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الوحدة االولى  :مدخل إلدارة المشروعات الصناعية

بدأ الظهور الرمسي دلفهوـ إدارة ادلشروع يف سنة ٠٥٥١ـ ،مث شهد مفهوـ إدارة ادلشروع بالعديد من التطورات.
إف صلاح ادلشروعات يرتبط بكل خطوة من خطوات تنفيذيو ،بدءًا بالفكرة والتطبيق ،وانتهاءً بالتحسُت والتطوير ،فضالً عن توافر منظومة
خدمات متكاملة ،وابتكار آليات متنوعة متطورة لتقدًن ىذه اخلدمات ،بإشراؼ إدارة فاعلة تتصف بالتخطيط والتنظيم واجلدولة والرقابة.

أوالً :مدخل عام إلدارة المشروعات
س :عرف اإلدارة  :علم وفن ومهنة تتعلق بتنسيق أعماؿ ادلشروع وتنظيمها ،وادلواءمة بُت ادلوارد من خالؿ عمليات
التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيو ،والرقابة ،وتسعى اإىل ربقيق مجلة من األىداؼ عن طريق الستخداـ األمثل للمواد.
س  :عرف اإلدارة :بأهنا التنسيق الفاعل للموارد ادلتوفرة عن طريق العمليات ادلتكاملة من التخطيط ،والتنظيم ،والتوجيو،
والرقابة ،بغية ربقيق أىداؼ العمل اجلماعي على ضل ٍو ؽلثل الظروؼ البيئية السائدة ،وػلقق ادلسوؤولية االجتماعية ذلذا العمل.
س  :تتمثل اإلدارة بػُ ْع ًدا إداريًّا يتمثل يف العلم والعمل؛ إذ زبضع اإلدارة للقواعد العلمية ،اذكر امثلة على ذلك ؟
* دراسة الوقت الذي يستغرقو العامل * اآللة يف العمل * الوقت الذي ينبغي أف يستغرقو العامل ألداء عملية معينة.
س  :على ماذا زبضع عمليات اإلدارة ؟ على (التخطيط والتنظيم ،والتوجيو ،والرقابة) .
علل اإلدارة عملية أساسية الزمة لتسيَت شوؤوف اإلنساف واجملتمع فينظم أسس العالقات بُت األفراد؟
مايؤدي إىل ربقيق أىداؼ كل من الفرد واجملتمع.
إدارة المشروعات وتسييرها
تعرب عن عملية أو رلموعة من العمليات اليت ؽلكن من خالذلا اجلمع بُت ادلوارد ادلتوافرة لتحقيق األىداؼ الشاملة للمؤسسة
(التخطيط ،والتوجيو ،والرقابة ،وازباذ القرار) ،أو تدؿ على رلموعة من األفراد الذين يتعاونوف فيما بينهم للقياـ بأعماؿ ومهاـ
زلددة يف ادلؤسسة (إدارة ادلوارد البشرية أو تسيَت شوؤوهنا ،وإدارة ادلشًتيات(.
المالحظ أف الباحثُت يستخدموف ىذين ادلفهومُت (اإلدارة ،والتسيَت) للداللة على نقص ادلعٌت ،وىو ما يعد خطأً يف حاؿ
ربط ىذين ادلفهومُت دبفهوـ ادلشروع؛ لذا غلب سبييز التطرؽ اإىل كل من مفهوـ تسيَت ادلشروع من مفهوـ إدارة ادلشروع.
أ-

تسيير المشروع

تعددت تعريفات تسيير المشروع ،وىذه أبرزىا:


تعريف  : 1ىو فن التوجيو والتنسيق للموارد البشرية وادلادية طوؿ مدة ادلشروع ،وذلك باستعماؿ تقنيات حديثة

للوصوؿ اإىل ربقيق ىدؼ زلدد سل ًفا (مدة اإلصلاز ،التكلفة ،اجلودة ،إرضاء الزبائن ،وأعلية ادلشروع).
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تعريف  : 2ىو رلموعة من العمليات ،والقواعد ،وادلوارد الضرورية لضماف هتيئة العمل ،وتوفَت مجيع الظروؼ

وادلتطلبات اخلاصة لبدء العمل يف ادلشروع ،وصياغة القرارات ،وتنفيذىا.
علل  :تسيير المشروع يعتمد على التسيير األمثل للموارد البشرية والمادية والخدمية ضمن قيود ثالثية األبعاد ؟ هبدؼ
إرضاء حاجة أو حاجات زلددة.
علل  :تسيير المشروع يعتمد في ذلك على مجموعة من التقنيات واآلليات؟
اليت تساعد على ادلتابعة اليومية للشروع وازباذ القرارات العملية.
س  :على ماذا يشمل نظام تسيير المشروع ؟
* تقييم تكاليف ادلشروع وتقديرىا.
* التحكم يف اجلودة.
مالحظة :

*التحكم يف التكاليف.

* التخطيط.

* تسيَت ادلوارد دلختلف األنشطة.

يعد تسيَت ادلشروع أداة فاعلة جلمع ادلعلومات الضرورية لفهم ادلشكالت اليت يواجهها ادلشروع ،مث العمل على إغلاد حلوؿ مالئمة بالتنسيق

بُت سلتلف األطراؼ الفاعلة ،فكل تسيَت للمشروع غلب أف يندرج ضمن إطار مشروع زلدد ،أي إف ظلط التسيَت ؼلتلف من مشروع إىل آخر.

ب -إدارة المشروع إدارة ادلشروع بأهنا العملية اليت تشمل مجيع الواجبات وادلهاـ والوظائف ذات العالقة بإنشاء

ادلشروع؛ بغية ربقيق أىدافو بكفاءة وفاعلية ضمن معايَت الزمن والكلفة واجلودة اليت ربدد مساره خالؿ مجيع مراحلو.
س  :بماذا تهتم عملية إدارة المشروع؟
هتتم بتطبيق ادلعرفة وادلهارات واألدوات واألساليب التقنية على أنشطة ادلشروع لتحقيق متطلبات (البدء ،والتخطيط ،والتنفيذ،
وادلراقبة ،والتحكم ،واإلغالؽ).
س :من ىو المسؤول عن تحقيق أىداف المشروع؟ مدير ادلشروع
مهما؟
أمرا ًّ
علل :يعد التمييز بين مصطلح تسيير المشروع ومصطلح إدارة المشروع ً
إذ إنو ؽلثل رؤية واضحة حياؿ تقسيم ادلهاـ وتوزيع ادلسوؤوليات والوظائف داخل السلم اإلداري للمشروع؛ فإدارة ادلشروع تقع
يف أعلى السلم اذلرمي ،وفيو تتضمن مجيع القرارات ادلهمة.
س :ما ىي المسؤوليات التي توكل إليها إدارة المشروع ؟
 -1ربديد أىداؼ ادلشروع.
 -2ربديد الوسائل وسلتلف اإلمكانيات ادلتوافرة لتحقيق ىذه األىداؼ.
 -3ربليل سلتلف ادلخاطر اليت يتحمل مواجهتها يف مرحليت إعداد ادلشروع والتنفيذ.
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علل  :تتم عملية إدارة المشروع بالتخطيط ووضع األىداف بعيدة المدى ،وتخصيص الموارد الالزمة لتحقيقها ؟
أي إهنا تعٍت اجلانب االسًتاتيجي من عملية تسيَت ادلشروع.

س  :على ماذا تعني عملية تسيير المشروع باتخاذ القرارات العملية التي تقع أسفل السلم الهرمي؟
حبيث تشرؼ على التنفيذ اليومي للمشروع وذلك باستخداـ تقنيات عدة منها تقنيات الًتتيب ،وتقنيات تسيَت ادلوارد ،ومراقبة
العمليات ادلالية ،وخباصة تسيَت موازنة المشروع.

س  :ما ىي الدعائم الثالث االساسية التي تقوم عليها إدارة المشروع ؟ وىي التنظيم ،التسيَت ،والتنسيط
 -1جانب التنظيم فيتعلق بتحديد األدوار والتنسيق بُت اجلهود ،ما يوجب ازباذ القرارات
 -2جانب التسيير فَتتبط دبتابعة ادلشروع اليومية ،حبيث يسمح بتقدًن معلومات عن درجة التقدـ يف إصلاز ادلشروع
 -3جانب التنشيط يرتبط بالعنصر البشري ،يهدؼ إىل منح ادلشروع الفاعلية الالزمة.

علل  :توجد تعريفات عدة للمشروع فتختلف باختالف وجهات نظر الباحثين والدارسين في مجال إدارة المشروعات؟
ىي ال تتعارص مع بعضها بعضا ،بل تشكل رلتمعة تعري ًفا شامالً للمشروع.
معاً اليت تشكل سلسلة من ادلهاـ تبدأ وتنتهي بصورة واضحة ،وتنفذ بطريقة
س :المشروع ؟ ىو رلموعة من األنشطة ادلرتبطة ً
منظمة هبدؼ إغلاد منتج أو خدمة موجهة لتحقيق ىدؼ تنموي ،وىي تتطلب موارد مالية وبشرية.
مالحظة  :يتبُت شلا سبق أف ادلشروع ؽلثل رلموعة أنشطة مربرلة زمانًا ومكانًا لتحقيق أىداؼ نتائج انطالقًا من معطيات
واضحة وفق مراحل متتالية متواصلة بينها ،وىي خطة تؤسس على دراسة وعمل ربضَت ذي نتائج مستقبلية.
س  :كيف يتم وصف المشروع ؟


سلسلًة من األنشطة ذات أىداؼ زلددة زمانًا ومكانًا.
عملية تسعى إىل ربقيق ىدؼ تنموي.



عملية تتطلب موارد مالية وبشرية .



مهمة زلددة ينبغي إصلازىا يف مدة زمنية زلددة للوصوؿ اإىل أىداؼ معينة ،بتكاليف زلددة ،ورلاؿ متفق عليو سل ًفا



من أجل تقدًن منتج أو خدمة ما.


عملية هتدؼ إىل ربقيق تغيَت مفيد أو إغلاد قيمة مضافة.



يتطلب مشاركة أفراد ذوي مهن سلتلفة ،منظمُت ،يسعوف إىل ربقيق ىدؼ معُت.



عملية قد تظهر ذلا أىداؼ جديدة يف أثناء مرحلة التنفيذ.



رلموعة عمليات ،لكل منها آليات لتحديد األىداؼ ثقافة خاصة هبا.
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المشروعات الفرعية

س :تقسم ادلشروعات غالبًا إىل مكونات ؽلكن إدارهتا بسهولة ،أو إىل مشروعات فرعية وبالرغم من إمكانية اإلشارة إىل ادلشروعات
الفرعية ادلنفردة بوصفها مشروعات تدار على ىذا األساس ،فإف عقود ادلشروعات الفرعية تستند غالبًا إىل مؤسسة خارجية ،أو إىل
وحدة وظيفية أخرى يف الشركة ادلنفذة للمشروع ،ومن األمثلة على ذلك:
 ادلشروعات الفرعية القائمة على عملية ادلشروع ،مثل ادلرحلة الواحدة يف دورة حياة ادلشروع.
ادلشروعات الفرعية اليت تتضمن تكنولوجيا متخصصة مثل االختبار اآليل لربنامج احلاسوب يف مشروع لتطوير أحد الربامج.
 ادلشروعات الفرعية احملكومة دبتطلبات مهارات ادلوارد البشرية ،مثل عماؿ السباكة والكهرباء الالزمُت يف أحد مشروعات البناء.
 ادلشروعات الكبَتة جدِّا اليت قد ربتوي فيها ادلشروعات الفرعية على رلموعة من ادلشروعات الفرعية الصغرى.

س :ما ىي خصائص المشروع؟
 -١مؤقت :يقصد بذلك أف لكل مشروع بداية وهناية زلددتُت ،وىذا ال ينطبق على ادلنتج (أو اخلدمة)الذي يصفو ادلشروع
نجز معظم ادلشروعات للحصوؿ على نتيجة مستمرة.
،إذ تُ َ
 -٢نتيجة الخدمة أو المنتج الفريد :التفرد ىو إحدى اخلصائص ادلهمة للمشروع ،مثل تطوير عدة آلف من ادلباين اإلدارية،
علما أف وجود عناصر مكررة ال يغَت
وتفسر األدوات وادلرافق أف لكل منها (مالك سلتلف ،تصميم سلتلف ،مقاوؿ سلتلف)ً ،
من عنصر التفرد لعمل ادلشروع.
 -٣التنقيح المطرد :تنفرد ادلشروعات اليت تدمج بُت مفهومي «ادلؤقت» و«التفرد» هبذه اخلصيصة اليت يقصد هبا التقدـ يف
اخلطوات واالستمرار يف زيادة التطور.
-٤عقدة المشروع :يقسد هبا رلموع ادلشكالت اليت يواجهها ادلشروع خالؿ دورة حياتو ،ومن أعلها الًتاجعات بُت أطراؼ
ادلشروع ،ويعد التخطيط والتنظيم والتنسيق من أىم العمليات اليت تساعد يف القضاء على ىذه ادلشكالت.
 -٥وجود ىدف معين ينُجز مرة واحدة.
-٦وجود عدة أنشطة يتم القيام بها من أجل إتمام المشروع.
ثالثاً  :تخطيط المشروع

س :التخطيط :ىو وضع خطة عمل لتنفيذ ادلشروعات ،وغالبًا ما يُنظر إىل التخطيط بوصفو أكثر اخلطوات أعلية يف تنفيذ
ادلشروع؛ وأحد أىم عناصر اإلدارة ،وىو يتقدـ مجيع العناصر األخرى؛ إذ ال ؽلكن الوصوؿ إىل نتائج مرضية عند تنفيذ أي
عمل من التخطيط اجليد لو.
س :ما ىي خطوات عملية زبطيط ادلشروع؟
4
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مرورا بعدة عمليات ،وانتهاءً بالتسليم النهائي للمشروع.
تعريف ادلشروع ،مث ربديد األىداؼ اخلاصة ،بو ً
س :اذلدؼ من خطوات عملية زبطيط ادلشروع؟
ىي مساعدة ادلوؤسسات على إغلاد نظاـ متكامل يف عمليات ادلشروع ادلتتابعة ،علل  :وتعد ىذه ادلرحلة مهمة جدِّا ،ألهنا
سبثل التخطيط ادلستقبلي الذي يستند اإليو مديرو ادلشروعات ،والذي يساعدىم على ربديد أىم الوثائق اخلاصة بادلشروع اليت
تعد ادلرجعية الرئيسة لكل ما أتُِفق عليو خبصوص ادلشروع بوجو عاـ.
س :عرؼ التخطيط  :ىو أداة لوضع تصور للمستقبل ادلرغوب فيو ،وللمخاطر ادلتوقع حدوثها عند تنفيذ وربديد ادلراحل
واإلجراءات اخلاصة بو ،ورصد اإلمكانات البشرية واإلدارية وادلالية الالزمة لو.
مالحظة  :زبطيط ىو أساس اإلدارة ،إذ تعمل معظم ادلوؤسسات يف ظروؼ متغَتة تتطلب التخطيط دلواجهة أي ربديات
مستقبالً ،فلتحقيق اذلدؼ ادلنشود بصورة فاعلة؛ ينبغي التخطيط ،أو بذؿ اجلهد الذىٍت قبل التنفيذ أو استخداـ ادلوارد ادلالية .

س  :ما ىي أىمية التخطيط ؟


ربديد اذباه ادلوؤسسة؛ أي الوجهة اليت تسعى إليها ،وغرضها الرئيس.



ربديد إطار موحد للعمل ،وازباذ القرارات داخل ادلؤسسة ،ذلك أف غياب التخطيط يؤدي إىل عدـ معرفة الفرص

وادلخاطر ادلستقبلية صحيح أف التخطيط قد ال يؤدي إىل التحديد الكامل للمخاطر الكامنة مستقبالً ،غَت أنو يساعد  -على
األقل – على خفص ىذه ادلخاطر.
س :تبرز أىمية التخطيط في تحقيق ما يأتي:


تنفيذ ادلشروع خالؿ ادلدة احملددة (ادلتفق عليها يف التعاقد)



ربقيق التوازف بُت ادلوارد واحلاجات.



ربديد دور كل فرد يف ادلشروع.



تسهيل اإلتصاؿ بُت القائمُت على تنفيذ ادلشروع.



التنبوؤ بأي مشكالت مستقبلية قد تواجو تنفيذ ادلشروع.



متابعة ادلشروع ،وإدارتو ،والتحكم فيو.

س :ما ىي عناصر التخطيط ؟
 -١األىداف :ىي الغايات ادلشروعة ادلراد ربقيقها أو الوصوؿ إليها.
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علما أف
 -٢السياسات :ىي رلموعة القواعد اليت تضعها اإلدارة العليا لتوجيو وضبط األعماؿ اليت يقوـ هبا اجلهاز اإلداريً ،
السياسة زبتلف عن اذلدؼ؛ فالهدف ىو ما يراد ربقيقو إما السياسة فهي طريقة ربقيق ىذا اذلدؼ .
 -٣التنبؤ :ىو زلاولة النظر إىل ادلستقبل من خالؿ دراسة أحداث ادلاضي واحلاضر ووضع االفًتاضات دلا سيكوف عليو
الوضع مستقبالً؛ إذ ال ؽلكن وضع خطة من دوف وضع افًتاضات مستقبلية .والتنبؤ عملية مهمة ًّ
جدا؛ إذ يتعُت على
اإلداريُت التفكَت يف ادلستقبل وادلشكالت اليت يتوقع حدوثها فيو بقصد حلها قبل وقوعها ،أو االستعداد ذلا على األقل.
 -٤اإلجراءات :يقصد هبا ربديد خطوات تنفيذ العمليات من حيث الكيفية ،والتسلسل الزمٍت .
 -٥البرامج الزمنية :يقصد بذلك الكشوؼ اليت توضح العمليات ادلطلوب تنفيذىا خالؿ فًتة زلددة من الزمن ،وتبُت
بشكل أساسي وقت االبتداء واالنتهاء لكل عملية من عمليات ادلشروع .ويعد الزمن أحد أىم ادلوارد يف أي مشروع؛ لذا غلب
زبطيط استخدامو بطريقة مثلى ،والعمل على ذبنب أي ىدر فيو؛ ألف ذلك يعٍت ضياع ادلاؿ واجلهد والفرص.
س  :ما ىي الخطوات الواجب مراعاتها في البرامج الزمنية:


تقسيم ادلشروع ادلطلوب تنفيذه إىل عمليات أو أنشطة فرعية،مث تقسيم األنشطة الفرعية إىل أنشطة أصغر وىكذا.



مالحظة التسلسل الزمٍت ذلذه األنشطة ،وعالقة بعضها ببعض.



ازباذ قرارات عن كيفية تنفيذ األنشطة ،وربديد العناصر ادلادية والبشرية الالزمة لتنفيذ ادلشروع.



تقدير الوقت الالزـ لتنفيذ كل نشاط.



ربديد وقت االبتداء ووقت االنتهاء لكل نشاط.

ما ىي اقسام التخطيط ؟
 -٠التخطيط طويل المدى (التخطيط االستراتيجي) :يهدؼ ىذا النوع إىل ربقيق أىداؼ بعيدة ادلدى (اذلدؼ الرئيس
للمشروع)؛ ويستغرؽ مدة طويلة (مخس سنوات ،أو أكثر) ،وتتوىل اإلدارة العليا وضعو.
 - ٢التخطيط متوسط المدى :يهدؼ ىذا النوع اإىل ربقيق أىداؼ ادلشروع الفرعية ،مثل زبطيط اإلنتاج السنوي ،أو صف
السنوي ،ويستغرؽ مدة تًتاوح بُت شهر وسنة ،وتتوىل اإلدارة الوسطى وضعو بالتعاوف مع اإلدارة العليا .
 - ٣التخطيط قصير المدى :يهدؼ ىذا النوع اإىل ربقيق أىداؼ ادلشروع العاجلة ،مثل :زبطيط اإلنتاج األسبوعي ،وتوزيع
األعماؿ خالؿ األسبوع أو الشهر القادـ ،ويستغرؽ مدة تًتاوح بُت يوـ وشهر ،وتتوىل اإلدارة الوسطى بالتعاوف مع اإلدارة التنفيذية.

س :ما ىي السمات التي يتصف التخطيط بها ؟
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تبعا للظروؼ ادلتغَتة ،وما تظهره نتائج تنفيذ اخلطة.
 -٠المرونة :ويقصد بذلك قابلية اخلطة للتعديل ادلستمر ً

فاخلطة توضع دلدة

زمنية معينة ،وتصاغ بافًتاضات معينة ،وقد ال يتحقق أحد ىذه االفًتاضات أو بعضها؛ ما ػلتم إجراء مرجعيات مستمرة ،فاخلطة غلب أف توسع حبيث
رلاؿ للتعديل يف أثناء التنفيذ.
تًتؾ ً

 -٢الشمول :غلب أف يتصف التخطيط بالشموؿ؛ أي مشولو مجيع نواحي النشاط يف ادلؤسسة وعدـ اختصاره على بعض النواحي
دوف األخرى .فوجود خطط فرعية لكل قسم من أقساـ ادلؤسسة( ،مع ارتباطها مجيعاً باخلطة الرئيسية)  ،يؤدي إىل توحيد اجلهود ضلو األىداؼ العامة
ادلشًتكة .ومن دوف ىذا الشموؿ فقد تسَت بعض األقساـ على أساس من التخطيط ،يف حُت ال تلتزـ أقساـ أخرى بذلك؛ ما يؤدي إىل حدوث
االختناقات ،وفقداف التوازف ،وعدـ ادلقدرة على ربقيق أىداؼ ادلؤسسة.

 -٣الواقعية :يقصد هبا أف تكوف اخلطة مرسومة ضمن احلدود اليت تقتضيها الظروؼ احلقيقية اليت تسمح بالتنفيذ الناجح ،وذلذا
غلب اختيار األفراد ادلناسبُت لتنفيذ اخلطة ،وتوفَت ادلوارد ادلالية اليت تسمح بالسَت فيها خالؿ مراحلها ادلختلفة.
 -٤العملية :يقصد بالعملية أف يكوف تطبيق التخطيط مبنيًا على أساس الفهم الكامل جلميع العناصر والعوامل اليت ػلويها زليط

ادلؤسسة ،واليت ربكم ظلوىا ،وربدد اذباىها ووسعها مستقبالً.
 -٥االستمرارية :يوصف التخطيط بأنو عملية مستمرة ،ونشاط ال ينتهي بالنسبة اإىل ادلخطط .فعند وضع اخلطة موضع التنفيذ ،فإف
التغَتات اليت ربدث يف الظروؼ ادلختلفة تستلزـ إجراء التعديالت بصفة مستمرة لتجنب حدوث أي وضع أو (حالة مجود) قد تكوف عائ ًقا أماـ ربقيق

األىداؼ.

س :ما ىي مراحل ( خطوات ) تخطيط المشروع ؟
 -٠مرحلة التعريف بالمشروع :سبثل ىذه ادلرحلة بداية التفكَت اجلاد يف إصلاز ادلشروع والبحث عن أسباب احلاجة إليو .وفيها يعمل
ادلخطط على تعريف ادلشروع بتبياف احلاجة إليو ،وربديد األمور ادلتعلقة بشروط إقامتو.
 -٢مرحلة التحليل :تعٍت ىذه ادلرحلة بدراسة مواصفات ادلشروع العملية ،ودراسة البدائل ادلختلفة يف اجملاالت التسويقية
والتكنولوجية للمشروع ،وعرض النتائج والبيانات واخلرائط اليت تساعد على فهم ادلواصفات .
 -٣مرحلة التصميم :يهدؼ التصميم إىل ذبزئة جهاز ادلشروع اإىل أجزاء عملية؛ شريطة ترابط ىذه األجزاء بعضها ببعض؛ ألف
منسجما مع الربنامج الذي وسعو ادلستفيد زادت درجة إصلازه.
احلاجة تدعو اإىل ارتباطها ،وكلما كاف التصميم
ً
 -٤مرحلة البرمجة :تشمل ىذه ادلرحلة يف مجع ادلعلومات ادلطلوبة دلرحلة التصميم يف برنامج يبُت خطوات اكتماؿ ادلشروع ادلتفق
نجز ادلشروع فعليِّا.
على إصلازه ،ففي ىذه ادلرحلة يُ َ
 -٥مرحلة الكشف :يقسد بذلك الكشف الفعلي ألجزاء ادلشروع ،ووجود ارتباط بُت ىذه األجزاء لتنفيذ ادلشروع بصورة متكاملة.
يهدؼ الكشف إىل التأكد من مطابقة كل األجزاء ،للتصاميم وادلواصفات احملددة ذلا.
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 -٦مرحلة القبول :يقوـ ادلستفيد وطالب ادلشروع يف ىذه ادلرحلة بالكشف على ادلشروع ،وعلى أجزائو :وتسمى ىذه ادلرحلة أيضا
مرحلة التسليم ادلؤقت؛ ألنو يف حاؿ وجود خلل ما فإنو يتعُت على الطرؼ الذي أصلز ادلشروع معاجلة ىذا اخللل .
 -٧مرحلة التنفيذ :يشرع ادلستفيد يف ىذه ادلرحلة بتنفيذ ادلشروع .ويف حاؿ حلظ وجود أخطاء ثانوية أثناء التنفيذ فإنو يعمل على
إسالحها وفقاً للعقد ادلربـ بُت ادلستفيد من ادلشروع واجلهة اليت أصلزتو .

رابعاً جدولة المشروع
تعد اجلدولة خطوة مهمة يف إدارة ادلشروعات ألهنا توسح معامل ادلشروع ،وما غلب عملو يف كل مرحلة من مراحلو ،وىي تبُت
وقت بدء ادلشروع وانتهائو وف ًقا لكل نشاط من أنشطتو ،فضالً عن بياف تتابع ىذه األنشطة .تتضمن اجلدولة إعداد جداوؿ
زمنية مفصلة توضح بداية ادلشروع وهنايتو ،وكذلك حاجتو من ادلوارد ادلالية وادلادية والبشرية.
س  :ما ىو مفهوم جدولة المشروع ؟
ومرورا جبميع األنشطة
ىو ربويل خطة ادلشروع إىل جدوؿ زمٍت لتشغيل ادلشروع ،بدءًا بلحظة مباشرة العمل يف ادلشروعً ،
ادلتتابعة وادلتداخلة واألحداث واحملطات الرئيسية ،وانتهاءً بلحظة انتهاء العمل يف ادلشروع ،وربديد الوقت الالزـ لتنفيذ ادلشروع
من حلظة البدء حىت حلظة االنتهاء.
مالحظة  :ػلرص اإلداريوف على استخداـ جدولة ادلشروعات لضماف إصلاز ادلشروع يف الوقت احملدد ،وإغلاد مؤشرات منبهة للحاالت غَت
االعتيادية حلظة ظهورىا ،وادلرونة يف إعادة زبطيط ادلشروع وف ًقا لذلك .

س :ما ىي مراحل عملية الجدولة ؟
 -٠إنشاء شبكة األعمال للمشروع :
 ربليل ادلشروع اإىل أنشطة وأحداث.
 تتابع األنشطة واألحداث.
 الرسم التخطيطي للمشروع.
 تقدير الزمن لكل نشاط.

 -٢تخطيط المشروع  :غلب ربديد أنشطة ادلشروع تبعا التسلسل الزمٍت وربديد اآليت:
 أنشطة األحداث احلرجة.
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 ادلسار احلرج.
 حساب الفائض من كل نشاط.
 -٣ضبط المشروع :يقصد بذلك تقدير مراقبة األنشطة ومتابعتها وىو يشمل:
 مراقبة األزمنة ومقارنتها خبطة ادلشروع النظرية .
 زلاولة اتباع اخلطة ادلزمع تنفيذىا.
 نقل اإلمكانيات من النشاط الفائض اإىل النشاط احلرج إف أمكن.
س :ما ىي أىمية جدولة المشاريع ؟
ئيسا لبناء نظم التخطيط والتوجيو والرقابة.
 تعد جدولة ادلشروع مدخالً ر ً



تبُت اجلدولة حالة االعتمادية والتداخل جلميع األنشطة ،ووحدات العمل ،وحزـ العمل ،وادلهاـ يف ادلشروع .تسَت

اجلدولة إىل الوقت الذي ػلتاج فيو ادلشروع إىل وجود بعص اخلربات وادلهارات اخلاصة يف الوقت ادلناسب.

 تساعد اجلدولة على توفَت خطوط اتصاؿ أوضح وأقصر بُت األقساـ والوظائف وفرؽ العمل.
 تسهم اجلدولة يف ربديد التاريخ ادلتوقع إلهناء ادلشروع.


تساعد اجلدولة على ربديد األنشطة الراكدة اليت ال تؤثر سلبًا يف وقت انتهاء ادلشروع يف حاؿ تأخرىا ،وربديد األنشطة

احلرجة اليت تؤدي إىل تأخر ادلشروع يف حاؿ تأخرىا.


تسهم اجلدولة يف ربديد تواريخ بداية األنشطة وهنايتها وعالقة ىذه األخَتة باألنشطة األخرى؛ شلا يساعد يف التنسيق

الالزـ وؽلنع التضارب واختناقات العمل.


تسهم اجلدولة يف زبفيف اخلالفات الشخصية والصراعات على ادلوارد؛ ألف األوقات زلدده سل ًفا؛ ما يسهل عملية

التنسيق ،ويقلل من الصراع.

س :ما ىي مراحل تنصيف جدولة المشروع؟
التخطيط:

▪

ربليل أنشطة ادلشروع إىل وحدات ،مث ذبزئة الوحدات حبيث تتكوف كل وحدة من رلموعة أنشطة من نفس العمل

واحلجم ،حبيث يتم ربليل ىذا ادلستوى اإىل ادلستويات الدنيا وفق مفهوـ ذبزئة ىيكل العمل.

▪

بناء شبكة عمل ادلشروع (  ،)Networkبدءًا بتحديد الوظائف األساسية واألنشطة الالزمة إلصلاز ادلشروع،

وانتهاءً ببياف طبيعة العالقة بُت ىذه األنشطة وعملية التسلسل ادلستخدـ يف إصلازىا.
جدولة األنشطة:
 ربديد الوقت الالزـ إلصلاز كل نشاط من أنشطة ادلشروع.
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 تقدير التكاليف الالزمة إلصلاز كل نشاط من األنشطة.
 تقدير التكاليف الكلية إلصلاز ادلشروع.
 زبصيص ادلوارد ادلالية والبشرية الالزمة لكل نشاط من أنشطة ادلشروع.

الرقابة:
 التحقق من تنفيذ العمل وفق ما خطط لو ،وعدـ حدوث معوقات يف التنفيذ ،مثل تأخر تنفيذ بعض األنشطة عن الوقت احملدد.

 التحقق من عدـ وجود اختالفات يف ادلوارد ادلادية والبشرية ادلستخدمة عن الكميات ادلقدرة يف اخلطة.
 إجراء التصحيحات الالزمة دلعاجلة النحرافات (إف وجدت) ،والعمل على ذبنب حدوثها يف ادلراحل الالحقة من ادلشروع.

س :توجد العديد من التقنيات والطرائق المستخدمة في جدولة المشروعات ،أبرزىا:
 -٠خرائط جانت :تعتمد فكرة ىذا ادلخطط على تقسيم ادلشروع ادلطلوب إىل أنشطة
صغَتة ،ػلدد لكل منها سقفو الزمٍت والعمالة الالزمة لنجازه ،وىو يقدـ صورة عن زبطيط األنشطة ادلتتالية ،وتنفيذىا:
 -٢البرمجة الشبكية :تصنف ىذه الربامج إىل ما يأيت:


أسلوب المسار الحرج :أداة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة ادلشروعات الضخمة وادلعقدة ،ومراقبتها وتنفيذىا باستخداـ عامل زمٍت واحد

ديدا يف عملية التخطيط والتنفيذ.
لكل نشاط ،وىي تقوـ على أساس ربديد رلموعة من األنشطة اليت غلب أف سبثل
اىتماما ش ً
ً



بدال من الزمن الواحد ،وىي :الزمن ادلتفائل ،والزمن
أسلوب بيرت :يقوـ ىذا األسلوب على استخداـ ثالثة أزمنة تقديرية ً

ادلتشائم ،والزمن ادلعتدؿ ،مث حساب زمن النشاط وفق طريقة احتمالية بُت ىذه األزمنة الثالثة.

علل  :تعد عملية رقابة المشروع من أىم مراحل عملية إدارة المشروعات؟
ألهنا تضمن حدوث األمور ادلخطط ذلا على النحو الصحيح ،وتكفل عدـ حدوث أمور غَت سلطط ذلا ،فضالً عن قيامها بالتصحيحات
ادلالئمة يف الوقت ادلناسب يف حاؿ حدوث أي مشكالت يف أثناء إصلاز ادلشروع ،وىي تتمثل يف ثالثة قيود ،ىي :الزمن ،والتكلفة ،واجلودة.
وسبثل الرقابة أحد عناصر نشاط اإلدارة.

س :ما ىو مفهوم الرقابة على المشروع؟
ىو عملية تنظيم األنشطة التنظيمية وضبطها وتعديلها بصورة تؤدي إىل ادلساعدة على إصلاز األىداؼ ،والتحقق من إصلاز كل
شيء وف ًقا للخطة ادلختارة ،واألوامر احملددة ،وادلبادئ اليت أرسيت بقصد توضيح األخطاء واالضلرافات حىت ؽلكن تصحيحها
وذبنب الوقوع فيها مرة أخرى.
س  :ما ىي أنواع الرقابة ؟
10

محمد عواد 0788117827

الوحدة االولى  :مدخل إلدارة المشروعات الصناعية

 -١الرقابة السابقة :يهدؼ ىذا النوع من الرقابة إىل التحقق من ادلوارد الداخلة من حيث الكم والكيف ،وذلك قبل دخوذلا نظاـ
اإلنتاج ،فقد ال تسمح إحدى الشركات مثالً ببيع سلعة ربمل امسها التجاري إال بعد التأكد من استيفائها مستويات دقيقة من اجلودة
حىت يف رلاؿ ادلعلومات.

 -٢الرقابة الجارية :يقسد هبا الرقابة يف أثناء عملية ربويل ادلدخالت إىل سلرجات ،فقد تنشئ إحدى الشركات ،نقاط تفتيش عند
بداية كل مرحلة من مراحل العملية الصناعية الكتشاؼ أي مشاكل قبل بدء ادلرحلة التالية .ؽلتاز ىذا النوع من الرقابة بدقة ادلعلومات
اليت تصل اإىل ادلديرين ادلتخصصُت عن أحواؿ العمليات ومستوى اإلصلاز ادلتحقق ،وضبط ادلوارد ادلالية عن طريق ادلراجعة الدورية للنقد
ادلتوافر والتحصيالت من العمالء.

 -٣الرقابة الالحقة :تركز ىذه الرقابة على نواتج األنسطة التنظيمية.
س  :ما ىي مهام الرقابة الالحقة ؟


تزويد ادلديرين بادلعلومات اليت تساعدىم على تقييم فاعلية األنشطة التنظيمية وادلسؤولُت عنها.



أساسا للتقييم ومكافأة األفراد .فقد يتم الربط بُت الدقة واجلودة يف ادلنتج وادلكافأة اليت ػلصل عليها
استخدامها ً

الفرد؛ ما ػلدد إنتاج كل فرد وادلكافأة ادلستحقة بناء على ذلك.


مساعدة ادلديرين على معرفة ادلسؤوؿ عن ادلدخالت أو العملية اإلنتاجية ،وذلك إلجراء التعديالت الالزمة يف أي من ادلراحل.

س :ما ىي أىمية رقابة المشروع ؟
أمرا ضروريِّا لضماف سَت األمور على النحو ادلخطط ذلا .
تعد رقابة ادلشروع ً
س :ما ىي الجواب االساسية التي تركز عليها الرقابة على المشروع ؟
 الوقت :إذ يتم مراقبة مدى ادلواءمة بُت مراحل إصلاز ادلشروع واجلداوؿ الزمنية ادلوسوعة.
 التكلفة :إذ غلب مراجعة ادلوازنة ادلالية ادلخطط ذلا لكل مرحلة من مراحل ادلشروع ،والتأكد من عدـ وجود عجز أو خلل فيها.

 الجودة :يرتبط مدى التقدـ يف اإلصلاز بادلعايَت التقنية ادلعموؿ هبا وادلواصفات اليت مت ربديدىا من قبل.

س :عرف الجدوى االقنصادية للمشروع ؟
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لتعرؼ مدى ربحية المشروع بعد مدة
ىي قياس ما يتوقع أف ػلققو ادلشروع من فوائد (مكاسب) تبعاً لتكاليف إنشائو .و ُّ

زلدودة ،غلب ربديد جميع عناصر المشروع األنف ذكرىا ،إذ غلب دراسة السوؽ ،والتكاليف الثابتة للمشروع (ادلباين،

والتجهيزات ،وادلعدات اجلارية اليت يتطلبها تشغيل ادلشروع)  ،وإمكانيات سبويل ادلشروع ،فضالً عن معدؿ اإلنتاج ،ونوعيتو.
مثال:افترص أنك تريد إنشاء مشروع صغير يتمثل في شراء محركات السيارات المستعملة وتنظيفها
وصيانتها ،ثم بيعها في السوق ،وأنك وجدت مخزنًا مناسبًا ،خلوه ( )٠٦٦٦دينار ،وأجرته السنوية
()٠٠٦٦دينار ،وأن كلفة التجهيزات والمعدات هي ()٠٦٦دينار تقريبًا ،وأن عدد المحركات التي يمكن بيعها
شهريًا هو (  )٠محركات ،وكلفة التراخيص والماء والهاتف والصرف الصحي هي(  )٠٦٦دينار تقريبًا،
وكلفة تنظيف وخدمة كل محرك وصيانته هي بمعدل ()٠٦دنانير ،وكلفة شراء المحرك الواحد من المصدر
هي ()٠٦٦دينار ،وأجر العامل المهني هي(  )٠٥٦دينارًا ،علمًا أنك ال تنوي تأمين المشروع ،أو عمل
دعاية له .
إذا علمت أن معدل ثمن بيع المحرك الواحد في السوق هو ( )٠٦٦دينار ،ومعامل استهالك الخلو هو
( )%٠ومتوسط معامل استهالك المعدات والتجهيزات هو(  ، )%٠٥والتكاليف الثابتة المطلوبة للمشروع
متوافرة لديك ،ومعدل الفائدة الذي يمكنك الحصول عليه من استثمار أموالك في مجال آخر هو( )%٠
شهريًا ،فاحسب الجدوى االقتصادية للمشروع.
الحل :نبدأ احلل حسب اخلطوات اآلتية:
أوال :
ً

التكاليف الثابتة = الخلو  +تكلفة التجهيزات والمعدات
=  ٦٦١١ = ٦١١ + ٦١١١دينار.

قيمة االستهالك السنوي للتكاليف = ( × %٢معامل إستهالك الخلو)  × %١٥( +معامل إستهالك التجهيزات)

=  ٢٠١ = ٦١١ × %٠٥ + ٦١١١ × %٢دنانَت .
ثانيا التكاليف السنوية الجارية = األجرة السنوية  +كلفة الخدمات (ماء وكهرباء  ..الخ)  +الرواتب
=  3900= 12 × 150 + 900 + 1200دينار.
ثالثاً :تكاليف المحركات وصيانتها وخدمتها سنويًّا =.عدد المحركات × ثمنها  +عدد المحركات × كلفة خدمتها وصيانتها

= 10 × 12 × 6 + 200 × 12 × 6
دينارا.
= ً 15120 = 720 + 14400
ابعا :رلموع قيمة االستهالؾ والتكاليف اجلارية وتكاليف احملركات وخدمتها
رً

دينارا.
= ً 19230 = 15120 + 3900 + 210
سا :التكلفة الكلية للمحرؾ الواحد سنويِّا = رلموع التكاليف ÷عدد احملركات
خام ً
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دينارا.
= ً 267 = 72 ÷ 19230
ساد ًسا :احلد األدىن لسعر بيع احملرؾ = التكلفة الكلية للمحرؾ  +األجرة الشهرية اليت تقدرىا لنفسك ،مقسومة على عدد
احملركات ادلتوقع بيعها شهريِّا  +بدؿ قيمة الفائدة الشهرية على التكاليف الثابتة
دينارا.
= ً 383 = %1 × 6600 + )6÷300( + 267
ابعا  :ربديد اجلدوى االقتصادية للمشروع :يُطرح احلد األدىن لسعر بيع احملرؾ من السعر الدارج يف السوؽ للمحرؾ ،فإذا
س ً
فرا أو أكثر (قيمة موجبة) كاف ادلشروع رلدياً اقتصاديِّا:
كانت النتيجة ص ً

=السعر الدارج يف السوؽ للمحرؾ – احلد األدىن لسعر بيع احملرؾ

دينارا.
= ً 17 = 383 – 400
النتيجة :ادلشروع ُْرلد اقتصاديِّا،أي أنو يتوقع منو تشغيلك براتب تقديري  300دينار شهريِّا باإلضافة اإىل الربح الشهري
دينارا شهريِّا.
لبيع احملركات وىو (ً 102 = )6×17
س :ما ىي أىمية تقويم المشروع في المساعدة على معرفة وسع المشروع ماليًّا ،وتسويقيًّا ،واإنتاجيًّا ؟
فمن دوف تقوًن ادلشروع ،ال ؽلكن معرفة مدى رحبيتو أو خسارتو ،وال ؽلكن أيضاً ازباذ قرارات تتعلق بإدارتو ،أو توسيعو ،وزيادة
حجم إنتاجيتو .
س  :كيف يتم تحقيق الربح المعقول وتقويم المشروع ؟
أ -حساب األرباح والخسائر  :من الوسائل اليت ؽلكن من خالذلا احلكم على سَت مشروعك يف عمليات حساب األرباح
واخلسائر ،إذ أهنا سبكنك من معرفة أرباحك أو خسائرؾ خالؿ مدة معينة ،قد تكوف ربع سنوية ،أو نصف سنوية أو سنوية

،أو غَت ذلك.

ب -الميزانية  :ؽلكن تشبيو ادليزانية بادليزاف ذي الكفتُت ،فهو يتكوف من شقُت أحدعلا ؽلثل قيمة ما لديك والشق الثاين ؽلثل
ما عليك الدفع مقابلو .وادليزانية بعكس حساب األرباح واخلسائر والذي يظهر وسع مشروعك يف فًتة زمنية معينة ،فإف ادليزانية
تظهر وسع مشروعك يف تلك اللحظة أو اليوـ الذي أجريت فيو .
وؽلكن احلصوؿ على ادلعلومات ادلطلوبة إلعداد ادليزانية باستخداـ السجالت ادلالية العادية ادلستخدمة يف أي مشروع صغَت ومنها دفًت األستاذ .

س :ما ىي السجالت التي يتطلب مراجعة التغيرات التي حدثت على إعداد الميزانية ؟
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ادلخزوف إذا كانت قيمة سلزونك قد ارتفعت أو اطلفضت.
تعرؼ من سجل ً
تعرؼ من سجل اجلرد االطلفاص الذي طرأ على قيمة اآلالت وادلعدات.



تعرؼ من سجل ادلشًتيات إذا كانت ادلبالغ ادلستحقة دلشروعك على ادلوردين قد زادت أو اطلفضت .



تعرؼ من سجل الفواتَت إذا كانت ادلبالغ ادلستحقة لك لدى العمالء قد زادت أو اطلفضت.

س :ما ىو مفهوم الجودة ؟
اجلودة تعٍت النوعية ،ومدى مطابقة ادلنتج للمواصفة ادلوضوعة ،وىي تشمل مواصفات السلعة ومجيع ما يدخل يف تصنيعها،
بدءًا بادلواد األولية وعمليات تصنيع ،وانتهاءً بعملييت التغليف والتخزين ،ويسبق ذلك كلو التصميم.
الجودة  :ىي القياـ جبميع عمليات الدرز ضمن ادلواصفة اليت وضعتها ،حبيث ال تكوف خطوط اخلياطة (الدرز ) مرة
مستقيمة وأخرى مائلة ،ويكوف عدد الغرز يف وحده الطوؿ متساوية.
مالحظة  :إذاً للجودة عالقة بعمليات اإلنتاج والتشغيل ،وكذا احلاؿ بالنسبة إىل التغليف والتخزين ،وىي مالزمة لنا يف كل مرحلة من مراحل العمل،
يطلق مصطلح ضبط اجلودة على رلموعة الفعاليات واألنشطة اليت تتعلق بأحكاـ الرقابة على مستوى النوعية للسلعة ادلنتجة .وقياس مواصفات السلعة
ومقارنتها بادلواصفات ادلطلوبة احملددة سل ًفا ،وازباذ اإلجراءات الكفيلة باحلد من االضلرافات وذبنبها.

س :على ماذا تتضمن عملية ضبط الجودة ؟


وضع معاير أو مقاييس دلستوى اجلودة.



استخداـ ىذه ادلعاير يف ربديد مدى مطابقة السلعة ادلنتجة دلستوى اجلودة ادلطلوب .



ربديد االضلرافات عن مستوى اجلودة ادلطلوب إف وجدت ،وتقصي أسباهبا.



معاجلة أسباب حصوؿ االضلرافات ،والعمل على عدـ تكرارىا.

س  :ما ىي مراحل عملية ضبط الجودة ؟
أ-

ضبط جودة المواد األولية

أوال فحص مدى استواء ىذه األلواح
إذ أردت شراء ألواح من خشب السويد ،الستخدامها يف صنع خزانة لك ،فإنو يتعُت عليك ً
واضلرافها (تقوسها)  ،واستثناء األلواح ذات العقد اخلشبية منها ،مث التحقق من عدـ تشقق األلواح ،والتأكد أف أطواذلا مناسبة لصنع
اعتمادا على معايَت زلددة سل ًفا.
تقييما دلستوى جودة ألواح اخلشب( ادلادة األولية) ،
ً
اخلزانة .إف قيامك بذلك ؽلثل ً

س :ماىي المعايير ضبط جودة المواد االولية؟
* درجة االستواء* .عدـ التشقق * .عدـ التقوص * .قلة العقد اخلشبية* .الطوؿ.
ب-

ضبط جودة عمليات االنتاج
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ؽلكن التمثيل على ىذه ادلرحلة بعملية القص والتسنُت دلاسورة معدنية ،فبعد ذبهيز ادلاسورة وقصها حسب الطوؿ ادلناسب ،تبدأ عملية
التسنُت اليدوية .
مثاؿ :ولكن ىل ؽلكن اختيار لقمة تسنُت ذات قطر

إنش دلاسورة قطرىا إنش؟ إذاً  ،يتعُت أوالً اختيار األداة ادلناسبة لعملية التسنُت  ،بإزالة

الشوائب ادلتبقية من عملية القص  ،مث تنظيف الزوائد حبركة عكسية  ،واستمر يف عملية التسنُت حىت تصل إىل طوؿ التسنُت ادلطلوب  ،ولنفرض أنو  2سم

س :ماىي المعايير التي يجب مراعتها في ضبط جودة عمليات اإلنتاج في ىذا المثال السابق ؟
* استواء مقطع ادلاسورة  * .عدـ وجود تلف يف األسناف * .ذبهيز فتحة ادلاسورة لعملية التسنُت  * .طوؿ السن .
س :ما عالقة الجودة بالمنافسة؟ ال شك يف أنو توجد عالقة مباشرة بينهما .فبقدر التزامك بادلواصفات ادلوضوعية ،فإنك تقدـ
للمشًتين بضائع حبسب ادلواصفات ادلوضوعة ،فتزداد ثقتهم بك ،ويقدموف على شراء ادلزيد من منتجاتك ،فتستطيع أف تنافس غَتؾ.

ج -فحص المنتوجات واختيارىا
توجد طرائق لفحص ادلنتوجات ،وزبتلف ىذه الطرائق باختالؼ الصناعات ،فمثالً ،زبتلف طرائق الفحص ادلتبعة يف الصناعات
اإللكًتونية عنها يف الصناعات الغذائية ،ويعزى ذلك اخلتالؼ اإىل خصوصية كل صناعة .وبوجو عاـ،

س :ما ىي الطرق التي يمكن فحص المنتجات بها ؟
* الفحوص ادلخربية الفيزيائية ،الكيميائية * .القياس باستخداـ أدوات القياس ادلختلفة  * .احلس باستخداـ حاسة النظر والسم واللمس.
تعرؼ عيوب ادلنتج ،وربديد مدى مطابقتو للمواصفات.
مالحظة  :هتدؼ عملية الفحص اإىل ُّ

د -مطابقة المعايير والمواصفات

تتطلَّب عملية ضبط اجلودة ربديد مواصفات ادلواد األولية ،ومراقبة مراحل اإلنتاج ادلختلفة ،وربديد مواصفات ادلنتج النهائية ،وأخذ
العينات ،وإجراء ادلقارنة دلعرفة مدى مطابقتها للمواصفات احملددة سل ًفا .

ج -فحص العينات
إف اذلدؼ ىو معرفة ادلقبوؿ وادلرفوص حبسب ادلواصفات ادلوضوعة ،وىذا يتطلَّب أخذ عينات من ادلنتج وفحصها ،ويف بعص احلاالت،
ؽلكن فحص مجيع ادلنتجات .ويف حاؿ تعذر ذلك لكرب عدد الوحدات ادلنتجة ،ؽلكن اختيار بعضها عشوائيِّا ،مث فحصها للتحقق من
مطابقتها للمواصفات.
تعتمد طريقة الفحص على نوع الصناعة ،وخصائص ادلنتج .وبوجو عاـ غلب مقارنة نتائج الفحص بادلواصفات ادلطلوبة ،مثل ( :مقارنة قطر قضيب معدين
بادلواصفات احملددة ومقدار التجاوز ادلسموح بو) .ويف حاؿ وجود خلل معُت ،فاإنو غلب ازباذ إجراء معُت .فبعد ادلقارنة ،يتم إصدار احلكم ،على القطعة
اليت فُ ِحصت ،وربديد إذا كانت مطابقة للمواصفات ،أو غَت مطابقة ذلا .ويف بعض األحياف ،ؽلكن إجراء التعديالت ادلطلوبة لتصبح القطعة مطابقة
للمواصفات .غلب أيضاً تدوين النتائج وادلعلومات اخلاصة بالقطعة يف زلل خاص لذلك .وتعد عملية التسجيل جزءًا من نظاـ ضبط جودة ادلنتجات،
وؽلكن استخداـ ىذه ادلعلومات لتحسُت اجلودة يف مستقبالً.
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