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  2019/2020السنة ا��امعية: 



  املشروع: -01-احملاضرة رقم 

  املشروع: مفهوم-أوال

   تعريف املشروع:-1

حملددة ا املشروع هو جمموعة من األعمال املرتابطة، يتم تنفيذها بطريقة منظمة له نقطة بداية ونقطة �اية حمدد�ن بوضوح، وذلك لتحقيق النتائج -

  املطلوبة لتلبية احلاجات اإلسرتاتيجية للمؤسسة يف الوقت احلايل.

هدف يراد حتقيقه بتداخل عدة أطراف يف إطار معني، خالل مدة زمنية معينة �ستعمال وسائل حمدودة ويستدعى إتباع منهجية وأدوات  املشروع هو -

  مناسبة.

  نظام تشغيل يقوم بتحويل أنواع معينة من املدخالت إىل خمرجات حمددة يف ظل جمموعة من القيود و�ستخدام آليات متنوعة. -

 طلحات اليت هلا عالقة �ملشروع:صبعض امل تعريف-2

هو جمموعة من املشروعات اليت يعتمد بعضها على اآلخر بطريقة متناسقة حبيث تؤدي معا إىل نتائج العمل املرجوة، ويعتمد أي بر�مج الرب�مج: -أ

ولية أهداف حمددة ومواعيد �ائية للمراحل األدائما على إسرتاتيجية حمددة لألعمال أو على جزء من خطة العمل وهو غالبا نشاط يتم على مراحل وله 

  احملددة وامللتزم �ا.

إذا أخفق أي مشروع من املشروعات يف عدم االلتزام مبواعيد التسليم احملددة يتعرض الرب�مج كله للخطر وقد يرتتب على ذلك جتاوز حدود 

   يا مما يستوجب إلغاؤه. التكاليف املقررة، ويف بعض احلاالت قد يتأثر الرب�مج كله �ثريا سلب

ك جمموعة كبرية مع ذليف كثري من مواقف املشروع من السهل متاما أن تقسم نشاطات العمل إىل أجزاء منفصلة حبيث كل جزء  املشروع الفرعي:-ب

كون من ل وظيفة أو موقع حمدد يمن مهام العمل، وحينما يتبني من تقسيم املشروع أن أجزاء العمل اليت ميكن أن تنفذها إدارة واحدة فقط أو من خال

  السهل تكوين مشروع فرعي.

ام متاملشروع الفرعي لديه فريق عمل صغري مكرس هلذا العمل، مع وجود قائد للمشروع إلدارة الفريق، ومن احملتمل إمتام املشروع الفرعي قبل إ

  شروع �نوي آخر.املشروع األساسي وعندئذ تكرس املوارد املخصصة للمشروع الفرعي لعمل آخر أو مل

من املهم التأكد من أن كل مشروع فرعي له ملكية خاصة واضحة وله قائد للمشروع وفريق عمل مناسب مكرس للعمل فيه واملشروعات الفرعية 

  تتيح للمؤسسة فرص تدريب مديري املشروعات.

  الفرق بني املشروع واملشروع الفرعي: -01-اجلدول رقم 

  الفرعياملشروع   املشروع الرئيسي 

  يشمل مراحل ومهام أساسية وفرعية فقط  يشمل مشاريع فرعية ومراحل ومهام أساسية وفرعية

  يرتبط ارتباطا مبشروع قيد التنفيذ  ال يتطلب ارتباطا مباشرا مبشروع قائم وقيد التنفيذ

  ال يكون جزء من بر�مج املؤسسة مباشرة  يكون جزء من بر�مج املؤسسة مباشرة

  يتطلب إجنازه فرتة قصرية نسبيا  فرتة طويلة نسبيا يتطلب إجنازه

من  ملدة عام ويعمل فيه أكثريتطلب جهد شخصني على األقل أو أكثر 

  شخص

حيتاج إىل جهد شخص واحد ملدة عام على األقل وينطوي على أكثر 

  من شخص

    تتمثل خصائص املشروع يف:  املشروع: خصائص-3

     ا؛املشروع له هدف معني وحمدد مسبق -

  أن يكون املشروع فريد ال ميكن تكراره �لتحديد ال ميكن تكراره بنفس فرق العمل ويعطي نفس النتائج؛ -

  يتم الرتكيز على متطلبات املالك أو توقعاته من املشروع؛ -

  ليس عمل روتيين؛ -

  وجود وقت حمدد إل�اء املشروع؛ -

  حيدث أثناء العمل يف املشروع؛ إدارة املشروع جيب أن تكون مرنة لتحتوي أي تغيري -



  التكلفة الكلية حمددة ومعلومة، -

  فريق تقين خمتص؛ -

  ة مع كل خطوة من خطوات املشروع وجيب على مدير املشروع أن يقوم �دارة األخطار للوصول للهدف من املشروع.ر توجد خطو  -

  وا�ال وهذا ما يوضحه الشكل التايل: تتمثل حمددات املشروع يف الوقت، التكلفة، اجلودة املشروع:  حمددات-4

  : حمددات املشروع-01-الشكل رقم 

  الوقت

  

  التكلفة                                              اجلودة                                              

  

 ا�ال

  هداف فرعية.تقسم أهداف املشروع إىل: أهداف خاصة، أهداف عامة وأاملشروع:  أهداف-5

تفرتض النظرية االقتصادية للمشروع أن حتقيق أقصى ربح يعترب من األهداف الرئيسية ألي مشروع، والربح الذي يسعى إليه املشروع األهداف اخلاصة: -

ن املبيعات كوسيلة م هو الفرق بني حصيلة املبيعات وتكاليف اإلنتاج. أضف إىل هدف حتقيق الربح جند أهداف أخرى أمهها حتقيق أقصى قدر ممكن

من خطر  يحلصول املشروع على شهرة واسعة وثقة كبرية يف األسواق، أو قد يكون اهلدف من اإلنفاق االستثماري ملشروع قائم هو محاية النشاط الرئيس

  توقف اإلنتاج.

ب أال قيام هذا املشروع أو مل يتحقق، ولكن ال جي إن حتقيق املنفعة العامة هو اهلدف األساسي للمشروع العام سواء حتقق ربح من األهداف العامة:-

ها وهذه ليفهم من ذلك أن املشروعات العامة ال �تم إطالقا �لربح بل جيب أال يتم ذلك على حساب حتقيق األهداف اليت أنشئ املشروع العام من أج

  األهداف هي: تقدمي اخلدمة، الربح، األهداف االجتماعية والنمو. 

يقصد �ا األهداف اليت يضعها صاحب املشروع لألقسام الفرعية ملشروعه (كاإلنتاج، التسويق، التمويل، البحوث...) وذلك يف ية: األهداف الفرع-

مع  ضضوء األهداف العامة السابقة للمشروع حيث أن هذا يساعد يف توجيه األداء داخل هذه األقسام، لكن يالحظ أن هذه األهداف كثريا ما تتعار 

    عض داخل كل قسم وفيما بني األقسام الفرعية، وعلى هذا ال بد من تقليل هذا التعارض بقدر اإلمكان حىت ال يؤثر هذا على املشروع ككل.  بعضها الب

   تلخيص أنواع املشاريع يف اجلدول التايل: ميكناملشاريع:  أنواع-�نيا

  : أنواع املشاريع-02-اجلدول رقم 

  مشاريع اقتصادية  مشاريع اجتماعية  مشاريع علمية  مشاريع خدمية  مشاريع صناعية  مشاريع إنشائية

  عمارات سكنية -

  طرق وجسور  -

  سدود -

  مالعب -

  مستشفيات  -

  جامعات -

  مرافق ...... -

  مصانع ومعامل -

  بناء سفن وطائرات -

  خطوط اإلنتاج -

بناء مفاعالت  -

  ومصايف برتوكيماوية 

  تسويق منتج جديد -

  يائمإنتاج فيلم سين -

  تصميم محلة إعالنية -

  ملنتج جديد

معاجلة مشكلة  -

  علمية 

تصميم نظام  -

  معلومايت

  تطوير منتج -

  التنقيب على اآل�ر -

محالت مكافحة  -

  اجلرمية

محالت اإليدز  -

  والتدخني

محالت التكافل  -

  االجتماعي

بر�مج مراجعة  -

  الكساد والبطالة

بر�مج مواجهة  -

  التضخم

مية مشاريع التن -

  االقتصادية

مشاريع استبدال  -

  العملة أو تدعيمها

 

  

 

 حمددات املشروع



  : إدارة املشاريع-02-احملاضرة رقم 

  مفهوم إدارة املشاريع: -أوال

  إدارة املشاريع:  تعريف-1

  وقت.لتعرف على أ�ا التخطيط والتوجيه والرقابة على املصادر املالية والبشرية ملواجهة القيود املتعلقة �لتقنية والتكلفة وا -

تحقيق املعايري الفنية لالوظيفة اإلدارية اليت تتضمن مسؤولية حتديد (األهداف، التنظيم، التخطيط، اجلدولة، حتديد امليزانيات التقديرية، التوجيه والرقابة)  -

  والزمنية واملالية للمشروع.

استغالل إدارة املشروع وعمليا�ا الكامنة فيها يف إدارة جمموعة من تعرف إدارة الرب�مج على أ�ا  بني إدارة املشاريع وإدارة الرب�مج: الفرق-2

  ية.جاملشروعات املتداخلة بفعالية بشكل هيكلي ومنظم لتحقيق بعض الغا�ت واألهداف احملددة حتديدا واضحا واليت تكون مبثابة مطالب إسرتاتي

  : الفرق بني إدارة املشاريع وإدارة الرب�مج-03-اجلدول رقم 

  إدارة املشاريع  ة الرب�مجإدار 

�تم بتحقيق الفوائد واألر�ح اليت تفرضها األهداف االسرتاتيجية 

  للمؤسسة

هي نشاط حمدد يرتكز على حتقيق أهداف حمددة �عتبارها متثل جزء من 

  الرب�مج أو �عتبارها مشروع قائم بذاته 

عتمد ليت يتكون مناسبة إلدارة ومراجعة أداء عدد كبري من املشروعات ا

  بعضها على بعض واليت قد تتغري مبرور الوقت

  �دف إىل حتقيق نشاط مصمم إلجناز نتائج وأر�ح حمددة

توجه وتشرف على �ثري وفوائد جمموعة من املشروعات املرتبطة ارتباطا 

  وثيقا لضمان االنتقال بسهولة إىل بيئة جديدة وحمددة

  ا يف بيئة معروفة�دف إىل حتقيق أر�ح حمددة حتديدا واضح

تدير املخاطر واملشكالت اليت تواجه املشروع لتقليل آ�رها على أداء 

  الرب�مج إىل أدىن حد

  تدير املخاطر واملشكالت اليت تواجه املشروع لتقليل آ�رها إىل أدىن حد

  ه والقيود اليت تفرضهاخلق بيئة حتدد جمال املشروع ونطاق  خلق بيئة لتحديد القيود املفروضة على مجيع املشروعات

  تتمثل خصائص إدارة املشاريع يف:إدارة املشاريع:  خصائص-3

قيق أهدافه حتمتتاز إدارة املشاريع بقيادة شخص واحد منفرد وهو مدير املشروع وهو املركز احلساس الذي جيمع كل اجلهود املوجهة حنو إجناز املشروع و  -

  ضمن اخلطة املقررة له؛

  ريع ميكن أن يكون للمشروع سلسلتان لألمر: األوىل رأسية ووظيفية، ولألخرى أفقية وخاصة �ملشروع؛يف إدارة املشا -

يعود األفراد و يف إدارة املشاريع �لرغم من أن تنظيم املشروع مؤقت إال أن الوحدات الوظيفية املكونة له دائمة، فعندما ينتهي املشروع ينحل تنظيمه  -

  يعاد توزيعهم على مشاريع جديدة؛ إىل وحدا�م الوظيفية أو

مشاريع تطبيقات  أميكن أن تنشأ املشاريع يف أماكن خمتلفة يف املنظمة فقد تظهر مشاريع تطوير اإلنتاج واملشاريع املماثلة يف وحدات التسويق، بينما تبد -

  التكنولوجيا يف وحدات البحث والتطوير؛

  ة أخرى مثل تقييم األفراد واحملاسبة ونظم املعلومات.  تؤدي إدارة املشاريع إىل تفعيل وظائف مساند -

  أنواع إدارة املشاريع يف: تتمثلاملشاريع: إدارة  أنواع-�نيا

تضع أكثر مداخل إدارة املشاريع شيوعا مدير املشروع واملدير الوظيفي على نفس املستوى ويرتبطان بنفس الفرد، مينح إدارة املشروع األساسية: -1

 ع السلطة الرمسية للتخطيط وتنظيم والتوجيه والرقابة على املشروع من البداية وحىت النهاية وميكن ملدير املشروع أن يعمل مع أي مستوىمدير املشرو 

 ديرم �ملنظمة يف أي جهة وظيفية لتحقيق أهداف املشروع حيث يرتبط مدير املشروع مع املدير العام ويبقيه مطلعا على وضع املشروع، وقد يتمتع

  ه املوارد.ذاملشروع مبمارسة سلطة طلب املصادر املختلفة مثل املوارد البشرية واملرافق إال أنه غالبا ما يتفاوض مع املديرين الوظيفيني لتخصيص ه

   يستخدم مصطلح إدارة الرب�مج يف العادة �لتبادل مع إدارة املشروع بسبب التشابه بني الرب�مج واملشاريع: إدارة الرب�مج:-2

  كالمها موجه حنو حتقيق املخرجات مبعىن أ�ما يعرفان من حيث األهداف اليت جيب إجنازها؛  -



  كالمها يركز على الفرتة الزمنية اليت يتم من خالهلا حتقيق اهلدف؛  -

وبة فيها، و�ريخ أو خدمة مرغكالمها يتطلب إعداد خطط وميزانيات لتحقيق أهداف حمددة، �ختصار كالمها يعمل �جتاه حتقيق هدف معني كإنتاج   -

  إجناز حمدد ضمن ميزانية مالية حمددة.

متثل إدارة املشروع نوعا من اإلدارة املستخدمة يف الشركات اليت �تم �ملستهلك من خالل صناعة منتجات جديدة أو إجياد  املخاطر اجلديدة: إدارة-3

أصطلح على مثل هذه املشاريع اسم إدارة املخاطر اجلديدة، ويكون فريق إدارة املخاطر أسواق جديدة، خاصة عندما يكون اإلنتاج غري جيد التعريف، و 

فريق أن يستمر لاجلديدة إلجياد املنتجات ولألسواق اجلديدة اليت تتالءم مع املهارات التخصيصية، القدرات، مصادر املنظمة، مبجرد تعريف الفكرة ميكن ل

  وسائل إنتاجه وتسويقه وتوزيعه.يف تصميم وتطوير اإلنتاج ومن مث جتديد 

عندما مينح فرد واحد سلطة مراقبة مجيع عمليات بر�مج املنتج وخزنه وتوزيعه وبيعه فإن مصطلح إدارة الرب�مج يستخدم، حيث يقوم  إدارة املنتج:-4

، يتصل مدير اإلنتاج كما هو حىت تسليمه للمستهلكمدير اإلنتاج بتنسيق وتسريع جهود التصنيع والتوزيع والبيع لضمان تدفق املنتج من مكان إنتاجه و 

 حاحلال مع مدير املشروع بشكل مباشر مع مجيع املستو�ت ويعمل داخل وخارج املنظمة، وينسق األهداف املختلفة للوحدات الوظيفية حبيث يصب

درة ات وحل املشكالت اليت ميكن أن تدين من مستوى القاجلهد الكلي موجها حنو إجناز أهداف اإلنتاج؛ يعترب مدير اإلنتاج فعاال يف إدارة الصراع

  الصناعية، إعاقة التوزيع، تغيري األسعار، إعاقة املبيعات، التأثري على التمويل، اإلنتاج وتسويق هذا املنتج.

اجة إىل ذلك، مؤقت كلما ظهرت احليتم يف الكثري من املشاريع خاصة الصغرية أو القصرية زمنيا إنشاء فريق األغراض احملددة وفق املهام:  جلان-5

عاقدوا تعادة ضمن قسم وظيفي أو كذراع مستقل عن املنظمة، تسمى هذه الفرق �سم فرق املهام أو جلان األقسام املتبادلة، وميكن هلذه الفرق أن ي

م األخرى، ولذلك عفى أعضاء الفريق من مسؤوليا�خارجية للقيام �ذه املهام، وعادة ما يتمتعون بسلطة رمسية أقل على أعضاء الفريق ويف الغالب ال ي

   عليهم أن يقسموا جهودهم بني اللجنة وأعماهلم االعتيادية.

  : التخطيط ودراسة جدوى املشروع-03-احملاضرة رقم 

  املشروع: ختطيط-أوال

ع اخلطط والربامج ف ومسارات هذه املشاريع وتضهو العملية املستمرة اليت تتناول مشاريع املؤسسة حبيث تركز على أهداختطيط املشروع:  تعريف-1

  .االسرتاتيجية واليت تكفل حتقيق أهداف املشاريع وذلك �العتماد على الرقابة املشروعة اهلادفة إىل تصويب أخطاء التخطيط والتنفيذ معا

  تتمثل أمهية دراسة اجلدور يف: ختطيط املشروع:  أمهية-2

  ؛ومدة إجنازه خفض تكلفة املشروع -

  حتسني جودة املشروع؛ -

  ؛كما يعترب أساس للرقابة  ضروري بسبب التغيري وعدم التأكد -

  التخطيط يقلص من املخاطر. -

  تتمثل مراحل ختطيط املشروع يف:ختطيط املشروع:  مراحل-3

ة واألهداف املركزية للمشروع الفوائد املتوقع هي الوثيقة اليت تعطي املشروع الصفة الرمسية وتشمل على فكرة املشروع واهلدف من إنشائه فصل املشروع:-

  وكيفية حتقيقها.

هي تطوير وثيقة املشروع وحتويلها إىل مشروع مقرتح وكذلك تصميم الطريقة اليت سيتم مبوجبها يناء املشروع وتقدم دراسة اجلدوى  دراسة اجلدوى:-

  ارات األخرى.املنهجية لتحديد حاجات أصحاب املصاحل سوية مع البحث والدراسة للخي

تعين ما هي األمور املهمة اليت يشملها املشروع واليت ال يشملها �لشكل الذي حيقق األهداف املوضوعية ويشمل جمال اإلدارة: جمال  جمال اإلدارة:-

  التخطيط، جمال التعريف، جمال املصداقية، جمال السيطرة (الرقابة).

ألعمال إحدى األدوات الرئيسية �ال اإلدارة اليت تستخدم يف جتزئة مفردات العمل إىل ما يسمى حبزم اتعترب هيكلة جتزئة العمل  هيكلة جتزئة العمل:-

  القابلة للتحكم واإلدارة واليت ميكن تقديرها وختطيطها �إلضافة إىل ختصيصها وأخريا السيطرة عليها.



مع البعض  لة جتزئة العمل واملنظمة والقسم أو الشخص املسؤول بعضهاتعين أيضا مصفوفة املسؤوليات حيث تربط حزم هيك هيكلة جتزئة املنظمة:-

  اآلخر �عتبارهم املشاركني عن تنفيذ العمل يف املشروع.

وأسلوب تقيم ومراجعة  CPMتستخدم أساليب التحليل الشبكي وخاصة أسلويب املسار احلرج  املسار احلرج وأسلوب تقييم ومراجعة املشروع:-

  .PERTالربامج 

يساعد كافة املشاركني يف إدارة املشروع من االطالع بسهولة على تتبع تسلسل الفعاليات واألعمال املتعلقة خبطة املشروع  طط جدول الفعاليات:خم-

  واملستوى الفعلي لتقدم العمل �ا، وميكن الز�دة يف تبسيط هيكلة التخطيط من خالل الرتكيز على التواريخ احلرجة لتنفيذ الفعاليات.

  هي املسؤولة كاملة عن شراء وتوريد مجيع املفردات واملواد واألجهزة. جدولة التوريد:-

إن هذا املخطط يعرض دورة حياة املشروع من منظور استهالك املوارد املختلفة حيث يظهر املخطط أن استهالك املوارد املادية والبشرية  خمطط املوارد:-

  ة املشروع. روع مث تتحرك بشكل كبري خالل املرحلة املتوسطة للمشروع مث تتناقض تدرجييا حىت تنتهي عند �اييكون قليل نسبيا يف املراحل األوىل للمش

إن عملية احملاسبة �ملشروع ال تعين فقط عمل املواز�ت جلميع حزم األعمال والفعاليات املطلوبة خالل املواز�ت والتدفقات النقدية للمشروع: -

  إمنا أيضا حتديد التدفقات املالية للمشروع. مراحل دورة املشروع، و 

تشمل على العملية املطلوبة املوجهة حنو التحقق من جودة جتميع وتوزيع املعلومات إىل كافة األطراف املسامهة �ملشروع ومراحل خطة االتصاالت: -

دارة املشروع لومات وجدولة االجتماعات واللقاءات الدورية إلدورة حياته، وحتتوي خطة االتصاالت على ختطيط قنوات االتصال وكذلك قنوات توزيع املع

  �إلضافة إىل مواعيد تقدمي تقارير تقدم العمل.

هي اخلطة املعنية على استعراض نظام إدارة اجلودة وخاصة ضبط اجلودة والسيطرة عليها اليت يتم تصميمها مبثابة الدليل الذي خطة جودة املشروع: -

  لبات والشروط احملددة للمشروع.يقود إىل تلبية املتط

هي اخلطة اليت تشمل على عملية حتديد وحتليل مصادر اخلطر اليت ميكن أن تواجهها إدارة املشاريع واآللية اليت ميكن مواجهتها خطة إدارة اخلطر: -

استخدامها يف التصدي  تطوير اآلليات اليت ميكن�ا، وحتتوي على تعريف اخلطر وتقسيمه �إلضافة إىل أثره على املشروع ضمن دورة حياة املشروع مع 

   للخطر والسيطرة عليه.

وى ميكن اعتبارها مبثابة حمفظة املشروع اليت حتتوي على مجيع الو�ئق املتعلقة �ليات تنفيذ أهداف املشروع، ويعتمد مستاخلطة الشاملة للمشروع: -

ة التنفيذ وتعترب هذه اخلطة مبثابة الوثيقة اليت تستخدم كدليل إلدارة املشروع من خالل مرحل التفاصيل والدقة على مراحل املشروع ودرجة تعقيداته، كما

  ودورة السيطرة على املشروع.       

  جدوى املشروع: دراسة-�نيا

وا�االت الفنية واملالية  قتعرف على أ�ا تلك الدراسة املكثفة اليت يقوم فريق من اخلرباء املتخصصني يف جماالت التسويدراسة اجلدوى:  تعريف-1

  واالقتصادية واإلدارية لغرض اختاذ قرار قبول أو رفض أو تطوير املشروع املقرتح.

رة و تعترب دراسة اجلدوى مبثابة املشروع حبد ذاته الذي ال بد من استخدام أساليب التخطيط والرقابة علية، كما أن دراسة اجلدوى سيكون له د

  حياة مشروع دراسة اجلدوى على املراحل التالية: حياة اخلاصة وحتتوي دورة

  تعين تعريف اإلطار العام هلدف دراسة اجلدوى.التعريف: -

  يعين وضع اخلطة اليت توضح خطوات وآلية تنفيذ دراسة اجلدوى. التصميم:-

  هي أداء أو تنفيذ دراسة اجلدوى. التنفيذ:-

  د أجنزت وقدمت التقرير املطلوب.تعين التأكيد على أن دراسة اجلدوى ق اجناز املهمة:-

  تتمثل أمهية دراسة اجلدوى االقتصادية يف:دراسة اجلدوى:  أمهية-2

  وسيلة فعالة لدعم عملية اختاذ القرار؛ -

  متكن من استخدام التقنيات املالئمة لتخصيص املوارد املتاحة على أنشطة املشروع بصيغة كفؤة مبا يضمن االستفادة القصوى منها؛ -

فهي متكن  ،كز عملية إعداد دراسات اجلدوى وتقييمها على حتليل احتمالية املخاطر لكل بديل متاح ويف ضوء العديد من املتغريات البيئية والتنافسيةتر  -

  املستثمر الر�دي من حتديد حجم املخاطرة أو اخلسائر احملتملة؛



واجتماعية  وتوصيا�ا إال بعد أن تتم عملية استخدام أساليب حتليلية ومالية واقتصاديةإن دراسة اجلدوى االقتصادية ال ميكن التوصل إىل استنتاجا�ا  -

  واحصائية متعددة؛

روع شتتصف دراسة اجلدوى �لعمق والتحليل الشمويل واملتكامل خاصة الدراسة التفصيلية للمشروع، حيث تتناول مجيع األبعاد اخلاصة �نشطة امل -

  ونية والتنظيمية والبشرية واملعلوماتية واملالية والتسويقية والفنية؛من الناحية اإلدارية والقان

يص القانونية خضرورية وأساسية للعديد من اجلهات واملؤسسات احلكومية والتمويلية، حيث أ�ا تعد الركيزة األساسية للموافقة على املشروع ومنحه الرتا -

املوافقة  التمويلية كالبنوك ومؤسسات اإلقراض �تم �ذه الدراسات وتتوىل حتليلها وتوثيقها قبلمن قبل اجلهات احلكومية املتخصصة، كما أن اهليئات 

  على منح أي قرض أو متويل هذه املشروعات؛

رتض فيه، قإن البعد املايل واحملاسيب لدراسة اجلدوى إمنا يتضمن حتديد هيكل التمويل األمثل للمشروع من حيث التمويل املمتلك ونسبة التمويل امل -

ملادية أو ا وذلك من خالل دراسة تكلفة مصادر هذا التمويل، كما �تم بدراسة هيكل التكاليف األمثل لكافة موارد ومتطلبات املشروع سواء البشرية أو

  األر�ح املتوقعة.    مالتشغيلية األخرى، وهذا اهليكل يكون ضرور� يف عمليات التسعري للخدمات أو السلع املنتجة وكذلك يف دراسة وحتليل حج

  مراحل دراسة اجلدوىو : مكو�ت -04-احملاضرة رقم 

  دراسة اجلدوى:  مراحل-أوال

ى و تتضمن دراسة جدوى املشروعات عرض الفعاليات واملراحل اليت تعترب األساسية والضرورية لعملية اختاذ القرار اإلجيايب، ومتر دراسة اجلد

  كما يوضحه الشكل التايل:   للمشروع من خالل جمموعة من املراحل

  : مراحل دراسة اجلدوى -01-الشكل رقم 

  

                             

  املرحلة األوىل                                 

  

  املرحلة الثانية                           

  

  

  املرحلة الثالثة

  

  

  املرحلة الرابعة

  

  املرحلة اخلامسة

  هي املرحلة اخلاصة بدراسة املشروع من مجيع اجلوانب وإعداده للتنفيذ عرب مرحلتني أساسيتني مها:رحلة ما قبل االستثمار: األوىل م املرحلة-1

تعين أن هناك فرصة استثمارية وحاجة اقتصادية واجتماعية للمشروع، وهذه الفرصة تتحدد من  الفكرة األولية اخلاصة �ملشروع (توفر الفرصة):-

  �حتياجات السوق واملستهلكني لسلع أو خدمات معينة، وأن هذه الفرصة متاحة كون أن النشاط اخلاص �ا غري مشبع متاما. خالل املعرفة

يف ضوء معطيات ونتائج الفرصة االستثمارية املتاحة يف قطاع أعمال معني، يبدأ الر�دي �لتفكري العميق لكيفية االستفادة من هذه  تبلور الفكرة:-

على النجاح  هتاحة، وإمكانية حتويلها أو ترمجتها إىل واقع عملي حيث يتوىل دراسة وحتليل هذه الفرصة ومقارنتها �مكا�ته املالية والبشرية وقدرتالفرصة امل

ثلة ومستوى افيها، ويف كثري من األحيان يتعمق الر�دي يف هذه املرحلة حيث يسئل ويستشري وحياول أن يطلع على أداء ومنتجات املشروعات املم

وما هي اإلعفاءات  لاألر�ح واملخاطر والتكاليف واحتمالية االستمرار والنمو والقدرة التنافسية وحجم السوق واألبعاد القانونية والتشريعية يف هذا ا�ا

  والتسهيالت احلكومية ومعدالت الضرائب وغريها من األمور اليت يراها ضرورية.

 فنية

 فرضة

 فكرة

 دراسة اجلدوى االقتصادية األولية

قانونية 

 وتشريعية

 اختاذ القرار االستثماري والبدئ �لتنفيذ

 مالية تسويقية اجتماعية

 تقييم املشروع �ستخدام أدوات وتقييمات التحليل املايل واالقتصادي واالجتماعي

 دراسة اجلدوى التفصيلية

 بيئية



إمكا�ته  بعد نضوج الفكرة وتولد القناعة جبدوى املشروع وتوقعاته معوى االقتصادية األولية (دراسة ما قبل اجلدى): الثانية دراسة اجلد املرحلة-2

رية معينة �عداد ااملالية واإلدارية واخلربة اليت ميتلكها والتأكد من قدرته على النجاح فيه بنسبة معقولة، يلجأ إىل القيام شخصيا أو بتكلفة جهة استش

نتائج  نات أولية عن املشروع (دراسة ما قبل اجلدوى) تتناول �لدراسة و�لتحليل الفقرات اليت مت ذكرها سلفا حول الدراسة األولية للمشروع وأدراس

  هذه الدراسة األولية هي اليت حتدد عمليا قرار استمرارية املشروع أو التخلي عنه.

وع اكتمال القناعة االستثمارية لدى صاحب املشروع وبعد االنتهاء من الدراسة املبدئية جبدوى املشر عند املرحلة الثالثة دراسة اجلدوى التفصيلية: -3

ى جمموعة لاقتصاد� وفنيا، يتم تكليف مجاعات متخصصة �عداد دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع، وتكون هذه الدراسة تفصيلية، يتم الرتكيز فيها ع

ليل كشف التدفقات النقدية الداخلية واخلارجية بشكل تفصيلي وحجم األر�ح املتوقعة خالل الفرتة الزمنية الالحقة من العوامل إذ �تم بدراسة وحت

  لتأسيس املشروع.  

ة يبعد االنتهاء من إعداد دراسة اجلدوى التفصيلية، يتم استخدام جمموعة من األساليب والتقنيات املالية واالقتصادتقييم املشروع االستثماري: -4

  لتقييم جدوى املشروع من �حية الرحبية التجارية، ورمبا من �حية الرحبية االجتماعية كذلك.

اختاذ  يف ضوء نتائج تقييم املشروع االستثماري سيلجأ صاحب املشروع إىل مرحلة دقيقة وحامسة أال وهياختاذ القرار االستثماري والبدء �لتنفيذ: -5

�ائي عن املشروع ومن أهم العوامل املؤثرة يف هذا القرار هي العوامل املالية، فإذا كان املشروع سيتوقع له عوائد وأر�ح القرار �لبدء أو التخلي بشكل 

له النجاح  عومستوى املخاطرة فيه معقولة فإن القرار سيكون بقبول املشروع؛ وبعد اختاذ القرار االستثماري �ملوافقة على املشروع كونه مشروع يتوق

  ستمرارية فإنه سيتم البدء بتنفيذه.واال

  تتكون دراسة اجلدوى التفصيلية من: مكو�ت دراسة اجلدوى التفصيلية: -�نيا

  �دف إىل اثبات صالحية املشروع تسويقيا بدراسة العناصر التالية:دراسة اجلدوى التسويقية: -1

  ما هي الطاقة االستيعابية للسوق اليت سوف يقام فيها املشروع؛ -

  ما هي امليزة التنافسية اليت سوف يتمتع �ا املنتوج أو اخلدمة اليت سوف تكون من خمرجات املشروع؛ -

  ما هي إمكانية حتقيق رضا املستهلك طبقا ملواصفات إدارة اجلودة الشاملة وعلى أساس املواصفات العاملية؛ -

  الفجوة القائمة حاليا بني العرض والطلب للمنتج؛ -

  للمنتج يف املستقبل. اجتاهات الطلب -

يف الدراسات  هتعترب الدراسة التسويقية حجر األساس لدراسات اجلدوى، فاجلدوى الفنية واملالية تعتمد على رقم املبيعات املتوقعة الذي مت التعرف علي

  التسويقية.

من  للمشروع وهذا على أساس ما مت احلصول عليهتقوم دراسة اجلدوى الفنية على التخطيط واعداد الطاقات اإلنتاجية اجلدوى الفنية:  دراسة-2

  خالل دراسات اجلدوى التسويقية، حيث تتميز دراسة اجلدوى الفنية مبجموعة من اخلصائص هي:

  اإلنتاج وتوفري البيا�ت الالزمة لتقدير التكاليف االستثمارية وتكاليف التشغيل السنوية؛ وأسلوب-املتاحةالطاقة -حتديد حجم اإلنتاج  -

  توفر املواد األولية الالزمة لإلنتاج بشكل مستمر؛ -

  توفر املكائن واملعدات الالزمة للعمل واإلنتاج؛ -

  توفر األيدي العاملة (املاهرة والكفؤة) الالزمة واليت تتميز �ألداء الفعال والكفء؛ -

  ية والفنية بشكل دائم ومستمر؛توفر اإلدارة والقيادة الفعالة واألصول املعرفية الالزمة إلجناز املهام اإلدار  -

اإلنتاج، و توفر املوقع املناسب إلقامة املشروع، حيث من املفروض أن يتم اختيار املوقع وفقا للمواصفات االقتصادية ومبا يضمن أقل تكاليف النقل  -

  وبقدر تعلق األمر �ملشاريع اإلنتاجية، فإنه يفرتض أن حيقق املوقع املواصفات الفنية التالية: 

  * أن يكون قريبا من مصادر احلصول على املواد األولية والطاقة واألسواق؛

  * أن يضمن النمو والتطور املتوازن لألقاليم واملناطق اجلغرافية؛

  * وفرة املواد الطبيعية ومصادر الطاقة الالزمة للموقع اجلديد؛

  * أن يكون يف مكان يتميز بوفرة القوى العاملة؛



  التخصص الصناعي؛* أن يضمن التكامل و 

  * أن تتوفر فيه وسائل النقل االقتصادية؛

   * أال يؤثر على البيئة بل �لعكس ينبغي أن يعززها مبا يضمن ازدهار املنطقة سياحيا واجتماعيا.  

ايل، فلكل مشروع آ�ر الوقت احليعد األثر السليب للمشاريع االستثمارية وخاصة املشاريع الصناعية من املواضيع اهلامة يف اجلدوى البيئية:  دراسة-3

  خارجية ال بد من دراستها واألخذ يف االعتبار اجلوانب النوعية جنبا إىل جنب مع اجلوانب الكمية.

ع و يتعلق �لعناصر البيئة املؤثرة يف تقييم املشروع من خالل اختيار املوقع وتكنولوجيا اإلنتاج وغري ذلك وتؤثر على تكاليف املشر  اجلانب األول: -

  ويتعني أخذها �العتبار عند اختاذ قرار االستثمار وتتمثل تلك العناصر البيئية يف:

  * على مستوى البيئة الطبيعية جند األحوال املناخية، املياه اجلوفية الكائنات احلية؛

  * على مستوى البيئة االجتماعية تعليم، صحة...اخل؛

  يكل االقتصادي.* على مستوى البيئة االقتصادية قد نركز على اهل

ذه يتعلق �آل�ر املتوقعة النامجة عن هذا املشروع على مستوى البيئة احمليطة مبا يف ذلك سكا�ا، حيوا��ا، غطائها النبايت، وتتمثل هاجلانب الثاين:  -

  األخطار إمجاال يف خملفات املشروع واملخاطر الصحية.

شاط ادية للمشروع يتجه املستثمر إىل التفكري يف األساليب والطرق التمويلية للمشروع فلكل نبعد ثبوت اجلدوى االقتص دراسة اجلدوى املالية:-4

ويل ط هيكل متويلي يناسبه، فاألنشطة الصناعة مثال تتطلب متويال طويل األجل، عكس األنشطة التجارية اليت تتطلب متويل قصري األجل، فالتمويل

، أما التمويل قصري األجل قد يكون من البنوك أو املوردين، ويتوقف نصيب كل ممول حسب درجة املخاطرة األجل قد يكون من قبل املالك أو املقرضني

عن طريق  االيت يتعرض هلا النشاط، فالشركات اليت يتسم نشاطها �خلطورة وعدم التأكد مثل شركات التنقيب عن البرتول يتم احلصول على معظم أمواهل

  وى املالية  �لعناصر التالية:إصدار أسهم؛ �تم دراسة اجلد

  مدى كون رأس املال كايف إلقامة واستمرارية املشروع؛ -

ن أهل أن املشروع من الناحية االقتصادية �جح ويستطيع أن يغطي كافة تكاليفه وميكن أن حيقق هامش ربح مناسب، وذلك �لقياس إىل ما ميكن  -

  حيقق نفس رأس املال فيما لو أودع يف البنك؛

  هل أن العائد املتوقع من إقامة املشروع متنعه �لنسبة ملالك املشروع وهل هناك فوائد اسرتاتيجية مستقبلية منه؛ -

  هل سوف تكون هناك حاجة لالقرتاض من البنوك وما هو نوع القروض وما هو سعر الفائدة وهل سوف يستخدم القرض لدعم العمليات التشغيلية -

  : �دف الدراسة االجتماعية إىل حتقيق العناصر التالية:اجلدوى االجتماعية دراسة-5

  األهداف االجتماعية والسياسات عند املستوى الوطين أو التنظيمي؛ -

  أثر املشروع على الفئات املختلفة يف ا�تمع؛ -

  أثر املشروع على البيئة؛ -

  أثر املشروع على الكادر -

لعامة له جيب علينا أن نضع بوضوح األهداف العامة للمشروع وما يفرتض من املشروع أن حيققه قبل أن نقوم بعملية تقييم املشروع واألهداف ا

ويتم حتديد مثل  ،�إلضافة إىل أهداف ه املباشرة القريبة، وما مل تعرف األهداف �لتفصيل فإنه من املستحيل تقرير كيفية حتققها أو تقييم جناح املشروع

  ملشاكل قائمة. هذه األهداف عادة على شكل حلول

  

  

  

  

  



  : تكاليف املشروع-05-احملاضرة رقم 

  تنقسم تكاليف املشروع إىل تكاليف مباشرة وتكاليف غري مباشرة. أمناط تكاليف املشروع:-أوال

ة املواد املباشرة، ف، حيث تنفق مباشرة على األزمنة أو املشروع مثل: تكلهي تلك التكاليف اليت ميكن حتديدها بسهولةتكاليف املشروع املباشرة: -1

  ملشروعات ما يلي: ا ميكن موازنة هذه التكاليف ومراقبتها بصورة أكثر فعالية �ملقارنة مع التكاليف غري املباشرة، ومن عناصر التكاليف املباشرة يف إدارة

  ...اخل. ملدير واملهندس واملسؤول عن اجلودةمثل تكاليف تشغيل مكاتب املشروع، رواتب وأجور فريق إدارة املشروع كا تكاليف اإلدارة املباشرة -

  التكاليف املباشرة للعاملني املتمثلة يف تكاليف األزمنة اليت يقوم �ا العاملون، مربجمو احلواسيب...اخل.  -

  تكلفة املواد املباشرة مبا فيها الفضالت واخلردة؛ -

  املستخدمة يف تنفيذ املشروع؛ تكلفة املعدات املباشرة املتعلقة �ملعدات واألجهزة واألدوات -

  النفقات املباشرة اليت تتعلق �ملشروع مثل اخلدمات املباشرة املتعلقة �لشراء. -

هي تلك التكاليف اليت ال ميكن احتسا�ا مباشرة وتسجيلها على العمل أو األزمنة مباشرة إال أ�ا تعمل على استمرار التكاليف غري املباشرة: -2

  ن عناصر هذه التكاليف جند: املشروع ومتشغيل 

 وإدارة العامة اإلدارة يف واملوظفني والتسويق، مثل املبيعات األخرى اإلدارية والوحدات العليا اإلدارة إىل تعود واليت املباشرة غري اإلدارية التكاليف -

  وغريها؛ العاملني شؤون

  األخرى؛ واخلدمات والصيانة االستقبال إىل تعود واليت املباشرة غري العمل تكاليف -

  الغيار؛ وقطع الصيانة ومواد التنظيف مواد وتشمل املباشرة غري املواد تكاليف -

  وغريها؛ والفاكس التصوير واالستنساخ وأجهزة اإللكرتونية احلاسبات تكاليف على وتشمل املباشرة غري األجهزة تكاليف -

  والتأجري.  واالند�ر نيوالتأم التدريب نفقات على وتشمل املباشرة غري النفقات -

  من بني األمناط املستخدمة يف تقدير تكاليف املشروع جند: أمناط تقدير تكاليف املشروع:-�نيا

 األعمال تكاليف تقدير على واملقدرة الطويلة اخلربة ميتلك الذي املتخصص اخلبري اليت يعملها التقديرات هي :اخلبري رأي حبسب التقديرات-1

 اليت والتفصيلية والدقيقة املعلومات الكافية توفر عدم حاالت يف تستخدم اليت للتقديرات التقديري �لوعاء الطريقة هذه وتسمى يق،عقالين ودق بشكل

 التقدمي -األوىل املرحلة يف وخاصة حمدودة اخلبري جيريها اليت تقديرات التكاليف وتكون للتكاليف، املعمق التحليل إجراء يف تستخدم أن ميكن

 أن يسبق مل ميتاز �لتفرد املشروع يكون أن أو كامل بشكل معروف غري وكذلك املعامل واضح غري املشروع فيها يكون احلاالت اليت يف أو - تعريفوال

  .املقارنة لغرض مماثال مشروعا أجنز

 إىل تعود واليت ومراجعتها التكاليف عرض ن خاللم تطويرها يتم اليت املتشا�ة أو املتناظرة التقديرات هي ة:املتشا� أو املتناظرة التقديرات-2

تقدير  ميكن حيث ،املشروع مستو�ت من مستوى أي يف املتناظرة التقديرات طريقة استخدام سابقا، وميكن أنشأت اليت واملتشا�ة املتناظرة املشروعات

 املتناظر للمشروع العمل حزم من إجراء تقديرات ميكن العمل حزم أن حني يف ،املتناظرة املشروع تكلفة من للمشروع (الشاملة) الكلية التكاليف

  .وهكذا

 هذه تستخدم حيث الر�ضية، أو العالقات العملية من املؤشرات) (تقديرات الثابتة الر�ضية التقديرات تستخرج ة:الثابت الر�ضية التقديرات-3

 االستعانة دون من مباشرة الطريقة هذه استخدام وميكن ،كما تنازليا أو تصاعد� فتقدير التكالي لغرض املتناظرة أو املتشا�ة املشروعات يف الطريقة

 الر�ضية املؤشرات تكون أن املشروع، وميكن ملؤشرات دوال متثل ليست التكاليف فيها تكون اليت احلاالت يف املتناظرة أو املشروع املتشا�ة ببيا�ت

  .املخرجات معدات أو املئوية والنسب السرعة مثل األداء أو مفردات الطاقة مؤشرات أو والوزن واحلجم املساحة مثل مالية مفردات

 مقارنة دقة األكثر التقدير التكلفة هندسة وحتقق الوظيفة، أو مستوى العمل حزمة إىل للتكلفة الفردية الفئات تكلفة حتليل يه التكلفة: هندسة-4

 يف املراحل إال متوفرين يكو�ن ال قد اللذين واملعلومات العمل من نسبيا كبري كم إىل وحتتاج طويال تستغرق زمنا أ�ا إال التقديرات طرق جبميع

 كلفوية فئات إىل تقسيمها مث ومن العمل حزم أو إىل األزمنة املشروع جتزئة من ابتداء التكلفة هندسة طريقة عادة ،وتبدأ املشروع إجناز ن م املتأخرة

  .والبساطة �لسهولة ومتتاز الصغرية املشروعات يف الطريقة هذه وتطبق وتكلفة املعدات، وادامل وتكلفة العمالة تكلفة ،مثل

  



  موازنة املشروع:-�لثا

 املوازنة فإن وعليه السنة، عادة تكون مستقبلية زمنية فرتة خالل للمؤسسة املالية تغريات للم املتوقعة للقيم الرمسي التصريحهي  تعريف املوازنة:-1

  .املوارد ندرة هو ذاك، وراء الكامن الرئيسي والسبب املستقبل، يف استخدامها مع الوقت احلاضر يف املوارد استخدام بني للمقارنة مقياسك تستخدم

  أمهها: املشروع موازنة إلعداد طرق عدة تستخدماملشروع:  موازنة إعداد طرق-2

 فرض وعلى ،املستقبلية املشاريع موازنة تقديرات السابقة لوضع املشاريع عن املتوفرة املعلومات من االستفادة على املنهجهذا  يعتمد التارخيي: املنهج-

  مشا�ة. مواضيع يف السابقة جتار�ا من املؤسسة هذه تستفيد فقد ما شركة أو �نتاج مصنع أو مشروع �نشاء تتعلق املوازنة أن

 فهو ولذلك املختلفة املشروع نشاطات إ�اء �دف عمله وتوفريه جيب ملا وفقا املوازنة ادإعد أساس على هذا املنهج يقومالصفر:  من البدء منهج-

  املشروع. أهداف لتحقيق املطلوبة الضرورية واالحتياجات التكاليف على يعتمد

 املنهج طريقة تستعمل حيث ،مزا� املنهجني من االستفادة بغرض السابقني املنهجني دمج على املنهج هذا يعتمد الوسط: أو املتوافق املنهج-

 يف التنبؤ على االعتماد إىل حتتاج واليت سنوات مخس ملدة املوازنة وضع يف من الصفر البدء منهج استعمال ويتم سنة ملدة املوازنة لوضع التارخيي

 املتوقعة واألهداف لتحقيق الغا�ت قعالوا إىل أقرب متوازن وضع حتقيق إىل �إلضافة املسؤولني على األعباء حتقيق يف قد يساعد مما التخطيط

  .للمشروع �كمله أو للنشاط سواء املتوقع �لعائد التكاليف ربط يتم حبيث للمؤسسة

  : معايري اختيار املشاريع يف ظل ظروف التأكد06احملاضرة رقم 

لة بينها، وصوال علومات اليت تسمح �جراء املفاضيقصد بظروف التأكد توفر كافة املعلومات عن البدائل املقرتحة (املعلومات املعطاة) تلك امل

على استخدام  كإىل اختيار البديل األفضل، وتنحصر املهمة هنا �ختيار املعيار املناسب للهدف احملدد من إقامة املشروع املقرتح ويتم االعتماد يف ذل

  بعض األساليب والصيغ الر�ضية واالحصائية واحملاسبية. 

يقصد �ا تلك الفرتة اليت تسرتجع فيها املشاريع التكاليف االستثمارية أو الفرتة اليت تتساوى فيها التدفقات الداخلية : DRد فرتة االسرتدا-أوال

ل فرتة ويف حالة املفاضلة بني املشاريع االستثمارية يتم اختيار املشروع الذي له أق واخلارجية وكلما كانت فرتة االسرتجاع أقصر يكون املشروع أفضل

 اسرتداد.

يؤدي استخدام طريقة فرتة االسرتداد إىل قبول أو رفض املشروعات االستثمارية على أساس سرعتها يف اسرتجاع قيمة االستثمار املبدئي مالحظة: 

فإن  Nة حمددة رت للمشروع، فإذا كان من املتوقع أن الطلب على منتجات املشروع سوف يتحول إىل اجتاه النزول أو معدات اإلنتاج سوف تتقادم بعد ف

  .Nاملشروع يعترب مقبوال من وجهة نظر هذا املعيار إذا حتقق الشرط التايل: فرتة االسرتداد أقل من أو تساوي الفرتة 

  .Nويعترب مرفوضا إذا كانت فرتة االسرتداد أكرب متام من الفرتة 

مستقلة  اد األقصر هو املقبول وترفض �قي املشروعات، أما يف حالة املشروعاتأما إذا كانت املشروعات االستثمارية متبادلة فإن املشروع ذو فرتة االسرتد

  فكل املشروعات اليت تسرتد استثمارها املبدئي يف حدود فرتة القصوى تكون مقبولة.

    يف هذه احلالة يتم حساب فرتة االسرتداد �لطريقة التالية:حالة التدفقات النقدية املتساوية: -1-1

 0I                     تكلفة االستثمار األولية                   

  =DRأو                                 =                            فرتة االسرتداد

 CF nette  صايف التدفقات النقدية                                

دج، وأن صايف التدفقات النقدية للمشروع 100000ف االستثمارية الالزمة لكل منها نفرتض أن هناك مشروعني استثماريني وكانت التكالي: 1 مثال

  دج يف هذه احلالة جند أن فرتة االسرتداد للمشروعني حتسب كما يلي: 20000دج والثاين 25000األول 

         41DR =100000/25000 =سنوات                                  

       100000/22DR =50 =000سنوات                                     

 مبا أن فرتة االسرتداد للمشروع األول أقل من فرتة االسرتداد للمشرع الثاين فإن القرار يكون بقبول املشروع األول صاحب األفضلية.

 

  



  التالية:  يف هذه احلالة يتم حساب فرتة االسرتداد �لطريقة  حالة التدفقات النقدية غري متساوية:-1-2

 0I                              تكلفة االستثمار األولية                  

  =DR=                                    أو                               فرتة االسرتداد

 MCF netteمتوسط صايف التدفقات النقدية                              

  سنوات والتدفقات النقدية السنوية موضحة يف اجلدول التايل: 5دج، عمره اإلنتاجي 48000ع تكلفة استثماره األولية مشرو : 2 مثال

  5  4  3  2  1  0  السنة

  20000  15000  10000  9000  6000  48000  التدفقات النقدية

  يف هذه احلالة جند أن فرتة االسرتداد للمشروعني حتسب كما يلي:

/5=12000                   )6000+9000+10000+15000+20000( MCF nette= 

 DR= 48000/12000=4   سنوات                                     

  كما يلي:   معرفني Bو Aافرتض أنه لدينا مشروعني : 3مثال 

  4  3  2  1  0  السنة

A  250000  50000  75000  125000  150000  

B  300000  100000  100000  100000  100000  

  حدد فرتة االسرتداد لكل مشروع؛-

  فما هو املشروع الذي ختتاره �ستعمال املعيار السابق. 2.5إذا كانت فرتة االسرتداد القصوى اليت تقبل �ا املؤسسة املشروع -

  : 3حل املثال 

           ADR =1000000000/25 =2.5سنوات                                      

         BDR =10000000000/3 =3سنوات                                  

  .Aفعليه يتم قبول املشروع  2.5إذا كانت فرتة االسرتداد القصوى اليت تقبل �ا املؤسسة املشروع هي  -

ذا املعيار ية، حيث يعتمد ههو عبارة عن متوسط األر�ح بعد الضريبة مقسوما على تكلفة االستثمار األول :ARRمعيار معدل العائد احملاسيب -�نيا

ول على هذا صعلى مفهوم الربح احملاسيب والناتج عن مقابلة اإليرادات املتوقعة لكل سنة من سنوات العمر االقتصادي للمشروع �لتكاليف املتوقعة للح

   اإليراد.

  مالحظة: 

  مرفوضا؛إذا كان معدل العائد احملاسيب أصغر معدل العائد املطلوب فإن املشروع يعترب  -

                          إذا كان معدل العائد احملاسيب أكرب أو يساوي معدل العائد املطلوب فإن املشروع يعترب مقبوال.  -

  متوسط الربح بعد الضريبة                          

  x 100معدل العائد احملاسيب=                                

  تكلفة االستثمار األولية                          

  دج، والعوائد السنوية الصافية املتوقعة فهي موضحة يف اجلدول التايل:50000نفرتض مشروع تكلفة استثماره األولية : 1 مثال

  4  3  2  1  السنة

  12500  7500  7500  7500  التدفقات النقدية

  حنسب متوسط العائد السنوي الصايف: :1 حل املثال

                                          (7500+7500+7500+12500)/4= 8750 

                                           ARR= (8750/50000) x 100= 17.5%  



من سنوات لكنهما خيتلفان  5دج وأن هلما نفس العمر اإلنتاجي 100000نفرتض وجود مشروعني التكاليف االستثمارية لكل منها تساوي  :2مثال 

  حيث التوقيت الزمين لألر�ح السنوية الصافية.

  

  5  4  3  2  1  السنة

A  30000  30000  20000  10000  10000 

B  10000  10000  20000  30000  30000 

  أحسب معدل العائد احملاسيب؛-

  أي املشروعني ختتار �ستخدام املعيار السابق.-

  :A للمشروع حنسب متوسط العائد السنوي الصايف :2 حل املثال

                                          (30000+30000+20000+10000+10000)/5= 20000 

             %20) x 100= 100000/20000= (AARR 

  :Bللمشروع  حنسب متوسط العائد السنوي الصايف

                                          (10000+10000+20000+30000+30000)/5= 20000 

%20) x 100= 100000/20000= (BARR  

وعليه فإننا  Aعرب مخس سنوات جندها أحسن من املشروع  Bنالحظ أن لكال املشروعني نفس معدل العائد احملاسيب ولكن �لنظر إىل نتائج املشروع 

  .Bخنتار املشروع 

  فقات النقدية للمشروع �ستخدام معدل اخلصم.هي عبارة عن الفرق بني القيمة احلالية لصايف التد صايف القيمة احلالية:-�لثا

  حالة التدفقات النقدية السنوية متساوية: -1

/KT-(1+K))-+ CF ((10 I-VAN=  

VAN صايف القيمة احلالية :  

0I  تكلفة االستثمار األولية :  

CF   التدفقات النقدية للفرتة :T 

K  معدل العائد املطلوب على االستثمار :  

 قدية السنوية غري متساوية: حالة التدفقات الن-2

                                                                              N  

           T-CF (1+K)  +       0I- VAN= 

              T=1                     

  مالحظة:

  املشروع مقبول؛ VAN>0إذا كان  -

  املشروع مرفوض؛ VAN<0إذا كان  -

  هذا يعين أن معدل العائد املقرتح حد� يكفي لتغطية تكلفة األموال فقط ويتوقف قبول أو رفض املشروع على اعتبارات أخرى؛ VAN=0إذا كان  -

  ؛VAN>0إذا كانت املشاريع مستقلة خنتار كل مشروع له  -

  خنتار املشروع الذي له أكرب صايف قيمة حالية.متبادلة إذا كانت املشاريع  -

وكانت  %10دج، كما يبلغ معدل العائد املطلوب على االستثمار 100000التكاليف االستثمارية لكل منهما  قدرتBو Aلدينا مشروعني ل: مثا

 التدفقات النقدية موضحة يف اجلدول التايل: 

  



  5  4  3  2  1  السنة

A  4000  20000  32000  45000  60000 

B  -3000  18000  35000  47000  65000 

  قييم املشروعني �ستخدام معيار صايف القيمة احلالية.املطلوب ت -

  حل املثال:

  : Aحساب صايف القيمة احلالية للمشروع  -
5-+60000(1,08)4-+45000(1,08)3-+32000(1,08)2-+20000(1,08)1-100000 +4000(1,08)- =AVAN 

   201AVAN =64.44دج

  : Bحساب صايف القيمة احلالية للمشروع  -
5-+65000(1,08)4-+47000(1,08)3-+35000(1,08)2-+18000(1,08)1-3000(1,08)-100000 - =AVAN 

   19AVAN =222.76دج

حدمها قبول أ يتضح مما تقدم أن كال املشروعني يعطي صايف قيمة حالية موجبة فإذا كا� مستقلني فيجب قبوهلما معا أما إذا كا� متبادلني مبعىن قبول

  .Bورفض املشروع  Aم قبول املشروع الذي له أكرب قيمة موجبة وعلى ذلك يتم قبول املشروع أحدمها مينع قبول اآلخر فإنه يت

يطلق عليه أيضا معدل العائد/التكلفة حيث يعرف على أنه املعيار الذي يقيس قدرة املشروع االستثماري على حتقيق األر�ح، فهو مؤشر الرحبية: -رابعا

 للتدفقات النقدية إىل التكاليف االستثمارية املبدئية للمشروع، ويعرب عنه �لصيغة التالية:  عبارة عن نسبة القيمة احلالية الصافية

                                                                                       VAN   

   +1 IP= 

0I                                                                                            

  نتيجة تطبيق هذا املعيار تعطي ثالث حاالت هي:  مالحظة:

  فذلك يعين أن املشروع ذو رحبية وله جدوى مالية و�لتايل فهو مقبول؛ IP>1إذا كان  -

  فذلك يعين أن املشروع ليس له رحبية وليس ذو جدوى مالية و�لتايل فهو مرفوض؛ IP<1إذا كان  -

  فذلك يعين أن املشروع ليس له ال ربح وال خسارة و�لتايل ليس له جدوى مالية اذن يكون القرار �لرفض. IP=1كان   إذا -

  أما إذا كانت املفاضلة بني أكثر من مشروع فإن قواعد القرار عند استخدام مؤشر الرحبية كما يلي:

  أكرب من الواحد ورفض املشرعات ذات مؤشر الرحبية األقل من الواحد؛قبول مجيع املشاريع االستثمارية املستقلة ذات مؤشر الرحبية  -

  قبول املشروع االستثماري املانع �لتبادل ذو مؤشر الرحبية أكرب من الواحد ورفض �قي املشروعات املتبادلة األخرى. -

والتدفقات  %10ن معامل اخلصم هو وكادج على التوايل، 200000دج و100000تكلفتهما االستثمارية  قدرتBو Aلدينا مشروعني  مثال:

  النقدية موضحة يف اجلدول التايل: 

  5  4  3  2  1  السنة

A  30000  50000  40000  10000  20000 

B  50000  70000  80000  60000  30000 

  املطلوب تقييم املشروعني �ستخدام معيار مؤشر الرحبية. -

 حل املثال: 

  : Aحساب صايف القيمة احلالية للمشروع  -
5-)100000(1,2+4-)100000(1,1+3-)100000(1,4+2-)100000(1,5+1-)10000(1,30100000 +- =AVAN 

   AVAN =117860دج

 



  :Aحساب مؤشر الرحبية للمشروع  -

17,1 = )/1000009912.66(= API 

  : Bحساب صايف القيمة احلالية للمشروع  -
5-)10000(1,30+4-)100000(1,6+3-)10000(1,80+2-)10000(1,70+1-)10(1,00050+ 200000- =AVAN 

   AVAN =22960دج

  :Bحساب مؤشر الرحبية للمشروع  -

111, = )+1/130000(22960= BPI 

ألن له أكرب  Aع و مبا أن مؤشر الرحبية لكال املشروعني أكرب من الواحد فإن كال املشروعني مقبولني إذا كا� مستقلني أما إذا كان متبادلني خنتار املشر 

  ة.مؤشر رحبي

لية الصافية القيمة احلاهذه احلالة يكون معدل اخلصم هو ا�هول واملطلوب معرفة قيمة هذا املعدل الذي جيعل  يف معدل العائد الداخلي:-خامسا

ملتوقعة خالل ا، وميكن تعريف معدل العائد الداخلي ملشروع ما �نه ذلك املعدل الذي إذا مت استخدامه يف خصم قيم املنافع والتكاليف تساوي الصفر

   سنوات اإلنتاج فإنه يساوي بني القيمة احلالية للتدفقات الصافية والقيمة احلالية لتكاليف االستثمار.

ض حبيث فحلساب معدل العائد الداخلي ميكن استخدام املعادلة التالية اليت تعرف بطريقة التقريب اخلطي، وهي أن خنتار معدلني للخصم، أحدمها منخ

سالبا ويطلق عليه احلد األعلى، مث نستخدم معادلة التقريب  VANبا ويطلق عليه احلد األدىن واملعدل الثاين مرتفع حبيث جيعل موج VANجيعل 

 وهي: TRIاخلطي لتقدير 

)1K-2(K 1VAN                                                                                          

+ 1= kTRI  

2VAN+1VAN                                                                                          

  K1عند معدل اخلصم األصغر  VAN1>0حيث: 

VAN2<0  عند معدل اخلصم األكربK2 

ويل وميكن دل العائد املطلوب أو تكلفة التموفقا هلذه الطريقة يعترب املشروع مقبوال طاملا أن معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من مع مالحظة:

  استعمال هذه الطريقة يف حالتني مها:

  قبول مجيع املشروعات االستثمارية املستقلة اليت تكون ذات معدل عائد داخلي أكرب من معدل العائد املطلوب؛ -

  لعائد األعلى.إذا كانت املشاريع االستثمارية مانعة �لتبادل فإنه جيب قبول املشروع ذو معدل ا -

 =VAN2لصايف القيمة احلالية  % 14,8وأن معدل اخلصم  VAN1= 1,014لصايف القيمة احلالية  % 14,7نفرض أن معدل اخلصم  مثال:

 إلجياد معدل العائد الداخلي يف هذه احلالة نستخدم معادلة التقريب اخلطي كما يلي:  0,121-

                        1,014(14,8-14,7)  

TRI= 14,7 + 

                         1,014-0,121 

TRI= 14,81%  

 

 

 

 



 

  : جدولة املشروع07احملاضرة رقم 

هي احملور األساسي خلطة عمل املشروع أي وضعها ضمن قائمة زمنية عملية، فاجلدولة ومن خالل القائمة  جدولة املشروعمفهوم جدولة املشروع: -أوال

قسيمه إىل نشاطات  هي تنفيذ املشروع من خالل تتستخدم كقاعدة أساسية يف تنظيم ومراقبة أنشطة املشروع؛ بعبارة أخرى الزمنية حيرك املشروع ككل و 

  كما تضم األحكام اليت تساعد إدارة املشروع على إجنازه. 

    تتمثل أمهية جدولة املشروع يف:أمهية اجلدولة: -�نيا

  تعترب أداة رئيسية إلدارة املشروع؛ -

  بارها كنموذج عمل صاحل لتخطيط وجدولة ومراقبة املشروع؛اعت -

  عبارة عن تعبري للتداخل بني مهام ووحدات املشروع؛ -

  توضيحها لألزمنة اليت جيب أن يتواجد �ا األفراد للقيام �ألعمال املطلوبة منهم؛ -

  �مني االتصال بني األقسام والوحدات؛ -

  شروع؛حتديد الفرتة املتوقعة النتهاء امل -

  للجدولة دور يف حتديد األنشطة احلرجة اليت إذا �خرت فإن وقت املشروع سيتأخر؛ -

  تساعد اجلدولة يف حتديد األنشطة اليت إذا �خرت لوقت معني فإ�ا لن تؤثر سلبا على وقت انتهاء املشروع؛ -

  �ألنشطة األخرى؛تساهم اجلدولة يف حتديد تواريخ بداية و�اية األنشطة وعالقة هذه األخرية  -

  تساعد اجلدولة يف ختفيف اخلالفات الشخصية والصراعات على املوارد وذلك ألن األوقات حمددة مسبقا مما يسهل عملية التنسيق؛ -

  تعترب اجلدولة أداة مراقبة لسري املشروع؛ -

  ختزين اجلدولة للمعلومات اهلامة اليت تتعلق بعمليات تنفيذ املشروع. -

  لتنفيذ عملية اجلدولة جيب القيام �خلطوات التالية: العملية للجدولة: اخلطوات-�لثا

  تتضمن هده املرحلة يف عملية اجلدولة ما يلي: مرحلة التخطيط للجدولة: -1

  جتزئة الوحدات حبيث تكون مكونة من جمموعة من أنشطة من نفس العمل وبنفس احلجم، -

  حتليل املستو�ت من األعلى إىل األدىن؛ -

عملية و بناء شبكة عمل املشروع ابتداء من حتديد الوظائف األساسية واألنشطة الالزمة إلجناز املشروع مع بيان طبيعة العالقة بني هذه األنشطة  -

  التسلسل التابع يف إجنازها.

  تتضمن هذه املرحلة ما يلي:مرحلة جدولة األنشطة: -2

  شروع؛حتديد الوقت الالزم إلجناز كل نشاط من أنشطة امل -

  تقدير التكاليف الالزمة إلجناز كل نشاط من األنشطة؛ -

    تقدير التكاليف الكلية إلجناز املشروع؛  -

  ختصيص املوارد املالية والبشرية الالزمة لكل نشاط من أنشطة املشروع.  -

  تتضمن هذه املرحلة ما يلي:مرحلة الرقابة: -3

  ه وفق ما خطط له؛يتم التحقق فيما إذا كان العمل قد مت تنفيذ -

  مراقبة وجود اختالفات يف املوارد املادية والبشرية املستخدمة عن الكميات املقدرة يف اخلطة؛ -

     اجراء التصحيحات الالزمة ملعاجلة االحنرافات ان وجدت والعمل على جتنب حدوثها يف املراحل الالحقة من املشروع. -

  ان أساسيتان يف تنفيذ جدولة املشروع مها: هناك طريقتأساليب جدولة املشاريع: -رابعا



م، هذه الطريقة بسيطة، 1917هي أحد أقدم الطرق املستخدمة يف جدولة األنشطة طورها هنري غانت عام : Gantt Chartخرائط جانت -1

  سهلة االعداد، سهلة القراءة وفعالة خاصة يف حتديد مدى التقدم وتنفيذ األنشطة ومراقبة الزمن.

ئط غانت من حمورين أحدمها أفقي واآلخر عمودي حيث يظهر احملور األفقي الزمن الالزم لتنفيذ النشاط مع حتديد البداية والنهاية لكل تتكون خرا

  نشاط، أما احملور العمودي فيظهر أنواع األنشطة الالزم امتامها.

      لتايل:حيتاج تنفيذ أحد املشاريع إىل القيام �ربعة أنشطة موضحة يف اجلدول امثال: 

  A B  C  D  اسم النشاط

  04  06  08  10  زمن النشاط(�ألسبوع)

، والنشاط Bو Aيبدأ بعد أسبوعني من بداية النشاطني  Cينطلقا يف نفس الوقت وبشكل متوازي، والنشاط  أن ميكنBو Aمع العلم أن النشاطني 

D  ال ميكن أن يبدأ إال بعد االنتهاء من النشاطC .  

  حل املثال: 

 16 14  12  10  8  6  4  2  الزمن  اطالنش

A 10                  

B  08                  

C  06                  

D  04                  

تعرف الشبكة على أ�ا متثيل بياين ألنشطة املشروع بطريقة تبني التسلسل والتتابع : Network Programmingالربجمة الشبكية -2

سار األنشطة من حلظة بداية املشروع وحىت النهاية مع توضيح املسارات احملتملة إل�اء املشروع وامل املنطقي ألنشطة املشروع واألوقات الالزمة لتنفيذ هذه

  احلرج.

  : تقنيات اجلدولة (طريقة املسار احلرج)08احملاضرة رقم 

ة حبيث يتم تنفيذها معين إن طريقة حتليل شبكات األعمال تفيد يف مساعدة املسري بتخطيط وجدولة العمليات املختلفة الالزمة إلداء عملية

إجنازه ككل   ت�على كفاية ممكنة، وهي شائعة يف برجمة إجناز املشاريع الكربى حبيث تسمح �لتحكم يف وقت اجناز خمتلف أنشطة املشروع و�لتايل يف وق

  كما تسمح �لعمل على ختفيض تكاليفه ومن األساليب الكثرية االستخدام يف حتليل شبكات األعمال جند:

  .Method Critical Pathطريقة املسار احلرج  -

  . Program Evaluation and Review Techniqueطريقة تقييم الربامج ومراجعة التقنيات  -

هي إحدى الطرق املستخدمة يف إدارة املشاريع مت تطويرها من قبل شركة (دوبونت األمريكية) يف عام : CPMتعريف طريقة املسار احلرج -أوال

عاجلة مشكلة إيقاف وحدات اإلنتاج للصيانة مث إعادة تشغيلها؛ حيث متكن هذه الطريقة من إعطاء صورة كاملة للمشروع بكل ما يشتمل م مل1957

  عليه من أعمال جزئية وتسلسلها واعتماد بعضها على بعض، حبيث تسمح �ختاذ القرارات على ضوء فهم جيد لتأثريها على كامل املشروع. 

   تتمثل أمهية هذه الطريقة يف:: CPMريقة املسار احلرج أمهية ط-�نيا

  احلصول على متثيل ختطيطي للمشروع؛ -

  التنبؤ �لوقت الالزم إل�اء املشروع؛ -

من  رداالتمييز بني األنشطة احلرجة وغري احلرجة يف املشروع، و�لتايل حتديد هامش املناورة املمكن �لنسبة لكل نشاط حيث ميكن نقل بعض املو  -

  األنشطة غري احلرجة وتركيزها على األنشطة احلرجة مما يساهم خبفض زمن املشروع مع ثبات التكلفة.

   تتمثل خطوات تطبيق طريقة املسار احلرج يف:: CPMخطوات تطبيق طريقة املسار احلرج -�لثا

  حتديد مجيع األنشطة اليت يتكون منها املشروع؛ -

  طقي الذي جيب أن تنفذ األنشطة طبقا له؛حتديد التسلسل أو الرتتيب املن -



  رسم خمطط شبكي بني األنشطة حسب الرتتيب الذي يتم التوصل إليه يف املرحلة الثانية؛ -

  حتديد املسار احلرج من املخطط الشبكي؛ -

   حتديد املخطط الشبكي بشكل دوري أثناء تنفيذ املشروع. -

  رج:  مفاهيم أساسية يف تطبيق طريقة املسار احل-رابعا

تيب احلدث يف تكتب يف داخلها (رقم أو حرف) متثل تر  بدائرةهو إجناز معني يتم عند نقطة معينة ومعروفة من الزمن، يعرب عنه بيانيا احلدث: -4-1

         الشبكة؛ قد يكون احلدث فرد� عندما يكون نتيجة لنشاط واحد، وقد يكون مركب عندما يكون نتيجة لعدة أنشطة.                 

  حدث                           حدث                                                                 

  

   

هو العمل الالزم إلمتام حدث معني، أو هو أي جزء من املشروع يستغرق وقتا له بداية و�اية ويتطلب ختصيص مورد من موارد املشروع النشاط: -4-2

يف رسم الشبكة وهو  ، وقد يكون النشاط ومهيا يستعان بهفعليارأسه ميثل اجتاه سري النشاط، حينئذ يكون النشاط  بسهمز، ويشار إليه بيانيا املراد إجنا

 . كل نشاط يوجد بني حدثني األول هو حدث البداية والثاين حدث النهاية (كما يفمتقطعال يكلف وقتا وال ماال وميثل يف الشبكة عن طريق خط 

  الشكل السابق).

هي األنشطة املتعاقبة وفق ترتيب معني، حيث ال ميكن إجناز النشاط الالحق إال بعد االنتهاء من النشاط السابق وتقدم يف الشبكة  األنشطة املتتابعة:-

  على النحو التايل:               

  1نشاط                         2نشاط                      3نشاط                                                            

  

هي األنشطة اليت ميكن إجنازها يف نفس الوقت، أي اجناز أي منها ال يتوقف على األخر، وميكن أن تكون هناك عدة أنشطة  األنشطة املتوازنة:-

لة وازنة مشرتكة يف حدث البداية أو يف حدث النهاية، ويظهر ذلك يف األمثمتوازنة، عمليا ميكن أن نصادف نشاطني متوازيني مستقلني أو أنشطة مت

  التالية:

  نشاطني متوازيني مشرتكني يف حدث البداية           نشاطني متوازيني مشرتكني يف حدث النهاية                     نشاطني متوازيني مستقلني      

  1نشاط        

   1نشاط                                      1نشاط                                                                          

  2نشاط        

  2نشاط                                       2نشاط                                                                       

  

تعد شبكة األعمال مبراعات العديد من النقاط أمهها أن كل نشاط ميثل بسهم واحد، وأن كل سهم يقع بني حدثني، كما  ة األعمال:شبك-4-3

  جيب أن يكون للمشروع بداية واحدة وأن مراعاة تتابع األنشطة تستوجب أحيا� إضافة أسهم ومهية زمن تنفيذها معدوم.      

  .C و Aبعد االنتهاء من النشاطني  Bوأنه يشرع يف تنفيذ النشاط  A, B, Cا يتكون من ثالثة أنشطة هي: نفرتض أنه لدينا مشروعمثال: 

  

                                                                                                                 C 

                                            A                        B  

                     

املسار احلرج هو املسار الذي يستغرق أطول وقت زمين ممكن من بني مجيع مسارات شبكة األعمال، أي أن جمموع أوقات هذا  املسار احلرج:-4-4

 رج وفق اخلطوات التالية:املسار هي اليت حتدد الوقت الالزم لالنتهاء من املشروع؛ ويتم حتديد املسار احل

  

A B 

1 2 3 4 

1 2 

3 4 

1 

2 

3 

3 

1 

2 

1 

2 

3 4 



  مرحلة الذهاب: -

  الوقت املبكر لبداية النشاط= الوقت املبكر لبداية النشاط السابق له + مدة اجناز النشاط السابق

  يكون الوقت املبكر لبداية أول نشاط صفرا.

  مرحلة اإل�ب: -

  املتأخر لتنفيذ آخر األنشطة. الوقت املتأخر لنهاية املشروع= الوقت املتأخر لنهاية املشروع أو الوقت

  أي يف أخر قمة يكون الوقت املبكر للبداية= الوقت املتأخر للنهاية.

  مدة تنفيذ النشاط الالحق-الوقت املتأخر لنهاية النشاط= الوقت املتأخر لنهاية النشاط الالحق

  اعداد جدول املراقبة الزمنية للمشروع: -

  النشاط احلرج  وقت السماح  األوقات املتأخرة  املبكرةاألوقات   مدة تنفيذ النشاط  اسم النشاط

    احلر  الكلي  للنهاية  للبداية  للنهاية  للبداية

                  

  الوقت املبكر لبداية النشاط + مدة تنفيذ هذا النشاطالوقت املبكر لنهاية النشاط= 

  مدة تنفيذ النشاط –الوقت املتأخر للنهاية الوقت املتأخر لبداية النشاط= 

  البداية املبكرة –البداية املتأخرة قت السماح الكلي= و 

  النهاية املبكرة –النهاية املتأخرة وقت السماح الكلي= 

  النهاية املبكرة للنشاط.-البداية املبكرة ألبكر نشاط الحقوقت السماح احلر= 

كل نشاط وكذا أوقات تنفيذ كل نشاط واألنشطة السابقة ل اجلدول التايل يظهر جمموعة األنشطة اليت يتكون منها مشروع بناء مسكنمثال تطبيقي: 

  �أل�م: 

  A B  C  D  E  F  G  H  اسم النشاط

  A  B  -  D  -  F  G  -  األنشطة السابقة

  4  20  6  24  20  12  20  6  الوقت الالزم لتنفيذ النشاط

  املطلوب:

  ارسم شبكة األعمال. -

  أحسب األوقات املبكرة للبداية وللنهاية. -

  ت املتأخرة للبداية وللنهاية.أحسب األوقا -

  حدد األنشطة احلرجة للمشروع. -

  حل املثال: 

  رسم شبكة األعمال:  -1

                                                                           B(20) 

                                        A (6)                                                                   C(12) 

                                                           D(20)                           E(24) 

                                        

                                    F(6)                                                                                   H(4) 

                                                                                  G(20)                                

 



 

  حساب األوقات:-2

  األوقات املبكرة لبداية كل نشاط: -2-1

  بدايةالوقت املبكر لل  النشاط

A 0  

B  0+6= 6  

C  6+20= 26  

D  0  

E  0+20= 20  

F  0  

G 0+6= 6  

H 6+20= 26  

  الوقت املتأخر لنهاية كل نشاط: -2-2

  الوقت املبكر للبداية  النشاط  

  

  املسار األول

C 44  

B  44-12= 32 

A  32-20= 12  

  E  44 املسار الثاين

D  44-24= 20  

  

 املسار الثالث

H  44  

G 44-4= 40  

F 40-20= 20  

  تدوين األوقات يف جدول املراقبة الزمنية للمشروع: -3

مدة تنفيذ   النشاط

  النشاط

النشاط   السماح الكلي  األوقات املتأخرة  األوقات املبكرة

  للنهاية  للبداية  للنهاية  للبداية  احلرج

A 6  0  0+6= 6  12-6= 6  12  6-0= 6  -  

B  20  6  6+20= 26  32-20= 12  32  12-6= 6  -  

C  12  26  26+12= 38  44-12= 32   44  32-26= 6  -  

D  20  0  0+20= 20  20-20= 0  20  0-0= 0  حرج  

E  24  20  20+24= 44  44-24= 20  44  20-20= 0  حرج  

F  6  0  0+6= 6  20-6= 14  20  14-0= 14  -  

G 20  6  6+20= 26  40-20= 20  40  20-6= 14  -  

H 4  26  26+4= 30  44-4= 40  44  40-26= 14  -  

 

 



    : احلرجرسم شبكة األعمال وحتديد املسار -4

                                                                                  B(20)  

                                         A (6)                                                                   C(12) 

                                                       D(20)                                     E(24)  

                                        

                                      F(6)                                                                                  H(4) 

                                                                                    G(20)                                 

 

  : إمتام املشروع-09-احملاضرة رقم 

ءات  عد التأكد من تنفيذ كل ما كان خمطط له من أنشطة وإجراهذه املرحلة من دورة حياة املشروع اليت تعمل فيها املنظمة على إ�اء املشروع ب

ليت جيب أن اكما تقوم �لبدء يف إجراءات التقييم والعمل على االستفادة من نتائج التقييم كدراسة حالة تستخدمها مستقبال يف تنفيذ مشاريع جديدة و 

  تشمل: 

، وهنا جيب لية املتبقية وتسليم التقارير الفنية واملالية النهائية للمشروع للجهة الداعمةإ�اء مجيع األنشطة املخطط هلا وتسليم مجيع املخصصات املا -

  مراعاة:

  * االنتباه لزمن انتهاء املشروع حبيث ال تصرف أي مبالغ مالية بعد الوقت احملدد إل�اء املشروع وحبسب العقد املوقع؛

  ارير التقييمات النهائية، التحد�ت والدروس النهائية؛* أن حتتوي التقارير النهائية على تفاصيل األنشطة، تق

  * التأكد من الداعم فيما إذا كان لديه منوذج حمدد للتقارير الفنية واملالية.

  أرشفة و�ئق املشروع: يفضل أن تتم األرشفة يدو� وآليا وجيب أن حتتوي امللفات على اآليت: -

  * العقود؛

  * اخلطط؛

  * التقارير؛

  ؛* املراسالت

  * حماضر االجتماعات؛

  * قوائم التواصل؛

  * النماذج املستخدمة مثل منوذج االستمارات، الكشوفات...اخل وكال حبسب نوعية املشروع؛

  * التوثيق اإلعالمي مثل اإلعال�ت، املواد التعريفية عن املشروع، صور عن املشروع.

شروع مت ا�اءه يف ظل احملددات الرئيسية (الزمن، التكلفة واجلودة)، وأن املشروع حقق اجراء تقييم �ائي للمشروع: وذلك من أجل التأكد من أن امل -

ا يف مرحلة هاألهداف والنتائج املرجوة، كما يتم يف هذه املرحلة اإلجابة عن السؤال: كيف أعرف أين حصلت على هذه النتائج؟ أي النتائج اليت مت وضع

  .  التخطيط وفقا للمؤشرات اليت حددت سابقا

هو التحقق بصورة موضوعية وشاملة من مالءمة النشاطات وفعاليا�ا وكفاء�ا و�ثريها يف ضوء ما نتوخاه من أهداف،  تعريف التقييم النهائي:-أوال

غريات املمكنة ليتم توهي عملية تنظيمية �دف إىل تقييم شامل للتجربة بشكل عام، وحتديد أثر هذا العمل وفعاليته وكفاءته مع األخذ يف االعتبار امل

  حتسني العمل ومساعدة اإلدارة يف وضع القرار يف املستقبل. ويتضمن التقييم:

  النظرة يف املشروع مبعىن اهلدف من املشروع، الفرق الذي أراد احداثه واألثر الذي أراد تركه؛ -

  تقدير التقدم حنو حتقيق اهلدف؛ -

  الرؤية إىل اسرتاتيجية املشروع؛ -

  ىل كيفية عملها مبعىن هل مت استخدام املوارد بكفاءة، كم كانت كلفة الفرصة البديلة، ما هي اآل�ر املرتتبة يف طريقة تنظيم املشروع.الرؤية إ -

20  20  44  44  0    0  

12   6  32  26  

20  6  40  26  



  تتمثل هذه االعتبارات يف:  االعتبارات الواجب أخذها بعني االعتبار يف عملية التقييم:-�نيا

  هي املشكلة املراد معاجلتها �ملشروع وملاذا اختذ قرار عمل التقييم.وضع اخللفية: وهي حتدد ما هو املشروع وما  -

  اهلدف من التقييم: حتديد ما نريده من التقييم وما نسعى لتحقيقه من هذا التقييم. -

  أسئلة رئيسية يف التقييم: ما هي األسئلة اليت سيجيب عليها التقييم: -

  تفادة؟* من هو املستفيد من املشروع؟ زما هي طرق االس

  * ما هي الدروس املستفادة عند الرغبة يف تنفيذ املشروع مرة أخرى؟

  * كيف ميكن تطوير فعالية وكفاءة الرب�مج؟

  طريقة عمل التقييم: وهي الطرق اليت ينفذ �ا التقييم وطرق مجع املعلومات. -

  لعمل.املوارد ووقت التنفيذ: حتديد زمن التقييم ومدته وتكلفته واحتياجات فريق ا -

اغبة هذه آخر خطوة من احللقات اليت تكون مراحل التقييم ويف الغالب ال تقوم أي منظمة بعملية متابعة وتقييم إال وهي ر  استعمال نتائج التقييم:-�لثا

يما خيص املشروع مث القيام رات فيف استعمال تلك النتائج واالستفادة منها إذا متت يف الوقت املناسب؛ وأمهية هذه النتائج تكمن يف استعماهلا ألخذ قرا

 مبا هو واجب �لنسبة للمستقبل أما �لنسبة لطرق استعمال نتائج التقييم فهي متعددة. 

  يف هذه املرحلة يتم: ضمان استدامة املشروع يف مرحلة ا�اء املشروع:-رابعا

  تقييم نتائج املشروع اليت مت التخطيط هلا بشكل موضوعي؛ -

  ئج التقييم يف حتسني الوضع وتصحيح اخلطأ سواء مبشروع مكمل أو حتسني وتطوير املشروع احلايل؛االستفادة من نتا -

  ربط االحتياجات احلالية للمستهدفني والتغريات اليت متت مبخرجات ونتائج املشروع؛ -

  أن تكون أنشطة املشروع مرتابطة ومتكاملة؛ -

  عتماد على أنفسهم؛أن تسعى مجيع املشاريع لتمكني املستفيدين من اال -

 قائمة املراجع: 

  .2008عبد الرمحن اجلبوري، إدارة املشاريع، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  -

  .2005كاظم جاسم العيساوي، دراسات اجلدوى االقتصادية وتقييم املشروعات، دار املناهج للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان، األردن،   -

     .2006لبنان،بريوت،  ،العربية النهضة دار ،جدواها االقتصادية ودراسة املشاريع إدارة ،بلوط إبراهيمحسن  -

  .2009، األردن، عمان ،والطباعة والتوزيع للنشر املسرية دار العامة، املشروعات إدارة العلي، حممد الستار عبد -

  .2005، األردن، عمان ،اإلدارية للتنمية العربية املنظمة منشورات املشروعات، وتقييم إدارة نصري، نعيم -

  .2004عبد الرسول عبد الرزاق املوسوي، دراسات اجلدوى وتقييم املشروعات، دار وائل للنشر، عمان،  -

  .2008 عمان، األردن، والتوزيع، للنشر املناهج دار األوىل، الطبعة املشروعات، وتقييم اجلدوى دراسات إعداد أسس محندي، �جي قاسم -

  

  

  

  

 


