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1.4 وضع ميثاق املشروع

موارد  استغالل  بصالحية  املشـروع  مدير  ومتد  مشروع  بنشوء  رسمياً  الصالحية  متنح  التي  الوثيقة  تطوير  عملية  هو  املشروع  ميثاق  وضع 

املؤسسة في أنشطة املشروع. إن املنافع الرئيسية لهذه العملية هي أنها توفر رابًطا مباشرًا بني املشروع واألهداف االستراتيجية للمؤسسة، 

أو في نقاط محددة مسبقاً في املشروع.  وتنشئ سجالً رسمًيا للمشروع وتعرض االلتزام التنظيمي باملشروع. وتُؤدَّىَ هذه العملية مرة واحدة 

يوضح الشكل 4-2 مدخالت وأدوات وأساليب ومخرجات العملية. ويعرض الشكل 4-3 مخطط تدفق البيانات للعملية.

الشكل 4-2. وضع ميثاق املشروع: املدخالت، واألدوات واألساليب، واخملرجات
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الشكل 4-3. وضع ميثاق املشروع: مخطط تدفق البيانات
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4.4 إدارة معرفة املشروع

إدارة معرفة املشروع هي عملية استخدام املعرفة احلالية وتكوين معرفة جديدة لتحقيق أهداف املشروع واملساهمة في التعلم املؤسسي. 

املنافع األساسية لهذه العملية هي رفع املعرفة التنظيمية املسبقة إلنتاج أو حتسني نواجت املشروع، وإتاحة املعرفة التي أنشأها املشروع لدعم 

وأساليب  وأدوات  مدخالت   8-4 الشكل  يوضح  املشروع.  مدار  على  العملية  هذه  وتُؤدَّىَ  املستقبلية.  املراحل  أو  واملشاريع  التنظيمية  العمليات 

ومخرجات هذه العملية. ويعرض الشكل 4-9 مخطط تدفق البيانات للعملية.

الشكل 4-8. إدارة معرفة املشروع: املدخالت، واألدوات واألساليب، واخملرجات
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الشكل 4-9. إدارة معرفة املشروع: مخطط تدفق البيانات
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2.3.4.4 حتديثات خطة إدارة املشروع

ذ أي تغيير في خطة إدارة املشروع من خالل عملية التحكم في التغيير اخلاصة باملؤسسة عن طريق طلب التغيير. وميكن حتديث أي مكون  يُنفَّ

في خطة إدارة املشروع نتيجة هذه العملية.

3.3.4.4 حتديثات أصول عمليات املؤسسة

جميع املشاريع تنشيء معرفة جديدة، وبعض هذه املعرفة يكون مدونًا أو مدمًجا في التسليمات أو مدمًجا في التحسينات التي جترى على 

العمليات واإلجراءات نتيجة عملية إدارة معرفة املشروع. كما ميكن تدوين أو دمج املعرفة القائمة للمرة األولى نتيجة هذه العملية، على سبيل 

املثال، إذا ُجرّبَت فكرة قائمة إلجراء جديد في املشروع وثبت جناحها.

وميكن حتديث أي مصدر لعمليات املؤسسة نتيجة هذه العملية.

5.4 املتابعة والتحكم في عمل املشروع

املتابعة والتحكم في عمل املشروع هي عـمليـة متـابعـة ومراجعة وإعداد تقرير ما يُحرَز من تقدم كلي نحو حتقيق أهداف األداء احملددة في 

خطة إدارة املشـروع. املنافع األساسية لهذه العملية هي أنها تتيح للمعنيني باملشروع فهم احلالة احلالية للمشروع والتعرف على اإلجراءات التي 

اتُخذَت ملعاجلة أي إشكاالت تتعلق باألداء وامتالك الرؤية حول حالة املشروع املستقبلية مع توقعات التكلفة واجلدول الزمني. وتُؤدَّىَ هذه العملية 

على مدار املشروع. يوضح الشكل 4-10 مدخالت وأدوات وأساليب ومخرجات هذه العملية. ويعرض الشكل 4-11 مخطط تدفق البيانات للعملية.

الشكل 4-10. املتابعة والتحكم في عمل املشروع: املدخالت، واألدوات واألساليب، واخملرجات
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2.5 جتميع املتطلبات

جتميع املتطلبات هي عملية حتديد احتياجات ومتطلبات املعنيني باملشروع، وتوثيقها، وإدارتها لتحقيق أهداف املشروع. املنفعة األساسية لهذه 

العملية هي أنها توفر األساس لتحديد نطاق املنتج ونطاق املشروع. وتُؤدَّىَ هذه العملية مرة واحدة أو في نقاط محددة مسبًقا في املشروع. يوّضح 

الشكل 5-4 مدخالت وأدوات وأساليب ومخرجات هذه العملية. يوّضح الشكل 5-5 مخطط تدفق البيانات اخلاص بالعملية.

الشكل 5-4. جتميع املتطلبات: املدخالت، واألدوات واألساليب، واخملرجات
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1.6 وضع خطة إدارة اجلدول الزمني

خطة إدارة اجلدول الزمني هي العملية التي حتدد السياسات واإلجراءات والوثائق املستخدمة في تخطيط اجلدول الزمني للمشروع وتطويره 

وإدارته وتنفيذه ومراقبته. املنفعة األساسية لهذه العملية هي أنها توفر اإلرشاد والتوجيه بشأن كيفية إدارة اجلدول الزمني للمشروع على مدار 

املشروع. وتُؤدَّىَ هذه العملية مرة واحدة أو في نقاط مسبقة التحديد في املشروع. يوضح الشكل 6-3 مدخالت وأدوات وأساليب ومخرجات هذه 

العملية. ويعرض الشكل 6-4 مخطط تدفق البيانات للعملية.

الشكل 6-3. وضع خطة إدارة اجلدول الزمني: املدخالت، واألدوات واألساليب، واخملرجات

الشكل 6-4. وضع خطة إدارة اجلدول الزمني: مخطط تدفق البيانات

• Project
   charter

1.4
وضع ميثاق

املشروع

1.6
وضع خطة إدارة
اجلدول الزمني

• ميثاق املشروع

خطة إدارة
املشروع

خطة إدارة
املشروع

خطة إدارة املشروع
• خطة إدارة النطاق

•  أسلوب التطوير

• خطة إدارة اجلدول الزمني

املشروع/املؤسسة

• العوامل احمليطة باملشروع
• أصول عمليات املؤسسة



اجلزء 1 - الدليل  180

1.1.6 وضع خطة إدارة اجلدول الزمني: املدخالت

1.1.1.6 ميثاق املشروع

ح في القسم 1.3.1.4. يحدد ميثاق املشروع اجلدول الزمني املوجز للمعالم التي ستؤثر على إدارة اجلدول الزمني للمشروع. ُموضَّ

2.1.1.6 خطة إدارة املشروع

حة في القسم 1.3.2.4. وتشمل مكونات خطة إدارة املشروع، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي: موضَّ

uu حة في القسم 1.3.1.5. تصف خطة إدارة النطاق طريقة حتديد ووضع النطاق والتي ستوفر معلومات بشأن خطة إدارة النطاق. ُموضَّ

طريقة وضع اجلدول الزمني.

uu ح في القسم 1.3.2.4. يساعد أسلوب تطوير املنتج في حتديد أسلوب اجلدولة الزمنية وأساليب التقدير وأدوات أسلوب التطوير. ُموضَّ

اجلدولة الزمنية وأساليب التحكم باجلدول الزمني.

3.1.1.6 العوامل احمليطة باملشروع

تشمل العوامل احمليطة باملشروع والتي قد تؤثر في عملية وضع خطة إدارة اجلدول الزمني، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي:

uu،الثقافة املؤسسية والهيكل التنظيمي

uu،توفر موارد الفريق وتوفر املهارات واملوارد الفعلية

uu،برمجيات اجلدولة الزمنية

uu.وقواعد البيانات التجارية مثل البيانات التقديرية املعيارية

4.1.1.6 أصول عمليات املؤسسة

تشمل أصول عمليات املؤسسة والتي قد تؤثر في عملية وضع خطة إدارة اجلدول الزمني، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي:

uu،مخزون املعلومات السابقة والدروس املستفادة

uu.اإلرشادات واإلجراءات والسياسات القائمة الرسمية والغير رسمية التي تتعلق بوضع اجلدول الزمني وإدارته والتحكم فيه

uu،اإلرشادات واملعايير الالزمة لتخصيص مجموعة العمليات واإلجراءات القياسية في املؤسسة التي من شأنها تلبية احتياجات املشروع اخلاصة

uu،القوالب والنماذج

uu.وأدوات املراقبة واإلبالغ
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2.6 حتديد األنشطة

ذ كي يتم إنتاج مخرجات املشروع. املنفعة األساسية لهذه العملية هي جتزئة  حتديد األنشطة هي عملية حتديد وتوثيق إجراءات معينة تُنفَّ

مجموعات العمل إلى أنشطة للجدول الزمني توفر أساًسا لتقييم عمل املشروع، وجدولته، وتنفيذه، ومراقبته والتحكم فيه. وتُؤدَّىَ هذه العملية 

اخلاص  البيانات  تدفق  6-6 مخطط  الشكل  يوّضح  العملية.  ومخرجات هذه  وأساليب  وأدوات  6-5 مدخالت  الشكل  يوضح  املشروع.  مدار  على 

بالعملية.

الشكل 6-5. حتديد األنشطة: املدخالت، واألدوات واألساليب، واخملرجات

الشكل 6-6. حتديد األنشطة.: مخطط تدفق البيانات

حتديد األنشطة

ارجاتاألدوات واألساليباملدخالت
1. خطة إدارة املشروع

     • خطة إدارة اجلدول الزمني
     • اخلط املرجعي للنطاق

2. العوامل احمليطة باملشروع
3. أصول عمليات املؤسسة

1. استشارة اخلبير
2. التجزئة

3. التخطيط املتدرج
4. االجتماعات

1. قائمة األنشطة
2. خصائص األنشطة

3. قائمة املعالم
4. طلبات التغيير

5. حتديثات خطة إدارة املشروع
     • اخلط املرجعي للجدول الزمني

     • اخلط املرجعي للتكلفة
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uu هذه باملشاريع.  املرتبطة  غير  واألنشطة  املشاريع  أنشطة  بني  عالقة  على  اخلارجية  االعتماديات  تنطوي  اخلارجية.  االعتماديات 

االعتماديات عادة ما تكون خارج سيطرة فريق املشروع. على سبيل املثال، قد يكون نشاط االختبار في مشروع برمجيات معتمدا على 

تسليم أجهزة من مصدر خارجي، أو قد يتعني عقد جلسات االستماع البيئية احلكومية قبل البدء في إعداد املوقع في مشروع إنشائي. 

ويحدد فريق إدارة املشروع أي االعتماديات تكون خارجية أثناء عملية تسلسل األنشطة.

uu فريق سيطرة  حتت  تكون  ما  وعادة  املشروع  أنشطة  بني  أسبقية  عالقة  على  الداخلية  االعتماديات  تنطوي  الداخلية.  االعتماديات 

املشروع. على سبيل املثال، إذا كان الفريق غير قادر على اختبار آلة حتى يجمعونها، فهناك اعتمادية إلزامية داخلية. ويحدد فريق إدارة 

املشروع أي االعتماديات تكون داخلية أثناء عملية تسلسل األنشطة.

3.2.3.6 فترات السبق وفترات التأخير

فترة السبق هي مقدار الفترة الزمنية التي بها ميكن تقدمي نشاط الحق بالنسبة لنشاط سابق. على سبيل املثال، في أحد املشاريع لبناء مبنى 

جديد للمكاتب، ميكن جدولة أعمال تطوير املناظر الطبيعية لكي تبدأ قبل أسبوعني من استكمال األعمال غير املنتهية اجملدولة زمنياً. وسوف 

تظهر هذه بوصفها عالقة نهاية إلى بداية بفارق فترة سبق أسبوعني كما هو مبني في الشكل 6-10. وغالبا ما متثل فترة السبق كقيمة سالبة 

لفترة التأخير في برامج اجلدولة.

الشكل 6-10. أمثلة لفترات السبق وفترات التأخير
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4.6 تقدير مدد األنشطة

تقدير مدد النشاط هي عملية تقدير عدد فترات العمل الالزمة إلكمال األنشطة املنفردة باستخدام املوارد التي مت تقديرها. املنفعة األساسية 

لهذه العملية هي أنها توفر مقدار الوقت الالزم لكل نشاط كي يكتمل. وتُؤدَّىَ هذه العملية على مدار املشروع. يوضح الشكل 6-12 مدخالت 

وأدوات وأساليب ومخرجات هذه العملية. يوضح الشكل 6-13 مخطط تدفق البيانات اخلاص بالعملية.

الشكل 6-12. تقدير مدد النشاط: املدخالت، واألدوات واألساليب، واخملرجات
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1.7 وضع خطة إدارة التكاليف

املنفعة  بها.  والتحكم  ومراقبتها  وإدارتها  ميزانيتها  ووضع  املشروع،  تكاليف  تقدير  كيفية  حتديد  عملية  هي  التكاليف  إدارة  خطة  وضع 

األساسية لهذه العملية هي أنها توفر اإلرشاد والتوجيه بشأن كيفية إدارة تكاليف املشروع على مدار املشروع. وتُؤدَّىَ هذه العملية مرة واحدة أو 

في نقاط مسبقة التحديد في املشروع. يوضح الشكل 7-2 مدخالت وأدوات وأساليب ومخرجات هذه العملية. يوّضح الشكل 7-3 مخطط تدفق 

البيانات اخلاص بالعملية.

الشكل 7-2. وضع خطة إدارة التكاليف: املدخالت، واألدوات واألساليب، واخملرجات

الشكل 7-3. وضع خطة إدارة التكاليف: مخطط تدفق البيانات

• Project
   charter

خطة
إدارة املشروع

خطة
إدارة املشروع

املشروع/املؤسسة

1.4
وضع ميثاق

املشروع

1.7
وضع خطة

إدارة التكاليف

•  ميثاق املشروع

خطة إدارة املشروع
•  خطة إدارة اجلدول الزمني

•  خطة إدارة ااطر

•  خطة إدارة التكاليف

•  العوامل احمليطة باملشروع
•  أصول عمليات املؤسسة
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الشكل 3-1. مجموعة عمليات التخطيط
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1.2.5 مكونات خطة إدارة املشروع

تشمل األمثلة على مكونات خطة إدارة املشروع التي ميكن أن تكون مدخالت لهذه العملية، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي:

uu،خطة إدارة التغيير

uu،خطة إدارة التهيئة

uu،اخلط املرجعي للنطاق

uu،اخلط املرجعي للجدول الزمني

uu.واخلط املرجعي للتكلفة

2.2.5 أمثلة وثائق املشروع

تشمل األمثلة على وثائق املشروع التي ميكن أن تكون مدخالت لهذه العملية، على سبيل املثال ال احلصر، ما يلي:

uu،أساس التقديرات

uu ،مصفوفة تتبع املتطلبات

uu،تقرير اخملاطر

uu.و سجل التغيير

3.2.5 حتديثات خطة إدارة املشروع

ميكن حتديث أي مكون في خطة إدارة املشروع نتيجة هذه العملية.

4.2.5 حتديثات وثائق املشروع

ميكن تغيير أي وثيقة مشروع خاضعة للسيطرة رسمًيا نتيجة هذه العملية. يشمل أحد وثائق املشروع التي ميكن حتديثها عادةً نتيجة لهذه 
العملية،  على سبيل املثال ال احلصر، سجل التغيير. يُستخَدم سجل التغيير في توثيق التغييرات التي حتدث أثناء املشروع.
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