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 بيان الملكية 

العربية  اإلمارات-العين تم تصميم هذا المحتوى من قبل مركز التعليم المستمر في جامعة االمارات العربية المتحدة، 

 المتحدة.

 

حظر أن يتم نسخ أي جزء من دليل المتدرب هذا أو نسخه ضوئياً أو تخزينه على نظام استرجاع أو نقله دون موافقة مسبقة ي  

مارات العربية المتحدة )المصمم للمحتوى(. ويحظر نسخ المستمر في جامعة اإل ومركز التعليمحلول التعليمية من تراك لل

 هذا الدليل، وأي جزء منه، دون إذن خطي صريح من الطرفين معا.

 

 بيان المسؤولية 

ضمانات تتعلق بالتسويق أو  أو أي ال تقدم تراك للحلول التعليمية أية تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق باستخدام هذا الدليل،

 و المحتوى. أ المالئمة

 

مسؤولية عن أية أضرار مباشرة، غير مباشرة، عرضية، تبعية أو بسبب  التعليمية أيتراك للحلول أيضاً، ليس على 

شابه، أو استخدام المعلومات الواردة في هذا اإلصدار أو عن استخدام أي من المنهجيات الواردة فيه. يجب اعتبار أي ت

  استخدام، أو ذكر أشخاص أو مؤسسات على أنه من قبيل الصدفة.

 

 العالمات التجارية 

في هذا الدليل ومنتجاتها وخدماتها كما هو مذكور  وأسماء الشركاتتقّدم تراك للحلول التعليمية معلومات العالمة التجارية 

استناداً إلى مصادر متنوعة تم الحصول عليها من قبل مركز التعليم المستمر في جامعة االمارات العربية المتحدة، )المصمم 

 للمحتوى(. 

 

ما أتاحه مركز التعليم المستمر في هي م)الغرافيكية( التي استخدمت في هذا الدليل  الرسوم التوضيحيةجميع والمحتوى 

 مارات العربية المتحدة، )المصمم للمحتوى(.  جامعة اال
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 وتقديرشكر 

 

 

 إلى محترفينا الكرام

 

تود مؤسسة تراك لحلول التدريب أن تتقدم بخالص الشكر لجامعة اإلمارات على مساهمتها الكبيرة في التحضيير لهيذا الميادة 

 ".منهجية إدارة المشاريع الحكومية  العلمية "

به من جهد كبيير  ولما قاملما قدمه من جهد كبير في إعداد هذا المادة  الكيومي عبد هللا للمهندسلشكر كما أن تتقدم بخالص ا

 في سبيل أن تخرج المادة بصيغتها الحالية.
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 إدارة المشاريع أساسيات علمالفصل األول: 

 

 األهداف 

 

 ، ستتمكن من:فصلفي نهاية هذه ال

 إدارة المشاريع إلىفهم الحاجة  .1

 المشاريع معرفة أساسيات إدارة .2

 مشروعمعرفة القيود التنافسية إلدارة ال .3

 PMI®إطار عمل إدارة المشاريع حسب معهد إدارة المشاريع  .4

 عامفي مؤسسات القطاع ال اإلطار العام إلدارة المشاريع .5

 إلدارة المشاريع PRINCE2أخذ لمحة توضيحية عن مبادئ نظام  .6

 المخرجات الرئيسية لكل مرحلة من مراحل تطور المشروع .7

 المشاريععمليات إدارة  .8

 WBS هيكل تقسيم العمل .9

 التخطيط التتابعي لتحديد شبكة الجدول الزمني للمشروع .10

 كيف نتميز في إدارة المشاريع؟ .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* PMI  أو PMP  أو PMPBOK  هي عالمة مسجلة لمعد إدارة المشاريعProject Management Institute  
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 الحاجة إلى إدارة المشاريع

 

 ؟حداهاإهل الحظت هذه الظواهر أو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التنازع المستمر بين 

 المديرين حول الموارد.

 

 

 

عدم كفاية الموارد المتاحة 

 لتحقيق األهداف المطلوبة.

 

 

 

المطلوب النهائي من العمل 

 غير واضح للكثيرين

 

 

 

تغير طلبات العمالء أثناء 

المشروع وأحيانًا بعد 

 نتهاءاال

التخطيط للعمل غير دقيق أحيانًا 

 وغير مكتمل غالبًا

 

 

 

 

المخاطر المتوقعة ال يتم رصدها 

 منذ البداية والتخطيط لها

 

 

 

 

التواصل ضعيف بين فريق العمل 

 وكذلك مع مديريهم

 

 

 

 

لية ضعف االحساس بالمسؤو

 وروح الفريق

 الوحدة األولى: أساسيات إدارة المشاريع

 إدارة المشاريعالحاجة إلى  :الهدف األول
 بحت الطريقة المنهجية إلدارة لماذا أص

المشاريع مهمة لجميع المؤسسات 
 الحكومية والخاصة؟
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 اإلدارة الصحيحة واالحترافية للمشاريع مهمة لألسباب التالية:

 عمالتحديد الخطط وتنظيم األ 

 الخطط والبرامج الزمنية إنشاء 

 االستفادة القصوى من الموارد البشرية والمالية 

 السيطرة على النفقات 

 إدارة التغيير 

 إدارة جودة المخرجات 

 ل المعرفة واالستفادة منهااستغال 

 تطبيق اإلدارة المتكاملة 

 التعلم من التجارب والتحسين المستمر 

 

 

 ألسباب الرئيسية لفشل المشاريع بحسب تقارير جمعية اإلدارة األمريكية:ا

  التنفيذي على المستوىعدم وضوح األنشطة المرتبطة بالمشاريع 

 خطط التنفيذ تتضارب مع بيئة الفريق 

 مع أصحاب العالقة وعدم وضوح التوقعات لتواصل والتنسيقفجوة في ا  

  اإلدارة الغير صحيحة لفريق إدارة المشروع 
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 عوالمشر ماهو

 المشروع هو نشاط مؤقت يتم البدء فيه إلنشاء منتج، خدمة أو نتيجة فريدة من نوعها.

 

 من تعريف المشروع:

 مؤقت (Temporary) 

 دله نتيجة أو خدمة أو منتج فري (Unique) 

 يتم فيه تنقيح مطرد باستمرار (Progressive Elaboration) 

 

 

 ما المقصود بإدارة المشاريع؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تعريفات :الهدف الثاني

 تعريف المشروع .1

 اريعالمش تعريف إدارة .2

 والعمل التشغيليالفرق بين المشروع  .3
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 (Operations) التشغيلي العمل

 

مة بشكل الخد عبارة عن وظائف تنظيمية يتم فيها تنفيذ األنشطة بشكل مستمر إلنتاج نفس المنتج أو تقديم نفس

 (.و عمليات توزيع المياه والكهرباء للمتعامليننتاج أط اإلعمليات خ :مثال) .متكرر

 

 

 

 

 :المشروع                                                                      

 مؤقت ألنه له بداية ونهاية محددتين 

 جديدة شيء متفرد أو مسلمات ينتج 

 لم تحدد مهامه مسبقًا 

  :(شبكة توزيع المياه إنشاء)مثال 

 

 

 

 

 

 

 

 التشغيليالعالقة بين المشروع والعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والعمليات التشغيليةالمشروع  ينقطة تالق: 

 يتم تنفيذهم من خالل الموارد البشرية 

   ما تقيد بالمصادر المحدودة دائما 

 على عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمراقبة تحتوي 

 مقارنة هامة

 ي:العمل التشغيل 

  بشكل متكررمستمر حيث يتم 

 مرة ينتج نفس المنتج أو المخرج في كل 

 محددة مسبقًا المهام 

  :(تشغيل الشبكة لتوزيع المياه)مثال 

&& 

مدة 

 المشروع

 إدارة 

 المشروع

 إدارة 

 يالعمل التشغيل

 تطوير

 المشروع

تشغيل النظام 

 و

 العمليات

 بداية 

 المشروع

 نهاية 

 المشروع

 الزمــن

 فكرة

 ودراسات
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 المشاريع؟ما هي إدارة 

 

التقنية على أنشطة المشروع لتحقيق متطلبات  واألدوات الشخصية معرفة والمهاراتالتطبيق  •

 .المشروع

 إلى المراقبة والتحكم، التنفيذ، التخطيط، متكامل من االبتداء بشكل المشاريععمليات إدارة تطبيق  •

 اإلغالق.

لجودة، الموارد البشرية، إدارة التكامل، النطاق، الوقت، التكلفة، ا يهو مجاالت المعرفةبالفهم التام  •

 المخاطر والتوريد بالمشروع. أصحاب المصلحة، تصاالت،اال

 

 

 

 

 

 

 

 

  إدارة المشاريع علم أم فن؟هل 
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 قيود المشروع 
 

قد تظن أن إدارة الموارد بصورة مؤقتة أمر سهل، لذا يجب أن تأخذ بعين االعتبار العديد من القيود والتي تؤثر 

 على نجاح مشروعك. 

 

بالخصائص  ذي يلزم إنجازه من أجل تسليم منتج أو خدمة أو نتيجةمواصفات العمل ال :النطاق .1

 الوظائف المحددة سلفاً.

مع مشروع مكون من مهام محددة زمنيًا ومنتج له موعد يصبح الوقت أحد أهم  :الجدول الزمني .2

 القيود المحركة التجاه المشروع.

ى أقل تكلفة ممكنه من أهم في كل المشاريع خاصة التي تهدف للربح يعد الحفاظ عل :الميزانية .3

 العوامل المؤثر في نجاح المشروع.

 

 

 : القيود التنافسية للمشروعالثالث الهدف

 

 النطاق 

 الجدول الزمني 

 الميزانية 
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 البرنامج والحافظةالمشروع الفرعي و

 
 المراحل أو المشاريع الفرعية –or Phase Sub-Project 

  البرنامج- Program 

  الحافظة االستثمارية- Portfolio 

 

 

 المراحل أو المشاريع الفرعية –or Phase Sub-Project 

مشروعات مصغرة )فرعية( بهدف تسهيل إدارته وغالبًا ما يتم اسناد  إلىم المشروع ككل أو جزء منه يتم تقسي

 مؤسسة خارجية أو وحدة وظيفية أخرى داخل الشركة.  إلى المشاريع الفرعيةعقود 

 

 البرنامج - Program 
زايا ورقابة ال تتوافر عند ببعضها تتم إدارتها بطريقة منسقة للحصول على م المشاريع مرتبطةهو مجموعة من 

 إدارتها بشكل منفرد.

 

  الحافظة االستثمارية- Portfolio 
من األعمال تجتمع سويًا لتيسير إدارة فعالة لهذا العمل ومن ثم  والمشاريع وغيرهاهي مجموعة من البرامج 

 تحقيق أهداف العمل االستراتيجية.

 

  (Portfolio) هيكل الحافظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج
 أعمال مرتبطة

 مشروع

 مشروع فرعى مشروع فرعى

ةحافظ  

 أعمال مرتبطة
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 إطار عمل إدارة المشاريع
 

( بتطوير إطار عمل عام ألي مشروع، Project Management Instituteقام معهد إدارة المشاريع )

( ويتبع كل اجراء واحد من خمسة مجموعات Processعملية ما ) أوبحيث يجري كل شيء ضمن إجراء 

 (Knowledge Areaواحد من عشرة مجاالت معرفة ) إلىعمليات وإجراءات وينتمي 

 

 

مجاالت المعرفة ما هي الكفاءات والمؤهالت التي على مدير المشروع تطويرها والدراية  تصف

 :بها

o )أربعة مجاالت معرفة تؤدي غايات محددة للمشروع )إدارة النطاق، الوقت، الكلفة، الجودة 

o واصل، خمسة مجاالت معرفة تسهل تحقيق غايات المشروع )إدارة الموارد البشرية، الت

 المخاطر، المشتريات وأصحاب المصالح(

o مجال معرفة واحد )إدارة تكامل المشروع( يؤثِّر ويتأثَّر بكل مجاالت المعرفة األخرى 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* PMI  أو PMP  أو PMPBOK مشاريع هي عالمة مسجلة لمعد إدارة الProject Management Institute  

 رابع: إطار عمل إدارة المشاريعال الهدف

 حسب معهد إدارة المشاريع

 النطاق 

 الجدول الزمني 

 الميزانية 
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 عمليات إدارة المشروع وتصنيفها

 

التي يتم القيام بها للحصول على والعملية هي مجموعة من اإلجراءات واألنشطة مترابطة العالقات  •

 منتج أو نتيجة أو خدمة محددة مسبقًا.

 ل للمخرجات.تتميز كل عملية بمدخالتها واألدوات واألساليب التي تساعد في الوصو •

 العمل إطارعملية ضمن  47توجد  •

 تنتمي كل عملية لواحد من خمسة مجموعات )تصنيفات( •
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 يع راعمليات إدارة المش تفاعل

 مراحل المشروع أحد أوخالل مدة المشروع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمليات إدارة المشروع وتصنيفها

 

 لمشروع.تحدد وتجيز المشروع أو مرحلة في االبدء:  .1

المطلوب لتحقيق األهداف والنطاق اللذين تم  تحدد وتصقل األهداف وتخطط مسار العملالتخطيط:  .2

 االضطالع بالمشروع لتناولها.

 

 تكامل بين األشخاص والموارد لتنفيذ خطة إدارة المشروع.التنفيذ:  .3
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نات عن الخطة األساسية تقيس وتتابع بصورة منتظمة التقدم المحرز لتحديد التبايالمتابعة والرقابة:  .4

 كي يتسنى اتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند الضرورة لإليفاء بأهداف المشروع.

 

تضفي الشكل الرسمي على قبول المنتج أو الخدمة أو النتيجة وتجعل المشروع أو مرحلة االنتهاء:  .5

 المشروع ينتهي نهاية منظمة.

 

 

 

 

 مثلث مجموعة العمليات
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 رتباط بين مجاالت المعرفة والعملياتاال

 

 

 

 التخطيط إلدارة الجدول الزمني 
 تحديد األنشطة ومدتها الزمنية

 مراقبة الجدول الزمني

 التخطيط إلدارة التكاليف
 تحديد التكاليف

يفوتدفق التكالالصرف  مراقبة  

 التخطيط إلدارة االتصال
لتبادل المعلومات وفق خطة التواص  

التواصلمراقبة اليات   

 التخطيط إلدارة الموارد البشرية
 توظيف فريق العمل

ط إلدارة المخاطرالتخطي  

رتحديد وتقييم المخاط  

المخاطرمراقبة   

 اعداد الخطة الشاملة
العام بالتغييرالتحكم   

و المرحلةأاغالق المشروع   

عمالتنفيذ وتوجيه األ  

 التخطيط إلدارة الجدول الزمني

يةتحديد األنشطة ومدتها الزمن  

يمراقبة الجدول الزمن  

التخطيط إلدارة الموارد 
 البشرية

 توظيف فريق العمل
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  (Stakeholders) المصلحة أصحاب
 

 

 

 

 

o  األفراد والمنظمات المضطلعين بأدوار فاعلة في المشروع جميع هم أصحاب المصالح

 هأو أولئك الذين يحتمل تأثر مصالحهم كنتيجة لتنفيذ المشروع أو استكمال

 

o  ويجب  تحقيقها ىثير على أهداف المشروع من النشأة إلمن شأن أصحاب المصلحة التأ

 ذلك تصنيفهم وفق
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 هيكل تنظيمي افتراضي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: اإلطار العام إلدارة الخامس دفاله

 في مؤسسات القطاع العام المشاريع
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  واألصولالعمليات الخاصة بإدارة المشاريع 
 )األنشطة ما قبل استحداث المشروع(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  واألصولالعمليات الخاصة بإدارة المشاريع 

 د استحداث المشروع(األنشطة ما بع 

 

الحاجة الستحداث 
 مشروع تطويري
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  واألصولالعمليات الخاصة بإدارة المشاريع 

 )تحقيق األهداف المؤسسية(

 

 

 إدارة أداء األصول واالنظمة

  يقوم قسم أداء األصول بعمل دراسات دورية تختص بكفاءة وفعالية األصول وعليه ترفع هذه التقارير

تحسين االنظمة لضمان  أوع الخاصة باستبدال وفق ألية معينة لقسم تطوير المشاريع لتحديد المشاري

 االستمرارية في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين

  من الجدير بالذكر أن وجود قسم فني متخصص لدراسة أداء األصول واألنظمة يضمن التجانس بين

 المشاريع القائمة والمشاريع المستقبلية ويضمن كذلك الحصول على اداء متكامل لجميع االصول.
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 تحديد األولويات في المشاريع

  لضمان فعالية وكفاءة إدارة األصول واالنظمة المتعلقة بالخدمات، يجب أن يتم تصفية األصول بناء

 على أهميتها وحيويتها

 :لكي تتم عملية وضع األولويات بنجاح البد من توافر المعلومات التالية 

 واآلثار المترتبة على حدوثه( بما  تعريف لمصفوفة المخاطر )الربط بين احتمال وقوع حدث

 (Risk Toleranceيتناسب مع استراتيجية المؤسسة والقابلية لتلقي المخاطر )

 )توصيف مدى التأثير واالحتمالية )اعتماد تقييم موحد لتجنب االختالف في وجهات النظر 

 لزم االمر حصر جميع المخاطر والمعايير التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار واضافة اوزان ان 

 وجود افتراضات وحقائق واقعية لتغذية النموذج 

 

 

 

 

 (1تمرين نظري )
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 الموائمة االستراتيجية

 

  الرؤية الحكومية والخطة االستراتيجية الشاملة قد تحتوي على

مستهدفات مشتركة تخص عمل المؤسسة والتي يجب عليها 

 مواكبتها في الوقت المناسب.

 بعض االحيان لتلبية متغيرات  يتم استحداث مشاريع في

 خارجية تابعة الحد الشركاء

  أوتشريعات دولية  أوفي حال صدور قوانين 

محلية فانه من الضروري في بعض الحاالت 

 استحداث مشروع لتغطية الفجوة

  احتياجات المتعاملين تلعب دور كبير في تحديد

الحاجة لمشروع فعلى سبيل المثال يمكن للمؤسسة ان 

 ا جديدا لتقديم الخدمات في منطقة ماتفتح فرع
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 إلدارة المشاريع PRINCE2مبادئ نظام 
 

 

 المبدأ األول (Continued Business Justification:) 

هو أن المشروع يجب أن يكون لديه مبرر للقيام بهذا النشاط المؤسساتي )المشروع( أي مبرر لألعمال ويجب أن 

يعني أن الجهة الراعية والممولة لهذا المشروع يجُب أن تفهَم الفوائَد التي سوف يكون قابالً لالستمرار. وهذا 

تتحقُق من االستثمار الذي وضعتهُ، مقارنةً مع تكاليِف هذا المشروع والمخاطر التي يُمكن أن يواِجهها. يجُب أن 

توقف هذا المبرر، يجب يتم التحقُق من مبررات األعمال على أساٍس منتظٍم في جميع مراحل المشروع. وإذا 

  له.إغالُق المشروع مباشرة قبل موعد اإلغالِق المخطِط 

 

  المبدأ( الثانيLearn from Experience:) 

فريق إدارة المشروع  PRINCE2أنه يتوجب علينا أن نتعلم دائماً من التجربة. تشجع حيث ينص المبدأ الثاني 

يئاً، وأن يسأل "ما الذي يمكننا أن نفعله في مشروعنا من أجل أن يبحث بالمشاريع السابقة عما كان جيداً أو س

 تجنب تكرار أخطاء الماضي؟

 

  المبدأ( الثالثDefined Roles and Responsibilities:) 

أن األشخاص المشاركين في المشروع يجب أن يكون لديهم أدوار ومسؤوليات محددة. إن  المبدأ الثالثوينص 

لمشروع في عملية اتخاذ القرار أمر بالغ األهمية إذا أردنا للمشروع أن يحقق النجاح. مشاركة األطراف المعنية با

ِرف  مجلس إدارة  أوثالث مجموعات رئيسية من األطراف المعنية بالمشروع التي ستشكل لجنة  PRINCE2تُعَّ

 المشروع، وهو أعلى مستوى لإلدارة داخل المشروع.

تمثل المنظمة التي تمول المشروع وتتوقع شيئاً في مقابل أوالً األطراف الممثلة لألعمال، وهي  •

 االستثمار )العائد على االستثمار(

وثانياً األطراف الممثلة للمستخدمين، وهم األشخاص الذين سوف يستخدمون منتجات المشروع  •

 لتحقيق الفوائد التي تم توقعها للمنظمة.

اراتهم االختصاصية لتصميم وبناء ثالثاً الموردون هم األشخاص الذين سوف سيستخدمون مه •

 وتقديم المنتجات المتخصصة للمشروع.

 

 PRINCE2لمحة توضيحية من مبادئ نظام : السادس الهدف
 إلدارة المشاريع
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  المبدأ( الرابعManage by Stages:) 

على أن المشروع يجب أن يُدار على مراحل. حيث يتم تقسيم المشروع إلى مراحل إدارية  المبدأ الرابعوينص 

م العمل وتقرير ما إذا كانت مبررات األعمال ال توفر نقاط للمراقبة تُمكن لجنة إدارة المشروع من استعراض تقد

تزال موجودة وصالحة. تقوم لجنة إدارة المشروع بتفويض اإلدارة لكل مرحلة إلى مدير المشروع الذي يقوم 

باإلدارة اليومية باستخدام خطة مفصلة لكل مرحلة. وترصُد لجنة إدارة المشروع التقدم المحرز من خالل 

 .التي يتم تحديثها في نهاية كل مرحلةمراجعة خطة المشروع و

 

 

 مراحل المشروع واألنشطة الخاصة بكل مرحلة
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 مراحل المشروع وتعدد األدوار
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 المخرجات الرئيسية لكل مرحلة من مراحل تطور المشروع
 

 

 

المخرجات الرئيسية لكل مرحلة : السابع الهدف

 من مراحل تطور المشروع

  وليةمرحلة الدراسة األمرحلة 

  مرحلة التصميممرحلة 

  المناقصات مرحلة طرحمرحلة 

  مرحلة التنفيذمرحلة 

 اإلغالق( مرحلة التسليم( 
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 المخرجات الرئيسية لكل مرحلة من مراحل تطور المشروع
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 دءعمليات الب

 

يتم خاللها القيام بمهام من شأنها التأكيد الرسمي على بدء المشروع أو بدء مرحلة جديدة من المشروع، قد تهتم 

هذه المرحلة بدراسة جدوى المشروع وقد يتم بمرحلة سابقة إال أنه في الحالة الثانية يقوم مدير المشروع على 

 األقل بتوثيق واعتماد األهداف المرجوة من المشروع

 

 

 

 المشاريععمليات إدارة الثانية: الوحدة 
 البدء عمليات :األول الهدف
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 عمليات التخطيط

يتم خاللها تطوير خطة إدارة المشروع المتكاملة باإلضافة إلى وثائق المشروع المختلفة والالزمة إلدارة تنفيذ 

 أعمال المشروع بنجاح.

 

 

 

 

 التخطيط: عمليات الثاني الهدف

 .خطة إدارة المشروع المتكاملة 

  الخطة يتم تحديثها ومراجعتها على مدار
 حياة المشروع.

 .التخطيط وأصحاب المصلحة 
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 عمليات التخطيط

 

 

 

 

 

 

 

 إذا فشلت في التخطيط فقد بدأت التخطيط للفشل. •

 هدف عملية التخطيط. •

 إدارة المشروع المتكاملة. خطة •

الخطة يتم تحديثها ومراجعتها على مدار  •

 حياة المشروع.

 التخطيط وأصحاب المصلحة. •
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 WBS هيكل تقسيم العمل: الثالث الهدف

 فهم لماذا هيكل تقسيم العمل
 التحكم بها أصغر ويسهل مهام •

 هيكل واضح •
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 التخطيط التتابعي لتحديد تسلسل األنشطة

 

لتمثيل األنشطة وتشتمل على  تمستطيالال فيها حيث تستخدمشبكة الجدول الزمني للمشروع رسم وإنشاء أسلوب ل

 أربعة أنواع من العالقات بين األنشطة وبعضها

 

 

 

 

 

التخطيط التتابعي لتحديد شبكة : الرابعالهدف 
 الجدول الزمني للمشروع

 
 تتابع األنشطةتخطيط لفهم المتطلبات الالزمة 
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 طريقة المسار الحرج

(Critical Path Method) 

 

طريقة المسار الحرج تحدد سلسلة الفعاليات في المشروع والتي تتحكم في الزمن الذي سيأخذه المشروع حيث 

 الوقت الالزم للمشروع وفقا ألنشطة المشروع.تقوم هذه الطريقة بحساب الحد األدنى من 

 

 :أهم مميزات طريقة المسار الحرج

 أطول مسار في المشروع والذي يحكم المدة الزمنية للمشروع 

  العناصر واألنشطة الحرجة أكثرتحدد 

 تستخدم كـأداة فاعلة في التحكم في سير المشروع 

 

 

 

 

 

 

 تمرين: المسار الحرج
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 :تمرين
 ؟أيام F 10ما أصبحت مدة النشاط  أيام. وإذا 9 إلى Bما هو المسار الحرج إذا تم تغيير مدة النشاط 
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 أكبر المراحل من حيث كم العمل وكم اإلنفاق من ميزانية المشروع 

 خطط وما تم على أرض الواقع وهو أمر يحدث في العادة كثير من التباينات أثناء التنفيذ بين ما كان م

 .يتطلب إعادة تخطيط

  يفضل إجراء تحليل للتباينات في حالة ظهورها حيث قد تؤدي نتائج التحليل إلى تقديم طلب تغيير، الذي

قد يستلزم وضع خط  المشروع بلمن شأنه أن يؤدي في حالة الموافقة عليه إلى تعديل خطة إدارة 

 .أساس جديد

 

 التنفيذ عمليات :الخامس الهدف
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بأول واتخاذ  تعرف على المشكالت المحتملة أوالً يتم خاللها مالحظة تنفيذ خطة إدارة المشروع حتى يتسنى ال

االجراءات التصحيحية عند الضرورة لضبط التنفيذ طبقا لخطة إدارة المشروع وتحديثها عند الحاجة والموافقة 

 من الجهات المعنية.

 

 

 

 

 

 

 والمتابعةالرصد  عمليات :السادس الهدف
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 رصد العمل والتحكم فيه

 

 تابعة ومراقبة العمليات الالزمة لبدء، تخطيط، تنفيذ وإنهاء المشروع للوفاء بأهداف األداءم 

  تجميع معلومات األداء، وقياسها، ونشرها، وتقييم المقاييس واالتجاهات للعمل على تحسين

 المشروع.

  ينتج عنها ترجيح اإلجراءات التصحيحية/الوقائية، التوقعات، إصالح القصور وطلبات

 تغييرال
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 عمليات االنتهاء

 

 

 اإلغالقعمليات 

 

تضفي الشكل الرسمي على قبول المنتج أو الخدمة أو النتيجة وتجعل المشروع أو مرحلة المشروع  •

 ينتهي نهاية منظمة.

ابة قد تم عند الوصول لهذه المرحلة فإنها تتحقق من أن جميع المهام الخاصة بالتخطيط والتنفيذ والرق •

 إكمالها.

 
 

 واإلغالقاالنتهاء  عمليات :السابع الهدف
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 الوحدة الثالثة:

 كيف نتميز في إدارة المشاريع؟



 

42 
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 المشاريع : مكتب إدارةالفصل الثاني
 

 األهداف 

 ، ستتمكن من:فصلفي نهاية هذه ال

 عرف على:، ستتفصلفي نهاية هذه ال .1

 ودوره ومعرفة أهميتهمكتب إدارة المشاريع  .2

 إدارة المشاريع وفوائد مكتبمهام  .3

 لمشاريعا إدارةنواع مكاتب أ .4

 المشاريع إدارةمكونات مكتب  .5

 المشاريع إدارةنشاء مكتب إ .6
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 :تعريفه

  مكتب إدارة المشاريع هو عبارة عن وحدة تنظيمية مستقلة تتحمل مسؤوليات عديدة من اجل اإلدارة

تقديم  المتناسقة والمركزية للمشاريع التي يتضمنها. تتفاوت مسؤوليات مكتب إدارة المشاريع من

 المشاريع أو جميعها.  أحدتحمل المسؤولية الفعلية إلدارة  إلىالمشروع  دارةخدمات دعم إل

  كان يتحمل مسؤولية مباشرة أو غير  إذااالطراف ذات الصلة  أحديمكن أن يكون مكتب إدارة المشاريع

 .مباشرة لنتائج المشروع

 ألهمية  ريع في الهيكل التنظيمي للمؤسسة تبعاً يتم اسقاط الوحدة التنظيمية الخاصة بمكتب إدارة المشا

 .المشاريع وحيويتها والتمويل المالي المترتب عليها

  المشاريع  أهميةبمجرد النظر في موقع مكتب إدارة المشاريع في الهيكل التنظيمي يمكن استنتاج مدى

ام للمؤسسة فأنه من المدير الع أسفلللمؤسسة. فعلى سبيل المثال، في حال وجود المكتب بشكل مباشر 

 المشاريع. دارةالواضح أن تلك المؤسسة تعطي اهتماما بالغا إل

  تختلف حاجة المؤسسات لمكتب إدارة المشاريع فهناك مؤسسات يجب عليها تخصيص مكتب إلدارة

المشاريع بينما يمكن لبعض المؤسسات االكتفاء بالوحدات التنظيمية االخرى في القيام بمسؤوليات 

 المكتب.

  توجد تكاليف مرتبطة بإنشاء مكتب إدارة المشاريع في المؤسسة وهي تكاليف تشغيلية، لذلك يجب أن

 .تكون الحاجة للمكتب متناسبة مع االعباء المالية والتشغيلية الناجمة عن وجود الوحدة التنظيمية

 

 دور المكتب في دعم مديري المشاريع

 

المنسقين وفرق إدارة المشروع وذلك بتوفير خدمات متنوعة مكتب إدارة المشاريع بدعم المسؤولين و يقوم

 :تحسن مستوى سير المشروع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك من خالل

  إدارة الموارد المشتركة بين جميع المشاريع التي يديرها المكتب 

 تعريف وتطوير منهجية إدارة المشروع وأفضل الممارسات والمعايير 

  التأهيل واإلشراف على مدراء المشاريعالتدريب والدعم و 

  مراقبة المطابقة مع معايير وسياسيات واجراءات وقوالب إدارة المشروع عن طريق تقييم

 المشروع

 الوحدة األولى: مكتب إدارة المشاريع

  المشاريع إدارةتعريف مكتب 
  المشاريع إدارةمهام مكتب 
 المشاريع إدارةمكتب  أهمية 
  المشاريع إدارةفوائد مكتب 
 المشاريع إدارةمكاتب  أنواع 
  المشاريع إدارةمكونات مكتب 
 المشاريع إدارةمكتب  إنشاء 
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  مستندات مشتركة أخرى  إلىتطوير وإدارة سياسات واجراءات وقوالب المشروع باإلضافة

 )أصول العملية التنظيمية(

  ات والمنهجيات والقوالبخدمات الدعم اإلداري مثل السياس 

 دعم المشروع والتوجيه والتدريب لكيفية إدارة المشروع واستخدام األدوات 

 تنظيم الموارد فيما يتعلق بالعاملين في المشروع 

  )تأمين االتصاالت المركزية بين مدراء المشاريع وممولي تلك المشاريع )أو الجهات المستفيدة

 وباقي المدراء واالطراف ذات الصلة

 

 

 واإلدارة العليادور المكتب في تلبية متطلبات المؤسسة 

 

بنوع المكتب ومدى الصالحية الموكلة له ولكن البد من تحديد  يتأثردور المكتب على الصعيد المؤسسي قد 

 توقعات ومسؤوليات ناجمة عن دور المكتب في دفع عجلة التطوير وتوفير الدعم المؤسسي من خالل:

   المشاريع تعزيز حوكمة إدارة 

 ارسال تقارير موجزة وبيانات ضرورية تسهل عملية اتخاذ القرار 

  العليا بالمخاطر المترتبة على المشاريع سواء في وقت التطوير والتخطيط والتنفيذ دارةتنبيه اإل 

  متابعة المستجدات الطارئة في كل مشروع 

  مصفوفة لألولويات والتي تلبي تطلبات قيادة المؤسسة إنشاء 

  مصادقة على توصيات مديري المشاريع قبل رفعها لإلدارة العلياال 

  المشاريع أحدالعليا للمؤسسة فيما يخص  دارةاالستجابة الفورية الستفسارات اإل 

 الفاعلة  دارةالزمن( وضمان اإل-الكلفة-التأكد بأن المشاريع تسير وفق الخطة المعتمدة )المجال

 للمتغيرات

  المشاريع وبنك للمعلومات بشكل يسهل عملية التحليل والبحث  قاعدة بيانات لجميع إنشاء

 والدراسة

  دعم عجلة التطور المؤسسي في مجال إدارة المشاريع 

  تسهيل عملية التدقيق الخارجي 

   المصلحة )على سبيل  وأحد اصحاباتخاذ القرارات في حال وجود تعارض بين مديري المشاريع

 المثال المستهلك النهائي(

 

 المشاريع ومسؤولي مكتب إدارة المشاريعمديري 

 

 تختلف ادوار مديري المشاريع عن مكتب إدارة المشروع
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 مديري المشاريع أو إدارة انجاز المشاريع مكتب إدارة المشاريع

يقوم المكتب إدارة المشاريع بإدارة تغييرات مجال 

نها فرصة أ البرامج الكبيرة والتي ينظر لها على

 أفضلهداف المشاريع بشكل أمحتملة لتحقيق 

هداف المشاريع أيركز مدراء المشاريع على 

 المحددة

مثل إدارة المشاريع على االستخدام األيعمل مكتب 

 للموارد التنظيمية المشتركة بين جميع المشاريع

يتحكم مدراء المشاريع بموارد المشاريع 

 المخصصة لتحقيق أفضل األهداف

دارة المنهجيات والمعايير يقوم مكتب إدارة المشاريع بإ

والمخاطر والفرص والتداخالت بين المشاريع على 

 مستوى المؤسسة

يع بإدارة قيود المشروع يقوم مدراء المشار

مثل المجال والجدولة الزمنية والكلفة والجودة 

 ..الخ لمشاريع مستقلة

  

  

 

 أهميته:

  ارساتمن المم أفضلمن خالل تطبيق  نسبة نجاح المشاريعزيادة 

 يعزز االستخدام االمثل للموارد المؤسسية 

 العائد على االستثمار تقليل النفقات ورفع 

 التحقق من القيمة المؤسسية المضافة من المشروع 

  تحسين القدرة على التخطيط والتطوير 

 تطبيق الية معالجة المخاطر 

  المشروع واستراتيجية هداف أالموائمة بين

 .ؤسسةالم

 لمشاريع معاً من خالل رفع كفاءة إدارة ا

 دارةتوحيد منهجية اإل
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 :سوف تتمكن المؤسسة من تحقيق الغايات التاليةالمشاريع  إدارةمن خالل مكتب 
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  تتفاوت فيها درجة التحكم  أنواعخرى فهناك عدة أ إلىتختلف هيكلة مكاتب المشاريع من مؤسسة

مكتب  إنشاءلكها المكتب تجاه المشاريع. ربما تختلف االسباب وراء الي يمت والتأثيروالسيطرة 

وحدة  نشاءإلدارة المشاريع الخاص بالجهة ولكن هناك حاالت تجعل قادة المؤسسة يميلون إل

 :إلىمستقلة لمتابعة سير المشاريع حيث أن غياب الطريقة الصحيحة إلدارة المشاريع قد يؤدي 

 

 

إدارة التغيير غير 

 مناسبة

مسؤوليات 

وادوار غير 

محددة بشكل 

 كاف

اعتماد مدة  زحف النطاق

زمنية غير 

 منطقية

عدم وضوح 

 المتطلبات

ضعف دور 

 المستفيد النهائي

العليا  دارةاستياء اإل

وضعف في االداء 

 العام

هدر للموارد 

ال ومشاريع 

 تغلق

جودة المخرجات 

 دون المستوى

التعارض بين 

اصحاب 

 المصالح

راء مشاريع مد ضعف التواصل

ذوو فعالية 

 منخفضة

 

  قام معهد إدارة المشاريع 2012في العام ،®PMI دراسة يستهدف بها فهم اطارات العمل  بإعداد

المعمول بها والخاصة بمكاتب إدارة المشاريع حيث قام بعقد ورشات عمل تضم خبراء متخصصين 

وبالتحديد في مكاتب إدارة عاملين في مختلف الشركات والمؤسسات في مجال إدارة المشاريع 

 إدارة المشاريع وهي: تنظيمية لمكاتبالمشاريع. قد تبين للباحثين بأن هناك خمسة ممارسات 

 والذي يقوم بدعم اقسام أو أعمال محددة. (:Departmental PMOإداري ) .1

 والذي يشرف على نجاح مشروع محدد. :(Project-Specific PMOخاص بمشروع محدد ) .2

 (: ويشرف على عملية تغيير مؤسسي رئيسية.Strategic PMOاستراتيجي ) .3

 انهاء المشاريع في المؤسسة. لتسهيل(: ويعالج مهام ادارية Project Supportدعم المشروع ) .4

(: ويعني بالتدريب والتطوير لمدراء المشاريع وتزويدهم Center of Excellenceمركز التميز ) .5

 مة.والمنهجيات والمعايير الالز باألدوات

البد من وجود اختالف كبير بين الشركات والمؤسسات في اختيار النوع المناسب ولكن يجب أن نتذكر بأنه 

 من تصنيف لتلبي االحتياجات المختلفة والمعقدة بأكثريمكن لمؤسسة كبيرة أن تؤسس مكتب مشاريع 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* PMI  أو PMP  أو PMPBOK  هي عالمة مسجلة لمعد إدارة المشاريعProject Management Institute  

إدارة  ومكونات مكاتبالوحدة الثانية: أنواع 
 المشاريع

 المشاريع إدارةنواع مكاتب أ 

  دارة المشاريعإمكونات مكتب 

 المشاريع إدارةمكتب  إنشاء 
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 يلي بعض االمثلة النظرية على كل نوع من مكاتب إدارة المشاريع: فيما 

هذا النوع ينطبق على المكاتب التي تقوم بتوفير خدمات ادارية  (:Departmental PMOإداري ) .1

م والتنسيق والتي تكون موجهة ألقسام محددة لتسهيل عمليات إدارة المشاريع وتخفيف العبء مثل الدع

على مدراء المشاريع بشكل خاص. مثال على هذا النوع وجود قسم تابع لوحدة إدارة المشاريع في 

 منباألالمؤسسة والذي يقوم مثالً بعدة ادوار مثل: مراجعة الدفعات المالية، توفير الدعم الخاص 

والسالمة، تسهيل عمليات التدقيق الداخلي والخارجي، تحديث السياسيات واالجراءات الخاصة بإدارة 

 المشاريع لتلك الوحدة التنظيمية.

ه إنشاءالمكتب الخاص بمشروع محدد يتم  :(Project-Specific PMOخاص بمشروع محدد ) .2

روع ذو مراحل عديدة على شكل برنامج. المش ما يكونإلدارة مشروع ذو حيوية عالية للمؤسسة وغالبا 

مليون درهم  100على سبيل المثال لو كانت احدى المؤسسات تقوم بتطوير مشاريع ذات قيمة اقل من 

ويتم تكليفها بتطوير مشروع بقيمة مليار درهم فإن من المتوقع أن تقوم المؤسسة بتشكيل وحدة مؤسسية 

 ادارته لإلدارة الحالية.إلدارة هذا المشروع الضخم فضال على تفويض 

 

 نواع مكاتب إدارة المشاريعأ

 

 يلي بعض االمثلة النظرية على كل نوع من مكاتب إدارة المشاريع: فيما 

(: يمكن مالحظة هذا النوع من المكاتب في المؤسسات التي تطمح Strategic PMOاستراتيجي ) .1

التعامل الرقمي، أو التحول من  إلىلتغيير نظام معين بشكل جذري مثل التحول من التعامل الورقي 

لنظر في التحول االستراتيجي المتاجر الرقمية. كما يمكن ا إلىالبيع بالتجزئة عبر المتاجر االعتيادية 

نه يصب في مصلحة المتعامل مثل خصخصة سيارات االجرة تحت مظلة مؤسسة واحدة فضال أعلى 

 عن قيام المالك المباشرين بنقل الركاب.

(: هذا النوع المتعارف عليه في المؤسسات ذات مسؤولية كبيرة Project Supportوع )دعم المشر .2

نجاز المشاريع، أي المؤسسات التي ترعى عدد كبير من المشاريع والمبادرات في مختلف إتجاه 

المجاالت وفق منظومة مؤسسية واحدة. فيمكن أن تقوم إدارة خدمة المتعاملين بتطوير الية جلب 

الرأي من خالل مشروع محدد وتقوم في الوقت نفسه إدارة التوريد بتطوير قوالب العقود استطالعات 

دعم مختلف يتناسب مع طبيعة عمل القسم  إلىوفق نظام الفيدك، فكل من المشاريع المذكورة تحتاج 

 المعني

وتطوير مدراء المشاريع لرفع  لتأهيل(: مركز تدريبي Center of Excellenceمركز التميز ) .3

 مستوى االداء وزيادة فعالية ادارتهم للمشاريع.

 

  ما منها لديها مكاتب إدارة مشاريع أي  303مؤسسة، تبين أن  450على  اجنبية أجريتفي دراسة

في الدراسة حول المؤسسات التي تمتلك كيان أو وحدة تمثل مكاتب إدارة  ما جاءوأهم  %67 نسبته

 المشاريع كالتالي:

 تحسن في نجاح المشاريع من المؤسسات وجدت 50% .1

في المؤسسات التي لديها مكتب إدارة مشاريع عمره أكثر من  %65وصلت نسبة نجاح المشاريع  .2

 سنوات 4

في المؤسسات التي لديها مكتب إدارة مشاريع عمره عام  %37ى وصلت نسبة نجاح المشاريع إل .3

 واحد أو اقل من العام

 

 



 

51 

* 

 هي: مكتب إدارة المشاريع إنشاءأهم سببين في  .4

 زيادة معدل نجاح المشاريع 

 تطبيق معايير موحدة إلدارة المشاريع 

 

 

 من حيث الصالحية مكاتب إدارة المشاريع أنواع
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 : تمرين

 نوع المكتب وفق العبارات التالية ما هو
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 المشاريع إدارة مكتبالنظام المؤسسي ل

 

 المهام المؤسسية 

 االستراتيجية 

 الرعاة 

 اصحاب المصلحة 

 لعمالءا 

 هدافاأل  

 الخدمات / المنتجات 

 عاملونال 

 

 المهام المؤسسية 

 لذلك  هميةأن وضوح المهام والواجبات المرمية على عاتق مكتب إدارة المشاريع امر في غاية األ

المعتمد لدى المؤسسة.  السياساتدليل  والمسؤوليات وفقيجب توضيح ماهية العمل في المكتب 

 باإلداراتأو المكتب مقارنتا  دارةبالمكتب يجب تحديد كيفية عمل اإلبعد توصيف المهام الخاصة 

االخرى في المؤسسة ويفضل القيام بتوضيح الحدود بين عمل المكتب واالدارات المعنية لتجنب 

 االختالفات بين المدراء أو الموظفين.

  امة للمؤسسة مثل البد كذلك من تحديد القيم المهنية للعمل في المكتب وموائمتها مع القيم الع

 النزاهة، الشفافية، المرونة ..الخ

 

 الخطة االستراتيجية

  لوضع خطة استراتيجية ناجحة يجب على المسؤول الوقوف على اسباب استحداث مكتب إدارة

 المشاريع وماهي تطلعات صناع القرار

 لك للوصول يجب استيعاب التوجه العام للمؤسسة والنظام التشغيلي الذي تقوم عليه المؤسسة وذ

 خطة منطقية ومرنة وقابلة للتنفيذ إلى

  الخطة االستراتيجية للمكتب البد أن تكون جزء منسجم مع االستراتيجية العامة للمؤسسة ويتم

 موائمتها من خالل النظر في االهداف المؤسسة الرئيسية والمهام المرمية على عاتق المكتب

 يئة عمل محفزة للوصول للمستهدفاتوضع مؤشرات اداء لضمان تحقيق االهداف وخلق ب 

 

 

 الرعاة

 العليا على سبيل المثال متمثلة في المدير العام  دارةوهم المسؤولين عن دعم وتوجيه المكتب )اإل

للمؤسسة أو نائبه( وفهم تطلعاتهم وخلق اليات للتواصل معهم بشكل دوري والوقوف على اهم 

 ب.اولوياتهم لضمان تحقيق رضائهم على اداء المكت
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 صحاب العالقة أو المصلحةأ

  وهم جميع االطراف التي سوف يتعامل معها المكتب لتحقيق اهدافه ومهامه. لذلك البد من تحديد

 اصحاب العالقة وحصر متطلباتهم وتطلعاتهم.

  من المهم كذلك تصنيف اصحاب العالقة المهمين وذوي السلطة والنفوذ لكي يتم إدارة كل منهم

 وزيع الجهود بشكل فاعل.بالقدر الكافي وت

 ت داخل المؤسسة( واصحاب المصالح راان اصحاب العالقة الداخليين )اإلدمن المهم التمييز بي

خرى أو شركات تجارية مثل المقاولين ألذين قد يتمثلوا في جهات حكومية الخارجيين وا

 والموردين واالستشاريين

 

 العمالء

  مشاريع والبرامج أو المنسقين أو شاريع مثل مدراء الوهم المستفيدون من خدمات مكتب إدارة الم

 Focus Groupعضاء فرق إدارة المشاريع. يمكن تنظيم لقاء دوري مع مجموعة من العمالء أ

أن المزود الرئيسي ف ،بال شكونه أقدرة المكتب على استيفاءها. كما لتحديد حاجاتهم ولتقييم مدى 

هم بشكل مستمر ودوري لضمان نجاح المكتب ئراآوين وير هو المتعامل لذلك يجب تدلعجلة التط

 .تطلعاتهم إلىفي الوصول 

 

 األهداف 

   ًدارتهإال يمكن قياسه، ال يمكن  ما»قيل سابقا » 

   الهدف هو المحفز الرئيسي للعاملين في حال قام الجميع بالمشاركة في وضعه ولكل منهم دور

 محدد في تحقيقه والوصول اليه

  هداف االكثر واقعية يجب أن تصدر من على المدير، بل العكس تماما، األ تصروضع الهدف ال يق

 العاملين وبدعم من المدير

  خرى داخل المؤسسة والعمل على تحقيقها أدارت إهداف مشتركة مع أميز أن يتم وضع من الم

 معاً 

 السنويدراجها من ضمن تقييمهم إهداف على العاملين ويجب اسقاط األ 

   نجاز بناء على ذلكجزاء مصغرة وتحديد نسبة اإلأ إلىهداف األ تقسيميفضل 

 المنتجات والخدمات

   ال يمكن لمكتب إدارة المشاريع العمل بدون تحديد المخرجات النهائية للعمليات. يتم فرز الخدمات

صدار وتطوير وتنقيح إجراءات إدارة إ»المهام هي  أحدمن خالل االطالع على المهام. ربما تكون 

توفير الفهم الالزم حول »الخدمات ذات العالقة هي  أحدولكن في المقابل ذاته تكون « ريعالمشا

«. ي صعوبات أو في حال االختالف في فهم االجراءأي حال مواجهة مدير المشروع االجراءات ف

المخرجات على سبيل المثال، تقرير ربع سنوي عن سير المشاريع  أحدمن الممكن أن تكون 

 والتحديات. 

   الجدير بالذكر أن المنتجات والخدمات تعتمد على مهام المكتب والتي تعتمد على نوع المكتب

 ومدى درجة القوة والصالحية على الصعيد المؤسسي

   مكتب  إلىطلبات الخدمات  إلرسالااللكترونية  باألنظمةتقوم المؤسسات الكبيرة باالستعانة

 يد فعالية االستجابة.المشاريع بحيث يتم متابعتها ومراقبتها وتحد
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 العاملون

   أحد االخطاء الشائعة انه يجب على العاملون في مكتب إدارة المشروع أن يكونو مهندسين

متخصصين في المجال الفني أو التقني للمؤسسة. يجب أن نتذكر أن إدارة المشاريع تختلف عن 

ف عن المجال الفني الهندسية حيث يمكن لمدير المشروع أن يكون ذو تخصص مختل دارةاإل

للمشروع إال انه في بعض االحيان يجب أن يتوافق التخصص مع طبيعة المشروع. كذلك لمكتب 

إدارة المشاريع الحرية في اختيار التخصصات التي تتناسب مع طبيعة عمل المؤسسة ولكن يجب 

 عليهم فرض اختبارات أو معايير تضمن كفاءة العاملين في مجال إدارة المشاريع.

   بنشر المعرفة واالنظمة  ليقومواتوظيف خبراء في مجال إدارة المشاريع في المكتب  ما يتمغالبا

الخاصة بإدارة المشاريع ويمكن أن يقوموا بإدارة بعض الفرق في إدارة المشاريع لحين توفر أو 

 تعيين مدير المشروع.

  نية، إدارة المخاطر، التدقيق، المجاالت التي يفضل أن يلم بها العاملون مثل مجال الجدولة الزم

 التنسيق، إدارة البرامج، الدعم التقني، الدراسات والتقارير. 

 

 

 إنشاء مكتب إدارة المشاريع مراحل
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 الفصل الثالث: المشاريع الحكومية

 

 األهداف 

 

 ، ستتمكن من:فصلفي نهاية هذه ال

 تحديد أوجه االختالف بين القطاعين الحكومي والخاص. .1

 .والحوكمةلفرق بين االستراتيجية والتنفيذي معرفة ا .2

 الحكومية. التنظيمي للجهاتمعرفة الهيكل  .3

 امتالك الدليل المؤسسي إلدارة المشاريع. .4

 معرفة التحديات التي تواجه إنجاز المشاريع الحكومية .5
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 :القطاع الحكومي

 أو  ربحية،دولة إما أن تكون استثمارية المؤسسات الحكومية هي تلك القطاعات التي تكون مملوكة لل

يمتلكها أفراد وتشرف عليها الدولة وتتكفل  الاستثمارية خيرية أو غير ذلك. وهي التي تخدم المجتمع و

 برواتب موظفيها.

  تعتبر أجهزة القطاع الحكومي في أي دولة هي العمود الذي ترتكز عليه لتوفير األمن واالستقرار

 جتمع وتنمية البنى التحتية الرئيسية لتسيير أمور الدولة.ولحماية االقتصاد والم

 ة الدولة ويتشكل حسب طبيعتها ورؤية قياداتها ويستمر في النمو وفقا أالقطاع العام منذ نش أينش

 للمتغيرات الخارجية والداخلية.

 ضمن أن للقطاع العام أهمية قصوى في فرض السياسات والتشريعات والقوانين التي من شأنها أن ت

 السالمة وسبل العيش الكريمة للمواطنين والمقيمين.

 دوار المنوطة بكل مؤسسة أو وزارة ويتم يتشكل القطاع الحكومي وفق منظومة هيكلية يتم تحديد األ

نشاء قانون خاص بتأسيس تلك المؤسسة بما يضمن عدم التداخل في االختصاصات واألدوار بينها إ

كما تقوم كل مؤسسة كذلك بالتعمق في فهم األدوار وتحديد  وبين الجهات الحكومية األخرى.

المسؤوليات التفصيلية مما يتطلب في بعض األحيان توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات حكومية أخرى 

 لضمان تحديد األدوار والوصول لنتائج مشتركة ترقى لتطلعات القيادة.

 

 

 

 

 :بعض األمثلة على الجهات الحكومية 

o الوزارات  ،،، وزارة الداخلية، وزارة الطاقة 

o الهيئات  هيئة البيئة ،،،أبوظبيهيئة مياه وكهرباء ،  

o المجالس ،،، مجلس التخطيط، مجلس أبوظبي للتعليم 

o األجهزة ،،، جهاز الرقابة الغذائية، األجهزة االستثمارية التابعة للحكومة 

o الدوائر ،،، دائرة المالية، دائرة النقل 

 

أوجه االختالف بين القطاعين الوحدة األولى: 

 الحكومي والخاص

 والخاصمعرفة الفرق بين القطاع الحكومي : األول فلهدا
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 :لخاصالقطاع ا

 من  فيها المؤسسات الخاصة هي جميع الشركات التي ال تملكها الحكومة والتي يتم توفير رأس المال

على وجود حاجة سوقية معينة حيث يعتبر  نشاء الشركات الخاصة بناءً إ. يتم واألفرادقبل المالك 

ن بدخل الشركة حيث يتم ربط مرتبات الموظفيبالتنافس هو الدافع الرئيسي لعمل الشركات الخاصة 

 واألرباح الصافية.

  كانت شركات صغيرة  على حجم رأس المال سواءً  نواع فيمكن تقسيمها بناءً أعدة  إلىتنقسم الشركات

على طريقة الشراكة بين المساهمين فهناك  و شركات قابضة. كما يمكن تقسيم الشركات كذلك بناءً أ

مكن االستثمار في الشركة وهناك كذلك حيث تكون الشراكة مغلقة وال يبشركات مساهمة خاصة 

الشركات المساهمة التي من الممكن االستثمار والمشاركة في دعم رأس المال من قبل األفراد 

 المستثمرين من خالل شراء األسهم.

  شراف على السوق بشكل حيث يتم اإلبيتم تنظيم البيئة العامة في القطاع الخاص من قبل الحكومة

 لمستهلكين.يضمن سالمة ورضاء ا

  خرى باعتماد التفاصيل الفنية لنظام الشركة ومدى أتقوم جهات معينة بترخيص الشركات وتقوم جهات

 سيرها ها للمتطلبات. كما يقوم كذلك البنك المركزي بتحديد اشتراطات تمويل الشركات لضمانئاستيفا

 وفق منظومة مالية متكاملة.

 

 

 :بعض األمثلة على الشركات الخاصة 

o ت التطوير العقاري.شركا  

o  شركات المقاوالت واالستشارات

 الهندسية.

o .شركات البيع بالتجزئة 

o .شركات التأمين 

o .الوكاالت التجارية 

o ،،، غيرها 
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 جدول مقارنة
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 موضوع للنقاش ،،،

 

 اذكر بعض االختالفات األخرى بين القطاعين الحكومي والخاص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تراتيجيالتخطيط االس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ن يترجم رؤية ورسالة أنواع التخطيط بعيد المدى والذي يجب أالتخطيط االستراتيجي هو أحد

المؤسسة. تتم عملية تطوير الخطة االستراتيجية للمؤسسة بعدة مراحل يتم من خاللها دراسة 

في االعتبار جميع الوضع الحالي للمؤسسة ووضع الغايات للمستقبل القريب والبعيد مع األخذ 

 المتغيرات الخارجية والداخلية.

 :الخطة االستراتيجية الفاعلة للجهة الحكومية هي تلك الخطة التي تتوافر بها الصفات التالية 

 المنطقية   نه يمكن ترجمتها على أن تكون الخطة االستراتيجية منطقية أي أيجب

 .رض الواقع وفقا للموارد المتاحةأ

 الطموح والتحدي  أنه تعتبر االستراتيجية السهلة للغاية غير محفزة للعاملين حيث 

 هدافجاز وعلو األنيشعر الموظفون بصعوبة اإلأن يجب 

 والحوكمةالوحدة الثانية: االستراتيجية 

 : األول فالهد

 التخطيط االستراتيجي •

 التخطيط التنفيذي •

 الحوكمة •
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 المشاركة   ًفي تطبيق االستراتيجيات التي قام بتطويرها من ال  تكمن الصعوبة دائما

وتطبيقية  يملكون المعرفة التنفيذية والتشغيلية في المؤسسة حيث تكمن فجوات معرفية

 تسبب تأخير ملحوظ في التنفيذ وفشل في التحقيق

 السهولة والنمطية   إلىالخطة االستراتيجية المميزة تكون سهلة الفهم ومقسمة 

عطاء كل مجال حقه الوافر من التركيز إنطاقات تتناسب مع عمل المؤسسة لكي يتم 

 .اصة بخدمة المتعاملينمور الخمور المالية على سبيل المثال عن األحيث يتم عزل األ

 وضوح المستهدفات   و التصور أتقع المؤسسات في فخ الوصف الهالمي لألهداف

الالمنطقي للنتائج النهائية حيث يقف المنفذون في منطقة ضبابية ال يستطيعون فهم 

 .المستهدفات وتحقيقها

 عمالضمان استمرارية األ  قد  تكمن أهمية تحديد المخاطر في التخطيط ألي حدث

نها ضبط مستوى الكفاءة أيعيق سير عمل تطبيق االستراتيجية وتحديد خطط بديلة من ش

 ي مستجدات.أفي حال ورود 

 جمع المعلومات   ال يمكن تطوير خطة استراتيجية فاعلة بدون قاعدة معلوماتية

و الوضع االقتصادي أتدعم الخطة االستراتيجية. المعلومات قد تكون خارجية مثل القيود 

. كما قد تكون المعلومات داخلية مثل نسبة رضا ..و التشريعات الجديدة الخأالعالمي 

 ...و عدد الخدمات المقدمة الخأو التغييرات على الهياكل التنظيمية أالمتعاملين 

 التركيز وتقليل النفقات   ن تقوم بالتركيز على صلب أيجب على الخطة االستراتيجية

عمال الرئيسية وتكريس الموارد عمال الثانوية على األعمل المؤسسة وعدم تفضيل األ

 مثل للموارد.المالية في االتجاه الصحيح بالطريقة التي تضمن االستغالل األ
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 التخطيط التنفيذي

 

 و أو مشاريع أمجموعة مبادرات  إلىهداف االستراتيجية التخطيط التنفيذي هو تحويل جميع األ

حقيقها وفق خطة منهجية معتمدة متوافقة مع االستراتيجية الرئيسية للمؤسسة. لذلك برامج لكي يتم ت

ن الخطط التنفيذية هي الوسيلة الوحيدة نحو تطبيق الخطة االستراتيجية المعتمدة للمؤسسة إف

 قسام.و اإلدارات واألأطراف المشاركة بطريقة تضمن تكامل جميع األ

 عمال الرئيسية والمشاريع والموارد الالزمة ة بتحديد األفي خالل هذه المرحلة، تقوم كل إدار

جراءات التفصيلية لكيفية تنفيذها بشكل يومي لتحقيق كل هدف استراتيجي دون الخوض في اإل

 حيث يتم توضيح ذلك في الخطط التشغيلية.

  م خرى في رسن تقوم كل إدارة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية األأمن المهم في هذه المرحلة

دارات في هدف استراتيجي واحد. كما إن تشترك عدة أالوارد  أنه من حيثة، الخطط التنفيذي

دارة في كل هدف استراتيجي مشترك لكي يتم تتبع إينصح بأن يكون هناك وضوح في دور كل 

 نجاز بطريقة تضمن التحسين والتطوير.اإل

 

 

 الحوكمة

 

  التي استثمر مدخراته فيها تعمل حسب المصلحة ما الذي يطمئن المستثمر )المساهم( بأن الشركة

العليا للشركة؛ وسيحصل هذا المستثمر في المقابل على عائد على استثماراته؟ وما الذي يؤكد له 

بأن التقارير المالية التي تنشرها الشركة تبين الوضع المالي الحقيقي للشركة؟ وما الذي يضمن 

يضمن للموظف بأن الشركة التي يعمل لديها  للمقرض بأنه سيسترد قيمة قرضه؟ وما الذي

ستستمر في العمل وتؤمن له لقمة عيشه في المستقبل المنظور؟ وما الذي يضمن للمجتمع بأن هذه 

الشركة ستستمر في التوظيف، وإنتاج الخدمات والسلع، وتوليد قيمة مضافة تدعم الوضع 

صالح على حقوقهم في الشركة؟ االقتصادي في الدولة وتعززه؟ وكيف يحصل جميع أصحاب الم

 اإلجابة: الحوكمة.

  تتبوأ الحوكمة أهمية خاصة في أجندة المال واألعمال في الوقت الراهن، لما تعود به من نفع على

أهمية الحوكمة في اآلونة األخيرة عندما أطاحت األزمة  وقد برزتالشركات والمجتمع بأسره 

الدول المتقدمة والنامية، وبالرغم من ذلك، فإن مفهوم  المالية العالمية باقتصاديات عدد كبير من

 بعض الشيء لدى الكثير من الفئات في المجتمع. الحوكمة اليزال مبهماً 

  ولى لإلنسانية. وجود سياسيات للحوكمة في بل هو قديم منذ العصور األ ،جديدبمبدأ الحوكمة ليس

من  هي وارد المتاحة والتيالمؤسسات الحكومية يضمن حسن التصرف بالمال العام والم

 صالحيات الجهة استغاللها لمصلحة المجتمع.

 تطبيق سياسات الحوكمة لحماية المال العام من الفساد المالي واإلداري بت جميع الحكومات أبد

جراءات المعتمدة في الوصول للنتائج والغايات ولتقليل المخاطر المترتبة على عدم اتباع اإل

 .ظاهرها وباطنها صحيحة وسليمة المطلوبة وإن كانت في

 مؤسسة التمويل  ال يوجد إجماع في األدبيات على تعريف موحد لمصطلح الحوكمة، فتعرف

كما «. النظام الذي يتم من خالله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها»الحوكمة بأنها:  IFC الدولية

عة من العالقات التي تربط بين مجمو» بأنها: OECD االقتصادي والتنمية تعرفها منظمة التعاون

كما «. القائمين على إدارة الشركة ومجلس اإلدارة وحملة األسهم وغيرهم من أصحاب المصالح

يوجد تعريف آخر للحوكمة يدور حول الطريقة التي تدار بها الشركة وآلية التعامل مع جميع 
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 بما فيهم اإلدارة التنفيذية نمن عمالء الشركة والمساهمين والموظفي اً أصحاب المصالح فيها، بدء

 .وأعضاء مجلس اإلدارة وانتهاء بآلية تعامل الشركة مع المجتمع ككل

  بشكل عام، فإن الحوكمة تعني وجود نظم تحكم العالقات بين األطراف األساسية في الشركة

ة )أعضاء مجلس اإلدارة، اإلدارة التنفيذية، المساهمين، إلخ( بهدف تحقيق الشفافية والعدال

ومكافحة الفساد ومنح حق مساءلة إدارة الشركة لحماية المساهمين والتأكد من أن الشركة تعمل 

 على تحقيق أهدافها واستراتيجياتها الطويلة األمد. 

 

 

 
 

 

 :تحقيق عدد من األهداف وأهمها إلىتهدف الحوكمة 

 

 الشفافية: 

، والتي يجب على اإلدارة الواعية تعتبر الشفافية من المفاهيم الحديثة والمتطورة في الحوكمة 

األخذ بها لما لها من أهمية على الشركة واألطراف المعنية بها. وتعني الشفافية االنفتاح والتخلي 

 عن الغموض والسرية والتضليل، وجعل كل شيء قابال للتحقق والرؤية السليمة.

  :المساءلة 

ذا حق يضمنه القانون وأنظمة الحوكمة لهم. يحق للمساهمين مساءلة اإلدارة التنفيذية عن أدائها وه

كما تضمن المساءلة مسؤولية اإلدارة التنفيذية أمام مجلس اإلدارة ومسؤولية المجلس أمام 

 المساهمين.

 :المسؤولية 

رفع الحس بالمسؤولية لدى شقي اإلدارة )مجلس ا إلدارة واإلدارة  إلىتهدف أنظمة الحوكمة 

من أعضاء مجلس اإلدارة بدرجة عالية من األخالق المهنية. التنفيذية( وأن يتصرف كل عضو 

كما تقر المسؤولية بالحقوق القانونية للمساهمين وتشجع التعاون بين الشركة والمساهمين في أمور 

 شتى منها الربح وتوفير فرص العمل وتحقيق االستدامة االقتصادية.

 :المساواة 

.ٍ يقصد بها المساواة كما سواءلمستثمرين وكبارهم؛ المقصود بالمساواة هنا المساواة بين صغار ا

بين المستثمرين المحليين واألجانب على حد فعلى سبيل المثال، فإن مالك السهم الواحد يمتلك 

الحقوق نفسها التي يمتلكها مالك المليون سهم كالتصويت والمشاركة في الجمعية العمومية، 

 الخ. رباح،ومساءلة مجلس اإلدارة، وحصة من توزيع األ

 

 ومن األهداف األخرى للحوكمة:
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 المشاركة 

  الشمولية واالتفاق 

 الحماية القانونية 

  الكفاءة والفعالية 

 

 

 

 

 

 

 

  تقوم الجهات الحكومية بفرض سياسيات الحوكمة على المشاريع بناء على حجم المشروع ومدى

ن تتم من خالل نظام محكم أهميته. فعلى سبيل المثال، المشاريع التي تخص النظام األمني يجب أ

يضمن عدم تسرب المعلومات. فأحد سياسات الحوكمة في المثال السابق قد تكون حكر اختيار 

افة بنود قانونية إضو أو حصر التعامل مع موردين وطنيين أالموردين من ضمن قائمة مصغرة 

 ثر لضمان عدم التالعب.عالية األ

 استغالل موازنة المشروع وعدم تعدي الحد األعلى  خرى لحوكمة المشاريع هومثلة األأحد األ

المسموح به دون الحصول على موافقات معينة. نرى في كثير من األحيان اشتراط نسبة معينة 

على القيمة الكلية للمشروع والتي يمكن لمدير المشروع أن يتحكم في السعر النهائي من خاللها 

 وتوضيح االستفسارات المطلوبة.وخالف ذلك يجب أن يتم من خالل إجراء معتمد 
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 الهيكل التنظيمي للجهات الحكومية

 

  التسلسل اإلداري للشركة كما يوضح  حيوض وإطارالهيكل التنظيمي للجهة الحكومية هو شكل

خطوط السلطة والمسؤولية داخل التنظيم ومواقع الوظائف وارتباطاتها اإلدارية والعالقات بين 

الهيكل التنظيمي ألي مؤسسة التعرف على الوحدات واألقسام  إلىيستطيع الناظر  األفراد حيث

 داخل المؤسسة والمسؤوليات والسلطات فيها.

  ظهور النزاع والتعارض بين الوحدات  إلىأن وجود أي خلل في الهيكل التنظيمي قد يؤدي

 غير مسؤولة. اتخاذ قرارات إلىالتنظيمية مما يسبب تأخر في صنع القرارات أو يؤدي 

  األدوات الفاعلة التي تمكن المؤسسة من تحقيق األهداف بسهولة حيث  أحديعتبر الهيكل التنظيمي

يتم سير األعمال بين الوحدات التنظيمية بشكل منظم ومرن يضمن سرعة اإلنجاز ويساعد على 

 الرقابة واالنضباط.

 

 يتكون الهيكل التنظيمي من عناصر مهمة هي:

 

 يا: وتشميل اعلى جزء من الهيكل التنظيمي وهو المكان الذي يمكن رؤية المؤسسة اإلدارة العل

 ككل.

  اإلدارة التشغيلية: حيث تمثل قاعدة المنظمة وتضم الموظفين القائمين على األعمال الرئيسية

 للمؤسسة مثل إنتاج السلع أو توفير الخدمات أو ما شابه

  السلطة بين اإلدارة العليا واإلدارة التشغيلية لوسطى هيكلااإلدارة الوسطى التنفيذية: تشمل اإلدارة 

  الوحدات االستشارية: وهي تلك التي توفر خدمات تساند الوحدات التشغيلية مثل مهام التخطيط

 والرقابة وتوفير المعلومات

 الوحدات الداعمة: تتولى الوحدات الداعمة توفير العديد من الدعم الداخلي التي تحتاجها الوحدات 

 التنظيمية 

الوحدة الثالثة: الهيكل التنظيمي للجهات 
 الحكومية والتحديات التي تواجهها

  :األول فالهد

 الهيكل التنظيمي  •

دارة المشا •  ريعالهياكل التنظيمية وا 

 الدليل المؤسسي إلدارة المشاريع •

التحديات في إنجاز المشاريع الخاصة  •
 بالجهات الحكومية
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 الهياكل التنظيمية وإدارة المشاريع

 

 

 

 الهيكل التنظيمي للجهات الحكومية

 

 الهياكل الوظيفية:

  مثل المالية والموارد البشرية  مختلفة قسامأعضاء الفريق في أهيكلية تنظيمية معروفة حيث يعمل

شروع ضعيفة. عارتهم للعمل في مشروع معين حيث تكون سلطة مدير المإوالتشغيل ويمكن 

 ة عن الموظفين.يداري )رئيس قسم( زمام المسؤولو اإلأيتولى المدير الوظيفي 
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 المشاريع:لقائمة على الهياكل الوظيفية ا

  المنظومة اإلدارية مهيكلة حسب المشاريع وتتغير بتغير عدد المشاريع وحجمها وال توجد في

فراد ومدعوم بشكل كبير ولديه سلطة عالية في ومدير المشروع هو مدير لأل ،الغالب أقسام إدارية

التحكم. يمكن القول بأن المشروع يكون عبارة عن قسم أو إدارة مستقلة شبيه بالوحدات التنظيمية 

 الموجودة في الهياكل الوظيفية.

 

 

 

 الهياكل المصفوفية:

 وع معتمد. يقع منظمة هجينه حيث أن األفراد لهم مدير وظيفي أو إداري والمشاريع لها مدير مشر

العبء األكبر في المصفوفة القوية على مدير المشروع بينما يكون للمدير اإلداري السلطة األكبر 

في حال المصفوفة الضعيفة. وتشترك السلطة بين المدراء اإلداريين ومدراء المشاريع في 

 المصفوفة المتوازنة. 

  لقائمة االهياكل والوظيفية الهياكل لذلك فان الهياكل المصفوفية هي عبارة عن مزيج من صفات

ويكون دور مدير  أكثرالمشاريع. تحتوي المصفوفات الضعيفة على صفات تنظيمية وظيفية على 

. بينما تضم المصفوفات القوية صفات أكثرال  أو مسرع للمشروع المشروع هو عبارة عن منسق

طة واضحة ومفرغ للعمل في ويكون مدير المشروع ذو سل أكثرالمشاريع القائمة على الهياكل 

مدير المشروع ولكنه  إلىالمشروع وإدارة عناصره. بينما المصفوفة المتوازنة فهي تلتمس الحاجة 

 .المشروع وعناصرهال يتمتع بالسلطة الكاملة على 
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 الضعيف الهيكل المصفوفي

 

 
 

 

 المتوازن: الهيكل المصفوفي
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 القوي الهيكل المصفوفي

 

 
 

 

 :كبلمرالهيكل ا

  تتضمن العديد من المنظمات جميع هذه الهياكل على مستويات متنوعة. فعلى سبيل المثال، قد تقوم

المؤسسة بإدارة أغلب مشروعاتها باستخدام مصفوفة قوية، ولكن تسمح بإدارة المشروعات 

 الصغيرة بواسطة األقسام الوظيفية.
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 كومية له دور كبير في إدارة المشروع أن فهم نمط وطبيعة الهيكل التنظيمي في المؤسسة الح

ونجاحه. فالجهات الحكومية الخدمية والتي ال تملك مشاريع حيوية تقوم بتطويرها يمكن لها أن 

ة ظتلتزم بالمصفوفات الضعيفة. بينما المؤسسات الحكومية التي تقوم بإدارة وتمويل مشاريع باه

 القوية.  الثمن وعظيمة األثر يمكن لها أن تعمل وفق المصفوفة

  من النادر أن تكون هناك مؤسسات حكومية تعمل بالهياكل الموجهة بالمشاريع، حيث أن هذا النوع

من الهياكل التنظيمية يتم العمل به في شركات اإلنشاءات والمقاوالت أو شركات البحث العلمي أو 

ستمرارية المؤسسات القائمة على تقديم استشارات هندسية والمعتمدة على وجود مشاريع ال

 وجودها في الساحة التجارية.
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 موضوع للنقاش ،،،

 

 لهيكل التنظيمي الوظيفي في إدارة المشاريع؟ااذكر الفوائد والمساوئ الستخدام ( 1

 

 

 الجواب

 
 

 اريع؟لهيكل التنظيمي القائم على المشاريع في إدارة المشااذكر الفوائد والمساوئ الستخدام ( 2

 

 

 الجواب
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 لهيكل التنظيمي المصفوفي في إدارة المشاريع؟ااذكر الفوائد والمساوئ الستخدام  (3

 

 الجواب
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 أسئلة للمراجعة ،،،

 

 المشروع؟   ( في أي من الهياكل التنظيمية التالية يقوم المدير الوظيفي بإدارة موازنة 1

A. .الهيكل القائم على المشاريع 

B. .الهيكل المصفوفي الضعيف 

C. .الهيكل المصفوفي المتوازن 

D. .الهيكل المصفوفي القوي 

 

 

 الجواب

في المؤسسة ذات الهيكل المصفوفي الضعيف، يقوم المدير الوظيفي بإدارة موازنة المشروع. وفي المؤسسة 

تكون إدارة ميزانية المشروع من مهام مدير  على المشاريع، ذات الهيكل المصفوفي القوي والهيكل القائم

المشروع، بينما في تنظيم المصفوفة المتوازن، تكون إدارة الميزانية مشتركة بين مدير المشروع والمدير 

 الوظيفي،

 هو الجواب الصحيح. «ب»الخيار  

 

 

 

لمشروع، ما نوع الهيكل التنظيمي ( يقوم راشد بمراجعة المدير الوظيفي في جميع احتياجات ومتطلبات ا2

 للجهة التي يعمل بها راشد؟

A. .الهيكل القائم على المشاريع 

B. .الهيكل المصفوفي القوي 

C. .الهيكل المصفوفي المتوازن 

D. الهيكل المصفوفي الضعيف 

 

 

 الجواب

ل في المؤسسات ذات الهيكل المصفوفي الضعيف، ليس لمدير المشروع أي سلطة على الموارد والميزانية ب

 ويحتاج إلذن من المدير الوظيفي الستخدام هذه الموارد.

 هو الجواب الصحيح.« د»الخيار  
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 الدليل المؤسسي إلدارة المشاريع

  الدليل المؤسسي إلدارة المشاريع هو مجموعة من اإلجراءات المعتمدةProcedures  

 Templatesمتعددة نماذج إلى اإلجراءات باإلضافةإلنهاء تلك Forms الضرورية  االستمارات

 تسهل عملية التدوين والمتابعة. 

  من الضروري أن يكون لكل جهة حكومية دليل مؤسسي إلدارة المشاريع يتناسب مع طبيعة عملها

ونوع المشاريع التي تقوم بإدارتها. في الغالب تكون لكل جهة حكومية مهام مجتمعية محددة 

ة كذلك. وجود دليل مؤسسي إلدارة المشاريع وبالتالي فان مشاريعها تكون ذات تخصصات محدد

 يحتوي على الفوائد التالية:

يقلل من حجم االختالف بين مدير المشروع واألعضاء وبين مدير المشروع والمدراء  .1

 اإلداريين

يعزز من مفهوم الحوكمة ويجعل جميع اإلجراءات تسير في االتجاهات الصحيحة وبالشكل 

 الصحيح

 بين الجهات المختلفة يسهل تحديد المسؤوليات .2

 يضمن عملية التحسين المستمر .3

 مرجع معتمد إلىيساعد الموظفين الجدد على فهم طبيعة العمل واالستناد  .4

 

  ال يتم تطوير دليل مؤسسي إلدارة المشاريع ووضعه لسنوات بدون تحديث فانه وفقا للمتغيرات

الضروري على المؤسسات من  أصبحالخارجية والتطور السريع في عالم التكنولوجيا فانه 

الحكومية االستناد على دليل محدث باستمرار. وجود دليل مؤسسي قديم ال يتوافق مع الظروف 

الحالية هو شبيه بعدم وجوده من األساس. لذلك لضمان فاعلية الدليل يجب على المؤسسة أن تقوم 

 اريع السابقة. بتطويره وتنقيحه باستمرار وفقا للمتغيرات والدروس المستفادة من المش

 

  أخرى، إال أن الدليل المثالي  إلىقد تختلف محتويات الدليل المؤسسي إلدارة المشاريع من مؤسسة

 يجب أن يحتوي على المجاالت التالية:

جميع اإلجراءات الالزمة إلدارة المشروع مثل كيفية التقديم على موازنة للمشروع أو خطوات    -

ييري. يجب أن تكون اإلجراء واضح ويجب تحديد مسؤوليات الحصول على موافقة األمر التغ

األطراف المعنية في إنهاء اإلجراء نفسه. فلكل إجراء مالك أو مستفيد باإلضافة لألطراف 

 المشاركة في الوصول للمخرجات المطلوبة من كل إجراء.

يمة الكلية السياسات الخاصة بالمشاريع مثل النسبة المحددة التي يمكن تجاوزها في الق   -

للمشروع أو حجم التغيير الممكن في نطاق عمل المشروع. تشمل السياسات كذلك مستوى 

 المخاطر المقبول لدى المؤسسة والتي يجب على مدير المشروع عدم تجاوزه. 

التعريفات الخاصة بتوحيد الفهم لدى األفراد العاملين في إدارة المشروع مثل تعريف "عالي    -

 منخفض االحتمالية" أو "متأخر بشكل كبير"الخطورة" أو "

االستمارات الضرورية إلنهاء األعمال الروتينية. حيث أن هناك استمارات خاصة باعتماد    -

فرق العمل في المشروع أو االستمارة الخاصة بتكليف مدير المشروع أو استمارات 

 المراسالت المالية

ليومية في المشاريع مثل نموذج سير األعمال ونموذج النماذج والسجالت المتعلقة بالمتغيرات ا   -

 الجداول الزمنية وسجل المخاطر والقضايا والمشكالت

 Process Flow Chartرسم بياني يوضع سير العمليات الرئيسية    -
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 التحديات في إنجاز المشاريع الخاصة بالجهات الحكومية

 

ز المشاريع والتي تقد تعيق تحقيق األهداف في الوقت هناك عدة تحديات تواجه المؤسسات الحكومية في إنجا

المحدد وضمن الموازنة المعتمدة للمشروع. سوف نتطرق هنا بشكل عام عن العقبات والتحديات ونقاط 

 :الضعف التي قد تعاني منها بعض المؤسسات في القطاع العام

 :وجود هياكل تنظيمية ال تدعم إدارة المشاريع .1

كومية في منظومتها نظام مصفوفي ضعيف حيث انه ال يولي إدارة تتبع بعض الجهات الح

المشاريع األهمية وال يعطي مدير المشروع الصالحية والقوة الالزمة إلدارة المشروع. ينتج عن 

هذه المسالة بطئ في عملية اتخاذ القرارات بسبب ازدواج المسؤوليات وكون مدير المشروع 

مهامه سوى  مجرد ممثل أو مندوب حيث ال تتعدى

 التنسيق والمتابعة

 

 

 

االعتماد على جهات خارجية في تطوير وإنجاز  .2

 :المشاريع

نقصد بهذه النقطة تفويض شركة خاصة بالقيام على إدارة 

اهم األمثلة بهذا الخصوص هو  أحدالمشروع بما يتوافق مع رؤية وأهداف الجهة الحكومية. 

نظام إلكتروني أو أصول ذات بصلة بعمل  تفويض شركة استشارات هندسية بتصميم مبنى أو

 المؤسسة. تكمن المشكلة في االعتماد على جهة خارجية في القضايا التالية:

يمكن لالستشاري أن يبالغ في مواصفات المشروع بغرض عدم التأخر في تأمين الموافقات  (1

 من أصحاب العالقة

روع أو تمر بأزمات مالية تحول بينها يمكن للشركة الخاصة أن تعلن إفالسها قبل إنهاء المش (2

 وبين إنجاز المشروع

قسم خاص متخصص في العقود لكي تتمكن من إغالق أي ثغرة  إلىتحتاج الجهة الحكومية  (3

 يمكن للشركة الخاصة استغاللها

ال يمكن للمؤسسة الحكومية في كل األحوال فرض الطاقم العامل على المشروع حيث تقوم  (4

 ة بالعادة في توظيف عمالة غير ماهرة لتقليل األجورالشركات الخاص

تقوم الشركات الخاصة بالمماطلة في العمل في حال الحصول على فرص استثمارية في  (5

 أماكن أخرى وذلك استغالال لبعض الثغرات التعاقدية

 

 :عدم وجود آلية أو دليل معتمد إلدارة المشاريع .3

لى الموظفين األوائل واألكثر خبرة في تسيير أمور تعتمد بعض المؤسسات في القطاع العام ع

المشاريع حيث ال توجد آليات مكتوبة ومتفق عليها. في مثل هذه الظروف يتم االعتماد بشكل كلي 

على تواجد أصحاب الخبرة وبالتالي تواجه المؤسسة الصعوبة في ضخ الدماء الشابة والجديدة في 

رة غياب للمعلومة وطريقة العمل عن الموظفين العمل ويعتبر غياب الموظف من أهل الخب

 الباقيين.

 :التأثر بالمتغيرات الخارجية .4

تتأثر المؤسسات الحكومية كسائر الشركات باألوضاع الخارجية سواء خارج الدولة أو داخلها. 

 األمثلة الحالية هي هبوط أسعار النفط والذي ينعكس على تمويل المشاريع الحكومية. أحد
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 إدارة التغييرابع: الفصل الر

 

 األهداف 

 

 ، ستتمكن من:فصلفي نهاية هذه ال

 حتمية التغيير وضرورتهالتعرف على  .1

 مكونات التغييرالتعرف على  .2

 أداء التحكم المتكامل بالتغيير .3

 والتحكم فيهاتحديد المخاطر  .4
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 مقدمة

مجال المشروع أو الجدول  أحد اهم أسباب فشل المشاريع هو كثرة التغييرات التي تطرأ على •

 الزمني أو موازنة المشروع الكلية.

لم يتم  إذاأنها لن تكون أداة فاعلة إلدارة المشروع  إلىمهما كانت خطة المشروع شاملة ومنطقية،  •

 تطبيق عمليات التحكم بالتغيير.

وكذلك  التخطيط للمشروع وإنشاء خطة متفق عليها تؤثر بشكل كبير على نجاح المشروع أو فشله، •

 إنشاء نظام محكم إلدارة التغيير فهو يؤثر بشكل مباشر في نجاح المشروع

أنه في حال مواجهة المشروع ألي  PMBOK® يوصي معهد إدارة المشاريع من خالل دليل •

قضايا خالل تنفيذ العمل، يجب إصدار طلبات التغيير والتي يمكن أن تؤثر على اإلجراءات، مجال 

 جدول الزمني، أو متطلبات الجودة.المشروع، التكلفة، ال

كمدير مشروع، إذا لم تكن خطة المشروع محدثة ومتجددة فإنك ال تملك خطة. وبالتالي فإن فاعلية  •

درجة كبيرة. في حال اعتماد أي طلب للتغيير فإن الخطة  إلىالخطة في إدارة المشروع سوف تقل 

 القة.أصحاب الع إلىسوف يتم التعديل عليها وإعادة إرسالها 

على متغيرات كثيرة ونقاط حرجة يجب مراعاتها  تحتويعمليات التحكم بالتغيير ليست سهلة فهي  •

ولكنها في المقابل تعطي القوة للسيطرة على الكم الهائل من التغيير خالل سير المشروع وتمكن 

 مدير المشروع من التحكم بالمشروع وليس العكس.

معينة ولو كانت مهمة ليس بالضروري يعني تطبيق إن مجرد ورود طلبات تغيير من مصادر  •

التغيير أو ضرورة التقيد به. جميع طلبات التغيير يتم دراستها كل واحد على حده ويتم رفضها أو 

 قبولها بعد ذلك.

من الجدير بالذكر انه خالل التخطيط للمشروع، )أي على سبيل المثال عند تطوير هيكل تجزئة  •

جال المشروع( فإن التغيير يكون سهل وغير رسمي ألن تنفيذ األعمال لم األعمال أو كتابة بيان م

يبدأ بعد. ولكن في المقابل لطالما أن خطط المشروع تم اعتمادها واالتفاق عليها فأن التغيير يجب 

 في أي حال من األحوال أن يمر عبر قنوات رسمية.

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 *PMI   أوPMP   أوPMPBOK  هي عالمة مسجلة لمعد إدارة المشاريعProject Management Institute 

 غييرالتمقدمة عن  حدة األولى:الو 

 وضرورتهحتمية التغيير : التعرف على األول لهدفا
 ومصادره

 مقدمة •

 حتمية التغيير •

 فوائد التغيير •

 مصادر التغيير •
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 هل التغيير أمر غريب للغاية؟

 

هناك انطباع عام حول المتغيرات التي تطرأ على المشروع  •

خالل مراحل التطبيق وهو أن التغيير امر سلبي وحدوثه ما 

دليل على سوء التخطيط. في الحقيقة هذا معتقد خاطئ هو إال 

حد كبير ألن التغيير هو أمر متوقع قد يصادف أي  إلى

 مشروع حيث أنه ال يوجد مشروع قد تم تنفيذه بدون متغيرات.

فشل المشروع  إلىال شك أن التغيير قد يؤدي بعض األحيان  •

ليه واستحداث نظام متكامل لتقليل آثاره أو انحرافه عن الهدف الرئيسي وهنا ال بد من السيطرة ع

 السلبية.

 

 

 لماذا التغيير أمر طبيعي في أي مشروع؟

 

 توجد ثالث أسباب رئيسية ال تجعلنا نقلق في حال حدوث تغيير طارئ على أحد عناصر المشروع:

منتج أو خدمة فريدة من نوعها، أي لم يتم  إلىالمشروع هو في نهاية المطاف السعي للوصول  •

شاءها من قبل في نفس الظروف ومن قبل نفس الفريق. لذلك فأن الشكل النهائي للمنتج أو الخدمة إن

أو النتيجة هو في طبيعة الحال غامض حيث تبدو األمور في الوضوح في مراحل متقدمة نوعا ما 

 « االتضاح التقدمي»وهذا ما يطلق عليه 

يش في عصر مليء بالمتغيرات والتقلبات االقتصادية والثورات التقنية والتي تقد تحول نحن نع •

دون تحقيق المشروع بالتكلفة والجدول الزمني المحدد سواًء في صالح المشروع أم العكس. لذلك 

نحاول عن طريق دراسة المخاطر تقليل المفاجآت التي قد يتعرض لها المشروع إال أنه ليس من 

 أن تصادف المشروع بعض المخاطر التي لم تكن في الحسبان.الغريب 

المشروع هو عبارة عن عدد كبير من العناصر مثل الجودة والكلفة ورضا المتعامل وغيرها من  •

العناصر المرتبطة ببعضها ارتباط تكاملي وفي حال تأثر أي عنصر فإن المشروع قد يتعرض 

حاب العالقة بتغيير متطلباته فإنه قد يتأثر بيان مجال أص أحدللتغيير. فعلى سبيل المثال، لو قام 

 المشروع أو هيكل تجزئة األعمال
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 مصادر وأهم أسباب التغيير 
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 مكونات نظام إدارة التغيير 

 

   PMI® العمل الخاص بمعهد إدارة المشاريع في الواليات المتحدة إطارعملية التغيير من 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* PMI  أو PMP  أو PMPBOK  هي عالمة مسجلة لمعد إدارة المشاريعProject Managemnet Insititute  

 

 غيير وعملياتهالتمكونات  دة الثانية:حالو

 مكونات التغييرالتعرف على  األول: لهدفا
 مكونات نظام إدارة التغيير  •

 عمليات إدارة تكامل المشروع •

نظرة شاملة حول عمليات إدارة تكامل  •

 المشروع
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 نظرة شاملة حول عمليات إدارة تكامل المشروع

 

 شروع؟ماهي اإلدارة المتكاملة للم

قرارات مدروسة وشاملة لجميع وجهات النظر.  إلىتكمن أهمية اإلدارة المتكاملة للمشروع في الوصول 

تضمن إدارة تكامل المشروع العمليات واألنشطة الالزمة لتحديد، تعريف، دمج، توحيد، وتنسيق عمليات 

يات البدء والتخطيط وأنشطة إدارة المشروع المختلفة ضمن مجموعات عمليات إدارة المشروع )عمل

 والتنفيذ والمراقبة واإلغالق(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتكون إدارة تكامل المشروع من ستة عمليات وهي:

 Develop Project Charterتطوير ميثاق المشروع )عملية بداية(  .1

هي العملية التي يتم فيها تطوير وثيقة ترخيص المشروع أو المرحلة حيث أن المرحلة تعتبر 

ستقل، والتي يتم توثيق المتطلبات األولية التي تحقق حاجات وتوقعات أصحاب العالقة مشروع م

 وترخص مدير المشروع للبدء في مهمته اإلدارية

 Develop Project Management Planتطوير خطة إدارة المشروع )عملية تخطيط(  .2

تنسيق جميع الخطط العملية التي يتم فيها توثيق األفعال الضرورية لتعريف وتحضير ودمج و

 الثانوية من المناطق المعرفية األخرى مثل المجال والوقت واالتصال والكلفة وغيرها من الخطط

 Direct and Manage Project Executionتوجيه وإدارة تنفيذ المشروع )عملية تنفيذ(  .3

 اف المشروع.هي العملية التي يتم فيها إنجاز العمل المعرف في خطة إدارة المشروع لتحقيق أهد

 Monitor and Control Project Workالمراقبة والتحكم بعمل المشروع )عملية مراقبة وتحكم(  .4

هي العملية التي يتم فيها تتبع ومراجعة وتصحيح تقدم المشروع لتحقيق أهداف األداء المعرفة في 

 خطة إدارة المشروع

 Perform Integrated Change Controlعملية مراقبة وتحكم( بالتغيير )أداء التحكم المتكامل  .5

هي العملية التي يتم فيها مراجعة جميع طلبات التغيير وتصديقها وإدارة تغييرات المنتجات 

 وأصول العملية التنظيمية ووثائق المشروع وخطة إدارته
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 :Close project or phase إغالق المشروع أو المرحلة )عملية إغالق( .6

إنهاء جميع األنشطة ضمن مجموعات عمليات إدارة المشروع إلنهاء  هي العملية التي يتم فيها

 المشروع أو المرحلة بشكل رسمي

 

 

 أداء التحكم المتكامل بالتغيير )عملية مراقبة وتحكم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت التغيير أداء التحكم المتكامل بالتغيير هي العملية التي يتم فيها مراجعة جميع طلبا

رات تصديق على التغييرات )الضرورية والمهمة(. كما تشمل العملية إدارة تغييوال

 المنتجات وأصول العملية التنظيمية ووثائق المشروع وخطة إدارة المشروع

تى نهايته. مر ضروري ويتطلب تفعيل العملية منذ بداية المشروع حأالتحكم بالتغيير 
المشر ع وبيان مجال المشروع إدارة طلبات التغيير تضمن الحفاظ على خطة 

ر التغييرات بعناية وحذر وبشكل مستم طريق إدارةوالمخرجات األخرى وذلك عن 
 ومتكرر حيث نضمن عدم تطبيق أي طلب تغييري غير معتمد أو مصدق

 أصحاب العالقة بالمشروع بعض أحدكثير ما يصادف مدراء المشروع حين يطلب 
ون عبر الحذر بأن طلبات التغيير يجب أن تك نه يجبأالتغييرات بشكل شفهي، إال 

ر.قنوات رسمية ويجب توثيقها وتبرير أسبابها وإدخالها إلى نظام إدارة التغيي  
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 األنشطة المرتبطة بعملية أداء التحكم المتكامل بالتغيير

 

 خالل العملية؟ ماهي األنشطة التي ربما تتم 

 المتكامل بالتغيير يتم: نه من خالل عملية التحكمأستويات متفاوتة من التفصيل، حيث هناك أنشطة على م

 التأثير على العوامل التي تحيط بالتحكم المتكامل بالتغيير لتطبيق التغييرات المصدقة فقط -

التباطؤ في اتخاذ القرارات  مراجعة وتحليل وتصديق طلبات التغيير األساسية بشكل سريع الن -

 يمكن أن تؤثر سلبا على الزمن والكلفة والمتطلبات األخرى

 إدارة التغيير المصدقة والتنسيق فيما بينها خالل المشروع  -

 مراجعة واعتماد أو رفض الطلبات التصحيحية أو الوقائية الموصى بها -

 توثيق تأثيرات طلبات التغيير واألمور المتعلقة بها -

 

 

 صالحية اعتماد طلبات التغيير

البد من وجود سلطة العتماد طلبات التغيير وتولي المسؤولية القانونية واألثار الناجمة عن كل تغيير. في 

الممارسات المؤسسية، يعطى مدير المشروع السلطة لتصديق أنواع محددة من طلبات التغيير وتكون تلك 

 المشروع.السلطة معرفة في وثيقة أدوار ومسؤوليات 

 

 ولكن ماذا عن طلبات التغيير ذات التأثير العالي على المشروع؟

هنا ال بد من وجود هيئة أو لجنة التحكم بالتغيير والتي تكون مسؤولة عن تصديق أو رفض طلبات التغيير. 

التخاذ بما أن اللجنة متغيرة، فيجب أن يتم تحديد جميع أدوار األعضاء بشكل مناسب وعدد األصوات الكافية 

القرار. كما أنه البد من وجود رئيس للجنة يضمن عدم تضارب المصالح من جهة أو عدم تهرب بعض 

األعضاء من اتخاذ القرار من جهة أخرى. في معظم المؤسسات يتم اإلشارة للجنة بمسميات عديدة مثل لجنة 

  المناقصات أو لجنة المشتريات أو لجنة العقود أو لجنة إدارة المشاريع.

 غييرلتحدة الثالثة: التحكم باالو 

 أداء التحكم المتكامل بالتغيير: األول لهدفا

أداء التحكم المتكامل  األنشطة المرتبطة بعملية •
 بالتغيير

 د طلبات التغييرصالحية اعتما •

ما يجب على مدير المشروع فعله للتحكم  •
 بالتغيير
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 :يجب على مدير المشروع فعله للتحكم بالتغييرالذي ما 

 وقت أسرعأحرص على جمع المتطلبات بشكل شامل في  •

 اقض وقت كافي إلدارة المخاطر •

 قم بوضع احتياطي للكلفة والوقت  •

 تأكد من وجود عملية خاصة بالتحكم بالتغيير •

 الخاصة بالتغييراحرص على اتباع تعليمات العملية  •

 قم بإنشاء قوالب ونماذج خاصة بالتغيير •

 وضح جميع األدوار والمسؤوليات في اعتماد طلبات التغيير •

 فكر في إعادة تقييم جدوى المشروع أو إلغاءه في حال كانت طلبات التغيير كثيرة جدا •

 فقط قم بتطبيق طلبات التغيير المعتمدة •

 

 ية مراقبة وتحكم(أداء التحكم المتكامل بالتغيير )عمل

 آلية العمل

 :المدخالت •

خطة إدارة المشروع: تنتج خطة إدارة المشروع من عملية تطوير خطة إدارة المشروع  .1

 وهي عملية تخطيط من إدارة تكامل المشروع

معلومات أداء العمل: تنتج معلومات العمل من عملية توجيه األعمال وإدارة تنفيذ  .2

 ارة تكامل المشروعالمشروع وهي عملية تنفيذ من إد

طلبات التغيير: تنتج طلبات التغيير كمخرجات عن جميع عمليات المراقبة والتحكم  .3

 والعديد من عمليات التنفيذ. قد تكون طلبات التغيير عبارة عن أفعال تصحيحية أو وقائية 

 . في الغالب ال تؤثر األفعال هذه على خطط.وإصالح العيوب

 العوامل المحيطة بالمشروع. .4

 صول العملية التنظيمية.أ .5
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 األدوات والتقنيات: •

تحكيم الخبير: ال بد من االستفادة من الخبرات الخارجية الن خبرة فريق المشروع في  .1

قرارات  إلىنهاية المطاف محدودة. أن توسيع نطاق وجهات النظر يساعد على الوصول 

 صحيحة. يمكن أن تتوفر الخبرة عن طريق:

 المستشارون .2

 ت الصلةاألطراف ذا .3

 مؤسسات تقنية أو فنية .4

 شركات صناعية أو مشابهة في مجال العمل .5

 مكتب إدارة المشروع .6

اجتماعات التحكم بالتغيير: لجنة التحكم بالتغيير مسؤولة عن اجتماعات ومراجعات  .7

 إلىطلبات التغيير وتصديق أو رفض تلك الطلبات. يتم توثيق جميع القرارات ونقلها 

 نفيذالمعنيين ومتابعة الت

 

 :المخرجات •

تحديثات حالة طلبات التغيير: تتم معالجة طلبات التغيير حسب نظام التحكم بالتغيير من  .1

أعضاء الفريق المخولين بذلك. يتم تطبيق طلبات التغيير  أحدقبل مدير المشروع أو 

المعتمدة من خالل عملية توجيه وإدارة تنفيذ المشروع. إن تحديث حالة الطلبات البد أن 

 ون فعل تلقائي بعد قبول أو رفض الطلب حيث يتم التدوين ضمن سجل طلبات التغيير.يك

تحديثات خطة إدارة المشروع: ما يتم تحديثه في خطة إدارة المشروع هو الخطط  .2

 أي خطط ثانوية إلىالمرجعية باإلضافة 

 تحديث وثائق المشروع: مثل سجل الطلبات وغيرها .3
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 لية تخطيط(تحديد المخاطر )عم

 الخطورة والسبب واألثر والتصنيف

 

 إجراءات التغيير )خطوة بخطوة(

تحدثنا سابقا بشكل رئيسي ومن مستوى عالي عن عملية إدارة التغيير بشكل متكامل واالن سوف نسلط 

  الضوء على تفاصيل العملية بشكل تسلسلي:
 تجنب مصادر طلبات التغيير .1

تركيز على إدارة التغييرات وإنما يجب عليه أن يقوم بدور احترازي دور مدير المشروع ليس فقط في ال

إلزالة أو إلغاء الحاجة للتغيير وذلك بالوصول للمسببات حيث من الطبيعي أن يكون هناك مصدر واحد 

 للعديد أو معظم طلبات التغيير.

 تحديد التغيير .2

ارير األداء واالنحرافات عن الخطة إن بعض طلبات التغيير قد تصدر من مدير المشروع وذلك نتيجة لتق

أصحاب  أحدالمرجعية، أو من الممكن أن تكون التغييرات ناتجة من راعي المشروع أو المتعامل أو 

المصلحة أو حتى من الفريق نفسه. هنا يتطلب على مدير المشروع العثور على طلبات التغيير والبحث عنها 

لكثير من أثار التغيير. تشير احدى الدراسات أن القيام بالتغيير إن وجدت ألن التغيير في وقت مبكر يحد من ا

 مرة! 100 إلىكلفة بمقدار قد يصل  أكثرفي وقت متأخر من المشروع قد يكون 

 حدة الرابعة: التحكم في المخاطرالو 

 والتصنيف: السبب واألثر رتحديد المخاط: األول لهدفا

 إجراءات التغيير خطوة خطوة: الهدف الثاني
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 قم بدراسة تأثير التغيير بشكل عام .3

حتى ولو كان بشكل مبدئي وعام، ال بد من النظر في تأثير التغيير على جوانب خاصة من المشروع. على 

على الموازنة الكلية  هو التأثيرتم اعتماد شراء المواد بكلفة اعلى من المخطط لها فما  إذابيل المثال، س

 للمشروع؟ هنا يتم دراسة التأثير على النطاق المعرفي الخاص بالتغيير.

 

 إنشاء طلب التغيير .4

الطلبات. قد  من الضروري أن يكون لدى فريق الشروع نموذج عام لطلبات التغيير وسجل خاص بتلك

يكون هناك تغيير في مجال المشروع أو ترتيب بعض األنشطة أو الوقت المستغرق للنشاط. وجود نموذج 

 له فوائد كثيرة منها: وسجل خاصلطلب التغيير 

 توحيد المعلومات المتوفرة في الطلب وضمان تواجد البيانات المهمة -

 معرفة مصدر التغيير والشخص المسؤول عن التغيير  -

 مقدرة على متابعة وتتبع الطلب التغييري ال -

 

 أداء التحكم المتكامل بالتغيير .5

 هنا يتم وضع جميع االعتبارات من حيث مدى تأثير التغيير على جميع عناصر وقيود المشروع

A.   :قم بتقييم التغيير 

تقييم التغيير يعتمد على عدة نقاط مهمة منها: هل التغيير ضروري ويصب في مصلحة 

كانت  إذاماذا قد يحدث إن لم يتم تطبيق التغيير؟ هل هناك حاجة ماسة للتغيير؟  المشروع؟

اإلجابة ال فأنه ال بد من النظر في رفض الطلب والتفرغ لألعمال األخرى األكثر أهمية. غالبا 

كان هناك طلب تغييري معين وقد تم  إذاما يتم الخلط بين إدارة التغيير وإدارة المخاطر. 

مسبقا ويوجد احتياطي مخصص فإن الطلب التغييري ال داعي له ألن كل ما في التخطيط له 

 نصابها الصحيح إلىاألمر هو اعتماد الخطة البديلة المعتمدة مسبقا إلعادة األمور 

 

B.  :ابتكر حلوال  مختلفة 

يجب التفكير خارج الصندوق والبحث عن بدائل الستيفاء متطلبات التغيير. من الممكن 

غيير في صالح المشروع والوصول لحلول تقلل من التهديدات وتزيد من الفرص. استغالل الت

كما ذكرنا سابقا فإن التغيير ممكن أن يكون صحي للمشروع وقد يرفع نسبة النجاح فأحيانا 

إنجاز العمل في الوقت الذي يرضي العميل وبالتالي  إلىزيادة الموارد أو العاملين قد تؤدي 

 مع العميل ذاته.  أكثرالقة وكسب فرص هناك فرصة لتحسين الع

المخرجات التي سوف تستغرق أسبوعين  أحدأصحاب العالقة قد طلب تغيير  أحدتخيل أن 

أفراد الفريق برفض الطلب ألنه سوف بحجة تأخير المشروع، بينما األسبوعين  أحدوقد قام 

لمشروع؟ هل هذا ال يندرجان في المسار الحرج وليس هناك تأثير على الموعد النهائي ل

 صحيح؟

 

C.  :اعتمد أو أرفض الطلب التغييري 

 إذاكان يختص بطريقة العمل، أما  إذايمكن لمدير المشروع الرفض أو الموافقة على الطلب 

األهداف الرئيسية  أحدكان الطلب يخص الخطط المرجعية للزمن والكلفة والنطاق أو 

عملية ألخذ مصادقتهم. هنا يجب معرفة للمشروع، فأنه البد من إدراج لجنة التغيير في ال

التي تفصل بين قرار مدير المشروع واللجنة. يتم بعد ذلك تنفيذ  thresholdsالنقاط الحرجة 

 التغيير من خالل عملية توجيه وإدارة تنفيذ المشروع.
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D. تحديث السجل الخاص بالطلبات التغيرية : 

ة الطلب واألسباب وراء قبوله أو نه يمكن معرفة حالأبما أن السجل هو مرجع الجميع، ف

 .رفصه ومن الشخص المعني

 

E.  قم بتعديل خطة إدارة المشروع أو الوثائق أو الخطط المرجعية حسب الحاجة 

الغرض من هذه الخطوة أن تكون جميع وثائق المشروع حديثة لالحتفاظ بمستوى عالي من 

شروع ضمن الخطط ووثائق الفعالية. لذلك يجب أن يتم إدراج األثار المترتبة على الم

المشروع المختلفة. على سبيل المثال: لو كان هناك تغيير في مجال العمل فيجب تحديث بيان 

 المجال، هيكل تجزئة األعمال، والمتطلبات، ومصفوفة متابعة المتطلبات وغيرها.

 

 تواصل مع أصحاب العالقة المتأثرين بالتغيير وقم بإدارة توقعاتهم .6

ة المهنية بإدارة المشروع وأن المشروع ال يتم إنجازه بمعزل عن أصحاب العالقة. هنا تكمن المعرف

التواصل الفعال مع أصحاب العالقة قد يقوي دور مدير المشروع ويرفع من فعالية إدارته للمشروع. ال 

ذلك تتردد في إخطار المتأثرين بالتغيير ومدى رغبتهم في تحمل التأثير وماهي توقعاتهم وآرائهم حول 

مؤثرين في نجاح المشروع. ماذا سوف يحدث لو قمت بتغيير المنتجات وتفاجأ  أطراففقد يكونوا 

 المستهلك النهائي بها عند انتهاء المشروع؟ ضع نفسك مكانه وسترى الفرق في نظرتك للواقع.

 

 قم بإدارة المشروع بناء  على اإلصدارات الحديثة لوثائق المشروع .7

د وثائق محدثة هو في واقع األمر عدم وجود وثائق من األساس. التحديث امر سبق وذكرنا أن عدم وجو

 ضروري ويجب أن يتم بشكل تلقائي. 

 هل خطة إدارة المشروع لديك محدثه؟
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 كيف يمكنك السيطرة على هذه الحاالت
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 الفصل الخامس: إدارة الجودة

 

 األهداف 

 

 ، ستتمكن من:فصلفي نهاية هذه ال

 التي قد تواجه المؤسسات فيما يخص إدارة الجودةالتحديات معرفة  .1

 التعرف على مفهوم إدارة الجودة .2

 التعرف على االعتبارات التي يجب إن يقوم بها مدير المشروع .3

   ISO 9001  فهم أسس ومبادئ نظام إدارة الجودة .4

 التعرف على البنية التحتية لضبط جودة المشاريع .5

مل الخاص بمعهد إدارة المشاريع في الواليات المتحدة الع إطارفهم عمليات إدارة الجودة من  .6

®PMI 

 وضمانها وضبطها لجودةلتخطيط القدرة على ال .7

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* PMI  أو PMP  أو PMPBOK هي عالمة مسجلة لمعد إدارة المشاريع Project Management Institute  
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 مقدمة

كثير من مدراء المشاريع ال يولون أهمية إلدارة الجودة بحجة عدم توفر الوقت للتخطيط للجودة  •

وضبط المخرجات. كذلك كثير من المؤسسات ال تلزم مدراء المشاريع والبرامج بوجود خطة 

 إلدارة الجودة.

 :إلىد التزام بمعايير الجودة خالل تنفيذ المشاريع قد يؤدي أو عدم وجو قلة االهتمام •

 ظهور عيوب في النتائج بشكل كبير –

 إجراءات تصحيحية أو إعادة العمل إلىهذه العيوب سوف تحتاج  –

وبالتالي فان اإلجراءات التصحيحية أو إعادة العمل سوف تستغرق وقت إضافي وتؤدي  –

 رفع تكلفة المشروع إلى

تأخر المشروع وعدم تحقيق مستهدفات الوقت  إلىفإن إهمال الجودة سوف يؤدي إذا بكل بساطة،  •

 والتكلفة وربما رضاء الممول أو المتعاملين

 إلىوعلى النقيض فأن االهتمام بالجودة وإعطائها القدر الكافي من الوقت والجهد قد يؤدي بال شك  •

 تجنب المشكالت عوضا عن إهدار الوقت في البحث عن حلول.

تقوم بإدارة برج سكني وبعد صب الخرسانة للطوابق للطابق األول قام  أنكعلى سبيل المثال  تخيل •

المعمل وتفاجأ بعدم  إلىممول المشروع بأخذ عينة من السقف وأخرى من األعمدة وتم إرسالها 

تطابقها مع متطلبات الجودة. ماذا تتوقع إن يحدث؟ وماهي الخسائر في حال تم هدم جميع ما تم 

 اءه؟ كم التكلفة والوقت الذي سوف يتم إهداره؟ وما هو المستقبل المهني لمدير المشروع؟بن

المؤسسات الجادة في الحصول على نتائج مستدامة على المدى البعيد والذي يعزز النمو  •

 واالزدهار تقوم بالسيطرة على الجودة بشكل محكم.

 مقدمة عن إدارة الجودة حدة األولى:الو 

 جودةإدارة ال: التعرف على األول لهدفا

 مقدمة 

  التحديات التي قد تواجه المؤسسات فيما يخص
 إدارة الجودة

 مفهوم إدارة الجودة 

 االعتبارات التي يجب إن يقوم بها مدير المشروع 

 أسس ومبادئ نظام إدارة الجودة  ISO 9001   
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 جودة:التحديات التي قد تواجه المؤسسات فيما يخص إدارة ال

 

 المستهلك النهائي إلىوجود التعارض عند تسليم المخرجات  •

 عدم توفر سياسات خاصة بإدارة جودة المشاريع أو عدم تفعيلها في حال توافرها •

 عدم وضوح المعايير التي يتم تقييم المخرجات بناء عليها •

 غياب التحديث المستمر لمعايير الجودة  •

 تنافى مع البيئة المحليةاكتساب معايير من بيئات مختلفة قد ت •

 االعتماد الكلي على الخبراء واالستشاريين في تحديد معايير الجودة •

 للعمليات التشغيلية وإدارة الجودةالخلط بين إدارة الجودة للمشاريع  •

 إهمال جودة المشروع كون المشروع مؤقت وتحميل العبء األكبر على المنفذ •

 

 

 ما هو مفهوم إدارة الجودة؟

 

 دة المشروع هي مدى استيفاء المشروع للمتطلباتإدارة جو •

 بعض النظريات: •

وقام بتعريف الجودة على  80/20جوزيف جورن: هو مبتكر القادة اإلدارية الشهيرة  –

 Fitness for Use« »اللياقة لغرض االستعمال»أنها 

-Plan-Doنفذ )-تحقق-افعل-إدوارد ديمن: هو مبتكر لدائرة التحسين المعروفة بـ خطط –

Check-Act) 

 Cost of Poorفيلب كروسبي: هو أول من بدء التفكير بمبدأ تكلفة الجودة الضعيفة  –

Quality  الصفرية  والعيوبZero Defects من التفتيش وهو معرف  والتجنب بدال

 «Conformance to Requirements« »مطابقة المتطلبات»الجودة بأنها 

 

 المشروعاالعتبارات التي يجب إن يقوم بها مدير 

 

يتطلب على مدير المشروع النظر في معايير الجودة المتبعة لدى الجهة المنفذة للمشروع أو حزمة  •

 العمل واقتراح تحسين السياسات والمواصفات والعمليات وفرض القيود لتالفي مشكالت الجودة

ضحية مراعاة الجودة في حال دراسة أي تغيير يخص الكلفة والمجال والوقت حتى ال يتم الت •

 بالجودة على حساب القياسات األخرى

 يجب تطبيق الجودة على األنشطة وحزم األعمال لتسهيل اإلدارة وضمان المخرجات •

 تفريغ الوقت الكافي للتفكير في الحقائق واألرقام ونتائج االختبارات وتحسين الجودة بشكل مستمر •

 ضمان الجودةتفويض األقسام المعنية بالتدخل إن لزم األمر مثل قسم ضبط و •

 التأكد من إن اإلجراءات والمواصفات والسياسات المتفق عليها يتم اتباعها بالشكل الصحيح •
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   ISO 9001أسس ومبادئ نظام إدارة الجودة

 

قامت اللجنة الفنية المشكلة من أعضاء من عدة دول فيما يخص تحديث متطلبات ومبادئ شهادة األيزو 

 التي من يتم تقييم المؤسسات من خاللها ومنحها الشهادة.  المعنية للجودة باعتماد المبادئ
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 البنية التحتية لضبط جودة المشاريع
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* PMI  أو PMP  أو PMPBOK  هي عالمة مسجلة لمعد إدارة المشاريعProject Management Institute  

 البنية التحتية لضبط جودة المشاريع حدة الثانية:الو 

 التعرف على: األول لهدفا

 تية لضبط جودة المشاريعالبنية التح 

  العمل الخاص بمعهد إدارة  إطارعمليات إدارة الجودة من
 PMI®المشاريع في الواليات المتحدة 

 )تخطيط الجودة )عملية تخطيط 

 )ضمان الجودة )عملية تنفيذ 

 )ضبط الجودة )عملية مراقبة وتحكم 
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 البنية التحتية لضبط جودة المشاريع:

 

 التركيز على الخدمات واألصول واألنظمة:  .1

تقوم المؤسسات الخاصة بالتركيز على الخدمات التي تشكل الجزء األكبر من األرباح لتحقيق نتائج عالية. 

ل أو األنظمة التي تصب في مؤشرات كذلك المؤسسات العامة يجب عليها التركيز على الخدمات أو األصو

 األداء المهمة للمؤسسة. يساعد التركيز على توفير الوقت والجهد في المجاالت المهمة للمؤسسة.

 

 تطوير المعايير والمواصفات وطرق العمل .2

بعد فرز المجاالت المهمة للمؤسسة وترتيبها حسب األهمية، يتم حصر جميع المتطلبات والنتائج المرجوة 

من خالل استبيانات أو اجتماعات  أنفسهمجمع التغذية الراجعة من المشغلين لألنظمة أو المتعاملين  ويتم

فردية أو جماعية. من الممكن في هذه المرحلة االستعانة بالخبراء واالستشاريين في تحديد المعايير 

العاملين في  إلىمعرفة يتم االعتماد عليهم بشكل كلي أو يتم نقل ال أالوالمواصفات ولكن من الضروري 

 المؤسسة بحيث تكون قادرة على توفير الدعم والتوضيح والتحديث بشكل منفرد في المستقبل.

 

 التطبيق وفقا لعمليات تأكيد وضبط للجودة .3

نتائج. يجب على العاملين في المشاريع أن يطبقوا عمليات تأكيد  إلىإن وجود معايير فائقة ال يكفي للوصول 

النتائج المرجوة. قد تشمل هذه العمليات النظر في النظام المتبع للموردين  إلىلوصول وضبط الجودة ل

 والتأكد من التزامهم بالمعايير.

 

 مراقبة أداء المخرجات والتحسين المستمر .4

على المدى البعيد، يتم مراقبة مخرجات المشاريع ومدى فعاليتها لتحقيق األهداف بشكل مستدام. مراقبة 

مسؤوليات فريق إدارة المشروع أو مدير المشروع. بينما مراقبة أداء  أحدل المشروع هي المخرجات خال

األصول أو النتائج أو القدرات هي من مسؤولية المستهلك أو المشغل. التغذية الراجعة من األطراف حول 

ابية ترحب كفاءة المخرجات هي المحرك األساسي لعملية التحسين المستمر. يجب إن يتم توفير بيئة إيج

 بالنقد والمالحظات التحسينية.

 

العمل الخاص بمعهد إدارة المشاريع في الواليات المتحدة  إطارعمليات إدارة الجودة من 
®PMI   
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* PMI  أو PMP  أو PMPBOK  لمعد إدارة المشاريع هي عالمة مسجلةProject Management Institute  
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 plan qualityتخطيط الجودة )عملية تخطيط( 

 الهدف من العملية

التعريف: هي العملية التي يتم فيها تحديد متطلبات الجودة والمعايير الخاصة بالمشروع والمنتج  •

 وتوثيق كيفية مطابقة متطلبات الجودة

ة منذ البداية وفي وقت مبكر في مرحلة تخطيط المشروع فهي العملية الوصف: يتم التخطيط للجود •

 التي تضمن قبول المنتج في المراحل النهائية من المشروع

يتم التخطيط للجودة في مراحل المشروع األولى الن نتائج التخطيط ومتطلبات الجودة سوف تؤثر  •

 المخاطرة على القرارات المتعلقة بالمجال والزمن والكلفة وحتى مستوى

 توفر هذه العملية معلومات حول كيفية إدارة وتأكيد الجودة في أي وقت من المشروع •

 

 آلية العمل

 المدخالت: •

خطة المجال المرجعية: وتحتوي على بيان مجال المشروع وبنية العمل الهيكلية وقاموس بنية  .1

قبول. بنية العمل العمل الهيكلية. يحتوي البيان على توصيف للمشروع والمنتج ومعايير ال

الهيكلية تحتوي على حزم العمل والمنتجات الممكنة والقاموس هو شرح مفصل لعناصر 

 البنية الهيكلية للعمل.

خطة الجدولة الزمنية المرجعية: تحتوي الخطة على قياسات أداء الجدولة الزمنية والتي  .2

 تتضمن تواريخ البداية والنهاية

 الخطة على آلية قياس التكلفة خطة أداء الكلفة المرجعية: تحتوي .3

سجل األطراف ذات الصلة: يحتوي السجل على اهتمامات وتوقعات أصحاب المصلحة فيما  .4

 يخص الجودة.

 سجل المخاطر: يحتوي السجل على التهديدات والفرص التي قد تؤثر على متطلبات الجودة .5

 المؤثرة على الجودة العوامل المحيطة بالمشروع: مثل ظروف العمل وأنظمة العمل والعوامل .6

 أصول العملية التنظيمية: ربما تشمل السياسات المتبعة إلدارة الجودة والمعلومات التاريخية .7

 

 

 األدوات: •

الفائدة: الفائدة األساسية من تحقيق متطلبات الجودة هي عدم إعادة العمل مرة ثانية -تحليل الكلفة .1

لعالقة. تقارن أنشطة الجودة وتكاليفها مع إنتاجية عالية وكلف متدنية وزيادة رضى أصحاب ا

 مع الفائدة المتوقعة

كلفة الجودة: تتضمن كلفة الجودة جميع الكلف المصروفة خالل حياة المنتج من خالل  .2

 االستثمار في الوقاية وتجنب إعادة العمل أو تجنب فشل المنتج.

مدير المشروع مع مخططات التحكم: تعتمد حدود المواصفات العليا والدنيا والتي يحددها  .3

أصحاب العالقة لتعكس الحدود التي يجب عندها إجراء أفعال تصحيحية. تعتبر العملية خارج 

من  ىأدنكانت سبعة نقاط متتالية اعلى أو  إذاتجاوزت نقطة واحدة حدود التحكم أو  إذاالتحكم 

 المتوسط

خطوات مراحل  مخططات التدفق: مخططات بغرض التمثيل التخطيطي وإظهار العالقات بين .4

 العملية.

 نقاط المرجعية )المطابقة(: والتي تقوم على المقارنات المعيارية مع المشاريع المشابهة .5

 اخذ العينات اإلحصائية: وتمثل اخذ عينيات عشوائية لالختبار والتحقق .6
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 تصميم التجارب: تصميم تجارب لتحديد العوامل التي قد تؤثر على متغيرات محددة .7

 لجودة اإلضافيةأدوات تخطيط ا  .8

o  عدد ممكن من األفكار حول  أكبرالعصف الذهني: وهي طريقة إبداعية للحصول على

 موضوع معين.

o  الطبيعية على العالقاتمخططات التجميع: يتم تحديد مجموعات بشكل مرئي باالعتماد 

o تحليل حقل القوة: وهي مخططات قوى منع التغيير 

o في مجموعة صغيرة ثم يتم مراجعة األفكار  تقنيات المجموعة االسمية: العصف الذهني

 من قبل مجموعة أكبر

 

 المخرجات: •

خطة إدارة الجودة كيف سيقوم فريق إدارة المشروع بتطبيق  الجودة: تصفخطة إدارة  .1

سياسة الجودة الخاصة بمنظمة التنفيذ )المقاول(. تتضمن الخطة طرق ضبط الجودة وضمان 

شروع. يعتمد مدى تفصيل الخطة على نوعية المشروع الجودة وتحسين العملية المستمر للم

فمن الممكن إن تكون هناك خطة ذات تفصيل منخفض تلبي متطلبات المشروع. يجب 

 إلىمراجعة خطة المشروع في وقت مبكر من المشروع لضمان اتخاذ قرارات دقيقة تؤدي 

 خفض الكلفة والزمن وتجنب إعادة العمل.

هو تعريف تشغيلي يصف صفات المشروع أو المنتج وكيفية قياسات الجودة: قياس الجودة  .2

قياس الجودة من خالل عملية ضبط الجودة. القياسات هي قيم فعلية. تستخدم هذه القياسات في 

 عمليات ضمان وضبط الجودة.

لوائح فحص الجودة: هناك لوائح مبسطة ومعقدة حسب حاجة المشروع. تضم العديد من  .3

ية متوفرة لضمان تنفيذ المهام المتكررة. تستخدم لوائح الفحص المنظمات لوائح فحص قياس

 في عمليات ضبط الجودة.

خطة تحسين العملية: وهي الخطة التي يقوم الفريق باتباعها لتحسين العمليات خالل سير  .4

 المشروع

 تحديثات وثائق المشروع: مثل سجل األطراف ذات الصلة ومصفوفة المسؤوليات .5
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 Perform Quality Assuranceتنفيذ(  ضمان الجودة )عملية

 الهدف من العملية

التعريف: هي العملية التي يتم فيها تدقيق متطلبات الجودة مع النتائج القادمة من قياسات ضبط  •

 الجودة لضمان انه تم استخدام معايير الجودة المناسبة من خالل العمر المنجز.

هة مماثلة بتنفيذ أنشطة ضمان الجودة ودعمها الوصف: غالبا ما يقوم قسم ضمان الجودة إن أي ج •

 بغض النظر عن عنوان الوحدة الخاص بفريق المشروع

تقدم هذه العملية مضلة لتحسين العملية المستمر والذي يشكل وسيلة متكررة لتحسين جميع عمليات  •

. مما الجودة. يقوم تحسين العملية المستمر بتخفيض الخسارة وخذف األنشطة التي ال تضيف قيمة

 يسمح للعمليات بالعمل عند مستويات كفاءة وفعالية عالية.

ضمان الجودة هي اآللية التي ترفع من مستوى الثقة في تحقيق جودة المخرجات للمشروع أو تلك  •

 األعمال قيد التنفيذ

كما تساهم عملية ضمان الجودة في تجنب العيوب في المنتج من خالل التفتيش والتدقيق خالل  •

 عملمراحل ال

 

 آلية العمل

 المدخالت: •

 خطة إدارة الجودة: الخطة تصف كيفية تنفيذ ضمان الجودة خالل سير المشروع .1

خطة تحسين العملية: تشرح الخطة بشكل مفصل كيفية تحليل العمليات لتحديد األنشطة التي  .2

 يجب تحسين قيمتها

ت يتم قياسها بطريقة قياسات الجودة: تنتج قياسات الجودة من عملية تخطيط الجودة وهي صفا .3

 معينة ضمن مجال محدد

قياسات ضبط الجودة: تنتج قياسات ضبط الجودة من عملية ضبط الجودة وهي عملية مراقبة  .4

 وتحكم. تستخدم هذه القياسات لتحليل وتقييم معايير وعمليات الجودة للجهة المنفذة.

 وثائق المشروع .5

 

 األدوات والتقنيات: •

تخطيط وضبط الجودة: تم شرح تقنيات عملية التخطيط وسوف يتم األدوات التقنيات لعمليتي  .1

 شرح أدوات عملية ضبط الجودة الحقا.

تدقيقات الجودة: تدقيق الجودة هي مراجعة هيكلية مستقلة لتحديد فيما إذا كانت أنشطة المشروع  .2

 :إلىمتوافقة مع سياسات المشروع التنظيمية، العمليات، اإلجراءات. يهدف التدقيق 

 ديد الممارسات الجيدة واألفضل بين جميع الممارساتتح 

 تحديد جميع الفجوات وجوانب القصور 

 مشاركة الممارسات الجيدة المطبقة في مشاريع مشابهة ضمن المنظمة 

  تقديم المساعدة الفعالة بطريقة إيجابية لتحسين تطبيق العمليات لمساعدة الفريق على

 زيادة اإلنتاجية

 ساهمات لكل تدقيق في الدروس المستفادة المتراكمة لدى المنظمةتسليط الضوء على الم 

تحليل العملية: تتبع تحليل العملية الخطوات المرسومة ضمن خطة تحسين العملية لتحديد  .3

 حاجات التحسين. يقوم التحليل باختبار المشكالت والقيود واألنشطة التي ال تضيف قيمة.
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 المخرجات: •

ن الجودة القيام بأفعال لزيادة فعالية السياسات والعمليات طلبات التغيير: يتطلب تحسي .1

عملية  إلىواإلجراءات للمنظمة المنفذة. يتم إيجاد طلبات التغيير واستخدامها كمدخل 

أداء التحكم المتكامل بالتغيير لتسمح بدراسة التحسينات الموصي بها. يمكن إن تكون 

 الح العيوبطلبات التغيير كأفعال تصحيحية ووقائية أو إلص

تحديثات خطة إدارة المشروع: ربما يتطلب تحديث خطة إدارة الجودة والمجال والجدول  .2

 والكلفة

تحديثات وثائق المشروع: ربما تشمل وثائق مثل تقارير تدقيقات الجودة وخطط التدريب  .3

 وتوثيق العملية

 تحديثات أصول العملية التنظيمية .4

 

 Perform Quality Controlضبط الجودة )عملية مراقبة وتحكم( 

 آلية العمل

 المدخالت: •

 خطة إدارة المشروع: تشرح الخطة كيفية إنجاز ضبط الجودة في المشروع .1

 قياسات الجودة: )تم التطرق لها سابقا( .2

 لوائح فحص الجودة: )تم التطرق لها سابقا( .3

 المنتجات الممكنة: )تم التطرق لها سابقا( .4

دخال طلبات التغيير المصدقة في هذه العملية هو طلبات التغيير المصدقة: الغرض من إ .5

للتحقق منها عند تطبيقها. تتضمن طلبات التغيير المصدقة بعض التعديالت مثل إصالح 

 العيوب وطرق إعادة العمل وإعادة الجدولة الزمنية

بيانات أداء العمل: وهي مقاييس أداء العمل مثل األداء التقني الفعلي مقابل التخطيطي أو  .6

 داء الفعلي للجدولة الزمنية مقابل التخطيطي أو األداء الفعلي للكلفة مقابل التخطيطياأل

 وثائق المشروع .7

 أصول العملية التنظيمية .8

 

 األدوات والتقنيات: •

 )في الشريحة الالحقة( :للجودةاألدوات السبع األساسية  .1

 لجودةاخذ العينيات اإلحصائية: يتم اخذ العينات اإلحصائية كما ورد في خطة ا .2

كان مطابقا للمعايير الموثقة. تتضمن نتائج  إذاالتفتيش: فحص العمل المنتج لتحديد فيما  .3

التفتيش عادة القياسات التي يمكن تنفيذها عند أي مستوى حيث يمكن التفتيش عند انتهاء 

نشاط معين أو منتج أو حزمة أعمال. يمكن إن يكون التفتيش من قبل طرف خارجي أو 

 تدقيق.

ة طلبات التغيير المصدقة: يتم مراجعة جميع طلبات التغيير المصدقة للتحقق من مراجع .4

 انه تم تطبيقها وفقا لتصديقها
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 المخرجات: •

قياسات ضبط الجودة: هذه القياسات هي النتائج الموثقة ألنشطة ضبط الجودة على شكل  .1

 محدد خالل تخطيط الجودة

 المنتجات المصادق عليها: .2

ة هو تحديد صحة المخرجات. تشكل المنتجات المصادق عليها إن هدف ضبط الجود .3

 التحقق من مجال المشروع وذلك في السعي لقبول المخرجات بشكل نهائي. إلىمدخال 

التغييرات المصادق عليها: بعد التفتيش على التغييرات أو العناصر التي تم إصالحها،  .4

 مليتم قبولها أو رفضها حيث إن المرفوض يتطلب إعادة الع

معلومات أداء العمل: وهي البيانات بعد التحليل والتي تظهر بصورة تسهل عملية اتخاذ  .5

القرار مثل تحديد الحاجة إلعادة العمل في بعض العناصر أو األسباب الرئيسية المؤدية 

 رفض المنتجات إلى

تطلبت األفعال التصحيحية أو الوقائية أو إصالح العيوب إدخال  إذاطلبات التغيير:  .6

خطة إدارة المشروع فانه من الضروري إصدار طلبات تغيير من هذه  إلىتغييرات 

 العملية

 تحديثات خطة إدارة المشروع .7

 تحديثات وثائق المشروع .8

 تحديثات أصول العملية التنظيمية .9
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 الفصل السادس: إدارة المخاطر

 

 األهداف 

 

 ، ستتمكن من:فصلفي نهاية هذه ال

 إدارة المخاطرالتعرف على  .1

 يجاد نظرة شاملة حول عمليات إدارة المخاطرإ .2

 معرفة ما تحتاجه قبل البدء في إدارة المخاطر بكفاءة وفعالية .3

 معرفة أهداف تخطيط إدارة المخاطر .4

 واالستجابة للمخاطر وتحليل وتخطيطالقدرة على امتالك آليات عمل تحديد  .5

 القدرة على مراقبة المخاطر والتحكم بها .6

 فهم معنى الحوكمة .7

 حوكمة المخاطر تتم كيف .8
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 مقدمة

نتحدث في الفصل عن أهمية إدارة المخاطر في المشاريع الحكومية وسوف نتطرق للعمليات  •

الخاصة بإدارة المخاطر من حيث تحديد المخاطر، وتحليلها ومراقبتها والتخطيط لها من خالل 

 تكوين خطط استجابة فاعلة. 

و ظروف غير مؤكدة فإذا حدثت يكون لها أثر إيجابي أو سلبي في تعرف المخاطر بأنها حوادث أ •

أهداف المشروع. جميع المشاريع الحكومية بال استثناء تحتوي على درجة معينة من المخاطرة 

 إدارة. إلىوالتي تحتاج 

الهدف األول والرئيسي من إدارة المخاطر هو تعظيم نتائج األحداث اإليجابية والتقليل من نتائج  •

حداث السلبية واإلدارة الفاعلة للمخاطر تمكن مدير المشروع من السيطرة على المشروع وليس األ

 العكس

إدارة المخاطر هي جزء من عمليات إدارة المشروع ويعتبر تطبيق عمليات إدارة المخاطر بشكل  •

 مستمر وثابت أحد أهم األسباب في الوصول للنتائج المرجوة من المشروع

 (1932-1886ماكيني هيوبارد ) فرانك« والقدرلطون بين سوء اإلدارة كثير من الناس يخ» •

))أولئك الذين يتحكمون في  األيرلنديينهناك ثالث أنماط من الناس وفقا لتصنيف أحد الخبراء  •

يمكننا «. مجريات األمور وأولئك الذين تجري عليهم األمور وأولئك الذين يقولون ما الذي حدث

ى مديري المشاريع كذلك فهناك مدير مشروع يقوم بتحديد المخاطر أن نطبق هذه الفلسفة عل

والمشكالت التي قد تهدد نجاح المشروع وهناك كذلك المدير الذي يقوم فقط بالتفاعل وقت حدوث 

 فشل المشروع إلىالمشكلة وهناك النوع األسوأ الذي ال يقوم بحل المشكالت حتى تتفاقم وتؤدي 

وجه أو التي يتم التخطيط لها  أكمليذيون أن المشاريع التي تدار على يعتقد بعض المسؤولون التنف •

بشكل مثالي ال يمكن أن تتعرض لبعض األحداث التي قد تعرقل سير المشروع، وهذا اعتقاد 

كرة من الكريستال واضحة  إلىخاطئ. كما يعتقد البعض أن التخطيط للمشروع هو أشبه بالنظر 

 المعالم من الداخل والخارج.

في أي مشروع مهما كان حجمه لذلك تعتبر إدارة   Uncertaintyناك نسبة من عدم التيقنه •

المخاطر من أهم األدوات التي يمكن أن تساعد مدير المشروع في التنبؤ باألحداث والتعامل معها 

 بالشكل المطلوب

 مية؟لماذا ال يتم إعطاء إدارة المخاطر القدر الكافي من االهتمام في المشاريع الحكو •

 هناك عدة أسباب منها:

 مقدمة عن إدارة المخاطر حدة األولى:الو 
 إدارة المخاطر : التعرف علىالهدف األول

 مقدمة 
 نظرة شاملة حول عمليات إدارة المخاطر 
  ما تحتاجه قبل البدء في إدارة المخاطر بكفاءة

 وفعالية
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تحدث، لذلك يرى البعض أن  أالإدارة المخاطر تعني باألحداث الغير يقينية والتي من الممكن  .1

عملية  وأنهاالتخطيط إلدارة المخاطر هي مضيعة للوقت وتأخر البدء في تنفيذ المشروع 

 إدارية مرهقة

من الموظفين الذين  أكثر  Firefightersيتم تقدير الموظفين الذين يقومون بحل المشاكل .2

يعملون على تجنب المشكالت من خالل اإلدارة الفاعلة للمخاطر. وبمعنى آخر، إدارة 

 الطوارئ تبدو أهم من إدارة المخاطر.

ال تتوفر المعرفة التخصصية بإدارة المخاطر كما هو الحال في مجاالت أخرى مثل إدارة  .3

 الكلفة والجدول وغيرها. 

خاصة بإدارة المخاطر في دليل إدارة المشاريع الخاصة بالجهة الحكومية. عدم وجود سياسة  .4

 مما يجعل إدارة المخاطر الخاصة بالمشروع عبارة عن عمل إضافي

ال تتوفر أحيانا المعلومات الخاصة باألثر المالي الذي سوف يترتب على المؤسسة عند حصول  .5

ما ال يخلق حافز لدى المعنيين بالمبادرة المشكلة أو تأثير تأخر المشروع على أداء المؤسسة م

 في التخطيط لالستجابة للمخاطر

يعتقد الكثيرون أن المخاطر هي األحداث السلبية فقط فيتجاهلون الفرص التي كان من  .6

 المفترض اقتناصها

 ال يتم االستفادة من الدروس والعبر من المشاريع السابقة فيتم الوقوع في نفس المشكالت .7

 

 حول عمليات إدارة المخاطرنظرة شاملة 

 هناك ستة عمليات إلدارة المخاطر وفيما يلي شرح مبسط لكل عملية

: هي العملية التي يتم فيها Plan Risk Managementتخطيط إدارة المخاطر )عملية تخطيط(  (1

تعريف كيفية تنفيذ أنشطة إدارة المخاطر في المشروع وتوحيد الفهم العام إلدارة المخاطر وتحديد 

 المسؤوليات

عدد من  أكبر: هي العملية التي يتم فيها تحديد Identify Risksتحديد المخاطر )عملية تخطيط(  (2

أو فرص   Threatsالمخاطر للمشروع ككل وتوثيق مواصفاتها سواء كانت تهديدات

Opportunities  

هي :  Perform Qualitative Risk Analysisالتحليل النوعي للمخاطر )عملية تخطيط(  (3

العملية التي يتم فيها ترتيب المخاطر حسب األولوية وتحديد المخاطر التي تستدعي التدخل السريع 

 .subjectiveحيث يتم تقييم ودمج احتماالت حدوثها وتأثيرها بشكل نوعي 

: هي Perform Quantitative Risk Analysisالتحليل الكمي للمخاطر )عملية تخطيط(  (4

التحليل الرقمي والمتقدم لتأثير المخاطر على مجمل أهداف المشروع. ويتم العملية التي يتم فيها 

استدعت الحاجة حيث يتم في الغالب االكتفاء بالتحليل النوعي للمخاطر  إذااستخدام هذه العملية 

 كعملية تحليلية. 

ا : هي العملية التي يتم فيهPlan Risk Responsesتخطيط االستجابة للمخاطر )عملية تخطيط(  (5

احتمالية وتأثير  وإنقاصتطوير خيارات وأفعال وخطط متكاملة لرفع احتمالية وتأثير الفرص 

 التهديدات

: هي Monitor and Control Riskمراقبة المخاطر والتحكم بها )عملية مراقبة وتحكم(  (6

العملية التي يتم فيها تطبيق خطط االستجابة عند حدوث المخاطر، ويتم كذلك تتبع المخاطر 

 لمحددة ومراقبة المخاطر المتبقية وتحديد مخاطر جديدة وتقييم فعالية خطط االستجابة.ا
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 ما تحتاجه قبل البدء في إدارة المخاطر بكفاءة وفعالية

: نقصد هنا جميع المعلومات Project Background Informationمعلومات حول المشروع  •

معلومات تخص  وأحياناً يثيات والوقائع والبيانات ما قبل اعتماد المشروع والمراسالت والح

 مشاريع مشابهة قامت بها المؤسسة نفسها أو مؤسسها أخرى

: كونه وثيقة ترخيص المشروع وتوثيق المتطلبات والغايات Project Charterميثاق المشروع  •

 وتوقعات أصحاب المصلحة.

جميع أصحاب : والذي يحتوي على تفاصيل Stakeholder Registerسجل أصحاب المصلحة  •

 العالقة ومواصفاتهم ومتطلباتهم وكيفية استيفائها

 Project Scope Statementبيان مجال المشروع  •

والتي تعنى بالوقت والكلفة والنطاق والجودة ومستوى  :Project Constraintsقيود المشروع  •

 المخاطرة والموارد ورضاء أصحاب المصلحة والعميل

 يجب دراستها لتحديد مدى صالحيتها: والتي Assumptionالفرضيات  •

حزم أعمال يجب إدارتها لتغطية  إلى: والذي يفصل مجال المشروع WBSهيكل تفصيل األعمال  •

 بيان مجال المشروع بشكل كلي

: والذي يحدد اعتمادية األنشطة وتسلسلها وتغطيتها لحزم Network Diagramمخطط الشبكة  •

 Path، تالقي المسارات Estimatesعلى التقديرات  األعمال. في مخطط الشبكات يتم التركيز

Convergence المسار الحرج ،Critical Path األنشطة القريبة المسار الحرج ،Near-

Critical Path االعتمادية ،Dependencies  

 خطط إدارة المشروع مثل خطة إدارة التواصل وإدارة الموارد البشرية وإدارة المشتريات •

 Organizational Process Assetsتنظيمية أصول العملية ال •

  واألثر،سياسة إدارة المخاطر واإلجراءات والنماذج مثل تقارير المخاطر مصفوفة االحتمالية 

 .المسؤوليات، إجراءات التدقيق على إدارة المخاطر

  المعلومات التاريخية والتي تشمل معلومات من مشاريع سابقة، قائمة بالمخاطر، قائمة

 .خطط االستجابة، طرق قياس الفعالية، قياس األثر واالحتمالية، مقارنات معيارية بالفئات،

  الدروس المستفادة والتي تمثل مسببات األخطاء وما الذي كان باإلمكان فعلة لتجنب الخطأ

 .)تخطيط أو تنفيذ أو متابعة(
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 تخطيط إدارة المخاطر )عملية تخطيط(

 الهدف من العملية

ف: تخطيط إدارة المخاطر هي العملية التي سوف تحدد سير العمليات الخمس الباقية ومن الوص •

المعني بإدارة المخاطر وماهي األنشطة الرئيسية الخاصة بإدارة المخاطر. إن التخطيط مهم 

لضمان نجاح عمليات إدارة المخاطر ومهم أيضا لتزويد الموارد والزمن الكافي إلدارة أنشطة 

 .تأسيس قواعد متفق عليها لتقييم المخاطرالمخاطر ول

وقت اإلنجاز: نظرا ألهمية هذه العملية فإنها تحدث في وقت مبكر في المشروع وعادة قبل حدوث  •

العديد من عمليات التخطيط والسبب في ذلك أن نتائج هذه العملية سوف تنعكس وتؤثر على 

 القرارات حول مجال والزمن والتكلفة والجودة واإلمداد.

 أهداف هذه العملية تتلخص فيما يلي: •

 إعداد خطة إدارة المخاطر للمشروع معتمدة ومتفق عليها ومنطقية –

 االستفادة من السياسات واإلجراءات بما يتناسب مع طبيعة المشروع –

 تحديد مستوى اإلدارة وفقا لحجم المشروع، أهميته للمؤسسة، وخبرات فريق العمل –

جية إدارة المخاطر مثل عدد المخاطر غير المحددة ومدى تحديد معايير قياس فعالية منه –

 تأثيرها على نجاح المشروع، كمية االحتياطي مقارنتا بالمخاطر المتبقية.

 

 

 المدخالت: •

 بيان مجال المشروع .1

 خطة إدارة الجدولة الزمنية .2

 خطة إدارة الكلفة .3

 خطة إدارة التواصل .4

 العوامل المحيطة بالمشروع .5

 ةأصول العملية التنظيمي .6

 إدارة المخاطر تخطيط :ثانيةحدة الالو 
 معرفة :األول لهدفا

 أهداف تخطيط إدارة المخاطر 
 ليات العملآ 
 تحديد المخاطر 
 التحليل النوعي للمخاطر 
 مخاطرالتحليل الكمي لل 
 تخطيط االستجابة للمخاطر 
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 األدوات والتقنيات: •

 اجتماعات تخطيط وتحليل .1

 

 المخرجات: •

 خطة إدارة المخاطر والتي تحتوي على معلومات مثل:

المنهجية: وتمثل الطرق واألدوات ومصادر البيانات المطلوبة في تنفيذ إدارة المخاطر  –

 للمشروع

 األدوار والمسؤوليات: توضح من هم فريق إدارة المخاطر ومسؤولياتهم –

: التمويل الالزم إلدارة المخاطر وكيفية الحساب ووضع Budgetingالميزانية  وضع –

 إجراءات استخدام احتياطي الطوارئ

: تعريف متى وكيف سيتم تنفيذ عملية إدارة المخاطر خالل Timingضبط الزمن  –

 المشروع، وضع إجراءات استخدام احتياطي الزمن

صناف المخاطر في المشروع بشكل : هيكلية أل Risk Categoriesأصناف المخاطر  –

 منظم وهرمي بحيث يتم احتواء جميع المخاطر وترتيبها بشكل يسهل عملية اإلدارة

 Definition of Risks Probability andتعريفات احتمال وتأثير المخاطر  –

Impact تتطلب عملية التحليل النوعي تعريف المستويات المختلفة لالحتمالية والتأثير :

دتها ومصداقيتها. يتم تحديد التعريفات لكل مشروع على حدة خالل عملية لضمان جو

 التخطيط إلدارة المخاطر

: يمكن ترتيب Probability and Impact Matrixمصفوفة االحتمال والتأثير  –

المخاطر حسب أولوية المقتضيات المحتملة للتأثير على أهداف المشروع. الطريقة 

ب األولوية هي استخدام المصفوفة والتي تشكل دمج كل التقليدية لترتيب المخاطر حس

تقدير درجة الخطر ويتم توصيفه على انه ذو  إلىمن االحتمال والتأثير والذي يؤدي 

 أهمية مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة.

 Stakeholder Tolerancesدرجة تحمل األطراف ذات الصلة  –

ية توثيق نواتج عمليات إدارة : تعريف كيفReporting Format أشكال وضع التقارير –

 المخاطر فهي تصف المحتوى والشكل لسجل المخاطر أو الوثائق األخرى

: كيفية توثيق جميع األنشطة والنتائج الخاصة بعمليات إدارة المخاطر  Trackingالتتبع  –

على  كيفية التدقيقللمشروع الحالي لالستفادة منها في المستقبل كدروس مستفادة وأيضا 

  Risk Auditsت إدارة المخاطر عمليا
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 تحديد المخاطر )عملية تخطيط(

 الهدف من العملية

الوصف: يتم في هذه العملية تحديد جميع المخاطر وتوثيق صفاتها حيث يقوم عدد من المشاركين  •

في هذه العملية مثل مدير المشروع وأعضاء الفريق وفريق إدارة المخاطر )إن وجد( والخبراء 

ريق والمستخدمون ومدراء مشاريع أخرى وأصحاب المصلحة. عملية إدارة من خارج الف

بسبب دخول مخاطر جديدة خالل سير المشروع أو حدوث   Iterativeالمخاطر عملية متكررة

تغييرات على المخاطر المحددة مما قد يخلق مخاطر جديدة. يجب أن يشارك جميع أفراد الفريق 

 والمسؤولية تجاه نجاح إدارة المخاطر.  Ownershipلكيةفي هذه العملية لزيادة الحس بالم

وقت اإلنجاز: رغم إنجاز عملية تحديد المخاطر في وقت مبكر من المشروع، إال أن المخاطر  •

تتغير عبر الزمن وتظهر مخاطر جديدة، لذا من الضروري إنجاز هذه العملية عدة مرات خالل 

 .Consistent Approachسير المشروع 

 ه العملية تتلخص فيما يلي:أهداف هذ •

عدد ممكن من المخاطر التي قد تؤثر على المشروع سواء كانت فرص أو  أكبرتحديد  –

 Risk Registerتهديدات وتوثيقها في سجل المخاطر 

 Cause-Risk-Effect Format     صياغة المخاطر بطريقة توضيح المسببات واألثر  –

 Potential Responsesتحديد االستجابات المحتملة  –

 آلية العمل

 المدخالت: •

 Scope Basslineخطة المجال المرجعية  .1

 خطة إدارة الجدولة الزمنية .2

 خطط إدارة الكلفة، الجودة، المخاطر .3

 تقديرات مدد وتكاليف األنشطة .4

 سجل األطراف ذات الصلة .5

 وثائق المشروع .6

 العوامل المحيطة بالمشروع .7

 أصول العملية التنظيمية .8

 

 األدوات والتقنيات: •

 تحكيم الخبير .1

 مراجعة الوثائق .2

تقنيات جمع المعلومات )العصف الذهني، تقنية دلفي، إجراء المقابالت، تحليل أصل  .3

 .(Root Cause Analysisالسبب 

تقنيات رسم المخططات )مخططات السبب والتأثير، مخططات تدفق العملية، مخططات  .4

 .التأثير(

 تحليل الئحة الفحص .5

 تحليل الفرضيات .6

 القوة والضعف والفرص والتهديدات  تحليل نقاط .7
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 المخرجات: •

 سجل المخاطر .1

 

 الخطورة والسبب واألثر والتصنيف

 
 

 المخرجات •

 الناتج األساسي من عملية تحديد المخاطر هو سجل المخاطر:

، طرإن النواتج األساسية من عملية تحديد المخاطر هي المدخالت األولية في سجل المخا –

يتم  ،مع مرور الوقت .سوف يتم تغذية سجل المخاطر من نواتج العمليات األخرىوعليه 

مراجعة سجل المخاطر باستمرار وتحديثه لكي يتناسب مع سير المشروع ولكي يصبح 

 أداة فاعلة في إدارة المخاطر.

 سجل المخاطر: –

 قائمة بالمخاطر •

 توثيق مسببات المخاطر •

 Risk Ownersوربما تعيين مالك للمخاطر  الئحة االستجابات المحتملة •

 Risk Triggersتحديد إشارات التحذير للمخاطر  •

 Risk Categoriesتحديث قائمة فئات المخاطر  •
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 التحليل النوعي للمخاطر )عملية تخطيط(

 الهدف من العملية

ستجابة، تحديد المخاطر التي تستدعي النظر واال إلىالوصف: تهدف هذه عملية التحليل النوعي  •

تحسين أداء سير المشروع وزيادة  إلىحيث إن االهتمام بالمخاطر ذات األولوية العالية قد يؤدي 

، أي تعتمد في  Subjectiveفرصة نجاحه. تعتبر منهجية عملية التحليل النوعي نسبية أو ذاتيه

 . Subjectivityالغالب على نظرة اآلخرين ولكن هناك تدابير للحد من الذاتية 

م عملية التحليل النوعي بتقييم أولوية المخاطر المحددة باستخدام احتمالية حدوثها، وتأثير تقو •

المخاطر على أهداف المشروع فيها لو حدثت، ودرجة تحمل المخاطر المرتبطة بقيود المشروع 

 )الكلفة، الزمن، المجال، الجودة( وحتى رضاء المالك.

عة وقليلة الكلفة لوضع أولوية تخطيط االستجابة إن التحليل النوعي للمخاطر هو وسيلة سري •

للمخاطر ووضع األساس للتحليل الكمي للمخاطر إن لزم لذلك، ففي الغالب يكتفي فريق المشروع 

بالتحليل النوعي فقط دون الحاجة للتحليل الكمي. من الضروري أن يتم إعادة هذه العملية خالل 

أ على مخاطر المشروع. كما ذكر سابقا، قد تؤدي سير المشروع الستيعاب المتغيرات التي تطر

 .التخطيط لالستجابة مباشرة إلىالتحليل الكمي أو  إلىهذه العملية 

وقت اإلنجاز: يتم البدء في هذه العملية فور االنتهاء من تحديد المخاطر )سجل المخاطر( ويتم  •

لعملية سريعة في طبيعتها اللجوء إليها عدة مرات خالل حياة المشروع والسبب في ذلك أن هذه ا

نه من الطبيعي أن تتغير المخاطر وتصنيفها أجانب  إلىبالعمليات التخطيطية األخرى،  مقارنتاً 

 خالل سير المشروع لذا من الضروري العودة إليها مرات عديدة.

 أهداف هذه العملية تتلخص فيما يلي: •

 على االحتمالية والتأثير  تقييم المخاطر بناءً  •

 مة بالمخاطر األكثر أهميةإعداد قائ •

 Go/No-Go Decisionاتخاذ قرار االستمرار في المشروع أم ال  •

 

 آلية العمل

 المدخالت: •

 خطة إدارة المخاطر .1

 سجل المخاطر .2

 بيان مجال المشروع .3

 أصول العملية التنظيمية .4

 

 األدوات •

ها في تحكيم خبير: تحكيم الخبير ضروري لتقييم احتمال وتأثير كل مخاطرة لتحديد مكان .1

المصفوفة. الخبراء عادة هم من يمتلكون الخبرة من مشاريع مشابهة تم تنفيذها في 

 الماضي القريب.

: Risk Probability and Impact Assessmentتقييم احتمال وتأثير المخاطر  .2

يعتمد تقييم احتمال المخاطر على أن كل خطر محدد سيقع. بينما يبحث تقييم التأثير عن 

تمل على أهداف المشروع مثل الجدول الزمني، الكلفة، األداء، الجودة، التأثير المح

رضاء المالك، ويشمل ذلك تأثير المخاطر اإليجابية والسلبية على المشروع كذلك. يتم 

تقييم مستوى احتمال كل مخاطرة وتأثيرها على كل هدف من أهداف المشروع وذلك من 
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ن يتم تقدير االحتماالت والتأثيرات وفق خالل مقابلة أصحاب الخبرة والعالقة على أ

 التعريفات التي تم إعدادها في خطة إدارة المخاطر.

: تهدف هذه األداة Risk Data Quality Assessmentتقييم جودة بيانات المخاطر  .3

 التحقق أن جميع البيانات التي يتم االستناد إليها صحيحة وغير منحازة. إلى

: تتطلب المخاطر ذات األهمية  Risk Urgency Assessmentتقييم أهمية المخاطر .4

القصوى تدخل سريع على المدى القريب. يتم تقييم أهمية المخاطر لتحديد المخاطر 

تطوير خطط استجابة بشكل سريع ويتم إعطاؤها األولوية في  إلىالحرجة التي تحتاج 

 العمليات الالحقة.

 مصفوفة االحتمال والتأثير .5

 تصنيف المخاطر .6

 

 Probability and Impact Scale والتأثير االحتمال مسطرة

 
 

 أهمية وجود مسطرة للتقييم تكمن في:

 Cognitive and Motivational Biasتقليل االنحياز في الرأي  .1

 السرعة في التقييم .2

 التناسق في التقييم بين المشاريع المختلفة لنفس المؤسسة .3

 تخصيص مسطرة لكل مشروع .4
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 والتأثير:مصفوفة االحتمال 

 صنيف المخاطرت

 
 

 المخرجات •

 الناتج األساسي من عملية تحديد المخاطر هو تحديث سجل المخاطر:

 تحديث سجل المخاطر بالمعلومات الواردة من التحليل النوعي مثل: –

درجة خطورة المشروع مقارنتا بالمشاريع األخرى )مثال: هذا المشروع  •

 (.8.3يحمل الدرجة 

لترتيب النسبي لمخاطر المشروع: يتم عرض المخاطر في الئحة األولوية أو ا •

 فئات مختلفة مثل مخاطر عالية ومتوسطة ومنخفضة.

تجميع المخاطر ضمن أصناف: حيث يمكن تجميع المخاطر ذات المسببات  •

المشتركة في مجموعة واحدة مما يسهل عملية اإلدارة وتخطيط االستجابة أو 

 ألكثر خطورةتجميع المخاطر في مجاالت المشروع ا

 الئحة المخاطر التي تتطلب االستجابة على المدى القريب •

 الئحة المخاطر التي تتطلب المزيد من التحليل واالستجابة •

 الئحة مراقبة المخاطر ذات األهمية المنخفضة •
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 التحليل الكمي للمخاطر )عملية تخطيط(

 الهدف من العملية

يطية يتم فيها التحليل الرقمي لتأثير المخاطر الوصف: التحليل الكمي للمخاطر هي عملية تخط •

تجاوزت الفوائد  إذاعلى مجمل أهداف المشروع وتعتبر طريقة متقدمة في التحليل ويتم تنفيذها 

 المرجوة الجهد المبذول في العملية.

تعتبر عملية التحليل الكمي أداة فاعلة للحصول على معلومات دقيقة في حال وجود شك في  •

 يتم استخدام أساليب رقمية متقدمة الستخراج البيانات. ،يل النوعيمخرجات التحل

المخاطر على األهداف التنافسية للمشروع ويتم  أثريتم من خالل عملية التحليل الكمي تحديد  •

 .االستعانة بقائمة المخاطر ذات األولوية والتي تم إنتاجها في عملية التحليل الكمي

وقت ومهارات فنية متقدمة لذلك يجب توفر  إلىيحتاج  إن التحليل الكمي للمخاطر عموما •

المتطلبات التي تتوافق مع كلفة المشروع والمدة الزمنية المحددة وكذلك أهمية المشروع بالنسبة 

 للمؤسسة.

التحليل الكمي يُعنى باألرقام بدالً من الوصف، فعند تحديد االحتمالية من الممكن أن ترى  •

. كذلك في تقييم التأثير سوف يتم تحديد الرقم المتوقع 8 أصلمن  4بدال عن « %20االحتمالية »

 .بدالً من وصف تأثير متوسط« درهم أو تأخر أسبوعين 20,000»للخسائر 

وقت اإلنجاز: يتم تنفيذ عملية التحليل الكمي عموما بعد عملية التحليل الكمي ولمدير المشروع  •

جدي أم ال. البد إن تتكرر عملية التحليل الرقمي بعد كان التحليل الرقمي م إذااتخاذ القرار فيما 

تم تخفيض المخاطر  إذاتخطيط االستجابات للمخاطر باإلضافة لعملية المراقبة والتحكم لتحديد فيما 

 .اإلجمالية للمشروع بشكل مرضي أم ال

 

 آلية العمل

 المدخالت: •

 خطة إدارة المخاطر .1

 سجل المخاطر .2

 خطة إدارة الجدولة الزمنية .3

 ة إدارة الكلفةخط .4

 أصول العملية التنفيذية .5

 

 األدوات والتقنيات •

  تقنيات جمع المعلومات والتمثيلData Gathering and Representation 

Techniques 

  إجراء المقابالتInterviewing يتم في هذه التقنية االستفادة من خبرات البعض :

عموما تجميع المعلومات  لقياس احتمال وتأثير المخاطر على أهداف المشروع. يتم

األرجح والوصول لنتائج نهائية من  المتشائمة أوحول السيناريوهات المتفائلة أو 

خالل تطبيق تقديرات كلفة النقاط الثالث. توثيق الفرضيات أمر في غاية الضرورة 

 .ألنها تؤثر على مصداقية التحليل

  توزيع االحتمالProbability Distributionياضية لعرض : وهي طريقة ر

بيانات االحتمال لكل حدث ممكن أي يحدث. أحد أهم األمثلة هو التوزيع المثلثي أو 

 توزيع بيتا.
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  التحليل الكمي للمخاطر وتقنيات النمذجةQuantitative Risk Analysis and 

Modeling Techniques  

  تحليل الحساسيةSensitivity Analysisأي  : يساعد تحليل الحساسية على تحديد

مخاطر لها تأثير محتمل على المشروع. في الغالب يتم استخدام مخطط ترنادو 

 لعرض نتائج التحليل

  تحليل القيمة المالية المتوقعةExpected Monetary Value Analysis :

طريقة تحسب متوسط الناتج عندما يتضمن المستقبل سيناريوهات يمكن أن تحصل 

مة مالية أو زمنية مفترضة حيث يشار للفرص أو ال ويتم تمثيل كل سيناريو بقي

 بقيمة إيجابية بينما التهديدات بقيم سلبية )تحليل شجرة القرار(

  النمذجة والمحاكاةModeling and Simulation يتم إنجاز المحاكاة المتكررة :

عادة باستخدام تقنية مونت كارلو. في المحاكاة، يتم استخدام نموذج المشروع عدة 

ل متكرر( مع قيم اإلدخال )تقديرات الكلفة أو مدد األنشطة(. يمكن مرات )بشك

 االستفادة من تحليل مونت كارلو في:

تأثير واضح على مجمل  إلى Uncertainties تحويل األمور الاليقينية .1

 المشروع

 احتساب احتمالية إنجاز المشروع في أي يوم محدد أو قيمة إجمالية محددة  .2

 Path Convergenceالقي األنشطة في نشاط واحد يأخذ في عين االعتبار ت .3

 تقييم الدرجة العامة للمخاطر على مجمل المشروع أو على هدف محدد .4

 مناسب للمشاريع المعقدة والمعرضة لخطورة عالية .5

 

 

 المخرجات •

 الناتج األساسي من عملية تحديد المخاطر هو تحديث سجل المخاطر:

 من التحليل الكمي مثل: تحديث سجل المخاطر بالمعلومات الواردة –

 .الئحة ترتيب األولويات المقدرة كمياً  •

 .احتمال تحقيق أهداف الزمن والكلفة •

اتجاهات نتائج التحليل الكمي للمخاطر: كلما تم تكرار التحليل تظهر اتجاهات  •

 نتائج تؤثر على استجابات المخاطر. إلىجديدة قد تؤدي 
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 تخطيط االستجابة للمخاطر )عملية تخطيط(

 الهدف من العملية

الوصف: تخطيط االستجابة للمخاطر هي العلمية التي يتم خاللها تطوير خيارات وأفعال لرفع  •

 التهديدات والمخاطر السلبية.  وإنقاصاحتمالية تحقيق أهداف المشروع 

الهدف الرئيسي من هذه العملية هو الوصول لحلول تقلل من درجة خطورة المشروع وذلك بتقليل  •

الفرص على أهداف المشروع. يتم استخدام وتحديث  وأثرالتهديدات ورفع احتمال  وأثر احتمال

 سجل المخاطر الناتج من عمليات التحليل النوعي والكمي.

ليست العملية إليجاد طرق مواجهة المخاطر فحسب، بل يتوجب تخصيص شخص واحد ليتحمل  •

 .مسؤولية كل خطة استجابة

التفكير في خطط االستجابة حيث يجب أن تكون االستجابة للمخاطر  البد من التفكير بفعالية عند •

متناسبة مع أهمية تلك المخاطر وذات كلفة اقتصادية اقل كلفة حدوث المخاطر. يجب كذلك أن 

 .تكون الخطط واقعية ومتفق عليها من قبل األطراف المعنية ومن ضمن سياق المشروع

بالترتيب التسلسلي، أي أننا قمنا بتحديد المخاطر  وقت اإلنجاز: تجري عمليات إدارة المخاطر •

 وتحليلها ومن ثم تخطيط كيفية االستجابة لها.

 

 آلية العمل

 المدخالت: •

 خطة إدارة المخاطر .1

 سجل المخاطر .2

 األدوات والتقنيات •

 استراتيجيات المخاطر السلبية أو التهديدات 

هديد بشكل كلي. : يقوم التجنب بتغيير خطة المشروع لحذف الت Avoidالتجنب  .1

مثالً: حذف بعض األنشطة، تخفيض المجال، تمديد الجدول الزمني. يتم تجنب 

 المخاطر بحذف المسببات وخاصة عندما تنتج عدة مخاطر من سبب واحد. 

: هذه االستراتيجية تعني بإزاحة المخاطر ومسؤولية االستجابة لها Transferالنقل  .2

ة لهذا الخيار الن الطرف الثالث سوف يتحمل طرف ثالث. هناك غالبا قيمة مالي إلى

المسؤولية والمسائلة الكلية عن أثار المخاطر. مثال: شراء التأمين، التأمينات 

 عقود لنقل المسؤولية القانونية  إلىوالكفاالت، عقود السعر الثابت الخ والتي تحتاج 

 استراتيجيات المخاطر اإليجابية أو الفرص 

ضمان تحقيق الفرص. تعمل هذه  إلىف هذه االستراتيجية : تهدExploitاالستغالل  .1

الفرص لضمان  إلىالطريقة على تأكيد حدوث أو تواجد المسببات التي تؤدي 

 استغاللها.

: عندما ال يكون استغالل الفرص في متناول اليد، فأنه من الممكن Shareالمشاركة  .2

 ل االئتالف والشراكات.أن يتم التعاون مع طرف ثالث لتحقيق الفائدة من الفرص مث

: تستخدم هذه االستراتيجية لزيادة االحتمال والتأثيرات اإليجابية Enhanceالتحسين  .3

 للفرص. 

: قبول الفرص هو االستعداد لالستفادة منها في حال حدوثها ولكنه Acceptالقبول  .4

 ليس السعي وراءها.
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  استراتيجيات االستجابة الطارئةContingent Response Strategies يتم إعداد :

خطط بديلة يتم استخدامها عند وقوع أحداث معينة. هذه الخطط معدة ومرتبة بحيث يتم 

بالمخاطر التي صممت  التحذير الخاصةتطبيقها فور حدوث بوادر المخاطر أو عالمات 

من أجلها. يتم التنفيذ تحت ظروف محددة ومعرفة مسبقا ويتم قياس مدى فعالية خطط 

 ارئة في الحد من تأثير األحداث عند وقوعها.االستجابة الط

 

 

 المخرجات: •

تحديث سجل المخاطر: يتم اختيار االستجابات المناسبة والموافقة عليها وإدراجها في  .1

سجل المخاطر. يجب أن يكون سجل المخاطر مكتوبا بالتفصيل التي يتناسب مع 

لية والمتوسطة فقط. سوف المشروع وأولوية المخاطر. غالبا ما يتم تفصيل المخاطر العا

يتم إضافة األفراد المسؤولين عن المخاطر والمخاطر المتبقية والمخاطر الثانوية )التي 

تظهر كنتائج مباشرة لتطبيق االستجابة للمخاطر(. يتم أيضا إدراج احتياطيات الطوارئ 

 الخاصة بالمخاطر والمقدرة بكمية من المال أو الوقت.

قة بالمخاطر: قرارات نقل المخاطر مثل التامين أو المشاركة في القرارات العقدية المتعل .2

 استغالل الفرص مثل االئتالف أو التعاقد مع مقاولين للعمل على حزمة أعمال وغيرها

 تحديثات خطة إدارة المشروع .3

 تحديثات وثائق المشروع .4

 

 المخرجات: •

 تحديثات خطة إدارة المشروع .1

 خطة إدارة الجدولة الزمنية

 الكلفة خطة إدارة

 خطة إدارة الجودة

 خطة إدارة اإلمداد

 خطة إدارة الموارد البشرية

 هيكل تجزئة األعمال

 خطة الجدولة الزمنية المرجعية 

 خطة أداء الكلفة المرجعية

 تحديثات وثائق المشروع .2

 تحديث الفرضيات

 تحديث الوثائق التقنية
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 قبة وتحكم(مراقبة المخاطر والتحكم بها )عملية مرا

 الهدف من العملية

الوصف: مراقبة المخاطر والتحكم بها هي العملية التي يتم فيها تطبيق خطط االستجابة للمخاطر،  •

تتبع المخاطر المحددة، مراقبة المخاطر المتبقية، تحديد وتحليل مخاطر جديدة وتقييم فعالية إدارة 

 المخاطر للمشروع ككل والتحسين.

شطة المشروع من المتوقع أن تتغير حالة المخاطر أو أن تظهر مخاطر جديدة خالل فترة تنفيذ أن •

أهمية. هنا تكمن أهمية هذه العملية في التحكم  أكثرأو ربما قد تصبح المخاطر بسيطة األثر 

 بالمخاطر في المشروع وذلك بتطبيق خطط االستجابة وقياس فعاليتها والنظر للمخاطر بشكل عام.

ة مراقبة عالمات التحذير الخاصة بالمخاطر والتي تم تكليف أحد أفراد الفريق أو يتم في هذه العملي •

 .أصحاب العالقة بمراقبتها

من المتوقع أن تحدث مخاطر لم يتم تحديدها مسبقا وفي هذه الحالة سوف يقوم الفريق بتطبيق حل  •

 Workaroundجديد وغير مخطط له كـأسلوب لاللتفاف وحل المشكلة 

مدير المشروع  إلىبرفع تقارير دورية  Risk Ownerل عن االستجابة للمخاطر يقوم المسؤو •

حول فعالية الخطة واي تأثيرات غير متوقعة وأي أفعال تصحيحية ضرورية التخاذها لمعالجة 

 المخاطر بشكل مناسب.

وقت اإلنجاز: يتم إنجاز هذه العملية بشكل مستمر خالل المشروع. هذا ال يعني القيام بتلك  •

لكل وقت، لكن المقصود هو مراقبة المخاطر والتحكم بها  أحدهاألنشطة بدون توقف أو تخصيص ا

 هي عملية مستمرة.

مراقبة المخاطر والتحكم بها  :ثالثةحدة الالو 
 وحوكمة المخاطر

 مراقبة المخاطر والتحكم بها: األول لهدفا
 أهداف مراقبة المخاطر 
 أليات العمل 

 حوكمة المخاطر: الهدف الثاني
 معنى الحوكمة 
 حوكمة المخاطر 
 تخطيط االستجابة للمخاطر 
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 آلية العمل

 المدخالت: •

خطة إدارة المشروع: خطة إدارة المشروع ناتجة من عملية تطوير خطة إدارة المشروع  .1

ي خطة إدارة )من إدارة تكامل المشروع( وتحتوي على جميع خطط المشروع. تحتو

المشروع على خطة إدارة المخاطر التي تتضمن حدود تحمل المخاطر، مهام 

 األشخاص، الزمن، والموارد وجميع األمور الخاصة بإدارة المخاطر.

سجل المخاطر: والذي يحتوي على المخاطر المحددة والمسؤولين عنها واالستجابات  .2

ية، المخاطر األساسية والثانوية، المتفق عليها وأعراض المخاطر والعالمات التحذير

الئحة المراقبة التي تحتوي على المخاطر ذات األهمية المنخفضة، واحتياطات الطوارئ 

 الخاصة بالزمن والكلفة.

معلومات أداء العمل: تنتج معلومات أداء العمل من عملية توجيه وإدارة تنفيذ المشروع  .3

من المعلومات حالة المنتجات، تقدم وهي عملية تنفيذ من إدارة تكامل المشروع. تتض

 الجدول الزمني، الكلف المصروفة.

تقارير األداء: تنتج تقارير األداء من عملية وضع تقارير األداء وهي عملية مراقبة  .4

بيانات القيمة  االنحراف،وتحكم من إدارة اتصاالت المشروع. تتضمن التقارير تحليل 

 المستحقة، وبيانات التوقع.

 

 لتقنياتاألدوات وا •

  إعادة تقييم المخاطرRisk Reassessment ،ينتج خالل سير المشروع مخاطر جديدة :

لذلك من الضروري إعادة تقييم المخاطر الجديدة والحالية وإغالق المخاطر القديمة. 

 يجب إعادة تقييم المخاطر بشكل منتظم ومتكرر.

   تدقيقات المخاطرRisk Audits المخاطر وتوثيق فعالية : الهدف من التدقيق هو فحص

االستجابة لها. مدير المشروع هو المسؤول عن تطبيق التدقيق بالتواتر المناسب. يمكن 

لتدقيق المخاطر أن يكون جزء من اجتماعات المشروع الروتينية لالطالع على فعالية 

 الخطط والفريق في إدارة المخاطر والعمل بناء على ذلك على تحسين النظام ككل.

  االنحراف واالتجاه  تحليلVariance and Trend Analysis هنا يتم مقارنة النتائج :

الفعلية مع التخطيط وذلك باستخدام معلومات األداء. يشير االنحراف عن الخطة 

 التأثير المحتمل للتهديدات أو الفرص. إلىالمرجعية 

  قياس األداء التقنيTechnical Performance Measurementsتقني أو : األداء ال

الفني يتم من خالل مراجعة المستهدفات خالل تنفيذ المشروع ومقارنتها مع النتائج 

في خطة إدارة  Metricsالفعلية. يتم عادة تعريف األهداف القابلة لقياس األداء التقني 

 جودة المشروع مثل عدد العيوب، الوزن، القدرة على التخزين الخ.

   تحليل االحتياطيReserve Analysis تحليل االحتياطي هو عملية مقارنة بين قيمة :

االحتياطي المتبقي مع قيمة المخاطر المتبقية في أي وقت من المشروع لتحديد كفاية 

 االحتياطي أو الحاجة لرفع توصيات بالتعديل.

   اجتماعات الحالةStatus Meetings يجب أن تكون إدارة المخاطر متوافرة في بنود :

ة بالمشروع أو تخصيص اجتماع محدد لمناقشة المخاطر. تصبح االجتماعات الخاص

كلما تم تطبيقها. إن تواتر النقاشات حول المخاطر يجعلها  أسهلعملية إدارة المخاطر 

 .مألوفة لألشخاص الذين سيحددون المخاطر والفرص
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 المخرجات •

 اجعات تحديثات سجل المخاطر: نواتج إعادة تقييم المخاطر، تدقيقات المخاطر، ومر

المخاطر الدورية، يمكن أن تتضمن مخاطر جديدة، تحديث االحتمالية، التأثير، األهمية، 

 خطط االستجابة، الملكية، وعناصر أخرى

   طلبات التغيير: ينتج عن تطبيق خطط االستجابة Contingency و الطوارئ   

Fallback Plans  مدخالت طلبات تغيير. يتم تحضير طلبات التغيير إلدراجها ضمن

عملية أداء التحكم المتكامل بالتغيير. يمكن أن تتضمن طلبات التغيير األفعال التصحيحية 

 أو الوقائية.

 تحديثات خطة إدارة المشروع 

 تحديثات وثائق المشروع 

  ،تحديثات أصول العملية التنظيمية: قوالب خطة إدارة المخاطر، هيكل تجزئة المخاطر

 الدروس المستفادة
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 مخاطر حوكمة ال

 ماهي حوكمة المخاطر؟

  حوكمة المخاطر هي العملية التي تضمن أن السياسات واإلجراءات المتعلقة بالمخاطر

 مفهومة، يتم تطبيقها بشكل متواتر ومتناسق، وعلى درجة عالية من الفعالية.

   قد يكون المسؤول عن حوكمة المخاطر هو مدير المشروع أو مكتب إدارة المشاريع أو

 رة المخاطر في المؤسسة.قسم إدا

   حوكمة المخاطر تشمل كذلك النظرة الشاملة لعمليات إدارة المخاطر وكيف يتم

 تطويرها وتحسينها بشكل مستمر في المؤسسة.

   تكمن قيمة الحوكمة في خلق بيئة متكاملة إلدارة المخاطر وذلك بتوفير وتوضيح

 إدارة المخاطرالممارسات والسياسات واإلجراءات والمعايير الخاصة ب

   حوكمة المخاطر تضمن االستفادة من الدروس واألخطاء، وتخلق مؤشرات أداء واقعية

 لقياس أداء منهجيات إدارة المخاطر.
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 الخالصة

  يعتبر المشروع قد انتهى بعد أن يتم تحقيق كل المخرجات المطلوبة 

 نفيذها تبعاً للمواصفات المطلوبة يجب أن يؤكد أصحاب العالقة في المشروع أن كل المخرجات قد تم ت

 وستؤخذ موافقتهم الرسمية على النتائج

 سيتم إطالق كل الموارد بمجرد تحقيق كل المخرجات المطلوبة 

 يجب أن يتم إجراء تدقيق رسمي من قبل الباعة الرئيسين للتـأكد أن المتطلبات قد تم تنفيذها 

 على الدور الذي لعبه في إنجاح المشروع يجب أن يتم تقدير ومكافأة كل فرد من أفراد الفريق 

 :يمكن أن يتم تفكيك فريق العمل عن طريق 

 النقل لمشاريع أخرى 

 النقل إلدارات الشركة األخرى 

 إنهاء العقود 

 يجب أن يتم أرشفة وتوثيق كل موافقات أصحاب العالقة الرسمية وتخزينها لالستخدام في المستقبل 

 هذا المشروع يجب تسجيل كل الدروس المستفادة من 

 تمكن من أن تكون مدير مشروع ناجح.بتطبيق كل المهارات التي تعلمتها في هذا الكتاب ست 
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 مالحظات



 

125 

* 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    

126 
 

 

 المراجع
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