
)الجدولة أو البرنامج(مراقبة 1-1
) والتي ھي من الوضائف االساسیة والمھمة لمھندس االدارة في الموقع Monitoringعملیة المراقبة (

وتعني عملیة متابعة تقدم العمل في المشروع وتسجیل حالة المشروع من خالل نظام  اثناء مرحلة التنفیذ
. والتي عن طریقھا تتبین االنحرافات التي تحصل في الكلفة التوثیق والتقاریر المعتمدة في المشروع

  .المشرف المھندساعتمادا على التقاریر المقدمة من والزمن بین ما قد خطط لھ وبین ما تم انجازه فعلیا 
 معحالة المشروع الفعلیة  مقارنةخالل اجتماعات تقدم العمل الدوریة تتخذ القرارات المناسبة من أجل و

االجراءات المناسبة . یتم التعبیر عن ھذه االجراءات التي تتم على الخطة اتخاذ دولة ) والخطة (الج
  بالشكل التالي:

  
  
  
  
Revised Scheduleتعدیل الجدولة 1- 5-5

عادة یتم حدوث تغییرات في المشاریع، وتؤثر ھذه التغییرات على قیود المشروع المفصلیة (االساسیة) ( 
والتي تشكل أساس الخطة الرئیسیة. التغییرات تعني التعدیل على مجال الزمن والكلفة ومجال العمل ) 

العمل أثناء مرحلة التنفیذ (التشیید ) والتي لھا انعكاس على الزمن والكلفة وبالتالي التأثیر على الخطة 
ة الرئیسیة وبالتالي یطلب من المقاول إعادة التخطیط من خالل مراجعة الخطة الرئیسیة وإعداد خطة معدل

  بما یتناسب مع التغییرات التي طرأت على المشروع أثناء مرحلة التنفیذ، وتشمل التعدیالت:
  إضافة وحذف فعالیات من المشروع.♦
  تعدیل االرتباط المنطقي بین الفعالیات.♦
تعدیل أزمنة بعض الفعالیات والتي لم تبدأ بعد، التعدیل من خالل انقاص نسبة اإلنجاز أو زیادة الزمن ♦

المتبقي للفعالیات التي ھي قید التنفیذ.
التعدیل على التقویمات السنویة للمشروع.♦
) Milestoneإضافة قیود على الفعالیات وقیود على المشروع ( ♦
والعكس ممكن أیضا.  retained logicإلى  Progress overrideالتغییر من  ♦

  الخطة وبالتاي اعتمادھا.یتوجب على المقاول الحصول على موافقة المشرف على تعدیل 

Recovery Scheduleتصحیح الجدولة 2- 5-5



تصحیح الخطة ال یعني استبدال الخطة الرئیسیة بخطة أخرى، وانما تصحیح الخطة الرئیسیة نفسھا 
  ویتوجب اجراء تصحیح للخطة في الحاالت التالیة:

  في المشروع عن الخطة الرئیسیة المعتمدة بمقدار محدد من الزمن وفق وثائق المشروع.التأخیر♦
  متطلبات التنسیق بین األطراف المختلفة في المشروع.♦

تصحیح الخطة یعني اجراء التعدیالت على الخطة الرئیسیة دون التعدیل على التوقیت النھائي لتنفیذ 
المشروع، والتعدیالت یمكن أن تكون:

عدیل على االرتباط المنطقي بین الفعالیات في المشروع.الت
.التعدیل على توزیع الموارد
.التعدیل على زمن الفعالیات

  Updated Scheduleتحدیث الجدولة 3- 5-5
تعني التعبیر عن حالة المشروع خالل فترات زمنیة دوریة متساویة ومنتظمة، بحیث یتم تسجیل التقدم 

لمعرفةومقارنتھ مع التقدم المخطط للعمل حسب الخطة الرئیسیةالفعلي للعمل ضمن المشروع 
  االنحرافات التي تحصل بین االنجاز الفعلي وعما خطط لھ في البرنامج الزمني.

او العمال غیر المتوقع او قد تكون ومن االسباب لحصول ھذه االنحرافات تاخر وصول المواد اوااللیات
و ربما یكون العوامل الجویة او ربما اسباب غیر متوقعة الحدوث مثل الحروب او الكوارث الطبیعیة ، ا

البرنامج الزمني قد تم اعداده دونما معرفة تامة بطبیعة التنفیذ او بناء على تقدیرات وتخمینات شخصیة 
دونما االعتماد على البیانات التاریخیة او الحلقات النقاشیة التي تقلل الھل الخبرة من المھندسین والمدراء

من التاثیر الشخصي للمخمنین، وبالتالي فان ھذه التخمینات الشخصیة تكون في اغلب االحیان عرضة 
للزیادة والنقصان، لذا فان اجراء عملیة التحدیث للبرنامج الزمني للمشروع تقتضي اعادة تقویم الزمن 

  زم لفعالیات المشروع الجاري تنفیذھا اضافة الى تلك التي لم یبدا تنفیذھا.الال
  یعطینا التحدیث المعلومات عن:

الزمن الحالي ♦
اء الفعلي لھا.نھتحدید الفعالیات المنتھیة التنفیذ وتحدید توقیت البدء واإل♦
عالیة أو نسبة اإلنجاز، مع تحدید الفعالیات التي ھي مازالت في التنفیذ وتحدید الزمن المتبقي لكل ف♦

تحدید توقیت البدء الفعلي لھا.
تحدید توقیت المخطط لبدء الفعالیات التي كان من المفترض وفق الخطة الرئیسیة أن تبدأ ♦

وتأخرت.
التحقق من الفعالیات التي یمكن أن تخرج من التسلسل المنطقي للتنفیذ في المشروع.♦
  

  االسباب الموجبة لعملیة التحدیث
التغیر في مدة تنفیذ الفعالیات..1
اعادة جدولة بعض االنشطة بغیة االستفادة من الموارد المتوفرة من عمال والیات ، أي تقدیم او .2

تاخیر ترتیبھا عما كانت علیھ في البرنامج الزمني االصلي.
او تغییر خطة واستراتیجیة تنفیذ المشروع بسبب ظھور مشاكل غیر متوقعة او لم تاخذ بالحسبان.3

ظھور تقنیات تنفیذ او موارد لم تكن موجودة سابقا.
  

  خطوات التحدیث
تحدید سبب التاخیر وتھیئة المعلومات عن الفعالیات المعرقلة للبرنامج وتحدید ما اذا كانت تلك .1

الفعالیات حرجة او غیر حرجة ومقدار السماحیة لھا.
المتلكئة او زیادة سرعة تنفیذھا.تحدید امكانیة استخدام بقیة الفعالیات لدعم الفعالیة .2
اجراء عملیة التحدیث حسب ما یلي:.3

تحدید الفعالیات المكتملة واستبعادھا من خالل اعطائھا مدة انجاز ثابتة.  -أ



تحدید مدة زمنیة جدیدة للفعالیات غیر المنتھیة وتعدیل المدد المحددة سابقا اذا تطلب   - ب
.االمر ذلك

قفة.تحدید مدة زمنیة للفعالیات المتو  - ت
تعدیل مدد الفعالیات التي لم تبدا بعد اذا تطلب االمر ذلك.  - ث

  مثال
للمشروع المبین في الجدول االتي 

  
  

  المنجزة فعال (بعد ستة اسابیع) ومقارنتھا مع الخطة الرئیسیة مایلي: تبین من خالل المراقبة لالعمال
%)100) منجزة بنسبة (Aالفعالیة (.1
%)33) منجزة بنسبة (Bالفعالیة (.2
%)100) منجزة بنسبة (Eالفعالیة (.3
الفعالیات االخرى لم تتم المباشرة بھا..4

  عند اجراء عملیة التحدیث تطرح االسئلة االتیة:
) فعالیة حرجة؟Bالفعالیة (ھل .1
ھل یمكن زیادة مدة تنفیذ المشروع؟.2
ھل یمكن توفیر الموارد لحل المشكلة؟اذا الیمكن زیادة مدة المشروع ف.3

  
  خطوات التحدیث

 )A,Bاستبعاد الفعالیات المكتملة بإعطائھا مدة انجاز ثابتة(صفر) مثل الفعالیتین (.1
الفعالیات غیر المكتملة اذا تطلب  دتعدیل مدن طریق معالجة التاخیر في الفعالیات المتاخرة ع.2

)Bاالمر ذلك مثل الفعالیة (
)C,D,Hتعدیل مدة الفعالیات التي لم تبدا بعد اذا تطلب االمر ذلك مثل الفعالیات (.3

  
  كاالتي: یوجد خیاران ھما )Bالفعالیة ( لمعالجة التاخیر في تنفیذو
  

  المشروع الخیار االول: توجد امكانیة لزیادة مدة

  AB  C  D  E  F  G  الفعالیة
  A  B  B  A  D,E  C,F  /  السابقة
المدة 

  (اسبوع)
2  6  6  1  3  3  2  



I- اذا كانت الفعالیة حرجة : زیادة مدة التنفیذ للفعالیة بمدة زمنیة كافیة النجاز االعمال المتبقیة في
ضوء سرعة االنجاز الحالیة  والموارد المتاحة ومن ثم تزحیف فعالیات الشبكة المتبقیة والمرتبطة 

  قدار المدة المضافة للفعالیة المتلكئة.بالفعالیة المتاخرة وھذا یترتب علیھ زیادة مدة انجاز المشروع بم
II- اذا كانت الفعالیة غیر حرجة لكن التاخیر تجاوز السماحیة الكلیة لھا: زیادة مدة التنفیذ للفعالیة

بمدة زمنیة كافیة النجاز االعمال المتبقیة في ضوء سرعة االنجاز الحالیة  والموارد المتاحة ومن ثم 
المرتبطة بالفعالیة المتاخرة وھذا یترتب علیھ زیادة مدة انجاز تزحیف فعالیات الشبكة المتبقیة و

  المشروع بمقدار (الفرق بین السماحیة الكلیة للفعالیة وبین المدة المضافة للفعالیة المتلكئة).
III - اذا كانت الفعالیة غیر حرجة والتاخیر لم یتجاوز السماحیة الكلیة لھا: استخدام المتبقي

اضافیة الى الفعالیة وبما یكفي النجازھا (التؤثر على مدة المشروع).من السماحیة الضافة مدة 

  الخیار الثاني : التوجد امكانیة لزیادة مدة انجاز المشروع 
I- اذا كانت الفعالیة حرجة : یجب زیادة سرعة العمل وبما یحقق انجاز االعمال المتبقیة ضمن المدة

  (المواد وااللیات والید العاملة)الزمنیة المتبقیة ویرافق ذلك زیادة في الموارد
II- اذا كانت الفعالیة غیر حرجة لكن التاخیر تجاوز السماحیة الكلیة لھا: یجب زیادة سرعة العمل

وبما یحقق انجاز االعمال المتبقیة ضمن المدة الزمنیة المتبقیة مطروحا منھا السماحیة وبطبیعة الحال 
ات والید العاملة)یرافق ذلك زیادة في الموارد (المواد وااللی

III - اذا كانت الفعالیة غیر حرجة والتاخیر لم یتجاوز السماحیة الكلیة لھا: استخدام المتبقي
من السماحیة الضافة مدة اضافیة الى الفعالیة وبما یكفي النجازھا (التؤثر على مدة المشروع)

ھا الموارد المتاحة وساعات ومن الجدیر بالذكر ان زیادة سرعة االنجاز تحدده الكثیر من العوامل من
العمل المنتجة وغیر ذلك من العوامل بمعنى انھ لیس متاحا زیادة سرعة االنجاز باي مقدار نختاره لذا قد 
نضطر احیانا الى تقلیص مدة الفعالیات الالحقة للفعالیة المتلكئة من اجل المحافظة على مدة انجاز 

برنامج الزمني)، وھذه العملیة ترافقھا عادة زیادة في المشروع دونما زیادة  وھذا ما یسمى (ضغط ال
الكلف والسبب في ذلك ان سرعة تنفیذ فعالیة ما یعني استخدام اسالیب اكثر انتاجیة او ساعات عمل 
اضافیة وفي كل الحاالت یسبب ذلك زیادة في الكلف المباشرة لتنفیذ الفعالیة ویرافقھ نقصان في الكلف 

  واضح من الشكل االتي :غیر المباشرة وكما ھو 
  

  
عالقة الكلف المباشرة وغیر المباشرة بالزمن
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) وحدة 150) ایام فان كلفتھا المباشرة تكون بحدود (6فان كانت المدة المثلى لفعالیة ما على سبیل المثال (
) ایام 4) وحدة نقدیة اما عند ضغط مدة الفعالیة لتكون (150نقدیة وكلفتھا غیر المباشرة تكون بحدود (

) وحدة 100) وحدة نقدیة وكلفتھا غیر المباشرة تكون بحدود (210فان كلفتھا المباشرة تكون بحدود (
  نقدیة.

الحل االول (توجد امكانیة لزیادة مدة المشروع) (في حال كانت الفعالیة وحسب المثال التوضیحي فان 
حرجة او غیر حرجة لكن التاخیر تجاوز السماحیة لھا ففي كلتا الحالتین یجب اخذ موافقة صاحب العمل 

  مدة المشروع او التعرض لغرامات تاخیریة في حال رفض ذلك)على زیادة
) كونھا حرجة بمدة تكفي النجاز بقیة االعمال غیر Bوفي ھذه الحالة یجب زیادة مدة الفعالیة (

  المنجزةوكما یلي:
  

  الزمن(اسبوع )  نسبة العمل  
  4  0.33  المنجز
X  0.666  المتبقي

  اسابیع)X) =(8الزمن المطلوب النجاز العمل المتبقي (
  اسابیع)B) (8لذا یعاد رسم الشبكة وجعل مدة الفعالیة (

  
  الحل الثاني (التوجد امكانیة لزیادة مدة المشروع) أي زیادة سرعة االنجاز كون الفعالیة حرجة

  

  سرعة االنجاز الحالیة=         
كمیة العمل المنجزفعال (حجم او مساحة او متر طول او أي وحدة 

  قیاس)
  الزمن المستعمل لالنجازالفعالي (شھر او اسبوع او یوم )

  

سرعة االنجاز الحالیة=         
نسبة العمل المنجز

نسبة الزمن المستعمل لالنجازالفعالي 
  
  

  سرعة االنجاز الحالیة=         
3

1

6

4
  

  
  وحدة /اسبوع0.5سرعة االنجاز الحالیة = 

  
  

  
  

  

سرعة االنجاز         
  المطلوبة=

  كمیة العمل المتبقي (حجم او مساحة او متر طول او أي وحدة قیاس)
  الزمن المتبقي من مدة الفعالیة (شھر او اسبوع او یوم )

  سرعة االنجاز المطلوبة=        
  العمل المتبقي نسبة

  الزمن المتبقي من مدة الفعالیة نسبة 



سرعة االنجاز المطلوبة=  
3

2

6

2

  
  

  (وحدة / اسبوع)2سرعة االنجاز المطلوبة = 
  4)=2/0.5مقدار مضاعفة الجھد الحالي (مقدار مضاعفة السرعة الحالیة) = (

  ) اضعاف السرعة الحالیة 4أي یجب ان تكون السرعة المطلوبة (
  المشروعضغط مدة 

مثال:للفعالیات المدرجة في الجدول ادناه اجب عما یلي:
ارسم المخطط السھمي .1
جد المسار الحرج ومدة المشروع.2
قلص مدة المشروع یومین وارسم المخطط السھمي لكل عملیة.3
وحدة 1.5االداریة واالشراف(احسب كلفة المشروع الكلیة قبل وبعد الضغط اذا كانت التحمیالت.4

نقدیة) لكل یوم عمل.

الفعالیة التي الفعالیة
تسبق

  المدة
(یوم)

  الكلف المباشرة لكل یوم
(وحدة نقدیة)

عاجلةطبیعیةعاجلةطبیعیة
A-3235
B-3237
CA5468
DA1144
EB4328
FD,E2266
GD,E75610
HF,C64614
ID,E2222

  



المسار الحرج 
C.P.:- B-E-F-H
  یوم 15مدة انجاز المشروع 

  
  
  

مدة التقلیص الفعالیة
المسموحة

  الكلفة المباشرة لكل مدة الفعالیة
(وحدة نقدیة)

  واحد یومة التقلیص لكلف
(وحدة نقدیة)

عاجلةطبیعیة
A19101
B19145
C130322
D/44/
E182416
F/1212/
G242504
H2365610
I/44/

  
  )21- 3) (مثال) =(Aمدة التقلیص المسموح بھا للفعالیة (

)39*3) (مثال) =(Aالكلفة المباشرة الطبیعیة لكل مدة الفعالیة (
  )210*5) (مثال) =(Aالكلفة المباشرة العاجلة لكل مدة الفعالیة (

  11)/9-10كلفة التقلیص لیوم واحد=(
  

) Bمن الجدول اعاله فان الفعالیة التي تقلص ھي الفعالیة الحرجة التي لھا اقل كلفة تقلیص وھي الفعالیة (
  وعلیھ یكون المخطط السھمي بالشكل االتي:

  



  
  

  
  

  المسار الحرج
C.P.:-

I-B-E-F-H
II-A-C-H

  )یوم14مدة انجاز المشروع (
  

  -المشروع الكلیة بعد التقلیص االول:ایجاد كلفة 
  

  كلفة المشروع المباشرة قبل التقلیص تساوي مجموع الكلف المباشرة  الطبیعیة لكل الفعالیات 
                                               =9+9+30+4+8+12+42+36+4154  

  فة االشراف للیوم الواحدكل Xكلفة المشروع غیرالمباشرة قبل التقلیص تساوي مدة المشروع 
                                                   15*1.522.5  

  كلفة المشروع الكلیة قبل التقلیص تساوي مجموع الكلف المباشرة وغیر المباشرة
154+14.5168.5  

  
لیوم  Bیة ھي كلفة تسریع الفعل 5(   159 5+ 154االول = التقلیص  بعدكلفة المشروع المباشرة 

  واحد)
  1.521*14االول + التقلیص بعدكلفة المشروع غیرالمباشرة 

  21180+159كلفة المشروع الكلیة بعد التقلیص االول =
  

لتقلیص یوم اخر ولوجود اكثر من مسار حرج فیوجد لدینا خیاران نختار من بینھا الخیار الذي یعطي اقل 
  -كلفة تسریع، وھذان الخیارین ھما:

) وحدة نقدیة10) وكلفة التقلیص (Hنقلص فعالیة حرجة مشتركة من المسارین مثل (-1
نقلص فعالیة من كل مسار حرج على ان تكون الفعالیة المختارة لھا اقل كلفة تقلیص ویوجد لدینا -2

-عدة احتماالت  في كل مسار ھي:



I- في المسار االول
  استنفذت المدة المتاحة للتقلیص ) الیمكن تقلیصھا النھاBالفعالیة (
  ) الیمكن تقلیصھا النھا التملك مدة للتقلیص.Fالفعالیة (
  وحدة نقدیة) 16) كلفة تقلیصھا (Eالفعالیة (

II- في المسار الثاني
  وحدة نقدیة) 1) كلفة تقلیصھا (Aالفعالیة (
وحدة نقدیة). 2) كلفة تقلیصھا (Cالفعالیة (

  )Aقلیص في المسار الثاني ھي الفعالیة (لذا فان الفعالیة المرشحة للت
وحدة نقدیة) وھي اعلى من كلفة التقلیص فیما  17وعلیھ فان كلفة التقلیص لو اتبع الخیار الثاني ھي (

وحدة نقدیة) وعلیھ فان الفعالیة التي ستقلص ھي  10لو اتبع الخیار االول خیث كلفة التقلیص (
كون كما یلي:) والمخطط الشبكي السھمي سیHالفعالیة (

  

  

-ایجاد كلفة المشروع الكلیة بعد التقلیص الثاني:
 Hھي كلفة تسریع الفعلیة  10(   169 10+ 159كلفة المشروع المباشرة بعد التقلیص الثاني = 

لیوم واحد)
  1.519.5*13كلفة المشروع غیرالمباشرة بعد التقلیص الثاني +

  19.5178.5+169ي =كلفة المشروع الكلیة بعد التقلیص الثان


