
www.massira.jo



تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف األولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

www.massira.jo



www.massira.jo



4

اإلهداء

أهدي هذا الكتاب إىل أحبايب طلبة العلم وإىل 
الدارسني والباحثني الكرام يف كافة جامعات 

الكبري العريب  الوطن  العايل يف  التعليم  ومؤسسات 
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فهر�س املحتويات
●  19 ����������������������������������������������������������� مقدمة الكتاب 

الف�صل الأول
املفاهيم الأ�صا�صية يف اإدارة امل�صاريع  

●  23 �������������������������������������� الدراسية للفصل األول األهداف 
● 23  ��������������������������������������������������������������� مقدمة
● 24  ����������������������������������������������������� املرشوع  تعريف 
●  25 ������������������������������������������������������ الربنامج تعريف 
●  26 ���������������������������������������������������� املرشوع  خصائص 
●   27 ��������������������������������������������������������� إدارة املرشوع
●  29 ��������������������������������������������������� دورة حياة املرشوع 
●  33 �������������������������������������������������������� املشاريع  أنواع 
●  33 ����������������������������� العالقة باملرشوع  أصحاب املصلحة وذات 
●   35 ��������������������������������������������������� الفصل األول أسئلة 
مراجع الفصل األول�������������������������������������������������� 36  ●

الف�صل الثاين
اختيار امل�صروع    

●  39 �������������������������������������� الثاين للفصل  الدراسية  األهداف 
املرشوع������������������������������������������������� 39  ● اختيار  مفهوم 
●     39 ������������������������������������������������ املشاريع  اختيار  معايري 
●    40 ���������������������������������� أنواع نامذج وأساليب اختيار املرشوع

   أوالً: النامذج غري العددية��������������������������������������������� 41 
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   ثانيًا: النامذج الرقمية ������������������������������������������������� 41 
●   47 ��������������������������������������������������� الثاين  الفصل  أسئلة 
●  48 �������������������������������������������������� الثاين الفصل  مراجع 

الف�صل الثالث
اختيار مدير امل�صروع    

●  51 ������������������������������������ الثالث  للفصل  الدراسية  األهداف 
●  53 �������������������������������������� املرشوع  ملدير  الوظيفية  املسارات 
متطلبات خاصة عىل مدير املرشوع������������������������������������� 53  ●
●  55 ���������������������������������� خصائص ومواصفات مدير املرشوع 
●          56 ��������������������������������������������� املرشوع  مسؤوليات مدير 
●               58 ������������������������������������������������� الثالث  الفصل  أسئلة 
●    59 ������������������������������������������������ الثالث  الفصل  مراجع 

الف�صل الرابع  
تخطيط امل�صروع  

●          63 �������������������������������������� الرابع للفصل  الدراسية  األهداف 
●  63 ���������������������������������������������������������������� مقدمة
●     64 ��������������������������������������� احلاجة إىل التخطيط يف املشاريع
●    64 ������������������������������������������������������� التخطيط  ماهية 
●         65 ������������������������������������������������������� التخطيط  أنواع 
●      65 ������������������������������������������������������� املرشوع ختطيط 
●      65 ���������������������������������������������� املرشوع مكونات ختطيط 
●  67 ��������������������������������������������� للمرشوع املرجعية  الوثيقة 
●       68 ��������� االعتبارات الواجب أخذها بعني االعتبار عند ختطيط املرشوع 
●         68 ���������������������������������������������������������� املرشوع  بيئة 
●  70 ���������������������������������������� اإلنشائية  املشاريع  يف  التخطيط 
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●      71 ������������������������������� التخطيط والسيطرة عىل املرشوع  أدوات 
●       72 �������������������������������������������������� مزايا ختطيط املرشوع
●         73 ��������������������������������������������������� الرابع الفصل  أسئلة 
الرابع�������������������������������������������������� 74  ● الفصل  مراجع 

الف�صل اخلام�س  
تنظيم امل�صروع  

●        77 �������������������������������������� األهداف الدراسية للفصل اخلامس 
مفهوم التنظيم������������������������������������������������������������ 77       ●
عنارص التنظيم اإلدارية��������������������������������������������������� 78            ●
●             78 �������������������������������������������������� فوائد الوظيفة التنظيمية 
●      78 ����������������������������������������������������������� تنظيم املرشوع 
●                81 ���������������������������������������������������� صيغ تنظيم للمرشوع
اهليكل التنظيمي للمرشوع������������������������������������������������ 85  ●
املكتب التنفيذي للمرشوع������������������������������������������������ 88                ●
●            88 ���������������� جممل النصائح الواجب اتباعها عند تنظيم وتنفيذ املرشوع 
أسئلة الفصل اخلامس ���������������������������������������������������� 89              ●
●  90 �������������������������������������������������� مراجع الفصل اخلامس 

الف�صل ال�صاد�س  
اإدارة ال�صراع يف امل�صاريع وحل اخلالفات فيها  

●        93 �������������������������������������� األهداف الدراسية للفصل السادس 
مقدمة�������������������������������������������������������������������� 93   ●
●   94 ����������������������������������������������������������  تعريف الرصاع
●  94 ���������������������������������������������� مستويات الرصاع التنظيمي 
●  95 ������������������������������������������������������ الرصاع يف املشاريع 
●  95 ��������� مصادر الرصاع الرئيسة أثناء املراحل املختلفة لدورة حياة املرشوع

www.massira.jo



8

●  97 �����������������������������������������  أساليب حل الرصاع يف املشاريع 
أسئلة الفصل السادس���������������������������������������������������� 99  ●
●  100 �������������������������������������������������� مراجع الفصل السادس

الف�صل ال�صابع   
اجلدولة و�صبكات العمل للم�صاريع  

األهداف الدراسية للفصل السابع ���������������������������������������� 103     ●
أوالً: اجلدولة ������������������������������������������������������������ 103  ●

 105 ��������������������������������������������������������    خريطة جانت
ثانيًا: شبكات األعامل ���������������������������������������������������� 107  ●

  108 ����������������������������������������������    مفهوم شبكات األعامل 
  108 �����������������������������������������������    قواعد رسم شبكات العمل
   أهم املصطلحات املستخدمة يف حتليل شبكات األعامل��������������������� 109  
   110 �������������������������������������    أشكال وصيغ تصميم شبكات العمل
 116 ��������������������������    مراحل تنفيذ املرشوع عىل أساس شبكات العمل
117  ������)CPM/ PERT( أوجه الشبه واالختالف بني أسلويب شبكات األعامل   

●   122 ����������������������������������������������������� أسئلة الفصل السابع 
●  123 ���������������������������������������������������� مراجع الفصل السابع

الف�صل الثامن    
  )CPM( اأ�صلوب م�صار احلرج

●     127 ���������������������������������������� األهداف الدراسية للفصل الثامن 
مقدمة�������������������������������������������������������������������� 127   ●
●  127 ������������������������������)CPM( اخلطوات الالزمة الستخدام أسلوب
●  128 ��������������������� )CPM( احلسابات الكمية الالزمة لتطبيق املسار احلرج

    أوالً: احلسابات األمامية�������������������������������������������������� 129 
    ثانيًا: احلسابات اخللفية��������������������������������������������������� 129 
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أسئلة الفصل الثامن������������������������������������������������������ 138      ●
مراجع الفصل الثامن����������������������������������������������������� 139   ●

الف�سل التا�سع    
تخفي�ض وقت اإمتام امل�سروع  

األهداف الدراسية للفصل التاسع ���������������������������������������� 143    ●
●  143 ����������������� أوالً: أسباب ختفيض وقت إمتام املرشوع والتعجيل بإهنائه
●  145 ���������������������������������������������  ثانيًا: خطة ختفيض األنشطة 
●  148 ������������������������������� اخلطوات التي تتبع لتخفيض وقت املرشوع
●  149 ����������������������� ختفيض وقت إمتام املرشوع يف حالة امليزانية املفتوحة
ختفيض وقت إمتام املرشوع يف حالة امليزانية املحددة������������������������ 156   ●
●   162 ����������������������������������������������������� أسئلة الفصل التاسع 
●   163 ���������������������������������������������������� مراجع الفصل التاسع

الف�سل العا�سر   
  )PERT( اأ�سلوب تقييم ومراجعة الربنامج

●       167 ��������������������������������������� األهداف الدراسية للفصل العارش 
مقدمة�������������������������������������������������������������������� 167           ●
●    168 ������������������������������������������������������ وقت إنجاز النشاط 
●    168 ��������������������������������������� PERT التوزيع االحتاميل يف أسلوب

   أوالً: التوزيع االحتاميل التجريبي������������������������������������������ 169  
  170 �������������������������������������������    ثانيًا: التوزيع االحتاميل الريايض

●        176 �������������������������������������������������������� التحليل االحتاميل
ملحق الفصل العارش����������������������������������������������������� 180   ●
أسئلة الفصل العارش ����������������������������������������������������� 182   ●
●  183 ���������������������������������������������������� مراجع الفصل العارش
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الف�شل احلادي ع�شر   
    )PERT/COST( شبط التكاليف يف ظل اأ�شلوب�

●  187 ��������������������������������� األهداف الدراسية للفصل احلادي عرش  
مقدمة�������������������������������������������������������������������� 187        ●
●  189 �������������������������������� أوالً: تقسيم املرشوع إىل مراحله األساسية
●  191 �������������������������������� ثانيًا: تقدير التكاليف الالزمة هلذه املراحل
●  193 ������������������������������������� ثالثًا: حتديد املوازنة التقديرية لإلنفاق
●  200 ��������������������������������������������� رابعًا: ضبط تكاليف املرشوع
●  204 �������������������������������������������PERT/ COST حمددات أسلوب
●  204 ������������������������������������� مدخل شامل لقياس إنتاجية املرشوع
●  207 ����������������������������������������������� أسئلة الفصل احلادي عرش 
●  208 ���������������������������������������������� مراجع الفصل احلادي عرش 

الف�شل الثاين ع�شر   
املتابعة وال�شيطرة وموازنة امل�شروع 

●    211 ������������������������������������ األهداف الدراسية للفصل الثاين عرش
متابعة تنفيذ املرشوعات �������������������������������������������������� 211    ●
●    212 �������������������������������������� جماالت رقابة ومتابعة تنفيذ املرشوع 
وسائل الرقابة عىل أعامل املرشوع ����������������������������������������� 213   ●
●  214 ���������������������������������������������������� السيطرة عىل املرشوع 
●  214 ��������������������������������������� مفهوم عملية السيطرة عىل املرشوع 
أنامط السيطرة عىل املرشوع ����������������������������������������������� 217  ●
السيطرة املحكمة عىل املرشوع �������������������������������������������� 222  ●
●        225 ������������������������������������������������������ السيطرة عىل الزمن 
إعداد موازنة املرشوع����������������������������������������������������� 239  ●
●         255 ������������������������������������������������� أسئلة الفصل الثاين عرش 
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مراجع الفصل الثاين عرش ������������������������������������������������ 256  ●

الف�صل  الثالث  ع�صر   
مراقبة امل�صروع  

●      259 ���������������������������������� األهداف الدراسية للفصل الثالث عرش 
مقدمة�������������������������������������������������������������������� 259   ●
●  260 ������������������������������������������������������������ مفهوم الرقابة
●  260 ������������������������������������������������� أمهية الرقابة عىل املرشوع
●  261 ������������������������������������������ العنارص الرئيسية ملراقبة املرشوع
●  262 ������������������������������������������������������������� أنواع  الرقابة
●  263 ������������������������������������������������������������ آليات الرقابة 

 263 ��������������������������������������������������    أوالً: مراقبة علم الضبط
   ثانيًا: مراقبة املرور / عدم املرور������������������������������������������� 264   
   ثالثًا: املراقبة الالحقة������������������������������������������������������ 264  

خصائص نظام الرقابة اجليد والفّعال�������������������������������������� 265  ●
●  265 ����������������������������������������������� مكونات نظام املراقبة اجليد
استعامالت نتائج املراقبة ) أهداف املراقبة (�������������������������������� 266  ●
أسئلة الفصل الثالث عرش ������������������������������������������������ 267     ●
●  268 ���������������������������������������������� مراجع الفصل الثالث عرش 

الف�صل الرابع ع�صر    
اإنهاء امل�صروع   

●  271 ����������������������������������� األهداف الدراسية للفصل الرابع عرش 
مقدمة�������������������������������������������������������������������� 271          ●
●  272 ����������������������������������������������������� أسباب إهناء املرشوع
األساليب والطرق إلهناء املرشوع����������������������������������������� 273  ●

           273 ���������������������������������������������������     إهناء املرشوع باالنطفاء
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    اإلهناء باإلضافة���������������������������������������������������������� 274  
    اإلهناء للمرشوع بالتكامل������������������������������������������������ 274 
 275 ������������������������������������������������     اإلهناء للمرشوع باملجاعة

●                       275 ������������� عملية إهناء املرشوع ومسؤوليات مدير املرشوع اخلاصة بذلك
●         278 ��������������������������������������� التقرير النهائي للمرشوع بعد إهنائه
●  278 ������������������������������� إهناء املرشوع باجلودة واملواصفات املطلوبة 
●  279 ������������������������������������������������ أسئلة الفصل الرابع عرش 
مراجع الفصل الرابع عرش  ����������������������������������������������� 280  ●
قاموس املصطلحات ����������������������������������������������������� 281           ●
●  291 ������������������������������������������������������������������ املراجع 
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فهر�س الأ�صكال
 رقم

الصفحةعنوان الشكلالشكل

30دورة حياة املرشوع1

31توزيع جمهود املرشوع عىل الوقت )حسب دورة حياته(2

32مراحل دورة حياة املرشوع3

املصفوفة4 84تنظيم 

106خمطط جانت للمرشوع5

110تصميم شبكات العمل عىل أساس األنشطة6

111تصميم شبكات العمل عىل أساس العقد7

112شبكة عمل تعرب عن األنشطة وتتابعها وأوقاهتا8

113شبكة العمل عىل أساس أن األنشطة تظهر يف العقد9

114حالة االرتداد إىل اخللف10

114حالة الدوران يف حلقة مفرغة بني األنشطة11

115حالة أكثر من مسار حمتمل12

115لكل نشاط حدث بداية وحدث هناية13

14
 ال يمكن أن يبدأ أكثر من نشاط واحد من حدث واحد وينتهي يف حدث 

واحد
115

116إدخال نشاط ثالث وسيط ومهي15

117رسم شبكة حسب أسلوب املسار احلرج )الدوائر تعرب عن األنشطة(16 أ

118استخدام الدوائر لتدل عىل بداية أو هناية نشاط )حسب أسلوب PERT( 16 ب

120شبكة األنشطة عىل أسهم  AOA )تبني ترابطها وتتابعها(    17

18)CPM( أسلوب AON  121شبكة األنشطة عىل العقد

www.massira.jo
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 رقم
الصفحةعنوان الشكلالشكل

19CPM 130شبكة باستخدام أسلوب

20
ألنشطة  واإلمتام  )البدء  أساسية  أوقات   )4( حساب  أسلوب 

املرشوع(
132

145شبكة عمل لتخفيض وقت إمتام املرشوع21

147العالقة بني فرتة ختفيض وقت إمتام النشاط والتكاليف املرتبطة هبا22

149شبكة عمل لتوضيح ختفيض إمتام املرشوع يف حالة امليزانية املفتوحة23

150حتديد األنشطة احلرجة واملسار احلرج24

152أثر التخفيض عىل املسار احلرج25

153وجود مسارين حرجني26

156زيادة التكاليف عند التخفيض حتى 17 يوم27

157شبكة عمل لتوضيح أقل وقت إلنجاز العمل بأقل تكلفة28

158خفض وقت إنجاز النشاط D بوحدة زمنية واحدة29

160وجود مساران حرجان30

170تقديرات الوقت الالزم إلمتام النشاط31

171توزيع بيتا املعتدل32

172توزيع بيتا ناحية اليسار33

172توزيع بيتا ناحية اليمني34

35PERT 175شبكة عمل حسب أسلوب

176توزيع معتدل لوقت إمتام املرشوع36

178حتديد احتامل إمتام املرشوع بني )23 يوم و25 يوم(37

38 PERT/Cost 189خطوات ضبط التكاليف يف أسلوب

39PERT 194شبكة أعامل حسب أسلوب
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 رقم
الصفحةعنوان الشكلالشكل

40
التكاليف يف حالتي أول وقت بدء ممكن وآخر وقت بدء  يوضح ميزانية 

199مسموح به

202خريطة متابعة األداء الدورية41

216اخلطوات املتبعة يف عملية السيطرة عىل املرشوع42

219نموذج تفويض صالحيات العمل43

229املخطط مقابل الزمن الفعيل44

233فعاليات املدد الزمنية املناسبة45

243نموذج هليكلة جتزئة العمل مع ختصيص املوازنات46

244املخطط الشبكي ملرشوع رشاء املاكينة47

245تكلفة املوازنة )بحسب املدة الزمنية( ملرشوع رشاء املاكينة )باأللف دينار(48

246منحنى تكلفة املوازنة املرتاكمة ملرشوع رشاء املاكينة49

250نتائج تكلفة املوازنة الرتاكمية والتكلفة الفعلية والقيمة املتحققة50

251رسم املنحنيات حسب النسب املئوية 51

262مكونات عملية الرقابة واملتابعة عىل املرشوع52

263نظام مراقبة علم الضبط53
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فهر�س اجلداول
 رقم

الصفحةعنوان اجلدولاجلدول

106رسم خمطط جانت لألنشطة1

2
النشاطات اخلاصة بأحد املشاريع يوضح النشاطات السابقة والنشاطات 

الالحقة
111

3CPM 113أنشطة أحد املنازل لرسم شبكة عمل حسب

4AOA 119جدول ألحد نشاطات املشاريع لتصميم شبكة عمل عىل

5AON 120جدول ألحد نشاطات املرشوع لتصميم شبكة عمل عىل

129جمموعة من األنشطة الالزمة إلمتام مرشوع معني وتتابعها الفني6

136حتديد الوقت الفائض أو اإلمجايل لكل األنشطة7

149بيانات لوضع خطة لتخفيض وقت إمتام املرشوع واألنشطة8

155التخفيض التدرجيي عىل التكاليف الكلية9

10
ألحد  الالزمة  األنشطة  إنجاز  وتكلفة  بوقت  اخلاصة  البيانات 

املرشوعات.
156

158تكلفة التخفيض بيوم11

169التوزيع االحتاميل لوقت إنجاز النشاط12

170كيفية الوصول إىل التوزيع االحتاميل التجريبي13

173بيانات خاصة بإحدى املرشوعات الحتساب أوقات أنشطته14

174متوسط الوقت املتوقع والتباين للنشاط15

175أول وآخر وقت بدء وأول وآخر وقت إمتام النشاط16

191تقدير التكاليف ألنشطة مقطوعية17
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 رقم
الصفحةعنوان اجلدولاجلدول

194بيانات خاصة بالوقت املتوقع والتكاليف التقديرية للنشاط18

195حتديد األوقات املبكرة واملتأخرة للبدء واإلمتام19

197ميزانية التكاليف التقديرية عىل أساس أول وقت بدء ممكن20

198ميزانية التكاليف التقديرية عىل أساس آخر وقت بدء مسموح به21

201ضبط تكاليف ألنشطة املرشوع22

204ميزانية املرشوع األصلية23

227تفاصيل زمن املرشوع24

231نموذج كشف التدفقات النقدية للمثال )بالدينار(25

232كشف النفقات النقدية )نتائج املثال بالدينار(26

236نتائج حسابات التدفقات النقدية للمرشوع )دينار(27

237كشف السيطرة عىل الفواتري28

249التكلفة الفعلية ملدة ثامنية أسابيع ملرشوع رشاء املاكينة )باأللف دينار(.29

30
القيمة املتحققة املرتاكمة ملدة ثامنية أسابيع ملرشوع رشاء املاكينة )باأللف 

دينار(
249
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