام  -

 :أوال/ جدولة الموارد البشرية غير المحدودة وفق البداية المبكرة
اطالرا درا شر  حا روحةا حاا ر ام م تسروي  ب ردا  روحةا بن ك فرم  سالحب ب ةافي تو ارع حاخإن حالحيع حل ة   

اجل ا   تس تي  الفهة كالفم خاحة  حا     ةا  األ شمة ت ه  حاجة م إا  حا وح جرم درفأل  ارأل إجارة  حام رةط  ك فرم 
 ؤرل   60 ا ر    جارة إشذا حا وحةا   األ ب ا توضرفح بش فرم حا روحةا حاا ر ام حا جرل ا   كفففرم حاسصر ) دهرة ير  

 اسمففررذ كررا ج ررةطحا رروحةا حاا رر ام حاا اررم اا ررو  يوضررح   ذحارر  رردمفم دوم ررم ب ررد    ررو) يررست ت ررل ت حااررل ل حآلترر 
  تدالفم حاب ةام حاا ام خجاة  كا   الفم األ   الفةا حا     .
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 -بسكرة –وحدة سكنية  60جدولة الموارد البشرية لمشروع  (:11-4الجدول رقم)
 نــــزمــــال يةــــــة الرئيســـــاألنشط

 باألسابيع
  ةــــــن بدايــــزم

 نشاط المبكرة
 ايةــــن نهـــــزم

 لنشاطالمبكرة 
 ددــــــع

 العمال
 يذ ـــة تنفـــتكلف

 النشاط بـ دج
 168000 07 12/06/2013 22/05/2013    3 تجهيز المواد والمعدات -
 163800 07 03/07/2013 12/06/2013 3 تنصيب ورشة األشغال -
 1904000 15 23/10/2013 03/07/2013 16 التتريب وحفر األساسات -
 3382400 27 23/10/2013 03/07/2013 16 األســـاسات واألعمدة -
 3096800 25 29/01/2014 23/10/2013 14 السند واألعمدة -
 282800 19 12/02/2014 29/01/2014 2 تغطية االرضية -
 3897600 31 21/05/2014 29/01/2014 16 صب االسقف والساللم -
 581000 16 05/03/2014 29/01/2014 5 التوصيالت االساسية لترصيص -
 749000 20 25/06/2014 21/05/2014 5 تهيئة األسقف بالطالء األسود  -
 2595600 19 29/10/2014 25/06/2014 18 بناء الجدران الداخلية -
 739200 12 16/07/2014 21/05/2014 8 تجهيز الحمامة والتركيب الصحي -
 994000 13 07/01/2015 29/10/2014 10 بناء الجدران الخارجية -
 739200 12 04/03/2015 07/01/2015 8 تجهيزات المطبخ والتركيب الصحي -
 1234800 12 15/04/2015 07/01/2015 14 األعمال الخشبية -
 92400 06 18/03/2015 04/03/2015 2 أعمال الحدادة -
 520800 12 27/08/2014 16/07/2014 6 للكهرباء التوصيالت األساسية -
 2391200 21 15/04/2015 07/01/2015 14 تلبيس السقف والجدران -
 2620800 21 05/08/2015 15/04/2015 16 تركيب بالط األرضية -
 3206000 22 23/12/2015 05/08/2015 20 دهان داخلي -
 907200 15 17/02/2016 23/12/2015 8 التشطيبات النهائية من الداخل -
 770000 21 19/03/2014 12/02/2014 5 دهان خارجي -
 358400 12 16/04/2014 19/03/2014 4 تركيب الزجاج -
 680400 15 30/03/2016 17/02/2016 6 التشطيبات النهائية من الخارج -

   05-4   حاال ل ةقت 10-4األ إ لحا حااةؤأ بةم س ةا  ال  حاال ل ةقت  المصدر:  

ال ل حا ةدا بج طم حا      حا ئف فم  حا ل  حا امفم اسمففذ كا ج ةط اع تجليل تةةا  دلح م  جهة م يوضح حا
حا روحةا  اا رو ير  ارة  ارص حاب روا حلخفر  ير  حاارل ل يهرو  جرلا اا رو  حاب رةل ب   ةاربكا ا ؤالم ارأل حا  ر    
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ا ااسالفرررررم  ج ررررر ح اسبرررررلا تسطالررررري   رررررةل ارررررأل حخسصةحرررررة حلج رررررطمحاا ررررر ام حاا ارررررم اسمففرررررذ كرررررا ج رررررةطل يأغالررررري 
 حمخسصةحةا تت تجليل اا و   لا حاب ةل حاا افأل ادا ج ةط ب  ج ح   شمة حمخسصةحةا.

دمة   ال  حاال ل حاذ  يوضح بج طم حا       ؤات حاب ةام حاا ام اسمففرذ كرا ج رةط  اراأل حاالح رم حا ا كرم 
ارذ  يوضرح ا رلحة حافرةئد ارأل كرا ج رةط   ج روب   ح11-4 حامهة م حا اد   ادا ج ةط بةخضةيم إا  حاال ل ةقرت  

 بال ام حا وحةا حاا  ام   يا حاوقم حافةئد  حا دا حاسةا  يوضح ذاك:
 ية المبكرةاعلى اساس البد الموارد البشرية جدولةلمخطط غانت  :(13-4الشكل رقم)

 
  11-4 حاال ل ةقت    MS Excel ال  د جةاج األ إ لحا حااةؤأ بةم س ةا المصدر: 

يرر  شرردا خررا ا  رروب ادررا ج ررةط  بارر   ررأل حافسرر     ؤررل   رردمفم 60يوضررح ااطررا غةجررم بج ررطم ا رر    
حا امفم حم ام األاح   ت ثا حافس حا حا امفم بةل او . كذاك يإن ب ة  تجليل  رل ل حلج رطم شرو بن تارلب   فبهرة 

 ي  ب ل  قم دل  ا دأل  افه  ال  ب ة   خ   قم دل  ا  وه به.
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 جة ي  حا دا دفأل حلج طم حاج  رم  غفر  حاج  رم ؤسر    درأل بن جاؤر  ابمر  يدر   حاوقرم حا حئرل ك ة قل اف
 . إن   ض بج طم حا       يا حاالح م حا ادر      درأل بن 13-4ك ة شو اوضح بةاالون حل ةق ي  حا دا ةقت  

افرل حابةاالرم ب  حلاروحل ل  ارست تب ار    سث   لغ حض حتاةذ حا  حةحا حا سبال م بةم سغال حلاثرا اال روحةا حا سةؤرم  ح
 شذا حلشدا بةا لة ةا حاسد حةام حاس  توضح حاس حك ةا اال وحةا ك ة شو اوضح ي  حا دا حآلت .

 
 ية المبكرةامدرج التكراري لعدد العاملين على أساس البدال( : 14-4الشكل رقم )

 
  13-4 شدا   MS Excelاأل إ لحا حااةؤأ بةخ س ةا  ال  المصدر: 

ؤفرأ  درون إ  رةا   رلا حابرةاالفأل  يوضح حا دا حا رةدا ت   رم ا  رلحة حا روحةا حاا ارم ير  كرا يسر    امفرمل
إم ببرل حمجسهرة  ارأل  (B) م   درأل حاارل  ير  حام رةط   (A)بير حا لاح  حام رةط  7حاا افأل خرال حافسر   حل ار  شرو 

لا حاب ررةل تررلةاافة اررع ارر  ة  اررأل تمففررذ حا  رر   . باررة بيرر حال  ارر احا  رر 7 (B) اسطالرري تمففررذ حام ررةط  (A)حام ررةط 
.  اصا ح سالحب حاب ةارم إار  بقصر  ا رسوى (D)  (C) ةاا األ ب ا تمففذ حام ةط  42حافس   حاثةجفم يإجهة تسطالي

ل
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 ارا ة 66ي  حافس   حاثةاثم ب  ب مة  تمففذ بج طم حا      بط ا م اس حامم  يإن حابلا حاا ب اسمففذ شذا حا  ؤالم شو 
ببلا يالب حجافةض  رلا حاب رةل ترلة فة إار  غة رم دلح رم حا  ؤالرم حا ةا رم ؤفرأ تبر ) شرذا حا  ؤالرم حةتفرة  ترلةاافة 

  ةاا. 15 ةاا ببلا ت ح ع تلة فة إا   46ابلا حاب ةل ي ل  حا إا  
الجرو . يسعح األ حا دا ب اا بن ا سوى  لا حابةاالفأل حاا افأل خال يس   تمففذ حا  ر    يسذدرذش ب ردا ا

  رةل.  10شرو  (L)دفم رة  صرا حار قت إار  باجرةا  مرل تمففرذ حام رةط   ةارا. 66 شرويأقص   لا  و) يست ت غفاله 
 ةارا شررذح  بمرر  بجرره تررت يصررا  15ك رة بن  ررلا حاب ررةل  ررو) يس ح ررع ب عرة خررال حل ررةدفع حلخفرر   اال  رر    إارر  

ةطالرم. اسوضرفح بكثر   رأل   الفرم  ل ارم حا روحةا حاب ةل تلة فة ب  تجواالهت إا  ا    ةا بخ ى ب  ت كهت كطةقم  
 حاا  ام اال        يا حاالح م حا اد  ل ج وب بب ض حا دا حاسةا  اال لةج حاسد حة  دمو  األ حاسفصفا.

 البداية المبكرة على أساس في حالة جدولةالغير محدودة  الموارد البشرية (:15-4الشكل رقم)

 
  11-4 حاال ل ةقت   Gantt س ةا  ال  ااطا : األ إ لحا حااةؤأ بةمالمصدر

 حا وحيرا  22/05/2013 ؤل   ردمفم دوم رم ب رد   60 األ خال حا دا ب اا   ه  تةةا  حجطاق ا    
 افوب حا امل ؤفأ يالب حا      در:

ل
ــا

ـــ
مــ

لع
 ا
دد

ـــ
ـــ

ع
 

 الطـــــاقة الغـير مستغــــلة الطـــــاقة المستغــــلة
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  ررررةاان  ةئررررفه حاوةشررررم  رررةل   7 حاررررذ  يسطالرررري  حا س ثررررا يرررر    الفرررم تاهفرررر  حا رررروحا  حا برررلحا (A)حام رررةط  •
 .12/06/2013 ل  ا س   شذح حام ةط إا  غة م يوب    ةئ ةن شةؤمم حااةةيم ةنة لحن   ةئ ا 

ب رررةدفع ب  ؤسررر  ترررةةا   3دلح رررم اادررر    ا رررسغ ق ارررل   (B)يارررلب حام رررةط  (A)ببرررل حمجسهرررة  ت ةارررة ارررأل حام رررةط  •
 .(B). ؤس  يست حمجسهة  ت ةاة األ حام ةط03/07/2013

ب  بن   الفرم حاسس اري  ؤفر  حل ة رةا  (D)يمطالا ب عة حام رةط  (C)ام ةط ي  جفه حافوب حاذ  يمطالا يفه ح  •
ل تسطالري (B)تمطالا ب دا اس حاأل اع حري حل ة رةا  حل  رل  حاسجسفرم  ذارك طابرة ببرل حخجسهرة  ارأل حام رةط 

بجفرأ   روب   رةل حا واارم دوضرع حا فة رةا حاا ارم اال  ر   ل  ا روب   ةارا 42 (D)  (C)  الفم تمففذ حام رةط 
 .23/10/2013إا  غة م يوب   ةل حاس الفح بأخذ حا فة ةا حاا ام اس كفي ت الفح حل ة ةا حاسجسفم

ل ب  ااجطرراق يرر    الفررم حرري  (D)  (C)مدررل اررأل حخجسهررة  ب م اررأل حام ررةط   (E) ااجطرراق يرر  حام ررةط •
 حاجفرر   حرري حل ة ررةا  ب م اررأل ب  ررةل حاسس ارري  حاا  ررةجم يرر  حل ة ررةا  حل  ررل  حافوقفررم مدررل اررأل حخجسهررة

ج رررررررةطةن ؤ  رررررررةن اسسةببرررررررةن   بةاسرررررررةا  تمطالرررررررا   الفرررررررم حررررررري حاا  رررررررةجم يررررررر   C  D حل  رررررررل  حاسجسفرررررررم  
 .اةا  14 تسطالي  29/01/2014 ت س   إا  غة م  23/10/2013يوب

 (G)تمطالررا  ا ررم بج ررطم بط ا ررم اس حامررم  شرر  حام ررةط  29/01/2014ياؤرر  اررأل حا رردا حا ررةدا بجرره دسررةةا   •
 12/02/2014.  تصا حاطةقم حا  سغالم ي  حا      إا  بقص  ا سوى اهة دسةةا  (F)  حام ةط (H) ةط حام

  ةاا. 66 حاس  ت لة در
إاررر  بن  صرررا إاررر  باجررر  ا رررسو   ارررأل خرررال حا ررردا ب ررراا جاؤررر  حاهاررروط حا رررليل يررر  ا رررسوى  رررلا حاب رررةل •

ذارك ي تفرع ا رسوى حاب ةارم ير  حا  ر     ببرل  (L) ا س   إا  غة م حخجسهة  ارأل حام رةط 29/10/2014دسةةا 
ببررررررررل  07/01/2015 ةاررررررررا يرررررررروب 45ارررررررر   صررررررررا  ررررررررلا حاب ررررررررةل إارررررررر   (N,Q,M) مررررررررل تمففررررررررذ حلج ررررررررطم 

  ةاا. 22 يالب  لا حاب ةل ي  ت ح ع تلة   إا  حن  صا إا   04/03/2015تةةا 
 ةارررا   ارررع  43 ا رررة يررر ا  إاررر  حةتفرررة   رررلا حاب رررةل اارررلاح إاررر (U)يمطالرررا حام رررةط  16/12/2015دسرررةةا   •

 اررع حقسرر حش تررةةا  ت ررالفت حا  رر     برر ) ؤاررت حاب ةاررم حجافررةض تررلة   ب رري حمجسهررة  اررأل   23/12/2015
 حا  حؤا حل ة فم  حا ب ل  اال     .

 ةاررا اررع تررةةا  إجسهررة  تمففررذ حا  رر     15 ؤررل   رردمفم دررر  60تمسهرر    الفررم  ل اررم حا رروحةا حاا رر ام ا  رر      •
دمرة   الر  حل رةافي حابال فرم  حاس رلي حا حاب الفرم حاسر  ترت تجليرلشة دمرةً   الر  خار   ادسري   حاذ  تت حاسوحا إافهرة

 .30/03/2016حالحة ةا  حا  ة ل حا    ل  أل تمففذ حا       حا جلا ش

 غير المحدودة وفق البداية المتأخرة:جدولة الموارد البشرية  /ثانيا
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فررذ حا  رر    ج رروب ارر   بخرر ى دسأاررا حاارر   حل الرر  اررأل  مررة  تمفبسغالرري  الرر  ا رردالم تذدررذش ؤاررت حاب ةاررم اال  
 ج صل درذاك حلج رطم غفر  حاج  رم. ؤفرأ يوضرح حا ردا حافرةئد حا سرةه اهرذا حلج رطم  ارأل   13-4 حا دا ةقت

حاارليه  بن ججررول حآلن حاجةارم حا سط يررم حلخر ى  شرر  كرا حلج ررطم حاج  رم تاررلب ير  بخرر   قرم ا رر وه بره  ابمرر  
 م غف  حاج  م إا  حاف فأل بأقص  قلة   دأل بن    ح به حافةئد حااةص بدا ج ةط. ذاك تج اك كا حلج ط

 متأخرةية الاعلى اساس البد الموارد البشرية جدولةلمخطط غانت  :(16-4الشكل رقم)

 
  11-4 حاال ل ةقت  MS Excel األ إ لحا حااةؤأ بةخ س ةا  ال  د جةاج المصدر:

   وب ادا ج ةط  بار   رأل حافسر   حاا ارم لاح  حام رةط  ال رة بن حافسر حا حا امفرم الون حلؤ   حاةاطول حااا  ب -
بةل ةدفعل كذاك يإن ب ة  تجليل  ل ل حلج طم شو بن تالب   فبهرة ير  بخر   قرم درل  ا درألل  ابمر  ذارك 

 ة ت كا حل امم غف  حاج  م إا  حاف فأل بأقص  قلة   دأل بن    ح به حافةئد حادال  ادا ج ةط.
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ل تت حاس فف  ي  حا دا دفأل حلج طم حاج  م   غف  حاج  م ؤس    درأل بن جاؤر  ابمر  يدر   حاوقرم حا حئرلل ق  -
دسررلح  حا سررأخ  مدمررة   الرر  ب ررة  حاالح ررم حا سررأخ    بررمفه حاط ا ررم حا ررةب م يررست ة ررت حا ررلةج حاسدرر حة  ؤ رري  قررم ح

  ذاك ك ة شو اوضح ي  حا دا حآلت 
 لتكراري لجدولة للموارد البشرية على اساس البداية المتأخرة(: المدرج ا17-4الشكل رقم )

 
  .16-4   حا دا  11-4األ إ لحا حااةؤأ بةم س ةا  ال  حاال ل    :المصدر

ؤفرأ  درون إ  رةا   رلا  حاا ارم ير  كرا يسر    امفرملحاا ر ام يوضرح حا ردا حا رةدا ت   رم ا  رلحة حا روحةا 
إارر  ببررل  (B) م   دررأل حااررل  يرر  حام ررةط   (A)بيرر حا لاح  حام ررةط  7  شررو حابررةاالفأل حاا اررفأل خررال دلح ررم حا  رر   

بيررر حال  ارر احا  رررلا حاب رررةل ترررلة فة اررع اررر  ة  ارررأل تمففرررذ  7 (B) اسطالرري تمففرررذ حام رررةط  (A)حمجسهررة  ارررأل حام رررةط 
حاب ةارم إار   .  اصرا ح رسالحب(D)  (C) ةارا ارأل ب را تمففرذ حام رةط  42حا     . باة حافس   حاثةجفم يإجهة تسطالي

يإن حابلا حاا ب اسمففذ شذا حا  ؤالم  فذ بج طم حا      بط ا م اس حاممبقص  ا سوى ي  حافس   حلخف   ب  ب مة  تمف
  ةاا. 15 ةاا ببلا يالب حجافةض  لا حاب ةل تلة فة إا  غة م حمجسهة  األ حا      در  48شو 
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اا ارم بقرا بدثفر  امهرة ير  ؤةارم حاال ارم  الر  ب رة  يسعح األ شذح حا دا بن اة م تذدذش ا سوى حاب ةام ح
 رةاًا ي را. كرذاك جاؤر  بن تذدرذش ؤارت حاب ةارم خرال ا حؤرا  48  7ب ل  قم درل  ا درأل يةا رلى يسر ح ه درفأل 

تمففذ حا      امافدل  امه   دأل حا رول برأن  ل ارم حا روحةا حاا ر ام  الر  ب رة   خر   قرم درل  ا ر وه بره شر  
 ال  ب ة  ب ل  قم دل  ا دأل ي  شذا حاجةام األ ؤفأ تو اع ح سغال حاطةقةا حابةاالم.بيعا األ حاال ام  

 اسوضفح بكث   أل   الفم  ل ام حا وحةا حاا  ام  ال  ب ة  حاالح م حا سأخ    كفففم تو ابهرة  الر  ا ة  ؤفرة   
 حا      جب ض حا لةج حاسد حة  دمو  األ حاسفصفا.

 المتأخرةالبداية  على أساس في حالة جدولةالغير محدودة  الموارد البشرية (:18-4الشكل رقم)

 
   17-4: األ إ لحا حااةؤأ بةم س ةا  ال  حا دا ةقت  المصدر

تمففذ حا      األ خال  ل ام حا روحةا حاا ر ام  يرا حاالح رم جطاق إتةةا  بن األ خال حا دا ب اا   ه  
 حا وحيرا افروب  22/05/2013ق حا       ال  ب رة  حاالح رم حا سرأخ   حا اد   شو جفه حاسةةا  حاذ  يست يفه إجطا

 حا امل ؤفأ يالب حا      در:
 22/05/2013يمطالررا اررأل   ررةل  7 حاررذ  يسطالرري  حا س ثررا يرر    الفررم تاهفرر  حا رروحا  حا بررلحا (A)حام ررةط  •

دلح م  (B)لب حام ةط يا (A)ببل حمجسهة  ت ةاة األ حام ةط  .12/06/2013 ا س   شذح حام ةط إا  غة م يوب 
 . 03/07/2013ب ةدفع ب  ؤس  تةةا   3ااد    ا سغ ق ال  
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 طـــــاقة غير مستغــــلة الطـــــاقة المستغــــلة
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ب  بن   الفم حاسس اي  ؤفر  حل ة رةا  (D)يمطالا ب عة حام ةط  (C)ي  جفه حافوب حاذ  يمطالا يفه حام ةط  •
اسطالري ل   (B)تمطالا ب دا اس حاأل اع حي حل ة ةا  حل  ل  حاسجسفم  ذاك طابة ببل حمجسهرة  ارأل حام رةط

 .23/10/2013إا  غة م يوب  ةاا 42تمففذ شذا حاب الفم 
ل ب  ااجطرراق يرر    الفررم حرري  (D)  (C)مدررل اررأل حمجسهررة  ب م اررأل حام ررةط   (E) ااجطرراق يرر  حام ررةط •

حاا  ةجم ي  حل ة رةا  حل  رل  حافوقفرم مدرل ارأل حمجسهرة  ب م ارأل ب  رةل حاسس اري  حاجفر   حري حل ة رةا 
 ت رررررس   إاررررر  غة رررررم  23/10/2013جسفرررررم  بةاسرررررةا  تمطالرررررا   الفرررررم حررررري حاا  رررررةجم يررررر  يررررروب حل  رررررل  حاس

 .  ةل 14 تسطالي  29/01/2014
يمطالرررا ج رررةطفأل بط ا رررم اس حامرررم   بهرررذح  درررون  رررلا  22/07/2015ياؤررر  ارررأل حا ررردا حا رررةدا بجررره دسرررةةا   •

.  تصرا (R)  حام ةط (F)ام ةط ح (O)حلج طم حاس  يست تمففذا ي  شذا حافس   ش   ا م بج طم  ش  حام ةط 
ادرر  تررمافد حاطةقررم حا  ررسغالم ببررل  05/08/2015 ررةاًا إارر  غة ررم  46حاطةقررم حا  ررسغالم يرر  حا  رر    إارر  

ج ر ح اعر  ة  حاهمل رفم حا سبال رم دسمففرذ شرذح حام رةط ي رل  (F). حام ةط (S) ةاا اع دلح م حام ةط 22ذاك إا  
 هذح حام ةط. كم طم دلح م ا 22/07/2015تت تجليل تةةا  

ي ررل تررت تا ئررم  قررم تمففررذ حام ررةط  الرر  ارر ؤالسفأل ب ة ررفسفأل.  رر   اررأل حام ررةط يررست  (K)يرر  اررة  اررص حام ررةط  •
 .23/12/2015دسةةا  (U)حام ةط  جطاق حاا   حا سا   يست تمفذا اع إ (S)تمففذا ب مة  تمففذ حام ةط 

 48ل إار  بن  صرا إار  بقصر  ا رسو  األ خال حا دا ب راا جاؤر  حةتفرة  ترلة فة ير  ا رسوى  رلا حاب رة •
يررمافد  ررلا حاب ررةل ببررل ذاررك   (U) ا ررس   إارر  غة ررم حمجسهررة  ارأل حام ررةط  23/12/2016 رةاًا دسررةةا 

 اررست  (W)جسهرة  اررأل حام رةط  رةاا ؤسرر  يرست حم 15سغالم ير  حا  ر    إارر  صررا حاطةقرم حا  ررترلة فة إار  بن ت
 . 30/03/2016ت الفت حا      دسةةا  

 ؤل   ردمفم دوم رم ب رد    الر  ب رة  بخر   قرم  60أل حا ول  بأن  ل ام حا وحةا حاا  ام ا       امه   د
دل  ا  وه به ش  بيعا األ  ل ام  الر  ب رة  ب ل  قرم درل ا درأل ل  اه مرة شمرة بن ج رف  إار  بن شرذا حامسفارم 

 قم دل  ا دأل جسرةئج بيعرا حا ةب م تبل حجفجم ي ا بةام ام اهذح حا      يف  ؤةما بخ ى قل  ج ا االب ب ل 
األ ؤفأ اة م حاسوح ن كذاك ي أل حاوحضرح ب عرة ارأل شرذح حا  ر    بن شمرةر  رلا مجهرةئ  ارأل حاارلحئا حاسر    درأل 

 بن جا بهة  مل إ ةا   ل ام تةةا  دل  حلج طم غف  حاج  م دهل) تج فأل اة م حاسوح ن.

 :وحدة سكنية 60وع مشر بناء جدولة الموارد البشرية المحدودة ل :المطلب الثالث
حيس ضررمة  ررةب ة يرر  حا طالرري حاثررةج  اهررذح حا اجررأ بن حخؤسفة ررةا اررأل حا رروحةا حاا رر ام حاا اررم اسمففررذ   فررع 
بج طم حا      اسوي   ب دا غف  اجل ال ب  بن حاب ةام حاا ام اسوي   ب دا كةي ل  شذح افه بةلا  حا ع ون 

ااة اة  دون شمةر تمةيه ي  حاجصول  ال  حا وحةا حاا  ام دفأل ا     ي  غةاافم حلؤفةن ل ي  حاجفة  حاب الفمل غة
قةئت تسوا  حا م أ  تمففذا  ا      ليل تمو  حا م أ  حا فةب به. اذى   ب  حا ةئ ون  ال  شذح حا      إار   ل ارم 
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ات  أل  اةا  ال  تمففذ حا وحةا حاا  ام  يا  لا  اجل ا األ حا وحةا حاا  ام بةا غت األ حاسدالفم حا حئل  حاس   و) تم
 حا       حاس  تبسا  بقا األ حاسدالفم حاس   و) يسج الهة حا      ي  ؤةام توقفه.

 حا جل ا : ا دأل بن ج ف  ؤةاسفأل ي   ل ام حا وحةا حاا  ام  
  ل ام حا وحةا حاا  ام حا جل ا   ال  ب ة  حاالح م حا اد   -
 حا سأخ    ل ام حا وحةا حاا  ام حا جل ا   ال  ب ة  حاالح م -

 :أوال/جدولة الموارد البشرية المحدودة على أساس البداية المبكرة
 ت وب حافد   حل ة فم اهذا حاجةام  ال  ح ساةة بن   وا قفًلح  ال  ؤات حاب ةام حا سةؤم قل يس تي  الفه  اةا  

ح كفرف يرست  ارةا  ي  بقرا  قرم يالر ب خت رةب حا  ر    ؤ ري ت رلي حا حاوقرم حابرةا  ير  شرذا حاجةارم   درأل بن جوضر
 حاوقم حاا ب خت ةب حا      بأقا قلة ا دأل اع ا ح ةا قفل حابةاالم.

ط ا ررم ت رروب  الرر  ح ررسالحب  ا ررم قوح ررل ح سهةا ررم   دررأل ح ررسالحاهة يرر  شررذا حاجةاررم  الرر  حامجررو  Weistي ررل قررلب 
 حاسةا :
 اررم كررا حلج ررطم حا  دمررمل  ررت تو اررع حا رروحةا بةاسسررةبع يرر  حاوقررم.  ابمرر  ذارركل حااررل  يرر  حافرروب حل ل يرر   ل -

 تد ة حاب الفم اع حافوب حاسةا   شدذح إا  بخ  يوب ي  حا     .
ي  ؤةام تمةيه بكث  األ ج ةط ي  حاجصول  ال  حا وحةا حاا  ام يإجه يست امح ب اوارم األج رطم ذحا حاوقرم  -

 حا حئل حلقال ب  حام ةط حلكث  ؤ  فم ب م.
 دأل ذاكل بغ ض بن يست تويف  حا وحةا اسدون اسةؤم األج طم حاج  م. ل ام حلج طم حاغف  ؤ  م كال ة با -

 رةاا  42   اع حيس حض بن  رلا حاب ةارم حا جرلا  حاا ارم اسمففرذ حا  ر    ا رلة  درر 11-4األ خال حاال ل ةقت  
 جسجصا  ال  حا دا حاسةا :
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 اية المبكرة(: جدولة الموارد البشرية المحدودة على أساس البد19-4الشكل رقم)

 
  األ إ لحا حااةؤأالمصدر: 

 حا وحيرررا افرررروب  22/05/2013  يرررإن تررررةةا  حجطررراق حا  ررر    شررررو 19-4ارررأل خرررال حا رررردا ةقرررت  
  حا ام.

  رةل ل  ا رس   شرذح  7حا س ثا ي    الفم تاهف  حا روحا  حا برلحا  حارذ  يسطالري  (A)يال  حا      بةام ةط  •
 .12/06/2013حام ةط إا  غة م يوب 

ب ةدفع ب  ؤس   3 ا سغ ق ال   (B)يمطالا ي اا حاب ا ي  تمففذ حام ةط  (A)بل حمجسهة  ت ةاة األ حام ةط ب •
 .(B). 03/07/2013تةةا  

ب  بن   الفررررم حاسس ارررري  ؤفرررر   (D)يمطالررررا ب عررررة حام ررررةط  (C)يرررر  جفرررره حافرررروب حاررررذ  يمطالررررا يفرررره حام ررررةط   •
  حاسجسفررررم  ذاررررك طابررررة ببررررل حمجسهررررة  اررررأل حل ة ررررةا تمطالررررا ب رررردا اسرررر حاأل اررررع حرررري حل ة ررررةا  حل  ررررل

ل
ــا

ـــ
مــ

لع
 ا
دد

ـــ
ـــ

ع
 

 الطـــــاقة المستغــــلة ــــاقة غير مستغــــلةطـ
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.  شر  بقصر  23/10/2013إار  غة رم يروب  ةارا 42 (D)  (C)ل  تسطالري   الفرم تمففرذ حام رةط (B)حام ةط
 طةقم   دأل ح سغااهة ي  ظا حاب ةام حا جل ا .

 رةجم   الفرم حري حاا   تمطالرال ب   (D)  (C)مدل األ حمجسهرة  ب م ارأل حام رةط   (E) ااجطاق ي  حام ةط •
 .ااة  25 تسطالي  29/01/2014 ت س   إا  غة م  23/10/2013أل ة ةا  حل  ل  حافوقفم ي  يوبا
 (H)يمطالا ج ةطفأل بط ا رم  غفر  اس حامرم  شر  حام رةط 29/01/2014ياؤ  األ حا دا حا ةدا بجه دسةةا   •

 ةارررا يررر  يررروب  35.  تصرررا حاطةقرررم حا  رررسغالم يررر  حا  ررر     مرررل حمجسهرررة  ارررأل حام رررةطفأل إاررر  (F)  حام رررةط
 .(H)ب ةدفع  ذاك ب اي حام ةط 5.  تالة حخشةة  شمة إا  بن ال  إجاة  حا      ت لاا در 05/03/2014

 اع جهة م  (G,K,I,P)ح س  حة ي  ؤات حاب ةام حا  سغالم ب مة  تمففذ حلج طم  األ خال حا دا ب اا جاؤ   •
ا  اس ح ع ببل ذاك إا  بن  صا إا  باج  ا سوى  ةا 19جاؤ  حجافةض ي   لا حاب ةل إا   (J)حام ةط 

 25ب او فأل ي ا اد   ب ) ببلشة حةتفة   رلا حاب رةل إار  2 ذاك ا ل   (L)  ةل ب مة  تمففذ حام ةط  10در 
 .(L) حاذ  يس حاأل اع حافس   حا امفم حا سا فم اسمففذ حام ةط  (M) ةاا  ب اي تمففذ حام ةط 

بط ا ررم اس حامررم بجفررأ تسطالرري   (O,N,Q)تمطالررا   الفررم تمففررذ حلج ررطم  (L,M)ببررل حمجسهررة  اررأل حام ررةطفأل  •
يرمافد ؤارت حاطةقرم  (Q) حام رةط (N) رةاا  ارع حمجسهرة  ارأل تمففرذ حام رةط  39  الفم تمففذ شذا حلج رطم 
 .   (R) ةاا ب مة  تمففذ حام ةط 21حا  سغالم بجأ تصا إا  

افصررا ؤاررت حابةاالررم  (T)  حام ررةط (U)ب مررة  تمففررذ حام ررةط جاؤرر  حةتفررة  ااررلا يرر  ؤاررت حاطةقررم حا  ررسغالم  •
 ةاا  اع حمقس حش األ تةةا  ت الفت حا      جاؤ  حجافةض تلة   اجات حاب ةام ؤفأ  صا ؤات  36إا 

  ةاا.                15حاب ةام اع جهة م حا      إا 
كجرل  بقرص يرست يفره  42م  حا  لة در جاؤ  األ خال حا دا حا ةدا بجه ي  ؤةام تجليل   ف اجلا االب ةا  •

ب ررةدفع يرر  ؤةاررم  5ح ررسغال حاطةقررم حاا رر ام اال  رر     حاا اررل  تمففررذ حا  رر      ررةشو ااطررا ارره دررر ا ررلحة
 .30/03/2016دلًم األ  /04/04/2016حاال ام  يا حاالح م حا اد     ادون تةةا  ت الفت حا      شو 

 :فق البداية المتأخرةثانيا /جدولة الموارد البشرية المحدودة و 
جفرره شرر   بةام ررام اال اررم حا رروحةا حاا رر ام  يررا حاالح ررم حا سررأخ  جفسرر ض بن  ررلا حاب ةاررم حا سرروي   يوافررة م 

   يإجه   دأل بن جسجصا  ال  حا دا حاسةا :11-4 ةاال األ خال حاال ل ةقت  42  دأل بن يساة   
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 وفق البداية المتأخرة ( جدولة الموارد البشرية المحدودة20-4الشكل رقم )

 
 األ إ لحا حااةؤأالمصدر: 

 ةارال يإجره  رو) يرست  42ببل تجليرل حاطةقرم حا صروى حاسر    درأل ح رسغااهة  مرل تمففرذ حا  ر     حا  رلة  درر 
ترررأخف  تمففرررذ   فرررع حلج رررطم حاغفررر  ؤ  رررم  حاسررر  تس سرررع بةا   جرررم  مرررل حاسمففرررذ  ارررأل ب رررا ح رررسغال ؤارررت حاب ةارررم 

 .حا جل ا 
  جاؤر  بن ترةةا  حجطراق تمففرذ حا  ر    شرو جفره حاسرةةا  حا سبةقرل  الفره ارأل 20-4األ خال حا ردا ةقرت 

 .22/05/2013ط ) حا صالجم حا سبةقل   حا  ة ل حا    ل  ال  تمففذ حا       شو 
 ببرل حمجسهرة  .12/06/2013 ا س   شذح حام ةط إار  غة رم يروب 22/05/2013ي  يوب  (A)حام ةط يمطالا  •

 . 03/07/2013دلح م اسأخ    ا سغ ق ؤس  تةةا   (B)يالب حام ةط  (A)ت ةاة األ حام ةط 

ل
ــا

ـــ
مــ

لع
 ا
دد

ـــ
ـــ

ع
 

 طـــــاقة غير مستغــــلة الطـــــاقة المستغــــلة
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ب  بن   الفرم تمففرذ حلج رطم حا س حامرم  (D)يمطالرا ب عرة حام رةط  (C)ي  جفه حافوب حاذ  يمطالا يفره حام رةط  •
ح رسغااهة ير  .  ابسا  ؤات حاب ةام بقص  طةقرم   درأل 23/10/2013إا  غة م يوب  ةاا 42تسطالي تمففذ 
 شذا حا  ؤالم.

جطرراق يرر    الفررم حرري إلل ب  ا (D)  (C)مدررل اررأل حمجسهررة  ب م اررأل حام ررةط   (E) ااجطرراق يرر  حام ررةط •
ب م ارأل ب  رةل حاسس اري  حاجفر   حري حل ة رةا   حاا  ةجم ي  حل ة رةا  حل  رل  حافوقفرم مدرل ارأل حخجسهرة

 ت رررررس   إاررررر  غة رررررم  23/10/2013اا  رررررةجم يررررر  يررررروب حل  رررررل  حاسجسفرررررم  بةاسرررررةا  تمطالرررررا   الفرررررم حررررري ح
 .  ةل 25 تسطالي  29/01/2014

 تصرا حاطةقرم حا  رسغالم  (H) حام رةط (I)يمطالا ج ةطفأل بط ا م اس حامم  ش  حام ةط  21/05/2014دسةةا   •
ادرر  تررمافد حاطةقررم حا  ررسغالم ببررل  25/06/2014 ررةاًا إارر  غة ررم 36يرر  شررذا حا  ؤالررم اررأل حا  رر    إارر  

 . (J) ةاا اع دلح م حام ةط  19 ذاك إا
ب رررةدفع  ا رررس   إاررر  غة رررم  10 حارررذ    رررسغ ق  (L)  رررةل ب مرررة  تمففرررذ حام رررةط  10 صرررا ؤارررت حاب ةارررم إاررر   •

 حارذيأل يرست تمففرذشت  (Q,N) ةارا ب مرة  تمففرذ حام رةطفأل  33ببلشة ي تفع ؤات حاب ةام إار  07/01/2016يوب
 .15/04/2016او   تمسه  ي  يوب ب  14بط ا م اس حامم  ت سغ ق شذا حاب الفم 

يرررر  حل ررررةدفع حل ارررر  اررررأل تمففررررذ  05/08/2015 ةاررررا يرررر  يرررروب 22جاؤرررر  حجافررررةض ؤاررررت حابةاالررررم إارررر   •
بط ا رم اس ال رالم  (P) حام رةط (K) ةارا ب راي تر حاأل حام رةط  32اف تفع االاح ؤات حاب الم إار   (S)حام ةط

 ي  حاسمففذ.
بجفرأ   رس   ؤارت حاب ةارم حا  رسغالم ير   (T)ارع حام رةط (F)ط يس حاأل تمففذ حام رة  23/12/2015 ي  يوب  •

ا ررة يرر ا  إارر   (T)بط ا ررم اس حامررم ب عررة اررع حام ررةط (U)يمطالررا حام ررةط  (F) ررةاا  اررع جهة ررم حام ررةط  32
  ةاًا. 36ت افا حةتفة  ي  ؤات حاب ةام در

ب ةارم حا  رسغالمل  امره   درأل  تالة حخشةة  شمة إار  بن ارل  تمففرذ حا  ر    ارت تسغفر  ير  ضرا ضرغا ؤارت حا •
 ؤل   دمفم دوم م ب د    ال  ب ة  بخ   قم دل  ا  وه به  60حا ول  بأن  ل ام حا وحةا حاا  ام ا      

 ش  بيعا  ل ام  ال  ب ة  ب ل  قم دل ا دأل ي  ؤةام  ح سالحب اوحةا ب  ام اجل ا .

 سكنيةوحدة  60 مشروعبناء جدولة الموارد المالية ل :المطلب الرابع

ت ثا حاسدالفم حا اةش   حل   حاصرةي  حارذ    رسال ه حابةارا  رأل كرا يروب   را  ت ثرا حا رااا حا جرسف  دهرة 
جسهررة  اررأل  ل اررم مابررل حا  ررةةاع تررت إجاة شررة  ررةب ة ؤارر  حل ررة  اال فررةب دس ررلي  تدالفررم حاب ةاررم يرر  ب  ا رر   . ي
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حااةحررم بجاررت حاب ةاررم  يررا حاالح ررم حا ادرر   ب  حاالح ررم    دررأل حا فررةب بب الفررم  ل اررم حا رروحةا حا ةافررم حا رروحةا حاا رر ام
حا سررأخ  ل  حاهررل) اررأل شررذا حاب الفررم شررو إدرر ح  اررة  برر ) ب مط ررم حارروحي حا حا ةافررم  حاسرر  اررأل خااهررة   دررأل اال  ررة ل 
حا    ل  أل تمففرذ حا  ر    بن يمرة ة دهرل) حاجصرول  الر   رفوام  رةش   ت دمره ارأل اوححرالم ج رةطه ا ن حاالارو  

 قس حض.إا  حم

ت ررسال ب إ عرررةه حلج رررطم حاسفصرررفالفم اال  رر   ل يهررر  تجرررو  تفةحرررفا  (PERT) جسفاررم لن شرررادم حل  رررةل 
كافرر    رررلح إاررر  حاجرررل حاررذ   ب رررل ارررأل   الفرررم حا قةبررم  الررر  حاسدرررةافف  ضررراطهة  بةاسررةا  يعرررالمة بن يرررست ضرررت ببرررد 

 حلج طم اًبة لغ حض حا قةبم  ال  حاسدةافف  حاال ل حا وحا  يوضح ذاك

 .LTوالوقت المتأخر  ET(: جدولة التكاليف حسب البداية المبكرة 12-4لجدول رقم)ا

 الوفرة المالية
 Plenty 

Cost(LS)-Cost(ES) 

تكلفة المتراكمة 
 لبداية المتأخرةل

 Cost LS 

زمن البداية 
 المتأخرة

Time LS 

تكلفة المتراكمة  
 للبداية المبكرة

 Cost ES 

زمن البداية  
 المبكرة

 Time ES 
- 080 22/05/2013  800 22/05/2013 
- 168000 12/06/2013  168000 12/06/2013 
- 1314600 03/07/2013  1314600 03/07/2013 
- 6601000 23/10/2013  6601000 23/10/2013 
- 9697800 29/01/2014  9697800 29/01/2014 

1992200 13595400 21/05/2014  15587600 21/05/2014 
2454200 14344400 25/06/2014  16798600 25/06/2014 
2671200 17521000 29/10/2014  20192200 29/10/2014 
2671200 18515000 07/01/2015  21186200 07/01/2015 
3502800 22141000 15/04/2015  25643800 15/04/2015 
2671200 25593400 05/08/2015  28264600 05/08/2015 
1526000 29944600 23/12/2015  31470600 23/12/2015 
184800 31705800 17/02/2016  31890600 17/02/2016 

- 32075400 30/03/2016  32075400 30/03/2016 
  11-4 حاال ل ةقت   Gantt: األ إ لحا حااةؤأ بةم س ةا  ال  ااطا المصدر
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ةن ا رلحة حاروي حا حا ةافرم حا سج  رمل ؤفرأ ترست   يست إ  ح  تجالفا االسدةافف ااف12-4 ال  ب ة  حاال ل ةقت 
حا  ةةجم دفأل حاسدةافف حاس حك فم ي  كا  ل ل ك ة شو اوضح ير  حاارل ل حا رةدا. إن درل  حلج رطم ير  ب ل  قرم 
دل  ا دأل اهة ب    ال  حا ف حجفم حاا ام اسمففذ حا  ر     قرل ترت حاسوحرا إار  شرذا حا رفت حاروحةا  ير  حاارل ل حا رةدا 

وا حاثةج  بة سالحب حاسدةافف حا  لة  ادا ا ؤالم األ ا حؤا حا      يبال   رافا حا ثرةل يروب دلح رم حا  ر    ي  حاب 
ايمرةة   حئر    ارع ار  ة حل رةب ت ارل حاسدرةافف ترلة فةل  800ت رلة تدالفرم حافروب حل ل درر  22/05/2013حا وحيا ار 

 .29/01/2013ايمةة يوب 969700إا  بن تصا إا  
  ل اررم  (ES)   شمررة إارر  بن حاسدررةافف حاس حك فررم  يررا حاال اررم  الرر  ب ررة  حاالح ررم حا ادرر   تاررلة حخشررةة 

إار   22/05/2013ابل ارم  ذارك حجطاقرة ارأل ترةةا  دلح رم حلشرغةل   (LS)حاسدةافف  ال  ب رة  حاالح رم حا سرأخ  
 .29/01/2014غة م 

حا رةدا بن شمرةر  ير   اةافرم   جاؤر  ارأل حاارل ل  17/02/2016إا  غة رم  21/05/2014إجطاق األ يوب
  دأل ح سغااهة  ش  اوضجم ي  حاب وا حااةاه تت حاجصول  الفهة األ خال ط ه  ل ام حاسدةافف  الر  ب رة  

 .(LS)  ل ام حاسدةافف  ال  ب ة  حاالح م حا سأخ   (ES)حاالح م حا اد  
ك بن حاال اررم حا ةافررم  الرر  تمبررلب حارروي   حا ةافررم  ذارر 30/03/2016جاؤرر  اررأل خررال حااررل ل بجرره يرر  يرروب 

 (ES=LS)ب ة  حاالح م حا اد   ت ة   حاال ام  ال  ب ة  حاالح م حا سأخ   
 ؤس    دأل حاسباف   أل حاافةجةا حاوحةا  ي  حاال ل حا ةدا دفةجفة اافةن ا رةؤم حاروي   حا ةافرم  ذارك ك رة شرو 

ا رل  حا امفرم اال  ر    قفرل حالةح رم يرست    ااؤر  ارأل حا ردا حا رذكوة بن ير  جهة رم ح21-4اوضح ير  حا ردا ةقرت 
 ايمةة   حئ    32075400ايع جفه حا االغ حا طالوش  شو 
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 جدولة التكاليف التقديرية في حالتي أول وقت بدء ممكن وآخر وقت بدء مسموح به:(21-4الشكل رقم )

 
 Excelجةاج    ب  12-4: األ إ لحا حااةؤأ بةم س ةا  ال  حاال ل ةقت  المصدر

بره يس تري  الفره بن   رس    (LS)يسعح األ حا ردا حا رةدا بن درل  كرا حلج رطم ير   خر   قرم درل  ا ر وه
ل  ادمره   سرة  ب عرة بأجره (ES)تمففذ حا      ؤ ي حاال ل حا وضو ل ك رة ير  حاال ارم  الر  ب رة  حاارل  حا ادر 

   الا ي  اسو ا حخجفةق حا س حكت  ال  حا     .
ة   دممة بن ججلا ي  كا ب او  ب  كا شه  ا لحة حلاوحل حاس  يست تويف شة م سالحاةا  بسأاا حا دا ب ع

بخ ى.  شذح حافوة  ش   اةة   أل حاف ق دفأل حخجفةق حا س حكت ير  حاجرةاسفأل ير  كرا ب راو .  حافةئرل  ارأل شرذح حاسجالفرا 
 شو تويف  حاافةة ي  تجليل حاوقم حاذ  يالب به كا ج ةط.
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 ررررررو)  عرررررر أل إت ررررررةب حا  رررررر    يرررررر  حاوقررررررم حا  ررررررلة ارررررره دسررررررةةا  (ES/LS)ااررررررليالفأل ججررررررأل جبالررررررت بن كررررررا ح
ب  بجه افه شمةر ي ق األ ؤفأ حل    ال   قرم إت رةب حا  ر     ادرأل حافر ق حاوؤفرل شرو حاجة رم  30/03/2016

 إا  حلاوحل حاا ام ا سةببم تمففذ حا     .
و فرة ارأل حا   جرم ير  تجليرل تروةا  حاارل  بةام رام  تالة حخشةة  شمة إا  بجه ي  حاجفة  حاب الفم  دون شمرةر ج

األج طمل يطةا ة بن شمةر ببد حلج رطم حاغفر  ؤ  رم يهرذح  بمر  بجره   درأل حا اةشر   ير  تمففرذ شرذا حلج رطم ير  
ب   قم  ا ن بن ي    ذاك  ال   قم إت رةب حا  ر   ل طةا رة بن ذارك ير  ؤرل ا حاوقرم حافرةئد حارذ  ترت تجليرلا. 

اج ف ررم يررإن حا  ررة ل قررل يالاررأ ل رراةش ااسالفررم اررأل ب ررا حاسررأخف  يرر   قررم حااررل  ب ررلة ابررفأل ا ن  بمررة   الرر  شررذا ح
 حخخال ب و ل إت ةب حا     .

 ؤررل   رردمفم دوم ررم  60حا  ررة ل حا  رر  ل  الرر  تمففررذ ا رر    تدررون اررلى  ل  ل اررم حا رروحةا حا ةافررمخررااررأل 
حم بةا وحةا حاا  ام بةام ام ادا ج ةط األ حلج طم حا دوجم ةؤام ا س االفم ؤول ت لي حا حا وحةا حا ةافم حااة ب د  

  ةدفعاأل ب ب او اب يم ؤات حلاوحل حاس   فجسة هة خال كا   ة لاال     ل  بمة ح  ال  شذا حاس لي حا   دأل اال 
حل ؤسفة ةته األارو حا ة  ؤفة  حا       خال ال  حا      كدال  بذاك  عع حا  ف  خططه حاس واالفم يف ة  اص 

 .عاا حا  اا االسدةافف حااةحم دهتحا األ خال حاس   سليع االب ةلل  بهذح يسامي ب  ا دا اع حاب ةل
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 المشروع تنفيذ تخفيض وقت المبحث الرابع:
إن حاوقم  حاسدالفم األ حابوحاا حا ه م ي  جاةه حا  ةةاع حخج ةئفمل  تبسا  ب ةافي  ل ام حا  ةةاع 

(PERT/CPM) ةافي حاهةام  حاس  ت ة ل حا  ة ل حا    ل  أل تمففذ حا      بةاجصول  ال  ابالواةا األ حل 
تفففلا ي  حاسجالفا  حا فط    ال  اوحةا حا      دهل) تج فا حاوقم حلاثا خجهة  حا      ي  ظا حا وحةا 

  حخادةجفةا حا سةؤم بأقا تدةافف ا دمم. 
امفم حاس    سغ قهة تمففذ كا ج ةط األ بج طم حا       شو اة تسع أل خطم تمففذ حا      تجليل حافس   حا  

اوحةا  ةا م األ اوحا  ابلحا    ةام.  ح سالحب طالا  الفه حاوقم حابةا  حاذى   ةداله تدالفم  ةا م تس تي  ال  
ع غف  بجه   دأل بؤفةجًة إجهة  حام ةط ي   قم بقا األ حاوقم حابةا   أل ط اا تدثفف حا وحةا اثا  اةا   لا قط

حا بلحا   اةا   لا حاب ةل ا ة ي ا  إا   اةا  تدةافف تمففذ حام ةط  أل حاسدةافف حابةا م . يإذح تت إجس ة   لا 
األ حلج طم حاج  م  تت تبافالهة يإن  قم إجهة  حا      كاله  بل  قسًة اباًا  شو اة      بةخ  ح  ي  تمففذ 

 حا     ةا.
 نفيذ المشروعلت االحتماليالمطلب األول: التحليل 

 بل امهج دف ا حخؤصةئ  ج وذ ة شادفة   سالب ي  حاال ام  تاطفا  ا حقام حا     ةا حاس  تجسو  .....
 ال  جو  األ  لب حاسأكل ي  ال  إجاة  ببد حلج طم حاس  تسدون امهةل ؤفأ  بةاج شذح حام وذج ا أام  لب 

 حاسأكل ي  ضو  حخؤس ةما حا سوقبم.
 لتنفيذ مشروع ضمن وقت معروف: حتمالياالأوال/ التحليل 

م حاذ    دأل تطاف هة ي  حاس لي حا حا امفمل  افس ض بن إؤس ةل حمؤس ةاف بسا  تو اع دفسة حج ي حاسو ابةا 
بضبة) حاس لي حا حلخ ىل ك ة بن  األ  4ل دفم ة حا األ حلكث  إؤس ةم %1 ؤل ن حل امم   حا سفةئال  حا س ةئت 

 .%50مهةئ  يساع حاسو اع حاطافب ل  ابم  بن حا       فمسهي  مل حام طم حا جلا   بإؤس ةل إجسهة  حا      حا
ب او ل يهذح حا قت  149إذح حيس ضمة بن ال  حا      ش  اا و  حا فت حا سوقبم اوقم حام ةط حاج ج ب  

حن  قم إت ةب حا      شو   ثا ي  ؤل ذحته اا ا حا سو ا ب  حا ف م حا سوقبم اوقم إت ةب حا       ابم  ذاك 
اة شو إم اسو ا شذح حاسو اع ل   ال  شذح حل ة  يإن حاوقم حاا ب  149اسغف ح   وحئفةل اه تو اع إؤصةئ   بن 

 خت ةب حا        دأل تصوةا ي  شدا تو اع ابسلل ك ة يال :
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 ( توزيع بيتا لوقت إتمام المشروع22-4الشكل رقم)
 
 
 
 

 
 

 حااةؤأ: األ إ لحا المصدر
 يواة؟ 1099 افا حا ثةل اة شو إؤس ةل إت ةب حا      ي  غعون   يبال

ك رة ير  حا ردا حا رةدا  اسجليرل ا رلحة شرذا  1099حخ ةبم: ش  كرا حا مط رم حا  الالرم حاسر  ت رع  الر    رةة حا ف رم 
  لح ل حاسو اع حا بسللل ج سالب حاباقم ة سالحبحا مط م ب

 حا بفةة .حاجل حل ال = حا سو ا   حمجج ح) 
 .1034ل  حا سو ا شو 1099باة حاجل حل ال  = يهو 

 جج ح) حا بفةة اسو اع  قم إت ةب حا     ؟حم حا  حل: اة شو 
طةا رررة بن  قرررم حا  ررر    جرررةتج  رررأل اا و رررم ارررأل حلج رررطم حاج  رررمل يرررإن تاةيمررره   درررأل ت رررلي ا ارررأل اا رررو  تارررةيأل 

 حلج طم حاج  م.
     =  قم تاةيأل   فع حلج طم حاج  م.  ال  ذاك يإن تاةيأل  قم إت ةب حا  

 ي ثا تاةيأل حام ةط :

0.11  حاساةيأل = = [
2−4

6
]

2
 = [𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒−𝑝𝑒𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒

6
]

2
   

يإذح ي ضمة بن ب امرم تمففرذ حام رطم شر  اسغفر حا   روحئفم ا رس الم يرإن تارةيأل اا و رم شرذا حلج رطم   رة   
ج طم.  بةاسةا  يإن تاةيأل ب  ا ةة   ة   اا و  تاةيمةا حلج رطم حا دوجرم اهرذح حا  رةة. اا و  تاةيمةا شذا حل
∑  :اساررةيأل حا  ررةة حاجرر ج يرر  حا  رر    اجررا حالةح ررم يررإن (V)ي ررثا اررو ةا جررة بررةا ا  𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2 +

𝑉3 + ⋯ + 𝑉𝑛               
 ت :جج ي حاساةيأل ادا حلج طم حاج  م  ش  ابطة  بةاال ل حآل  شدذح

 
 

0341 

 المشروع الوقت المتوقع إلنجاز
1099 

0.5 
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 وحدة سكنية 60( : حساب اإلنحراف المعياري ألنشطة مشروع 4-13الجدول رقم )         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .08-4بةم س ةا  ال   حاال ل ةقت  : األ إ لحا حااةؤأالمصدر                              

 رمز  
 النشاط  

 الوقـــــــت  
 المتفائل  

 الوقت األكثر  
 احتمــــــــاال  

 الوقــــــــت  
 المتشائم  

 الوقــــــت  
 المتوقع  

 التبــــــاين  
     V 

A 2 3 4 3 0.11 
B 1 3 5 3 0.44 
C 15 16 17 16 0.11 
D 14 16 18 16 0.44 
E 12 14 16 14 0.44 
F 1 2 3 2 0.11 
G 15 16 17 16 0.11 
H 4 5 6 5 0.11 
I 3 5 7 5 0.44 
J 17 18 19 18 0.11 
K 7 8 9 8 0.11 
L 8 10 12 10 0.44 
M 6 8 10 8 0.44 
N 13 14 15 14 0.11 
O 1 2 3 2 0.11 
P 5 6 7 6 0.11 
Q 13 14 15 14 0.11 
R 14 16 18 16 0.44 
S 18 20 22 20 0.44 
T 6 8 10 8 0.44 
U 4 5 6 5 0.11 
V 3 4 5 4 0.11 
W 4 6 8 6 0.44 
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مة  ان ت لي حا االوقم ادا ج ةط يإجه   دممة ؤ ةش حخجج ح) حا بفةة  اهذح حام ةطل حاف ق دفأل ج  ح إا  بجه الي
حاوقم حا سفةئا   حاوقم حا س ةئت   ثا ب  ةيم دفأل بقص حاف ةة  بقص  حاف فأل اسو اع ب قةا حام ةط حا  دمم  شذا 

 حا  ةيم ت ثا بةمجج ح) حا بفةة  ل  ج ةط
 وحدة سكنية 60مشروع وع التبيان لكل مسار حرج في ( مجم14-4الجدول رثم )

          Activity 
Critical Path 

1 
Critical Path 

2 
Critical Path 

3 
Critical Path 

4 
1 A 0.11 A 0.11 A 0.11 A 0.11 
2 B 0.44 B 0.44 B 0.44 B 0.44 
3 C 0.11 D 0.44 D 0.44 C 0.11 
4 E 0.44 E 0.44 E 0.44 E 0.44 
5 G 0.11 G 0.11 G 0.11 G 0.11 
6 I 0.44 I 0.44 I 0.44 I 0.44 
7 J 0.11 J 0.11 J 0.11 J 0.11 
8 L 0.44 L 0.44 L 0.44 L 0.44 
9 N 0.11 N 0.11 Q 0.11 Q 0.11 
10 R 0.44 R 0.44 R 0.44 R 0.44 
11 S 0.44 S 0.44 S 0.44 S 0.44 
12 T 0.44 T 0.44 T 0.44 T 0.44 
13 W .440  W 0.44 W 0.44 W 0.44 

Completion Time 149 Weeks 149 Weeks 149 Weeks 149 Weeks 

∑ 𝑽𝒂𝒓 4.07 4.4 4.4 4.07 

  09-4   حاال ل ةقت 13-4األ إ لحا حااةؤأ بةم س ةا  ال  حاال ل ةقت  المصدر:

ة ببل كفف ي ا  حخجج ح) جاؤ  بجه اليمة ا ةيفه ت سم األج طم ؤول حل قةا حا سوقبم   و) يسعح يف 
 حا بفةة  ا ا و م األ حلج طم حا سصالم.

 األ خال حاال ل حا ةدا   دأل ؤ ةش تاةيأل حلج طم حاج  م
∑إذح : اا و  حاساةيأل بةام ام األج طم حاج  م شو 𝑉𝑎𝑟 = 4.4 
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4.4√ امه: يإن حخجج ح) حا بفةة  اوقم إت ةب حا       = √∑ 𝑉𝑎𝑟. 
 2.097فةة  =حخجج ح) حا ب

 ا صل بةخجج ح) حا بفةة  حمدسبةا  أل حا ف م حا امفم  بةل ةبل بةل ةدفع ب  بةلشه  ل إذح كةن حخجج ح)  
م يو ل ب  ت سم دفأل حا فتل  بةاسةا  يإن قف م حخجج ح) حا بفةة  ي  ؤةام ت ة     حف   0حا بفةة    ة   

 .  فع حا فت ت ة   حاصف 
حاج ج  ؤ ةش حا بلل حا ام  حاسا فب   تاةيأل حا األ حاسا فب  األؤلحن حاس  ت ع  الفه ببل تجليل حا  ةة 
ببل ذاك  دون ب  ل ةجة ؤ ةش حمؤس ةل حا ام  خجاة  حا      ي     σ(Ui)   ( EUi) ب و ي حاصفغسفأل
𝑃{𝑍حاسةافم: حاصفغم ة سالحب حاس  تجلا األ قاا إاحة  حا       ذاك ب  STiشادم حاب ا حاا ام ≤ 𝐾𝑖} 

157−149  :      امه:

2.097
 =𝑍 =

𝑆𝑇𝑖−𝐸𝑈𝑖   

√𝑉𝑎𝑟
 

                                           𝑍 = 3.81 
= 𝑃{𝑍 ≤ 3.81}                             

= 0.9999                                     
  بفةة  ي  االجا حاالح ل االسج ا األ حجم حلخف .ةح ع  ل ل حاسو اع حاطافب  حا

 يوب 1057م سد ةل حا      ب ل  م تساة    %99ب  بن شمةر ي حم م ت ا  أل 
 :ثانيا/ حساب الوقت الالزم الستكمال مشروع باحتمال معروف

ل ايوحن حاس قفم ي  بجاة  حا  ةةاعحاسجدت احئ    ي غي كا األ حخاحة   حا  ة ل اثا اب يم حاوقم حاا ب اسمففذ  ح سد ةل ي ل

ب  بجمة ج ال اب يم حاوقم بةل ةب حاذ   دون األ ب اله   %90حا      بةؤس ةل  . حاس فف  حاب ةة  اوم م ب د  
𝑃{𝑍 ≤ 𝑇} = 0.90 

 اليمة: (T)خ اةا 
𝑃{𝑍 ≤ 𝑇} = 0.90 

𝑃 {𝑍 ≤
𝑡 − 149

2.097
} = 0.90 

   األ  لح ل حاسو اع حاطافب  حا بفةة  جال بن:
𝑡 − 149

2.097
= 1.285 

146,30 t = 

 .%90ب اوً ة م سد ةل حا      بةؤس ةل  146 امه   سال ب إذح تمففذ حا      
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يواةل يإجه   سال ب حلا  إضةيم اوحةا  ليل   146إؤس ةل غف  ا اول خت ةب حا      خال  %90يإذح إ سا جة بن 
 قم حخت ةب حا سوقع  حاساةيأل اال      ب دا ي ال ارأل  إا  حلج طم حاج  م   و) ي ا  شذح حخ  ح  إا  تاففد

 يواة. 146إؤس ةل إت ةب حا      خال 

بةخضةيم إار  ذاركل يرإن شرذح حامرو  ارأل حاسجالفرا حمؤس رةا   ففرل ير  ت رلي  قف رم حاغ حارةا حا سوقبرم ير  ؤةارم   روا 
فررا  الفرره دررفأل حا  ررة ل  حا صررالجم شرر ط يرر  حاب ررل   عرر  دررليع غ حاررةا تررأخف   مررل تررأخ  حاس ررالفت  ررأل تررةةا  حا س

حا سبةقررل ل  ا رروب ذاررك  الرر  حم ررسالحب حا اةشرر  افدرر   حا ف ررم حا سوقبررمل  حاسرر  يررست ضرر بهة يرر  حا ف ررم حلحررالفم يرر  
 إؤس ةل تج  هة.

 ابمرر  ذاررك بن إؤس ررةل حاسررأخف   ررأل  %99ب رراو  شررو  157يفرر  ا رر   مة    ررلجة إؤس ررةل إت ررةب حا  رر    خررال 
 0.1 = 0.99-1يوب شو    157

ب او  يإن حا ف رم حا سوقبرم  155يإذح كةن شمةر ش ط   حئفة   ع  دليع غ حام اةافم ي  ؤةام تأخ  حا       أل 
 اهذا حاغ حام ش :

 ااالغ حاغ حام = 
 ااالغ حاب ل حادال 

 يس   حاب ل حادالفم
× 10% ×   لا ب ةب حاسأخف 

128.736.592.04

1099
× 0.1 × 56 = 65.598.263,45 

 اج 65.598.263,45حام حادال  حاذ  يسج اله حا  ة ل ي  ؤةام حاسأخ  شو ااالغ حاغ  
 اففررل ذاررك حا  ة اررم حاسررر  تسرروا  حاسمففررذ  مررلاة ت ررروب دسوقفررع اا و ررم اررأل حاب ررروال يفارري بن تج رري دلقررم حا ف رررم  

م  اسأكرل  حا سوقبم خ  ةا  حاسبواعرةا حاسر  قرل تعرط  إار  ايبهرة ير  ؤةارم حاسرأخف ل كرذاك يبمرلاة تدرون حا  ة ار
األ إادةجفم تمففذ حا  ر   ةا ير  حا و رل حا سفرا  الفره   دمهرة ير  اثرا شرذا حاجةارم ةيرع قف رم حاسبرواد ير  حا ر ط 

 حاا حئ  كو فالىم ت وا فم خقمة  حااهةا حاس  يست إت ةب حا      اج ةدهة ب اول حاب ض حاذ  تس لب به.

 ةوحدة سكني 60مشروع بناء المطلب الثاني: تعجيل تنفيذ 
  لي  بةاذك  بن تبافا حلج طم  اعع ا وح ل يمفم تجلا شذح حاسبافا ي ثًا حام ةط حاذى   سغ ق تمففذا   ةجفم 

  دأل حا ول   امهبقا األ  سم ب ةب اه ة خصصمة األ اوحةا  اه ة بجف مة  ال  حام ةط  ي ب ةب قل م   دأل إجهةؤا 
بجه  ب ت ثا حاجل حلقص  االسبافا   قم حا باا  سم ب ةب  شاهذح حام ةط شو   ةجفم ب ةب  حاو  حابةا بأن حاوقم 

 سم ب ةب كجل باج  ا األ تمففذ  ي  ابم ب ةب ب    ي  ةجفم ب ةب ب   ب  حابةا حاوقم  ي   دأل إجهة  حام ةط 
م ت اا حاسبافا  ال  حخطاق ل اةش يمفم ي ثًا حافس   حا امف حام ةط   لي  بةاذك  ب عًة بن ببد حلج طم م

 .   دأل تبافالهة   إم ب   ذاك  ال  اوححفةا حاب ا تاف م ك حاا ام االا  ةجةا ببل حاصي 
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 :وقت تنفيذ المشروع تخفيضأوال/ 
توحالمة  ةب ة إا  كفففم تجليل بقا  قم يال ب خت ةب ا     ابفأل.  قل كةن ذاك دمةً ح  ال    وا ت لي حا  امفم 

سسةببفم حافمفم حاس  ت با حلج طم ببعهة دابد.  األ حا  كل بن شذا ل  ي  إطةة حاباقةا حااجلا  ادا ج ةط
 حاس لي حا قل م تدون ش  حاس لي حا حامهةئفم حاس   و) ت س    الفهة ا حؤا حاسمففذ. 

قل تم أ حاجة م إا  تاففد  قم إجاة  حا       أل حاوقم حا  لة اذاك ي  ا ؤالم حاساطفا  حاال ام ك ة بجهة 
 مة    الفم حاسمففذ. يف  ا ؤالم حابطة   حاذ  يست حاس لب به دهل) حاجصول  ال  ؤا إجاة  قل ت ه  ب عة ب

حا         وب حا  ة ل دس ل ت ت لي حا  أل حا  حؤا حا اسالفم اإلجاة  حا     ل  حل قةا حا سوقع اإلت ةب كا 
 ا ؤالمل  حاوقم حا سوقع خت ةب حا     .
اج ةدهة ب مةق م شذا حاس لي حا اع حا  ة ل حا س لب بةابطة .  ي  غةاي ت وب حااهم حاس  يست إت ةب حا      

حلؤفةن تطالي حا صالجم حا سبةقل  األ حا سبةقل حا مفذ  اال      إ ةا  حام   ي  ت لي حتهة  خطسهة دهل) ضغا 
ة م إا   لا  قم إت ةب حا     .  األ حاوحضح بن شذح حاساففد  و)   سال ب اوحةا إضةيفم. ي ل  يال ب حلا  حاج

 خ  األ حلي حا ب  ت غفا حابةاالفأل حاجةافأل افس حا إضةيفمل ب  إا   ما  ابلحا  ليل   األ شأن كا ذاك  اةا  
 تدةافف حا     .

 مل ضغا  األ حا      ةغام ي  ت ل ت  األ إجهة  حا      يإجه  اي حاس كف   ال  ت صف  طول حا  ةة حاج ج 
ج ةط اجلا ي  توقفم  ام  ببد  يإجه  اي حاس كف   ال  ت ص  بطول ا ةة اال     ل   مل حا غام ي  إجهة  

 ي  حا ادم ي ا  إا  شذح حام ةط األ دلح م حا     .

 ااؤ  بن حاعغا حا سبةقي ا األ حا      ي ا  إا  تمةقص يس   حا  ةه حادال  األج طم  ت إا  إجبلحاهة  حاذ  
 ادمل   مل ظهوة ب  ا ةة ؤ ج إضةي  باةجي حا  ةة ي ا  دل ةا إا  ظهوة ا ةةحا ؤ  م بخ ى ي  حا

 حاج ج حل ة   يإجه ي خذ ي  حم ساةة ي  حا  ؤالم حاسةافم اعغا  األ حا     .
ك ة تو ل ط ا سةن اس ص  حا  ةة حاج ج حل ا  ت س ا  ال  تبليا حاباقةا دفأل حلج طم ي  ببد حا وحضفع 

م بط ا م بخ ى توي  ببد حاوقم  بةاسةا  ت ص  األ طول حا  ةة األ حا ادم  ذاك داجأ إادةجفم تسةبع حلج ط
 حاج ج.

باة حاط ا م حاثةجفم: تسع أل خفد حا  ةة حاج ج  أل ط ا م حاافد ي   األ ج ةط ب  ببد حلج طم حاوحقبم 
 ال  حا  ةة حاج ج اال ادمل يابد حلج طم   دأل ت الفا  األ تمففذشة  أل ط اا  اةا  بط ت حاب ا ب  حاب ا 

  ةا إضةيفم ب  ط ه     األ حاب ا ا  ة ا  حااةطأل.ا ة
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 الفمة ؤ ةش  تجليل حل امم حاطافبفم  حا عغوطم االم ةط  ؤ ةش ي ق حامةتج  أل ضغا كا ا      بةاسةا  
    حاال ل حاسةا  يوضح ذاكSlopeتدالفم ضغا  ؤل  حا األ  افا حاسدالفم 

 قابل موارد إضافية(: يوضح األنشطة الي سوف يتم ضغطها م15-4الجدول رقم)
 ةـــــاألنشط
 يةــــــالرئيس

 نــــزمــــال
 الطبيـــعي
 باألسابيع

 نــــزمــــال
 المضغوط
 باألسابيع

 العمال ددــــع
 فـي زمــــــــن
 الطبيـــــــعي

 العمال ددــع
 فــــي زمــــن
 المضغــــوط

 تكلــــــفة تنــــــفيذ
 النشاط في زمن

 المضغـــــــــــوط

 يذـــنفـــــة تـــتكلف
 في زمنالنشاط 

 الطبيـــــــعي
-  03 02 07 11 176000.00 168000.00 
-  03 02 07 11 171600.00 163800.00 
-  16 14 15 18 2142000.00 1904000.00 
-  16 14 27 31 3398059.25 3382400.00 
 3096800.00 3069800.00 يمكن ال 25 يمكن ال 14  -
-  02 02 19 19 282800.00 282800.00 
 3897600.00 3897600.00 يمكن ال 31 يمكن ال 16  -
-  05 05 16 16 581000.00 581000.00 
-  05 04 20 24 719040.00 749000.00 
-  18 16 19 22 2671494.73 2595600.00 
-  08 08 12 12 739200.00 739200.00 
-  10 09 13 16 1101046.15 994000.00 
-  08 08 12 12 739200.00 739200.00 
-  14 12 12 15 1323000.00 1234800.00 
-  02 02 06 06 92400.00 92400.00 
-  06 06 12 12 520800.00 520800.00 
-  14 12 21 25 2440000.00 .002391200 
-  16 14 21 25 2730000.00 2620800.00 
-  20 18 22 25 3278863.63 3206000.00 
-  08 07 15 18 952560.00 907200.00 
-  05 05 21 21 770000.00 770000.00 
-  04 04 12 12 358400.00 358400.00 
-  06 05 15 18 680400.00 680400.00 
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  06-4األ إ لحا حااةؤأ بةم س ةا  ال   ل ل ةقت   المصدر:       

اج إارررررر  32.075400اررررررأل حااررررررل ل حا ررررررةدا جاؤرررررر  إةتفررررررة  ؤاررررررت حاسدررررررةافف حااةحررررررم بجاررررررت حاب ةافررررررم اررررررأل 
اج  حا رراي يرر  ذاررك شررو  اررةا  ؤاررت حاب ةاررم يرر  حلج ررطم حاج  ررم اررأل ب ررا تبافررا يرر   قررم  32.835.263،76

يوضح شادم حل  ةل ببرل تبافرا تمففرذ   23-4 حا دا ةقت   ب او  133ب او  إا   149تمففذ شذا حلج طم األ 
 ببد حام ةطةا حاج  م.

  الهل  حاغ ض األ  ياا شو ب ل اة  اإن ا ح بم ت لي حا  األ حام ةطةا حاج  م حاس  تت  ضبهة األ ق
حا  ح بم شو ك ف ب م بخطة  األ حا  دأل بن تدون قل ؤل م ب  حخساةة الى اب وافم حاس لي حا حا ةب م. يف  

اب ا ت لي حا  األ حلج طم كةجم حلج طم  حاج  م غف  اب  يم  بؤفةجة  جلن بن  دون ت لي    حا    حل ا
لب توي  حا وحةا ي  حا  س اال  جسفام اذاك يست ي ض  األ حا      دمة   ال  حا األ األج طم اام   ال  ب ة   

 ا سوى   ةام ب  ابلحا بقا األ حلاثا ا ة يمسج  مه  اةا  ي  حا األ حا  لة.
حاذى   سغ ق تمففذا   B  الي  بةاذك  بن تبافا حلج طم  اعع ا وح ل يمفم تجلا شذح حاسبافا ي ثًا حام ةطحا
اه ة خصصمة األ اوحةا  اه ة بجف مة  ال  حام ةط   ال  ذاك  ب او فأل 2بقا األ  ي   دأل إجهةؤا  قل مب ةدفع 3

 ش  ت ثا حاجل حلقص   ب او فأل2شو   حاوقم حا باا  ةدفعب 3اهذح حام ةط شو  حابةا   دأل حا ول بأن حاوقم 
كجل باج  ا األ تمففذ  و فألب ا 2 ي ب   ب ةدفع3 ب  حابةا حاوقم  ي بجه   دأل إجهة  حام ةط  ب االسبافا 
 .حام ةط 

ت اا حاسبافا  ال  حخطاق ل اةش يمفم ي ثًا حافس   حا امفم حاا ام  الي  بةاذك  ب عًة بن ببد حلج طم محا  
 حاب ا.  دأل تبافالهة   إم ب   ذاك  ال  اوححفةا  تاف م ك االا  ةجةا ببل حاصي 

ا      كدا  أل ط اا خفد ب قةا حلج طم حاج  م   اي بن تالة حخشةة  إا  بن ق حة حخ  ح  بإت ةب ح
 صجاه اةح م االبةئل  حاسدالفم  ال  ا سوى حا       افه حلج طم ي ال يإذح كةن حابةئل حا ج ا األ   الفم 
حخ  ح  دسمففذ حا       ي ال  ال  حاسدالفم حخضةيفم يإن ق حة حخ  ح   و)  دون اه اة يا ةال  ءم يإن اثا شذح 

   حة  و) م  دون اه اة يا ةا.حا
 المشروع بدون تكلفة: رثانيا/ تقصي

حاج  م: ا ح بم ت لي حا  األ حلج طم حاج  م  حاس  تت   الهة األ قاا ب ل اة اي  ج طمل امم حبا ح بم  -1
  الهل  حاغ ض األ حا  ح بم شو ك ف ب م بخطة  األ حا  دأل بن تدون قل ؤل م ب  حخساةة الى اب وافم 

 ا حا ةب م.حاس لي ح
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يف  حا    حل ا  اب ا ت لي حا  األ حلج طم كةجم حلج طم حاج  م غف  اب  يم  بؤفةجة  جلن بن  دون ت لي  
حا األ األج طم اام   ال  ب ة   لب توي  حا وحةا ي  حا  س اال  جسفام اذاك يست ي ض  األ حا      دمة   ال  

 ه  اةا  ي  حا األ حا  لة.ا سوى   ةام ب  ابلحا بقا األ حلاثا ا ة يمسج  م

حلن  ببل اةتت تجليل شوام حلج طم حاج  م   دأل   ا ت تفاةا إضةيفم تع أل توي  حا وحةا ب دا إضةي  
 افبط   قًسة بقا األج طم حاج  م.

إ ةا  اةح م خطم حا     : تأت  ا ؤالم إ ةا  اةح م خطم حا      ي  حا  ؤالم حاثةجفم دهل) بجأ إ ةا   -2
طم ي  امةطا اوضبفم األ حا ادمل  اأت  ي  شذا حا  ؤالم ا ة حاسفدف  حمدسدةة   ذاك اسطوا  ت تفي األج 

 ط ق االسمففذ  ليل  ب  اوحا  ليل .

 بؤفةجة  ي  ؤةل قفةب حا  ة ل بةاسص فت  حاسمففذ اًبة   وب دسبليا حاسص فت ببل اوحي م حا ةاك  ذاك دهل) ت الفا 
 سفأل   دأل ده ة تبليا حااطم: األ حاسمففذل  ج وق يف ة يال  ط ا 

ط ه ببد حلج طم حاج  م ا  ة ا  حااةطأل:  ا دأل ت صف  حا  ةة حاج ج اال       ذاك بط ه ببد  -
إم ادوجهة    حل  ةل ا  ة ا  حااةطألل يهمةر ببد حلج طم ي  خطم حا      يست تمففذشة  ال  حاسوحا  م ا 

هةل  اذاك يإن ط ه ببد شذا حل  ةل ب  كالهة ا  ة ل بةطأل تجسةج امو   حؤل األ حا وحةا حا جل ا  ي  ك فس
اساصص  حاذ  ي  حاغةاي اةتدون ال ه ابلحا    ةام كةيفم   دأل بن ت ا  إا  إجاة  ببد حلج طم ي  جفه 

 حاوقم دلم األ تمففذشة  ال  حاسسةبع  بذاك يست تويف  ببد حاوقم األ حا  ةة حاج ج.

سوح  : بؤفةجة   دأل إجاة  بج طم ؤ  م ابفمم  ال  حاسوح ن اع ببعهة  ضع ببد حلج طم حاج  م  ال  حا  -
تمصفي  ةشم حلشغةل  (B)دلم األ إجاة شة  ال  حاسوحا ل  اوضح شدا حآلت  اثةًم اذاك ؤفأ بن تمففذ ج ةط

ؤف  حل ة ةا  ج ا حاس حش    الفم حي حل ة ةا   (C) حام ةط (D)  دأل تمففذا ي  جفه  قم تمففذ ج ةط
ب او   شذا حاب الفم اوضجم  19  ل  حاسجسفمل ؤفأ بن شذح حخ  ح  ي ا  إا  خفد  األ حا  ةة حاج ج در حل

 ي  حا دا حآلت :
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 ال من التواليدنشطة الحرجة بالتوازي بأل (: ترتيب ا23-4الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب او . 68=16 14 16 61 3 3 ء  ةا  طول حا  ةة= (A,B,C,D,E,G)حلج طم  حا  ةة حاج ج    ا

 
 
 
 
 
 
 
 

 ب او . 49=16 14 16 3 ء  ةا  طول حا  ةة شو (A,D,C,E,G)   ا حلج طم  حا  ةة حاج ج حاثةج 
  ؤل   دمفم 60ا       (PERT): األ إ لحا حااةؤأ بةخ س ةا  ال  شادم المصدر

دون     األ حام ةط حاج ج ت  فت ببد حلج طم حاج  م: بؤفةجة   دأل ت  فت ببد حلج طم حاج  م بجفأ   -
  دأل تمففذا  ال  حاسوح   اع ج ةط ؤ ج  خ   بذاك يست ت لي  حا  ةة حاج ج دمفه قف م  األ شذح حاا  ل  اثةل 

  ؤفأ   ه  بن ج ةط حاافةض قل تت ت  ف ه إا  ج ةطفأل حاافةض حالحخال  24-4ذاك اوضح ب دا ةقت  
 سوح ن  بذاك   ا طول حا  ةة حاج ج ب  لحة .... حاافةض حااةة    حاالذيأل   دأل تمففذش ة  ال  حا
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 تقسيم األنشطة الحرجة : 24-4حا دا ةقت 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ب او .78=20 16 14 10 18 ء  ةا  طول حا  ةة (J,L,Q,R,S)حلج طم  حا  ةة حاج ج    ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ب او 82=20 8 12 14 10 18  طول حا  ةة ء  ةا (J,L,Q,R,S)حلج طم  حا  ةة حاج ج    ا
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 اسوقف كون شذح حخ  ح   دالف حا  ة ل تدالفم إضةيفم بب  ال  اة إذح كةن شذح حاب ا حاذ  يست ط ؤه ا  ة ا  
 حااةطأل  دون دمفه حاسدالفم حاس   جلاشة حا  ة ل حل ة   امف ه ب  بكا .

  مخرجات الجدولة عند تعجيل بعملية تنفذ المشروع  ثانيا/
يست ح سالحب اا  ةا   الفم حاال ام ي  إتاةذ حا  حة خال ا ؤالم حخ  ح   تبافا دسمففذ ببد حلج طم حاج  مل 
إذ  جسةج حا ةئ ون خجاة  ب  ا     اال بالواةا  أل حاب الفةا  حا وحةال   ةا  تدون حا وحةا األ حا وى حابةاالم ب  

 ة ل  اس  ال حا  ة ل بةاافةجةا حا ه م ال ت   الفم حتاةذ حا  حة حا وحةا حا ةا م ؤفأ يست حخ سبةجم بةا اططةا حا 
 حا ه م : ا جذك  األ حاسطةب ة

ااططةا ت غفا حاب ةل:   ش  ااططةا ت ثا حابلا حادال  حا و وا األ حاب ةل ي  كا اج م  امفم ب مة   -1
 حا     .

 مخطط تشغيل العمال :(25-4الشكل رقم )

 
 MS Projectحا حااةؤأ بةم س ةا  ال   : األ إ لالمصدر              

حاا  ام حاا ام اسمفذ ج ةط ابفأل ي  حا       ا ة ل كذاك ي  حاسب )  ال   حا  ت حاافةج    ض حا وحةا يوضح
دال ة تاة   ي. بجفأ   ها ت وام حا وحةا      ال٪ حا اصصم ا حل ةب حاس  تس ف  بةةتفة  كاف  ي  ؤات حاب ةام

 ةج  حا  اط  بةاالون حلؤ  . وام حا اصصمل  ف ه  حا  ت حاافحام ام حا ئ حاب ةام



 -بسكرة–وحدة سكنية  60دراية حالة مشروع إنجاز                    الفصل الرابع:                            

429 

 

 ا سفةا األ شذا حا اططةا ي  اب يم ؤات  حاب ا ا ب يم حابي  حخاحة  حاوحقع  ال  حا  ة ل حا    ل  أل 
 حاسمففذل ك ة تج ي امهة كفة   حا و  حابةاالم ي  حا      ب  كفة   جو فم ابفمم األ حاب ةام ي  بج طم حا     :

 عدد أيام عمل المشروع الكلية ÷كفاءة العمالة = عدد األيام المنجزة 
  ش  حام ام حافبالفم ا  ةش م حا وى حابةاالم ي  حا       حاس  تبسا  ا ش ح  ال  يس   إجاة  حا       حا جس الم.

   . ااططةا ت غفا حآلافةا:  ش  ااططةا ت ثا  لا حآلافةا حا  سالام  جو هة خال يس   تمففذ حا   -2
  ا سفةا األ شذا حا اططةا اوضع خطم ت غفا حا بلحا.

 ( مخطط تشغيل اآلليات26-4الشكل رقم )

 
 MS Project: األ إ لحا حااةؤأ بةخ س ةا  ال  المصدر           

 ااططةا إ سهار حا وحا: -3

ضع خطا  ش  ااططةا تبا   أل ك فم حا وحةا حا  سالام األ كا اةا .  ا سفةا األ شذا حا اططةا ي    
حاسوةال اال وحا  اةح م  فة م حاسوةال حا ثال    حا  ح  بد فةا كاف   ب  حغف  ل حا  ح  األ اوةا  ؤفل ب  األ 

 اوةايأل اسبلايأل .
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 ( مخطط استهالك االموارد27-4الشكل رقم)

 
 MS Project: األ إ لحا حااةؤأ بةخ س ةا  ال  المصدر          

د جةاج افد   فم د   دم يوي  حابليل األ حاس ةةا   ااسالف    تافأل بن27-4 األ خال حا دا ةقت 
يوضح تدةافف حا      حخج ةئ   إ لحا ت  ا  قفة  قل تت  حا بالواةا حااةحم بةا      ب مة  يس   إجاة ال إذ

ؤال م ل  ذاك خال يس   إجاة ا ا  ةةجم حاسدالفم حافبالفم اع حاسدةافف حا سوقبمل  ت دا شذا حاس ةةا  اجا حالةح م
إتاةذ حا  حةحا حخاحةام  اسةببم كةيم  اال      حخج ةئ  اجا حالةح م ا ة   ها   الفم حا دفأل حلط ح) حا مفذ  

 خطوحا إجاة ا ض أل حاوقم  حاسدالفم  حا وححفةا حا طالوبم.
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 خالصة الفصل الرابع
ج ةط  23ن حا      يسدون األ  ؤل   دمفم ب د   تت حاسوحا إا  ب 60ا       ماأل خال حالةح م حا فلحجف

ج ةط ي   ل  بس لي  حا ل  حا امفم  حاا ام ادا ج ةط  اب يم حاباقرم حاسسةببفرم األج رطم ت دمرة ارأل  156ةئف    
 Win QSBك ة تت ة ت شرادم ب  رةل بة رسالحب  MS Project2007 ة ت ااطا غةجم  ذاك ب  ة ل  د جةاج 

ا ج ةط ك ة توضح ت ال ا ج ةطةا حا      األ ؤرلن حاالح رم إار  ؤرلن  حاس  توضح تةةا  دلح م  جهة م  ال  ك
 .حامهة م بةخضةيم إا   تجليل حا  ةة حاج ج 

  دررأل بن  بسرر  شررذح  2013اررة   22اررأل خررال تررةةا  حجطرراق حلشررغةل حا جررلا بررأا  حاب ررا حاصررةاة دسررةةا  
 رأل حا رل  حا سفرا  الفهرة ير  حاب رل  ذارك ير   فالرحاسةةا  دلح م حا     ل باة تةةا  ت الفت ب  جهة م حا      يهو  اس

 ظا حااطم حا  س ؤم. 
ك ة تت تجليل حمخسصةحةا ادا ج ةط ي  حا       حاسدالفم حافوافرم اال روحةا حاا ر ام ادرا ج رةط ير  حا  ر    

ا تاصررفص حا رروحةا حاا رر ام  حا ةافررم حاا اررم اسمففررذ شررذ   اررفه شررذح يج رري دررا تررت تجليررل تدالفررم حام ررةطةا حاج  ررم
 حام ةطةا األ ب ا تمففذ حا      ي  حا ل  حا سفا  الفهة  ةب ًة.

 ؤل   دمفم ةؤام ا س االفم ؤول كا حلج طم حا دوجرم اال  ر     60 بهذح  دون الى ا ف  ا     دمة       
ب رررة يفهرررة حلج رررطم حاج  رررم حاسررر  تسطالررري امررره حشس ةارررة خةحرررةل درررا   دمررره اب يرررم كرررا ج رررةط ارررأل بج رررطم حا  ررر    

 ةته األ ااسالف حا وحةا حا امفم ب  حاا  ام. اسطالا
 الر  ا رسوى إؤرلى حا  رةةاع حخج رةئفم  Ms Project 2007 قرل ترت تطافرا د جرةاج  افد   رفم د   درم 

بةاسبةقل اع حا  ة ل  ادسي حالةح ةال إذ بدلا شذا حل رةافي ير   ايون حاس قفم  حاس فف  حاب ةة  حا ما   األ ط ) 
الفم ي  تج فأل حا  حةحا حخاحةام حا ساذ ل  ذارك ارأل خرال تا ئرم حا  ر    حخج رةئ  اجرا ااةل إاحة  حا  ةةاع ية 

 ؛ قةدسهةاإا  ا    ةا   ا حغف   بغ ض ت هفا اه م تم ف هة  تاطفطهة    حالةح م
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة
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 الخاتمة:
 ررةةاع كو ررفالم اسج فررا بشررلح) حا م  رررةال شررهلا حاب رروا حا مصرر ام  حا بةحرر   ج ررو يررر  ح ررسالحب إاحة  حا 

يإاحة  حا  ةةاع توي  قو  يبةارم اسج رفأل قرلةحا حا م  رم  الر  حاساطرفا  حاسم رفت  حاسمففرذ  ا حقارم حلج رطم حا اسالفرم 
يفهررةل ب ررة يرر  ذاررك حم ررسغال حلاثررا ا رروحةا  ءادةجفررةا حا م  ررمل  حا  صرروا ب فهرروب حخاحة  ب رردا  ررةب شرر  كةيررم 

فبةافةا حاس  تب ا اع ببعهة حاابد األ تاطفا  تم فت  تو فه  ا حقارم اغر ض حم رسغال حلاثرا حام ةطةا  حا
 خادةجفةا  اوحةا حا م  م.

 بسا  حاسجالفا حا اد  األ حل ةافي حاد فم حاهةام حاس  تب ا  ال  توضرفح حاباقرةا حا اسالفرم درفأل حل  رةل 
 ة  حابال   االساطفا  حا سةببم ؤفأ بجره   رلب اال رةئ فأل  الر   حام ةطةا حاا ام اال     ل  اوي  شذح حل الوش حل

حا      ابالواةا  حيفم  أل ظ  )  ف  حاب ا ي  تمففذ حا     ل  حاالحئا حاس    دأل إتاة هة ب مة  ا حؤا حاسمففذ 
ب ررة   ررةشت يرر   ضرروه حاصرروة   ررأل حاسفةحررفا حاسرر  يسدررون امهررة حا  رر    إارر   ةجرري ذاررك يإجرره   ررة ل يرر  ؤ ررةش 

 سدةافف حاس لي ام  ؤ ةش حاوقم حا سوقع االسمففذ  حا  سال اةا حاا  ام  حا ةا م حاا ام. حا
 ارأل شرذح حا مطالررا كرةن طرر ه حمشردةافم اهرذح حالةح ررم ؤرول  كفففررم ح رسالحب حل رةافي حاد فررم ير  إاحة  ارروحةا 

حةا حا ةافم  حاا  ام اال  ةةاع حا     ل  ت تط قم إا  ااسالف ج ةذج  حاسجالفا حا اد  حاس  ت ة ل  ال   ل ام حا و 
بصرفم  ةارم  حا  رةةاع حخج رةئفم بصرفم خةحرم  ذارك ارأل ب ررا حا رفط    الر   ارأل حاسمففرذ  اب يرم ارل  ترأ ف ا يرر  

 تت حخساةة الى تج  هة  ال  ا رةة شرذا حالةح رم ارأل خرال  ر ض  تدةافف حجاة  حا     .  قل  ضبم ي ضفةا
ةاع  حاوظررةئف حا ئف ررفم يرر  حا  رر     ا ةشررة يرر  تج فررا حم ررسغال حلاثررا بشررت حا فررةشفت حام  اررم حا سبال ررم بةا  ررة

ا رررروحةا حا  رررر    ل  اةح ررررم  حقبهررررة  الرررر  ا ررررسوى إؤررررلى حا  ررررةةاع حخج ررررةئفم حا مارررر   اررررأل طرررر ) الي اررررم حا رررردأل 
 كصةؤي اال       ا   م بشغةل حاامة  ي  ااسالف ا حؤاله ك سبةاا اسبةقل.   حاساهف حا حاب وافم
 رضياتاختبار الف

ا ة  اا تت توضرفح كفففرم ح رسالحب حل رةافي حاد فرم  بةااصروص ب رةافي حاسجالفرا حا راد  ير  إاحة  اروحةا 
 حا  ةةاع  ذاك األ خال اا و م األ حاف ضفةا  حاس  تت تأكفلشةل

ا ررةش م حاوظررةئف حا ئف ررفم اال  رر    بة ررسالحب حل ررةافي حابال فررم :  حاسرر  ت ررف  إارر  بن" الفرضــية األولــي -1
اةذ حا ر حةحا حاصرةئام  حخسفرةة بؤ رمهة  ذارك دسطافرا حل رةافي حاد فرم حاا ارم االوحرول إار  بيعرا حامسرةئج." األ حت

 ءدرر ح  حلش فررم حاسرر  ت ررلاهة شررذا حاوظررةئف شررذا حاف ضررفم تررت تأكفررلشة اررأل خررال شرر ه حاوظررةئف حا ئف ررفم اال  رر    
بة رررسالحب حا ررروحةا حا سمو رررم ارررأل حابرررةاالفأل ا سارررذ حا ررر حة يررر  تج فرررا بشرررلح) حا  ررر    خرررال يسررر    امفرررم اجرررلا    

  حا  سال اةا حافمفم  حاطةقم  حا وحا حل افم  حا وحةا حا ةافم  حا بالواةا حاا ام اب الفم إجاة   ءت ةب حا     .
باررة يرر  اررة  اررص حااةجرري حاسطاف رر  يررإن حا  رر  افأل  الرر  تمففررذ حا  رر    قفررل حالةح ررم يساماررون تداررل  مررة  

فا  حاسم ررفت  حاسو فرره ضررممة اررمهت بررأن ذاررك اعررفبم االوقررمل  يرر  حاوحقررع شررذح جررةتج  ررأل  ررلب ا ةة ررم  ظففررم حاساطرر
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اب يسهت ب ف م حاساطفا حا الفت  حاال ى حمقسصةا م اسالك حاوظةئف؛ ؤفأ ي كمون إا  حمةتاةل  اب الون ي  ب وح  
درفأل حام رةطةا  حامسرةئج  شرذح ضاةدفم ؤس  توحا دهت حلا  إا  إاحة  ب  رةاهت يروب دفروب ا ن بن  درون شمرةر ةبرا 

 اة  ب ض ب  ةاهت ااجسدة ةا حا سوحافم  اليع دهت إا  حخيا  حا ةا   حا بمو ؛
 حاس  تمص  الر  بجره " ت رةشت حاال ارم حا امفرم اال  ر    بة رسالحب حاسجالفرا حا راد  ارأل الفرضية الثانية:  -2

فرم إضررةيفم." ترت تأكفررل شررذا حاف ضرفم اررأل خررال تامري تررأخ  تمففرذ بج ررطم حا  رر     بةاسرةا  م يسج ررا حا  رر    تدال
ؤفأ تت ت  فت حا       (CPM/PERT) ؤل   دمفم بة سالحب حاسجالفا حا اد   60 ل ام بج طم ا     إجاة  

 (PERT) مرل ة رت شرادمج ةط ةئف  ل ؤفأ ةكر ا حالةح رم  الر  حلج رطم حا ئف رفم  23ج ةط ي      156إا  
  ا ررسواةا 8  ا ررسواةا بي فررم   3ب رراو   ذاررك  ارر    149فررم اسمففررذ حا  رر    دررر ي ررل تررت ت ررلي  حا ررل   امفررم حافبال

تررت ؤ ررةش حارر األ  (PERT)  ا ررةةحا ؤ  ررم.  اررأل خررال شررادم 4 الرر    (PERT)  وا ررم. ك ررة تجسررو  شررادم
حا ادرر  ادررا ج ررةط اررأل حا ررادم بط ا ررم حاررذشةشل  ؤ ررةش حارر األ حا سررأخ  ادررا ج ررةط اررأل حا ررادم بط اررا حخ ررةشل 

ل  األ ب ا تامي حاسأخ  ي  تمففرذ شرذا حمج رطم حا ئف رفم ترت تجليرل يم إا  ؤ ةش حاهةاب حاج  ادا ج ةطبةخضة
حلج ررطم حاج  ررم حاسرر  إذح تررأخ ا يررإن  قررم إت ررةب حا  رر     ررفسأخ   بةاسررةا  تج ررا تدالفررم إضررةيفمل ك ررة تررت تجليررل 

 ال   قم إجهة  حا     . حلج طم حا حكل   حاس  إذح تأخ ا اوقم ابالوب يإجهة األ ت     الاة  
ح سالحب حاسجالفا حا اد    ةشت ي   ل ام حا وحةا حا ةافم  حاا  ام "  حاس  تمطالا األ بنالفرضية الثالثة:  -3

حا جررل ا   حاغفرر  اجررل ا  اال  رر   ل ك ررة   ررة ل يرر   ل اررم شررذا حا رروحةا  يررا حاالح ررم حا ادرر    حاالح ررم حا سررأخ  ." تررت 
فرررم حاال ارررم حاسررر  ترررست  رررةا  م توحيرررا حاوحقرررع حاب الررر  ارررأل ؤفرررأ حا ررروحةا حا ةافرررم تأكفرررل شرررذا حاف ضرررفم ؤفرررأ بن   ال

 (CPM/PERT) حاا  امل اذاك تر ا  حاال ارم حاسر  ترت حاسوحرا إافهرة ارأل خرال تطافرا ب رالوش حاسجالفرا حا راد  
   قررم اج بةخضررةيم إارر   ال فررم تو اررع حاسدررةافف  الرر  ب ررة32.075.400إارر  ت ررلي  تدررةافف حا رروحةا حاا رر ام دررر 

شرذح حاسو ارع ير  حاسدرةافف يرمات  مره ارة  بر ) برةاوي حا حا ةافرمل بب  (LS)  قم حاال  حا سأخ ل (ES)حاال  حا اد  
يوضرررح   ررروا طةقرررم غفررر   (LS)  قرررم حاارررل  حا سرررأخ  (ES) رررأل حا ررروحةا حاا ررر ام يرررإن تو ابهرررة  يرررا حاارررل  حا ادررر 

ا إضرةيفم ير  ب قرةا بخر ىل  بةاسرةا  ت هر  ا ردالم ا سغالم ي  ب قةا ابفممل دفم رة شمرةر ؤة رم االجرم  الر  طةقرة
  ا توح ن االطةقم حا  سالام ؤس  جع أل تج فا بقا حاسدةافف ي  حاجصول  ال  حا وحةا  تب فت اة م حم رسفةا  

 امهة.
" ب اةش تأخ  تمففذ حا  ةةاع حخج ةئفم  بوا إا  ضبف يم   ت م  ير   تمص  ال  بنالفرضية الرابعة:  -4

حا ةئ م  ال  إق حة اثا شذا حا  ةةاع  ابةاام شذا حا  ةكا حاس  يرست ارأل خرال تطافرا اارلب حخاحة   حا وحةا حاا  ام
 بةم سثمة   ال  حا  ةة حاج ج." 
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إن تررأخ  حا  ررةةاع حخج ررةئفم  برروا إارر  ضرربف ب  ج ررص حخادةجفررةا حافمفررم يرر  تجليررل تدالفررم حا  رر     حا ررل  
ف خطم تمففذ  اسةببم حا        لب ا ح بم   الفم حاسمففرذ   رو  حاسبةارا حا امفم حم امم اسمففذ بةخضةيم إا  ضب

اع حلج طم حا سرأخ  . ك رة بن ترأخ  تمففرذ حا  رةةاع جرة ت  رأل  رو  حاساطرفا حارذ  ير ا  بطافبرم حاجرةل إار   رو  
حا  رر    حاسبةاررا اررع تررأ ف حا حا رر  ) حااةة فررم اررأل ؤفررأ إ ررةا حااررلحئا شررذح اررة ي كررل حاف ضررفم حا حببررم ؤفررأ بن 

 تاة   حا ل  حا امفم حا سفا  الفهة ي  ايس ا حا   ط.
شاص األ الي   حا  ةةاعل بن حمةتاةافم ي  حتاةذ حا  حةحا حا سبال م بط ه  40ك ة ك فم ا ةدالم ب  ام اع

حا  ةةاع  بل األ دفأل بد   ب اةش ي را تمففرذ حا  رةةاع ير  حاا حئر ل إضرةيم إار   رلب تامر  ب رالوش إؤس حير  ارم ت 
  ؤل   دمفم ي  حاسةةا  حا سفا  الفه؛   60إاحة  حا  ةةاع. شذح اة با  إا  تأخ  تمففل  ت الفت ا      ي 

 األ ب ا تامي شذا حا  رةكا  اري  الر  حخاحة  ح س رةا  فة رم ت روب ارأل خااهرة دسدر اه  قسهرة ي را الةح رم  
حا سوقبررم.  حمشس ررةب ي ررا بةمجج حيررةا  بجررأ حاجررةما حاسرر  تاسالررف يفهررة حامسررةئج حافبالفررم ب رردا كافرر   ررأل حامسررةئج 

حا ةا ررم حاسرر  تجسررةج االفجررص  حالةح ررمل بجفررأ ي كرر  اررلي  حا  رر     الرر  حلج ررطم حاج  ررم حاسرر  تجسررةج إارر  ةقةبررم 
 قررل  دررون شررذح حامررو  اررأل حخاحة  اففررًلح االغة ررم  مررلاة تررل و حاجة ررم ا بةااررم  يبالفررم  حاسرر  بإجاة شررة يسج ررا حاهررل).

 متاةذ حا  حةحٍا حااةحم بةا     . حابليل األ حاافةجةا
 نتائج الدراسة:

 األ خال حالةح م حا فلحجفم تت حاسوحا إا  اا و م األ حامسةئج حاس  ؤةام ا ن حاسمففذ حافبةل اال     : 
حا اةش   ي  تمففذ حا      دل ن  ضع تاطفا ا اا االب ا ظممة امهت بأن ذاك اعفبم االوقرم  حااهرلل ادرأل  -

  عفع ب مة  تمففذ حاب ا جسفام غفةش ب   و  حاساطفا غةااة اة  دون اه قف م اةا م  ةافم. قف م حاوقم حاذ 
حم س ةا  ال  حاساةةش حا ةب م ي  ااةل حاس ففل  حاامة   حااا حا حا اصفم ي    الفم ت لي  اوحةا حا  ر   ل  -

  ؤل   دمفم دوم م ب د   60 خةحم  ملاة يسبالا حلا  بةاسدالفم  حا ل  حا امفم حاا ام خجاة  ا     
اوؤ  بن تبث  حابليل األ حا     ةا  أل اوح فل ت الف هة ابلب  هوام حا با يف ة دفأل يبةافةتهة حا اسالفرم ارأل   -

 همل  حاعبف ي  اب يم  وحاا حاسسةبع حا مط   بةا دا حادةي  األ  هم بخ ىل  عرة) إار  ذارك حاعربف ير  
 حا  دمم ي   ل ام شذا حا     ةا.حاسوظفف حادةاا اباقةا حاسسةبع حا مط   

ضبف حمشس ةب بة سالحب حل ةافي حاد فم يف ة يسبالا دسجليل حاال ام حا امفرم  بسجليرل تدرةافف تمففرذ حا  ر     -
 حاس  تسطالي قفة ةا اقف م بةم س ةا  ال  اارةن اساصصرم ير  اارةل ت رلي  حار األ  حاسدالفرم حلار  حارذ    رة ل 

 ي  حآل ةل حا سفا  الفهة.  ال  تمففذ حا       ت الف ه 
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بظه ا حالةح م   وا خالا شفدالفة ارلى حا    رم ارأل ؤفرأ  رلب تطافرا شرذا حا    رم ا ارلب إا حافرم حاساطرفا  -
 حاسم رررفت  حاسم رررفال ا رررة ب طررر  حاف حرررم ادررروحاة حا    رررم  حا  رررة ل دسمففرررذ حا  ررر    ب ررردا حةتارررةا  ببفرررلح  رررأل 

 م ي  ااةل إاحة  حا  ةةاع.حا فةشفت  حل ةافي حابال فم حاجليثم حا طا 
ضبف حا    م  حا  ة ل ي  ااةل حاساطفا األ ؤفأ  لب قلةتهت  الر   ضرع  رل ل  امر  اجدرت اال  ر     -

حلارر  حاررذ  ب قبهررت يرر  حااطررأ  مررل ت ررلي شت ارر األ تمففررذ حا  رر    يالررت ت فرر  شررذا حا    ررم  حا  ررة ل دررفأل حلج ررطم 
حا  ر    ا رة ي كرل  الر   رلب ت رلي  شرذا حا    رم لش فرم  حاج  م  حلج رطم حاغفر  ؤ  رم ير  ا رةة تمففرذ خطرم

 حاوقم.
بظه ا حالةح م ح س ةا حا  ة ل   حا    م  ال  حاب وافةا ي  خططهرة ا ن حاس كفر   الر  حلشرلح) حاج ف فرم  -

اال  رر     شرر  تمففررذ حا  رر    بأقررا  قررم ا دررأل  بأقررا حاسدررةاففل  بةاسررةا  ي ررا خطررم حا  رر    حاررذ  ت ترري  الفرره 
 قم  حا ةل.شلة حاو 

بظهرر ا حالةح ررم بن حليرر حا حابررةاالفأل يرر  حا  رر    شررت   ررةل ارر قسفأل  بةاسررةا  تصرراح كررا اررأل   الفررم حاسم ررفت  -
 حختصررةل  حاسو فرره   الفررم حرربام االغة ررم إن اررت تدررأل ابل اررم ا ررة قررل يرر ا   ررلب حاسرر حبا دررفأل حاوظررةئف حا ئف ررفم 

 اال       ج وش يوض   مل تمففذ حا     ؛
ن حاس لي  حاافل  حافبةل مؤسفة رةا حا  ر    ارأل حادروحاة حافمفرم  حاب رةل  حا روحةا حا ةافرم ارأل بظه ا حالةح م ب -

 شأجه تج فا حم س  حة ي  تمففذ حا      ا ة   ها  ال  حا    م  حا  ة ل حاسجدت ي   األ حا     .
  ا ؤالررم حخ ررلحا  ؤررل   رردمفم   رر  ب رر ؤالسفأل ب ة ررفسفأل اه سررفأل حل ارر 60بظهرر ا حالةح ررم بن ا رر    حجاررة   -

حاسرر  ت ررر ا حالحة رررةا  حاسصرر فت  حاسبةقرررل  حاثةجفرررم ا ؤالررم حاسمففرررذ. بجفرررأ ت رردا شةترررةن حا  ؤالسرررةن حا كفررر تفأل ل  
ا     إج ةئ  ي ل تدون  ااة اماةؤه ب  ال ة  اف اله ب  إخفةقهل ك رة بن جارةه حا  ؤالرم حاثةجفرم ا شرون بةا  ؤالرم 

 حل ا 
فرررذ حا  رر     بررروا إاررر   ررل  ب ررراةش جررذك  امهرررة حاسرررأخ  يرر  ايرررع  حررر ) بظهرر ا حالةح رررم بن  رراي تبثررر  تمف -

حا  سج ةا  حاليو ةا حا ةافم اال  ة ل األ قاا حااهم حاوحفم  ال  حا     ل كذاك حاسأخف  ي  ح س رةا ا رسج ةا 
حا  ررة ل اررأل قاررا حم س ررةة  بةخضررةيم إارر  حلخطررة  حارروحةا  يرر  حاسصرر فت  ظرر  ) حاط رره حا ة ررفم  الرر  اوقررع 

  ا؛حاب
بظه ا حالةح م بن حخسفةة حا  ة ل ذ  حاب ض حلقا  ب  األ ط ) حااهم حاوحفم  ال  حا  ر     بسار  ارأل  -

بشت حل اةش حاس  ت ا  إا  تأخف  حا  ةةاع حخج ةئفمل ك ة تافأل بن حا  ة ل يسج ا حابي  حلكا  األ حا    افم 
 ي  تأخ  تمففذ حا     .
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عررررر  ح رررررسالحب حاس مفرررررةا حاجة ررررروبفم حاجليثرررررم اثرررررا حاسجالفرررررا حا ررررراد  إن حا رررررفط    الررررر  حاررررر األ  حاسدالفرررررم   س -
 PERT/CPM ير  د جرةاج  Win QSB   ب جرةاج MS Project2007  بةخضرةي  إار  د جرةاجMS Excel 

 ؤرل   ردمفم ا رة باى إار  حاس رلي  حاافرل ا رل  تمففرذ حا  ر    ك رة  60 حاس  تت تطاف هة   الفة  ال  ا ر    إجارة 
 غا حا ل  حا امفم  بأقا تدالفم ا دمم. ةش ة ي    الفم ض

وحــدة  60تأكيــد جــدوى اســتخدام التحليــل الشــبكي فــي ادارة المــوارد الماليــة والبشــرية لمشــروع إنجــاز
 :سكنية بوالية بسكرة والتي أعطت النتائج التالية

  ؤل   دمفم دوم م ب د   إا  ا حؤا  ب  ةل ةئف فم  ي  فم 60ت  فت ا     إجاة Work) (Breakown 
Stuctuer 156ج رةط  بج رطم ي  فرم ير  ؤرل ا  23ل ؤفأ تت ت  ت حا      إا  بج طم ةئف م ير  ؤرل ا 

 .(Activity Analysis) اطالا  ال  شذا حااطو  تجالفا بج طم حا        ج ةط
  تجليررل حاباقررةا حاسسةببفررم دررفأل  إ س ررةا تسررةبع يمرر  ابرر  ) يرر  إجاررة  بج ررطم حا  ررةةاع حخج ررةئفمل ؤفررأ تررت
 ؤررل   رردمفم  حاسرر  تجد هررة إارر  ؤررل كافرر  قفرروا يمفررم تررت امةق ررسهة اررع حافمفررفأل  60لج ررطم حا ئف ررفم ا  رر   ح

 االوحول إا  حتفةق جهةئ  ب أجهة.
     ؤررررل   رررردمفم دلح ررررم اررررأل تررررةةا  حجطرررراق حلشررررغةل  حا وحيررررا اررررر  60تررررت إ ررررلحا  ل اررررم  امفررررم لج ررررطم ا رررر 

 شره  20 حا  رلة  درر  18/01/2015ا حا ل  حا سفا  الفهرة ؤفأ بن ال  تمففذ حا      تاة    22/05/2013
 .ب او  80 بةال ب  اة

  تت ت لي  حا ل  حا امفم اا ام اسمففذ حا      بة سالحب ب الوش حاسجالفا حا اد(PERT/CPM)   بةم س ةا  الر
ةك  ب راو   حاسر  تجر149 برةال  شره  ب  ارة 37.25ل ؤفرأ ت رلة ارل  تمففرذ حا  ر    درر Win QSBد جرةاج 

 حاوحقع حافبال  اسمففذ حا     .
  تت ة ت شادم حل  ةلPERT      ا رةةحا ؤ  رم    فرع  4 ؤل   دمفم بجفأ يسدون حا      ارأل  60  ا

 ب او . 149ج ةط  اهة جفه حا ل  حا امفم  13حا  ةةحا اهة جفه حاطول بجفأ يسدون كا ا ةة ؤ ج األ 
 أخف  ير  ت رالفت حا  ر     لجره م يو رل ب  شرةاب  امر  ي ا  ب  تأخف  ي  بج رطم حا  رةة حاج  رم إار  تر

 اال مة ة  ي  تمففذ ب  اه م ؤ  مل ب اي  لب   وا يةئد  ام  ي  ب  ج ةط  ال  شذ حا  ةة. 
     ؤرررل   ررردمفم ارررأل حاب رررةل  حافمفرررفأل  حا ساصصرررفأل اسمففرررذ كرررا ج رررةط ارررأل بج رررطم  60ت رررلي  حؤسفة رررةا ا ررر 

 31ؤفررة  حا  رر   ل يأقصرر   ررلا اررأل حاب ررةل  ررو) يررست ت ررغفاله شررو حا  رر     يرر  كررا ا ؤالررم اررأل ا حؤررا ا ة  
 حي حاا  ةجم األ  ف  حا اات. اال       حا س ثا ي  ب  ةل (G) ةاا  شذح ي  حام ةط 
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  تت ت لي  حاسدالفم حاغف  ااةش   اال  ر     حااةحرم برةا وحةا حاا ر   حارا ب تويف شرة ارأل ب را إجارة    فرع حلج رطم
  اررأل %91ل24 حاسرر  ت ررلة دررر ج ررام   ايمررةة   حئرر    32.075.400سوقررع ادررا ج ررةط دررر يرر  حا ررل  حا امررم حا 

 . حاسدالفم حخ  ةافم اال     
  ل ام حا وحةا حاا  ام حا جل ا   يا حاالح م حا اد    حاالح م حا سرأخ   ؤفرأ ترت حاسوحرا إار  بن حاطةقرم حا  رسغالم 

 ةاا ي  ؤفأل  66حا اد   قل  حالم إا  بقص ا سوى در ي   ل ام حا وحةا حاا  ام حاغف  اجل ا   يا حاالح م 
  ةاال  ش  بيعا  ل ام 48بن حاطةقم حا  سغالم  يا حاالح م حا سأخ   حا إا  بقص  ا سوى  ت غفا در 

       ؤل   دمفم دوم م ب د    تت حاسوحرا إار  بن حاال ارم حا ةافرم ؤ ري  60ك ة تت  ل ام حا وحةا حا ةافم ا 
   بيعا األ  ل ام حا وحةا حا ةافم  يا حاالح م حا سأخ  .حاالح م حا سأخ  

  ةارا كجرل بقرص يرست يفره ح رسغال حاطةقرم حاا ر ام اال  ر     42ي  ؤةام تجليل   ف اجلا االب ةام  حا  لة در 
ب ررةدفع يرر  ؤةاررم حاال اررم  يررا حاالح ررم  5ا ررة يرر ا  إارر   اررةا  اررل  تمففررذ حا  رر      ررةشو ااطررا ارره دررر ا ررلحة

 .30/03/2016دلًم األ  /04/04/2016 ادون تةةا  ت الفت حا      شو حا اد    
   ةارال  امره   درأل حا رول  برأن  42إن ال  تمففذ حا      ات تسغف  ي  ضا ضغا ؤات حاب ةام حا  رسغالم إار 

ش  بيعا  ل ارم  (LS) ؤل   دمفم  ال  ب ة   خ   قم دل  ا  وه به  60 ل ام حا وحةا حاا  ام ا      
 .ي  ؤةام ح سالحب اوحةا ب  ام اجل ا  (ES)  ب ل  قم دل  ا دأل  ال  ب ة

   إن حاسدةافف حاس حك فم  يا حاال ام  ال  ب ة  حاالح م حا اد (ES)  ل ام حاسدةافف  ال  ب ة  حاالح م  
 .29/01/2014إا  غة م  22/05/2013ابل ام  ذاك حجطاقة األ تةةا  دلح م حلشغةل   (LS)حا سأخ  

  جاؤرر  اررأل حااررل ل حا ررةدا بن شمررةر  يرر   اةافررم    17/02/2016إارر  غة ررم  21/05/2014يرروبإجطرراق اررأل
   دأل ح سغااهة؛

   ل ام حا وحةا حا ةافم  يا حاالح م حا اد (ES)  حاالح م حا سأخ (LS)  ت ه  امط م ت    ب مط رم حاروي   حا ةافرم
ارأل خااهرة   درأل اال  رة ل حا  ر  ل ؛  Cost (ES)-Cost(LS) شر  حافر ق درفأل حمجفرةق حا سر حكت ير  حاجرةاسفأل

 ررأل تمففررذ حا  رر    بن يمررة ة دهررل) حاجصررول  الرر   ررفوام  ررةش   ت دمرره اررأل اوححررالم ج ررةطه ا ن حاالاررو  إارر  
 حمقس حض.

  تمبلب حاوي   حا ةافم  ذاك بن حاال ام حا ةافم  ال  ب ة  حاالح م حا اد   ت ة   حاال ام  30/03/2016ي  يوب
  ي  جهة م حا ل  حا امفم اال      قفل حالةح رم ؤفرأ يرست ايرع جفره حا االرغ ES=LSحا سأخ      ال  ب ة  حاالح م

 ايمةة   حئ  . 32.075.400حا طالوش  شو 
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  تت ؤ ةش اا و  تاةيأل حلج طم حاج  م∑ 𝑉𝑎𝑟 =  ت لي  قف م حمجج ح) حا بفةة اوقم حت ةب حا      در  4.4
2.097. 

  ارة  حا  ر    ير  شرادم حل  رةل حاا ارمؤ ةش حمؤس ةل حا ام  خجتتSTi      حاسر  تجرلا ارأل قارا إاحة  حا  ر 
𝑃{𝑍 ذارررررك بة رررررسالحب حاصرررررفغم حاسةافرررررم: ≤ 𝐾𝑖}  ل ؤفرررررأZ =3.81  99ب  بن شمرررررةر ي حرررررم م ت رررررا  رررررأل% 
 يوب. 1099م سد ةل حا      ب ل  م تساة   

     حا مةخفرم  حاسرلدف   حار  تفأل حخاحة . ؤفرأ ارت يرس دأل ا ل بضة وح حادثف  األ حاوقم دفأل حابطا حا   فم  حا (
شه  ك ة كةن ا  ةح اه األ ط ) ادسي حالةح ةا  حا راي  20حا  ة ل األ إجاة  حا       يا حا األ حا سوقع در 

  د أل ي  ضبف حاساطفا  حا قةبم   لب ح سالحب حل ةافي حابال فم اسجليل ال  حا     .
 اررةا   الرر  كررا ا ررة ل  اررم إخاارره بةا فررل حا امرر  ب  حا ررل  حا  رر ة  اسمففررذ  اررأل شررذح حا مطررا   رري ت ررالفا  رر ح  

 حا     ل خةحم  بن شذا حا ل  ش  األ حقس حه حا سبهل ب  حا سبةقل اع حخاحة .
      ؤل   دمفم  ذاك  بروا ابرلب ح س رةا حا  رة ل  الر   60 تالة حخشةة  إا  بجمة ات ج ت بب الفم حا قةبم  ال  ا 

سمففذ حا      ك ة ات جس دأل ارأل حا  ةةجرم درفأل ارة ترت إجارة ا ير  حا  ر     حامسرةئج حا سجصرا  الفهرة ااطا يبال  ا
 ي  حالةح م حا فلحجفم  ابوا ذاك إا :

 لب حاجصول  ال  ابالواةا  بفمةا او  م  اصةاق  الفهة األ ط ) حا  ة ل حا    ل  أل تمففذ ا ر     •
  ؤل   دمفم دوم م ب د  . 60

 سجصرررا  الفهرررة كةجرررم  ارررةة   رررأل ت رررلي حا ترررت حاسصررر اح دهرررة شرررفواة ارررأل طررر ) حا  رررة ل  رررا حا بالوارررةا حا •
  ادسي حالةح ةا.

 رلب   روا ب رالوش  ال رر  ب  ارمهج اسارع يرر  إاحة  حا  ر     روح  ارأل طرر ) حا  رة ل ب  حا صرةاح حاس مفررم   •
 حا  حي م ي  إجاة  حا     . 

 التوصيات واالقتراحات:
اررأل جسررةئج يإجمررة جبرر ض يف ررة يالرر  اا و ررم اررأل حاسوحررفةا  حا  س ؤررةال  الرر  ضررو  اررة توحررالم إافرره حالةح ررم 

  جأاا بن تج ا يةئل  اال هس فأل  حا ساصصفأل ي  إاحة  حا  ةةاع:
 

 على مستوى المؤسسة: ▪
ضرر  ة  إج ررة  ق ررت خررةص بةا    ررم يهررست دلةح ررم ااططررةا حا  ررةةاع    فررع ا ررسملحته اررأل اوححررفةا  ةاررم  -

 طافبم حا  ةةاع حخج ةئفم  تجالفا دفةجةتهة  تجليل بشلحيهة.  خةحم    وال ؤس  تس دأل األ يهت
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ض  ة  قفةب حا    م دس لي   تجليل اوح جسهة ب دا اقفا قاا حاال  ي  تمففرذ حا  ر   ل  ترويف  اارةاغ حؤسفةطفرم  -
 كةيفم ادا ا    ل بجفأ تغط  حاسدةافف  حم س ةاحا حا ةافم ا  سج ةا حا  ة ل.

حتاررةا ج ررةب حا مةقصررةا  حاس كفرر   الرر  كفررة   حا  ررة ل حافمفررم  حا ةافررم  خا ترره  ضرر  ة   ضررع  فة ررةا  حضررجم -
 ا شاته  باح ا حا ةدا ي  حا  ةةاع حخج ةئفمل  حاس كف   ال  قلةته  الر  تمففرذ حا  ر    ضر أل حاوقرم  حاسدالفرم 

 حا جلا   حااوا  حا مة ام.
 ا  إار  حاسر حب حا  رة ل بةاوقرم حا جرلا اره   رلب ض  ة  حتاةذ إ  ح حا   ةدفم  تغ ات حا  ة ل حا سأخ  بجفأ تر -

 حاسهة ن ي  تطافا حاب وبةا حا ةجوجفم  الفهل  تامي حخسفةةا ي  ب  امةقصم ا س االفم.
ضرر  ة  حاس كفرر   الرر  ا ؤالررم حاساطررفا  حاسصرر فت اررأل اوححررفةا  ة ررواةا  ك فررةا  ء طةئهررة حاوقررم حا مة رري  -

م قارا حاارل  ير  دمرة  حا  ر   ل  ذارك اسامري حاسبرلياا  حل  رةل  حادةي  األ حالةح مل    ا حمخسارةةحا حادةيفر
 حخضةيفم؛

 حخ س ةة   حا  ة ل ير  تاطرفا  ةقةبرم تمففرذ حا  ر    ارأل ب را تارةال ض  ة  حاسم فا  حاسبة ن دفأل حا    م  -
 حااا حا  تفةا  حاصبوبةا حاس  تبفا ااسالف تطاف ةا حا     .

حاس مفرةا  حاا اافرةا حاجليثرم اال رفط    الر  حاوقرم  حادالفرم ير  إاحة  حا  رةةاع إار حب حا    رم  حا  رة ل بة رسالحب  -
 كذاك ض ةن  واتهة  ت الف هة ي  حاوقم حا جلا اثا حاا حاج حا  لام ض أل شذا حالةح رم  حاب را  الر  تطاف ره 

  تطوا ا ا س اا.
 على مستوى المقاول ▪

ة   الرر  حاسمارر  بدررا حا رر  ) حاغفرر  طافبررم حاسرر  ضرر  ة   ضررع خطررم اةافررم ادررا ا رر    قاررا حااررل  دسمففررذال قررةا -
 تجلن خال تمففذ حا      األ ج ص  فوام ب  حةتفة  ب وة حاب ةل ب  ب بةة حا وحةا؛

ارررأل حا  سج رررأل حا فرررةب برررإ  ح  حاسصرررجفجةا  الررر  خطرررم حا  ررر    خرررال حافسررر حا حل افرررم االح رررم حا  ررر    ب رررلة  -
م   دأل ؤفمئذ حاسغالري  الفره ؤفرأ بن اجة ارم تصرجفح بخطرة  حخادةن دلم األ حجس ةة  حكس ة) حاسأخف  حاذ  

 كثف   ي  يس    امفم قصف   قل تدالف ااةاغ طةئالم .
ضر  ة  حدسبرةا حا  رة ل  رأل حارلخول ير  امةي رم شرليل  غفر  اج روبم ب  الة  رم دفمره  برفأل حا  رة افأل حلخرر األ  -

ط   األ قاا حا  ة ل ب اي  ترلج   رب  حا  لافأل اال مةقصم ا ة اه  وحقي غف  ا غوش يفهة  تصاح شمةر ااة
 حا مةقصم ا ة قل يمبده  الاة  ال  حا     ؛
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ضرر  ة   اةح ررم حابرر ض اةح ررم اقف ررم اررأل   فررع حااوحجرري حافمفررم  حا ةافررمل  ا ح بررم   ررةئا حاب ررل ب رردا   الرر   -
غررةاد ب    اقفررا قاررا توقفررع حاب ررلل  اماغرر   الفرره بخررذ حا  رروة   حاررل ت  حا  ررة ل  اررأل حااارر ح  اسف ررف  ب  دمررل

 ش ط غف   حضح لن األ حاصبوبم حاسبليا  ال  حاب ل  مل توقفع.
بن  عرع حا  ررة ل يرر  ب اواةترره تبفررفأل اساصصررفأل  يمفرفأل يرر  ااررةل إاحة  حا  ررةةاعل  بن   رروب حا  ررة ل بإ طررة   -

 حاساطفا ب اوام كا ى األ خال ا ةةكم حا ساصصفأل ي  ااةل حاساطفا األ إتاةذ حا  حةحا.
ل  الرر  حم س ة ررةا حال ةاررم دررفأل حا اططررفأل  حا مفررذيأل  حاسرر  يررست اررأل خااهررة شرر ه حااطررا بن  جرر ص حا  ررة   -

  بشلحيهة االبةاالفأل  ش ه ب  تبليا  ط ب  الفهة.
حم س ةا  ال  ت ةةا  ت لب حخجاة  ادا ج ةط  حاوقو)  ال  ب اةش حاسأخ   ابةاام حمجج حيةا دوقم ااد  ا ة  -

  امي حا  ة ل حؤس ةما حاا ةة .
برر )  الرر  حل ررةافي حاد فررم حاجليثررم  حا سطرروة  حا  ررسالام يرر  ااررةل إاحة  حا  ررةةاع  حاسرر  تطاررا يرر  حاررل ل حاس -

 حا س لام ي  إجاة  حا  ةةاعل  ذاك ببل تويف  ا واةتهة.
حا فةب دل ةحا تلةاافم  تدوامفم ا اطط  حا     ةا  ال  كفففم تطافا ب ةافي حاسجالفا حا اد   حاس  ت هل  -

 م  ا س     تد ا هة ي  إجسةج ق حةحا بكث  يبةافم؛تطوةحا   اب
تويف  حافل حابةاالم بةاجات حا طالوش األ ب ا تمففرذ   فرع حلج رطم ير  حافسر   حا امفرم حا جرلا  اهرة لن غفرةش ب   -

ج ص حاب ةام ي     ال  تةةا  ت رالفت حا  ر     ادرأل حاروي    ؤرلشة م تدفر  درا  اري بن تدرون ا شالرم ارأل ب را 
 طم ب   م  بةااوا  حا طالوبم.تمففذ حلج 

حم س ةا  ال    ةام  ةدسم تدس ي حااا    حا هةة  اع ا  ة حا األل  خةحم ير  إجارة  حلج رطم حاج  رمل ؤفرأ  -
بن حاوضررع حا ررةئل شررو ح ررس طةش   ةاررم  ليررل  بة ررس  حة يرر  إجاررة  شررذا حلج ررطم بررأ   يرروا  ا طررو  ي اررل اررأل 

 حاجوحان اعبف خا   حاب ةام.
 ررة ل حابرر ض حا رةا   حاس مرر  بدررا حا ساصصررفأل  حافمفرفأل حا رر شالفأل افررس دأل ارأل ت ررلي  حا ررل  حا امفررم بن يرل ت حا  -

  تدالفم تمففذ حا      دلقم  ةافم حلا  حاذ   اماه حاوقو  ي  حل اةا حا ةافم.
حاوقررم بن   رروب حا  ررة ل دسجففرر  حاب ررةل  الرر  حم ررسغال حلاثررا االوقررم  تطرروا  اهررةةتهت يرر  إاحة  حاوقررم  ةبررا  -

 بةابوحاا حلخ ى حاس  ت ةشت ي  جاةه حا     ؛ 
 بن   وب حا  ة ل بإ لحا قوح ل دفةجةا إؤصةئفم  أل ا ةةاع  ةب م تت إجاة شة م سالحاهة ي  ا ةةاع ا س االفم. -
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 أفاق الدراسة:
 األ ب ا يسح  يةق  ليل  االاجأ ي  شذح حا اةل حاوح ع ج س ه حا وحضفع حآلتفم:

ا ةةجررم دررفأل ح ررالوش دفرر ا  ح ررالوش ج  اررم حا ا و ررةا حاعرراةدفم يرر  ت ررلي  حا ررل  حا امفررم اسمفررذ إ رر ح  اةح ررم   -
 حا  ةةاع حخج ةئفم.

 اةح م  حقع ح سالحب حل ةافي ي  حتاةذ حا  حةحا  ؤا حا  داا ال  حا    ةا حمقسصةا م بةاا حئ . -
 أل تمففذ حا     .اةح م ب الوش حاسمففذ حا س ةة  اال فط    ال  تدالفم   وا    ا -
 اةح م ال  تأ ف  حل ام حا ةافم  ال  تأخ  إجاة  حا  ةةاع حخج ةئفم ي  حاا حئ . -

 ي  حلخف  جأاا بن جدون قل  ي مة ي  حخسفةة اوضو  حا  ةام  ي  اةح سهة بةا دا حاذ   ج ا حامفع حابةب 
اررت  االررو شررذح  ع حخج ررةئفم دو رره خررةص. ك ررةبررأن  دررون ا  بررة   ررسففل امرره حااررةؤثون يرر  ااررةل إاحة  ارروحةا حا  ررةةا

حااجرأ اررأل ببررد حام رةئص حامررةتج  ررأل حاصربوبةا حاسرر   ح هررم حااةؤرأ خةحررم يرر  حااةجري حا فررلحج  اررأل حالةح ررم 
 حا سبال ررم ب ة ررة ب رراه غفررةش حا بالواررةا  حمكسفررة  بةاس ررةةا  حا ررفوام حاسرر  تررت حاجصررول  الفهررة اررأل خررال حا  ةدالررم 

  حا  ة ل حا دالف دسمففذ حا     .حا اصفم ا دسي حالةح ةا 
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 المصادر والمراجـع:
 باللغة العربية:المراجع أوال: 

 الكتب: -1
 .2009ل احة حا ف    االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل إدارة الوقتبؤ ل بدو شفام جةاةل  -
ل احة حاث ةيم االم    حاسو اعل والمنظمة نظري مع حاالت تطبيقية ، نظم المعلومات المحاسبيةبؤ ل حا ح   ؤد م -

 .1999اص ل 
خطوات تخطيط وتنظيم وجدولة مراحل تنفيذ المشروع وكيفية الرقابة  –، إدارة وجدولة المشاريعبؤ ل تويفا اةض  -

 .2000ل حالحة حااةابفم ام    حاطاع  حاسو اعل حخ دملةامل عليها
احة حا  س اا ام    حاسو اعل  ت الجدوى والتحليل المالي في ترشيد القرارات االستثمارية،دور دراسابؤ ل ت فتل   -

 .1999اص ل 
مبادئ إدارة العمال : بؤ ل دأل  ال حا ؤ أل حا  ف   ل  ال حا ؤ أل دأل حؤ لل شااةن ب  ى دمم دلي  حا     غمةبل  -

 .2014  ل  حا اةض حا  الدم حاب بفم حا بوا مل ل حابافدةن االم  ل حاطابم حاب  األساسيات واالتجاهات الحديثة
ل احة حا مةشج االم  ل حاطابم حل ا ل ، أسس إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعاتبؤ ل ؤ مل  قة ت جة    -

 .2008حلةانل 
اسو اع ل ل احة  حئا االم    حإدارة المشاريع المعاصرة منهج متكامل في دراسة إدارة المشروعبؤ ل خف  حاليأل او   ل  -

 .2012حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل 
ل تب اي:  ا  بؤ ل   وةل احة  ش حن تكنولوجيات ادارة المشروعات الهندسية والمقاوالتيةحجطوحن   فأ شم   ل  -

 .2009االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل 
ل  ةات حادسةش حاجليأ لية إدارة الوقتاألنماط اإلدارية وفق نظرية الشبكة اإلدارية وعالقتها بفاعبؤ ل  افلحا  هفال  -

 .2004االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل حلةانل 
ل احة حفة  االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل إدارة العمال: ووظائف المدير في المؤسسات المعاصرةبؤ ل  وحا يسج ل  -

2012. 
اصفة  االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل ل احة حإدارة األعمال الحديثة بين النظري والتطبيقل  وحا يسج  بؤ ل -

 .2013حلةانل 
ل احة حا  ف   االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل إدارة األعمال وفق منظور معاصربجه  ال حااة ا  اة ل  -

 .2011حلةانل 
   االم    حاسو اعل ل احة االماألساليب الكمية في اإلدارةبؤ ل  ال ح  ة فا حاصفةةل اج ل اة ل  ال حاطفف ل  -

 .1999  ةنل حلةان ل ل حاطابم حل ا  
ل احة قاة  اطاة م  حام  ل حا ةش  ل اص ل إدارة العمال وتحديات القرن الحادي والعشرون بافأل  ال حاب ا  ؤ فألل  -

2001. 
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 .2013ل حالحة حااةابفمل حاطابم حاثةجفمل حخ دملةامل مبادئ اإلدارة بين العلم والمهارةبؤ ل اةش ل  -
 .2002ل حالحة  ةابم االم    حاسو اعل حخ دملةامل اص ل بحوث العمليات في المحاسبةبؤ ل ة ي  ال حا سبةلل  -
ل احة اا ا االطاة م  حام    حاسو اع ل  وةامل مدخل إلى بحوث العملياتحاجدفت اطفف ل ال حااالفا  اب حا مصوة ل  -

1987. 
ل حا ا و م حاب بفم االم    حاسو اعل حاطابم خالق اإلدارية للموارد البشريةاألساليب القيادية واألحا فل يسج  حاوا  ل  -

 .2013 اص ل حل ا ل حا ةش  ل
 .2001ل حالحة حااةابفمل حخ دملةامل اص ل بحوث العمليات في المحاسبةحا فل  ال حا  صوا دفةنل  -
ادسام حاااةة ل حا  الدم حاب بفم حا بوا مل ل إدارة موارد المشروعحا    م حابال م االسبالفت حافم   حاسلةاي حا هم ل  -

2017. 
 . 2009ت   م: جةا م حااجف  ل دل ن احة ج  ل حلةانل إدارة المشروعات الناجحة، إ  .كفه .دالهةنل  -
ل احة  حئا االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل بحوث العمليات خوارزمية برامج حاسوبيةجبةب بةقفمل إ -

2009. 
 .2001ل حالحة حااةابفم االطاة م  حام    حاسو اعل حخ دملةامل األساليب الكمية في مجال األعمالا حا فلل إ  ة ف -
 .2000ل احة حام   االاةابةا حا ص امل حا ةش  ل اص ل إدارة المشروعاتإد حشفت  ال حا شفل جصف ل  -
ل احة حااةابم حااليل  االم  ل حخ دملةامل ريةاستخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرارات إلداإد حشفت حابال  الل  -

 .2004اص ل 
 .2009ل ا ك  حاس ف  اال م  ةا غف  حاجدوافمل حلةانل دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعاتإيهةش ا ةدالهل  -
حاا حئ ل ل احة ق طامل حاطابم حل ا ل وظائف اإلدارة وتطبيقاتها على العمل اإلسالمي المعاصردلة حاليأل   حقمل  -

2010. 
 .2008ل احة حافة  ة  االم    حاسو اعل حاطابم حاب بفمل   ةنل حلةانل اإلدارة الحديثة نظريات ومفاهيمب ف  حاباقل  -
ل ت   م دهة  شةشفألل اا و م حامفال حاطابم حل ا ل حا ةش  ل اص ل المرجع في إدارة المشروعاتت ا ول يوجغل  -

2005. 
ل ت   م  ال حاجدت حاا حا ل احة حافا  االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل تحسين األداء إدارة مشروعات فت يفوا ل  -

 .2001حا ةش  ل اص ل 
ت   م:  ال حاجدت حاا حا ل احة حافا   ،-اإلعداد، التخطيط، التطبيق-إدارة مشروعات تحسين األداء فت يفوا ل  -

 .2001االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل حا ةش  ل 
ل ت   م    ة  ال  إد حشفت    ةل احة حا  ا  االم  ل حا اةضل إدارة المشروعاتاليأل ح واا اةجسال  ةر اف   -

1999. 
حلةانل ل ل احة االم   االم    حاسو اعل   ةناألساليب اإلحصائية في اتخاذ القرارؤةال حا   ت ل ا ال حافعال  -

2010. 
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ل احة حامهعم حاب بفم االطاة م  حام  ل حا ةش  ل اص ل المشاريع ودراسة جدواها االقتصادية إدارةل ؤ أل حد حشفت دالوط -
2002. 

 .2011ل احة حافد  االم    حاسو اع  حاطاة م ل   ةنل حلةانل اإلدارة نظريات ومبادئؤ أل   االف اهل ل  -
ا   م حاوةحقل   ةنل حلةانل  محاسبة تكاليف عقود المقاوالت في ضوء المعايير المحاسبية الدولية،ؤ أل  ك ل  -

2000. 
ل احة حا   ق االم  ل حاطابم حاب بفم حل ا ل استراتيجيإدارة المشروعات الصغيرة مدخل ؤ فأل حاج فم  ياهل  -

 .2006حلةانل
ل 9ل حا  كم حاب بفم حا سجل  االس واا  حاسوةالحال حاطابم تحليل وتقييم المشاريعؤ فأل حافجف ل ؤ م  خ اوشل   -

 .2009اص ل 
اسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل ل احة ؤةال االم    حالرقابة اإلداريةؤ فأل بؤ ل حاط ح جمل تويفا حةاح  ال حاهةا ل  -

 .2012حلةانل
 .2010ل احة ؤةال االم    حاسو اع لحاطابم حاثةجفمل ل   ةنل حلةانل مبادئ اإلدارة الحديثة ؤ فأل ؤ اتل  -
 . 2003ل احة حاجةال االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل ، إدارة المنظمات منظور كليؤ فأل ؤ ات -
ل احة حافد  حاب ب ل حاطابم حل ا ل حا ةش  ل اص ل مال ونظم إدارة المشروعاتتحليل شبكات األعؤ فأل  طة غمفتل  -

1986. 
ل احة ؤةال االم    حاسو اعل  حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل األحداث في بحوث العملياتؤ فأل اج وا حاامةد ل  -

2010. 
 . 2000ل   ةنل حلةانل    حاسو اعام  ل ا ك  حادسي حلةاج المفاهيم اإلدارية الحديثةؤ فأل ااةا  ل  بخ  نل  -
ل اةح حفة  االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل نماذج وأساليب كمية في اإلدارة والتخطيطؤ فأل  ة فأل طب مل  -

 2008حلةانل 
 .2004ل ايوحن حا طاو ةا حااةابفم االم    حاسو اع ل حاا حئ ل إدارة الموارد البشريةؤ لح     فالمل  -
احة حامهعم حاب بفم االطاة م  حام  ل دف  ال  -البرمجة الخطية  -االتجاهات الحديثة في اإلدارةال ل ؤ ل  ي حا حاب -

1982. 
 . 2008ل حاوةق االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل اإلدارة المالية المتقدمةؤ    اج وا حا بفل ل  -
 حاسو  ل حاطابم حاب بفمل   ةنل حلةانل ل إ  ح  االم   مبادئ إدارة األعمالؤ وا خعف  كةظتل حاالو   او    اامل  -

2006. 
 .2003ل احة  حئا االم  ل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل مدخل إستراتيجي –إدارة الموارد البشرية ؤمةن جص  هللا ل  -
 .2005ل احة حاس لب حابال   االم    حاسو اعل حلةانل مبادئ إدارة الوقت ؤمةن جص  هللال -
ل احة حادسي  حاو ةئال   ةنل حلةانل مبادئ علم اإلدارة الحديثة وا ؤ أل حاهوح  ل ؤفلة شةك  حاا  جا ل اج -

2014. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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ل احة حل ةب االم    حاسو اعل حاطابم حاب بفمل مبادئ إدارة األعمال بمنظور منهجي متقدمخةال بؤ ل ي ؤةن حا  هلحج ل  -
 .2015  ةنل حلةانل 

 .2014ل دل ن احة ج  ل حا  الدم حاب بفم حا بوا مل رنامج بريمافيراإدارة المشروعات باستخدام بخةال  ال حابةلل  -
 .2011ل احة حا ف    االم    حاسو اعل   ةنل مبادئ اإلدارة مع التركيز على إدارة األعمالخالفا اج ل حا  ة ل  -
 ل   ةنل حلةانل ل احة   ا  االم  ل حاطابم حل االنظريات، العمليات اإلدارية -مدخل إلى إدارة العمالخف  كسةجهل  -

2007. 
 .2010ل احة حافة  ة  حابال فمل   ةنل حلةانل بحوث العملياتامل حةاق اصطف  حااوحال ؤ فل جةح  ؤ فلل  -
ل   ةن احة  حئا االم    حاسو اعل األساسيات في اإلدارة المعاصرة: منحنى نظامياة   ال حااةة ل   وا  اجفو ل  -

2011. 
 .2015ل احة غفلح  االم    حاسو اعل   ةن لحلةانل وك اإلنساني والتنظيميإدارة السلةحئل يو ف حاجةجل  -
 .2006ل احة االم   االم  ل   ةنل حلةانل الخطوط الكبرى في االقتصاد الوضعيةضة حةؤي بدو ؤةالل  -
مفم االم   ل حا طابم حاوطالمفاهيم اإلدارية الحديثةةاعةن  اةال حالشةن حاف مل ااةا   اج ألل حا ف   ةات ي حال  -

 .2012 حاسو اع ل حلةانل 
 .2011ل حا ح م االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل مفاهيم جديدة في إدارة الموارد البشرية حش   ال حا ؤفت  ةطفل  -
 .1999ل ام وةحا ابهل حخاحة  حابةامل حا اةضل حا  الدم حاب بفم حا بوا مل إدارة الوقت والذات شف  حادةيلل  -
 .2010حادوام: ام وةحا ذحا حا ا ال حادوامل   ةابم لأساسيات اإلدارة  ك  اج وا شةشتل -
 .2004ل احة حفة  االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل  MIS مقدمة في نظم المعلومات اإلدارية اةا اج ل حا  اةنل  -
اب بفم حا بوا مل ل ا ن احة ج  ل حاطابم حاثةجفمل حا اةضل حا  الدم ح، مقدمة في بحوث العمليات ال ت فت حاااال  -

2007. 
ل احة حا   ق االم    حاسو اعل حاطابم إدارة المؤسسات العامة وأسس تطبيق الوظائف اإلدارية عليها ال امف   اول  -

 .2010ل ا ل   ةنل حلةانل 
 .2007ل حلةانلل احة ا الم ام    حاسو اعل حاطابم حل ا اإلدارة واتجاهاتها المعاصرة: وظائف المدير ال امف   اول  -
  ةنل حلةانل  االم    حاسو اعلل احة ب ةام  حا   ق حاث ةي  التنظيم اإلداري، مبادئه وأساسياته ال امف   اول  -

2006. 
ل احة حفة  االم    حاسو اعل حاطابم حاثةاثمل اإلعداد والتحكم -البرنامج المالي والزمني للمشروع ةا  اج ل ي اجل  -

 .2014حلةانل 
 .2007دل ن داللل ل احة حافةة قل فورداميز 2007مايكروسفت أوفيس بروجيكت  خاحةامل ال الم حا  ف  ن ح -
 . 2006ل دل ن احة ج  ل اا ال  وةامل إدارة المشاريع الف ةن حافةة ل  -
حالحة حااةابفم االم    حاطاع  حاسو اعل حاطابم حل ا ل ، ادارة المشروعات باستخدام الكومبيوتر ،  بل حةاق بجف    -

 .2005لةامل اص ل حخ دم
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ل احة  حئا االم    حاسو اعل حاطابم حاثةاثمل   ةنل حلةانل إدارة الموارد البشرية إدارة األفراد بةا جةئف د جوط ل  -
2007. 

ل حالحة حااةابفم ام    حاسو اعل دراسات جدوى المشروعات بين النظرية والتطبيق بفل  ال حاب ا   ث ةنل  -
 . 2001حخ دملةامل 

 .2009ل حا م  م حخاحةام االبالوب حخاحةام االم    حاسو اع لحلةانل إدارة الوقت منهج متطور للنجاحامل  هفا  ا -
ل احة ؤةالل حاطابم حل ا  ل  ةنل حلةانل الجديد في األساليب الكمية وبحوث العمليات هفالم  ال هللا  بفلل  -

2007. 
 .2008حل ا ل دل ن داللل  شبة  االم    حابالوبل حاطابم ؤا قب قبل ل ت   م:فن إدارة المشروع دوا دف ادةنل  -
ل احة االم   االم    حاسو اع ل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل اإلدارة المعاصرة األصول والتطبيقات مةن حا و و ل  -

2004. 
 .2009ل حاوةحق ام    حاسو اعل حلةانل اإلدارة لمحات معاصرة مةن كةظت حا و  ل ةضة حةؤي  ل  ال  ل  -
 .2005ل حالحة حااةابفم االم  ل حخ دملةامل اص ل ، اإلدارة المعاصرةش اف  ال  -
احة حادسي حابال فم االم    حاسو اعل حا ةش  ل اص ل  أسس ومبادئ إدارة المشروعات الهندسية،ش اف يسج  حا ةيب ل  -

2008. 
   حاسو اعل حاا   حاثةج ل حا ةش  ل اص ل ل ادسام حابةا فم بةا مصوة  االم اإلداري العامةشففا  وة    ةة   وة   ل  -

2003. 
ل حخ دملةامل  االم    حاسو اعل احة حااةابم دراسات جدوى المشروع األساسيات والمفاهيمحةاح اج ل حاجمة  ل  -

 .2001اص ل 
ل ل احة  حئا االم    تو اعل حاطابم حل ا اإلدارة واألعمالحةاح اهل  اج أل حابةا  ل طةش  امصوة حاغةاا ل  -

 .2007حلةانل 
ق ت إاحة  حل  ةلل كالفم حابالوب ، الخطر في المشاريع: مفاهيم اساسية واستراتيجيات االستجابة ، حةاح اهل  حما  -

 .2007حخاحةام  حا ةافمل  ةابم حااس ح ل حلةانل 
ةش  ل اص ل ل حا االم    حاسو اعل ادسام  فأل ش ه إلدارة العمال في المنظمات المعاصرةحليا اج ل  ففف ل  -

2003. 
  ةنل  ل احة حادسةش حاث ةي لأنماط التفكير االستراتيجي وأثرها في اختيار مدخل إتخاذ القرارطةةق ش اف اج لل  -

 .2002حلةانل 
ل حالحة حااةابفم االطاة م  حام    حاسو اع ل حاطابم حل ا ل حا ةش  ل اص ل إدارة المخاطرطةةق  ال حابةل ؤ ةال  -

2008. 
 .2010حلكةا  فم حاب بفم االبالوب حا ةافم  حا ص يفمل   ةنل حلةانل دراسة الجدوى وتقييم المشروعات، ل طةةق جصةة -
 .2008ل احة حافة  ة  حابال فم االم  ل   ةنل حلةانل تقييم القرارات االستثماريةطال كلح  ل  -
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 .2009 حاسو اعل   ةنل حلةانل  ل احة حا ح م االم  الرقابة على العمال اإلدارية ةطف  حش   ال حا ؤفتل  -
ل ا ك  تطوا  حالةح ةا حابالفة  حااجونل تقيم وإدارة المخاطر ةطف  ال حا مبتل اج ل اج وا حادةشفل  فل كة يل  -

 .2008كالفم حاهمل م  ةابم حا ةش   ل حاطابم حل ا ل حا ةش  ل اص ل
ل احة حافد  حااةاب ل حخ دملةامل والخطواتدراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات األطر  ةطف  افت حجلةح  ل  -

 .2007اص ل
 .2008ل احة حاج ام االطاة مل حاا   حاثةج ل بغلحال حاب حقل اإلدارة العامة بين النظرية والتطبيق ةا  حاداف  ل  -
 .1999ل ادسام حدأل  فمة االم    حاسو اع ل اص لمدخل تطبيقي –فن اتخاذ القرار  ال حاجدفت بؤ ل حاا ا ل  -
ل االم    حاسو اع ل حالحة حااةابفمدراسات الجدوى االقتصادية التخاذ القرارات االستثماريةل حاج فل  ال حا طاليل  ا -

 .2003اص ل 
ل دراسات الجدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية وقياس الربحية التجارية والقومية ال حاج فل  ال حا طاليل  -

 .2000ادسام حخشبة  حافمفم االم  ل اص ل 
ل احة حافا  االم    حاسو اع حاطابم حل ا ل حا ةش  ل اص ل إدارة المشروعات الصغيرة ال حاج فل اصطف  بدو غةجتل  -

2002. 
ل ادسام حابافدةن ام   مبادئ إدارة العمال: األساسيات واالتجاهات الحديثة ال حا ؤ أل دأل بؤ ل شفاةنل  بخ  نل  -

 .2014 الدم حاب بفم حا بوا مل  حاسو اعل حاطابم حابةش  ل حا اةضل حا 
ل احة  حئا االم    حاسو اعل حاطابم حاثةجفمل   ةنل إدارة االنتاج والعمليات: مدخل كمي ال حا سةة اج ل حابال ل  -

 .2006حلةانل 
احة حا ف    االم    حاطاة مل حاطابم حاثةجفمل   ةنل حلةانل ، إدارة المشروعات العامة،  ال حا سةة اج ل حابال  -

2011. 
 .2004ل حالحة حااةابفمل حخ دملةامل اص ل الرقابة والمراجعة الداخلية ال حافسةه حاصجألل اج ل حا فل   ح ةل  -
االطاة م  حام    حاسو اعل حاا حئ ل  ل احة حاهلى االطاة م  حام    حاسو اع تسيير الموارد البشرية ال حافسةه دوخ اتل  -

2011. 
 .2001ل احة حام   االاةابةال حاطابم حاثةجفمل حا ةش  ل االجتماعاتفن إدارة الوقت و  ال حافسةه ذ ةشل  -
 .1998ل احة حامهعم حاب بفمل حا ةش  ل اص ل تقييم االداء ال حا ج أل تويفا اج لل  -
 .2009ل احة  حئا االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل االتصال  اإلداري  اوا ؤةةنل  -
 .2001ل احة حا ب يمل اص ل رفع الكفاءة اإلنتاجيةإدارة االفراد ل ال  حا ال  ل  -
 حام    حاسو اع ل حخ دملةامل اص ل  ل احة حااةابم حااليل  االطاة مالعملية اإلدارية وظائف المديرين ال  حا  قة  ل  -

2002. 
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م    حاسو اعل ل احة حا  س اا االبحوث العمليات في العلوم التجارية ال  حابا جمل اج ل  افلحال  ال حاد ات  وحال  -
 .2000حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل 

أسس دراسة الجدوى للمشروعات االستثمارية  ال  اج ل خع ل يفصا افسةه شالو)ل حةاح حاصةد  شبفيل  -
 .2006ل ام وةحا  ةابم     حا اسةةل حاطابم حل ا ل  افافةل الزراعية

 .2014و اع  حاطاة مل حاطابم حاثةاممل    ةنل حلةانل ل احة حا ف    االم    حاسأساسيات علم اإلدارة ال   اة ل  -
 .2005ل ا ك  ي ال االم  ل حاطابم حل ا ل  حلةانل بحوث العمليات في العلوم التجارية ال   ا جم   خ  نل  -
لةانل ل احة حاث ةيم االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حاإلتجاهات واألدوات الكمية في اإلدارة ال  شةا   ا األل  -

2008. 
ل احة حا  ةه ام    حاسو اعل حاطابم حل ا ل حا ةش  ل اص ل تنمية المهارات القيادية للمدريين الجدد الفو  حا فلل  -

2001. 
ل احة حافد  ام    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حا انل ، القيادة اإلدارية ودارة االبتكار ا  اج ل  فل قمليا -

2010. 
 . 2005ل احة  حئا االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل نظم دعم القراراتاج ل حا ةا  ل  ا   ال حا  حق  -
ل احة  ش حن االم  ل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل الرقابة -التنظيم –اإلدارة المعاصرة التخطيط      حف    فال ل  -

2013. 
 .2008كم حاب بفم حا سجل  االس واا  حاسوةالحا ل اص ل ل حا   إدارة المشاريعغةاي حاباة  ل اج ل ج ة د شةنل  -
 .2003ل احة حافا  االم    حاسو اعل حا ةش  ل اص ل اتصال المؤسسةيعفا اافول  -
ل احة حا مهةج االم    حاسو اعل حلةانل مبادئ إدارة األعمال مفاهيم ونظريات وتطبيقات علميةيفصا اج وا حا وح ة ل  -

2012. 
ل احة حا مهج االمب  حاسو اعل حاطابم حاب بفمل   ةنل حلةانل إدارة العمال من األلف إلى الياءل يفصا اج وا حا وح ة  -

2011. 
ل احة حا مةشج ام   حاطابم حل ا ل مبادئ إدارة األعمال مفاهيم نظرية ومنطلقات علميةيفصا اج وا حا وح ة ل  -

 .2011حلةانل 
ل احة حاث ةيم االم    حاسو اعل تطبيقات -عمليات -وقت مفاهيمإدارة القة ت جة ف  الوحنل جاوى ةاعةن إؤ فلل  -

 .2014حلةانل 
ل احة حا مةشج االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل دراسات الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعاتكةظت  ة ت حابف ة  ل  -

2011. 
ل احة حافد  ام  ل لتنظيمالسلوك التنظيمي: مفاهيم وأسس سلوك األفراد والجماعة في اك ةل اج ل حا غ ب ل  -

 .2010حلةانل 
 .2007ل احة حا الم   االم    حاسو اعل حلةانلمدخل إلى بحوث العملياتاة ل  بل جوة حا   ت ل  ال  خالفا حا الل  -
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مبادئ علم اة ل  ال حا هل  حا  ة ل  خةال  ال حاوشةش حا اليألل ؤ فأل  الفةن حاه حا مل  ال  ياه حا مةحف ل  -
 .2014حا ف    االم    حاسو اع  حاطاة مل   ةنل حلةانل ل احة اإلدارة

ل احة حا مهج االم    حاسو اعل تقويم الداء في الوحدات االقتصادية بإستخدام النسب الماليةاافل  بف  حاد خ ل  -
 .2010  ةنل حلةانل 

 .2004اثةجفمل   ةنل حمةانل ل احة حا مةشج االم    حاسو اعل حاطابم حتخطيط اإلنتاج ومراقبتهاج ل حدليو  حاج فألل  -
حا ا و م حاب بفم االسلةاي  حام  ل حاطابم حاثةجفمل حا ةش  ل  لاإلدارة بالمعرفة ومنظمات التعليماج ل بدو حامص  الؤمل  -

2009. 
 .2011ل دل ن احة ج  ل حا  الدم حاب بفم حا بوا مل تقييم المشروعات األسس العلمية والتطبيقات العمليةج ل حاامةل ا -
 .2010ل  ا ب جةش  ن  او  ونل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل إدارة الموارد البشريةج ل بؤ ل حاما ل ا -
  .2004ل احة حا مةشج االم    حاسو اعل حاطابم حاثةجفمل   ةنل حلةانل تخطيط اإلنتاج ومراقبتهاج ل حاج فألل  -
 .2008ل احة حا ف    االم    حاسو اعل حلةانل ية البشريةاالتجاهات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنماج ل حابا  ل  -
 .2003ل احة حاث ةيم االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل مفاهيم إدارية حديثةاج ل حاصف ي ل  -
 .2003ل احة قملل االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حخةانل إدارة األفراد والعالقات اإلنسانيةاج ل حاصف ي ل  -
احة حاوية  اطاة م  حام  ل حاطابم حل ا ل حخ دملةامل اص ل  السلوك اإلداري " العالقات اإلنسانية"اصف ي ل اج ل ح -

2007. 
 .1999ل احة  حش  االم    حاطاة مل حلةانل مقدمة في بحوث العملياتاج ل حاط ح جمل  الف ةن  افلحال  -
ل احة حافة  ة  االم  ل حاطابم حاب بفمل   ةنل حلةانل ياإلنتاج وإدارة العمليات منهج كمي تحليلاج ل حاب ح  ل  -

2012. 
 .2016ل احة حاامةن االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل االساليب الكمية  في إدارة األعمالاج ل حافةتح اج وا حا غ ب ل  -
مية الحديثة الجودة إدارة الموارد البشرية في ظل استخدام األساليب العلاج ل  ة ت حا باةنل اج ل حةاح حمببجل  -

 .2014ل احة حا ضوحن االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل الهندرة –الشاملة 
أساليب التحليل الكمي في مجال التخطيط الحضري واإلقليمي بين النظري اج ل  ة ت اج ل شباةن حابةج ل  -

 .2006انل ل احة حاصفة  االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةن حلة والتطبيق
ل احة حاجةال االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل اإلدارة المبادئ اإلدارية  والنظريات و الوظائفاج ل ؤليل اويال  -

2001. 
ل احة حا مةشج االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةان ل المالية العامة النظرية والتطبيقاج ل خصة جمل  -

2014. 
ل احة  حئا االم    حاسو اعل طابم حل ا ل   ةنل حلةانل مليات تطبيق وخوارزميةبحوث العاج ل  ةات حاصفل ل  -

2009. 
 .2013ل احة حاالح م االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل أساسيات علم اإلدارةاج ل  اةال  -
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حل ا ل   ةنل حلةانل  ل احة  حئا االم    حاسو اعل حاطابمبحوث العميالت تطبيق وخوارزميةاج ل  ةات حاصفل ل  -
1999. 

 .2008ل حالحة حااةابفم اطاة م  ج    حاسو اعل ا ةش  ل اص ل مبادئ محاسبة التكاليفاج ل  ةا  ةحض ل  -
ل حالحة حااةابفمل اص ل بحوث العمليات في تخطيط ومراقبة االنتاجاج ل حةاح حاجمة  ل اج ل تويفا اةض ل  -

2001. 
 .2004ل احة حاجةال االم    حاسو اعل حلةانل البشرية عرض وتحليل إدارة الموارداج ل يةاح حةاحل  -
 .2001ل احة  حئا اطاة م  حام  ل   ةنل حلةانلمبادئ اإلدارة النظريات أو العمليات والوظائفاج ل قة ت ق اوت ل  -
ل ادسام  فأل نيةإدارة البشر في عمق العولمة واالقتصاد اإللكترو  –إدارة الموارد البشرية اج وا بؤ ل حااطفيل  -

 .2002ش هل حخ دملةامل اص ل 
ل احة حافة  ة  ام  ل ، دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعاتاج ل اج وا حاباالوج ل  بفل  ةا  حاجاق -

 .2009حلةانل 
 .2004احة حااةابم حااليل  االم    حاسو اعل حخ دملةامل اص ل  الكمي في مجال العمال، لتحليلاج ل ا    جافال ح -
 .1998ل احة حامه م حاب بفمل حاا   حاثةج ل اص ل دراسات في محاسبة التكاليفاج ل ا ع حا مة  ل  -
ل احة حاوةحق االم    حاسو اعل حلةانل بحوث العمليات وتطبيقاتها في غدارة األعمالاج وا حابافلل حافعا ا الل  -

2004. 
 ة  حابال فم االم    حاسو اعل حاطابم حاب بفمل   ةنل حلةانل ل احة حافة  بحوث العملياتاج وا حاففةضل  ف   قلحا ل  -

2007. 
 . 2005ل احة  حئا االم  ل   ةنل حلةانل السلوك التنظيمي في منظمات العمالاج وا  ال ةن حاب فةنل  -
 .2007ل احة ؤةالل   ةنل حلةانل القيادة والرقابة واالتصال اإلداريةاج وا  فةح   ابألل ا  حن اج ل دم  بؤ لل  -
 .2003ل حالحة حااةابفم حااليل  االم    حاسو اعل حخ دملةامل اإلدارة العامةاصطف  بدو  ال يه  ل ؤ فأل  ث ةنل  -
 .2011ل ادسام حا ا ع حاب ب  االم    حاسو اعل حلةانل أسس اإلدارة المعاصرةاصطف   الفةن ةبج ل  -
ل احة حاجةال االم    حاسو اع حمةانل والمتوسطة بيئة وتكنولوجية إدارة المشروعات الصغيرةاصطف  يو ف كةي ل  -

2014. 
لابهل إاحة  حا     ةال  "PMOK Guide" الدليل المعرفي إلدارة المشروعات " ل PMIابهل إاحة  حا     ةا " -

 .2008حاطابم حا حببم لحاوم م حا سجل  حلا ادفمل  
 .2015ل حا مها االم  ل دل ن داللل قياديالقائد المتميز وأسرار اإلبداع الامةل بؤ ل حااةة ا ل  -
ل حالحة حااةابفم االم    حاسو اع ل حخ دملةامل اص ل دراسات في األساليب الكمية واتخاذ القرارات امصوة حااليو ل -

1987. 
 ل احة  حئا االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنلبحوث العمليات مدخل علمي التخاذ القراراتامبت  ا ا  حا و و ل  -

2009. 
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حلةانل  ل احة ت مفت ام    حاسو اعل   ةنلأساسيات اإلدارة الحديثةاو   قة ت حا  اوت ل  ااةةر  ال  خع ل  -
2004. 

ل احة حاوةق االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل إدارة المشاريع منهج كميا ال حافعال اج وا حابافلل  -
2011. 

 .2008ل احة حا  ا  االم    حاسو اع ل حا اةضل حا بوا مل رة الوقتالمنهج الكمي في إدال ا ال حافعا -
ل احة  ش حن االم   ترشيد القرارات اإلدارية وفق المنهج الكميا ال حافعال  ال حاج فأل شباةنل  ال حاد ات شةا ل  -

 .2003 حاسو اعل   ةنل حلةانل 
ل احة منظمات األعمال االنتاجية والخدمية مدخل إلى األساليب الكمية في التسويق: تطبيقات فيا ال حافعال  -

 .2008حا ف    االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل 
 .2008ل احة حاوةق االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل ، األساليب الكمية والنوعية في دعم قرارات المنظمةا ال حافعا -
ل احة حاوةق االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل ةتقييم وإدارة المشروعات المتوسطة والكبير ا ال حافعال  -

2009 . 
 .2006ل احة حاوةحق االم    حاسو اعل حاطابم حل ا    ةنل حلةانل المنهج الكمي في إدارة األعمالا ال حافعال  -
االم    حاسو اعل   ةنل ل احة  ش حن ترشيد القرارات اإلدارية وفق المنهج الكميل ل شباةن  ال حاد ات شةا ا ال حافعا -

 .  2003حلةانل 
ل  ةات حادسي حاجليأ االم   ل إدارة الموارد البشرية مدخل استراتيجيا ال  بفل حا ةاتل  ةال ؤ ؤوش حةاحل  -

 .2002حلةانل 
 .2001ل حفة  االم    حاسو اعل  حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل إدارة الموارد البشريةجةاة بؤ ل بدو حا فامل  -
 .2001ل ا حن حا طاو ةا حااةابفم االم    حاسو اع لحاا حئ  ل اإلدارة والتخطيط االستراتيجي  احا   ل حنل جةح -
ل االم    حاسو اعل احة حا ج ل م إدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي دراسة نظرية وتطبيقيةجةح  احا   ل نل  -

 .2004حاا حئ ل 
 .2011ل احة حا ش ح  االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل األساليبالهياكل و جةئا  ال حاجةي  حابوحاالمل  -
احة حاوةق االم    (،Microsoft Excelمدخل إلى األساليب الكمية مع التطبيقات بإستخدام )جات  ال  جاتل  -

 .2008 حاسو اعل حاطابم حاثةجفم   ةنل حلةانل 
 .2013 اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل ل احة حاوةق االم    حاسو إدارة المشروعات مدخلجات  ال  جاتل  -
 .2001ل ابهل حخاحة  حابةامل حا اةضل حا بوا ملإدارة العمليات النظم واألساليب واالتجاهات الحديثةجات  ال  جاتل  -
 .2009ل  ةات حادسي حاجليأ االم    حاسو اعل   ةنل حلةانل تنمية الموارد البشربةجبفت إد حشفت حا ةش ل   -
 .  2011ل احة حاالح م االم    حاسو اعل حلةانل دراسة الجدوى االقتصاديةاح ا ج  ل  جبفت -
 .2013ل حا م  م حاب بفم االسم فم  حخاحة ل حا ةش  ل اص ل ، إدارة وتقييم المشروعاتجبفت جصف   -
 .2009حلةانل ل احة حاث ةيم االم    حاسو اعل حاطابم حا ةببمل   ةنل القيادة إلداريةجوح)  ةات كمبةنل  -
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ل احة حا  ف   دراسة الجدوى االقتصادية وتقييم المشروعات االستثماريةجوة  او   ش ف ل ب ةام   ا   اامل  -
 .2009االم    حاسو اعل حاطابم حل ا ل   ةنل حلةانل 

 2015لحلةانل  احة حفة  االم    حاسو اع ل  ةن،  ، مبادئ إدارة المشروعاتشفثت  ال  ؤاة    -
 .2007ل احة حاجةال االم    حاسو اع ل حلةانل إدارة الوقت مواجهة ضغوط العملبؤ ل ي هل   ة    -
 .1999"ل طاة م  افم كالفم حاساةة ل حخ دملةامل اص ل دراسات جدوى المشروعات ج  بدو حافسوهل  -
 .2008نل حلةانل ل احة حا ح م االم    حاسو اعل   ةاإلدارة الحديثة للموارد البشريةي ال حاوحافل ب ةةل  -
ل ت   م:  ال حاجدت حاا ا ل احة حافا  االم    حاسو اعل حا ةش  ل اص ل دليل إدارة المشروعات افت. ة. اجدةنل  -

2002. 
 الجامعية: الرسائل -2
أثر العوامل االستراتيجية في تحسين فاعلية تقويم األداء اإلداري باا  بوا  ال حاب ا  شف  اطفف حابافل ل  -

ة ةام اة  سف ل ق ت إاحة  حل  ةلل ي   إاحة  ا ةةاعل كالفم حخاحة   حمقسصةال حلكةا  فم حاب بفم ي   لللمشاريع
 .2009حالج ةةرل 

ل اذك   اة  سف  ي  درسة تحليلية PERTو CPMتحليل شبكات األعمال بأسلوب إ  ة فا ؤ لحن  ال حاطففل  -
 .2004بالوب  حاسدمواو فةل حاا طوبل حا واحنل حا اةضفةا كالفم حالةح ةا حابالفةل  ةابم حا وحان اال

مساهمة الستخدام أساليب شبكات األعمال في ضبط متطلبات تسيير المشاريع، دراسة حالة مشروع إ  ة فا اح مل  -
ل اذك   اة  سف ل تاصص ت فف  حا    ةال ق ت حاس فف ل كالم بناء مخابر البحث العلمي بجامعة محمد خيضر

 .2008حاس فف ل  ةابم اج ل خفع  ب د  ل حاا حئ ل حابالوب حمقسصةا م   
دور وأهمية نظام المعلومات في إتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية، دراسة حالة مجمع إسمنت حاطفي حاوحي ل  -

بم ل بط  ؤم اكسوةحا  الوب ل ق ت  الوب حمقسصةال كالفم حابالوب حخقسصةا م  حاساةةام   الوب حاس فف ل  ةاالشرق الجزائري 
 .2012ي ؤةا  اة ل  طففل حاا حئ ل 

دراسة ميدانية بمركب الرافعات والمجارف عين  فعالية اإلتصال التنظيمي في المؤسسة العموميةحاب ب  دأل اح ال  -
 .2008ل اذك   اة  سف ل تاصص تم فم حا وحةا حاا  امل  ةابم امسوة  ق مطفممل حاا حئ ل السمارة

ل بط  ؤم اكسوةحا ا امل كالفم لدراسة وتقييم المشروعات االستثمارية دراسة مقارنة المنهج اإلسالميدوابفل ببالوجل  -
 .2000حابالوب حمقسصةا مل  ةابم امسوة  ق مطفممل حاا حئ ل 

واقع استخدام األساليب الكمية في اتخاذ القرار وحل المشكالت لدي المؤسسات األهلية بقطاع  ةد  اج ل  فةشل  -
 .2008فم حاساةة ل حااةابم حخ اافمل يال طفألل ل اذك   اة  سف ل كالغزة

واقع استخدام األساليب الكمية في تحليل المشكالت وإتخاذ القرارات دراسة ميدانية للقطاع الحكومي ةبج  حااليال ل  -
 .2004ل اذك   اة  سف ل كالفم حاساةة  ل حااةابم حخ اافمل يال طفألل في قطاع غزة
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ل ة ةام اكسوةحال تاصص حقسصةا ك  ل البلدان النامية باستخدام طريقة اآلثار ، تقييم المشروعات في شفم ؤوة   -
 .2007ق ت  الوب حاس فف ل كالفم حابالوب حمقسصةا م  حاساةة    الوب حاس فف ل  ةابم ق مطفممل حاا حئ ل 

ك   اة  سف ل ل اذالتقييم االقتصادي لمشروع كهرية شبكة السكة الحديدية لضواحي الجزائر العاصمة ففةن يمفال  -
 الوب حاس فف ل تاصص  ت فف  حا    ةال كالفم حابالوب حمقسصةا م   الوب حاس فف ل  ةابم امسوة  ق مطفممل حاا حئ ل 

2006. 
ل اذك   أهمية نظام المعلومات المحاسبي في اتخاذ قرارات التمويل حالة مؤسسة اإلسمنت بالشلف ال حا ةاة  فةال  -

اصص اةافم  اجة امل  كالفم حابالوب حمقسصةا م   الوب حاس فف ل  ةابم ؤ فام دأل ل ت الوب حاس فف اة  سف ل ق ت 
 .2008دو ال  شالفل حاا حئ ل 

معوقات استخدام األساليب الكمية وعالقتها بجودة القرارات اإلدارية دراسة ميدانية للبنوك  صةب حاليأل اج ل ؤ وجمل  -
 .2012احةامل  ةابم حل ش ل يال طفألل ل اذك   اة  سف ل كالفم حابالوب حخالعاملة في فلسطين

أثر استخدام األساليب الكمية في تحسين فعالية اتخاذ القرارات اإلدارية مع التطبيق على بعض  ال  خالفل ل  -
ل بط  ؤم اكسوةحال  الوب حاس فف ل كالفم حابالوب حمقسصةا م  حاس فف   حابالوب المؤسسات الصناعية والخدمية بوالية تيارت

 .2010ل 3ابم حاا حئ حاساةةامل  ة
تخطيط موارد اإلنتاجفي المنشآت الصناعية  دراية حالة المنشأة الصناعية: توات إلنتاج آالت تبريد     بقة تل  -

ل اذك   اة  سف ل تاصص إاحة  حاب الفةال كالفم حابالوب حمقسصةا م  حاس فف ل أدرار –الماء والبناءات المعدنية المختلفة
 .2006  ةابم تال  ةنل حاا حئ ل

ل اذك   اة  سف ل ق ت حابالوب حاس فف ل دراسة التكاليف المعيارية ضمن نظام المعلومات المحاسبيةيةتح  ةؤال  -
 .2003ل كالفم حابالوب حمقسصةا م   الوب حاس فف ل  ةابم حاا حئ ل إاحة  حل  ةلتاصص 

ة لمشروع تهيئة مباني إدارية والية برج تقنيات إلدارة المشاريع باستعمال التحليل الشبكي دراسة تطبقيي حا  افمل  -
ل اذك   اة  سف ل تاصص ت مفةا ك فمل ق ت حابالوب حاساةةامل كالفم حابالوب حمقسصةا م  حاساةة    الوب بوعريريج

 .2012حاس فف ل  ةابم ا  فالمل حاا حئ ل 
ل اذك   اة  سف ل كالفم حالةح ةا دور المعلومات في عملية إتخاذ القرارات اإلداريةيفجةن اجفة  الوش حا جفة حابسفا ل  -

 .2004حابالفة حابالوب حخاحةامل  ةابم جة ف حاب بفم االبالوب حلامفمل حا  الدم حاب بفم حا بوا مل 
ل اذك   اة  سف ل اإلدارة بالمشاريع تحدي جديد إدارة األفراد، دراسة حالة البنك الوطني الجزائري باواحش ل ك ات  -

 .2007اس فف ل ابهل حابالوب حمقسصةا م   الوب حاس فف ل  ةابم حاا حئ ل تاصص إاحة  ب  ةلل ق ت  الوب ح
ل ة ةام اكسوةحا  الوبل ق ت  الوب حاس فف ل كالفم دور التعليم التنظيمي في دعم وتعزيز تسيير المشاريع اج ل حااة ل  -

 .2006حابالوب حمقسصةا م  حاساةة    الوب حاس فف ل  ةابم اج ل خفع  ب د  ل حاا حئ ل 
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ل نماذج تقييم المشاريع االستثمارية بين النظرية والتطبيق وانعكاساتها على االقتصاديات الناميةفدم دويةامل ا  -
 .2001بط  ؤم اكسوةحا ا امل كالفم حابالوب حمقسصةال  ةابم حاا حئ ل حاا حئ ل 

سسة صناعة الكوابل فرع دراسة حالة مؤ  –أثر تطبيق األساليب الكمية على فاعلية إدارة الصيانة ج فام دم وة ل  -
ل اذك   اة  سف ل كالفم حابالوب حمقسصةا م  حاساةة    الوب حاس فف ل  ةابم اج ل خفع  ب د  ل جنرال كابل بسكرة

 .2015حاا حئ ل 
ل اذك   اة  سف ل تاصص: متابعة وتقييم المشاريع دراسة حالة إنجاز نفق وسط مدينة تلمسانج اهم دوقف م ل  -

 .2011ف  حا    ةال كالفم حابالوب حمقسصةا م  حاس فف ل  ةابم تال  ةنل حاا حئ ل بجون حاب الفةا  ت ف
 ملتقيات: -3
حالة إدارة المؤسسات العمومية االقتصادية  -أساليب التحليل الكمي في عملية اتخاذ القرارات اإلداريةبؤ ل دوشمةقل  -

 ام  تجليل حا مةخ حمقسصةا  حااليلل كالفم حابالوب حا الس   حاوطم  حل ل ؤول حا    م حمقسصةا م حاا حئ -الجزائرية
 .2003بي اا  23 -22حاس فف   حابالوب حمقسصةا مل  ةابم حااالفل ل حاا حئ ل 

حا  ت   حا مو  حابةب حا حبع ي  حخاحة ل حا فةا  حخدلح فم اسطوا   تم فم ، أنماط القيادة اإلدارية، بؤ ل  ال  إدسهةج -
 .2003بكسوب  16 -13ل  وةامل  ل حا م  م حاب بفم االسم فم حخاحةامحا    ةا ي  حاوطأل حاب ب 

نماذج تقييم البدائل االستثمارية بين النظرية والتطبيق مع اإلشارة إلى حا بفل د ابل حاهةب ب د ل   فمم دأل  ال ل  -
 1955ح ا  20  حاس فف ل  ةابم ي  حاد فم حا طا م  حلا حا ل حا الس   حال ا  حل ل ؤول  اط ق حالة الجزائر

 .2013جوي ا   20-19 حاا حئ ل  دفدل ل
 دور استخدام األساليب الكمية في تحسين أداء المؤسسات الصناعية الجزائرية،حاهةب  جفة  ل جاوى  ال حاص لل  -

 حا الس   حاوطم  حا ةا  ؤول حل ةافي حاد فم  ا ةشة ي  حتاةذ حا  حةحا حخاحةامل كالفم حابالوب حمقسصةا م   الوب
 . 2008جوي ا   24 -23حاس فف ل  ةابم  دفدل ل حاا حئ ل 

فعالية تطبيق أسلوب البرمجة الخطية في صنع القرار وترشيد داخل المؤسسة دواليأل ب جةنل اج ل شد   قة   ب لل  -
الوب حاس فف ل كالفم  الوب حاس فف   حاب ي  حاد فم حا طا م  حلا حا ل حا الس   حال ا  حل ل ؤول  حاط ق الصناعية

 .2013جوي ا   20 -19 دفدل ل حاا حئ ل  1955ب ا  20حمقسصةا مل  ةابم 
إدارة المخاطر في المشاريع الصغير والمتوسطة من  ك اة اطالك حال ة ل شففا شةك  حاب المل  ب ش  لجةن ؤ فألل  -

كالفم حمقسصةا  حابالوب  إاحة  حا اةط   حقسصةا حا ب يم  ل ل حا  ت   حابال   حال ا  حا مو  حا ةبعمنظور استراتيجي
 .2007بي اا  18-16حلةانل لحخاحةامل  ةابم حا اسوجم

حا الس   حاوطم   ةا   استخدام بحوث العلميات في اتخاذ القرارات اإلدارية، بفل ؤ كةال جافالم  ة ةنل بارةل كجفالمل  -
ب ا 20حابالوب حمقسصةا مل  ةابم ؤول حل ةافي حاد فم  ا ةشة ي  حتاةذ حا  حةحا حخاحةامل كالفم  الوب حاس فف    

 .2009 ةجف  28-27 دفدل  ل حاا حئ ل
تحقيق الميزة التنافسية  للمؤسسات اإلقتصادية بانتهاج األساليب الحديثة في تخفيض التكاليف،  ال حاغم  احانل  -

كالفم حابالوب حمقسصةا م  حا الس   حاوطم  حل ل ؤول حا    م حخقسصةا م حاا حئ ام  تجل ةا حا مةخ حخقسصةا  حااليلل
 .2003بي اا  23-22 ةابم  ةقالمل حاا حئ  ل  الوب حاس فف 
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ل حا الس   حال ا  طرق تحليل الخطر للتدفقات النقدية في التقييم المالي للمشروعات ةئ م دوشا ل  اوش ةؤ مل  -
ب ا  20حمقسصةا مل  ةابم حاس فف ل كالفم  الوب حاس فف   حابالوب  ي  حاد فم حا طا م  حلا حا حل ل ؤول  حاط ق 

 .2013جوي ا   20 -19 دفدل ل حاا حئ ل  1955
ل حا الس   حاوطم  حل ل ؤول: أساليب المدخل الكمي وأهميتها في ترشيد القرارات اإلداريةج ف م بؤ ل حاصفلل  -

ب ا  20ب حاس فف  ل  ةابم  حل ةافي حاد فم  ا ةشة ي  حتاةذ حا  حةحا حخاحةامل كالفم حابالوب حخقسصةا م  حاساةةام   الو 
 . 2008جوي ا   24-33 دفدل ل حاا حئ ل  1955

 :مجالت دوريات -4
ل ااالم تم فم ، مقارنة بين التوزيع ثنائي القوة وتوزيع بيتا في أسلوب تقييم ومراجعة المشاريعبؤ ل إاةاه ا    -

 .2009ل حاب حقل  لحادالفم حماحة   حمقسصةال  ةابم حا وحا94 ل حابلا 31حا حيليألل حا االل 
ل ااالم حابالوب حمقسصةا م ، دور نظام المعلومات في اتخاذ القرارات في المؤسسات الحكوميةبؤ ل حةاح حاه ح  م -

 .2009 ل  ةابم اا ال  وةامل 1 ل حابلا  25 حا ةجوجفم ل حا االل  
اط في ظل أسلوب تعجيل زمن إنهاء المشروع باستخدام المرونة في زمن أنهاء النشحا مصوة كة   جص ل  -

PERT/Cost ل كالفم حمقسصةا 28 ل حابلا  8ل ااالم حابالوب حمقسصةا م  حخاحةامل حا االل  خوارزمنية مقترحة 
 .2001 حاساةة ل  ةابم بغلحال حاب حقل

ل ااالم ش ةل إي ا فةل حابلا نحو استخدام مؤشرات مالية إسالمية في تقييم المشروع االقتصاديةؤ فأل اج ل   جةنل  -
 .2009 ةابم  حا الفل حاا حئ ل  كالفم حابالوب حخقسصةا م  حاساةة    الوب حاس فف ل  ل7 

ااالم كالفم بغلحا االبالوب حمقسصةا م حااةابمل انموذج محاسبي مقترح لتقويم اداء إنتاجية العاملين، ؤ فل  ال  افبةال  -
 .2013 ل  ةابم بغلحال حاب حقل 34حابلا  

لااالم حابالوب حمج ةجفم Win QSBاهج التعليم العالي وفق البرمجيات الحديثة مناحان  ال حاغم ل ة ت خةالل  -
 .2015   ةابم  ةقالمل 6 حم س ة فمل حابلا 

ل ااالم تأثير االتصال غير الرسمي على عملية اتخاذ القرار دراسة حالة الشركة الجزائرية للماه ببسكرةاافالم د كةنل  -
 .2011كالفم حابالوب حمقسصةا م  حاساةة    الوب حاس فف ل  ةابم ب د  ل حاا حئ ل  ل 10ببجةن إقسصةا م  ءاحةامل حابلا  

في مراجعة وتقييم البرامج دراسة تطبيقية في بناية  PERTاستخدام اسلوب ة ل  ال حاااةة  ال حاما  ببموحن"  -
 .2013حقل  ل حااةابم حاس مفم حاو ط ل حاب  4 ل حابلا 26" ااالم حاس م ل حا االل  األقسام العلمية

ااالم حاوحؤةا االاجون  -أسلوب شجرة القرار نموذًجا –األساليب الكمية في صناعة القرار امي دأل حاس ك ل  -
 .2009ل  ةابم غ اح مل حاا حئ ل كالفم حابالوب حمقسصةا م  حاساةة    الوب حاس فف   ل6 حالةح ةال حابلا 

لشبكي في تقييم مشروع بناية كلية اللغات بجامعة بغداد"، استخدام التحليل ا ال حماف   ال حاج فأل شفة ل ببموحن"  -
 .2014 ل  ةابم حا ةا فمل حاب حقل 3 ل حابلا 16ااالم حا ةا فم االبالوب حخاحةام  حمقسصةا مل حا االل 

في تقويم مشروع صناعي في شركة ديالي للصناعة  (PERT)استخدام شبكة لجةن ك    ضاةش  ال ل ببموحن "  -
 .2016 ل  ةابم ا ةا  لحاب حقل 4 ل حابلا 9م ا ةا  االبالوب حاهمل فمل حا االل  " ااالالكهربائية

 .2008ل ااالم ةؤى ت بوامل  سم   ا ونل يال طفألل القيادة واساليب ممارسة السلطة   حاليأل حااطةد ل  -



 

458 

 

تصميم خوارزمنية جينية إلجاد المسار الحرج األمثل لشبكة اعمال    ا    ة  طالفعل  بخ  نل -
 ل كالفم  الوب حاجة وش 1 لحابلا  9ااالم حا حيليأل ابالوب حاجة وش  حا اةضفةال حا االل  ،  (GAOCPN)ريعالمشا

 .2012 حا اةضفةال  ةابم حا وحال حاب حقل 
كالفم تنسيق إنجاز المشاريع البنائية في حال تحديد الموارد باستخدام ألغو ريتم المصفوفات"  ال   موا  ببموحن " -

 .2000ةابم ت  األل  وةامل حاهمل م حا لجفمل  
ااالم حاهمل مل كالفم بعنوان إدارة وتخطيط الكلفة في مشاريع التشييد، ا يم ة حق  ا  حاطةج ل   شف  افاةئا  ةكول  -

 .2009 ل  ةابم بغلحال حاب حقل 4 ل حابلا 15حاهمل مل حا االل 
ل ااالم  حابالوب ع التشييد في سوريةإدارة مخاطر مرحلة التشييد لمشاريام  ؤ ةا ل اج ل جة فمل      ةاوا ل  -

 .2012 ل  ةابم اا ال  وةامل 1 ل حابلا 28حاهمل فمل حا االل  
ل ااالم اةح ةا حابالوب ، إدارة الوقت في األجهزة الحكومية في المملكة األردنية الهاشميةجةاة بدوشامل اج ل حا  اوت  -

 .1993نل  ل حااةابم حلةاجفمل حلةا1 ل حابلا 20حخج ةجمل حا االل  
استراتيجية استخدام أساليب جدولة المشروع بيرت والمسار الحرج في المفاضلة بين الوقت جافي  ال حا افل جاتل  -

 ل حا بهل حاس م  حاجواامل حااةابم حاس مفم حا  ةافمل 202ل ااالم حل سةذل حابلا والتكلفة النجاز المشاريع
 .2012حاب حقل

 ل 1ل ااالم حااةؤأل حابلا دوى االقتصادية بين المتطلبات النظرية واإلشكاالت العمليةدراسات الججوة حاليأل ت اليألل   -
 .2010كالفم حابالوب حمقسصةا م  حاساةة    الوب حاس فف ل  ةابم  ةقالمل حاا حئ ل 
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STRUCTURE : RÉDACTEUR: 
Leur structure : Personnes consultées : 

RAPPEL DU CONTEXTE 

OBJET 

OBJECTIFS POURSUIVIS 

RAPPEL DE L’EXISSTANT 

GAINS ATTENDUS 

CONTRANTES 

RISQUES 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche d’expression des besoin 



 

 

 2حا الجا ةقت:
 الفرصملف دراسة 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dossier d’étude d’opportunité 

Projet : 
OBJET 

OBJECTIFS ET ENJEUX 

DESCRIPTION DE L’OBJET DE CHANGEMENT 

IMPACTS ORGANISATIONNELS ET HUMAINS 
EXIGENCE DE QUALITÉ 
VOLUMES PRÉVUS 

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE 
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 يرنقاط التأط

 
 
 
 
 
 

 
 

NOTE DE CADRAGE 

Projet : 

• Chef de projet : 

• Origine de projet : 

• Les objectifs : 

• Périmètre du projet 

• Périmètre hors du projet 

• Contraintes 

• Description de l’équipe projet: … 
(Noms, Fonctions ,Disponibilité nécessaire sur le projet(période ,degré de sollicitation)) 

Les responsabilités du chef de projet : … 

Les responsabilités de l’équipe projet: … 

• Le mode de pilotage du projet : … 

(calendrier de réunions, mode de reporting, modalités de pilotage) 

• Les moyens : 

▪ Investissements : …… 

▪ Budget de fonctionnement : … 

• Dispositions particulières : 

(organisation, contraintes, phases, calendrier …) 

• Calendrier du projet : 

- Date de début : 

- Date de mise en place : 

- Date de fin : 

- Durée totale : 
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FICHE D’ÉVALUATION DES CHARGES 

 

 

  LIBELLÉ DU 

PROJET : 

  
CODE PROJET 

 

  DATE DE DÉMARAGE 

 

  DATE DE FIN 

 

  COÛT EN KF DU JOUR/HOMME 

 

DÉROULEMENT DU PROJET 

 COÛT 

EN KF 

TOTAL 

CHARGE 

EN J/H 

CHARGE ACTEURS DATE 

DE FIN 

CIBLE 

ÉTAPES  

   

      ÉTAPE1 

      ÉTAPE1 

      ÉTAPE1 

       

       

       

       

       

     TOTAUX 
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  ُُSEM n SEM1 SEM1 SEM1 
CHARGE 

TRAVAIL ÉTAPES 

 

R A P R A P R A P R A P réelle prévue 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              TOTAL 

 

SEM n SEM SEM2 SEM1 % PREVU Aspect 

financier 

      Budget 

      Economies 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau de bord du projet 
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FICHE D’ÉVALUATION DES CHARGES 

 

 

  LIBELLÉ DU 

PROJET : 

  
CODE PROJET 

 

  DATE DE DÉMARAGE 

 

  DATE DE FIN 

 

  COÛT EN KF DU 

JOUR/HOMME 

 

DÉROULEMENT DU PROJET 

 COÛT 

EN KF 

TOTAL 

CHARGE 

EN J/H 

CHARGE ACTEURS DATE 

DE 

FIN 

CIBLE 

ÉTAPES  

   

0.00 0     ÉTAPE1 

0.00 0     ÉTAPE1 

0.00 0     ÉTAPE1 

       

       

       

      … 

       

0.00 0 0 0 0 TOTAUX 
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