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تســعى رشكــة التقنيــة املباركــة لتمكــن املنظــات غــر الربحيــة مــن اســتخدام التقنيــة بكفــاءة 

عاليــة لتحقيــق أهدافهــا وتعظيــم أثرهــا. وتؤمــن الرشكــة أن التقنيــة هــي ُمَمكــن للمنظــات 

غــر الربحيــة تســاعدها لخلــق فــرص جديــد لتحقيــق غايــات ســامية.

هذا الدليل من إصدار

هذا الدليل برعاية من

مؤسســة ســليان بــن عبدالعزيــز الراجحــي الخريــة مؤسســة مانحــة انطلقــت مســرتها عــام 

1403هـــ. وتقــدم املؤسســة ســنوياً دعمهــا ملــا يقــارب 1300 مــرشوع خــري يف أكــر مــن 140 

مدينــة وقريــة عــر فروعهــا التــي تغطــي كافــة مناطــق اململكــة، وفــق اســراتيجية للعطــاء 

تلبــي احتياجــات املجتمــع.
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المقدمة

ــم  ــن أه ــة م ــر الربحي ــات غ ــاريع يف املنظ ــة إدارة املش ــر عملي تعت

الجوانــب التــي ينبغــي االنتبــاه لهــا يف املنظمــة، ألنهــا قــد تتســبب يف 

ــت  ــة ارتفع ــة املاضي ــود القليل ــي العق ــله.  فف ــاح املــرشوع أو فش نج

ــم إدارة املشــاريع؛ وهــذا بســبب النمــو املطــرد  ــة اســتخدام عل أهمي

الرسيــع للمشــاريع ســواء للحكومــات او الــرشكات أو حتــى املنظــات 

غــر الربحيــة، وهــذا لغايــة الوصــول إىل األهــداف املنشــودة. ويقــدم 

علــم إدارة املشــاريع أدوات قويــة متقدمــة يف التطويــر والتحســن 

مــن قــدرات املؤسســات يف التخطيــط والتنفيــذ والتحكــم يف األنشــطة، 

ــة. ويف  ــا املالي ــة وموارده ــا البرشي ــن مصادره ــتفادة م ــا يف االس وأيض

ــم ادارة  ــح عل ــة املعــارصة أصب ــه االجتاعي ــكل تركيبت ــا هــذا وب عرصن

ــدة يف اإلدارة. ــر أشــكاٍل جدي ــاً بشــكل أكــر لتطوي املشــاريع مطلوب

ومــع النهضــة يف عــامل التطبيقــات واألنظمــة، ظهــرت يف الســاحة 

ــرشوع يف  ــر امل ــاعد مدي ــة تس ــات إلكروني ــج وخدم ــات وبرام تطبيق

عمليــة إدارة املــرشوع. وتختلــف هــذه األدوات باختــاف حجمهــا 

دورة  كامــل  مبزايــاه  ويغطــي  شــاماً  بعضهــا  فتجــد  وتخصصهــا، 

املــرشوع، وتجــد البعــض اآلخــر يركــز عــى مرحلــة واحــدة مــن مراحــل 

ــرشوع. ــاة امل حي

املشــاريع  إدارة  أدوات  مــن  أداة  الدليــل 14  سنســتعرض يف هــذا 

واملهــام يف املنظــات، والتــي حرصنــا يف انتقائهــا عــى أن تكــون منوعــة 

ــا  ــف أحجامه ــة مبختل ــر الربحي ــات غ ــدة للمنظ ــاملة وذات فائ وش

ونشــاطاتها. قمنــا يف هــذا الدليــل بعمــل مقارنــة لهــذه األدوات 

والرامــج باســتخدام 21 معيــار مقارنــة، ونأمــل أن يكــون هــذا الدليــل 

معينــاً ملــدراء املشــاريع يف املنظــات غــر الربحيــة عــى اختيــار األداة 

ــم. ــبة ملنظمته املناس

والله ويل التوفيق.
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لماذا إدارة
المــــشاريع 
؟مـــــــهـــمــــة

ــرسد  ــنكتفي ب ــا س ــاريع لكنن ــة ادارة املش ــرشح أهمي ــباب ل ــن األس ــد م ــع العدي ــا وض ميكنن

ــاريع: ــة ادارة املش ــك بأهمي ــباب لتقنع ــعة أس تس

التوافق االسرتاتيجي:

ــليمه  ــيتم تس ــليمه س ــب تس ــا يج ــن أن م ــد م ــا يف التأك ــن أهميته ــاريع تكم ــإدارة املش ف

ــى كل  ــب ع ــراتيجية ويج ــا االس ــا أهدافه ــة لديه ــكل منظم ــة، ف ــة حقيقي ــيضيف قيم وس

ــع  ــا م ــاريع وتوافقه ــة يف املش ــود الدق ــداف. فوج ــذه األه ــة ه ــب يف مصلح ــرشوع أن يص م

ــة. ــاريع الناجح ــات ادارة املش ــد س ــي أح ــراتيجية ه ــداف االس ــام لأله ــار الع اإلط

الريادة:

أحــد خصائــص ادارة املشــاريع الناجحــة هــي الريــادة ، فقيــادة مشــاريعك لتحقيــق أهدافهــا 

ــدون ادارة  ــك ب ــبيه فريق ــك تش ــك. ميكن ــادة يف أعال ــول للري ــاعدك يف الوص ــومة سيس املرس

مشــاريع كســفينة بــدون دفــة ، ميكنهــا التحــرك لكــن ال تســتطيع توجيههــا أو التحكــم بهــا أو 

حتــى تحديــد غايتهــا.

وضوح األهداف والرتكيز يف املهم:

ــراتيجية.  ــداف االس ــذ األه ــبة لتنفي ــة مناس ــود خط ــن وج ــة تضم ــاريع الناجح إن ادارة املش

فعندمــا تفقــد ادارة املشــاريع ليعمــل الفريــق بنفســه ســتجد الفريــق تائهــا يف تحديــد أهداف 

ــذي يجــب عليهــم  ــه وتحيطهــا الغمــوض ورمبــا يصــل بهــم الحــال لعــدم معرفــة مــا ال عمل

ــرشوع  ــر م ــات ألي مدي ــم التحدي ــن أه ــر م ــر يعت ــذا األم ــه. ه ــم يفعلون ــاذا ه ــه أو مل فعل

ــر يف األهــداف. ــا تغي ــي تتطلــب أحيان خصوصــا مــع طبيعــة املشــاريع املتغــرة الت

واقعية الخطط:

ــا  ــة م ــا معرف ــن خاله ــك م ــة ميكن ــن ايجــاد خطــط واقعي إن ادارة املشــاريع الناجحــة تضم

الــذي ميكــن تســلميه ومتــى، فبــدون هــذه املعلومــات يصعــب الوصــول لتقديــرات واقعيــة 

للمشــاريع مــن حيــث التكلفــة والوقــت واملجهــود املطلــوب. خاصــة األمــر أنــه بــدون ادارة 
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ناجحة ملشاريعك يجب عليك توقع مشاريع تتجاوز التكلفة ومتأخرة.

التحكم بالجودة:

اإلدارة الجيــدة ملشــاريعك تضمــن جــودة التســليات بشــكل دائــم، مــع ضغــط التســليات 

ــث  ــر املشــاريع الناجــح بحي ــأيت دور مدي ــا ي ــر جــودة املخرجــات وهن ــد تتأث ألي مــرشوع ق

ــل أن  ــه يف الوقــت املحــدد فقــط ب ــر ناجحــا يف حــال االنتهــاء من يضمــن أن التســليم ال يعت

ــل. ــر املنظمــة والعمي ــه توافــق معاي جودت

ادارة املخاطر:

تكمــن أهميــة ادارة املشــاريع يف كونهــا تضمــن أن املخاطــر تتــم ادارتهــا بشــكل جيــد يضمــن 

ــري  ــر مغ ــا أم ــر واخفائه ــذه املخاط ــن ه ــث ع ــدم الحدي ــع ع ــكلة. بالطب ــا ملش ــدم تحوله ع

ــد هــذه املخاطــر  ــة واضحــة لتحدي ــل، لكــن وجــود عملي ــع عمي ــث م ــد الحدي خصوصــا عن

والتعامــل معهــا ومنعهــا مــن التحــول ملشــكلة هــو األمــر الــذي يجــدر بــكل منظمــة أن متتلكــه 

وهنــا يكمــن دور ادار املشــاريع يف التعامــل مــع هــذه املخاطــر مــن مرحلــة مبكــرة بحيــث 

تضمــن عــدن تفاقــم املشــكلة.

تنظيم وتقنني العمل:

ــبة يف  ــة املناس ــون باملهم ــبن يقوم ــخاص املناس ــك أن األش ــن ل ــاطة تضم ــاريع ببس إدارة املش

الوقــت املناســب، وتضمــن أن املشــاريع تتبــع خطــوات منظمــة ومتــر بــدورة املــرشوع كاملــة 

بشــكل صحيــح.

الرقابة املستمرة:

ــد وأن  ــه بشــكل جي ــم متابعت ــدم املــرشوع يت ــدة تضمــن أن مراحــل تق ادارة املشــاريع الجي

جميــع التقاريــر املطلوبــة تــم عملهــا بالشــكل املطلــوب. قــد يظــن البعــض أن تقاريــر تقــدم 

املــرشوع مملــة وليــس لهــا رضورة وأنهــا تضيــع أوقــات الفريــق لكــن الحقيقــة أنهــا مهمــة 

لضــان أن املــرشوع يســر يف الطريــق الصحيــح، و ملســاعدة القادمــن الجــدد و توثيــق األداء 

والرقابــة.

التعلم من أسباب النجاح والفشل:

إن ادارة املشــاريع الناجحــة تضمــن لــك التعلــم مــن أخطائــك ومتنعــك مــن تكرارهــا مســتقبا، 

حيــث يتــم توثيــق األمــور وايجــاد طــرق منهجيــة لســر املــرشوع ليتــم معرفــة مــا الــذي يجــب 

فعلــه ومــا الــذي يجــب عليــك تجنبــه.
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إن هــذه األســباب هــي أمثلــة يف كــون ادارة املشــاريع الناجحــة مهمــة، وإننــا حينــا نتحــدث 

عــن ادارة املشــاريع فإننــا بــكل تأكيــد نقصــد اإلدارة الناجحــة التــي تتبــع أفضــل املارســات، 

فبدونهــا ميكنــك تخيــل حجــم الفــوىض وغيــاب األهــداف فضــا عــن املشــاكل املاديــة الناجمــة 

عــن ســوء التقديــر ملشــاريعك. إن أهميــة ادارة املشــاريع تكمــن يف تســليم املــرشوع بنجــاح 

ضمــن نطــاق امليزانيــة املحــدد وفــق الوقــت املتوقــع باســتخدام املصــادر املتاحــة وهــذا مــا 

تحققــه ادارة املشــاريع الناجحــة.

هــذا الدليــل سيســاعد مــدراء املشــاريع عــى اختيــار برنامــج إدارة املشــاريع املناســب، عــر 

خمســة معايــر أساســية للمقارنــة، ولكــن لــن يكــون هنــاك رشح الســتخدام هــذه الرامــج أو 

كيفيــة االســتفادة منهــا .

لــمــن هذا
؟الــــــدلـــــــيل
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معايير المقارنة :
ــن  ــد وعرشي ــمة إىل واح ــية مقس ــة رئيس ــر مقارن ــة معاي ــد خمس ــا بتحدي ــل قمن ــذا الدلي يف ه

معيــاراً فرعيــاً، تــم أخذهــا مــن قبــل مــدراء مشــاريع حاليــن ميارســون املهنــة بشــكل احــرايف، 

ــه . ــوده ال بجودت ــق بوج ــار يتحق ــة أن املعي ــع ماحظ م

السعر:

• سعر النسخة.

• وجود نسخة مجانية.

• إمكانية الدفع مقابل الخدمة.

اإلدارة :

• إدارة املهام.

.Milestones العامات املفصلية •

• تتبع نسبة العمل املنتهي.

• تتبع الحالة.

• دعم التقارير.

• إدارة املوارد البرشية.

• إدارة املتطلبات.

التواصل: 

• توفر خاصية التعليقات.

• توفر خاصية التنبيهات.

• توفر خاصية  املحادثات.

• دعم مشاركة التقويم.

• دعم مشاركة امللفات.

• دعم التعديل عى امللفات.

بيئة العمل:

• دعم الجوال.

• دعم اللغة العربية.

.API توفر واجهة برمجية •

امليزانية: 

• إدارة امليزانية.

• إدارة الوقت والفواتر. 
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السعر
توجد نسخة مجانية

***


**

**

 إمكانية الدفع مقابل

الخدمة


إدارة املهاماإلدارة

  العامات املفصلية

Milestone 


تتبع نسبة العمل املنتهي

تتبع الحالة

دعم التقارير

إدارة املوارد البرشية

إدارة املتطلبات

توفر خاصية التعليقاتالتواصل

توفر خاصية التتبيهات

* * * توفر خاصية املحادثات
* * دعم مشاركة التقويم
* دعم مشاركة امللفات

* * * دعم التعديل عى امللفات
 بيئة

العمل

* دعم الجوال

 تنصيب الرنامج يف سرفر

خاص


دعم اللغة العربية

API توفر واجهة برمجية

إدارة امليزانيةامليزانية

إدارة الوقت والفواتر

جدول المقارنة

يتم توفر امليزة عر التكامل مع أداة أخرى.

األداة مفتوحة املصدر.

النسخة املجانية من االداة متوفرة للمعلمن والطاب.

   *

   *  *

  * * *
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المراجعات

مبــا أنــك اآلن قــد أخــذت نظــرة رسيعــة عــى األدوات والرامــج املشــمولة يف هــذا 

الدليــل ومزاياهــا املختلفــة، حــان الوقــت للغــوص يف تفاصيــل ومزايــا كل برنامــج 

عــى حــدة.

سنســتعرض يف الفصــول التاليــة تفاصيــل مراجعاتنــا لــكل برنامــج يف هــذا الدليــل. 

ــا  ــتعرض مزاي ــم سنس ــألداة ث ــيطة ل ــة بس ــنعطي مقدم ــة، س ــة كل مراجع يف بداي

ــي ذكرناهــا ســابقاً. ــر الت ــص األداة بحســب املعاي وخصائ
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https://asana.com
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Asana

برنامــج  هــو   asana برنامــج  

بســيط وعمــي إلدارة املشــاريع، 

خالــه  مــن  ميكنــك  حيــث 

يف  الرئيســية  باملهــام  القيــام 

ادارة املشــاريع، وميكنــك مــن 

خالــه التبديــل بــن شاشــات 

العــرض بشــكل رسيــع لتتناســب 

احتياجاتــك.

الخطــة املجانيــة: وتســمح لــك بإضافــة 1٥ عضــو للفريــق لكنهــا ال تقــدم إال الخدمــات الرئيســية 

كإضافــة املهــام دون التحكــم بالصاحيــات أو التقاريــر.

خطــة الربمييــوم: وتكلــف ٩.٩٩ دوالر شــهريا ومتتــاز مميــزات اضافيــة كالبحــث املتقــدم والتقاريــر 

وإمكانيــة تعديــل الحقــول.

ــص  ــارات تحكــم وتخصي ــة إىل خي ــوم باإلضاف ــزات الرميي ــع ممي خطــة املؤسســات: وتشــمل جمي

ــك بالحصــول عــى هــذه الخطــة، مــع  ــا يف حــال رغبت ــك التواصــل معه أكــر، الرشكــة تطلــب من

الوهــد بدعــم فنــي أكــر.

ولإلطاع بشكل أكر عن مزايا كل خطة ميكنك زيارة الرابط التايل: 

https://asana.com/pricing

السعر
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إن مــا مييــز برنامــج Asana هــو إمكانيــة التبديــل بــن واجهــات الرنامــج بشــكل رسيــع لتوافــق 

ــا كجــدول  ــك عرضه ــام كقامئــة )To-Do( ، كــا ميكن ــك عــرض امله احتياجــات املســتخدم، فيمكن

زمنــي. الرنامــج يتعامــل مــع كل عنــرص كمهمــة بتاريــخ محــدد يجــب اإلنتهــاء منهــا كامــا، لذلــك 

ــث أن  ــك، حي ــة اداء فريق ــن متابع ــن م ــر لتتمك ــام صغ ــك مله ــيم مرشوع ــتحتاج لتقس ــا س حت

التقريــر ســيظهر لــك عــدد املهــام املنجــزة واملتبقيــة.

يدعم الرنامج التنبيهات والتعليقات بشكل جيد ومرن. 

مشــاركة  يدعــم  الرنامــج 

امللفــات ببســاطة كــا يدعــم 

التكامــل مــع جوجــل درايــف 

باإلضافــة  ومايكروســفت 3٦٥، 

ــع  ــم م ــاركة التقوي ــه مش لدعم

الفريــق. باقــي أعضــاء 

اإلدارة: 

التواصل:

صورة لخاصية التعليقات ويظهر فيها دعمه للعربية
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الرنامــج يدعــم العربيــة يف الكتابــة لكنــه ال يدعمها 

ــن  ــر API للمطوري ــوم بتوف ــا يق ــات، ك يف الواجه

عــر الرابــط

https://asana.com/guide/help/api/api

وميكنــك اإلطــاع عــى قامئــة الرامــج التــي يتكامــل 

معهــا عــر الرابــط:

 https://asana.com/apps

الرنامج يدعم  األيفون واألندرويد كا يدعم التصفح عن طريق املتصفح

الرنامــج ال ميلــك خيــارا إلدارة ميزانيــة املــرشوع بشــكل مبارش،لكنــه يوفــر لــك بعــض النــاذج التــي 

تســاعدك يف إداراة ميزانيتــك بالتعــامل معهــا كمــرشوع مســتقل، لذلــك ندعــوك يف حــال تبنيــك لهــذا 

الرنامــج إليجــاد آليــة إلدارة ميزانيتــك بشــكل منفصــل، قــد يعنــي هــذا األمــر مزيــد مــن الجهــد 

عليــك وعــى فريقــك، لكــن إن كنــت متلــك برنامــج أخــر إلدارة ميزانيتــك فــا تجعــل هــذا األمــر 

عائقــا لــك يف حــال اقتناعــك بباقــي مميــزات الرنامــج. 

بيئة العمل:

الميزانية : 
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https://basecamp.com
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Basecamp

برنامــج Basecamp هــو أحــد الرامــج املميــزة إلدارة مشــاريع عــر الســحاب، وقــد حــاز عــى ثقــة أكــر 

مــن مليونــن ونصــف مســتخدم  يســتخدمونه إلدارة مشــاريعهم.

ــى كان اخــر اصــدار  ــه عــر الســنوات حت ــزا ل ــة املمي ــخ 2004 ومتــت اضاف ــور بتاري ــج خــرج للن الرنام

املســمى       الرنامــج يهــدف إلدارة مرشوعــك واإلســتفناء عــن الرامــج األخــرى كاألمييــل وبرامــج ادارة 

امللفــات بــل حتــى التخلــص مــن اإلجتاعــات اإلســبوعية الخاصــة بتحديثــات الفريــق.

صورة من الواجهة

قامئة باألسعار والخطط

إن كنــت طالبــا أو معلــا ميكنــك الحصول 

عــى الرنامــج مجانــا كنــوع مــن الخدمــة 

ــل املؤسســة  ــن قب ــة م ــة املقدم املجتمعي

للمعلمــن والطلبــة، كــا توفــر خصــم 

ــة. ــة وغــر الربحي 10% للجهــات الخري

أمــا للمؤسســات فســعر النســخة الواحدة 

هو ٩٩ دوالر شــهريا أو ٩٩٩ دوالر ســنويا، 

ــا  ــغ هــو م ــر أن هــذا املبل ــر بالذك الجدي

ســتحتاج دفعــه بغــض النظــر عــن عــدد 

ــر يف  ــر أك ــي توف ــا يعن مســتخدميك، م

ــر يف  ــتخدمن كب ــدد مس ــود ع ــال وج ح

ــك. منظمت

السعر
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إن برنامــج Basecamp هــو برنامــج بســيط وفعــال للغايــة ملــن يجيــد االســتفادة منــه، فالرنامــج 

ــا،  ــط عليه ــد الضغ ــات وعن ــرق كبطاق ــا املشــاريع والف ــرة وجــود لوحــة بداخله ــى فك ــد ع يعتم

ســتفتح قامئــة تحــوي ســتة بطائــق

-  Campfire: وهــو مــكان مخصــص للمحادثــات كأن تســأل املــرشوع عــن ســؤال ألنــك ال تعــرف 

الشــخص املناســب لســؤاله فيدلــك باقــي الفريــق باإلجابــة عــى ســؤالك.

- Message Board: وهــو مــكان مخصــص إلســتبدال رســائل الريــد اإللكــروين حيــث ميكنــك رؤيــة 

الرســائل ومتابعتهــا مــن البدايــة حتــى النهاية.

- To-Do: قامئة باملهام املطلوبة,

- Schedule: إلظهار التقويم واملهام التي ستنتهي قريبا.

- Automatic Check-ins: وتقــوم فكرتهــا عــى الدخــول وكتابــة ماقمــت بعمله اليــوم يف املرشوع 

ــات كل  ــة تطــورات املــرشوع وتحديث ــاع اســبوعي ملعرف ــرة الحاجــة إليجــاد اجت ــا يلغــي فك م

فريــق.

- Docs & Files: وهو مكان مخصص إلدارة امللفات الخاصة باملرشوع.

اإلدارة: 

صورة ترشح قوائم الرنامج
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يف  قوتــه  عــى  يراهــن  الرنامــج 

ــو  ــق، فه ــاء الفري ــن أعض ــل ب التواص

و  التعليقــات  بإضافــة  لــك  يســمح 

ــة وإرســال رســائل الريــد عــر  املحادث

ــة  ــة Message Board ، باإلضاف خاصي

ــيط  ــكل بس ــات بش ــار ادارة امللف لخي

وعمــي ، باإلضافــة لخيــار التعديــل 

مــع  التكامــل  عــر  امللفــات  عــى 

ملفــات جوجــل. 

•Docs & Files: وهــو مــكان مخصص 

إلدارة امللفــات الخاصــة باملرشوع.

الرنامــج يوفــر بعــض الخصائــص إلدارة املهــام لكنــه ال يقــوم بإظهــار نســبة العمــل املنتهــي بشــكل 

مبــارش وال يدعــم الجانــت تشــارت، فهــو يعتمــد عــى فكــرة انشــاء مهــام وانجازهــا )To-Do( ، قــد 

ال يكــون ادارة املــوارد البرشيــة نقطــة قــوة لــدى الرنامــج لكنــه يراهــن عــى قــوة التواصــل التــي 

ميكنــه توفرهــا للمســتخدمن وإظهــار األعــال اليوميــة التــي قامــوا بهــا.

الرنامــج يدعــم التقاريــر فيمكنــك مــن خالــه إصــدار تقاريــر عــن كل شــخص يف املــرشوع وإظهــار 

مالــذي قــام بــه أو معرفــة املهــام املتأخــرة يف املــرشوع ومعرفــة املهــام التــي قاربــت عــى اإلنتهــاء 

باإلضافــة ملعرفــة املهــام املضافــة واملهــام التــي تــم اإلنتهــاء منهــا بشــكل بســيط وعمــي.

التواصل:

صورة تظهر تقرير األعال التي تجاوزت الوقت

صورة تظهر خاصية اظهار تاريخ التعديات عى امللفات
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يتيح لك الرنامج خيار تفعيل التنبيهات أو اغاقها، باإلضافة لخيار مشاركة التقويم

ــة لكنــه ال  الرنامــج يدعــم العربيــة يف الكتاب

يدعمهــا يف الواجهــات، كــا يقــوم بتوفــر 

امكانيــة  إىل  باإلضافــة  للمطوريــن   API

الحصــول عــى اإلضافــات عــر الرابــط 

https://basecamp.com/extras

صورة من خاصية مشاركة التقويم

ــا  ــد ك ــون واألندروي ــم  األيف ــج يدع الرنام

ــح. ــق املتصف ــن طري ــح ع ــم التصف يدع

بيئة العمل:
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ــج  ــذا الرنام ــك له ــال تبني ــوك يف ح ــك ندع ــة املــرشوع، لذل ــارا إلدارة ميزاني ــك خي ــج ال ميل الرنام

ــك  ــد مــن الجهــد علي ــي هــذا األمــر مزي ــد يعن ــك بشــكل منفصــل، ق ــة إلدارة ميزانيت إليجــاد آلي

وعــى فريقــك، لكــن إن كنــت متلــك برنامــج أخــر إلدارة ميزانيتــك فــا تجعــل هــذا األمــر عائقــا 

ــزات الرنامــج.  ــك يف حــال اقتناعــك بباقــي ممي ل

الميزانية:
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https://dapulse.com



 دليل برامج إدارة المشاريع
25

Dapulse

ــد  ــو أح ــج Dapulse ه برنام

الرامــج التــي تراهــن عــى 

إلدارة  التصويــر  و  البســاطة 

الســحاب،  عــر  مشــاريع 

فالرنامــج ال يحتــاج للكثــر 

رس  وتكمــن   ، لتعلمــه 

جاذبيتــه يف بســاطته و جــال 

بــه. الخاصــة  الواجهــة 
صورة من الواجهة

يأيت الرنامج بأربع خطط رئيسية علا بأن هذه األسعار لخمسة مستخدمن فقط:

الخطة األساسية: وتكلف 2٥ دوالر شهريا

الخطــة العاديــة: وتكلــف 3٩ دوالر شــهريا ومتتــاز باإلضافــة لجميــع مميــزات الخطــة األساســية 

مبســاحة أكــر ومتكــن خيــار التحديــث عــر اإلمييــل وتوفــر API و خيــار الجــدول الزمنــي الــذي 

ال يتوفــر يف الخطــة األساســية.

خطــة املحرتفــني: باإلضافــة لجميــع مميــزات الخطــة العاديــة ســتحصل عــى مســاحة ال نهائيــة 

ــن خــارج مؤسســتك  ــاس م ــوة الن ــة يف دع ــارات اضافي ــار التســجيل بحســاب جوجــل وخي وخي

ــة. ــزات اإلضافي لاطــاع عــى أنشــطتك وبعــض املمي

خطــة املؤسســات: باإلضافــة لجميــع مميــزات املحرفــن ســتحصل عــى تدريــب عــى اســتخدام 

الرنامــج وخيــار التســجيل الثنــايئ ملزيــد مــن الحايــة باإلضافــة للدعــم الخــاص وتفعيــل خيــار 

التدقيــق يف األنشــطة.

ولاطــاع بشــكل أكــر عــن مزايــا كل خطــة او يف حــال رغبتــك بزيــادة عــدد املســتخدمن ميكنــك 

زيــارة الرابــط التــايل:

https://dapulse.com/pricing

السعر
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قامئة باألسعار والخطط

صورة من واجهة الرنامج وتظهر فيها بعض خصائصه ودعمه للعربية

 dapulse إن مــا مييــز برنامــج

هــو بســاطته والواجهــة الجذابــة 

ميكنــك  حيــث  بــه،  الخاصــة 

ــدور يف املــرشوع  ــة كل ماي معرف

واحــدة  صفحــة  خــال  مــن 

فقــط .

الرنامــج يعتمــد عــى اضافــة مهمــة واعطائهــا أولويــة و وقــت وتعيــن شــخص للعمــل عليهــا، 

فمــن خــال الرنامــج ميكنــك تعيــن املهــام وتوزيعهــا ألفــراد الفريــق ومعرفــة حالتهــا، دون معرفة 

ــارا  ــع نســبة العمــل املنتهــي ، فالرنامــج بســيط وال يوفــر خي ــة للمــرشوع وتتب النقــاط املفصلي

إلدارة املــوارد البرشيــة وإدارة املتطلبــات وال حتــى نظــام للتقاريــر ميكنــك اإلعتــاد عليــه.

أمــا اضافــة املســتخدمن وادارتهــم فتــأيت بشــكل جيــد وســلس فــكل مــا هــو عليــك هــو إرســال 

دعــوة لهــم لتصلهــم عــر اإلمييــل لينضمــوا لفريــق العمــل.

اإلدارة: 
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التنبيهــات  الرنامــج  يدعــم 

جيــد  بشــكل  والتعليقــات 

ومــرن. 

مشــاركة  يدعــم  الرنامــج 

ــم  ــا يدع ــاطة ك ــات ببس امللف

التكامــل مــع جوجــل درايــف، 

مشــاركة  لدعمــه  باإلضافــة 

أعضــاء  باقــي  مــع  التقويــم 

الفريــق.

التواصل:

صورة لخاصية التعليقات ويظهر فيها دعمه للعربية

صورة من الرنامج تظهر الجدول الزمني للمرشوع
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ــة لكنــه ال  الرنامــج يدعــم العربيــة يف الكتاب

يدعمهــا يف الواجهــات، كــا يقــوم بتوفــر 

ــط ــر الراب ــن ع API للمطوري

https://developers.dapulse.com

لكــن يجــدر بالذكــر أن الرنامــج ال يدعــم 

ــاص. ــرفرك الخ ــى س ــه ع تنصيب

ــا  ــد ك ــون واألندروي ــم  األيف ــج يدع الرنام

ــح ــق املتصف ــن طري ــح ع ــم التصف يدع

الرنامــج ال ميلــك خيــارا إلدارة ميزانيــة املــرشوع، لذلــك ندعــوك يف حــال تبنيــك لهــذا 

الرنامــج إليجــاد آليــة إلدارة ميزانيتــك بشــكل منفصــل، قــد يعنــي هــذا األمــر مزيــد 

مــن الجهــد عليــك وعــى فريقــك، لكــن إن كنــت متلــك برنامــج أخــر إلدارة ميزانيتــك 

فــا تجعــل هــذا األمــر عائقــا لــك يف حــال اقتناعــك بباقــي مميــزات الرنامــج. 

بيئة العمل:

الميزانية:
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https://products.office.com/ar/project
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Microsoft Project

برنامــج  Microsoft Project هــو أحــد أشــهر الحلــول إلدارة املشــاريع وأكرهــا انتشــارا حيــث 

يبلــغ عــدد مســتخدميه أكــر مــن 20 مليــون مســتخدم حــول العــامل، يعتمــد الرنامــج عــى 

ــج  ــرح برنام ــفت بط ــة مايكروس ــت رشك ــرا قام ــحابة، ومؤخ ــدل الس ــاز ب ــى الجه ــه ع تنصيب

Project online  وهــو مخصــص للحلــول الســحابية، يف هــذا الجــزء مــن التقريــر ســنتحدث 

بشــكل أســايس عــن Microsoft Project لكننــا ســنذكر أســعار Project online وملحــة مــن 

الخدمــات التــي يقدمهــا حيــث أن الفــرق الجوهــري بينهــا هــو أن Microsoft Project يتــم 

تنصيبــه عــى الجهــاز بينــا Project online  يتطلــب وجــود انرنــت للعمــل والتحديــث مــن 

خالــه.

صورة من واجهة الرنامج

كــا ذكرنــا ســابقا هنالــك حــل يعتمــد عــى الســحاب وهــو Project Online  ويــأيت بثــاث 

خطــط :

الخطة األوىل األساسية : و تكلف ٧ دوالر للمستخدم الواحد شهريا.

خطــة املحرتفــني: وتكلــف 30 دوالر للشــخص الواحــد شــهريا ومتتــاز مبميــزات اضافيــة كأداة 

تخطيــط املــرشوع وجدولتــه وإدارة مــوارد املــرشوع.

ــن  ــة املحرف ــن خط ــاز ع ــهريا ومتت ــد ش ــخص الواح ــف ٥٥ دوالر للش ــوم: وتكل ــة الربميي خط

ــاريع. ــرة إلدارة املش ــر املبتك ــة والتقاري ــوارد املؤسس ــارات ادارة م بخي

السعر
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 Microsoft Project الحــل الثــاين والــذي يعتمــد عــى تنصيــب الرنامــج عــى الجهــاز باســم

ويــأيت بنســختن أساســيتن

النسخة األساسية: وتأيت بسعر ٥٨٩.٩٩ دوالر للجهاز الواحد.

نســخة املحرتفــني: وتــأيت بســعر 11٥٩.٩٩ دوالر للجهــاز الواحــد ومتتــاز عــن النســخة األساســية 

ــة  ــة مــع مزامن ــام يف SharePoint واملزامن ــة امله ــل ادارة املــوارد ومزامن ــدة مث ــزات عدي مبمي

. Project Serverو Project Online

ولاستزادة عن باقي الخطط ومميزات كل خطة ميكنك زيارة الرابط :

https://products.office.com/ar/project/compare-microsoft-project-

management-software

Project Online قامئة باألسعار والخطط لنسخة



 دليل برامج إدارة المشاريع
32

إن ســعر الرنامــج هــو أحــد النقــاط الســلبية يف الرنامــج، لكــن تذكــر أنــه لديــك خيــار الدفــع 

ــدك  ــك وح ــهري، إن ــع الش ــار الدف ــاة، وخي ــدى الحي ــج م ــى الرنام ــول ع ــدة والحص ــرة واح مل

مــن يســتطيع تقريــر مــدى مناســبة الســعر ملنظمتــك و كــون املميــزات املقدمــة مــن الرنامــج 

تتناســب مــع ســعره أم ال.

Microsoft Project قامئة باألسعار والخطط لنسخة

صورة من واجهة الرنامج ويظهر فيها التشابه يف الواجهات 
مع برامج االوفيس األخرى

  Microsoft Project إن مــا مييــز

ــج  ــي برام ــع باق ــابهه م ــو تش ه

مــا  الواجهــة،  يف  األوفيــس 

يعنــي تعلــم أرسع للمســتخدمن 

الذيــن ميلكــون خــرة مــع برامــج 

أوفيــس األخــرى، باإلضافــة إىل 

شــموليته حيــث أنــك ستكتشــف 

عــى  الحصــول  ميكنــك  أنــه 

التــي  املميــزات  مــن  الكثــر 

تحتاجهــا كمديــر للمــرشوع مــن 

ــه خال

اإلدارة: 
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فمــن خــال الرنامــج ميكنــك مشــاركة املهــام وتوزيعهــا، ومعرفــة النقــاط املفصليــة للمــرشوع 

وتتبــع نســبة العمــل املنتهــي وحالــة كل مهمــة، باإلضافــة إىل خيــارات التقاريــر الواســعة والتــي 

ــك  ــر ل ــا يوف ــن، ك ــة املــرشوع وعرضــه عــى األشــخاص املعني ــة حال ــا يف معرف ســتفيدك حت

الرنامــج خيــار إلدارة املــوارد البرشيــة لديــك وإدارة املتطلبــات.

هــذه املميــزات التــي يوفرهــا الرنامــج ليســت موجــودة كلهــا يف النســخة األساســية مــا يعنــي 

أنــه قــد تحتــاج الحصــول عــى نســخة أعــى للحصــول عــى كل هــذه املميــزات.

Skype هو أحد الحلول لدعم املحادثة والتي تتوافق مع بعض نسخ الرنامج

ــن  ــر م ــم الكث ــه يده ــايس لكن ــكل أس ــل بش ــا للتواص ــس مهيئ ــة لي ــخته املحلي ــج بنس الرنام

ــث  ــر طــرف ثال ــة ع ــم املحادث ــو يدع ــج فه ــع الرنام ــل م ــة تتكام ــر أطــراف ثالث ــزات ع املمي

ــام ،  ــات يف امله ــات كماحظ ــة التعليق ــم اضاف ــا يدع ــارشة، ك ــج مب ــال الرنام ــن خ ــس م ولي

ــة  ــرى، باإلضاف ــفت األخ ــات مايكروس ــر خدم ــا ع ــل عليه ــات والتعدي ــاركة امللف ــم مش ويدع

ــم. ــاركة التقوي ــه ملش إلتاحت

التواصل:
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بيئة العمل:

الرنامــج يدعــم  األيفــون واألندرويــد يف النســخة الســحابية كــا يدعــم التصفــح عــن طريــق 

املتصفــح، أمــا يف نســخة Microsoft Project فــا يدعــم الجــوال.

الرنامــج يدعــم العربيــة يف الكتابــة و الواجهــات كبقيــة برامــج األوفيــس، كــا يقــوم بتوفــر 

SDK للمطوريــن يف نســخة Project Server عــر الرابــط :

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office

صورة من التطبيق عى الجوال والجهاز الشخيص 



 دليل برامج إدارة المشاريع
35

الميزانية:

الرنامــج يقــدم خاصيــة إدارة امليزانيــة وإدارة الوقــت بشــكل مشــابه لكثــر مــن برامــج 

إدارة املشــاريع األخــرى، لذلــك إن كنــت ممــن ســبق لــه اســتخدام أحد الرامــج األخرى 

فإنــك حتــا لــن تواجــه مشــكلة يف هــذه النقطــة.

الرنامــج مــيء باملميــزات و قــد يغنيــك عــن كثــر مــن الرامــج األخــرى، إن تشــابهه 

ــة  ــا أن رشك ــج، ك ــك للرنام ــة تعلم ــن عملي ــرسع م ــس ي ــج األوفي ــة برام ــع بقي م

مايكروســفت تقــوم بتحديــث الرنامــج بشــكل دوري وإضافــة املميــزات لــه ليتوافــق 

مــع احتياجــات الســوق، كــا ميلــك الرنامــج واجهــة عربيــة ستســاعد فريقــك يف حــال 

ــتحتاج  ــا س ــت حت ــج أن ــذا الرنام ــك له ــال تبني ــرى، يف ح ــة أخ ــم للغ ــدم اجادته ع

لبعــض الــدورات التدريبيــة التــي ستســاعدك يف اســتخدام الرنامــج والخــروج بأقــى 

ــن  ــرى م ــول أخ ــة حل ــع مجموع ــل م ــج يتكام ــى أن الرنام ــا ال نن ــه، ك ــدة من فائ

ــك. ــم أعال ــك و تنظي ــي ستســاعدك عــى تحســن انتاجيت مايكروســفت والت

صورة لخاصية ادارة امليزانية
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https://podio.com
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Podio

ــك  ــإدارة مشــاريعهم ببســاطة وألولئ ــون ب ــن يرغب برنامــج podio هــو برنامــج مناســب للذي

ــن  ــك م ــث ميكن ــتهم، حي ــات مؤسس ــع احتياج ــق م ــرة لتتواف ــات كب ــل تعدي ــن بعم الراغب

ــر  ــر ع ــكل كب ــه بش ــك تخصيص ــاريع، وميكن ــية يف ادارة املش ــام الرئيس ــام بامله ــه القي خال

ــك. ــات منظمت ــع احتياج ــب م ــا لتتناس ــي يقدمه ــة الت ــة الرمجي الواجه

صورة من واجهة الرنامج

يأيت الرنامج بثاث خطط رئيسية:

الخطــة األساســية: وتكلــف ٩ دوالر شــهريا ويف حــال رغبتــك باالشــراك الســنوي ســتكلفك 2.٧ 

دوالر شــهريا

ــة: وتكلــف 14دوالر شــهريا ومتتــاز ميميــزات اضافيــة كإدارة املســتخدمن  الخطــة اإلضافي

ــل. ــر العم ــة س ــة أمتت ــر خاصي وتوف

ــر  ــة التقاري ــة باإلضافــة إىل خاصي ــزات الخطــة اإلضافي ــع ممي ــوم: وتشــمل جمي خطــة الربميي

ــة جهــات االتصــال. ومزامن

ولإلطاع بشكل أكر عن مزايا كل خطة ميكنك زيارة الرابط التايل: 

https://podio.com/site/pricing

السعر
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قامئة باألسعار والخطط

صورة من واجهة الرنامج 

إن مــا مييــز برنامــج Podio هــو  اتاحتــه لخيــار البســاطة يف حــال رغبتــك باســتخدام املميــزات 

األساســية للرنامــج، وخيــار التخصيــص ليتوافــق مــع احتياجــات املســتخدم، فيمكنــك عــى ســبيل 

املثــال تنصيــب اضافــة لعــرض املهــام كجــدول زمنــي، او اإلكتفاء بــإدارة املهام بنســختها األساســية، 

باإلضافــة للتقاريــر التــي يقدمهــا يف نســخة الرمييــوم، الرنامــج ال يوفــر خيــارا إلدارة املتطلبــات، 

وال إدارة املــوارد البرشيــة عــى الرغــم مــن توفــره لخاصيــة ادارة الصاحيــات للمســتخدمن.

اإلدارة: 
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صورة لخاصية التعليقات 

ــذا  ــل يف ه ــون التواص ــكاد يك ي

فباإلضافــة  مميــزا  البنامــج 

لدعمــه للتنبيهــات والتعليقــات 

بشــكل جيــد، يوفــر الرنامــج 

الفيديــو  عــر  التاصــل  خيــار 

واملكاملــات الصوتيــة، كــا ميكنه 

  GoToMeeting التكامــل مــع

لعمــل اجتاعــت فريــق العمــل 

ــه..  ــن خال م

ــج  ــن الرام ــة م ــع مجموع ــل م ــم التكام ــا يدع ــاطة ك ــات ببس ــاركة امللف ــم مش ــج يدع الرنام

ذات العاقــة )دروب بوكــس، وجــل درايــف، ون درايــف، ايفرنــوت، وغرهــا..( باإلضافــة لدعمــه 

مشــاركة التقويــم مــع باقــي أعضــاء الفريــق.

التواصل:

ــا  ــد ك ــون واألندروي ــم  األيف ــج يدع الرنام

ــح ــق املتصف ــن طري ــح ع ــم التصف يدع

ــه ال  ــة لكن ــة يف الكتاب الرنامــج يدعــم العربي

يدعمهــا يف الواجهــات، كــا يقــوم بتوفــر 

ــط ــر الراب ــن ع API للمطوري

https://developers.podio.com

بيئة العمل:

صورة من التطبيق عى األنرويد
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الرنامــج ال ميلــك خيــارا إلدارة ميزانيــة املــرشوع بشــكل مبــارش، لذلــك ندعــوك يف حــال تبنيــك 

لهــذا الرنامــج إليجــاد آليــة إلدارة ميزانيتــك بشــكل منفصــل، قــد يعنــي هــذا األمــر مزيــد مــن 

الجهــد عليــك وعــى فريقــك، لكــن إن كنــت متلــك برنامــج أخــر إلدارة ميزانيتــك فــا تجعــل 

هــذا األمــر عائقــا لــك يف حــال اقتناعــك بباقــي مميــزات الرنامــج. 

الميزانية:
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Preview

هــو   Preview برنامــج  

برنامــج عمــي إلدارة مشــاريع 

حيــث  املواقــع،  تطويــر 

عمــل  خالــه  مــن  ميكنــك 

منــوذج ملوقــع ومشــاركته مــع 

ماحظاتــه  وأخــذ  العميــل 

مبــارش. بشــكل 
صورة من واجهة الرنامج

صورة من واجهة الرنامج

يأيت الرنامج بخطط متنوعة تعتمد عى عدد املشاريع الجاري العمل عليها:

حيــث ميكنــك الحصــول عــى كافــة مميــزات الرنامــج مجانــا يف حــال عملــك عــى مــرشوع واحــد 

وبحــد أقــى عــرشة مســتخدمن، وميكنــك زيــادة عــدد مشــاريعك لـــ1٥0 مــرشوع ولعــدد ال نهايئ 

مــن املســتخدمن بـــ1٨٩ يورو شــهريا.

ولإلطاع بشكل أكر عن مزايا كل خطة ميكنك زيارة الرابط التايل: 

https://preview.team/en/pricing

السعر
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صورة من واجهة الرنامج 

إن مــا مييــز الرنامــج هــو تخصصــه يف إدارة املشــاريع املتعلقــة بتطويــر مواقــع الويــب، 

ــه  ــل وأخــذ ماحظات ــوذج للعمي ــع وعرضــه كنم ــم املوق ــع تصمي ــه رف ــن خال ــك م ــث ميكن حي

ــل، واداة إلدارة  ــاح الخل ــر وإص ــج أداة للتذاك ــر الرنام ــث يوف ــه، حي ــى رغبت ــاء ع ــره بن وتطوي

املهــام والتقاريــر، لكــن ســتجد الرنامــج ال ميلــك خيــارا إلدارة متطلبــات مرشوعــك، أمــا اضافــة 

املســتخدمن فتــأيت بشــكل جيــد وســلس فــكل مــا هــو عليــك هــو إرســال دعــوة لهــم لتصلهــم 

ــل. ــق العم ــوا لفري ــروين لينضم ــد اإللك ــر الري ع

الرنامــج مصمــم ليتوافــق مــع ادارة نــوع محــدد مــن املشــاريع لذلــك إن كنــت متلــك عــدد كبــرا 

مــن هــذه النوعيــة مــن املشــاريع فقــد يكــون هــذا الرنامــج هــذا خيــارا جيــدا لــك. 

اإلدارة: 
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صورة لخاصية التعليقات ويظهر فيها دعمه للعربية

التنبيهــات  الرنامــج  يدعــم 

جيــد،  بشــكل  والتعليقــات 

كــا أنــه ميكنــك ارفــاق اي 

ــة  ــحبه للشاش ــر س ــف ع مل

أو الضغــط عــى زر ارفــاق 

املطلــوب. امللــف  وارفــاق 

التواصل:

أو  لأليفــون  الرنامــج ال ميلــك أي تطبيــق 

األندرويــد لكنــه يدعــم التصفــح عــن طريــق 

ــح املتصف

ــه  ــة لكن ــة يف الكتاب ــم العربي ــج يدع  الرنام

ال يدعمهــا يف الواجهــات، كــا يقــوم بتوفــر 

ــط ــر الراب ــن ع API للمطوري

https://preview.team/en/project/api

بيئة العمل:

صورة من التطبيق 

ــذا  ــك له ــال تبني ــوك يف ح ــك ندع ــرشوع ، لذل ــة امل ــار إلدارة ميزاني ــك أي خي ــج ال ميل الرنام

الرنامــج إليجــاد آليــة إلدارة ميزانيتــك بشــكل منفصــل، قــد يعنــي هــذا األمــر مزيــد مــن الجهــد 

عليــك وعــى فريقــك، لكــن إن كنــت متلــك برنامــج أخــر إلدارة ميزانيتــك فــا تجعــل هــذا األمــر 

عائقــا لــك يف حــال اقتناعــك بباقــي مميــزات الرنامــج. 

الميزانية:
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https://www.projeqtor.org
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ProjeQtOr

ــو  ــج  ProjeQtOr  هـ برنامـ

إلدارة  متكامـــل  برنامـــج 

املشـــاريع مفتـــوح املصـــدر 

يعطيـــك الحريـــة يف تعديلـــه 

احتيـــاج  مـــع  لينوافـــق 

منظمتـــك بشـــكل خـــاص. 

صورة من واجهة الرنامج

الرنامــج مجــاين بشــكل كامــل ، كل مــا عليــك هــو تتبــع خطــوات التنصيــب املوجــودة يف الرابــط 

التــايل لتتمكــن مــن االســتفادة مــن الرنامــج

https://www.projeqtor.org/en/product-en/downloads

علا أنه ميكنك تجربة الرنامج عر الرابط التايل:

http://demo.projeqtor.org

السعر
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صورة من واجهة الرنامج وتظهر فيها خاصية ادارة املوارد

باإلضافــة لكــون الرنامــج مفتــوح املصــدر فهــو يقــدم كل مــا تحتاجــه يف ادارة مرشوعك مــن ادارة 

ــة كل مهمــة، باإلضافــة  املهــام، وعــرض للعامــات املفصليــة وتتبــع نســبة العمــل املنتهــي وحال

لتوفــره ألداة لعــرض املشــاكل وإدارة املتطلبــات واملــوارد البرشيــة.

الرنامــج ميلــك الخــواص األساســية لرنامــج ادارة املشــاريع كــا يقــوم بتوفــر مميــزات اضافيــة 

كالتخطيــط و حــاالت االختبــار والكثــر مــن املميــزات.

اإلدارة: 

صورة لخاصية مشاركة امللفات 

التنبيهــات  الرنامــج  يدعــم 

والتعليقــات باإلضافــة لدعمــه 

ملشــاركة امللفــات مــع امكانية 

عــى  بنــاء  اســتعراضها 

املشــاوع التابــع لهــا باإلضافة 

مشــاركة  لخاصيــة  إلتاحتــه 

التقويــم مــع باقــي أعضــاء 

الفريــق

التواصل:
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صورة لخاصية ادارة االجتاعات 

الرنامــج ال ميلــك أي برنامــج لأليفــون أو األندرويــد لكنــه يدعــم التصفــح عــن طريــق املتصفــح، 

وميكنــك اإلطــاع عــى دليــل املطوريــن يف حــال رغبتــم االســتزادة عــن مــا ميكنــك االســتفادة 

منــه كمطــور عــر هــذا الرابــط

https://www.projeqtor.org/en/product-en/downloads

الجديــر بالذكــر ان املوقــع يقــدم خيــارات االســتضافة والتدريــب والتطويــر املدفوعــة ملســاعدتك 

عــى تلبيــة اجتياجــات منظمتــك الخاصــة.

بيئة العمل:

ــة وإدارة الوقــت بشــكل مشــابه لكثــر مــن برامــج إدارة  ــة إدارة امليزاني الرنامــج يقــدم خاصي

املشــاريع األخــرى، لذلــك إن كنــت ممــن ســبق لــه اســتخدام أحــد الرامــج األخــرى فإنــك حتــا 

لــن تواجــه مشــكلة يف هــذه النقطــة.

الرنامــج مــيء باملميــزات و قــد يغنيــك عــن كثــر مــن الرامــج األخــرى حيــث يحتــوي عــى 

ــت  ــك إن كن ــا، لذل ــات وغره ــا كأداة االجتاع ــتحق تجربته ــي تس ــزات الت ــن املمي ــد م العدي

تبحــث عــن أحــد الرامــج املفتوحــة املصــدر فهــذا الرنامــج حتــا يســتحق النظــر فيــه و رؤيــة 

ــه الحتياجــات منظمتــك. مــدى مامئت

الميزانية:
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ProofHub

ـــه  ـــك مـــن خال برنامـــج  ProofHub  هـــو برنامـــج بســـيط وعمـــي إلدارة املشـــاريع، حيـــث ميكن

ـــة ومتوافقـــة مـــع الجـــوال. ـــة ســـهلة وجذاب ـــام الرئيســـية يف ادارة املشـــاريع بواجه ـــام بامله القي

صورة من واجهة الرنامج

يأيت الرنامج بخطتن رئيسية:

ــك بالعمــل  ــزات األساســية وتســمح ل ــأيت باملمي ــف 4٥ دوالر شــهريا وت الخطــة األساســية: وتكل

حتــى 40 مــرشوع لكنــك لــن تحصــل عــى بعــض املميــزات كحصولــك عــى واجهــة برمجيــة أو 

بعــض التقاريــر.

ــة  ــى واجه ــول ع ــة كالحص ــزات اضافي ــاز ممي ــهريا ومتت ــف ٩٩ دوالر ش ــة: وتكل ــة الثاني الخط

برمجيــة باإلضافــة إىل خيــارات تحكــم وتخصيــص أكــر، كــا تقــدم الرشكــة خصــم يصــل لـــ%30 

ــع الســنوي. ــا الدف ــة يف حــال اختياره ــر الربحي للمنظــات غ

ولإلطاع بشكل أكر عن مزايا كل خطة ميكنك زيارة الرابط التايل: 

https://www.proofhub.com/pricing

وزيارة املوقع التايل ملعرفة ما ميكنهم تقدميه لك كونك منظمة غر ربحية

https://www.proofhub.com/nonprofits

السعر
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صورة من واجهة الرنامج 

ــام يف  ــك امله ــرض ل ــو يع ــاريعك، فه ــعة إلدارة مش ــارات واس ــر خي ــج ProofHup يوف إن برنام

صفحــة مســتقلة مــع امكانيــة تتبــع املهــام املوكلــة لــك بشــكل خــاص، كــا ميكنــك معرفــة نســبة 

العمــل املنتهــي وتتبــع حالــة كل مهمــة، التقاريــر يف الرنامــج محــدودة وميكنــك االســتفادة منهــا 

يف معرفــة عــدد الســاعات التــي قضاهــا كل موظــف لديــك يف مهامــه.

ــن  ــوع م ــذا الن ــس ه ــع نف ــرة م ــون خ ــن ميلك ــخاص الذي ــع األش ــق م ــم ليتواف ــج مصم الرنام

الرامــج ومــع األشــخاص الذيــن ال ميلكــون خــرة، ســتجد نفســك تتعامــل معــاه بشــكل جيــد أيــا 

كان مســتواك ، أمــا اضافــة املســتخدمن وادارتهــم فتــأيت بشــكل جيــد وســلس فــكل مــا هــو عليــك 

هــو إرســال دعــوة لهــم لتصلهــم عــر اإلمييــل لينضمــوا لفريــق العمــل.

اإلدارة: 
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ــاء  ــات وانش ــب امللف ــك ترتي ــث ميكن ــة حي ــة خاص ــات يف صفح ــاركة امللف ــم مش ــج يدع الرنام

ــل. ــب العم ــك يف ترتي ــع طريقت ــق م ــدات لتتواف املجل

صورة لخاصية اضافة املاحظات ويظهر فيها دعمه للعربية

التنبيهــات  الرنامــج  دعــم 

راشــه  بشــكل  والتعليقــات 

كــا  للمســخدمن  وســهل 

بشــكل  املحادثــات  يدعــم 

ــة  ــي باإلضاف ــردي أو جاع ف

إلتاحتــه لخيــار انشــاء نقــاش 

خــاص ملجموعــة معينــة مــن 

بقيــة  اطــاع  دون  الفريــق 

الفريــق عــى محتــواه. 

التواصل:

لرنامــج يدعــم  األيفــون واألندرويــد كــا يدعــم التصفــح 

عــن طريــق املتصفــح

الرنامــج يدعــم العربيــة يف الكتابــة لكنــه ال يدعمهــا 

ــر  ــن ع ــر API للمطوري ــوم بتوف ــا يق ــات، ك يف الواجه

ــط :  الراب

https://www.proofhub.com/features/api-access

بيئة العمل:

صورة من التطبيق عى األيفون

الرنامــج ال ميلــك خيــارا إلدارة ميزانيــة املــرشوع، لذلــك ندعــوك يف حــال تبنيــك لهــذا الرنامــج 

إليجــاد آليــة إلدارة ميزانيتــك بشــكل منفصــل، قــد يعنــي هــذا األمــر مزيــد مــن الجهــد عليــك 

وعــى فريقــك، لكــن إن كنــت متلــك برنامــج أخــر إلدارة ميزانيتــك فــا تجعــل هــذا األمــر عائقــا 

لــك يف حــال اقتناعــك بباقــي مميــزات الرنامــج. 

الميزانية:
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Redmine

برنامـــج  Redmine   قـــد 

مميـــزة  واجهـــة  ميتلـــك  ال 

ـــاز  ـــه ميت ـــج لكن ـــي الرنام كباق

مفتـــوح  برنامـــج  بكونـــه 

مـــن  لتتمكـــن  املصـــدر 

احتيـــاج  ليوافـــق  تعديلـــه 

منظمتـــك بشـــكل خـــاص. 
صورة من واجهة الرنامج

ــب املوجــودة يف  ــع خطــوات التنصي ــك هــو تتب ــو علي ــا ع ــل كل م ــج مجــاين بشــكل كام الرنام

ــج ــن الرنام ــن االســتفادة م ــايل لتتمكــن م ــط الت الراب

https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineInstall

علا أنه ميكنك تجربة الرنامج عر الرابط التايل:

http://demo.redmine.org

السعر
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صورة من واجهة الرنامج 

صورة لخاصية التعليقات ويظهر فيها دعمه للعربية

ــات  ــرض للعام ــام، وع ــارا الدارة امله ــدم خي ــو يق ــوح املصــدر فه ــج مفت ــون الرنام ــة لك باإلضاف

املفصليــة، وحالــة كل مهمــة، باإلضافــة لتوفــره ألداة لعــرض املشــاكل وتعيينهــا لشــخص لحلهــا.

الرنامــج ميلــك الخــواص األساســية لرنامــج ادارة املشــاريع لكنــه ال يوفــر اي خيــار إلدارة 

املتطلبــات أو ادارة املــوارد البرشيــة للمــرشوع.

ــات و  ــه ملشــاركة امللف ــة لدعم ــات بشــكل مبســط باإلضاف ــات والتعليق ــج التنبيه ــم الرنام يدع

ــق ــم مــع باقــي أعضــاء الفري مشــاركة التقوي

اإلدارة: 

التواصل:
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صورة لخاصية التقويم

الرنامــج ال ميلــك أي برنامــج لأليفــون أو األندرويــد لكنــه يدعــم التصفــح عــن طريــق املتصفــح، 

وميكنــك اإلطــاع عــى دليــل املطوريــن يف حــال رغبتــم االســتزادة عــن مــا ميكنــك االســتفادة 

منــه كمطــور عــر هــذا الرابــط

https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/Developer_Guide

بيئة العمل:

الرنامــج ال ميلــك خيــارا إلدارة ميزانيــة املــرشوع ، لذلــك ندعــوك يف حــال تبنيــك لهــذا الرنامــج 

إليجــاد آليــة إلدارة ميزانيتــك بشــكل منفصــل، قــد يعنــي هــذا األمــر مزيــد مــن الجهــد عليــك 

وعــى فريقــك، لكــن إن كنــت متلــك برنامــج أخــر إلدارة ميزانيتــك فــا تجعــل هــذا األمــر عائقــا 

لــك يف حــال اقتناعــك بباقــي مميــزات الرنامــج. 

الميزانية:
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Smartsheet

هـــو   Smartsheet برنامـــج 

أحـــد أشـــكل الرامـــج التـــي 

والتـــي  مبراجعتهـــا  قمنـــا 

الســـحاب،  عـــر  تعمـــل 

ــزات  ــيء باملميـ ــج مـ الرنامـ

لكنـــه حتـــا ليـــس ســـهل 

يف  للمبتدئـــن  اإلســـتخدام 

ـــث  مجـــال إدارة املشـــاريع حي

بالتفاضيـــل  مـــيء  أنـــه 

ـــر ـــد تنف ـــي ق ـــص الت والخصائ

املســـتخدم البســـيط منـــه يف حـــال عـــدم توفـــر التدريـــب املناســـب لـــه، الرنامـــج يقـــدم 

ـــن  ـــج وتحس ـــان الرنام ـــاعدك يف اتق ـــر لتس ـــة( كث ـــة اإلنجليزي ـــو )باللغ ـــع فيدي ـــاالت ومقاط مق

ـــط : ـــر الراب ـــا ع ـــول له ـــك الوص ـــك ميكن انتاجيت

https://www.smartsheet.com/blog 

صورة من واجهة الرنامج

ــم  ــك فإنه ــة مبنظمت ــات خاص ــود احتياج ــال وج ــية ويف ح ــط رئيس ــاث خط ــأيت بث ــج ي الرنام

ــات ــة املؤسس ــر خط ــم ع ــل معه ــار التواص ــون خي يتيح

خطــة األفــراد: وتكلــف 14 دوالر شــهريا كــا يتــم تقديــم الخدمــة للجههــات غــر الربحيــة مببلــغ 

14٥ دوالر ســنويا.

خطــة الفريــق: وتكلــف 1٥ دوالر للفــرد شــهريا وتكلــف 14٩ دوال ســنويا للجهــات غــر الربحيــة 

علــا أنــه يتوجــب عليــك رشاء ثــاث رخــص كأقــل تقديــر للحصــول عــى هــذه الخطــة.

خطــة األعــال: وتكلــف 2٥ دوالر للفــرد الواحــد شــهريا علــا أن قيمــة اشــراك املنظــات غــر 

ــة  ــة اضاف ــة وإمكاني ــار األمتت ــق بخي ــة الفري ــن خط ــاز ع ــنويا ومتت ــو 24٩ دوالر س ــة ه الربحي

ــا  ــتخدم، ك ــكل مس ــة ل ــق ٥0 صفح ــة الفري ــر خط ــن توف ــتخدم يف ح ــكل مس ــة ل 100 صفح

تتيــح خيــارات اشــمل لربــط البيانــات ببعــض برامــج متثيــل البيانــات كالتابلــو وبعــض املميــزات 

ــط : ــارة الراب ــك زي ــزات الخطــط ميكن األخــرى، للطــاع عــى كامــل ممي

https://www.smartsheet.com/pricing

السعر
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صورة من واجهة الرنامج 

قامئة باألسعار والخطط

إن مــا مييــز برنامــج Smartsheet هــو شــموليته فإنــك ســتجد فيــه الكثــر مــن املميــزات املتعلقــة 

بــإدارة العمــل، لكنــك قــد تجــده معقــدا بعــض الــيء

الرنامــج هــو صــورة تقليديــة مــن برامــج ادارة املشــاريع املضــاف لــه بعــض التحســينات، فمــن 

ــع نســبة  ــة للمــرشوع وتتب ــاط املفصلي ــة النق ــا، ومعرف ــام وتوزيعه ــك مشــاركة امله ــه ميكن خال

العمــل املنتهــي وحالــة كل مهمــة، كــا يوفــر لــك الرنامــج خيــار إلدارة املــوارد البرشيــة لديــك 

وإدارة املتطلبــات، مــع وجــود نظــام للتقاريــر ولوحــة لعــرض بيانــات املشــاريع.

أمــا اضافــة املســتخدمن وادارتهــم فتــأيت بشــكل جيــد وســلس فــكل مــا هــو عليــك هــو إرســال 

دعــوة لهــم لتصلهــم عــر اإلمييــل لينضمــوا لفريــق العمــل، كــا يوفــر الرنامــج خيــارا للتكامــل 

مــع برامــج متثيــل البيانــات كـــ tableau وبرامــج ادارة امللفــات كـــ Dropbox و ملفــات جوجــل 

وغرهــا مــن الرامــج.

اإلدارة: 
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صورة من خاصية مشاركة التقويم

ــق  ــن طري ــث ع ــرف ثال ــر ط ــة ع ــم املحادث ــا يدع ــات ك ــات والتعليق ــج التنبيه ــم الرنام يدع

ــارشة. ــج مب ــال الرنام ــن خ ــس م ــج Hangouts ولي برنام

الرنامــج يدعــم مشــاركة امللفــات كــا يدعــم التعديــل عــى امللفــات عــر التكامــل مــع الرامــج 

املختلفــة، باإلضافــة لدعمــه مشــاركة التقويــم مــع باقــي أعضــاء الفريــق.

التواصل:

يدعــم  كــا  واألندرويــد  األيفــون  يدعــم   الرنامــج 

املتصفــح  طريــق  عــن  التصفــح 

ــا  ــه ال يدعمه ــة لكن ــة يف الكتاب ــم العربي ــج يدع الرنام

يف الواجهــات، كــا يقــوم بتوفــر API للمطوريــن عــر 

ــط : الراب

https://www.smartsheet.com/blog/api-getting-

started

ــي يدعــم  ــج الت ــك اإلطــاع عــى قامئــة الرام كــا ميكن

ــط:  ــر الراب ــا  ع ــل معه التكام

 https://www.smartsheet.com/partners 

 لكــن يجــدر بالذكــر أن الرنامــج ال يدعــم تنصيــب 

الرنامــج عــى ســرفرك الخــاص.

بيئة العمل:
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ــة وإدارة الوقــت بشــكل مشــابه لكثــر مــن برامــج إدارة  ــة إدارة امليزاني الرنامــج يقــدم خاصي

املشــاريع األخــرى، لذلــك إن كنــت ممــن ســبق لــه اســتخدام أحــد الرامــج األخــرى فإنــك لــن 

تواجــه مشــكلة يف هــذه النقطــة.

الرنامــج مــيء باملميــزات ويــكاد يكــون أحــد الرامــج القائــل التــي اســتطاعت توفــر الكثــر 

مــن املميــزات، كــا ميلــك الرنامــج صفحــة خاصــة للتدريــب والتــي ميكنــك مــن خالهــا طلــب 

تدريــب لــك وألعضــاء فريقــك ميكنــك اإلطــاع عــى الــدورات التدريبيــة املقدمــة عــر الرابــط 

https://www.smartsheet.com/training

الميزانية:

صورة لخاصية ادارة امليزانية
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https://www.teamwork.com
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Teamwork

برنامج  Teamwork هو أحد 

الرامج التي ستجدها غــطت 

أغلب املميزات التي تـحتاجها 

يف برنامج ادارة املــــــشاريع، 

فالرنامج سيغنيــــك عن كثر 

من الرامج األخـــرى التي قد 

تحتاجها يف ادارتك للمرشوع.
صورة من واجهة الرنامج

قامئة باألسعار والخطط

الرنامج يأيت بثاث خطط رئيسية:

ــع  ــن م ــتخدمن ومرشوع ــة مس ــة خمس ــك بإضاف ــمح ل ــة وتس ــي مجاني ــة: وه ــة املجاني الخط

ــط. ــية فق ــزات األساس املمي

خطــة املحرتفــني: وتكلــف ٩ دوال شــهريا لــكل مســتخدم حيــث ميكنــك إضافــة حتــى 100 

ــض  ــة لبع ــارشة باإلضاف ــات مب ــى امللف ــل ع ــاريع، والتعدي ــن املش ــايئ م ــدد ال نه ــتخدم وع مس

ــرى. ــزات األخ املمي

ــة  ــدم الخط ــعار وتق ــدك باألس ــم لتزوي ــل معه ــك التواص ــب من ــث تطل ــات: حي ــة املؤسس خط

مميــزات اضافيــة كخيــارات تحكــم أكــر، والتســجيل الثنــايئ ألمــان أكــر باإلضافــة للتدريــب عــى 

الرنامــج.

السعر
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صورة من واجهة الرنامج وتظهر فيها بعض خصائصه

إن الرنامــج هــو أحــد الرامــج التــي ســتجدها شــاملة فمــع الرنامــج ســتطيع ادارة مهامــك وعمــل 

ــاريع  ــج ادارة املش ــن برام ــة م ــورة تقليدي ــو ص ــج ه ــك، فالرنام ــه إلدارة مرشوع ــا تحتاج كل م

املضــاف لــه بعــض التحســينات، فمــن خالــه ميكنــك مشــاركة املهــام وتوزيعهــا، ومعرفــة النقــاط 

ــوارد  ــار إلدارة امل ــج خي ــك الرنام ــر ل ــا يوف ــة ، ك ــة كل مهم ــع حال ــرشوع وتتب ــة للم املفصلي

البرشيــة ومعرفــة كــم ســاعة قضاهــا موظفــوك يف أعالهــم، مــع وجــود نظــام تقاريــر.

هــذه املميــزات التــي يوفرهــا الرنامــج ليســت موجــودة كلهــا يف النســخة املجانيــة مــا يعنــي 

أنــه قــد تحتــاج الحصــول عــى نســخة مدفوعــة للحصــول عــى كل هــذه املميــزات

أمــا اضافــة املســتخدمن وادارتهــم فتــأيت بشــكل جيــد وســلس فــكل مــا هــو عليــك هــو إرســال 

دعــوة لهــم لتصلهــم عــر اإلمييــل لينضمــوا لفريــق العمــل. 

اإلدارة: 
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صورة لخاصية التعليقات ويظهر فيها دعمه للعربية 

صورة من خاصية مشاركة التقويم

يدعم الرنامج التعليقات والتنبيهات ، لكنه ال يدعم املحادثة املبارشة.

الرنامــج يدعــم مشــاركة امللفــات بشــكل جيــد كــا يدعــم التعديــل عــى امللفــات يف النســخة 

املدفوعــة، باإلضافــة لدعمــه مشــاركة التقويــم مــع باقــي أعضــاء الفريــق.

التواصل:
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يدعــم  كــا  واألندرويــد  األيفــون  يدعــم   الرنامــج 

. املتصفــح  عــن طريــق  التصفــح 

ــا  ــه ال يدعمه ــة لكن ــة يف الكتاب ــم العربي ــج يدع الرنام

يف الواجهــات، كــا يقــوم بتوفــر API للمطوريــن عــر 

ــط الراب

https://developer.teamwork.com

ــي يدعــم  ــج الت ــك اإلطــاع عــى قامئــة الرام كــا ميكن

ــط : ــر الراب ــا  ع ــل معه التكام

https://www.teamwork.com/integrations 

بيئة العمل:

صورة من التطبيق 

صورة لخاصية حساب الوقت

الرنامــج يقــدم خاصيــة إدارة امليزانيــة وإدارة الوقــت بشــكل مشــابه لكثــر مــن برامــج إدارة 

املشــاريع األخــرى، لذلــك إن كنــت ممــن ســبق لــه اســتخدام أحــد الرامــج األخــرى فإنــك لــن 

تواجــه مشــكلة يف هــذه النقطــة، كــا يعطيــك الرنامــج خيــار حســاب الوقــت الــذي قضيتــه 

أثنــاء عملــك مــن خــال تطبيــق، حيــث ميكنــك اإلســتفادة مــن هــذه الخاصيــة لحســاب وقــت 

عملــك أو يف اجتاعتاتــك  .

ــع  ــل م ــك بالتكام ــج أخــرى، ويســمح ل ــن برام ــي ســتغنيك ع ــزات الت ــيء باملمي ــج م الرنام

ــك ــن انتاجيت ــاعدك يف تحس ــي ستس ــج الت ــن الرام ــر م الكث

الميزانية:
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https://trello.com
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Trello
 Trello خدمـــة  تعتـــر 

ـــاريع  ـــة يف إدارة املش واملختص

ـــهر  ـــن أش ـــال م ـــم األع وتنظي

املجانيـــة  األدوات  وأبســـط 

حيـــث  املجـــال،  هـــذا  يف 

ـــى  ـــج ع ـــرة الرنام ـــد فك تعتم

البطاقـــات  حيـــث تعـــر كل 

ــد  ــة وعنـ ــن مهمـ ــة عـ بطاقـ

ميكنـــك  عليهـــا  الضغـــط 

اإلطـــاع عـــى تفاصيلهـــا.

 TRELLO لإلســـتزادة حـــول اآلداة ننصـــح بإطاعـــك عـــى املقـــال أدنـــاه اســـتخدام خدمـــة

لتنظيـــم األعـــال يف املؤسســـات الخريـــة

صورة من واجهة الرنامج

قامئة باألسعار والخطط

الرنامج يأيت بثاث خطط رئيسية 

الخطة األوىل : األساسية وهي مجانية.

خطــة األعــال: وتكلــف ٩.٩٩ دوالر للشــخص الواحــد كل شــهر ومتتــاز مبميــزات اضافيــة 

ــرى. ــج أخ ــع برام ــل م كالتكام

خطــة املؤسســات: وتكلــف 20.٨3 دوالر للشــخص الواحــد كل شــهر وهــي مناســبة للمؤسســات 

الكبــرة التــي متلــك عــدة فــرق ومشــاريع إلدارتــه.

السعر
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صورة من واجهة الرنامج وتظهر فيها فكرة البطاقات

ــإدارة  مــا مييــز برنامــج Trello هــو بســاطته قــد ال تجــد فيــه الكثــر مــن املميــزات املتعلقــة ب

ــك. ــا ســتجده بســيط وفعــال يف ادارة اعال العمــل، لكنــك حت

الرنامــج يعتمــد بصــورة أساســية عــى فكــرة البطاقــات، ومــن خالهــا يتيــح لــك مشــاركة املهــام 

ــة  ــه رضيب ــن ل ــام، لك ــهيل ادارة امله ــة تس ــن ناحي ــايب م ــب ايج ــه جان ــر ل ــذا األم ــا، ه وتوزيعه

وهــي خلــوه مــن بعــض الخصائــص كخاصيــة العامــات املفصليــة، وتتبــع نســبة العمــل املنتهــي، 

ودعمــه للتقاريــر، وإدارتــه للمتطلبــات.

أمــا اضافــة املســتخدمن وادارتهــم فتــأيت بشــكل بســيط وســلس فــكل مــا هــو عليــك هــو إرســال 

دعــوة لهــم لتصلهــم عــر الريــد اإللكــروين لينضمــوا لفريــق العمــل، الجديــر بالذكــر أن البطاقــة 

ميكنــك تعليمهــا بـ«تــم االنتهــاء« عــر نقلهــا لعامــود أخــر.

اإلدارة: 
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صورة لخاصية التعليقات داخل البطاقة

صورة من خاصية مشاركة التقويم

يدعــم الرنامــج التعليقــات داخــل كل بطاقــة، كــا أن صاحــب البطاقــة ســيصله تنبيــه عــر الريــد 

اإللكــروين يفيــد بوجــود تعليــق عــى بطاقتــه، الكثــر مــن املســتخدمن يتجهــون إلنشــاء بطاقــة 

للمحادثــات كــون الرنامــج ال يدعــم املحادثــات بشــكل مبــارش.

الرنامــج يدعــم مشــاركة امللفــات بشــكل جيــد لكنــه ال يدعــم التعديــل عــى امللفــات املرفوعــة، 

حيــث يجــب عليــك تنزيــل املرفــق والتعديــل عليــه ثــم اضافتــه كمرفــق مــن جديــد، ويف نســخته 

املدفوعــة يدعــم الرنامــج مشــاركة التقويــم مــع باقــي أعضــاء الفريــق.

التواصل:
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الرنامــج يدعــم  األيفــون و األندرويــد كــا يدعــم 

التصفــح عــن طريــق املتصفــح , الرنامــج يدعــم العربيــة 

 API يف الكتابــة لكنــه ال يدعمهــا يف الواجهــات، ويوفــر

للمطوريــن لكنــه ال يدعــم تنصيــب الرنامــج عــى 

ــاص. ــرفرك الخ س

https://developers.trello.com

بيئة العمل:

صورة من التطبيق 

برنامجنــا هــذا ال توجــد فيــه أداة إلدارة امليزانيــة، لذلــك ندعــوك يف حــال تبنيــك لهــذا الرنامــج 

إليجــاد آليــة إلدارة ميزانيتــك بشــكل منفصــل، قــد يعنــي هــذا األمــر مزيــد مــن الجهــد عليــك 

وعــى فريقــك، لكــن إن كنــت متلــك برنامــج أخــر إلدارة ميزانيتــك فــا تجعــل هــذا األمــر عائقــا 

لــك يف حــال اقتناعــك بباقــي مميــزات الرنامــج. 

الميزانية:
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https://wrike.com
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Wrike

ـــج  ـــو برنام ـــج Wrike ه برنام

ــر  ــاريع عـ ــز إلدارة مشـ مميـ

الســـحاب، الرنامـــج مـــيء 

ـــا ليـــس  ـــه حت ـــزات لكن باملمي

ـــن  ـــتخدام للمبتدئ ـــهل االس س

املشـــاريع  إدارة  مجـــال  يف 

ـــل  ـــه مـــيء بالتفاصي ـــث أن حي

ـــر  ـــد تنف ـــي ق ـــص الت والخصائ

املســـتخدم البســـيط منـــه يف 

ـــب  ـــر التدري ـــدم توف ـــال ع ح

املناســـب لـــه.

صورة من واجهة الرنامج

الرنامج يأيت بخمس خطط رئيسية 

الخطة األوىل األساسية: وهي مجانية.

خطــة املحرتفــني: وتكلــف ٩.٨0 دوالر للشــخص الواحــد شــهريا ومتتــاز مبميــزات اضافيــة كالجــات 

تشــارت والتكامــل مــع االكســل ومايكروســفت بروجكــت.

خطــة األعــال: وتكلــف 24.٨0دوالر للشــخص الواحــد شــهريا وهــي مناســبة للمؤسســات الراغبة 

بحقــول مخصصــة وإدارة مــوارد املــرشوع عــر الرنامــج باإلضافــة لحصولــك عــى مميــزات خطــة 

املحرفن.

ــال  ــة األع ــن خط ــاز ع ــهريا ومتت ــد ش ــخص الواح ــف 34.٦0دوالر للش ــوقني: وتكل ــة املس خط

.  Adobe Creative Cloud Extension مــع بتكاملهــا 

ــق  ــع Active Directry و التحق ــا م ــوقن بتكامله ــة املس ــن خط ــاز ع ــات: ومتت ــة املؤسس خط

ــه ال يوجــد ســعر  ــا أن ــزات األخــرى، عل ــة لبعــض املمي ــد تســجيل الدخــول باإلضاف ــايئ عن الثن

رســمي لهــذه الخطــة وتطلــب الرشكــة مــن املســتخدمن التواصــل معهــا لتقديــم عــرض الســعر 

املناســب.

السعر
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قامئة باألسعار والخطط

صورة من واجهة الرنامج وتظهر فيها بعض خصائصه

ــة  ــزات املتعلق ــن املمي ــر م ــه الكث ــك ســتجد في ــج Wrike هــو شــموليته فإن ــز برنام ــا ميي إن م

ــيء ــدا بعــض ال ــد تجــده معق ــك ق ــإدارة العمــل، لكن ب

الرنامــج هــو صــورة تقليديــة مــن برامــج ادارة املشــاريع املضــاف لــه بعــض التحســينات، فمــن 

ــع نســبة  ــة للمــرشوع وتتب ــاط املفصلي ــة النق ــا، ومعرف ــام وتوزيعه ــك مشــاركة امله ــه ميكن خال

العمــل املنتهــي وحالــة كل مهمــة، كــا يوفــر لــك الرنامــج خيــار إلدارة املــوارد البرشيــة لديــك 

وإدارة املتطلبــات، مــع وجــود نظــام تقاريــر جيــد وقابــل للموامئــة.

هذه املميزات التي يوفرها الرنامج ليست موجودة كلها يف النسخة املجانية ما يعني 

اإلدارة: 
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أنه قد تحتاج الحصول عى نسخة مدفوعة للحصول عى كل هذه املميزات.

أمــا اضافــة املســتخدمن وادارتهــم فتــأيت بشــكل جيــد وســلس فــكل مــا هــو عليــك هــو 

إرســال دعــوة لهــم لتصلهــم عــر الريــد اإللكــروين لينضمــوا لفريــق العمــل، كــا توفــر نســخة 

املؤسســات خيــارا للتكامــل مــع برنامــج الـــActive Directory مــا يعنــي ســهولة ودقــة أكــر يف 

ادارة املســتخدمن. 

صورة لخاصية التعليقات ويظهر فيها دعمه للعربية

ــة عــر طــرف ثالــث وليــس مــن  يدعــم الرنامــج والتنبيهــات بشــكل جيــد، كــا يدعــم املحادث

ــارشة. خــال الرنامــج مب

الرنامــج يدعــم مشــاركة امللفــات بشــكل جيــد كــا يدعــم التعديــل عــى امللفــات عــر التكامــل 

مــع الرامــج املختلفــة، باإلضافــة لدعمــه مشــاركة التقويــم مــع باقــي أعضــاء الفريــق عــر طــرف 

ثالــث أيضــا.

التواصل:
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صورة من خاصية مشاركة التقويم

يدعــم  كــا  واألندرويــد  األيفــون  يدعــم  الرنامــج 

التصفــح عــن طريــق املتصفــح , الرنامــج يدعــم العربيــة 

ــوم  ــا يق ــات، ك ــا يف الواجه ــه ال يدعمه ــة لكن يف الكتاب

ــط ــر الراب ــن ع ــر API للمطوري بتوف

https://developers.wrike.com

ــي يدعــم  ــج الت ــك اإلطــاع عــى قامئــة الرام كــا ميكن

ــط ــر الراب ــا  ع ــل معه التكام

 https://www.wrike.com/apps 

لكــن يجــدر بالذكــر أن الرنامــج ال يدعــم التنصيــب 

ــاص. ــرفرك الخ ــى س ع

بيئة العمل:

صورة من التطبيق 
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ــج إدارة  ــن برام ــر م ــت بشــكل مشــابه لكث ــة وإدارة الوق ــة إدارة امليزاني ــدم خاصي ــج يق الرنام

املشــاريع األخــرى، لذلــك إن كنــت ممــن ســبق لــه اســتخدام أحــد الرامــج األخــرى فإنــك لــن 

تواجــه مشــكلة يف هــذه النقطــة.

ــر  ــي اســتطاعت توفــر الكث ــل الت ــكاد يكــون أحــد الرامــج القائ ــزات وي الرنامــج مــيء باملمي

مــن املميــزات، لكــن تبقــى متطلباتــك أنــت هــي الحكــم يف حاجتــك لهــذا الرنامــج مــن عدمــه.

الميزانية:

صورة لخاصية ادارة امليزانية
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https://www.zoho.com/projects
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Zoho Projects

 Zoho Projects برنامـــج  

ـــي  ـــيط وعم ـــج بس ـــو برنام ه

حيـــث  املشـــاريع،  إلدارة 

ميكنـــك مـــن خالـــه القيـــام 

ادارة  يف  الرئيســـية  باملهـــام 

املشـــاريع باإلضافـــة لتوفـــره 

فعالـــة  تحكـــم  للوحـــة 

بواجهـــة بســـيطة وجذابـــة 

ـــاريعك  ـــك ادارة مش ـــهل ل تس

ميكنـــك  كـــا  ومتابعتهـــا، 

تخصيـــص لوحـــة التحكـــم 

بـــكل ســـهولة لتتوافـــق مـــع 

منظمتـــك. احتياجـــات 

صورة من واجهة الرنامج

يأيت الرنامج بأربع خطط رئيسية:

الخطــة املجانيــة: تــأيت بــدون رســوم شــهرية وتســمح لــك بإضافــة مــرشوع واحــد فقــط 

املشــاكل. متابعــة  ألداة  محــدودة  وصاحيــات 

ــع  ــة م ــة املجاني ــزات الخط ــع ممي ــمل جمي ــهريا وتش ــف 2٥ دوالر ش ــربس: وتكل ــة االكس خط

الســاح باضاغــة عرشيــن مــرشوع مــع ماحظــة أن اداة تتبــع املشــاكل ســتكلفك مبلغــا اضافيــا 

يقــدر بـــ2٥ دوالر.

خطــة الربمييــوم: وتكلــف ٥0 دوالر شــهريا وتشــمل جميــع مميــزات خطــة االكســرس مــع امكانية 

اضافــة ٥0 مــرشوع وتوفــر خاصيــة املحادثــة مــع ماحظــة أن اداة تتبــع املشــاكل ســتكلفك مبلغــا 

اضافيا يقــدر بـ٥0 دوالر.

السعر



 دليل برامج إدارة المشاريع
80

قامئة باألسعار والخطط

صورة من واجهة الرنامج 

ــع  ــوم م ــة الرميي ــزات خط ــع ممي ــمل جمي ــهريا وتش ــف 100 دوالر ش ــات: وتكل ــة املؤسس خط

امكانيــة اضافــة عــدد ال نهــايئ مــن املشــاريع مــع ماحظــة أن اداة تتبــع املشــاكل ســتكلفك مبلغــا 

اضافيــا يقــدر بـــ٨0 دوالر.

ولإلطاع بشكل أكر عن مزايا كل خطة ميكنك زيارة الرابط التايل: 

https://www.zoho.com/projects/pricing-comparison.html

ــة كل  ــك معرف ــث ميكن ــه حي ــة ب ــاملة الخاص ــم الش ــة التحك ــو لوح ــج ه ــز الرنام ــا ميي إن م

ــم  ــة التحك ــص صفح ــك تخصي ــا ميكن ــدة، ك ــة واح ــاريعك يف صفح ــة مبش ــات الخاص التحديث

ــك الخاصــة. لتتوافــق مــع احتياجــات منظمت

اإلدارة: 
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ــات  ــع العام ــج وتتب ــاء النائ ــام وانش ــن ادارة امله ــزات م ــن املمي ــد م ــوي العدي ــج يح الرنام

املفصليــة باإلضافــة إىل تتبــع حالــة كل مهمــة و ســاعات عمــل املوظفــن وصفحــة خاصــة 

بالتقاريــر ، أمــا اضافــة املســتخدمن وادارتهــم فتــأيت بشــكل جيــد وســلس فــكل مــا هــو عليــك 

ــل. ــق العم ــوا لفري ــل لينضم ــر اإلميي ــم ع ــم لتصله ــوة له ــال دع ــو إرس ه

صورة يظهر فيها دعمه للعربية

ــي  ــة يف خطت ــة املحادث ــر خاصي ــا يوف ــد ك ــات بشــكل جي ــات والتعليق ــج التنبيه ــم الرنام يدع

ــات.  ــوم واملؤسس الرميي

الرنامــج يدعــم مشــاركة امللفــات ببســاطة كــا يدعــم التكامــل مــع جوجــل درايــف و دروب 

ــف؟ بوكــس و ون دراي

التواصل:
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ــد كــا يدعــم التصفــح  الرنامــج يدعــم األيفــون واألندروي

عــن طريــق املتصفــح , الرنامــج يدعــم العربيــة يف الكتابــة 

 API ــر ــوم بتوف ــا يق ــات، ك ــا يف الواجه ــه ال يدعمه لكن

ــن عــر الرابــط للمطوري

https://www.zoho.com/projects/help/rest-api/

zohoprojectsapi.html

وميكنــك اإلطــاع عــى قامئــة الرامــج التــي يتكامــل معهــا 

عــر الرابــط:

https://www.zoho.com/projects/integrations.html

بيئة العمل:

صورة من التطبيق 

الرنامــج ال ميلــك خيــارا إلدارة ميزانيــة، لذلــك ندعــوك يف حــال تبنيــك لهــذا الرنامــج إليجــاد آليــة 

إلدارة ميزانيتــك بشــكل منفصــل، قــد يعنــي هــذا األمــر مزيــد مــن الجهــد عليــك وعــى فريقــك، 

لكــن إن كنــت متلــك برنامــج أخــر إلدارة ميزانيتــك فــا تجعــل هــذا األمــر عائقــا لــك يف حــال 

اقتناعــك بباقــي مميــزات الرنامــج. 

الميزانية:
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