قياسات القيمة المكتسبة صفحة  :217حسنان ،دعكنا نتكقؼ لحظة ،ىؿ تعرؼ القيمة المكتسبة عندما تأتي

في االمتحاف .ىؿ أنت قمؽ حياؿ ذلؾ؟ ال تقمؽ ،سنحاكؿ أف نجعؿ ذلؾ أسيؿ!

أكالن ،فكر في ىذا :ما قيمة أف تعرؼ كيؼ يسير مشركعؾ في الكاقع؟ ىؿ يمكنؾ النكـ بشكؿ أفضؿ في
الميؿ؟ ىؿ ستككف قاد انر عمى قضاء بعض الكقت بطرؽ أكثر إنتاجية مف القمؽ؟ ىذه ىي فكائد القيمة

المكتسبة ،إذا كنت تعتمد حاليان عمى األمؿ ،كالتخمينات ،أك نسبة عامة لمتقديرات المكتممة لتقييـ مدل جدكل

مشركعؾ ،كربما تعرؼ مف خالؿ خبرتؾ أف ىذه األساليب ال تخبر عف الكثير ،كما أنيا ليست دقيقة جدان،

كقد تؤدم بانتظاـ إلى الحاجة لمعمؿ اإلضافي في نياية المشركع بسبب عدـ كجكد رقابة عمى طكؿ الطريؽ،

حافظ عمى فكائد القيمة المكتسبة في ذىنؾ كأنت تق أر ىذا القسـ ،كتمر ببطء إذا كاف يبدك ىذا مربكان لؾ ،تأكد

مف "حصكلؾ عمييا" في المرة األكلى التي تقرأىا.

تستخدـ القيمة المكتسبة في استعراضات األداء لقياس أداء المشركع مقابؿ النطاؽ  ،كالجدكؿ الزمني كالتكمفة

األساسية ،يرجى مالحظة أف تقنية القيمة المكتسبة تستخدـ مزيجان مف ىذه الخطكط األساسية الثالثة،

كالمعركفة باسـ خط األساس لقياس األداء ،كتشير القياسات الناتجة مف تحميؿ القيمة المكتسبة مف المشركع

إلى ما إذا كانت ىناؾ أم انحرافات محتممة في النطاؽ ،كالجدكؿ الزمني ،كالتكمفة األساسية (قياس خط
أساس األداء) ،يدير العديد مف مديرم المشاريع مشركعيـ مف خالؿ مقارنة المخطط بالنتائج الفعمية ،كبيذه
الطريقة ،كعمي الرغـ مف سيكلتيا في أف تتكاجد في الكقت المحدد؛ كلكنؾ تنفؽ كثي انر كفقان لخطتؾ ،لذا

فاستخداـ طريقة قياس القيمة المكتسبة يعد األفضؿ ،ألنو يجمع بيف التكمفة كالكقت ،كالعمؿ المنجز (أك

النطاؽ) ،كيمكف استخداميا لمتنبؤ بمكاعيد كتكاليؼ أداء كانجاز المشركع في المستقبؿ.

يمكف لمدير المشركع مف خالؿ باستخداـ معمكمات أداء العمؿ التي تـ جمعيا لتحميؿ القيمة المكتسبة إنشاء

تقارير ،بما في ذلؾ التنبؤات بالتكاليؼ ،كغيرىا مف االتصاالت المتعمقة بتقدـ المشركع (انظر فصؿ إدارة

االتصاالت لمعرفة المزيد عف التقارير المتعمقة بالقيمة المكتسبة) ،قد يؤدم قياسات القيمة المكتسبة أيضان في

طمبات تغيير لممشركع.

فيما يمي بعد مصطمحات القيمة المكتسبة التي يجب أف تعرفيا:
مصطمحات يجب أف تعرفيا

االختصار

المصطمح

التفسير

PV

القيمة المخطط ليا

اعتبا ار مف اليكـ ،ما ىي القيمة المقدرة لمعمؿ

EV

القيمة المكتسبة

اعتبا ار مف اليكـ ،ما ىي القيمة المقدرة لمعمؿ الذم

AC

التكاليؼ الفعمية (التكمفة اإلجمالية)

اعتبا ار مف اليكـ ،ما ىي التكمفة الفعمية المتكبدة

BAC

الميزانية عند االنتياء (الميزانية)

كـ الميزانية التي كضعناىا لمجيكد اإلجمالية

EAC

التقديرات عند االنتياء

ماذا نتكقع حاليان أف تككف التكمفة اإلجمالية لممشركع

ETC

التقديرات حتى االنتياء

مف ىذه النقطة ،ما مقدار ما نتكقعو لزيادة التكاليؼ

VAC

االختالفات عند االنتياء

اعتبا ار مف اليكـ ،كـ مقدار ما نتكقع اف تزيد اك

المزمع القياـ بو؟
أنجز فعال؟

عمى العمؿ المنجز؟

لممشركع؟

(تكقعات)؟

حتى إنجاز المشركع؟

تنقص بو الميزانية في نياية المشركع؟

الصيغة كتفسيرىا لمحفظ،

يركز االمتحاف ليس فقط عمى العمميات الحسابية ،كلكف أيضان عمى معرفة ما تعنيو ىذه

األرقاـ .لذلؾ ،يجب أف نعرؼ كؿ الصيغ التالية( .مالحظة :تعني  Cفي الجدكؿ التإلى

"التراكمي":
االسم

التفسير

الصيغة

اختالفات التكاليؼ )(CV

AC- AV

اختالفات الجدكؿ الزمني )(SV

EV- PV

السالب :يعني أعمي مف الميزانية ،كالمكجب :يعني
أقؿ مف الميزانية

مؤشر أداء التكمفة (CPI)9

السالب :يعني تجاكز الجدكؿ الزمني ،كالمكجب:
تعني قبؿ المكعد.

EV

حصمنا عمى  _ $قيمة العمؿ الناتج مف كؿ $ 1

AC

تـ انفاقو ،ىؿ استخدمت األمكاؿ أك لـ تستخدـ

بكفاءة.

أكبر مف كاحد أمر جيد ،أقؿ مف كاحد أمر سيء.
مؤشر أداء البرنامج الزمني

)(SPI

EV
PV

أنجزنا (فقط) نسبة  --------مف الزمف

األصمي المخطط لو.

أكبر مف كاحد أمر جيد ،أقؿ مف كاحد أمر سيء.

االسم

التفسير

الصيغة

اعتبا ار مف اآلف ،ما مقدار التكمفة التي

التقدير عند اإلنتياء )(EAC

ممحوظة :ىناؾ العديد مف الطرؽ

نتكقعيا النجاز المشركع؟ ( __ $راجع

الصيغ الكاردة عمى اليسار ،أدناه).

لحساب التقدير عند االنتياء،

اعتمادان عمى االفتراضات.

الحظ كيؼ أف الغرض مف

الصيغ

يخمؽ

حقان

التكقعات

استنادان عمى األداء في الماضي

AC + BOUTTOM-UP ETC

التكاليؼ الفعمية  +التقديرات حتى
اإلنجاز

أسئمة االمتحاف تحديد أم صيغة
االنتياء؛ فعميؾ التركيز كاالنتباه

في المعمكمات المقدمة لتحديد أم
صيغة مالئمة لالستخداـ.

اآلف ،باإلضافة إلى تقدير جديد لالعماؿ
المتبقية .يتـ استخدامو عندما يككف التقدير
األصمي معيبان عمى نحك جكىرم.

ليذا المشركع .قد تتطمب منؾ
ستككف أكثر مالئمة لمتقدير عند

تحسب ىذه الصيغة التكاليؼ الفعمية حتى

BAC

CPIC
الميزانية عند االنتياء
مؤشر اداء التكمفة التراكمي
)AC+ (BAC-EV
التكمفة الفعمية ( +الميزانية عند
االنتياء – القيمة المكتسبة)

كتستخدـ ىذه الصيغة إذا لـ يكجد اختالفات
في الميزانية عند االنتياء ،أك أنؾ ستستمر

في نفس معدؿ اإلنفاؽ (كما تحسب في

مؤشر أسعار التكمفة التراكمي أك بناء عمى
االتجاىات التي أدت إلى مؤشر التكمفة

الحالي).

تحسب ىذه الصيغة التكاليؼ الفعمية حتى

تاريخو باإلضافة إلى ما تبقى مف الميزانية.

كيتـ استخدامو عندما يعتقد أف الفركؽ غير

قياسية في مستقبؿ .كمف الضركرم إضافة
إلى القيـ المتبقية مف العمؿ لمتنفيذ.
)AC + (BAC-EV
)(CPIC × SPIC

التكمفة الفعمية ( +الميزانية عند
االنتياء – القيمة المكتسبة)

مؤشر اداء التكمفة التراكمي

تحسب ىذه الصيغة الفعمية حتى تاريخو
باإلضافة إلى الميزانية المتبقية المعدلة عف

طريؽ األداء .يتـ استخدامو عندما يعتقد أف
الفركؽ الحالية لف تككف قياسية لممستقبؿ،
كعندما تؤثر قيكد الجدكؿ الزمني لممشركع

× مؤشر اداء البرنامج الزمني
التراكمي

لالنتياء مف الجيكد المتبقية .كذلؾ عمى
سبيؿ المثاؿ ،قد يتـ استخداميا عندما يقؿ

مؤشر التكمفة التراكمي عف كاحد كيجب

الكصكؿ إلى تاريخ االنتياء الثابت.
الستكماؿ مؤشر األداء )(TCPI

)(BAC – EV
)(BAC-AC

تقسـ ىذه الصيغة العمؿ المتبقي ،ليتـ

تنفيذه مف األمكاؿ المتبقية لتنفيذه .فيي
يجيب عمى السؤاؿ" :مف أجؿ البقاء ضمف

حدكد الميزانية ،ما معدؿ السعر الذم يجب

تطبيقو عمى األعماؿ المتبقية؟" أكبر مف

كاحد أمر جيد ،أقؿ مف كاحد أمر سيء.
التقدير حتى اإلنجاز )(ETC
ممحكظة :يمكنؾ تحديد التقديرات

حتى اإلنجاز عف طريؽ استخداـ

EAC- AC
إعادة تقييـ

كـ باألحرم سيتكمؼ المشركع؟
إعادة تقييـ األعماؿ المتبقية تصاعديان.

ايان مف الصيغة األكلي المدرجة
عمى اليميف أك إعادة تقييـ العمؿ

المتبقي

االختالفات عند اإلنجاز )(VAC

BAC – EAC

كـ مقدار الزيادة أك النقصاف في الميزانية

التي يجب أف نضعيا حتى نياية المشركع.

إف مؤشر أدء التكاليؼ في الجدكؿ السابؽ ىك مؤشر تراكمي؛ ألنو يستخدـ التكاليؼ حتى تاريخو ،يمكف

كتابتيا عمى أنيا  CPIC = EVC/ACCحيث تعني  Cالتراكمي .ىذه الصيغة التراكمية ىي نفسيا المذككرة

في الجدكؿ السابؽ ،كلكنيا تنص بكضكح عمى أف البيانات المستخدمة تراكمية .كيمكف أيضا أف تحسب
مؤشر أداء التكاليؼ التي تكبدتيا خالؿ فترة محددة مف الزمف (األسبكع أك الشير أك ربع سنكم) بدالن مف
بداية الكقت كحتى اآلف.

تأكد مف فيـ كحفظ ما يمي  ،CPI ،SV ،CVك:SPI

• تأتي القيمة المكتسبة ) (EVأكالن في كؿ مف ىذه الصيغ ،تذكر أف ىناؾ حقيقة كاحدة
يجب أف تساعدؾ لمحصكؿ عمى إجابة ما يقرب مف نصؼ أسئمة القيمة المكتسبة

الصحيحة( .ألست سعيدان لشرائؾ ىذا الكتاب؟)

 إذا كاف ىناؾ تبايف ،فإف الصيغة  EVينقص منيا شيئان.

 إذا كاف ىناؾ مؤشر ،فتككف صيغة  EVمقسكمة عمى شيء.

 إذا كانت الصيغة تتعمؽ بالتكمفة ،استخدـ التكمفة الفعمية ).(AC
 إذا تعمقت الصيغة بالبرنامج الزمني ،استخدـ القيمة المخطط ليا ).(PV

 بالنسبة الفركؽ التفسير :سمبية تعني سيئة كايجابية تعني أمر جيد ،كبالتإلى االختالؼ  200-لمتكمفة
يعني أنؾ أنفقت أكثر مما كاف مخططا لو (أكثر مف الميزانية) ،كاالختالؼ  200-بالجدكؿ الزمني يعني

أنؾ متأخر عف الجدكؿ .ىذا ينطبؽ أيضا عمى االختالفات عند االنتياء ).(VAC

 بالنسبة لمؤشرات التفسير :أكبر مف كاحد أمر جيد .أقؿ مف كاحد أمر سيء( ،تذكر ،ينطبؽ ذلؾ فقط
عمى مؤشر  CPIك SPIكالعكس صحيح في .)!TCPI

ىناؾ نكع كاحد مف أسئمة القيمة المكتسبة غالبان ما يجيب عنو االشخاص بشكؿ غير صحيح ،كالذم يتطمب

أف نفرؽ بيف التقديرات عند اإلنتياء ( )EACكالتقديرات حتى اإلنتياء  ETCكغيرىا مف المصطمحات .قد

يساعدؾ الشكؿ  2.7عمى فيـ ىذا االختالؼ ،كإليجاد القيمة المخطط ليا ( ،PVالقيمة المتكقعة في ىذه

المرحمة مف المشركع كفقان لمخطة) كالتكمفة الفعمية ( ،ACالتكمفة المتكبدة في الكاقع عمى المشركع حتى ىذه

النقطة) ننظر إلى الكراء في المشركع ،أما لتحديد الميزانية عند اإلنجاز ( ،)BACكالتقديرات ليتـ االنجاز

( ،)ETCكالتقديرات عند اإلنجاز ()EAC؛ ننظر إلى األماـ لممشركع ،تشير ) )BACإلى الميزانية المقررة
لممشركع ،كتشير كذلؾ إلى تكمفة نياية المشركع إذا تـ كؿ شيء كفقان لمخطة المكضكعة ،كتتكقع التقديرات
حتى اإلنجاز كعند اإلنجاز في المستقبؿ حسب األداء عمى أساس ما حدث فعال في المشركع ،مع األخذ

بعيف االعتبار أم فركؽ في الخطة المكضكعة كالتي تككف قد حدثت بالفعؿ  ،كتشير أيضان  ETCإلى

المقدار الذم يحتاجو الجزء المتبقي مف األعماؿ مف تكمفة حتى يتـ إنجازه ،كتشير  EACإلى التكمفة

اإلجمالية المتكقعة لممشركع.

اليوم

الخطة األصلية
خطة اإلنفاق
األصلية
خطة اإلنفاق
الفعلية
خطة اإلنفاق
المتوقعة

شكؿ ( )2.7استيعاب مفاىيـ القيمة المكتسبة عف طريؽ النظر إلى الكراء كاأللماـ بالمشركع
أال تزاؿ قمقان فيما يخص القيمة المكتسبة؟ ليس لكقتان طكيالن ،إق أر الصفحات التالية كقـ بأداء التمرينات ،لينتيي
بؾ األمر بحؿ مسائؿ القيمة المكتسبة التي يكتنفيا بعض الغمكض كاإلرباؾ في االمتحاف.

القيمة المكتسبة في العمل
تعد القيمة المكتسبة أداةن فعالة لقياس األداء كتحديد االحتياج لطمب التغييرات ،كفيما يمي عينة مف محادثات
الفريؽ أثناء االجتماع حكؿ ىذا المكضكع:

كيف  -مدير المشركع  -دعا الفريؽ لالجتماع قائالن " مر عمينا ستة أشير في مشركع المميكف دكالر ،كآخر

تحميؿ يظير أف مؤشر أداء التكمفة  1.2كمؤشر أداء ابرنامج الزمني  ،0.89كىذا يعني أننا نحصؿ عمى

 1.2دكالر مقابؿ كؿ دكالر كضعناه في المشركع ،كلكف التقدـ فقط في  89في المئة مف المعدؿ المقرر في

األصؿ .دعكنا نبحث عف خيارات لتصحيح ىذه المشكمة ".

قاؿ آشمي " :يمكننا تنحيتي مف فريؽ المشركع كيحؿ محمي مع شخص أقؿ تكمفة ،فعمي ما يبدك أني أعمي
أعضاء الفريؽ أج انر".

"ليس فقط مف شأنو أف يحزنني أف اخسرؾ ،كلكف اقتراحؾ يحسف التكاليؼ ،كليس الجدكؿ الزمني ،فأنت

أفضؿ متخصص في شبكة الشركة ،كقد ال يجيد شخصان آخر العمؿ كما كنت انت ".

قاؿ كريس" :يمكننا التكقؼ عف شراء أجيزة الكمبيكتر الجديدة مف المشركع؛" أك ،يمكف أف نخطر العمالء أنو
سيتـ مد البرنامج الزمني ليذا المشركع لمدة أسبكعيف فقط ".

قاؿ كيف" :إف إلغاء أجيزة الكمبيكتر الجديدة مف شأنو أف يكفر لنا الماؿ كليس الكقت ،كنحف بحاجة إلى

التركيز عمى الكقت" ،كاضاؼ" :كما أنو ال يمكننا تغيير الجدكؿ الزمني األساسي لممشركع بشكؿ تعسفي كىذا
مف شأنو أف يككف غير أخالقي"

كاقترحت ركز" :كبما أننا عمى ما يراـ في التكمفة ،لماذا ال نأتي بمبرمج آخر مف قسـ تكنكلكجيا المعمكمات

لمعمؿ في ىذا المشركع؟ يمكف أف ننجز األنشطة المقبمة بشكؿ أسرع ".

أضاؼ كيف" :ىذا يبدك ككأنو الخيار األكثر فعالية في ىذه الحالة ،دعكنا نرل ما إذا كنا نستطيع العثكر
عمى شخص كتحسيف األداء ،كبأقؿ تكمفة .شك ار لمساعدتؾ".

تعد أفضؿ طريقة لتعمـ تقنية تحميؿ القيمة المكتسبة ىي استخداميا ،صممت التدريبات التالية لتكفر لؾ

فرصة لممارسة كؿ مف الحسابات كالتفسير ،كلكف عادة تتطمب أسئمة القيمة المكتسبة في االمتحاف حسابات
أقؿ بالمقارنة ألسئمة ىذه التماريف.

تمرين
يمكف رسـ مؤشر أداء التكمفة ( )CPIكمؤشر
أداء الجدكؿ ( )SPIكؿ شير إلظيار
اتجاىات المشركع ،كبناء عمى الرسـ البياني،

يظير ما مف شأنو أف تككف أكثر قمقا حكؿ

التكمفة أك الجدكؿ الزمني ،إذا كنت ستحصؿ
عمى ىذا المشركع مف مدير مشركع أخر؟

اإلجابة :تـ إجراء ىذه الحسابات في الماضي ،إذان البيانات في الرسـ البياني ما ىي إال بيانات تاريخية،

ككاف إجراء غالبية القياس الحإلى في الربع الرابع ،مما يدؿ عمى حد سكاء أف مؤشرم األداء لمتكمفة كالبرنامج

الزمني يزيد عف كاحد (كىك أمر جيد) ،كاعتبا انر مف الربع الرابع ،بدأ ينخفض مؤشر أداء البرنامج الزمني،
كبالتالي ،فإف الجكاب ىك الجدكؿ الزمني .طريقة سيمة لمرد عمى أسئمة مؤشر األداء التي تتساءؿ عما إذا

التكمفة أك الجدكؿ الزمني األكثر أىمية بالنسبة إليؾ كىك اختيار المؤشر األقؿ.
تمرين :السور رقم ()1

لديؾ مشركع لبناء سكر جديد ،كلمسكر أربعة جكانب كما ىك مبيف في اليسار ،كيستغرؽ كؿ

جانب يكمان كاحدان لمبناء ،كيتكمؼ  1000دكالر في الميزانية لكؿ جانب .كمف المقرر أف تكتمؿ

كؿ جانب كاحدا تمك اآلخر ،كاليكـ ىك نياية اليكـ الثالث.

قـ بعمؿ الحسابات لثالثة أماكف عشرية في التدريبات ،كفي االمتحاف الحقيقي ،أدر نتائج حساباتؾ إلى
مكانيف عشرييف عندما تككف عمى استعداد لمراجعة إجاباتؾ عمى الخيارات المتكفرة.
النشاط

اليكـ األكؿ

اليكـ الثاني

اليكـ الثالث

اليكـ الرايع

الحالة في
نياية اليكـ
الثالث

الجانب األكؿ

استكمؿ،

S ----- F

كتـ

إنفاؽ 1000
دكالر

الجانب الثاني

S ----- F

--- F

استكمؿ،

كتـ

إنفاؽ 1200
دكالر

الجانب الثالث

PS –S--PF

نفذ  %50كتـ
إنفاؽ

دكالر
الجانب الرابع

600

 PS –S--PFلـ يبدأ العمؿ
فيو بعد.

المفتاح = S :البدء الفعمي = F ،إنياء الفعمي = PS ،البداية المخطط ليا ،ك = PFاإلنياء المخطط ليا.
ماذا يعني؟
1

PV

2

EV

3

AC

4

BAC

5

CV

6

CPI

7

SV

8

SPI

9

EAC

10

ETC

11

VAC

الحسابات

تفسير اإلجابة

اإلجابة

اإلجابة :السكر رقـ ()1
الحسابات

ماذا يعني؟

تفسير اإلجابة

اإلجابة

1

PV

 1000دكالر 1000 +دكالر  3000.00دكالر

يجب أف ينفذ ما قيمتو 3000

2

EV

استكمؿ ،استكمؿ كنفذ نصؼ  2.500دكالر

لقد نفذنا مف العمؿ فعميان ما

1000 +دكالر
العمؿ

أك

أنفؽ

1000

دكالر مف األعماؿ.

يساكم  2.500دكالر

ك 1000ك 500دكالر
3

AC

 2.600 500 + 1000 + 1000دكالر

لقد أنفقنا فعميان  2.800دكالر

4

BAC

 4.000 1000 + 1000 + 1000دكالر

ميزانية المشركع  4000دكالر

5

CV

دكالر

 1000 +دكالر

2800 – 2500

300 -

زاد

المبمغ

عف

الميزانية

المكضكعة بمبمغ  300دكالر

 0.893دكالر

6

CPI

بقسمة 2800/2500

7

SV

 2500دكالر –  3000دكالر  500 -دكالر

نحف لـ نحصؿ إال عمى حكالى

 89سنتا مف كؿ دكالر كضعناه
في المشركع
تجاكزنا البرنامج الزمني

8

SPI

يقسـ  3000 / 2500دكالر

0.833

تقدمنا في األعماؿ بنسبة %83

9

EAC

تقسـ  4000عمى 0.893

 4479دكالر

كنحف نقدر حاليا أف التكمفة

10

ETC

 2.800 – 4479دكالر

 1.679دكالر

11

VAC

 4479 - 4000دكالر

 479 -دكالر

فقط مف المعدؿ المخطط لو.

اإلجمالية لممشركع ستبمغ 4479
.$
نحتاج مبمغ  1679دكالر إلنياء
المشركع.
كنتكقع أف تزيد التكمفة حاليان
بمبمغ  479دكالر الستكماؿ

المشركع.

ممحوظة :إذا اختمفت إجابتؾ ،افحص التقريب الخاص بؾ ،كمرة أخرم إنو مف األفضؿ لحساب ثالث أماكف
عشرية ،ثـ تقرب لمكانييف عشرييف عندما تككف مستعدان لممقارنة بيف النتائج مقابؿ االختيارات المعطاة في
االمتحاف.

ىؿ اخترت الصيغة الصحيحة لمتقديرات عند اإلنياء )(EAC؟ إذا لـ تكف كذلؾ ،ىؿ تفتقد لمعمكمات في

السؤاؿ كالذم قد تككف لؾ بمثابة مبادمء تكجييية لمكصكؿ إلى الصيغة الصحيحة؟ في ىذا المثاؿ ،يتكمؼ
الجانب مبمغ كقدره  1.200دكالر ،كتـ استكماؿ  %50مف الجانب الثالث بتكمفة  600دكالر ،كتقترح
المؤشرات أف الجانب الرابع عمى األرجح سيتكمؼ  1200دكالر عند اإلنجاز ،كعندما يككف ىناؾ ميؿ مع
عدـ كجكد معمكمات أخرم تشير إلى استم اررية الميؿ؛ فمف األفضؿ استخداـ صيغة .BAC/CPIC

تمرين :السور رقم ()2
لديؾ مشركع لبناء سكر جديد ،كلمسكر أربعة جكانب كما ىك مبيف في اليسار ،كيستغرؽ كؿ
جانب يكمان كاحدان لمبناء ،كيتكمؼ  1000دكالر في الميزانية لكؿ جانب .كمف المقرر أف تكتمؿ

كؿ جانب كاحدا تمك اآلخر ،كلكف تغيرت الظركؼ في المكقع كيمكف تنفيذ الجكانب بالتكازم،

كبناءان عمى ذلؾ يمكنؾ أف تفترض أف يتـ التنفيذ لمجكانب بعالقة تشطيب – لتشطيب بدالن مف تشطيب -

لبدء عالقة ،لذا يمكف العمؿ في أكثر مف جانب في كقت كاحد ، ،كاليكـ ىك نياية اليكـ الثالث.

استخدـ الرسـ البياني التإلى لحالة المشركع ،كاحسب  PVك ......... EVإلخ في الفراغات المخصصة
لذلؾ ،ثـ تفقد إجاباتؾ.

اليكـ األكؿ

النشاط

اليكـ الثاني

اليكـ الثالث

اليكـ الرايع

الحالة في

نياية اليكـ
الثالث

الجانب األكؿ

استكمؿ،

S ----- F

كتـ

إنفاؽ 1000

دكالر
الجانب الثاني

S—F--PF

الجانب الثالث

S----

استكمؿ،

إنفاؽ

كتـ

900

دكالر
PS –S--PF

نفذ  %50كتـ
إنفاؽ

دكالر
S----

الجانب الرابع

 PS –---PFنفذ

كأنفؽ

دكالر

600
%75
600

المفتاح = S :البدء الفعمي = F ،إنياء الفعمي = PS ،البداية المخطط ليا ،ك = PFاإلنياء المخطط ليا.
ماذا يعني؟
1

PV

2

EV

3

AC

4

BAC

5

CV

الحسابات

اإلجابة

تفسير اإلجابة

6

CPI

7

SV

8

SPI

9

EAC

10

ETC

11

VAC

اإلجابة :السور رقم ()2
ماذا يعني؟
1

PV

2

EV

الحسابات

تفسير اإلجابة

اإلجابة

 1000دكالر 1000 +دكالر  3000.00دكالر

يجب أف ينفذ ما قيمتو 3000

1000 +دكالر

دكالر مف األعماؿ.

استكمؿ ،استكمؿ كنفذ نصؼ  3.250دكالر

لقد نفذنا مف العمؿ فعميان ما
يساكم  3.250دكالر

العمؿ كنفذ  %75أك أنفؽ

+ 500 + 1000 +1000

 750دكالر
3

AC

 3.100 + 600 + 900 + 1000دكالر

لقد أنفقنا فعميان  3.100دكالر

4

BAC

 4.000 1000 + 1000 + 1000دكالر

ميزانية المشركع  4000دكالر

5

CV

 3100 – 3250دكالر

6

CPI

بقسمة  3100/3250دكالر

7

SV

 3250دكالر –  3000دكالر

 300دكالر

8

SPI

يقسـ  3000 / 3250دكالر

1.083

9

EAC

تقسـ  4000عمى 1.048

 3817دكالر

 600دكالر

 1000 +دكالر

 150دكالر
 1.048دكالر

ينقص

المبمغ

عف

الميزانية

المكضكعة بمبمغ  150دكالر

حصمنا عمى حكالى  1.05دكالر

مف كؿ دكالر كضعناه في
المشركع
لـ نتجاكز البرنامج الزمني
تقدمنا

في

األعماؿ

بنسبة

 %108مف المعدؿ المخطط لو.

كنحف نقدر حاليا أف التكمفة

اإلجمالية لممشركع ستبمغ 3817

10

ETC

11

VAC

 3100 – 3817دكالر
 3817 - 4000دكالر

 717دكالر

نحتاج إلنفاؽ مبمغ  717دكالر

 183دكالر

كنتكقع أف تككف التكمفة حاليان اقؿ

إلنياء المشركع.

بمبمغ  183دكالر عف الميزانية

المكضكعة الستكماؿ المشركع.
في هذا المثال ،أنت تبحث عف قيمة العمؿ الذم تـ فعال القياـ بو ،كتسمح عالقة تشطيب  -لتشطيب لفريؽ
العمؿ بتنفيذ أكثر مف جانب كاحد في نفس الكقت ،في ىذه الحالة ،يجرم العمؿ عمى كال الجانبيف  3ك 4
في نفس الكقت .كبما أف قيمة كؿ جانب ىك  1000دكالر ،فننظر في مقدار اكتماؿ كؿ جانب كتطبيؽ ىذه
النسبة عمى القيمة ،ىنا تـ االنتياء مف الجانبيف  1ك 2؛ كبالتإلى تمقي كؿ جانب قيمة  1000دكالر (ال ييـ

تكمفتيـ الفعمية كاألىـ فقط ىي القيمة) ،تـ تنفيذ الجانب الثالث بنسبة  % 50كتكمؼ  500دكالر (% 50

مف  1000دكالر) ،تـ تنفيذ الجانب الرابع بنسبة  %75كبتكمفة  750دكالر ( %75مف قيمة  1000دكالر)،
إذان القيمة المكتسبة لمتاريخ  3250دكالر.

يعد معرفة معني النتائج لكؿ حساب ىامان لمعرفة كيفية حسابيـ.

استبعد أسئمة االمتحاف كالتي تقكؿ أشياء مثؿ" :بمغ مؤشر أداء التكاليؼ  0.9كمؤشر أداء الجدكؿ الزمني

 ،0.92ما الذم يجب أف تفعمو؟ انت في حاجة إلى تفسير ذلؾ كبيانات أخرم في السؤاؿ ،ثـ تحديد ما ىك

الخيار المناسب لممسألة المكصكفة ،كفي ىذا المثاؿ نجد أف ىناؾ مشاكؿ لكالن مف التكاليؼ كالجدكؿ

الزمني.

يمكنؾ أيضا الحصكؿ عمى أسئمة االمتحاف ،التي تتطمب إجراء عمميات حسابية متعددة تحتاج إلى تنفيذ

حساب كاحد مف أجؿ التكصؿ إلى النتيجة التي يمكف استخداميا كمدخؿ لمحساب الثاني) .لدينا عدد قميؿ

مف التماريف القادمة التي مف شأنيا أف تساعدؾ عمى فيـ كيفية اإلجابة عمى ىذه األسئمة ،كلكف مف المفيد

أف تنظر أكال إلى ىذه النصيحة المفيدة:

كىنا خدعة سريعة إليجاد القيمة المكتسبة ) (EVعندما يعطي السؤاؿ معمكمات جزئية ،اعتمادا

عمى المعمكمات التي تعطي لؾ في السؤاؿ ،يمكنؾ عكس الصيغ التي تعرفيا عف االختالفات في
التكاليؼ ) ،(CVكاختالفات الجدكؿ الزمني ) ، (SVكمؤشر أداء التكاليؼ ) (CPIكمؤشر أداء
البرنامج الزمني ) ،(SPIبحيث يمكنؾ عزؿ  EVعمى الجانب الخاص بيا مف المعادلة،

األمر الذم سيجعؿ حميا أسيؿ بكثير .عمى سبيؿ المثاؿ ،لنقكؿ أف السؤاؿ يمنحؾ االختالفات في التكاليؼ
) (CVكالتكاليؼ الفعمية ) ،(ACكيطمب منؾ السؤاؿ إيجاد القيمة المكتسبة  ،EVفأنت تعمـ بالفعؿ أف

 ،CV = EV - ACكحتى اآلف يمكنؾ عكس ىذه الصيغة بإضافة  ACلكال الجانبيف مف الصيغة عمى
النحك التالي:
CV=EV-AC
CV + AC = EV - AC + AC
CV +AC=EV
ىؿ تفيـ لماذا أضفنا  ACلكال الجانبيف مف المعادلة؟ انت تحاكؿ عزؿ  EVلجانب كاحد مف المعادلة،
بإضافة  ACإلى الجانب األيمف لممعادلة؛ فأنت يمغي  ،AC-حتى ينتيي بؾ األمر مع القيمة المكتسبة مف

تمقاء نفسيا .كلكف كؿ ما تفعمو عمى الجانب األيمف مف المعادلة ،عميؾ القياـ بو في الجانب األيسر أيضا.
(كاليؾ تجديد معمكمات فيما يتعمؽ ببعض العمميات الجبرية :يمكنؾ تنفيذ عممية مثؿ إضافة أك طرح أك قسمة
بضرب عمى جانب كاحد مف المعادلة طالما كنت تفعؿ نفس الشيء بالضبط عمى الجانب اآلخر منيا،
كيسمح لؾ ىذا بعالجة المعادلة لجعؿ األمر أكثر سيكلة لحميا).

كاآلف ،مف أجؿ حؿ القيمة المكتسبة ،كؿ ما عميؾ القياـ بو ىك إضافة اختالفات التكمفة كالتكمفة الفعمية.
كبالمثؿ ،نقكؿ إف السؤاؿ يمنحؾ مؤشر أداء التكاليؼ كالتكمفة الفعمية كيطمب منؾ تحديد القيمة المكتسبة،

كانت تعمـ بالفعؿ الصيغة ) ،CPI (CPI = EV I ACكلكف كيؼ يمكف عزؿ القيمة المكتسبة عمى جانب

كاحد مف المعادلة؟ بدالن مف إضافة  ACلكال الجانبيف مف المعادلة ،يتـ مضاعفة الجانبيف بكاسطة :AC

CPI= EV
AC

CPI x AC = EV x AC
AC

CPI xAC =EV

يمكنؾ أيضا ببساطة حفظ الصيغ المعككسة الكاردة في الجدكؿ أدناه:
عكس الصيغة لمحصكؿ عمى القيمة المكتسبة EV

الصيغ األصمية
CV= EV-AC

EV = CV + AC

SV = EV- PV

EV = SV +PV

CPI = EV

EV= CPI × AC

SPI= EV

EV= SPI × PV

AC

PV

ضع دائمان في ذىنؾ ،أف ىذه الخدعة السريعة لعكس الصيغة تستخدـ فقط في الحصكؿ عمى القيمة
المكتسبة ،كلكي تقكـ بذلؾ بصفة عامة ،تتطمب خطكات متعددة.

تمرين :ما ىي القيمة المكتسبة ،إذا كاف مؤشر أداء التكاليؼ  ،1.1 CPIكمؤشر أداء البرنامج الزمني
 ،0.92كتكمفتؾ الفعمية  102000دكالر؟ أم صيغة معككسة يمكف أف تستخدميا؟

اإلجابة :ألف السؤاؿ يعطينا مؤشر أداء التكاليؼ كالتكاليؼ الفعمية ،فيمكننا عكس الصيغة لتصبح
 EV= CPI × ACأك  EV= 1.1× 10000فتصبح القيمة المكتسبة  112000دكالر ،كالتي تقابؿ عمؿ
منفذ بقيمة  112000دكالر ،ليذا السؤاؿ ،ليس ىناؾ حاجة الستخداـ المعمكمات مؤشر أداء البرنامج الزمني

.SPI

تمرين :ما ىي قيمة مؤشر أداء البرنامج الزمني ،إذا كانت االختالفات في التكاليؼ  10000دكالر،
كاختالفات الجدكؿ الزمني  3000دكالر كالقيمة المخطط ليا  1002000دكالر؟

اإلجابة :لكي تكجد مؤشر أداء البرنامج الزمني ،تحتاج فعميان لعمؿ نكعيف مف الحسابات ،كأف الصيغة إليجاد

مؤشر أداء البرنامج الزمني ىي ،EV/PV :كنحف نعرؼ ماذا تعنيو  ،PVكلكننا ال نعرؼ ما ىي .EV

لحسف الحظ ،يم كننا تحديدىا مف استخداـ المعمكمات الكاردة في السؤاؿ ،كقد أعطيت قيـ اختالفات الجدكؿ
الزمني كالقيـ المخطط ليا ،لذا يمكننا استخداـ الصيغة المعككسة التالية لتحديد القيمة المكتسبة:

SV + PV = EV

 103000 = 100000 + 3000 - = EVدكالر
 97000 = EVدكالر.

كبالتالي :يمكننا بالتإلى تكصيؿ قيـ  PVك  EVداخؿ صيغة مؤشر أداء البرنامج الزمني:

EV = SPI

PV

SPI

= 97000

SPI

= 0.97

100000

إذا تتطمبت منؾ المعادلة تتطمب حؿ شيء آخر خالؼ ( EVعمى سبيؿ المثاؿ AC ،أك  ،)PVسكؼ تككف
الرياضيات أكثر تعقيدا بقدر قميؿ ،كلكف ال تقمؽ :لدينا تمرينات لمساعدتؾ عمى فيـ ما يجب القياـ بو.
تمرين :استخدـ البيانات الكاردة في السؤاؿ السابؽ لتحديد التكاليؼ الفعمية :AC

اإلجابة :نحف بحاجة لمنظر في المعمكمات الكاردة بالتمريف السابؽ لتحديد ما ىي الصيغة المستخدمة إليجاد
التكاليؼ الفعمية ،كنحف نعمـ أف اختالفات التكاليؼ بمغت  10000دكالر كالقيمة المكتسبة  97000دكالر

(مف حساب أجريناه في التمريف السابؽ) ،مع ىذه المعمكمات ،يمكننا تحديد التكاليؼ الفعمية باستخداـ
الصيغة  ،CV = EV – ACكلمقياـ بذلؾ ،عمينا أكال تكصيؿ المعمكمات التي نعرفيا في الصيغة:

CV = EV – AC

(التكمفة الفعمية) 10000 = 97000 – AC

إليجاد  ،ACنحف بحاجة لمحصكؿ عمييا في جانب كاحد مف المعادلة ،كذلؾ عف طريؽ :أكال ،إضافة AC

لكال الجانبيف مف المعادلة:

10000 + AC = 97000 – AC + AC
10000 + AC = 97000

ألغت كالن مف  – ACك  + ACكالىما مف الجانب األيمف مف المعادلة ،كلكننا الزلنا في حاجة لعزؿ AC
مف الجانب األيسر ،كلمقياـ بذلؾ طرحنا  10000مف كؿ جانب

10000 + AC – 10000 = 97000 – 10000
= 870000 $.

تمرين :في أخر تقرير لمقيمة المكتسبة لمشركعؾ ،كجدت أف مؤشر أداء التكاليؼ بمغ  ،1.2كمؤشر أداء
الجدكؿ الزمني  ،0.8كالقيمة المخطط ليا كانت  6002000دكالر ،كاختالفات الجدكؿ الزمني – 1202000

دكالر ،كال يمكنؾ إيجاد اختالفات التكاليؼ في التقرير ،لذا انت في حاجة لحسابيا بناءان عمى المعمكمات
المعطاة ،ما المقصكد ب اختالفات التكاليؼ CV؟

اإلجابة :إف صيغة حساب اختالفات التكاليؼ  ،EV – AC = ACكلذلؾ ،فإننا بحاجة إلى إيجاد القيمة
المكتسبة ك التكاليؼ الفعمية لحسابيا ،كيمكننا القياـ بذلؾ عف طريؽ استخداـ كاحدة مف الصيغ المعككسة

التي تعممناىا في كقت سابؽ ،كألننا نعمـ أف قيـ  )0.8( SPIكالقيمة المخطط ليا  6002000 PVدكالر؛
فيمكننا استخداـ ىذه ىي الصيغة العكسية (.)SPI = EV / PV

EV= SPI x PV
EV = 0.8 x $600,000
EV = $480,000

كنحف اآلف بحاجة إلى معرفة قيمة  ،ACكالتي يمكف أف نحصؿ عمييا مف خالؿ  EVالتي حصمنا عمييا
لمتك كمؤشر أداء التكاليؼ المعطي في السؤاؿ (.)1.2
كالصيغة ىي:

CPI = EV or 1.2 = 480,000
AC

AC

نحف بحاجة إلى عزؿ التكمفة الفعمية  ACعمى جانب كاحد مف المعادلة لمعرفة قيمتيا ،لذا نبدء بضرب

طرفي المعادلة في :AC

1.2 × AC = 480,000 × AC
AC

كينتج مف الصيغة:
كلمحصكؿ عمى قيمة التكاليؼ الفعمية ،نحتاج لقسمة جانبي المعادلة عمى :1.2

1.2 × AC = $480,000
(1.2 × AC) = 480,000

كينتج مف المعادلة أف قيمة التكاليؼ الفعمية ىي:

1.2

1.2

 4002000 = ACدكالر

كاآلف أصبح لدينا قيمة كؿ مف القيمة المكتسبة كالتكاليؼ الفعمية كنصبح قادريف عمى حساب قيمة

االختالفات أك الفركقات في التكاليؼ:

CV EV-AC

CV = $480,000 $400,000
CV $80,000
تقدـ عممية التحكـ كمراقبة التكاليؼ القياسات التي تشير إلى كيفية سير العمؿ ،كالتي تسمح لمدير المشركع

بخمؽ تكقعات مكثكقة ،كاتخاذ إجراءات صارمة لمتحكـ عمى المشركع ،كتنتج مف خالؿ ىذه العممية أيضان

طمبات التغيير ،بما في ذلؾ اإلجراءات التصحيحية أك الكقائية المكصى بيا ،كتحديثات خطة إدارة المشركع
كمستندات المشركع ،كما يحتاج مدير المشركع لمتأكد مف تقديـ ىذه التغييرات كالتحديثات ألصحاب

المصمحة ،كمف استيعاب الفريؽ لفيـ تمؾ التغييرات التي أدخمت عمى المشركع لمتنفيذ بشكؿ صحيح.

