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 المحاضرة الثانية عشر 

 انهــاء المشـــروع 

 دـــتمهي

 : عندما انتهى قد المشروع أن يُقال

  ال ال ففففف  للدرجففففف  إبطفففففا   يففففف   أ  ، المشففففف    فففففف  األساسففففف  العمففففف  توقففففف 

 .الحقا المش    عم  ف  تقدم معها يحص 

 المشففففف    مفففففوار  تحويففففف  ن  جففففف  المشففففف    فففففف  تففففف     يحصففففف  عنفففففدما 

 .األم المنظم  ف  أ  ى مشاريع ف   توظ فها

 المشروع إنهاء إلى تؤدي التي العوامل

 : كال ال   ه  المش    إنهاء إلى تؤ ي عوام  عدة هناك

 . اقتصادية عوامل -2                         . تكنولوجية عوامل - 1

 . أخرى عوامل -4                           .  تسويقية عوامل - 3
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 .التكنولوجية العوامل -1

   -: هي  المشروع إنهاء إلى تؤدي التي تكنولوجيه العوامل أهم من

 المش    من الم وقع  ال كنولوج   األهداف ل حق ق ضع   اح مال 

  أن المشففف    فففف  الموجفففو ة للمهفففارا  يمكفففن ال تكنولوج ففف  مشفففاك   جفففو 

 . تحلها

  جديد  تكنولوج ا إلى مثال تح اج أ  ى لمشاريع االه مام تحوي . 

 االقتصادية العوامل  -2

 : نجد المشروع إنهاء إلى تؤدي التي االقتصادية العوامل أهم من

 ف   االس ثمار على العائد  تدن  المش    أرباح انخفاض. 

  المش     تطوي  تنف ذ تكلف  ارتفا . 

 :التسويقية العوامل  -3

 : نجد المشروع إنهاء إلى تؤدي التي التسويقية العوامل أهم من

   المش    ل سويق ضع ف  إمكان . 

   السوق اح  اجا  ف  تغ . 

  لمنافس نا  تفوق ال نافس اش دا . 
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 أخرى عوامل -4

 : أهمها من نجد المشروع إنهاء إلى تؤدي عديده أخرى عوامل هناك

 إيجاب  اق صا ي  ن ائج ل حق ق المش    يس غ ق  الذي الطوي  الوقت  

   األ  ى المشاريع على الحال  للمش    سلب  ت ث . 

 ا  فففف ا  بفففف اءا  ظهفففف   اذا المشفففف    ففففف  المضفففف  علففففى القففففدرة عففففدم 

 . اس م ار  إمكان   من تضع 

 انهننناء بشنننان قنننرار اتخنننا  ينننتم حتننني األسننن لة منننن بمجموعنننة االسترشننناد ويمكنننن

 :عدمه هي من المشروع

 االم؟ المنظم  اهداف مع م سقا المش    مازال ه  -1

 تنف ذ ؟  كمال المش    بهذا كاف   بدرج  مه م  اإل ارة ه  -2

 للش ك ؟ جديدة( تكنولوج  )  تقن   إضاف  المش    يشك  ه  -3

  المواصفا ؟  الكلف  الوقت ف  أهداف  المش    س حقق ه  -4

 المش   ؟ إلكمال الالزم  المهارا  المنظم  لدى ه  -5

 المش   ؟ لنجاح م حمس المش    ف يق زال ال ه  -6

 من ؟ الم جو( ال بح) المال  العائد المش    س حقق ه  -7



 

 ادارة المشاريعالمادة :                                                         جمهورية العراق                          

 الثاني -الفصل الدراسي: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                            

 م.م. بسام محمد مدرس المادة :              جامعة االنبار                                                                    

            كلية االدارة واالقتصاد                                                                                                           

                                                                                                                       ادارة االعمالقسم          

                                 

 (2020-2019محاضرات المرحلة الثالثة للعام الدراسي )  

4 

 

 إكمال ؟  تع ق بالمش    تعص  ان ممكن المح مل  المخاط  ه  -8

 اس الم ؟ على  يوافق المش    الزبون س قب  ه  -9

 روعــــالمش إنهاء طرق

 : أهمها من المشروع إلنهاء طرق عدة هناك

 . باإلطفاء اإلنهاء 1

 . باإلضاف  اإلنهاء 2

 . بال كام  اإلنهاء 3

 . اإلهالك بال جويع اإلنهاء 4

 باإلطفاء اإلنهاء -1 

 : التالية الحاالت في اإلنهاء من النوع هذا ويحصل    

 أهداف  إلى   ص  المش    نجح اذا. 

 العالج(  ف    اء فش  مث )  المش    ينجح ل  اذا. 

 انفجففففار مثفففف )  المشفففف    ق فففف  إلففففى تففففؤ ي ب ئ فففف  تغ  فففف ا  حصففففلت اذا 

 .تشالنج (

 المش    باس م ار مق نع  غ   العل ا اإل ارة تكون عندما . 

 اإل ارة تكففففون عنففففدما:  منهففففا األسففففبا   ت فففف ا ح:  العمففففد بالق فففف  االنهففففاء 

  باس م ار المش   مق نع  غ   العل ا
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 باإلضافة اإلنهاء -1

 يفففف   ح ففف  اهداففففف  المشففف    حقففففق حالففف  ففففف  اإلنهفففاء مففففن النفففو  هففففذا  يحصففف 

 قسفف  مففثال قسفف  انشففاء مشفف   : مثففال األم المنظمفف  مففن جففزء يصففبح لكفف  إضففاف  

 بكل ففف  مسففف ق  قسففف  يصفففبح ثففف  االعمفففال إ ارة بقسففف  ي بفففع قفففد االلك   ن ففف  االعمفففال

 .االعمال إ ارة

 بالتكامل اإلنهاء -2

 أهدافففف  المشففف    حقفففق حالففف  فففف  اإلنهفففاء مفففن النفففو  هفففذا يحصففف  -3

 ف ها الم غو   بالمواصفا  كامل 

  ال جه ففففزا   األففففف ا  األمففففالك ففففف  ال صفففف ف النففففو  هففففذا ي طلفففف  -4

   ضع المن ه  بالمش    الخاص 

 األم المنظم  مع ال كام  لعمل   آل ا  -5

 مففففن مجموعفففف  طفففف ح يجفففف  النجففففاح ال كامفففف  لعمل فففف  يك فففف   ح ففففى -6

 ( المثال سب   على)  األسئل 

 ؟ س ذه  أين:  المش    ف يق  -

 ؟ المش    حسابا  ك  أغلقت ه :  المال     المحاسب   -

 تشففففك  ال فففف  المففففوا  هفففف  ال صففففن ع؟ لف يففففق مك مفففف  ال ففففدري  هفففف : ال صففففن ع - 

 للعم ؟  جاهزة م وف ة الصناع   المواقع  ه  م وف ة مد ال 
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 هففف  المطلفففو ؟ الوقفففت  فففف  كاملففف  للمشففف    ال سفففوما  جم فففع هففف : الهندسففف  -

 مفهوم ؟ ال غ     إج اءا  العمل ا  ك 

  الب مج ا  الب انا   قاعدة المعلوما  بنظام ت علق م شابه  أسئل  الى باإلضاف  -

  األمور  ال وزيع  الش اء  ال سويق األنظم ، هذ   ا   ار بها الم علق 

 الخ......القانون  

 واإلهالك بالتجويع اإلنهاء -4

 بعففف  فففف  الموازنففف  ب قل ففف   هفففذا البطففف ء اإلهفففالك أيضفففا الط يقففف  هفففذ   تسفففمى

 مفففن ح فففا المشففف    ي ففف ك  لكفففن تفففدريج ا المال ففف  المفففوار  تخفففف   يففف   األح فففان

 (المنظم  سمع  على الحفاظ بهدف)  القانون   الناح  

 المشروع إنهاء عملية

 : أساسيه مراحل بثالث المشروع إنهاء عملية تمر

 . الق ار عمل    -1

 . اإلنهاء تطب ق  -2

 . النهائ  ال ق ي  إعدا   -3

 القرار عملية -1

 :أساسيين نمو جين إلى المشروع إنهاء قرار عملية تخضع
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 مففففن لمجموعفففف  إ ضففففاع  عنففففد المشفففف    تصففففن   يففففنجح ال فففف  الدرجفففف  1

 فشل  أ  بنجاح المش    الم تبط  العوام 

 ال فففف  األهففففداف  مجموعفففف  الغايففففا  المشفففف    ف هففففا يلبفففف  ال فففف  الدرجفففف  2

 أجلها من أنشئ

 قفف ار اتخففاذ ففف  للمسففاعدة نمففوذج (Shafar and Mantel,1989)طففور  قففد

 Decision Support القففف ار  عففف  نظفففام اسفففم  المشففف    انهفففاء بخصفففو 

System المق ففففدة للعوامفففف  الموز نفففف  العالقففففا  نمففففوذج علففففى يع مففففد  الففففذي 

 المنظمفف   عففن نفسفف  المشفف    عففن الب انففا  جمففع  اللفف  مففن  يفف   القفف ار التخففاذ

 تحديفففد فففف  تسففف خدم الب انفففا   هفففذ  المشففف   ، بهفففا يعمففف  ال ففف  الب ئففف   عفففن الم

 مففففد ال  هفففف   تكففففون العوامفففف  مففففن عففففام لكفففف  تمففففنح ال فففف   الففففدرجا  اال زان

 :ال ال   بالخطوا  الب انا  معالج  ي    ف   الق ار  ع  نموذج

 المعلومفففا  نظفففام  يسفففمى الخارج ففف  الب ئففف  عفففن  المعلومفففا  الب انفففا  جمفففع ◄

 .الخارج  

 المعلومفففا  نظفففام  يسفففمى الدا ل ففف  الب ئففف  عفففن  المعلومفففا  الب انفففا  جمفففع ◄

 .الدا ل  

 الب انففففا  قاعففففدة ففففف  تخزينهففففا يفففف    الدا ل فففف  الخارج فففف  الب انففففا  جم ففففع ◄

 .الق ار  ع  بنظام الخاص 

 سففف كون القففف ار ان  الن  جففف  االنهفففاء  عوامففف  لقفففوان ن الب انفففا  ا ضفففا  ثففف  ◄

 : ه  اح ماال  ثالث  من  احد
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 بالمش    االس م ار. 

 المش    انهاء. 

  الحساسفففف   تحل فففف  تطب ففففق الففففى نح ففففاج الحالفففف  هففففذ   ففففف  مؤكففففد غ فففف 

 .االنهاء ا  االس م ار ال   ار

 اإلنهاء تطبيق -2

 : ال ال   لواجبات  المش    مدي  أ اء ط يق عن ال نف ذ عمل    ت  

 .للمش    الم بق   األعمال ك  إكمال -1

 . الزبون ط ف من  اس الم  قبول  ت  المش    أن من ال  كد -2

 . النهائ   ال قاري  تجه ز ث  الالزم  الوثائق إكمال -3

 بهفففففدف الزبفففففون إلفففففى  إرسفففففالها للمشففففف    النهائ ففففف  الففففففوات   تحضففففف   -4

 . تحص لها

 . األم المنظم  مس وى على  الموار  األصول توزيع إعا ة -5

 . (العقو  ملفا )  القانون   الم اجع  -6

 .(الضمان ف  ة)   الدع  الم ابع  -7
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 النهائي التقرير إعداد -3

 :حول وهذا للمشروع تاريخي كملخص النهائي التقرير اعتبار ويمكن

 المش    أ اء. 

  ال نظ م  اله ك. 

 المش    ف يق. 

 للمش    ال قن   اإل ارة. 

 المس فا ة الدر س . 

  المس قبل   ال حس نا . 

 

 

 

 

 

ل  اْلَحْمدُ  ّ  الّصاللَحاتُ  تَتلمّ  بلنلْعَمتلهل  الّذلي ِلل

 


