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 ملخص البحث

من خالل تحليل واقع إنشاء وإدارة المكاتب، وتحليل منهجية  2030يستهدف هذا البحث تطوير إدارة مكاتب تحقيق رؤية المملكة 
، ولتحقيق هذا الهدف عمل البحث على تحليل كل من إدارة وتنظيم مكاتب تحقيق الرؤية ومنهجية PMOمكتب إدارة المشروعات 
، وتوصل البحث من خالل هذا التحليل إلى وجود تقارب بين كل منهما خاصة في التركيز على PMOمكتب إدارة المشروعات 

الخطوات والعناصر الرئيسية إلنشاء وإدارة مكاتب إدارة المشروعات، ويوصي البحث بضرورة االستفادة من الدليل االسترشادي إلنشاء 
أوصت الدراسة بضرورة تركيز مكاتب تحقيق  PMOإدارة المشروعات وإدارة مكاتب تحقيق الرؤية، ومن خالل تحليل منهجية مكتب 

الرؤية على أصحاب المصالح وتوقعاتهم، لخلق قيمة حقيقية، إضافة غلى تقييم آليات خلق القيمة في ضوء توقعات أصحاب 
 المصالح.

 مكتب إدارة المشروعات.المشروعات، إدارة المشروعات، تحقيق الرؤية، مكاتب تحقيق الرؤية،  الكلمات المفتاحية:

 مقدمة

يعتبر التخطيط االستراتيجي حاليًا أحد أهم التوجهات التي تتبناها المنظمات على اختالف مجاالت عملها وكذلك القطاعات والدول، 
يات وأهداف والتي تضع غا 2030وهذا دفع المملكة العربية السعودية مبكرا لتبني التخطيط االستراتيجي، من خالل بنا رؤية المملكة 

تعتبر منهجًا وخارطة طريق للعمل االقتصادي والتنموي في  2030استراتيجية وموجهات عامة لكافة قطاعات الدولة، فرؤية المملكة 
المملكة، وقد رسمت الرؤية التوجهات والسياسات العاّمة للمملكة لتكون المملكة نموذجا رائًدا على كاّفة المستويات )رؤية المملكة 

2030.) 

ومن أجل تحقيق رؤية المملكة تم إطالق العديد من البرامج واألنشطة التنفيذية، كما تم إنشاء جهات وهيئات تعمل على دعم تنفيذ 
رؤية المملكة، ولعل أهم هذه الجهات مكاتب تحقيق الرؤية بالوزارات المختلفة، ويعتبر مكتب تحقيق الرؤية وحدة إدارية تتبع معالي 

دف إلى تمكين ودعم تنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني والمساهمة بتحقيق أوجه التكامل بين الجهات الداعمة الوزير مباشرة ته
في سبيل تحقيق األهداف  2030ضمن إطار حوكمة رؤية المملكة 

)ov.sa/Arabic/about/Pages/default.aspxhttps://www.vro.meim.g(. 
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وتعتبر رؤية المملكة مشروعا كبيرا يحتاج إلى جهات حكومية داعمة تعمل وفق منهجية مناسبة لدعم تنفيذ هذا المشروع، وتسعى 
يثة في مجال اإلدارة الحدالجهات المسؤولة عن تنفيذ الرؤية إلى تطوير منهجيات مساعدة لتنفيذ الرؤية، عالوة على االستفادة بالمداخل 

 إدارة المشروعات.

وإدارة المشروعات من الحقول القديمة الجديدة، فإدارة المشروعات ظهرت منذ االف السنين، على الرغم من أن االعتراف بها من خالل 
ة المشروعات في القرن ، وظهور أدوات المعرفة المنظمة األولى في مجال إدار  1950نشر التسمية "إدارة المشروعات" جاء في عام 

التاسع عشر ، أثناء الثورة الصناعية في فترة ما بعد الحرب ، حيث خضعت المشاريع لعملية معقدة ، ال سيما مع منهجية وزارة الدفاع 
 (Barcaui, 2012)األمريكية لتصور الشبكة وتحديد موعد التقدم المحرز 

التخطيط والتنظيم، وبشكل عام، معرفة كبيرة بإدارة المشروعات، وعلى الرغم  وفي هذا الوقت تم تطوير مشاريع واسعة النطاق تتطلب
من هذا التقدم المحرز في مجال إدارة المشروعات بعد الثورة الصناعية إال أن الفكر بارز منذ األيام األولى للبشرية ويتضح ذلك من 

 .(Chiu, 2010)المشروعات الضخمة التي نفذتها الحضارات القديمة 

تبر إدارة المشروعات أداة مهمة في الوقت الحالي، حيث تتعلق المشروعات بالعديد من األهداف القانونية واالستراتيجية واالقتصادية وتع
والمالية، والتكنولوجيا ، وغيرها من المتطلبات. ويتطلب هذا الحجم إدارة متعددة األوجه بمختلف مجاالت المعرفة ، مما يجعل من 

يكل تنظيمي يقيس عمليات الحوكمة المتعلقة بالمشروعات ، ويسهل تبادل الموارد والمنهجيات واألدوات والتقنيات الضروري إنشاء ه
(Rigassi, J., & Campos, C. R. 2018). 

 الطريقة اإلدارية والتنظيمية إلدارة مكتب تحقيق الرؤية أواًل:

األثر االستراتيجي، ودفع جهود تنفيذ المبادرات التي تضمها برامج يعمل مكتب تحقيق الرؤية على دعم التخطيط ودعم الوصول إلى 
، كما يعمل على تذليل العقبات المتعلقة بها، كما أنه يعمل على تمكين أصحاب المصلحة الداخليين وإدارة 2030تحقيق رؤية المملكة 

)الدليل االسترشادي لتنفيذ  2030يات رؤية المملكة التغيير والتواصل داخل الجهة والجهات التابعة والمرتبطة بها فيما يتعلق بأولو 
 (.2019: 2030رؤية 

ويقدم الدليل االسترشادي لتنفيذ الرؤية، موجه إلنشاء وإدارة مكاتب تحقيق الرؤية، وجاء اإلطار االسترشادي في خمسة محاور رئيسية، 
: 2030ور كما يلي )الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية تمثل منهجية إلدارة وتنظيم مكاتب تحقيق الرؤية، ويمكن تناول هذه المحا

2019:) 
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التخطيط )اعرف رحلتك(: وتتضمن هذه المرحلة عدة مراحل فرعية تتمثل المرحلة األولى في  المرحلة الرئيسية األولى: -
لداخلية للبرامج حوكمة احوكمة الرؤية وفق ثالثة مستويات إدارية تسلسلية، والمرحلة الفرعية الثانية تتمثل في تحديد أنماط ال

 ومكاتب تحقيق الرؤية، وثالثا إعداد خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية.
التمويل وإدارة الميزانية )تحكم في ميزانيتك ومول مبادراتك(: ويتم ذلك من خالل مرحلتين فرعيتين  المرحلة الرئيسية الثانية:  -

وتخصيص أسقف الميزانية، والثانية تفصيل المبادرات الواردة في خطة تتمثل األولى في إعداد الميزانية التقديرية للبرامج 
 التنفيذ وتمويلها.

التوظيف )التعاقد والتحكم( تحدد هذه المرحلة ضوابط التعاقد على المبادرات وضوابط وإجراءات  المرحلة الرئيسية الثالثة: -
 الصرف والتعاقد على تخطيط وتشغيل مكاتب تحقيق الرؤية.

التنفيذ والمتابعة )انجز وتابع أداءك(: تحدد هذه الخطوة آليات متابعة األداء والخطوات الفرعية رئيسية الرابعة: المرحلة ال -
لتحديد آليات متابعة األداء، كما تهتم بتحديد المعوقات والمشكالت والعمل على تقديم مقترحات للتعامل معها، ورصد وإدارة 

 المناقالت، وتقدم آليات وارشادات إلدارة التغيير.وتحدد إجراءات حوكمة  المخاطر،
المراجعة والتقييم )راجع خططك(: تهتم هذه المرحلة بتقديم إرشادات مراجعة أنشطة تمويل  المرحلة الرئيسية الخامسة: -

شروعات م البرامج، ومراجعة الوثيقة اإلعالمية وحوكمة طلبات التغيير، ووضع خطط التواصل، وتحديد ضوابط إعداد ودراسة
 األنظمة واللوائح.

  PMO Value Ringثانيًا: المنهجية العالمية في إنشاء وإدارة مكتب إدارة المشروعات 

إن لكل مشروع مقاصده وأهدافه المحددة التي يسعى إلى تحقيقها وهنا تكمن أهمية تبني وتطبيق منهجية مناسبة إلدارة المشاريع وذلك 
 صودة؛ عن طريق متابعة وتقويم هذه األهداف واإلجراءات وكذلك النتائج.لقياس درجة تحقيق األهداف المق

وتمثل منهجية إدارة المشاريع إحدى الحقول التخصصية اإلدارية الحديثة التي تضم عدة عناصر إدارية مثل التخطيط، التنفيذ، التنظيم، 
وأهداف العمل بشكل سليم كمشروع متكامل، وتظهر منافع المتابعة وكذلك إدارة المصادر الخاصة داخل العمل للوصول إلى غايات 

 :(2014)المنشاوي،  تبني منهجية إدارة المشاريع فيما يلي

 ضمان سير العمل في الطريق الصحيح لتحقيق األهداف المحددة مسبقا. -
 تبسيط إجراءات العمل وتسهيل تنفيذه. -
 تقليل التعقيدات المرتبطة بالعمل وتحقيق المرونة. -
 كفاءة العمل وجودة مخرجات المشاريع، وتحسين استخدام الموارد.رفع  -

http://www.ajsp.net/
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أحد أهم هذه المناهج،  PMOوهناك العديد من المنهجيات المستخدمة في إدارة المشروعات، وتعد منهجية مكتب إدارة المشروعات 
[ ، وهي وكاالت CBsي البنوك المركزية ]وقد تم استخدام هذه المنهجية ف PMOفكلما كان العمل أكثر تعقيًدا، كلما زادت الطلب على 

اتحادية مستقلة تقوم ، يومًيا ، بتطوير مشاريع تؤثر على االقتصاد ، وتؤدي إلى توفير المدخرات ، والقوة الشرائية ، والوظائف ، 
 .(Barcaui, 2012)وبالتالي حياة الناس. 

 

 

 

 دور مكتب إدارة المشاريع -أ
 مكتب إدارة المشاريع وتتمثل هذه االدوار فيما يلي:هناك عدة ادوار يمكن أن يلعبها 

مكتب إدارة المشاريع هذا الدور عندما يعمل على دعم مديري المشاريع بالسياسات والنماذج والمنهجيات يأخذ  Supportدور داعم: 
 .أخرى؛ وذلك لدعمهم ومساعدتهم في إدارة المشاريع التي يعملون فيها والدروس المستفادة من مشاريع

مكاتب المشاريع التي تأخذ دور المتحكم تقوم بتقديم األدلة في كيفية إدارة المشاريع وتدريب الكوادر ووضع  Controlدور المتحكم: 
 األنظمة التقنية التي تساعد في ذلك إضافة الى انها تتأكد من مطابقة وموافقة التنفيذ مع تلك األدلة والخطط.

مكاتب إدارة المشاريع بهذا الدور عندما تعمل إدارة المشاريع بشكل مباشر فتقوم بدعم ومعاونة إدارات تقوم  Directدور إدارة مباشرة: 
األعمال بمديري المشاريع، وتكون مسئولة عن تلك المشاريع. وهذه الفئة من مكاتب المشاريع تعتبر األعلى من حيث الصالحيات 

 (.2013مشروعات، الممنوحة لها مقارنة بباقي الفئات )معهد إدارة ال

 مهام مكتب إدارة المشاريع -ب
تعمل مكاتب إدارة المشاريع على توحيد المعلومات والبيانات الخاصة بالمشروعات عموما والمشروعات االستراتيجية خصوصا، ومن 

إدارة  من قبل مكتب ثم العمل على موائمتها مع استراتيجية المنظمة لتحقيق األهداف، ويمكن أن تكون المشاريع المدعومة والمنفذة
المشاريع ليس لها عالقة ببعضها البعض، وغالبًا ما يكون لمكتب إدارة المشاريع صفة تجعله يمثل أحد المعنيين بالمشروع، ومن ثم 

يكون لها الصالحية في إصدار التوصيات أو حتى إنهاء المشروع بما تقتضيه المصلحة، كما يقوم مكتب إدارة المشاريع بأدوار أخرى 
مثل اختيار إدارة المشروع وتجهيز الموارد المشتركة لعدة مشروعات أو لمشروع معين، وقد يتحول مكتب إدارة المشاريع إلى عبء 

http://www.ajsp.net/
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يتسبب في فشل المشاريع التي يقوم عليها بسبب عدم وضوح دوره سواء في حجز الموارد أو تحديد أولويات المشاريع أو حتى إدارة 
 (.2017دا الفرق الفنية األخرى)المحيميد، الفريق اإلداري للمشروع ع

 PMO VALUE RINGمنهج قياس األداء  -ج
إن حاالت النجاح في مكاتب إدارة المشاريع ليست تجارب معزولة، بل إنها تأثرت بالعديد من المتغيرات التي ال يمكن تحديدها أو  

يتسم منهج و تكرارها، وبالتالي فإن تقييم الممارسات المستخدمة في المنظمات وحدها ال يصور دائًما ما هو األفضل واألكثر فاعلية، 
 بعدة سمات من أهمها: PMO VALUE RINGقياس األداء 

 أنه ينبغي النظر إلى مكتب إدارة المشروع على أنه "مزود خدمة". PMO VALUE RINGيقترح منهج  -
 يراعي توقعات واحتياجات كافة أصحاب المصالح. -
 ينظر إلى تلبية توقعات أصحاب المصلحة على أنها أفضل طريقة لتوليد القيمة المتصورة. -
 لمشروع القيمة من خالل توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة.يحقق مكتب إدارة ا -
 PMO VALUE RINGمراحل منهج قياس األداء  -د

 في الخطوات التالية: PMO VALUE RINGتتمثل منهجية قياس األداء 

وتعمل على معرفة ما هي أكثر الوظائف مالءمة لمكتب إدارة المشاريع، وفًقا الحتياجات أصحاب المصلحة  التوظيف: -1
 المعنيين.

وتساعد على تحقيق التوازن بين مجموعة من وظائف مكتب إدارة المشاريع لخلق تصور القيمة ألصحاب  التخطيط: -2
 المصلحة المعنيين.

 وتركز على تصميم عمليات مكتب إدارة المشاريع باستخدام أفضل الممارسات والتوصيات. العمليات: -3
مؤشرات األداء، ورصد الجودة، وإظهار كيف يقوم مكتب إدارة المشاريع حيث يتم تحديد  وضع مؤشرات األداء الرئيسية: -4

 بتوليد القيمة.
 واستخدام التوصيات لتحديد أفضل توزيع، ووضع خطط التنمية. تحديد وتقييم الفريق: -5
 النضج: حيث تهتم هذه الخطوة بتقييم نضج مكتب إدارة المشاريع وتلقي توصيات لتخطيط التطور. -6
 عرفة ما العائد المالي من مكتب إدارة المشاريع.م تقييم العائد: -7
 PMO Global)مع لوحة القيادة مع المقاييس االستراتيجية  PMOتحديد كيف سيتم مراقبة توليد قيمة  مراقبة األداء: -8

Alliance). 
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 مكتب تحقيق الرؤية وتوظيفها في إنشاء وإدارة  PMO Value Ringثالثًا: االستفادة من منهجية إدارة مكتب إدارة المشروعات

 PMO Valueمن خالل تحليل منهجية إدارة مكاتب تحقيق الرؤية بالمملكة العربية السعودية، ومنهجية إدارة مكتب إدارة المشروعات 
Ring  يتضح أن هناك توافق كبير من حيث الخطوط العريضة إلنشاء وإدارة مكاتب المشاريع ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول
 التالي:

 ( مقارنة خطوات منهجية إدارة مكاتب إدارة المشاريع1جدول )

 PMO Value Ring إدارة وتنظيم مكاتب تحقيق الرؤيا
 التخطيط )اعرف رحلتك(: .1
 التمويل وإدارة الميزانية )تحكم في ميزانيتك ومول مبادراتك(: .2
 التوظيف )التعاقد والتحكم( .3
 التنفيذ والمتابعة )انجز وتابع أداءك(: .4
 المراجعة والتقييم )راجع خططك(: .5

 التوظيف .1
 التخطيط .2
 العمليات .3
 وضع مؤشرات األداء الرئيسية: .4
 تحديد وتقييم الفريق: .5
 النضج: .6
 تقييم العائد: .7
 مراقبة األداء: .8

ومن خالل الجدول السابق يظهر اختالف طفيف في ترتيب خطوات منهجية إدارة مكاتب إدارة المشاريع وبين منهجية إدارة مكتب إدارة 
، ولكن من خالل تحليل الخطوات الفرعية وموجهات كل منهما يتضح أن هناك توافق في أغلب PMO Value Ringالمشروعات 

ادي لمكاتب تحقيق الرؤية وصفا تفصيليا لمراحل وخطوات إدارة مكاتب إدارة المشروعات، ومن التوجيهات، حيث قدم الدليل االسترش
الضروري أن تعمل المكاتب على توظيف ما جاء في هذا الدليل عالوة على العمل المستمر على االستفادة من المؤسسات المشهورة 

 ريع.في تطوير منهجية إدارة وتنظيم المكاتب خاصة معهد إدارة المشا

ومن الضروري أن تعمل مكاتب إدارة المشاريع على زيادة االهتمام بتوقعات أصحاب المصالح واعتبار أن توقعات أصحاب المصالح 
موجه عام لتحديد خططتها واستراتيجياتها، كما أنه من الضروري التركيز على آليات وفرص خلق القيمة، حيث تركز منهجية إدارة 

على آليات خلق القيمة وعلى آليات قياس ومتابعة ذلك، وهذا كله في ضوء االهتمام  MOP Value Ringمكتب إدارة المشروعات 
بتوقعات أصحاب المصالح، مما جعلها تضع عملية التوظيف في مقدمة خطوات منهجية إدارة مكاتب إدارة المشروعات كونها تمكن 

 من االستجابة إلى توقعات أصحاب المصالح.

 المراجع
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 العربيةالمراجع 

 .، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشرPMI( إدارة المشاريع اإلحترافية وفق منهجية 2017المحيميد، ناصر إبراهيم )

 ( الدليل المعرفي إلدارة المشروعات، الطبعة الخامسة، مؤسسة معهد إدارة المشروعات.2013معهد إدارة المشروعات )

 (.2019) 2030الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية، 

 (. تقييم استخدام منهجية إدارة المشروعات في مشروعات البناء والتشييد بجمهورية مصـــر العربيــــــــة.2014المنشاوي، أحمد )
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Abstract:  

This research aims to develop the management of offices to achieve the Kingdom's Vision 2030 through analyzing the 

reality of establishing and managing offices, and analyzing the PMO methodology. The analysis indicates a convergence 

between each of them, especially in focusing on the main steps and elements for the establishment and management of 

project management offices, and the research recommends the need to take advantage of the guideline to establish and 

manage offices to achieve the vision, and through analyzing the PMO methodology, the study recommended the need to 

focus m Books achieve the vision on the stakeholders and their expectations, to create real value, as well as evaluating 

boiling mechanisms of value creation in the light of stakeholders' expectations. 

Keywords: Projects, Project Management, Vision Realization, Vision Realization Offices, Project Management Office. 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد السادس

 م 2020 – آذار – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

 

44 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ajsp.net/

