حتليل خماطر املشروعات على وفق نظام إدارة املشاريع االحرتافية
دراسة حالة يف شركة املهصور العامة للمقاوالت اإلنشائية

أ.و.د .ىغه حسني ىعنة  /كلية اقتصاديات األعنال  /جامعة اليهريً
الباحث /سلوى صاحل علي

املستخلص

ٍٔلف الجؾش للزؼوف ػلّ المقبٝو الزٓ رُاعً المْوَػبد َالؼمل ػللّ اكاهح رللل المقلبٝو ثبٍلزقلا
وظب اكاهح المْبهٔغ االؽزوافٕخ ))Project Management Professionalػه ٝؤق رؾلٔل رللل المقلبٝو
َثٕبن آصبهٌب فٓ أٌلاف المْوَع فٓ ؽبللخ ؽللَصٍب َرقللٔ االٍلزغبثبد المىبٍلجخ لٍلبم َرل رٞجٕلق الجؾلش ػللّ
مْوَع كلٕخ القبوُن المىفن مه قج ّوكخ المىُٖه الؼبملخ للمقلبَالد اشوْلب ٕخ َرل اٍلزؼمبو أٍللُة المقبثللخ
الْقٖٕخ مغ هؤٍبء األقَب َملٔوْ المْوَػبد فٓ ّوكخ المىُٖه َأكَاد الزؾلٕ الُٕلفٓ َالمملٓ ام رل
اٍزؼمبو (رؾلٕ اؽزمبلٕلخ َرليصٕو المقلبٝوخ مقٞل ٜأْلمبَا الَلجت -االصلوخ رؾلٕل االؽزمبلٕلخ َاالصلوخ مٖلفُفخ
المقبٝو (االؽزمبلٕخ َاألصو)خ رؾلٕ ّغوح القواهاد) َر عمغ المؼلُمبد القبٕلخ ثبلغبولت الىظلوْ مله المزلت
م ػلله المىْللُهاد َثللبللازٕه الؼوثٕللخ َاالوملٕئللخ َإلللاهاد PMBOK
َالجؾللُس َالوٍللب َاالٝللبهٔؼ فٚل ن
الٖبكهح مه المؼٍل األمؤمٓ PMIخ َرُٕ الجؾش الّ اهرفبع ؽغ المقبٝو فلٓ المْلوَػبد (ػٕىلخ الجؾلش)
الزللٓ رىفللنٌب الْللوكخ َٔؼللُك الَللجت فللٓ ملللل الللّ ػللل َعللُك عٍللخ مزقٖٖللخ شكاهح المقللبٝو اَ فٞلل ٜشكاهح
المقبٝو وزٕغخ قلخ الُػٓ مه قج اشكاهح َالؼبملٕه ثيٌمٕخ َريصٕو المقبٝو َكَهي فٓ وغلبػ المْلوَػبدخ كملب
فلٔ الجؾش الّ اولً للُ رل رٞجٕلق اكاهح المْلوَػبد االؽزوافٕلخ َمزٞلجبرٍلب مله ؽٕلش رلُفو الملُاهك الجْلؤخ
المؤٌلخ َالزقىٕبد المٞلُثلخ لزٞجٕقٍلب فٕملب ٔزؼللق ثلدكاهح المقلبٝو فبولً ٍلٕؼم ػللّ رقفلٕ٘ وَلجخ كجٕلوح مله
المقللبٝو َرللُفٕو االٍللزغبثخ المم مللخ للمقللبٝو المزجقٕللخ َثمللب ٔللؤكْ الللّ اوغللبى المْللوَػبد ثبلُقللذ َالملفللخ
المؾلكٔه َثمب ٔؾقق أٌلاف الْوكخم

املطصللات

ارئيسس ل رلثا

اكاهح المْلبهٔغ االؽزوافٕلخخ اكاهح المقلبٝوخ الزؾلٕل المملٓ َالىلُػٓخ

رؾلٕ ػظ الَممخم

*الجؾش مَز مه هٍبلخ مبعَزٕوم
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املقذمل

ثبد مُُٙع المقبٝوح مه المُإٙغ المٍمخ َالٚوَهٔخ فٓ كبفلخ المىظملبد ٍلُاء أكبولذ الزغبهٔلخ ا
المبلٕلخ ا الٖللىبػٕخ َهٕوٌللب مله القٞبػللبد المقزلفللخخ َلقُٖٕللٕخ قٞلبع الزْللٕٕل َاألػمللبه لملب لللً ملله رلليصٕو
مجبّو ػلّ المغزمغ مه فمو الممبهٍبد المزؼلقخ ثبلقلمبد الزٓ رقلل اللّ الملُاٝىٕهخ فمل فلملخ مقلملخ رؼلل
مْوَػبن مه مْوَػبد الزْٕٕلم
َٔزؼوٗ ٌنا القٞلبع كإلوي مله القٞبػلبد اللّ الؼلٔلل مله المقلبٝو الزلٓ رٍللك اوغبىٌلب لمْلبهٔؼٍب اَ
رؤفو اوغبىٌب لزللل المْلبهٔغ َفلٓ ثؼل٘ االؽٕلبن رملُن الؼلب ق اللنْ ٔؾلُو كَن االٍلزمواه ثبلمْلوَعخ اللنْ
ٔىفوك ثلهعخ ػبلٕخ مه المقبٝوح فٓ رقلٔواد ك مه الزملفخ َالُقذ ثبلمقبهوخ مغ أولُاع المْلوَػبد األفلوِخ
اٙف الّ مللخ المقبٝوح الزٓ رورج ٜثمُقلغ الؼمل َمىٍلب ملب ٔلورج ٜثلبفزمف الممٕلبد المىفلنح ػله الزقلٔؤلخخ
َكلنلل المقللبٝوح المزؼلقلخ ثللبلمُاكه الؼبملللخ مضل ػللل رلُافو الؼمبلللخ اَ المللؤٌمد المٞلُثلخخ ٌَىللبا المقللبٝو
المزؼلقخ ثبألفٞبء الزٖمٕمٕخ َمب لٍب مه رليصٕو ػللّ رغلبَى الُقلذ َالملفلخخ ٌَىلبا مقلبٝوح رلورج ٜثبلمقلبَلٕه
الضبؤُٕه (الزؼبقل مله الجلبٝه ) ثَلجت وقلٔ القجلوح َالمفلبءحخ مله عبولت افلو ٌىلبا مقلبٝو رإلو الزْلؤؼبدخ
َالىظ المزؼلقخ ثبألَٙبع االعزمبػٕخ َهٕوٌبخ ٌني االٍجبة ثومزٍب اكد الّ ىٔبكح االٌزمب ثمُٙلُع المقلبٝو
َكهاٍخ ريصٕوٌب فٓ وغبػ المْبهٔغم

ً
اوال منهجسل ارثا

ان ٌللنا الجؾللش ٔىفللوك ثزقٖللٔ مؼللٕه اال ٌَللُ اكاهح المْللبهٔغ االؽزوافٕللخخ َمغللبو الزٞجٕللق مزقٖللٔ
ثٞجٕؼزً اال ٌَُ مْبهٔغ االػمبو االوْب ٕخ  /المقبَالدخ االمو النْ ٔزٞلت رُافو ثٕبوبد َٕفٕخ َكمٕخ ػه رللل
المْبهٔغ الزبثؼخ لْوكخ المىُٖه للمقلبَالد االوْلب ٕخ خ للنا ٔزٞللت االفلن ثملىٍظ كهاٍلخ الؾبللخخ اللنْ ٔزٚلمه
اعواء الُٕف الزفٖٕلٓ المزؼمق لمُُٙع الجؾشخ َثمب ان لْلوكخ المىٖلُه الؼبملخ للمقلبَالد االوْلب ٕخ ثلبع
ُٔٝل فللٓ رىفٕللن المْللبهٔغ االوْللب ٕخ ٍللُاء مْللبهٔغ فلمٕللخ أ اوزبعٕللخ َفللٓ كبفللخ اهعللبء الؼللوا خ ٌَللٓ ممضلللخ
لمغزمغ ّوكبد المقبَالد الزبثؼخ لُىاهح االػمبه َاالٍمبنخ َلٍنا ر افزٕبهٌب لمُُٙع كهاٍخ الؾبلخ َٔممه
رؼٕللٕه وزب غٍللب لؾللبالد افللوِ مْللبثٍخخ ََفللق مللب مزللُافو م له مؼلُمللبد َثٕبوللبد ؽللُو مْللوَع كلٕللخ القللبوُن
المىغيح ألهواٗ الزْقٕٔ َالزؾلٕ الؼلمٓم

َٔؼّ الجؾش الّ الزؼؤف ثبلمقبٝو َرؾلٔل المقبٝو الزٓ رزؼوٗ لٍب المْبهٔغ فلٓ قٞلبع
مشكلل ارثا
الزْٕٕل َرؾلٕلٍب َمه ص كٕفٕخ االٍزغبثخ لٍب َاالفبكح مىٍب فٓ المْبهٔغ المَزقجلٕخ َػلّ َفلق وظلب ()PMP
( )Project Management Professionalاكاهح المْللبهٔغ االؽزوافٕللخ الٖللبكهح ػلله ( ) PMIالمؼٍللل
االمؤمٓ شكاهح المْبهٔغم
َػلّ َفق ملل ؽلكد مْملخ الجؾش ثبلزَبؤالد االرٕخ:
ٌ ٌ -1ىبا مؤّواد َٕفٕخ اَ كمٕخ رلو ػلّ َعُك مقبٝو فٓ المْوَع (مغبو اللهاٍخ)؟
 ٌ -2رزُافو مؤّواد كمٕخ اَ َٕفٕخ لقٕبً َرؾلٔل رلل المقبٝو؟
 ٌ -3رزُافو مؼبٕٔو ٔممه اػزمبكٌب للمقبهوخ ثؼل اٍزقواط وزب ظ مؤّواد المقبٝو الُٕفٕخ َالممٕخ؟
 -4مب ملِ اٍزغبثخ اكاهح المْوَع لزلل المقبٝو؟
َريرٓ أٌمٕخ الجؾش :ثُٕفً ٔزىبَو مُُٙع مٍ أال ٌَُ المقبٝو فلٓ قٞلبع مْلبهٔغ اشوْلبءادخ ام أن عمٕلغ
القٞبػبد رزؾوا مغ أػمبو الزْٕٕل َالزٓ رْم الجىّ الزؾزٕخ للجللخ َٔممه اثواى اٌمٕخ المقبٝو مه فمو:
 -1رقٕٕ أَلُٔخ المقبٝو المؾلكح ػه ٝؤق االٍزؼبوخ ثبؽزمبلٕخ ؽلَصٍب الىَلجٕخ َآصبهٌلب فلٓ اٌللاف المْلوَع
فٓ ؽبلخ ؽلَصٍبم
 -2رقلٔ االٍزغبثبد المىبٍجخ للمقبٝو المقٞٞخم
 -3االٙبفبد الزٓ ٔممه ان رقلمٍب لمفبكح مىٍب فٓ الؾق األكبكٔمٓ َالممبهٍٕه فٓ الُاقغ الؼملٓم
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ََٔؼّ الجؾش الّ رؾقٕق األٌلاف اٖرٕخ -:
 -1رؾلٔل فٕمب اما كبن ٌىبا اٌزملب ثمقلبٝو المْلوَػبد مله الْلوكخ مغلبو الجؾلش َالقلب مٕه
ػلّ المْوَع َمه ص رؾل ٕ الىزب ظ الزٓ ر الزُٕ الٍٕب م
 -2رؾلٕ مقبٝو المْوَػبد ثبٍزؼمبو أكَاد الزؾلٕ الممٓ َالىُػٓم
 -3رقٕللٕ رلليصٕو المقللبٝو المؾزملللخ فللٓ مغم ل أٌلللاف المْللوَع ٍللُاء كللبن ٍلللجٕ بن أَ أغبثٕ ل بن
َرؾلٔل وُػٕزٍب َاألٍجبة الو َٕخ َالضبؤُخ لمل مله مقلبٝو الملفلخ َالُقلذ َالىٞب ( ال مغلبو)
َالغُكح َمه ص رؾلٕلٍب ثبػزمبك رؾلٕ الَجت َاألصو (ػظ الَممخ  (Fish-Boonم

ً
ثتنست اإلطتر ارنظئي رلثا

صبوٕبن -1-اكاهح المْوَػبد االؽزوافٕخ
صبوٕبن -1-وظب اكاهح المْوَع االؽزوافٓ فُٖٕٕزً ٙمه أكاهح القٞو:
1-1مفهىم إدارة املشئوع
رؼلوف اكاهح المْلوَع ثيوٍلب -:رٞجٕللق المؼوفلخ َاألكَاد َالزقىٕلبد َالمٍللبهاد المؾللكح لقللق مىللزظ اَ
فلملخ فؤلللح) ()Kenny,2003:43خ كملب ػوفللذ ثيوٍلب (ٌللٓ كل ملب رؾزبعللً لغؼل المْللوَع ٔىغلي فللٓ الُقللذ
المؾلك َٙمه المٕياوٕخ للزَلٕ َفق الىٞب َالغُكح المىمخ) ()Williams,2008: 190م
ٝلللُه وظلللب اكاهح المْلللبهٔغ االؽزوافٕلللخ َمقزٖلللوي '' ''PMPمللله مؼٍلللل اكاهح المْلللبهٔغ األمٕوكلللٓ
 ٌَُ (Project Management Professional –PMI)1مؤٍَخ هٕو هثؾٕخ مَ ػٚلُٔخ مٍىٕلخ َالقب لل
الؼللبلمٓ فللٓ مغللبو رقلللٔ فلللمبد اشكاهح الؾوفٕللخ للمْللبهٔغ َالجللوامظ َالمؾللبف 2خ َفللٓ ٌللنا الٖلللك الثللل ملله
الزفوقخ ثٕه اكاهح المْوَع َاكاهح الجوامظ َاكاهح المؾبف َكمب مُٙؼ فٓ الغلَو هق ()1-2م
علَو (  ) 1-2مقبهوخ ثٕه المْوَعخ الجووبمظخ المؾفظخ

المغبو

الزإٕو

الزقٜٕٞ

المْوَع

الجووبمظ

المؾفظخ

ٔمزللللللل المْلللللوَع أٌللللللاف مؼوَفلللللخ
َٔؾلللك المغلللبو َثْلللم رللللهٔغٓ مللله
فمو كَهح ؽٕبح المْوَع

ٔمزلللللل الجووللللبمظ مغللللبالن أٍَللللغ
َٔؾقللللق مىللللبفغ أغبثٕللللخ ثْللللم
اكجو

رمزللللل المؾفظلللخ مغلللبالن ليػملللبو ٔزإلللو
ثزإو األٌلاف اشٍزوارٕغٕخ للمىظمخ

ٌىلللبا رُقؼللللبد ثْللللين الزإٕللللوخ ممللللب
ُٔعً اكاهح المْوَع ثزىفٕلن الؼملٕلبد
الزللٓ ملله ّلليوٍب ان رؾللبف ػلللّ اكاهح
ملل الزإٕو َالزؾم ثً
رَللللؼّ اكاهح المْللللوَع الللللّ َٙللللغ
مَلزُِ ػلبلٓ مله المؼلُملبد للقٞللٜ
الزفٖللللٕلٕخ َملللله فللللمو كَهح ؽٕللللبح
المْللوَع ممللب ٔفٚللٓ ٕللفخ الزلللهٔظ
فٓ ٙـ رلل المؼلُمبد

اٍلللللللزؼلاك اكاهح الجوولللللللبمظ ألْ
رإواد ثٕئٕخ كافلٕلخ اَ فبهعٕلخ
َالقجُو ثزلل الزإٕواد

المزبثؼلللخ المَلللزموح مللله اكاهح المؾفظلللخ
ألْ رإٕللواد َهٕلللٌب َلمبفللخ مْلللبهٔغ
المؾفظخ

رَؼّ اكاهح الجووبمظ الّ رٞلُٔو
فٞلخ ّلبمخ للجوولبمظ رملُن ماد
مَللللزُِ ػللللبلٓ َعؼلٍللللب كلللللٕمن
للزقٞلللللللللٕ ٜالزفٖلللللللللٕلٓ فلللللللللٓ
المَزُٔبد الفوػٕخ

رَللللؼّ اكاهح المؾفظللللخ للقٕللللب ثؼملٕللللبد
الٚلللللللوَهٔخ َاالرٖلللللللبالد َالمزؼلقلللللللخ
ثدعمبلٓ المؾفظخ

 1مىن ػب  1969اٍزل المؼٍل اكضو مه 9م 2ملُٕن كَاله ػ ه أػمبو مٍىٕخ مه ك كَو الؼبل خ َمه فمو الزئٕل َالزؼبَن َاللهاٍبد
َالجؾُس اللَلٕخخ كمب َٔؼم ػلّ رقلٔ كهًَ مزقلمخ َاٍزْبهاد فٓ رؾَٕه الىغبػ الزىظٕمٓ َالىٚظ اشٙبفٓ ليكاح الؾوفٕخ
للمْبهٔغ مه فمو مقبٌٕٔ ٍَّبكاد َمٖبكه َأكَاد َثؾُس أكبكٔمٕخ فٚمن ػه المٞجُػبد َالفُٖو اللهإٍخ للزُٔٞو الؾوفٓ
مؼزوف ثٍب ػبلمٕبن َرُافو فوٓ الجؾش فٓ ّجمخ المؼلُمبد اللَلٕخم َفٓ ػب ٍ 2114غ موكي االػزمبك اللَلٓ لجووبمظ اكاهح
المْبهٔغ الزؼلٕمٓ مب ٔقبهة(ٝ )17111بلت َ( )111ػىٖو رلهَٔٓ َ( )5211فؤظ مه موكي االػزمبك اللَلٓ(PMI,2014:2-
)4م
 2رْٕو الؾقٕجخ االٍزضمبهٔخ الّ مغمُػخ مه المْوَػبد اَ الجوامظ َاألػمبو األفوِ الزٓ ٔز رغمٕؼٍب مؼبن لزٍَٕ اكاهح فبػلخ
لزلل األػمبو لزؾقٕق األٌلاف الزغبهٔخ اشٍزوارٕغٕخ َلٌٕ ثبلٚوَهح ان رؼزمل مْوَػبد َثوامظ الؾقٕجخ االٍزضمبهٔخ ػلّ ثؼٍٚب
الجؼ٘ اَ ان رمُن ثٕىٍب ػمقخ مجبّوحم
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اشكاهح

الىغبػ

المواقجخ

رىب ٛاكاهح المْوَع لملٔو المْلوَع
َالللنْ ٔؼم ل ػلللّ اكاهح فللو الؼم ل
لزؾقٕق أٌلاف المْوَع

رىللللللب ٛاكاهح الجووللللللبمظ لملللللللٔو
الجووللبمظ َالللنْ ٔمللُن مَللؤَو
ػللللله اكاهح ملللللللٔو المْللللللوَع
َالمما الُظٕفٓ

ٔقلبً وغلبػ المْللوَع ثغلُكح المىللزظ
(المْلللللللوَع) َالمَلللللللبه اليمىلللللللٓ َ
َااللزللليا ثبلمُاىوللللخ َكهعللللخ هٙللللب
اليثُن
ٔؼم ملٔو المْوَع ثمواقجلخ َٔوٕلل
وزللب ظ األػمللبو ٍللُاء اوزللبط مىللزظ اَ
رقلٔ القلمخ اَ وزب ظ المْلوَع الزلٓ
ر االلزيا ػلّ رقلٔمٍبم

ٔقللبً وغللبػ الجووللبمظ ثبللهعللخ
الزٓ فٍٕب ٔمُن ٌىبا هٙب ٔقبث
الؾبعلللللبد َالمىلللللبفغ الزلللللٓ رللل ل
ارقبمٌبم
ٔؼمللل مللللٔو الجوولللبمظ ثمواقجلللخ
َرزجللغ وزللب ظ ممُوللبد الجووللبمظ
لٚللمبن رؾقٕللق عمٕللغ األٌلللافخ
َااللزللليا ثبلغلَللللخ َرقٖلللٕٔ
المُاىوخم

رىللللب ٛاكاهح المؾفظللللخ لملللللٔو المؾفظللللخ
َالنْ ٔؼم ػلّ اكاهح َالزىَٕق ملب ثلٕه
ملللللٔوْ المْلللللبهٔغ الممُولللللخ للمؾفظلللللخ
َثمؼىللّ أفللو ٌللُ المَللؤَو ػلله المللما
اشكاهْ للمؾفظخ
ٔقللبً وغللبػ المؾفظللخ ثللبألكاء اشعمللبلٓ
لممُوبد المؾفظخم

ٔؼمللللللل ل مللللللللللٔو المؾفظلللللللللخ ثمواقجلللللللللخ
األكاءاشعمبلٓ َمؤّواد القٕمخم

Recourse:Perrin,Richard,2014,"PMP Exam Prep Boot Camp",PMI Registered
Education Provider, Evolutionten Skillware- TOC, P26
ان األٍبً النْ َٔزىل الًٕ المؼٍل ٌٓ األكَاد َاألٍبلٕت المىزْوح ثلءان مله ٕلىبػخ الجوامغٕلبد ؽزلّ
مغبالد اشوْبء القبٕخ ثدكاهح المْبهٔغخ َقل قل المؼٍل المضٕو مه القلمبد مه اعل رٞلُه َوملُ مٍىلخ اكاهح
المْبهٔغ ام َٙغ المؼبٕٔو َالمقبٌٕٔ القبٕخ ثبلمٕبن المؼوفٓ شكاهح المْبهٔغخ ففٓ ػلب  2111رلقلّ المؼٍلل
 PMIاػزوافبن مه مىظمخ الزقٌٕٕ الؼبلمٕخ َالؾُٖو ػلّ ٍّبكح  ISO9000ػلّ ثووبمغً لمىؼ ٍّبكح مللٔو
المْبهٔغ االؽزوافٕخ )(project management professional- PMPخ ٌَنا ٔلو ػلّ اولً ٔؾقلق اػللّ
مؼبٕٔو الغُكح اللَلٕلخ خ كملب ؽٖل ػللّ اػزلواف المؼٍلل االمٕوكلٓ للمؼلبٕٔو المؾلٕلخ )American - ANSI
َ )National Standards Instituteالقلبٓ ثبللللٕ المؼوفلٓ الكاهح المْلبهٔغ )(Project –PMboke
َ Management Body Of Knowledgeالنْ ٔؼل موّلان ٌَُ ثمضبثخ الُصٕقلخ القٕبٍلٕخ للمٕلبن المؼوفلٓ
َٔزٚمه ػلكان مه األكَاد َالزقىٕبد الزٓ ٔؾب ٛثٍب مَجقُب فٓ اكاهح المْبهٔغ (الْبفؼٓ خ )5 : 2118م
َٔؼل الللٕ المؼوفٓ الكاهح المْبهٔغ ) 3(PMboke Guideالمؼٕبه الٚوَهْ شكاهح مؼظ المْلبهٔغ
َثْللم مؾزللوف فللٓ الؼلٔللل ملله الٖللىبػبد َثمللب ٔضمللو ػلللّ وزللب ظ أغبثٕللخ ملمٍُللخ للمْللوَع (PMboke
)َٔ ,2008:13ز رقَٕ ػملٕبد اكاهح المْوَع َفقبن للللٕ المؼوفٓ شكاهح المْبهٔغ كبألرٓ-:
-1اكاهح رمبملل المْللوَعَ :رزٚللمه مغللبو مؼوفللخ اكاهح رمبملل المْللوَػبد الؼملٕللبد َالىْللبٝبد المٞلُثللخ
عمٕؼٍللب لزؾلٔلللخ َرغمٕللغخ َرُؽٕلللخ َرىَللٕق الؼملٕللبد المقزلفللخ َوْللبٝبد اكاهح المْللوَع فللٓ ٍللٕب اكاهح
المْوَػبد َاكاهح رُقؼبد إٔؾبة المٖبلؼ ثْم وبعؼخ َاشٔفبء ثبلمزٞلجبد ()Qasem,2012:5م
-2اكاهح وٞب المْلوَع -:رْلزم ػملٕلخ اكاهح وٞلب المْلوَع ػللّ الؼملٕلبد المىملخ عمٕؼٍلب للزيكلل مله ان
المْوَع ْٔزم ػلّ األػمبو المٞلُثخ عمٕؼٍبخ شكمبو المْوَع ثىغبػ ()Schwalbe,2014:188-189م

( 3أ) الثل مه الزفؤق ثٕه ) (PMPالزٓ ٖٔلهٌب مؼٍل اكاهح المْبهٔغ األمؤمٓ َمُإفخ االٔيَ ) (10006الزٓ رٖله مه مىظمخ
الزقٌٕٕ الؼبلمٕخخ ام ان مُإفخ) ٌٓ (PMPألهواٗ ممبهٍخ اكاهح المْبهٔغ َثْم مؾزوفخ امب مُإفخ االٔيَ )(100006
فٍٓ أمب رزٚمه ثىُكان ال ٍٕمب ثبلؼملٕبد َاشعواءاد الزٓ ٔغت رٞجٕقٍب لاوٗ الؾُٖو ػلّ ٍّبكح مٞبثقخ الغُكح فٓ اكاهح
المْوَعم
(ة) ر اػزمبك الٞجؼلخ القبمَلخ للللٕ َ PMPاللنْ رل رؾلٔضلً ػله الٞجؼلخ الواثؼلخ ام ىاكد ػللك المغلبالد المؼوفٕلخ مله  9مغلبالد
مؼوفٕللخ  Knowledge Areaإٔللجؼ ٌىبلللل  11مغللبالد ثؼللل اٙللبفخ مغللبو مؼوفللٓ ثبٍ ل (Project Stakeholder
))Managementاكاهح إٔللؾبة المٖلللؾخ كمللب ىاكد ػلللك الؼملٕللبد ملله ( )42ػملٕللخ الللّ ( )47ػملٕللخ ام ر ل ؽللنف () 3ػملٕللبد
َاٙبفخ ()8م
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-3اكاهح َقذ المْوَع ٔ -:زٚمه َقذ اكاهح المْوَع الؼملٕبد المٞلُثخ شكمبو المْوَعخ فٓ الُقلذ المؾللك
َقل أَٙؼ ) (White & Fortune,2002:9أن ػملٕبد اكاهح الُقذ قل رزلاف ػىل الزىفٕنخ هٕلو ان األكَاد
َاألٍبلٕت الزقىٕخ رقزلف ثبفزمف ك ػملٕخ ()Nepal,2014:5:9م
-4اكاهح كلف المْوَع -:رْزم ػللّ ػملٕلبد رقللٔو المللف ََٙلغ المُاىولبد لٍلب شكملبو المْلوَع فلٓ وٞلب
المُاىوخ المؼزملح() WALLO,2015: 7خ كمب أن ؽَبة كلفخ المْوَع ال رزؼلق ثؾَلبثبد الزملفلخ المجبّلوح
الزٓ رىزظ مه فمو رىفٕن المْوَع فق ٜث رزؼلاٌب لزْم المواؽ الَبثقخ لؼملٕخ رىفٕن الؼقل مغ ٕبؽت الؼمل خ
َالزٓ رْم الّ عبوجٍب الزملفخ هٕو المجبّوح كبلمٖبهٔف اشكاهٔخ َفُا ل القوَٗخ ٌَني الملف مورجٞخ ثيمه
اوغبى المْوَع ) (Haplin,2005:249م
-5اكاهح عُكح المْوَع -:رْزم اكاهح عُكح المْوَع ػللّ الؼملٕلبد َالىْلبٝبد الزلٓ رؾللك ٍٕبٍلخ الغلُكحخ
َأٌللافٍبخ َمَلؤَلٕزٍب َرٞجٕقٍللب ملله فللمو ٍٕبٍللخ َاعللواءاد َػملٕللبد الزؾَللٕه المَللزمو الزللٓ ٔللز رىفٕللنٌب
ُٝاو ملح المْوَع اما كبن ملل مم منب ()Newton,2015:21:29م
-6اكاهح المُاهك الجْؤخ -:رْم اكاهح المُاهك الجْؤخ للمْوَع ػلّ ػملٕبد رىظلٕ َاكاهح فؤلق المْلوَعخ
َٔز اّواا أػٚبء ا لفؤق عمٕؼنب فلٓ ػملٕلبد الزقٞلَٕ ٜارقلبم القلواهاد القبٕلخ ثبلمْلوَعخ لزؼئلي االلزليا
ارغبي المْوَعم )(Mulcahy,2009: 318-324
 -7اكاهح ارٖلللبالد المْلللوَعَ -:رْلللزم ػللللّ الؼملٕلللبد الزلللٓ رٚلللمه رُلٕلللل مؼلُملللبد المْلللوَػبد َعمؼٍلللب
َرُىٔؼٍب َرقئىٍب َاٍزوعبػٍب لمٍزفبكح مىٍب ثبلُقذ المىبٍت ()Hand Book,2007:9-21م
 -8اكاهح مقبٝو المْوَع -:رْزم ػللّ الؼملٕلبد المزؼلقلخ ثزقٞلٕ ٜالمقلبٝو َرؾلٔللٌب َرؾلٕلٍلب َمُاعٍزٍلب
َهٕلٌب َالَٕٞوح ػلٍٕب لمْوَع مب () Perrin,2014:282-295م
-9اكاهح المْللزؤبدَ -:رْللزم اكاهح المْللزؤبد ثبلمْللوَع ػملٕللبد الْللواءخ أَ الؾٖللُو ػلللّ المىزغللبد أَ
القلمبدخ أَ الىزب ظ المىمخ مه فبهط فؤق المْوَع ألكاء الؼم )) Mancosa,2013:138م
 -11اكاهح إٔلؾبة مٖلللؾخ المْلبهٔغَ -:رْللم الؼملٕللبد المىملخ لزؾلٔللل ٌُٔللخ األّلقبٓ أَ المىظمللبد الزللٓ
ٔممه أن رؤصو أَ رزيصو ثبلمْوَعخ لزؾلٕ رُقؼبرٍ َريصٕوٌب فٓ المْوَعخ ََٙغ االٍزوارٕغٕبد المم مخ شّواكٍ فٓ
ارقبم القواهاد َرىفٕن المْبهٔغ ػلّ وؾُ فؼبو ()Migdadi,2016:24م
َممب رغله اشّبهح الًٕ فلين عمٕلغ الؼملٕلبد فلٓ المْلوَع رزفبػل ملغ ثؼٚلٍب ثؼٚلب (ػللّ مَلزُِ كل ػملٕلخ
ه َٕللخ َمللبثٕه الؼملٕللبد الو َٕللخ)خ َقللل رزٚللمه كل ػملٕللخ مىٍللب الغٍللُك الزللٓ ٔجللنلٍب ّللقٔ اَ مغمُػللخ َملللل َفللق
مزٞلجبد المْوَع خ َرؾللس كل ػملٕلخ ملوح َاؽللح ػللّ األقل فلٓ كل مْلوَع َرؾللس فلٓ موؽللخ اَ أكضلو مله مواؽل
المْوَع فٓ ؽبو رقَٕ المْوَع ػلّ مواؽ م َػلّ َفق ملل فلين رللل الؼملٕلبد رلز فلمو كَهح ؽٕلبح المْلوَع (مله
الجلء ص الزق ٜٕٞص الزىفٕن َمه ص اشوٍبء) ام أن المغلبالد المؼوفٕلخ لمل ػملٕلخ رقزللف ػله األفلوِ َكملب مُٙلؼ فلٓ
الغلَو ()2-2م

علَو ( )2-2مغمُػخ ػملٕبد اكاهح المْوَع
ػملٕبد
االهم
اهم
المْوَع

مغمُػخ ػملٕبد
الوٕل َالمواقجخ
الوقبثخ َالَٕٞوح
ػلّ ػم المْوَع

مغمُػخ ػملٕبد
الزىفٕن
اكاهح َالمجبّوح
ثبلؼم ثبلمْوَع

الزؾقق مه الىٞب
َالَٕٞوح ػلًٕ

الوقبثخ ػلّ الغلَلخ

الوقبثخ ػلّ الزمبلٕف
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مغمُػخ ػملٕبد الزقٜٕٞ
اػلاك فٞخ اكاهح المْوَع
فٞخ اكاهح الىٞب رؾلٔل
المزٞلجبد َرؼؤف الىٞب
َاػلاك ٌٕم الزغي خ
اػلاك فٞخ الغلَو اليمىٓ
رؼؤف الىْبٝبد َرَلَلٍب
َرقلٔو المُاهك للىْبٝبد
َىمه ك وْبَ ٛاػلاك
الغلَلخ
اػلاك فٞخ المُاىوخ رقلٔو
الزمبلٕف َاػلاك المُاىوخ

مغمُػخ
ػملٕبد الجلء
اػلاك فوا ٜ
المْوَع

المغبو
المؼوفٓ
اكاهح رمبم
المْوَع
اكاهح وٞب
المْوَع

اكاهح َقذ
المْوَع
اكاهح كلف
المْوَع
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الوقبثخ ػلّ عُكح
األكاء

مواقجخ االرٖبالد

رُكٕل عُكح األكاء
رؾلٔل َاػلاك
َاكاهح فؤق
المْوَع المٞلُة
َاكاهح إٔؾبة
المٖبلؼ
َرُقؼبرٍ

مواقجخ المقبٝو

اػلاك فٞخ الغُكح
اػلاك فٞخ المُاهك الجْؤخ

اكاهح عُكح
المْوَع
اكاهح المُاهك
الجْؤخ
للمْوَع

اػلاك فٞخ االرٖبالد

اكاهح ارٖبالد
المْوَع

اػلاك فٞخ المقبٝو َرؼؤف
لمقبٝوَالزؾلٕ الىُػٓ
َاالزؾلٕ لممٓ للمقبٝو
َاالٍزغبثخ لٍب

اكاهح مقبٝو
المْوَع

اكاهح مْزؤبد
اهم
اػلاك فٞخ المْزؤبد
رؼبقل المْزؤبد
اكاهح المْزؤبد
المْوَع
المْزؤبد
اكاهح إؾبة
رؾلٔل إؾبة
اكاهح اّواا
مواقجخ مْبهكخ
فٞخ اكاهح إؾبة المٖلؾخ
المٖلؾخ
المٖلؾخ
إؾبة المٖلؾخ
إؾبة المٖلؾخ
Source: A Guide to the Project Management Body of Knowledge – PMboke Guide , 5th edition .
2013, Project Management Institute Newtown Square , Pennsylvania , U.S.A, P60.

ً
ثتنست -2-إدارة خمتطئ املشئوػت
ً
ثتنست 1-2-متهسل خمتطئ املشئوػت
ٌىبا الؼلٔل مه القواهاد الزٓ ٔزٞلت مه الفوك ارقبمٌلب فلٓ ظل الؼلٔلل مله المزإلواد ٍلُاء كبولذ ٌلني
القواهاد رزؼلق ثؾٕبرً القبٕخ أ الؼبمخخ َاؽل اٌ ٌني المزإلواد ٌلُ ػلل مؼوفلخ اشوَلبن ثملب قلل ٔؾللس فلٓ
المَزقج َػل مؼوفزً لىزب ظ قواهارً مَجقبنخ َ ػلّ اللوه مله الزقلل الٍب ل فلٓ اشممبوٕلبد المزبؽلخ ل وَلبن
َال ٍٕمب فٕملب ٔزؼللق ثبلزُقؼلبد القبٕلخ َالؼبملخخ َالزىجلؤ الؼلملٓ الللقٕق َالزلٓ رَلبػلي ػللّ ارقلبم القلواهاد
الَللٕمخخ اال اولً لله ٔئل القللق اللنْ ٔللمى الْلقٔ ػىلل ارقلبم قواهارللً مملب ٔقللق للٔللً ؽبللخ مؼىُٔلخ مؼٕىللخ
ُٕٔف ثبلمقبٝوح الزٓ رمى مزقن القواهم(مٍُّ َافوَنخ)25-24 :2111م َثٍنا فيوً الثل مله الزفؤلق ثلٕه
المقللبٝوح َاألىمللخخ فبلمقللبٝوح (ٌ )Riskللٓ ؽبكص لخ مؾزملللخ رُلللل رلليصٕوان فللٓ الْللوكخخ أمللب األىمللخ ()Crisis
ٌٓ(ؽبكصخ ه َٕخ ماد وزب ظ مؾزمللخ رلؤصو فلٓ الْلوكخ اَ الٖلىبػخ فٍلٓ عليء مله اكاهح المقلبٝو) ( Gilpin
)and Murphy,2008:13خ َٔؾلس أٚبَ ان رىْي المقبٝو وزٕغلخ االفزمفلبد ػله المقٞل ٜلٍلب مله أٌللاف
المْوَعخ َرمُن امب أغبثٕخ أَ ٍلجٕخخ كبلؼم ثُقذ مجمو مه االوزٍبءخ َرغبَى المٕياوٕخ المؼزمللحخ أَ الفْل
فلللٓ رؾقٕلللق أٌللللاف الغلللُكح المزفلللق ػلٍٕلللب )(Pieplow,2012:14-15مَرؼلللوف المقلللبٝوح َفلللق قلللبمًُ
أكَفُهك(فوٕخ اَ اممبوٕخ المقبٝوحخ اَ القَبهحخ اَ الٚوهخ اَ الؼُاقت الَلجٕخ األفوِ) ( Wehmeier et
)al.,2009:1313م
َكمللب ػوفٍللب م Vaughanثبوٍللب  (:الْللو ٛاَ الظللوف الللنْ ُٔلللل اؽزمللبو َعللُك اوؾللواف ٍلللجٓ ػلله
الىزٕغخ المزُقؼخ اَ الموعُح) ), 2003:3م(Vaughanم
ً
ثتنست -2-2-خطصتيص خمتطئ املشئوع
ونظتم pmp

َٔزٚللؼ ملله رؼؤللف المقللبٝوح ثيوٍللب وزللبط وقللٔ مؼلُمللبد َػللل الزيكللل () Uncertaintyخ َملله الؼمقللخ ثللٕه
المقبٝو َػل الزيكل ٔممه ان وؾلك القٖب ٔ األٍبً الزٓ رزَ ثٍب المقبٝو ثْم ػب َمقبٝو المْوَع ػللّ َعلً
القُٖٓ َكبالرٓ( :وغ خ)249-248 :2113م

ام ان المقلللبٝو رزؼللللق ثضمصلللخ ػىبٕلللو ٌَلللٓ :الؾبكصلللخ (َ ) Eventالزلللٓ ػىلللل َقُػٍلللب ٔممللله ؽللللَس
المقبٝوخ َاالؽزمبلٕخ ( )Probabilityاَ االهعؾٕخ ( ٌَُ )Likelihoodملب ٔلورج ٜثلىم ٜالؾللَس َرملواهيخ
َالىزب ظ ( )Outcomeاَ الؼُاقت ( ٌَٓ )Consequencesالىزب ظ الىبعمخ ػله الؾبكصلخ ػىلل َقُػٍلبم َان
المقبٝو اؽزمبلٕخ فٓ ؽلَصٍب َوزب غً ٌَٓ قبثلخ للقٕبً َلمكاهحخ كملب ان المقلبٝو لَٕلذ فغب ٕلخ ََفٕملخ اما
مبرمذ اكاهرٍب ثبلْم الٖؾٕؼم
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ثتنست -3-2-تطصنسف خمتطئ املشئوع
وزٕغل نخ لؼُامل الجٕئلخ المزإللوح َملب ٔزجؼٍلب ملله رٞلُهاد رمىُلُعٕلخ أٙلفذ ٕللفخ الزإٕلو ػللّ مىظمللبد
األػمبو َمب رمضلًٍ رلل المىظملبد مله َؽللاد أػملبو اَ مْلبهٔغ اَ فٞلُ ٛاوزلبط اَ ّلوكبد َممبرلت فلملخخ
عؼلٍب رزؼوٗ الّ أوُاع ّزّ مه المقبٝو مىٍب مب مزؼلق ثجٕئخ الؼم َمىٍلب ملب مزؼللق ثبلَٕبٍلبد االقزٖلبكٔخ
فللٓ الجلللل َمىٍللب مللب مللورج ٜثللبلىُاؽٓ االعزمبػٕللخم ٌللنا ملله عٍللخ َملله عٍللخ أفللوِخ قللل رمللُن المقللبٝو وفَللٍب
مزغلكح اَ صبثزخ َػلًٕ رؼلكد رٖىٕفبد المقبٝو فٓ األكثٕبد ػلّ َفق المغبو المٍىٓ اَ الزقٖٔ اللُظٕفٓ
)(Pieplow,2012:4
َثْم ػب فين اوُاع المقبٝو الزٓ رزؼوٗ لٍب المْبهٔغ مُٙؾخ فٓ الغلَو ()3-2
علَو ( )3-2إٔىبف مقبٝو األػمبو فٓ المْبهٔغ
د
1

إٔىبف
المقبٝو
المبلٕخ

مغبالد االٌزمب
ٌَُ مب ٔزؼلق ثزلفق الىقلخ مزٞلجبد المٕياوٕخخ االلزيامبد الٚؤجٕخخ اكاهح الؾَبثبد اللا ىخ
َالملٔىخخ ممممالـ
َٔقٖل ثً مزٞلجبد األػمبو اللافلٕخ مض رؾَٕه الٍٕم َالضقبفخ َّؤَن األفواك الؼبملٕه
َهثٍٞب ثبلؼملٕبد الفبػلخ للؼم م
َْٔم االلزيا ثبلمزٞلجبد القبوُوٕخ مض الزؼلٕمبد َالزْؤؼبد َالمؼبٕٔو َمزٞلجبد الزؼبقل
َٔزٚمه أٔٚب الَٕبٍبد َاشعواءاد َالزُقؼبد الزٓ قل رؾلكٌب الؼقُك َاليثب ه اَ الجٕئخ
االعزمبػٕخ
َرزٚمه الىْبٝبد المزؼلقخ ثبلمُاهك المبكٔخ َمزٞلجبد اللػ فٓ ػملٕبد المْبهٔغ الزٓ
رؤكْ الّ الزُٔٞو الىبعؼ َرَلٕ المىزغبد َالقلمبد
ٌَٓ أػمبو الَُ الزٓ رورج ٜثىمُ األػمبو َالزىُٔغ َالزفُ الزغبهْ َاممبوٕخ وغبػ
َومُ القلمبد َالمىزغبد ػلّ أٍبً قبػلح اليثب ه
َٔقٖل ثً ٍممخ الؼبملٕه َرؾقٕق األمبن لم فوك ٔورج ٜثبلؼم َ ٍممخ ممبن الؼم
َالَممخ الؼبمخ ٍَممخ المىزغبد َالقلمبد المقلمخ
َٔٚمه الزق ٜٕٞللمُاهك المٞلُثخ لزيٌٍٕ َرٍُٕغ َومُ األػمبو
َْٔم الؼملٕبد الؼبمخ للمؼلاد كبلٖٕبوخ الممءمخ َاالولصبه َالزغلٔل َاممبوٕخ االٍزفبكح
مىٍب
َٔقٖل ثً األمه الؼب للؼم َْٔم المُعُكاد َالؼبملٕه َامه المؼلُمبد الؾقُ الفمؤخ
َالزمىُلُعٕخ ليفواكم
ٌَُ رٍلٔل للمىظمخ كم مه فمو الزٍلٔل ثَمؼزٍب َٔزؼلق ثَلُا المىظمخ كم َٔورجٜ
ثقبثلٕخ المىزغبد َالقلمبد ٍَلُا المَزؼملٕه َاألفواك اٖفؤه المورجٕٞه ثبلؼم
َٔزٚمه عُكح القلمخ اَ الَلؼخ المقلمخ َٝؤقخ ػوٍٙب َرقلٔمٍب َهكَك الفؼ ثؼل رقلٔ
القلمبد َالمىزغبد

2

الزىظٕمٕخ

3

القبوُوٕخ

4

الؼملٕبد

5

الزغبهٔخ

6

األمبن

7
8

اشٍزوارٕغٕخ
المؼــلاد

9

االمه

11

الَمؼخ

11

رَلٕ
القلمبد
َالمىزغبد
الزمىُلُعٕب

َرْم اكاهح َٕٕبوخ َرؾلٔش الزمىُلُعٕب َرٞجٕقٍب

13

اكاهح إٔؾبة
المٖبلؼ

َٔزٚمه رؾلٔل َريٌٍٕ َالمؾبفظخ ػلّ ػمقبد عٕلح َمىبٍجخ مغ إٔؾبة المٖبلؼ
اللافلٕٕه َالقبهعٕٕه عمٕؼبنم

12

Source: Campbell , 2005," Risk management Gide for Small Business" ,Global
Risk Alliance Pty Ltd Jointly with NSW Department of State and Regional
Development:16
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ثتنست-4-2-إدارة خمتطئ املشئوع
رْٕو األكثٕبد اللّ ان اكاهح المقلبٝو ٌلٓ (مغمُػلخ األٍلبلٕت َالٍُلب المَلزؼملخ فلٓ المْلوَع مله
أعلل اكاهح المقلللبٝوخ َهٕلللل ؽبللللخ ػلللل الزيكلللل الملللؤصوح ػللللّ أػملللبو َأٌللللاف المْلللوَع (Toader, el
)َ et,2010:454اكللل ػللللّ ملللل( )Campbellاللللنْ ٔؼوفٍلللب ثيوٍللب (الزٞجٕلللق المللىظ لَٕبٍلللبد َاعلللواءاد
َممبهٍبد اشكاهح َمٍب رؾلٕ َرقٕٕ َمؼبلغخ َمواقجخ المقبٝو)(Campbell,2005:7م
َممللب رغللله االّللبهح الٕللً ان اػزمللبك اكاهح للمقللبٝو ثْللم ػللب َاكاهح لمقللبٝو المْللوَع ػلللّ َعللً
الزؾلٔل لً اٌلاف ػلٔلح ام رَبػل ػلّ رؾَٕه المُاقف مه فمو رقلٕ الزملفخ اللّ الؾلل االكولّ َرقلٕل رملبلٕف
الزيمٕه َٙج ٜالُقذ َهٕوٌب َرؾَٕه فوٓ الىغبػ الْبم ليػمبو َافواط وزلب ظ أفٚل اليػملبو مله فلمو
ارقللللبم القللللواهاد أالكضللللو اٍللللزىبهح )(Gabel,,2013:ixم َٔٚللللٕف ) (Loaderثيوٍللللب ٍللللُف رؾقللللق األرللللٓ
(-:) Loader,2006:25
 -1رؾلٔل اوُاع المقبٝو الزٓ رُاعٍٍب َفٓ أْ المغبالد رمُن ماد ريصٕو اكجوم
 -2شكفبو ٍَب للوقبثخ شكاهح المقبٝو َٙمه المزٞلجبد القبوُوٕخ َقلهاد ٍَٕبٍبد األػمبوم
 -3الزؾَٕه المَزمو لىْبٝبد اكاهح المقبٝو فٓ مَزُٔبرً َمغبالرً المقزلفخم
ً
ثتنست -5-2-نظتم ار  PMPوخمتطئ املشئوػت
لمٓ رمُن ٌىبا اكاهح ّبملخ للمقبٝو رَؼّ الّ مُاعٍخ الزإٕلواد هٕلو المزُقؼلخ َالزلٓ رؼوقل ػملٕلخ
رؾقق األٌلاف فمثل مله اػزملبك وظلب ّلمُلٓ ٔيفلن ثىظلو الؼىبٔلخ كل الَلٕىبهٌُٔبد المزبؽلخخ َٔؼلل وظلب اكاهح
المْبهٔغ االؽزوافٕخ )(PMPاؽل أٌ رلل الىظ الزٓ رؼم ػلّ اكاهح المقبٝو ثْلم مزمبمل َّلبم َثبػزملبك
الؼملٕبد اٖرٕخ -:
 -1رق ٜٕٞاكاهح المقبٝو :رق ٜٕٞاكاهح المقبٝو ٌٓ ػملٕخ رؾلٔل الٞؤقخ الزٓ ٔز مله فملٍلب رٞجٕلق وْلبٝبد
اكاهح مقللبٝو المْللوَعم َرزمض ل أٌمٕللخ الزقٞللٕ ٜفللٓ رللُفٕو المللُاهك َالُقللذ المللبفٓ لىْللبٝبد اكاهح المقللبٝو
َريٌٍٕ قُاػل مزفق ػلٍٕب لزقٕٕ المقبٝوم()PMBOKE,2004,278
 -2رؾلٔل المقبٝو ٌٓ :ػملٕخ رؾلٔل المقبٝو الزٓ قل رؤصو فلٓ المْلوَع َرُصٕلق فٖب ٖلٍب الممٕليح َاألفلواك
المْبهكُن فٓ وْبٝبد رؾلٔل المقلبٝو قلل ٔملُن مله ثٕلىٍ مللٔو المْلوَع َاػٚلبء فؤلق المْلوَع َفؤلق
اكاهح المقبٝو َالؼممء َفجواء المُاك() Zandhuis,2013:95م
 -3الزؾلٕ الىُػٓ للمقبٝو ٌُ:ػملٕخ افٚبع المقبٝو ػلّ َفق أٌمٕزٍلب لمئلل مله الزؾلٕل َاشعلواءاد ػله
ٝؤق رقٕلٕ اؽزمبلٕلخ ؽللَصٍب َريصٕوٌلب َالغملغ ثٕىٍملبخ َٔممله لزؼلبهٔف مَلزُٔبد اؽزملبو الؾللَس َالزليصٕوخ
َػقل المقبثمد مغ القجواء أن رَبػل ػللّ رٖلؾٕؼ أَعلً االوؾٕلبى الزلٓ هبلجلنب ملب رملُن مُعلُكح فلٓ الجٕبولبد
المَزقلمخ فٓ ٌني الؼملٕخم َقل ٔؼظ ػىٖو األٌمٕخ القٖلُِ للُقلذخ ثبلىَلجخ ل علواءاد المزؼلقلخ ثبلمقلبٝو
مه أٌمٕخ مقبٝوح مبخ كملب أن رقٕلٕ علُكح المؼلُملبد المزبؽلخ ؽلُو مقلبٝو المْلوَع َٔلبػل ػللّ فٍل رقٕلٕ
أٌمٕخ المقبٝو فٓ المْوَع (الْموْخ )59: 2117م
 -4الزؾلٕ الممٓ للمقبٝوٌ :لُ ػملٕلخ القٕلب ثزؾلٕل هقملٓ لزليصٕو المقلبٝو الزلٓ رل المْلف ػىٍلب ػللّ أٌللاف
المْوَع الملٓم ٌنا َٔز اعواء الزؾلٕل الىلُػٓ أَال للُقلُف ػللّ رللل المقلبٝو الزلٓ لٍلب رليصٕو مؾزمل ػللّ
اؽزٕبعللبد المْللوَع الزىبفَللٕخم َثللنلل فٍللٓ رللُفو ٝؤقللخ رىللبَو كمٕللخ الرقللبم القللواهاد فللٓ ؽبلللخ ػللل الزيكلللم
))Porananond & Thawesaengskulthai,2013 : 948
 -5رق ٜٕٞاالٍلزغبثخ للمقلبٝوٌَ :لُ ػملٕلخ َٙلغ القٕلبهاد َاشعلواءاد ثٍللف رؾَلٕه الفلوٓ َالزقلٕل مله
ٔ َاؽ للو أَ أكضللو ٔزللُلّ مَللؤَلٕخ ػلله ك ل
المقللبٝو الزللٓ رٍلللك المْللوَع َرْللزم ػلللّ رؾلٔللل َرؼٕللٕه ّللق و
اٍزغبثخ ر االرفب ػلٍٕب َر رمُٔلٍب لمُاعٍخ المقبٝو()Raftery,2003:20
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ثتنست -6-2/وتتمثل اسرتاتسجست

االستجتبل بتالتي -

 اسرتاجتست املختطئ ارسلثسل او ارتهذيذا ()Simu,2006:25-26
 الزفلبكْ  :أْ رفلبكْ المقلبٝو ثزإٕلو فٞلخ اكاهح المْلوَع لللزقلٔ مله الزٍلٔللاد ثْلم وٍلب ٓ َماللل مله
فمو رملٔل الغلَلخ اليمىٕخ اَ رإٕو اشٍزوارٕغٕخ اَ رقلٕ المغبوم
 الزؾُٔ َ :رؼىٓ رؾُٔ المقبٝو أْ وق ثؼ٘ اَ عمٕغ الزيصٕواد الَلجٕخ الّ ٝوف صبلشم
 الزقفٕف ٌَ :نا ٔق ٓٚرقفٕف ريصٕو المقبٝو ثؾٕش ٔمُن ٙمه الؾلَك المقجُلخم
 القجُو  ٌَُ:اشثقبء ػلّ فٞخ اكاهح المقبٝو َالزؼبم مغ اؽزٕبٕٝبد الُٞاهئ لمؼبلغخ المقبٝوم
 اسرتاتسجست املختطئ االجيتبسل ()PMO,2016:18-19
 االٍزامو  :أْ رؾقٕق الفوٕخ َاالٍزفبكح مىٍب كزقفٕ٘ الُقذ اَ رقفٕ٘ الملفخم
 المْبهكخ :أْ اّواا ٝوف صبلش الهزىب الفوٕخ َرؾقٕق أٌلاف المْوَعم
 الزؾَٕه  :ىٔبكح اؽزمبلٕخ رؾقق الفوٕخ كئبكح المُاهك ألؽل الىْبٝبد كٓ ٔز اوٍب ٍب مجموانم
 القجُو :االٍزؼلاك لمٍزفبكح مه الفوٕخ فٓ ؽبلخ ظٍُهٌبم
 اٍزوارٕغٕخ االٍزغبثخ الٞبه خ ٌ :ىب ٔز اػلاك ثؼ٘ االٍزغبثبد ام ال ٔز أٍلزؼمبلٍب اال ػىلل َقلُع أؽللاس
مؼٕىخ ٔز رؾلٔلٌب مَجقبنم
 -6هقبثخ َٙج ٜالمقبٝو ٌٓ :الؼملٕخ الزٓ ٔز ثٍب رؾلٔل المقبٝو الزٓ رظٍلو ملؤفونا َرؾلٕلٍلب َرقٍٕٞٞلبخ ملغ
رزجغ المقبٝو المؼوَفخ َالمقبٝو الملهعخ فٓ قب مخ الوقبثخخ مغ اػبكح رؾلٕ المقبٝو القب مخ َمزبثؼخ األؽلُاو
الزٓ رضٕو ف ٜٞالُٞاهئ َمزبثؼخ المقبٝو المزجقٕخ َمواعؼخ رىفٕن االٍزغبثبد للمقلبٝو ملغ رقٕلٕ فبػلٕزٍلب فلٓ
الُقذ وفًَم

ً
ثتنست -3-ارتالسل ارنىػي واركمي ملختطئ املشئوػت

ً
ثتنست 1-3-طثسؼل حتلسل خمتطئ املشئوػت
ٍٔلللف رؾلٕ ل مقللبٝو المْللوَػبد الللّ رجٕللبن وللُع القَللب و َالزٍلٔلللاد الزللٓ ٔزؼللوٗ لٍللب المْللوَع
َاالٍجبة المبمىخ فلفٍب َمه ص مؼوفخ كٕفٕخ مُاعٍزٍب ٍُاء ثزقفٍٕٚب أ اىالزٍلب أ ٕلىغ الفوٕلخخ َالٔممله
ثْللم ملله االّللمبو رجٕللبن ملللل اال ثؼللل ان ٔللز رْللقٕٔ مللب اما كللبن ٌىللبا صمللخ مؾلللكاد رؼٕللق اػمللبو المْللوَع
َرقلمً ٍُاء مب ٔزؼلق ثبلىُاؽٓ الفىٕخ أ المبلٕخ أ المبكٔخ أ الجْؤخ ػلّ ؽل ٍُاءم َرزمض االكَاد الزلٓ رل
اػزمبكٌب فٓ رؾلٔل َرْقٕٔ المقبٝو ثبالرٓ-:
أ -أدوا حتذيذ املختطئ وتشمل
 -1المقبثلخ الْقٖٕخ  ٌَٓ :Interviewingػملٕلخ رقٖلٓ الؾقلب ق ثزقىٕلخ عملغ المؼلُملبد َعٍلنب لُعلًخ اَ
ػه ٝؤق الٍبرف اَ الجؤل اشلمزوَوٓ أَ الوٍب الفُهٔلخ اَ المىبقْلبدخ َٔلز مللل ملغ القجلواء َالمْلبهكٕه
فللٓ المْللوَعخ َإللؾبة المٖلللؾخخ َفجللواء المللُاكخ ام ان الاللوٗ مىٍللب ٌللُ رؾلٔللل المقللبٝو َالزؼللوف ػلٍٕللب
()Marco& Thaheem,2014:76م
 -2رؾلٕ ل قللُا الفؾللٔ َ :Checklist Analysisملللل للزؼللوف ػلللّ المقللبٝو اػزمللبكا ػلللّ المؼلُمللبد
َالمؼوفللخ الزبهٔقٕللخ الزللٓ ر ل رغمٕؼٍللب ملله مْللوَػبد مْللبثٍخ ٍللبثقخخ َملله مٖللبكه مؼلُمللبد افللوِ ٌَللٓ علليء ملله
اعواءاد َصب ق ٙمبن الغُكح للمىظمخ َٔممه أٍزؼمبو اكوّ مَزُِ مه ٌٕم رغي خ المقلبٝو كقب ملخ لفؾلٔ المقلبٝو
َٔىجآ ان ٔزيكل الفؤق مه اٍزمْبف الؼىبٕو الزٓ ال رظٍو فٓ قب مخ الفؾٔم كمب ٔىجآ ان رقٚلغ للمواعؼلخ َالزىقلٕؼ
أصىبء اقفبو المْوَع لمٍزفبكح مىٍب فٓ مْوَػبد مَزقجلٕخم() Cooper,el at.,2005:41م

 ادوا ارتالسل ارنىػي رلمختطئ ويشمل -3رقٕٕ اؽزمبلٕخ َريصٕو المقلبٝؤ :Risk probability and impact assessmentجؾلش رقٕلٕ اؽزمبلٕلخ
المقبٝو فٓ االؽزمبو القب "أن ك المقبٝو المؾلكح ٍزقغ "خ َٔجؾش فلٓ الزليصٕو المؾزمل ػللّ أؽلل أٌللاف المْلوَع
َالمزمضلخ ثبلغلَو اليمىٓخ اَ الزملفخخ اَ الغُكح اَ االكاء ثمب فٓ ملل الزيصٕواد الَلجٕخ للزٍلٔللاد َالزليصٕواد االٔغبثٕلخ
للفوٓم َٔز رقٕٕ االؽزمبلٕخ َالزيصٕو لم مقبٝوح ٔز الزؼوف ػلٍٕب َرؾلٔلٌب ()Team FME,2014: 26م
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 -4مق ٜٞالَجت الزيصٕو)(The FishboneAnalysis( (Cause-Effect Diagram
رؼل ٌني االكاح:4اكاحن للزؾلٕ الممٓ كمب فٓ الزؾلٕ الىُػٓخ َالزٓ رُفو ٝؤقلخ مىٍغٕلخ للىظلو فلٓ األٍلجبة الزلٓ
رٍَ فٓ اثواى مْملخ مبم َٔز رمضٕلٍب ثبلوٍ الزق ٕٓٞٞلٍٕم الَممخخ َٔؼوف مق ٜٞالَجت َالىزٕغخ(ٌٕم إْٔمبَا)
ثبولللً هٍل ل ثٕلللبوٓ ٔمضل ل أومُمعلللب لؼلللوٗ االهرجبٝلللبد ثلللٕه االؽللللاس (ريصٕوٌلللب) َاألٍلللجبة المزؼللللكح لؾللللَس مللللل
))Bose,2012:18م ام رُٙغ المْملخ الو َٕخ الزٓ ٔزؼٕه ؽلٍب فٓ هأً ٌٕم الوٍ الجٕبوٓخ َرُٙغ األٍجبة كمب فٓ
الؼظب َرزفوع َُٕال الّ األٍجبة الفوػٕخ فٓ وٍبٔخ المٞبفم َُٔٙؼ ثٕبوٕب الؼمقلخ ثلٕه وزٕغلخ مؼٕىلخ َعمٕلغ الؼُامل
الزٓ رؤصو فًٕم)َ (Varsha el at.,2015:639ر رؾلٔل ػىبٕو َمفوكاد مق ٜٞػظ الَممخ ثبالػزمبك ػللّ المٖلله
االرٓ:

SOURCE: J.N.Kelada,1992,"Comprendre et Realiser La Qualite Totale"2nd ed
(Dollard-Des-Quebec, Canada:Edition Quafec,p283.
 -5مٖللفُفخ االؽزمبلٕللخ َالزلليصٕو :Probability and Impact Matrixرقللُ ٌللني المٖللفُفخ ثزؼٕللٕه
مغمُػبد مه االؽزمبلٕخ َالزيصٕو لزقلٔو كهعخ المقبٝو ػلّ اولً مَ اَلُٔلخ مىقفٚلخ اَ مورفؼلخ اَ مزٍُلٞخخ
للمَبػلح فٓ مُاعٍخ المقبٝوخ ففٓ ؽبلخ َقُع المقبٝو(الزٍلٔلاد) الزٓ ٔمُن لٍلب رليصٕو ٍللجٓ فلٓ االٌللافخ
َالزٓ رقغ فٓ مىٞقخ المقبٝو المورفؼخخ ممب َٔزلي رىفٕن اعواء االَلُٔخ َاالٍلزغبثخ الٍغُمٕلخخ فلٓ ؽلٕه ٔلز
ارقللبم اػزٕللبكْ ال ٔزؼلللِ االعللواءاد المؾلللكح فللٓ قب ملللخ المواقجللخ َال رَللزلي اٙللبفخ اؽزٕللب ٓٝالٞللُاهئ
))Burke,2009:261مَػلّ وؾُ مْبثً ٔممه الؾُٖو ػلّ الفلوٓ المُعلُكح فلٓ مىٞقلخ كهعلبد المقلبٝو
المورفؼللخ َٔللز رورٕجٍللب َاٍللزٍلافٍب َفللق الفب لللح االكجللو اَالنم َهٕللل الفللوٓ المُعللُكح فللٓ كهعللبد المقللبٝو
المىقفٚخ ()PMBOK,2000:135م َكمب مُٙؼ فٓ الغلَو (:)4-2
علَو ( )4-2مٖفُفخ االؽزمبلٕخ َالزيصٕو لمْوَع كلٕخ القبوُن

0.72
0.56
0.40
0.24
0.08
0.80

مقٕبً المقبٝو لمقبٝوح مؼٕىخ
ػُام المقبٝو = االؽزمبلٕخ × األصو
0.09
0.18
0.36
0.07
0.14
0.28
0.05
0.10
0.20
0.03
0.06
0.12
0.01
0.02
0.04
0.10
0.20
0.40

0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.05

االؽزمبلٕخ
0.9
0.7
0.5
0.3
0.1
األصو

Source: Project Management Institute (PMI), (2013), A Guide to the Project
Management Body of Knowledge, 5th ed., Project Management Institute, Newton
Square, PA.: p. 331.
ج -ادوا ارتالسل اركمي رلمختطئ
 -6رؾلٕ ّغوح القواهد -:Decision Trees Analysis
ٌَٓ رقىٕخ مقٞٞبد لزقٕٕ اٖصلبه المزورجلخ ػللّ ٍلَللخ مله القٕلبهاد المزؼللكح ملغ َعلُك ؽلبالد ػلل
الزيكللم ( ) PMI,2015 :3كملب اوٍلب مقٞٞلبد الزؾلٕل الزلٓ رَلزؼم للمَلبػلح فلٓ افزٕلبه أفٚل مَلبه للؼمل
ػىلمب رمُن الىزب ظ المَزقجلٕخ هٕو مؤكلح َفٓ الؾبالد المؼقلح علان ٔز أٍزؼمبو رقىٕلخ رؾلٕل ّلغوح القلواهاد
للؾُٖو ػلّ الؼلٔل مه مه الىزب ظ الفوكٔخم ()Schwalbe,2012:462,476م َػلّ َفق مب ٍجق فين ّلغوح
القواه ٌٓ رمضٕ ثٕبوٓ– رق ٕٓٞٞللجللا المزبؽلخ َالؾلبالد الٞجٕؼٕلخ َاؽزمبالرٍلب َوزب غٍلب المزُقؼلخخ ام رلىظ
الجلا َالىزب ظ َاالؽزمبالد ثْم ثٕبوٓ ثمب ْٔجً الْغوح َرفوػبرٍب َمىٍب عبءد الزَمٕخ (وغ خ)314: 2113م

 ٌُ4اكاح لزؾلٔل االٍجبة الو َٕخ لمْبك الغُكح ٍَمٕذ ػلّ اٍ اَو مه ٕممٍب الٕبثبوٓ كبهَ إْٔمبَا لمواقجخ
مْبك الغُكحخ َملل فٓ ػب  1961م
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ّم (ّ )1-2غوح القواهاد

Source: Heldman,Kim,2007,"Project Management Professional xam(PMP)", Study
Guide, Deluxe Edition, Second Edition, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana.,
P206.

ً
ثترثت/منتقشل نتتيج ارتالسل ارىصفي واركمي ملشئوع كلسل ارقتنىن

ً
ثترثت 1-منتقشل نتتيج حتلسل مجغ املؼلىمت

رتاذيذ املختطئ

ثؼل االٝمع ػلّ الُصب ق القبٕخ ثمْوَع كلٕخ القبوُن مغ اٍزؼمبو اٍلُة الؼٖلف اللنٌىٓ لؼٕىلخ المَلزغٕجٕه
النٔه ٔمضلُن الْوكخ َٔمضلُن فجواء فٓ افزٖبٍٕ ر رؾلٔل المؼلُمبد االرٕخ -:
اٍ المْـوَع :ثىبٔخ كلٕخ القبوُن /ثالاكَ /ىاهح الزؼلٕ الؼبلٓ
المٍىلً المقٕ  :الممزت االٍزْبهْ الٍىلٍٓ فٓ ه بٍخ عبمؼخ ثالاك
ملٔو المْـوَع :م وَؤه ػجل الؼئي
وَجخ الزىفٕن المجبّو%111 :
كلفخ المْــوَع 7865119 :الف كٔىبه(ٍجؼخ ملٕبهاد َصمبن مب خ فمَخ ٍَزُن ملُٕوبن َرَؼخ االف كٔىبه)
مــلح المْوَع َفق الؼقلُٔ 541 :
ربهٔـ المجبّوح الزؼبقلٔخ2111 /11/16 :
ربهٔـ المجبّوح الفؼلٕخَ 2112/7/22 :لملح (ُٔ )541مبن
ربهٔـ االوغبى الزؼبقلْ2113 /4/8 :
5مه االٌمٕخ ثممبن ان ػملٕخ رؾلٔل المْبهٔغ الميمغ رىفٕنٌب ٔز ػلّ َفق ملِ رُافو َاالٍلزفبكح مله ( :مُقلغ
المْوَعخ ملِ رُافو فوَع للْوكخ فٓ مُقغ المْلوَعخ كهعلخ مَلبٌمزً فلٓ رقفلٕ٘ الملفلخ مله فلمو َعلُك(المماخ
االلٕبدخ القجبٝبدخ َالزقلٔ مه ر مبلٕف الىق َاالٔغبه ممم اللـخ ٍَٕبٍلخ الْلوكخ)م املب رىفٕلن المْلوَع فٕلز مله فلمو
ٝؤقزٕه ٌَمب  :اللػُاد المجبّوح َالمىبقٖبد الؼبمخخ ثؼل رَؼٕو فقواد المْوَع مه قجل القَل الفىلٓ ام رىلب ٛمٍملخ
الزَؼٕو َاػلاك علاَو الممٕبد الّ ّؼجخ الزَؼٕوَ(6الزٓ رزٚمه مما َظٕفلٓ ثمبفلخ االفزٖبٕلبد الٍىلٍلٕخ)خ َّلؼجخ
المَؼ الممٓ (النْ ٔقلزٔ ثزَلؼٕو اػملبو القللمبد َاالوٍلبءادخ المُومؤلذ ممماللـ )خ َٔلز رللقٕق مللِ علٔلخ َٕلؾخ
رَؼٕو الغٍخ المٖممخ قج ٝوػ الؼٞبء لزقلٕ َاالفٞبء فٓ علاَو الممٕبدخ ام ٔمُن ٌىبا مابالح فٓ الزَؼٕو فٓ ثؼ٘
االؽٕبنخ فٕمب رم ُن ٌىبا عٍبد ثبلؼمٌ مه مللخ ام رقُ ثزقفٕ٘ الزَؼٕو ػه َاقغ الؾبو ملغ َعلُك عٍلبد ػبكللخ فلٓ
الزَؼٕو َممب رغله االّبهح الًٕخ ٔز رضجٕذ الغيء االكجو مه كلفخ المْوَع فٓ الفقواد االَلّ مه علاَو الممٕبدخ َملل
للؾُٖو ػلّ الغيء االكجو مه الملفخ فٓ ثلأخ ؽٕبح المْلوَع مل غ اوقفلبٗ وَلت الزىفٕلن الفؼلٕلخم ٌَلنا االعلواء ٔلُؽٓ
مَجقبن ثزؼوٗ المْوَع الّ مقبٝوم

 5ر مقبثلخ ػلك مه هؤٍبء االقَب فٓ ّوكخ المىُٖه للمقبَالد االوْب ٕخ للُقُف ػلّ فُٞاد الزقل للمْوَع
َلؾٕه الزىفٕن َاالوٍبءم ٌَ ك مه :ملٔو قَ الزقَ ٜٕٞملٔو القَ الفىٓ َملٔو قَ المْبهٔغ َملٔو قَ االكاهٔخم
 6اَعجذ الزؼلٕمبد ثزبهٔـ ()2113/1/1ػلّ ٙوَهح اكهاط الملفخ الزقمٕىٕخ للمْوَع ػىل االػمن ػىً َٔقُ القَ
المؼىٓ ثزَؼٕو فقواد المْوَع ثا٘ الىظو ػه الملفخ الزقمٕىٕخ َملل ثبالػزمبك ػلّ فجوح المما ََفق المؼبكلخ الزبلٕخ
(الملفخ  +الؼمبلخ ٌ +بمِ للوثؼ)خ ٌَنا َٔوْ ػلّ كبفخ المْبهٔغم
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ممب رقل ٔزٚؼ ان القَل المؼىلٓ ال ٔؼزملل اْ رقىٕلبد ػلمٕلخ فلٓ للزَلؼٕو َكهاٍلخ الَلُ َالمىبفَلٕه
َملِ رُافو المُهكٔه َهٕوي مه االمُه الُاعت افنٌب ثىظو الؼىبٔخ ػىل الزَؼٕو َالزٓ رلؤصو فلٓ ٕلؾخ الملفلخ
الزقلٔؤخ للمْوَع َالزٓ رؼزمل ػىل رقلٔ الؼٞبء رجبػبن ػىل رَؼٕو فقلواد عللاَو الممٕلبد َالزلٓ ٔلز اكزْلبفٍب
ػىل رىفٕن المْوَع َثمب ٔؤكْ الّ رؤَظ مؼبممد الملك االٙبفٕخ َاَامو الزإٕوم

ً
ثترثت -2-منتقشل نتتيج حتلسل اداة ارسثب -األثئ

ْٔزم رؾلٕ الَلجت – األصلو ػللّ رؾلٔلل كبفلخ المْلبك الزلٓ رُاعلً المْلوَع َالمزؼلقلخ ثبالففلب فلٓ
رؾقٕق كبفخ اٌلاف المْوَع َالمزمضلخ ثبلملفخخ َالُقذخ َالغُكحخ َالىٞب م
مىبقْخ وزب ظ رؾلٕ مقبٝو أٌلاف المْوَع ٌَ :نا وبرظ ػه مغمُػخ مله االٍلجبة الو َٕلخ َ :رزمضل
ث لـ :المللُاكخ َالزمُٔ ل (الىقللل َالَلللف)خ َالجٕئللخ المؾٕٞللخخ َااللٕللبد َقللُِ الؼم ل خ َٝوا للق َاٍللبلٕت الؼم ل خ
َالمقبٌٕٔخ الزُصٕقخ َمه ص رؾلٔل االٍجبة الفوػٕخ لم ٍلجت مله االٍلجبة الو َٕلخ َكملب مُٙلؼ فلٓ الْلم
(َٔ )3-1زٚؼ ممب مكو اوفب َريصٕوي فٓ اٌلاف المْوَع ام ان ريفو ثلء المْوَع ثَلجت ػلل عبٌئلخ المُقلغ
اكِ الّ رؾم رمبلٕف اٙبفٕخ وبعمخ ػه اعُه االلٕبد َالؼبملٕه فٓ المْوَع فٚم ػه الزمبلٕف الضبثزلخ مله (
اعُه الؾواٍخ خ المٍوثبءخ هَارت فؤق المْوَع ممم اللـ)خ كملب ان ػلل كقلخ عللاَو الممٕلبد َملبوزظ ػىلً مله
ىٔبكح فٓ الممٕبد َىٔبكح فٓ الؼم لجؼ٘ الفقواد أٚب اكِ الّ اهرفبع كلفلخ المْلوَع ػملب مقٞل ٜللً كملب ان
رقبك المقبٌٕٔ َالٞوا ق المَزؼملخ فٓ الزىفٕن لٍب اصوٌب الُاٙؼ فٓ ػل ٕؾخ علاَو الممٕبد فٚم ػه ػلل
رىبٍجٍب مغ الزُٞهاد الؾبٕلخ فٓ مغبو االوْبءاد َالزٓ رلؤكْ ثٖلُهح هٕلو مجبّلوح اللّ رؾمل رملبلٕف هٕلو
ٙوَهٔخ وزٕغخ الغٍ ثبٍزؼمبو االٍبلٕت الؾلٔضخ َالزٓ رقزٖو المضٕو مله الملبو َالُقلذ َالغٍلل َرؼمل ػللّ
مؼبلغخ المْبك َالمقلبٝو الزلٓ ٔممله ان رُاعلً المْلوَعم فٚلم ػله ػلل االٍلزٕفبء ثمزٞلجلبد الغلُكح الزلٓ
رىٔ ػلّ ٙوَهح رىفٕن المْبهٔغ ثبلمُاػٕل المؾلكح لٍلب َرؾقٕلق ٌلبمِ هثلؼ للْلوكخ) ٌَىلب ال ٔممله رؾقٕلق
ٌنا الوثؼ وظوان لزيفو اوغبى المْوَع َاهرفبع رمبلٕفًم
كمب ان ُٝو َقذ المْوَع َمب ٔزورت ػلًٕ مه مقبٝو وبع ػله ػلل القٕلب ثبلزؾللٔضبد ػللّ الغللاَو
اليمىٕخ للمْوَعخ َثنلل ٔفقل الغلاَو اليمىٓ اٌمٕزًخ مغ هٕبة المؼلُمخ اٖوٕخ الزٓ ٔممله مله فملٍلب الزقٕلٕ
َالمؾبٍجخخ َمؼوفخ المواؽ المىغيح مه ػلمٍبخ كلنلل افزقلبه الغللَو اليمىلٓ اللّ الزمبمل مله ؽٕلش (المللحخ
الؼمللبوخ االلٕللبدخ االعللُه) َهٕللبة اللقللخ فللٓ ؽَللبة المــللـلك اليمىٕللخ ملله مؼللل الجووللبمظ اليمىللٓخ َكللنلل ٙللؼف
الزُصٕق للملك الفؼلٕخ للمْوَع ثٞؤقخ ٍَٔ الُُٕو الٍٕب لمٍزفبكح مىٍب فٓ مْبهٔغ مَزقجلٕخم
ّم ( )1-3مق ٜٞالَجت َاالصو الٌلاف  /مْوَع كلٕخ القبوُن
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ً
ثترثت -3-منتقشل نتتيج أداة حتذيذ االحتمترسل واالثئ

حتذيذ االحتمترسل واألثئ - Defining Probability and Impactػىل كزبثخ فٞلخ اكاهح المقلبٝوخ ٔىجالٓ رُصٕلق كٕفٕلخ االؽزملبالد َاألصلبه َػىلل رؾلٔلل المْلوَعم ٖٔلف
اؽزمبو َاممبوٕخ ؽلَس ٌنا القٞو اَ الؾلسم ثٕىمب ٖٔف أصو مه آصبه أَ وزب ظ المْوَع ٌنا الزؼؤف ٔممله أن
ٔمُن مزُٞه أَ ثَٕٜم ػلّ ٍجٕ المضبوخ قلل رَلزقل القلٕ الوقمٕلخ لزؾلٔلل اؽزملبالد َرليصٕو أَ ثجَلبٝخ رؼٕلٕه
رٖىٕف (ػبلٕخ مزٍُٞخ مىقفٚخ) لم فٞوخ َٔغت رؾلٔل َرُصٕق ٌني اؽزمبالد َريصٕو المقبٝو فٓ الَلغمد
()Jainendrakumar,2015:2
علَو( )1-3ثمَزُٔبد اؽزمبلٕخ َريصٕو المقبٝو ػلّ أٌلاف المْوَع الو َٕٕخ
رـيصٕـو
أٌلاف المقبٝو%
المْوَع

مىقف٘ علان
15م1

مىقف٘
1م1

مؼزـلو
2م1

ػـبلٓ
4م1

ػبلٓ علان
8م1

الملفخ

الئبكح
ثبلملفخ هٕو
مٍمخ

ىٔبكح ثبلملفخ
أق مه %5

الئبكح فٓ الملفخ
رزواَػ ثٕه-%5
%10

الئبكح فٓ الملفخ
رزواَػ ثٕه
%20-%10

ىٔبكح فٓ
الملفخ أكجو مه
%20

الغلَلخ

فل ثَٕٜ
ثبلغلَلخ

وَجخ القل
فٓ الغلَلخ
أق مه %5

وَجخ القل ثبلغلَلخ
الملٕخ ثٕه -%5
%10

المغبو

الزإٕو فٓ
مغبو
المْوَع
ثَٕ ٜعلان

وَجخ القل
ثبلغلَلخ الملٕخ
ثٕه -%10
%20
رإٕواد هٕو
مقجُلخ فٓ مغبو
المْوَع مه
الغٍخ المَزفٕلح

وَجخ القل
ثبلغلَلخ
الملٕخ أكضو مه
%20
ال ٔممه
اشٍزفبكح مه
الىبرظ الىٍب ٓ
للمْوَع

الغُكح

اوقفبٗ
ثَٕ ٜعلنا
ثبلغُكح

مَزُِ عُكح
هٕو مقجُو مه
الغٍخ المَزفٕلح

ال ٔممه
اشٍزفبكح مه
الىبرظ الىٍب ٓ
للمْوَع

ريصو ثؼ٘
عُاوت
المغبو ثْم
ثَٕٜ
عُاوت ماد
مَزُِ أق
فٓ ثؼ٘
مغبالد
المْوَع

رزيصو األعياء الو َٕخ
مه المغبو
ثؼ٘ الغُاوت
الو َٕخ لمغبو
المْوَع هٕو
مٞبثقخ للمُإفبد

Source: Project Management Institute (PMI), (2013), A Guide to the Project
Management Body of Knowledge, 5th ed., Project Management Institute, Newton
Square, PA.: p. 318.
كْفذ اَلٕلبد المْلوَع (مْلوَع كلٕلخ القلبوُن) َاللنْ رل اوْلبؤي ثملفلخ رؼبقلٔلخ ثمجلل ()7865119
الف كٔىبه َثملح ػقل مؾلك ثـ (َ ُٔ )541كمب مُٙؼ فٓ الغلَو()3-1خ رجٕه االرٓ :
ثلاللذ ملللح المْللوَع أْ ملللح اوغللبى المْللوَع (ُٔ )895م لنب ثؼللل اٙللبفخ الملللك االٙللبفٕخخ ام ثلاللذ الملللك
االٙبفٕخ (ُٔ )355مبن ٙمىٍب(ُٔ )199مبنخ ػه اػمبو مَلزؾلصخ َثلنلل فلين الزليفٕو ثلل (ُٔ )156ملَب َمقلبٝو
الملح للمْوَع ثىَجخ (َ 7 )%21رقغ ٙمه المقبٝو الؼبلٕخ علام
ر اوغبى المْوَع ثملفخ فؼلٕخ ثلاذ ( )8936776الف كٔىبه ثؼل اٙبفخ (اَامو الزإٕو َالزمبلٕف االكاهٔلخ
للمْوَع) ثئبكح ػه الملفخ الزؼبقلٔخ ثىَجخ ( )%14ثٚمه كهعخ المقبٝو الؼبلٕخم
 7وَجخ الزغبَى َالزيفٕو فٓ اوغبى المْوَع اٍزقوعذ َفق المؼبكلخ االرٕخ:
وَجخ الزيفٕو= الملك االٙبفٕخ ÷(ملح المْوَع  +الملك االٙبفٕخ ػه االػمبو المَزؾلصخ)
111 = 739 ÷ 156م%21
المٖله :قَ الؾَبثبد المبلٕخ فٓ ّوكخ المىُٖه الؼبمخ
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ثؼللل كه اٍللخ اَامللو الزإٕللو القبٕللخ ثبلمْللوَع َاالٍللجبة المُعجللخ لٍللب رجللٕه اوٍللب وبرغللخ ػلله اٍللزؾلاس
فقواد علٔلح مُعُكح فٓ المقٞٞبد َهٕو مُعُكح فٓ علاَو الممٕبد َان اٍجبة ٕلَه اَامو الزإٕو ثئلبكح
الملفخ َالملك االٙبفٕخ ٌُ وزٕغل نخ لؼلل رلُافو الزفبٕلٕ اللقٕقلخ ػىلل رؾلٔلل وٞلب المْلوَع َثملب ٔلىؼمٌ ػللّ
عُكح رىفٕن االػمبو مه ؽٕش االلزيا ثبلملفخ الزقلٔؤخ َالزَلٕ ثبالَقبد المؾللكح َاللنْ ٔؼلل مله اٌل مزٞلجلبد
رٞجٕق الغُكحم
علَو ( )2-3وزب ظ رؾلٔل االؽزمبلٕخ َاألصو لملٕخ القبوُن  /عبمؼخ ثالاك
الغـٍخ المَزفٕلح
عبمؼخ ثالاك  /مغمغ الغبكهٔخ
المْوَع
وَت المقبٝو
اٌلاف المْوَع
المـلـفخ
(الف كٔىبه)
الـمـلح
الىٞب
الغُكح

الملفخ الفؼلٕخ
الملفخ الزؼبقلٔخ
الىزٕغخ ( الفو )
وَجخ المقبٝو َوُػٍب
الملح الفؼلٕخ
الملح الزؼبقلٔخ
الىزٕغخ ( الفو )
وَجخ المقبٝو َوُػٍب
افزمف الزٖبمٕ ػه الُاقغ َافزمف
الفقواد فٓ علاَو الممٕبد
ريفو اوغبى المْوَع
ريفو رَلٔل ثؼ٘ المَزؾقبد

كلٕخ القبوُن
اق مه  %5مىقف٘
 %11 -% 5مزٍُٜ
 %21-%11ػبلٓ
8936776
7865119
1171767
( %14ػبلٓ)
895
739
156
( % 21ػبلٕخ علا)
ر رقلٔو الزإو فٓ الىٞب ثىَجخ %11
ٙؼف رٞجٕق الغُكح ثَجت رإو الىٞب َريفو
المْوَع

ً
ثترثت -4-منتقشل نتتيج حتلسل مطصفىفل االحتمترسل واألثئ

َٔزٚلؼ ملله مٖلفُفخ المقللبٝو كمللب مُٙلؼ فللٓ الْلم ( )3-2ان ٌىللبا فللوٓ مزبؽلخ المْللوَع رزمضل
ثزُافو الٞوا ق لُُٕو االلٕبد َالؼمبلخ َالمُظفٕه َرُافو ّجمبد المٍوثبء َّجمبد رٖلفٕخ المٕلبي فٚلم ػله
ثىبء الملٕخ ٍَ ٜمغمغ للملٕبد َاممبوٕخ اٍزؼمبو المَبؽبد الُاٍؼخ المزلُفوح فلٓ المغملغ الٙلبفخ ملؾقلبد اَ
مقزجللواد اٙللبفٕخخ امللب ؽغ ل الزٍلٔلللاد الزللٓ َاعٍللذ المْللوَع َالمزمضلللخ ثْللم ه للٌٕ ثؼللل كقللخ الزٖللبمٕ
َعلاَو الممٕبد المَؼوح ام لُؽ ػل رٞبثق الزٖبمٕ المؼللح مله قجل الممزلت االٍزْلبهْ لغبمؼلخ ثاللاك ملغ
المقٞٞبد الملوٕخ َالمٍوثب ٕخ َالمٕمبوٕمٕلخ َالٖلؾٕخ َملب ولزظ ػىلً مله ىٔلبكح فلٓ الزملبلٕف َالمللك االٙلبفٕخ
كلنلل رقلللٔو ثؼل٘ الممٕللبد ثيقل اَ اكضللو مله الُاقللغ الفؼللٓ اصىللبء الزىفٕلن فٚللم ػله ظٍللُه مْلبك اصىللبء رىفٕللن
الَقُف الضبؤُخ َػل رىبٍت ؽغ االثُاة مغ اهرفبع الَقف َالؼلٔل مه المْلبك الزلٓ ظٍلود وزٕغلخ افٞلبء
رٖمٕمخ َأصوٌب المجٕو فٓ ريفو اوغبى المْوَع َرؾملً رمبلٕف اٙبفٕخ وزٕغلخ ٌلني االفٞلبء َػلل كقلخ عللاَو
الممٕبدخ فٚم ػه ػل عبٌئخ المُقغ لُعُك ػُا ق رزمض (َعُك ٕبهَؿ هٕو مىفللق فلٓ المُقلغ) مملب اكِ
الّ رإٕو مُقغ المْوَع ثؼل ربفٕو كا (ٍزخ اٍّو ) َمب رورت ػللّ رإلو وٞلب المْلوَع مله (كلٕلخ القلبوُن
الّ كلٕخ اليهاػخ) وزٕغخ رلٌُه الُٙغ االمىٓ فٓ مُقغ كلٕخ اليهاػخ ام رورت ػلًٕ كلف اٙلبفٕخ مزمضللخ ثجىلبء
مقزجللواد مزقٖٖللخ لملٕللخ اليهاػللخ َّللواء اعٍلليح مقزٖللخ الهلواٗ اللهاٍللخ َكللنلل اعللواء الزؼلللٔمد ػلللّ
رٖللؤف المٕللبي ََفللق مزٞلجللبد المقزجللواد َالزللٓ رل االوفللب ػلٍٕللب ملله رقٖٕٖللبد كلٕللخ اليهاػللخ لمٍللزٕفبء
ثمزٞلجبد الؾل االكوّ لللهاٍخ فٓ كلٕخ اليهاػخم
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علَو ( )3-3مٖفُفخ االؽزمبلٕخ َاالصو
األصو
االؽزمبلٕخ
91م1

15م1
مىقف٘ علأ
145م1

11م1
مىقف٘
19م1
مقبٝو الىٞب

21م1
مزٍُٜ
18م1
مقبٝو الملفخ

71م1
51م1
31م1
11م1

135م1
125م1
115م1
115م1

17م1
15م1
13م1
11م1

14م1
11م1
16م1
12م1

41م1
ػبلٓ
36م1
مقبٝو الُقذ
مقبٝو الغُكح
28م1
2م1
12م1
14م1

81م1
ػبلٓ علان
72م1
56م1
41م1
24م1
18م1

َممب رجٕه اوفب فين اٍلزوارٕغٕخ الزؾَلٕه ٌلٓ االٍلزوارٕغٕخ المىبٍلجخ مله فلمو ىٔلبكح ملُاهك المْلوَع
َاٍزوارٕغٕخ الزؾُٔ مه فمو وق ٌني المقبٝو الّ الغٍخ المَزفٕلح مه فلمو ٙلج ٜالزؼبقلل َرٚلمىًٕ فقلواد
رٚمه ؽقُ الْلوكخ فلٓ المْلوَع ام ان اهللت المقلبٝو َالمؼُقلبد الزلٓ َاعٍلذ المْلوَع رقلغ ػللّ ػلبرق
الغٍخ المَزفٕلح مه ؽٕش الزٖبمٕ َعلاَو الممٕبد المقلمخ مه قجلٍب َأْ رإٕواد رٞوأ اَ رَزغل فلٓ الُاقلغ
الؼملٓ ٔغت ان رزؾملٍب رلل الغٍخ فٚم ػه الزمبلٕف الىبعمخ ػله الزليفو ثجللء المْلوَع ثَلجت ػلل عبٌئلخ
المُقغ فٚمن ػه الزيمٕه ػلّ المْوَع مه المقبٝو ػه ٝؤق ّوكبد الزيمٕهم
ً
ثترثت -5-منتقشل نتتيج أداة شجئة ارقئارا
ّغوح القواهاد لملٕخ القبوُن ثملفخ  7865000الف كٔىبه
االؽزمبو االَو :ىٔبكح مُاىوخ المْوَع ثمجل ( )800000الف كٔىبه مغ رقفٕ٘ الملحم
االؽزمبو الضبوٓ  :رملٔل َىٔبكح فزوح اوغلبى المْلوَع ثبٙلبفخ (ٔ )100لُ لمللح االوغلبى ملغ رقفلٕ٘ الملفلخ ملغ
افزواٗ ان ك ُٔ اٙبفٓ فٓ اوغبى المْوَع ٔملف ( )5000الف كٔىبهم
ان االؽزمبو االَو ُٔفو اؽزمبلٕخ رؾقٕق فوٕخ لزقفٕ٘ الزمبلٕف ثمجل () 520000اللف كٔىلبه كملب اولً
ٔىٞلُْ ػللّ فٞللُهح اهرفلبع رملبلٕف رىفٕللن المْلوَع ثمجلل ( )175000الللف كٔىلبه َثلنلل ٔمللُن ٕلبفٓ الللُفو
( 345000 = )175000-520000الف كٔىبه
ثٕىمب االؽزمبو الضبوٓ ُٔفو اؽزمبلٕخ رؾقٕلق فوٕلخ رقفلٕ٘ الزملبلٕف ثمجلل ( )325000اللف كٔىلبه كملب
اوً ٔى ُْٞػلّ مقبٝو اهرفبع رمبلٕف رىفٕن المْوَع ثمجل ( )280000اللف كٔىلبه َثلنلل ٔملُن ٕلبفٓ اللُفو
( 45000 = )280000- 325000الف كٔىبه
َػلًٕ فين االؽزمبو االَو ٌُ االف ٚوظوان الوً ٔؾقق َفونا ثمجل اكجوم
ّم ( )2-3وزب ظ ّغوح القواهاد لمْوَع كلٕخ القبوُن
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االستنتتجت

ػلّ َفق الىزب ظ الزٓ ر الزُٕ الٍٕلب فلٓ الغبولت الؼمللٓ الزؾلٕللٓ للجؾلش َالمؼبْٔلخ لؼمل المْلبهٔغ

َالمقبثمد مغ فؤق ػم المْوَع َملٔوْ االقَب كاف الْوكخخ فقل ر الزُٕ الّ ػلك مه االٍزىزبعبد ٌَٓ -:

 -1رؼل المقبٝو االمىٕخ َرؼوٗ فؤق المْوَع للزٍلٔلاد ٌٓ مه اكجو المقبٝو الزٓ َاعٍذ المْلوَع (ػٕىلخ
الجؾش) َالزٓ كبن لٍب ريصٕو كجٕو فٓ ريفو اوغبى المْوَعم
 -2هٕبة اللقخ فٓ اػلاك الغلاَو اليمىٕلخ للمْلبهٔغ ثَلجت كضلوح الؼٞل الوٍلمٕخ َالمىبٍلجبد اللٔىٕلخ َالقٚلبٔب
الَٕبٍٕخ فٚم ػه الؼ ٞالىبعمخ ػه رقلجبد الظوَف الغُٔخم
 -3ل ٔز اػزمبك أٍلبلٕت ػلمٕلخ ؽلٔضلخ فلٓ اكاهح المْلبهٔغ ام رل االٍلزمواه ػللّ االٍلبلٕت الزقلٕلٔلخ َثبلزؾلٔلل
المْبهٔغ اشوْب ٕخ ممب اكِ الّ ٕؼُثخ مُاعٍخ الزؾلٔبد َالمؼُقبد الزٓ رُاعٍٍبم
 -4رؾزبط الْوكخ الّ رإٕواد فٓ ػلٔلح لىظب رىفٕن المْبهٔغ ٌَٕم المىظملخ ثملب ٔلزم َؽغل المقلبٝو الزلٓ
رُاعٍٍب فٓ المْبهٔغ الزٓ رىفنٌب ام لُؽ ػل َعُك اْ ف ٜٞشكاهح المقبٝو أَ عٍخ مقزٖلخ الكاهرٍلب َمله
ص ػل رُفو اْ مؤّواد اَ مؼبٕٔو لقٕبً َرؾلٔل المقبٝوم
 -5افزقبه ملٔوْ المْبهٔغ الّ القجوح فٓ مغبو اكاهح المْبهٔغ االؽزوافٕخ مغ ػل االلمب الملبفٓ فلٓ اٍلزؼمبو
الزقىٕبد الؾلٔضخ فٓ ٌنا المغبوخ َقلخ الُػٓ ثيٌمٕخ اكاهح المقلبٝو ثْلم فلبٓ َكَهي فلٓ مُاعٍلخ المقلبٝو
َالمْبك الزٓ رُاعً المْوَعم

ارتىصست

 -1اػبكح الٍٕملخ لْوكخ المىُٖه َاٍزؾلاس عٍخ مقزٖخ شكاهح مقلبٝو المْلوَػبد َرملُن مزقٖٖلخ ػللّ
قله ػبلٓ مه الزيٌٕ َالقجوح فٓ ٌنا المغبوم َثمب ٔمٍل اللّ رٞجٕلق مىٍغٕلخ اكاهح المْلبهٔغ االؽزوافٕلخ ثمْل
كبم م
ٙ -2وَهح رٔ ُٞو الٞوا ق َاالٍبلٕت المزجؼلخ فلٓ رؾلٕل رَلؼٕو عللاَو الممٕلبد القبٕلخ ثبلمْلبهٔغ مله فلمو
ارجللبع االٍللبلٕت الفىٕللخ الؾلٔضللخ َكهاٍللخ الَللُ َىٔللبهح مُقللغ الؼمل َاعللواء المَللُؽبد الغُٕلُعٕللخ المىمللخ
للزيكل مه ٍممخ رقلٔو فقواد علاَو الممٕبدم
 -3ىٔبكح َػٓ االكاهح ثيٌمٕخ مُاكجخ الزُٞهاد الؾبٕلخ فٓ مغلبو اكاهح المْلبهٔغ َرٞلُه الزقىٕلبد المَلزؼملخ
فللٓ رىفٕللنٌب ثمللب ٔٚللمه وغبؽٍللب َرؾقٕللق اٌلللاف الْللوكخ َاالٌزمللب ثْللم علللْ ثزىفٕللن مزٞلجللبد اكاهح الغللُكح
ثبػزجبهٌب ػىٖو أٍبً َمٍ مه ػىبٕو وغبػ اْ مْوَعم
 -4االػلاك للَهاد رلهٔجٕخ لمٕفٕخ الؼم ثدكاهح المقلبٝو ثْلم ػلب َ"اكاهح المقلبٝو ػللّ َفلق مىٍغٕلخ اكاهح
المْبهٔغ االؽزوافٕخ" للملٔؤه َالؼبملٕه فٓ المْلبهٔغ َاللنْ فلٓ ٙلُ ً ٍلزز مؼبلغلخ أْ مقلبٝو ٔممله ان
رُاعً المْبهٔغ ثْم مجمو ََفقبن الٍزوارٕغٕبد اٍزغبثخ مؼٕىخم

قتيمل املطصتدر

ً
اوال املطصتدر ارؼئبسل
 -1الْبفؼٓخ ّؤف فزؾٓخ  2118خ" أٌٍ َمجلبكئ أكاهح المْلوَػبد الٍىلٍلٕخ"خ الٞجؼلخ االَللّخ كاه المزلت
الؼلمٕخ للىْو َالزُىٔغخ القبٌوحخ مٖوم
 -2الْموْخ ػجل مؾملل خ2117خ"أوملُمط وٚلظ اكاهح المْلوَع :رٖلمٕ َؽٍُلجخ َرٞجٕلق :كهاٍلخ ؽبللخ فلٓ
ػٕىخ مه ّوكبد َىاهح االػمبه َاالٍمبن فٓ الؼوا خ ثالاكخ الؼوا م
-3الاؤوْخ ٍلبمٓ مٔلبة ػجلل اللوىا خ  2115خ " اكاهح المْلوَع َكهاٍلخ عللَاي"خ الٞجؼلخ االَللّ خ ممزجلخ
ىٔه الؾقُفٕخ َاالكثٕخ ُم م م
كَكٔهخاؽمل ٍُٔفخ 2112خ " أكاهح المْبهٔغ" خالٞجؼخ الؼوثٕخخػمبن خ االهكنم
-5فُٕلوخ عٕ خ روعمخ ػجل الؾم اؽملل القياملٓخ2111خ " اكاهح مْلوَػبد رؾَلٕه االكاء" خالٞجؼلخ االَللّخ
كاه الفغو للىْو َالزُىٔغخ القبٌوحخ مٖوم
-6مٍُّخ ّقٕوْ وُهْخ مؾملُكخ اثلوإٌ ولُهخ ٍَلٕ خمؾملل الؾللاكخ ٍلُىانخ ٍلمٕو مٔلتخ 2112خ " اكاهح
المقبٝو"خ الٞجؼخ االَلّخ ػمبنخ االهكن م
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جؼللخ االَلللّخ كاه الٖللفبء للىْللو َالزُىٔللغخ ػمللبنخٞ خ" القٕللبكح َأكاهح االثزمللبه"خ ال2112وغل خ ػجللُك وغل خ-7
االهكنم
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Risk Analysis of Projects Accordance with the Professional Project Management
System: A case- Study Mansur Construction Contracting Company here

Abstract
The research aims to identify the risks faced by projects and work on the
administration, such as those risks by using professional Project Management
System (Project Management Professional) by identifying those risks and their
impact on the objectives of the project, if they occur and to provide appropriate
responses to Ha.autam search application on the draft Law Faculty port by the
General Mansour Construction Contracting company has been using a method
personal interview with the heads of departments and project managers in the
Al-Mansour and tools descriptive and quantitative analysis as was used
(likelihood and impact of risk analysis, Ai_kaoa scheme Sbb- effect, analysis of
probability and impact, risk matrix (probability and impact), analysis decision
tree) has been collecting information on the theoretical side of the books,
research, messaging and Alatarih as well as publications in both Arabic and
English versions PMBOK issued by the American Institute PMI, and research
found to the high amount of risk in the projects (sample) implemented by the
company and the reason for this is the lack of hand specialist risk management
or risk management plans as a result of lack of awareness by the management
and staff of the importance and impact of the risk and its role in the success of
the projects, and research found that if the application of professional projects
and requirements management in terms of availability of qualified human
resources and technology needed to be applied with respect to the management
of risk, he would work to reduce a large proportion of the risks and to provide
the appropriate response for the remainder of the risks and would lead to the
completion of the projects identified time and cost and to achieve the goals of the
company.

Key words: Professional project management, risk management, quantitative
and qualitative analysis. fish-bone.
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