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ُ
شروع
المجلة الشهرية

معهد
إدارة المشاريع
فرع المملكة العربية السعودية
رؤيتــنا
«أن نكــون المؤسســة المهنيــة الرائــدة فــي
مجــال دعــم إدارة المشــاريع فــي المملكــة
العربيــة الســعودية»
رسالتنا
«المســاهمة فــي تطويــر إدارة المشــاريع فــي
جميــع أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية
ونشــر ثقافتهــا وتعزيــز األنشــطة المتميــزة
مــن خــال تمكيــن مزاولــي مهنــة إدارة
المشــاريع وتزويدهــم بالمعرفــة والمــوارد
واألدوات الالزمــة لإلبــداع»

أعضاء مجلس اإلدارة
عبدالرحمن العجمي
نائب الرئيس في مجال
التقنية واإلبتكار

بدر بورشيد
رئيس معهد إدارة المشاريع
فرع المملكة العربية
السعودية

هاجر عاشور العيسي
نائب الرئيس في مجال
العضوية والتطوع

مهند علي الحربي
نائب الرئيس في مجال
مجتمعات األعمال المحلية

خالد العتيبي
نائب الرئيس في مجال
التواصل

ناصر الضويان
نائب الرئيس في مجال
التدريب والتطوير

محمد الريس
نائب الرئيس للمنطقة
الوسطى

محمد سليمان بن هاالبي
نائب الرئيس في المجال
اإلداري

م .محمد حماد
المدير التنفيذي للتسويق

د .حسن طيب
المدير التنفيذي لمنطقتي
الغربية والجنوبية

أحمد الملحم
المدير التنفيذي للمنطقة
الشرقية والشمالية

أحمد صعيدي
المدير التنفيذي للمالية

رسالة
المجــلة

بدافــع مــن شــغفنا بــإدارة المشــاريع وترسـ ً
ـيخا لقيــم المواطنــة
يســعدنا أن نعلــن إطــاق المجلــة المخصصــة لمعهــد إدارة
المشــاريع فــرع المملكــة العربيــة الســعودية.
حيــث تهــدف هــذه المجلــة لتعزيــز مفهــوم إدارة البحــث فــي
المشــاريع ونشــر ثقافتهــا مــن خــال اســتعراض المقــاالت
والمشــاركات المتميــزة وإلقــاء الضــوء علــى أهميــة الشــهادات
ً
وتوافقــا مــع رؤيــة المملكــة
االحترافيــة للنمــو الوظيفــي.
 2030نســعى لزيــادة تأثيرنــا اإليجابــي علــى المجتمــع وســوف
نشــارككم بجديــد دوراتنــا التدريبيــة فــي المجلــة لتنميــة
مهــارات جميــع المهتميــن بــإدارة المشــاريع ،ونتطلــع أيضــا
إلنشــاء مجتمــع نابــض بالحيــاة ومزدهــر باقتصــاده وذلــك
بتوفيــر األدوات والمــوارد الالزمــة إلدارة المشــاريع.
ختامــا نــود أن ندعــو الجميــع إلــى رفــع مســتوى المشــاركة
الفعالــة فــي جميــع قنواتنــا المتاحــة وال ننســى أن نشــكر جميــع
المشــاركين والمتطوعيــن فــي إنجــاح جميــع أعمــال معهــد إدارة
المشــاريع لفــرع المملكــة العربيــة الســعودية

بدر بورشيد
رئيس معهد إدارة المشاريع
فرع المملكة العربية السعودية

إحصائية الشهادات الممنوحة ألعضاء معهد
إدارة المشاريع فرع المملكة العربية السعودية
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تنفيذ المشاريع
ذات الملكية المشتركة
ال شــك أن تنفيــذ المشــاريع يخضــع لقوانيــن وألنظمــة
الشــركات الكبــرى لمــا فيهــا مــن دروس وفوائــد خاضتهــا تلــك
الشــركات لهــذه المعرفــة .وكمــا أن هــذه األنظمــة تحــد مــن
حريــة منفــذي المشــاريع إال أنهــا تحميهــم مــن الوقــوع فــي
ً
ســابقا.
نفــس األخطــاء التــي وقعــت فيهــا تلــك الشــركات
ومــن المعلــوم أن الحريــة المطلقــة تجعــل مديــر المشــروع
فــي حيــرة مــن أي الطــرق والوســائل األصلــح للمشــروع حيــث
ً
حتمــا علــى الجــدول الزمنــي وقيمــة
إن هــذه الحريــة ســتؤثر
المشــروع إذا مــا تــم اعتمــاد تنفيــذ بعــض األمــور التــي ال
تحمــل قيمــة مضافــة.
وفــي المشــاريع ذات الملكيــة المشــتركة ()Joint Ventures
تــزداد األمــور تعقيـ ً
ـدا حيث أظهرت الدراســات أن أهم العقبات
التــي تواجــه مثــل هــذه المشــاريع يمكــن تلخيصهــا فــي ثــاث
نقاط:
 -١أساليب اإلدارة غير متناسقة
 -٢الثقافات التنظيمية غير متفقة
 -٣السياسات التنظيمية مختلفة
لهــذا ينبغــي علــى مديــر المشــروع الموازنــة بيــن الطــرق
المقترحــة لتنفيــذ المشــروع بأفضــل صــورة ممكنــة .وألن
المشــاريع المشــتركة بيــن الشــركات الكبــرى قــد تضــم فريقـ ًـا
ً
كبيــرا مــن منفــذي المشــاريع ،يجــب أن يبــدأ الجميــع فــي
مرحلــة العصــف الذهنــي للوصــول إلــى أي الطــرق أصلــح
لتنفيــذ المشــاريع علــى أكمــل وجــه وفــق األهــداف المرجــوة
مــن هــذا المشــروع .وهنــا يأتــي دور مديــر المشــروع فــي هــذه
المنظومــة حيــث ينبغــي عليــه اتخــاذ القــرارات بــدون تحيــز
ً
واضعــا نجــاح المشــروع نصــب عينيــه.

م /جابر خالد الذكير
PMP
مديــر مشــروع شــارب لشــركة
ســامرف (مصفــاة بملكيــة
مشــتركة بيــن شــركة أرامكــو
الســعودية وشــركة أكســون
موبيــل األمريكيــة) فــي مدينــة
ينبــع

اإلدارة
بالبـــركــة
هــي منهجيــة نطبقهــا بامتيــاز مــع األســف فــي عالمنــا العربــي،
وال يعنــي ذلــك الطعــن أو التنقــص مــن «البركــة» كمفــردة
شــرعية ثابتــة وإنمــا التنبيــه علــى تلبيســنا لقصورنــا فــي
الممارســة لبــوس البركــة زورا وبهتانــا.
لنبــدأ بتعريــف المصطلــح حتــى تظهــر الفجــوة بيــن أصــل
الكلمــة ومــا وضعــت لــه وبيــن مــا لبســناها.
فأمــا لغــة فقــد ذكــر ابــن فــارس فــي مقاييــس اللغــة أن «البــاء
والــراء والــكاف أصـ ٌ
ـل واحـ ٌـد مــن بــرك ،ويعنــي :ثبــات الشــيء،
والبركــة تعنــي الزيــادة والنمــاء ».وأمــا شــرعا فقــد ذكــر الراغــب
األصفهانــي فــي المفــردات أن البركــة «ثبــوت الخيــر اإللهــي
فــي الشــيء» وأمــا فــي اصطالحنــا الحــادث فالبركــة تعنــي
اإلهمــال علــى التحقيــق!
ومنهجيــة اإلدارة بالبركــة باختصــار هــي أن تديــر األمــور كيفمــا
اتفــق دون خطــة أو تنســيق ،وال نعنــي بذلــك المنهجيــة
الرشــيقة ( )Agileحتــى ال يتوهــم القــارئ ذلــك ،فحتــى
( )Agileتتطلــب قــدرا معقــوال مــن التخطيــط ولكــن منهجيــة
إدارة بالبركــة تعنــي أن تديــر المشــروع وأنــت لــم تطلــع علــى
كافــة وثائقــه فــإن ســئلت عــن هــذا التقصيــر قلــت (ماشــيين)
بالبركــة! وتعنــي كذلــك أن تســتلم مشــروعا ال تملــك مــوارده
فــإذا مــا طولبــت بالتنفيــذ كان التنفيــذ بالبركــة أيضــا!
ومــن مظاهــر هــذه المنهجيــة أيضــا أن يلقــي قســم المبيعــات
إلــى مديــر المشــروع مشــروعا جديــدا لــم يكــن حاضــرا إلجــراءات
التقديــم عليــه ليكتشــف كمــا مــن األخطــاء فــي تقديــر المــدة
أو اختيــار العقــد أو غيــر ذلــك كان باإلمــكان تالفيهــا إن أشــركوه
الحضــور قبــل توقيــع العقــد ،ولكــن ال داعــي إلشــراكه فهــذه
األمــور محلولــة بالبركــة إن شــاء اللــه! ولــك أن تقيــس علــى
هــذا المنــوال فــي كافــة أنشــطة المشــروع.
وفــي الختــام أقــول تطلــب البركــة ال يعنــي اإلهمــال ،بــل
يعنــي أن تعقلهــا وتتــوكل وذلــك باتبــاع أفضــل الممارســات
فــي إدارة مشــروعك وســتحل البركــة تبعــا إن أخلصــت فــي
ذلــك!

أ  /ماجد عبدالغني
MSc, PMP, PMI-ACP
مديــر مشــاريع تقنيــة بشــركة
المعمــر ألنظمــة المعلومــات
 MISفــي الريــاض
ومستشــار تقنــي فــي عــدد
مــن الجهــات

محمد الحقباني

الرئيس التنفيذي لشركة توال

حوار مع القاده*
 يعتبر مجال التكنولوجيا وتقنيةالمعلومات في تجدد وتطور
مستمر كما تعتبر أتمتة العمليات
ضرورة لنجاح المنظمات.

 الحرص على االستفاده منالجميع وقت اللقاءات واإلجتماعات
فيما يتعلق في اتخاذ القرارات،
المرونه والجدية.

 فيما يتعلق بالتوطين إلثراء فئة تبني الذكاء الصناعي يعتبرالشباب ينصح المهندس الشباب:
عامل مساعد للمنظومات في
 -1أهمية تطوير مهاراتهم فيما
اتخاذ القرارات المناسبة و من
مجاالت استخدام الذكاء الصناعي يتناسب مع احتياجات سوق العمل
 -2العمل على اكتساب الخبرات
في عالم االتصاالت المساعده
بالتنبؤ باألعطال التقنيه المحتمله في الشركات الصغيره والمتوسطه
يخلق للشاب فرصة العمل
باألنظمه والشبكات.
بالمنظمات الكبيره
 من سمات القائد الناجح :األمانة -3 ،الصبر وعدم اإلستعجال فيالثقة ،الرقابة الذاتية ،القدرة على التنقل بين الوظائف قبل 3
خلق بيئة عمل إيجابية يعمل فيها سنوات كحد أدنى للحصول على
الخبرات والمهارات المطلوبة
الموظفين ،القدرة على اإلنجاز
وتحقيق النتائج.
باإلضافه لمهارات أخرى كطريقة  -من العوامل المساعده في نجاح
التحدث للجمهور ،كمهارة اإلستماع المشروع:
 -1فهم التقنيات المتعلقه به
والتخاطب
 -2وضع الخطط للتعامل مع
المخاطر،
 استراتيجية إدارة المخاطرً
 -3بناء عالقة ناجحه مع الجهات
والتحول الرقمي يعتبر عامال
مساعدا الستمرارية عمل كثير من المرتبطه بالمشروع
المنظمات خالل جائحة كورونا
 من أبرز التحديات التي يواجهها بعد توفيق الله العدل والوضوح مدراء المشاريع اإلحاطه بتفاصيلوالشفافيه من أهم عوامل نجاح المشروع ،فهم حوكمة التشريعات
إعادة هيكلة المنظمات.
بالمنظمات كدورة الميزانيه وغيرها
 فيما يتعلق بقيادة األفراديجب على القائد معرفة مفاتيح
األشخاص والتعامل على أساسها
كفهم شخصيات الموظفين
وطموحاتهم واحتياجاتهم

مستقبل مدراء المشاريع ذويالكفاءه والخبره مستقبل ناجح
وهو مجال الغنى عنه في سوق
العمل

* من لقاء حوار مع القاده
أحد لقاءات معهد إدارة
المشاريع فرع المملكة
العربية السعودية

لماذا نحتاج مكتب إدارة
المشاريع  PMO؟
عندمــا نتحــدث عــن المتوقــع مــن إدارة
المشــاريع فاألغلــب يتوقــع منــك تنفيــذ
العمــل المطلــوب ضمــن إطــار ووقــت
وتكلفــة ومعاييــر جــودة مطلوبــة ،
لكــن بالتأكيــد تتســاءل عــن وجــود إدارة
متخصصــة لمتابعــة مشــاريعك والتأكــد
مــن تحقيقهــا األهــداف االســتراتيجية
للمنظمــة :

 درجــة تحكــم معتدلــة (متحكمــة) :تقــدماالستشــارات وتدريــب الكــوادر مــع
اإلشــراف علــى سياســات ومنهجيــات
المشــاريع علــى أنهــا متطابقــة للخطــط
 درجــة تحكــم مرتفعــة (موجهــة):تحكــم مكاتــب إدارة المشــاريع مباشــرة
إلدارة وتنفيــذ المشــاريع حيــث تقــوم
بدعــم ومعاونــة إدارات األعمــال بمــدراء
المشــاريع

 مــن ســيقرر مــا هــي أولويــات المشــاريعومــدى ارتباطهــا باألهــداف االســتراتيجية مثال واقعي لمكتب إدارة المشاريع:
للمنظمة ؟
 من ســيختار مدراء المشــاريع المناســبين فــي بيئــة األعمــال ســريعة التغيــر تصدرتً
مســؤول عــن مراقبــة وضبــط المملكــة العربيــة الســعودية لتكــون إحدى
ويكــون
الــدول الرائــدة إلتبــاع منهجيــات مختلفــة
أداء المشــروع ومــدراء المشــروع؟
 مــن ســيدعم مديــري المشــاريع علــى إلدارة المشــاريع ومنهــا إنشــاء وتطويــرحســب احتياجاتهــم مــن مــوارد  ،تطويــر إدارة مكتــب تحقيــق الرؤيــة فــي ضــوء
منهجيــة  ،أو تقديــم التوجيــه والتدريــب؟ منهجيــة مكتــب إدارة المشــاريع .أطلقــت
 مــن ســوف يحتفــظ بملفــات ووثائــق المملكــة العربيــة الســعودية رؤيــة 2030المشــروع عنــد انتهــاء المشــروع وتســليم فــي عــام  2016بمنهجيــة التخطيــط
المخرجــات لالســتفادة منهــا فــي االســتراتيجي لنمــو العمــل االقتصــادي
فــي الدولــة بتنفيــذ مشــاريع ومبــادرات
المشــاريع القادمــة؟
وأنشــطة مختلفــة تحقــق أهــداف الرؤيــة
مكتــب إدارة المشــاريع  Projectاالســتراتيجية وشــراكة جميــع الجهــات
 )Management Office (PMOهــي الحكوميــة والخاصــة والغيــر ربحيــة .ومــن
أحــد أهــم منهجيــات إدارة المشــروعات هنــا يأتــي دور تطبيــق منهجيــة مكتــب
والتــي تعتمــد علــى وجود هيــكل تنظيمي إدارة المشــاريع فــي مكاتــب تحقيــق
يوحــد عمليــات الحوكمــة ذات الصلــة الرؤيــة فــي الــوزارات علــى ســبيل المثــال
بالمشــروع ويســهل تقاســم المــوارد لتمكيــن ودعــم تنفيــذ تلــك المشــاريع
واألدوات واألســاليب .تطبيــق مكتــب وفقــا للخطــط المدروســة حيــث أن
إدارة المشــاريع حاليــا يعــد مــن الخطــوات تطبيــق منهجيــة إدارة المشــاريع تشــمل
الرائــدة للــدول والمنظمــات المتقدمــة التخطيــط وإدارة وحوكمــة البرامــج
لتنفيــذ خططهــا وأهدافهــا االســتراتيجية والمحافــظ وتقــدم للمنظمــات أداة
مــن خــال ربــط الــرؤى بمشــاريع ذات اســتراتيجية التخــاذ قــرارات اســتثمار
مخرجــات واقعيــة وملموســة.
أفضــل علــى المســتوى االســتراتيجي.
درجــات تحكــم وتأثيــر مكتــب إدارة
المشــاريع داخــل المؤسســة:
 درجــة تحكــم منخفضــة (داعمــة):تقــدم خدمــات الدعــم مــن معلومــات،
قوالــب ،أفضــل الممارســات ،والــدروس
المســتفادة مــن المشــاريع الســابقة

م /ميسم بنتن
مديرة محتوى
معهد ادارة المشاريع فرع
المملكة العربية السعودية

ُ
شروع

مجلة شهرية تصدر عن إدارة مواقع التواصل االجتماعي
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