إدارة مشاريع
إدارة القيمة المكتسبة
في المشاريع
Earned Value Management

 Earned Valueالقيمة المكتسبة
• من أهم العوائق التي تواجه المشاريع اإلنشائية هي عدم إنهاء
المشاريع في الوقت المحدد وضمن الموازنة المحددة .

• يشكل نظام إدارة القيمة المكتسبة أداة فعالة لمتابعة المشاريع
كونها تربط بين اإلنجاز الفعلي لألعمال المخططة ضمن

المشروع مع الزمن الذي انقضى والكلفة التي تم صرفها
مقارنة مع خطة المشروع الزمنية والمالية

 Earned Valueالقيمة المكتسبة
يسمح نظام  EVMباألجابة على األسئلة التالية:
– ما هو الوضع الحالي للمشروع فيما يخص الخطة الزمنية والموازنة
– ماهي الكلفة الالزمة إلنهاء المشروع
– متى سينتهي المشروع إذا بقينا نعمل بنفس الوتيرة
– هل هناك مشاكل محتملة يجب حلها اآلن

– ماهي أسباب التأخر الزمني والمالي
– ما هي كمية العمل التي حصلنا عليها مقابل ما أنفقنا من أموال
– إذا كنا نصرف أكثر من المرصود حتى اآلن هل يمكن أن تنقصنا األموال في النهاية
– هل من المكن تحديد المشاكل المحتملة قبل فوات اآلوان وقبل أن يصبح حلها مستحيالا

األجابة تعتمد على دقة المعطيات التي تستخدم كمدخالت لـEVM

 Earned Valueالقيمة المكتسبة
تتطلب طريقة  EVMلحساب مؤشرات أداء المشروع أربع مراحل:
– وضع الخطة الزمنية والكلفية

– قياس أداء وتقدم العمل
– المقارنة بين الفعلي والمخطط
– إتخاذ اإلجراءات الصحيحة

الهدف األساسي هو استنتاج أي إنحراف عن الخطة وذلك في أبكر
وقت والقيام بالتصحيح

 Earned Valueالقيمة المكتسبة
 EVMتسمح بحساب انحرافات الزمن والكلفة لجزء من
المشروع .حيث يعبر انحراف الكلفة  Cost Varianceعن
الفرق بين الكلفة التقديرية (الموازنة ) والكلفة الفعلية للعمل
المنجز وهناك ستة خطوات في تحليل إنحراف الكلفة:
– تحديد االنحراف
– تقدير االنحراف كميا ا
– تحديد مصدر االنحراف
– تحديد أثر االنحراف على المشروع ككل
– تحديد أثر االنحراف على عناصر المشروع
– تحديد مجال األعمال التصحيحية الممكنة

 القيمة المكتسبةEarned Value
• Budgeted cost of work scheduled (BCWS) or
planned value: The portion of the cost planned to be spent on a
task between the task's start date and the status date

• جزء من التكلفة المخططة لإلنفاق على مهمة بين تاريخ بدء المهمة وتاريخ
الحالة

• Actual cost of work performed (ACWP):The total
actual cost incurred while performing work on a task during a given
period

• التكلفة الفعلية المتكبدة أثناء أداء العمل في مهمة خالل فترة معينة

• Budgeted cost of work performed (BCWP) or
earned value: The portion of the budget that should have been
spent for a given percentage of work performed on a task

 الجزء من الميزانية الذي كان يجب إنفاقه على نسبة معينة من:• القيمة المكتسبة
العمل المنجز في مهمة ما

 Earned Valueالقيمة المكتسبة
توجد ثالث قيم أساسية في أصل تحليل القيمة المكتسبة:
أوالا:
تكاليف الموازنة للمهام الفردية كما تمت جدولتها في خطة المشروع ،استنادا إلى
تكلفة الموارد التي تم تعيينها لتلك المهام ،باإلضافة إلى أي تكاليف ثابتة مقترنة
بالمهام .وهذا هو تكلفة الموازنة للعمل المجدول ) (BCWSتكلفة الموازنة للعمل
المجدول  (BCWS):حقل القيمة المكتسبة الذي يعرض مقدار الموازنة الذي يجب
إنفاقه ،في طريقة عرض تكلفة األساس للمهمة أو التعيين أو المورد.
يتم حساب تكلفة الموازنة للعمل المجدول كتكاليف أساس تراكمية موزعة على
الوقت حتى تاريخ الحالة أو تاريخ اليوم
حيث تعتبر  BCWSهي تكلفة األساس حتى تاريخ الحالة
تاريخ الحالة :تاريخ يمكن تعيينه [بخالف التاريخ الحالي] لإلبالغ عن ظروف الوقت
أو التكلفة أو األداء في مشروع ما.

 Earned Valueالقيمة المكتسبة
ثانيا ا:
التكلفة الفعلية المطلوبة إلكمال كافة أجزاء المهام أو بعض
منها ،حتى يوم الحالة .وهذه هي التكلفة الفعلية للعمل المنجز

)(ACWPتكلفة فعلية للعمل المنجز تعرض التكاليف الفعلية
التي يتم حسابها للعمل الذي تم إنجازه بالفعل بواسطة مورد

معين في مهمة ،حتى تاريخ حالة المشروع أو تاريخ اليوم.

ثالثا ا:

 Earned Valueالقيمة المكتسبة

قيمة العمل المنجز بحلول تاريخ الحالة ،مقاسة بالعملة .وبشكل حرفي
فإن هذا يعني القيمة المكتسبة بواسطة العمل المنجز والتي يُطلق عليها

تكلفة الموازنة للعمل المنجز )(BCWP
تكلفة الموازنة للعمل المنجز  (BCWP):حقل القيمة المكتسبة الذي يشير
إلى مقدار موازنة المهمة الذي تم إنفاقه ،مع معرفة المدة الفعلية للمهمة.
ويتم حساب هذه القيمة لكل مهمة فردية ،لكن يتم تحليلها على مستوى
إجمالي نموذجيا على مستوى المشروع.
ودائما ما يكون تحليل القيمة المكتسبة محددا وفقا ليوم حالة تختاره أنت.
يمكن أن يكون التاريخ الحالي أو أي يوم قبل التاريخ الحالي.
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 Earned Valueالقيمة المكتسبة
• حساب االنحرافات ومؤشرات األداء
• إنطالقا من هذه المتحوالت الثالث يمكن حساب نوعين من
االنحرافات:
– االنحراف الزمني ) Schedule Variance (SVيعبر عن مدى
تقيد االعمال ضمن المشروع بالخطة الزمنية الموضوعة
ويحسب من SV = BCWP – BCWS :
– يعبر عن االنحراف الزمني بوحدة مالية وليس زمنية  /ما تم
استهالكه من الموازنة

 Earned Valueالقيمة المكتسبة
• إنحراف الكلفة )Cost Variance (CV

• يعبر عن مدى مطابقة ما تم صرفه على تنفيذ المنجز مع ما
كان من المفترض أن يتم صرفه:
CV = BCWP - ACWP

 القيمة المكتسبةEarned Value

• Budget at completion (BAC): The total planned value
(PV or BCWS) at the end of the project. If a project has a
Management Reserve (MR), it is typically in addition to the
BAC.
 إذا كان.)في نهاية المشروعBCWS  أوPV ( • القيمة اإلجمالية المخططة
BAC.  فسيكون هذا باإلضافة إلى،(MR( للمشروع احتياطي إدارة

• Estimate at completion (EAC): EAC is the manager's
projection of total cost of the project at completion.
.هو إسقاط المدير للتكلفة اإلجمالية للمشروع عند االنتهاءEAC •

• VAC (Variance At Completion):
The VAC (Variance At Completion) field shows the difference
between the BAC (Budgeted At Completion) or baseline cost and
EAC (Estimated At Completion).
 الميزانية المدرجة عندBAC ) التباين عند االكتمال) الفرق بينVAC ) يُظهر حقل
.)المقدرة عند اإلكمالEAC ) اإلكمال) أو التكلفة األساسية و

 القيمة المكتسبةEarned Value

“Earned Value Analysis” is:
• an industry standard way to:

• measure a project’s progress,
• forecast its completion date and final cost, and
• provide schedule and budget variances along the way.

:➢طريقة قياسية من أجل
، – قياس تقدم المشروع
 و، – التنبؤ به تاريخ االنتهاء والتكلفة النهائية
.– تقديم جدول زمني وفروق الميزانية على طول الطريق
By integrating three measurements, it provides consistent,
numerical indicators with which you can evaluate and
compare projects.
 فإنه يوفر مؤشرات رقمية متسقة يمكنك من خاللها، من خالل دمج ثالثة قياسات
.تقييم المشاريع ومقارنتها

 القيمة المكتسبةEarned Value
What’s more Important?
❑Knowing where you are on schedule?
❑Knowing where you are on budget?

❑Knowing where you are on work accomplished?
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 القيمة المكتسبةEarned Value
EVA Integrates All Three
• It compares the PLANNED amount of work with
what has actually been COMPLETED, to determine if
COST , SCHEDULE, and WORK ACCOMPLISHED are
progressing as planned.
• Work is “Earned” or credited as it is completed.
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 القيمة المكتسبةEarned Value

Earned Value needed because...
❑ Different measures of progress for different types of tasks
❑ Need to “roll up” progress of many tasks into an overall
project status
❑ Need for a uniform unit of measure (Cost or work-hours).
❑ مقاييس مختلفة للتقدم ألنواع مختلفة من المهام
❑ تحتاج إلى "نشر" تقدم العديد من المهام في حالة المشروع اإلجمالية
.)❑ الحاجة إلى وحدة قياس موحدة (التكلفة أو ساعات العمل
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 القيمة المكتسبةEarned Value
Examples of informal Earned Value Analysis
It’s done informally without realizing it.
•30% time used,
•30% cost spent
•So, if 30% of the work is done, I must be OK ??
•Cost comparisons
Budget vs. Actual
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 القيمة المكتسبةEarned Value
Earned Value Definitions
BCWS: “Budgeted Cost of Work Scheduled”

Planned cost of the total amount of work
scheduled to be performed by the
milestone date.
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Earned Value Definitions (cont.)
ACWP: “Actual Cost of Work Performed”
Cost incurred to accomplish the work that has
been done to date.
This is simply the actual cost to date.
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Earned Value Definitions (cont.)
•BCWP: Budgeted Cost of Work Performed
The planned (not actual) cost to complete the work that has been
done.
.التكلفة المخططة (غير الفعلية) إلكمال العمل الذي تم إنجازه
• BCWP is the factor that rounds out EVA and makes it possible to
capture the full picture of where the project stands.
ويجعل من الممكن التقاط الصورة الكاملةEVA هو العامل الذي يقوم بتجميعBCWP •
.لمكان المشروع
• Note that this is the cost of the work performed and, it is the

budgeted amount, not the actual amount.
 وليس،  وهي المبلغ المدرج في الميزانية، • الحظ أن هذه هي تكلفة العمل المنجز
.المبلغ الفعلي
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ACWP - Actual Cost of Work Performed
SO, we’re about half-way through the year now, and you can see that the
Budgeted cost of Work Performed is less than the Budgeted Cost of Work
Scheduled.

 ويمكنك أن ترى أن تكلفة،  فنحن في منتصف الطريق تقريبا خالل العام اآلن، لذا
.ميزانية العمل المنجز أقل من تكلفة العمل المدرجة في الميزانية
What does this mean?
It doesn’t mean that we’ve spent less than we planned.
Your looking at the cost of what should have been done. The project is
behind schedule.

. نظرتك في تكلفة ما كان ينبغي القيام به.هذا ال يعني أننا أنفقنا أقل مما خططنا
.المشروع وراء الجدول الزمني
The significance of this situation becomes a lot clearer when
you combine cost performance with schedule performance
on one chart.
تصبح أهمية هذا الموقف أكثر وضوحا عند الجمع بين أداء التكلفة وأداء الجدول على
.مخطط واحد

The Whole Story
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The Whole Story
And here’s the full picture.
The project is over budget by a thousand pounds.
We’ve only gotten 49 thousand pounds worth of
work down. And what does that mean? - - - (we’re
behind schedule.)
So what does all this mean?
Well, pay particular attention to the comparison of
ACWP compared to BCWP.

Some Derived Metrics

•SV:

Schedule Variance (BCWP-BCWS)

–A comparison of amount of work performed during a
given period of time to what was scheduled to be
performed.
–A negative variance means the project is behind
schedule

•CV:

Cost Variance (BCWP-ACWP)

–A comparison of the budgeted cost of work performed
with actual cost.
–A negative variance means the project is over budget.
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Schedule Variance & Cost Variance
Schedule Variance = BCWP-BCWS
49,000
- 55,000
SV = - 6,000

Cost Variance
49,000
56,000
CV = - 7,000
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= BCWP-ACWP

