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مجلة
بكـه لالستشارات
مجلــة مهنيــة تصــدر عــن بكــه لالستشــارات تضــم عــدة موضوعــات نهــدف 

مــن خاللهــا إلــى إثــراء المجتمــع المهنــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

والعالــم العربــي أجمــع، وهــي إحــدى مبــادرات بكــه إلثــراء المحتــوى المهني 

العربــي. 

01
العدد األول



مجلة بكه لالستشارات22 // 2

جدول المحتويات

3 عن المجلة

4 ما هو الفرق بين إدارة المشاريع وإدارة البرامج وإدارة المحافظ؟

4 إدارة المشاريع

5 إدارة البرامج

6 إدارة المحافظ

8 ما أهم التحديات التي قد تواجه مكتب إدارة المشاريع وكيف يمكن حلها؟

8 إدارة الموارد

10 الجمع غير الدقيق لمتطلبات المشروع

11 التغييرات في أهداف المشروع

12 ضعف التواصل

14 ما بين إسناد العمل وإتمامه محلًيا، أيهما الخيار األنسب؟

14 )Outsourcing( اإلسناد

17 )In-house(  إتمام العمل محلًيا

20 عن بكه

21 عمالؤنا



مجلة بكه لالستشارات22 // 3

مجلــة مهنيــة تصــدر عــن بكــه لالستشــارات تضــم عــدة موضوعــات نهــدف مــن خاللهــا إلــى إثــراء المجتمــع المهنــي 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية والعالــم العربــي أجمــع، وهــي إحــدى مبــادرات بكــه إلثــراء المحتــوى المهنــي العربــي. 

ســنطرح فــي كل عــدد قضايــا مختلفــة تتــراوح بيــن مجــاالت خدماتنــا االستشــارية مثــل: تطويــر االســتراتيجية، إدارة 

المحافــظ والبرامــج والمشــاريع، تطويــر المــوارد البشــرية، خدمــات اإلســناد والتشــغيل، تحســين األداء التشــغيلي فــي 

المنظمــات، وإدارة التغييــر، وغيرهــا. مــن خــالل هــذه المجلــة، نســعى إلــى زيــادة الوعــي بأهميــة تلــك المجــاالت ودور 

كل مجــال منهــا فــي تمهيــد طريــق النجــاح أمــام المنظمــة مــن خــالل تحقيــق أهدافهــا ورؤيتهــا وتطويــر اســتراتيجيتها، 

كمــا نجمــع لــك فــي هــذا العــدد وغيــره المعلومــات التــي تحتاجهــا فــي مــكان واحــد لتســهيل الرجــوع إليهــا فــي أيِّ 

وقــت.

مجـــلة بكــــــه
لالستشارات
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قــد يصعــب علــى حديــث العهــد فــي اإلدارة التفريــق بيــن كلٍّ مــن إدارة البرامــج وإدارة المشــاريع وإدارة المحافــظ، 

ففــي حيــن أن المصطلحــات ُتســتخدم غالًبــا بالتبــادل وتشــترك فــي بعــض األمــور، إال أنهــا مختلفــة تماًمــا فيمــا يتعلــق 

بمســاهمتها فــي المنظمــة. تابــع معنــا فــي هــذه المقالــة لتوضيــح الفــرق بيــن المصطلحــات الثــاث.

ما هو الفرق بين إدارة المشاريع وإدارة البرامج وإدارة المحافظ؟

مفهوم إدارة المشاريع

ما هي مهام مدير المشروع؟

وفًقــا لمعهــد إدارة المشــاريع )PMI(، فــإن المشــروع هــو »مبــادرة مؤقتــة، محكومــة ببدايــة ونهايــة محددتيــن، تنفذهــا 

المنظمــة لتصنيــع منتــج أو تقديــم خدمــة أو الوصــول إلــى نتيجــة فرديــة معينــة«. بغــض النظــر عــن حجــم المشــروع أو 

نطاقــه، فــإن إدارة المشــاريع هي نظــام اســتخدام المبــادئ واإلجــراءات إلدارة المشــروع مــن نقطــة البدايــة حتــى تســليم 

مخرجاتــه، مثــل تطبيــق أو حــدث أو منتــج أو خدمــة.

بشــكٍل عــام، يكــون مديــرو المشــاريع )PMs( مســؤولين عــن تنفيــذ المشــروع وتحقيــق التــوازن فــي نطاق العمــل مع ضمان 

تســليم مخرجاتــه فــي الوقــت المحــدد وضمــن الميزانيــة وفــي حــدود النطــاق المحــدد مســبًقا، ويتشــاركون المســؤوليات 

عبــر مــا يشــار إليــه عــادًة باســم »دورة حيــاة المشــروع«، والتــي تتكــون مــن خمــس مراحــل علــى النحــو التالــي:

يتم فيها تحديد أهداف المشروع الرئيسية، والغرض منه، ونطاقه، وأصحاب المصلحة.

العمــل مــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيين إلنشــاء خطــة مشــروع متكاملــة تركــز على تحقيــق األهداف 
المحددة.

استكمال العمل الذي تم تحديده في خطة المشروع من أجل تحقيق أهداف المشروع.

مراقبة تقدم المشروع وإدارة الميزانية ومقارنة األداء الفعلي مقابل األداء المخطط له.

ضمان اكتمال جميع األنشطة الالزمة لتحقيق النتيجة النهائية.

إدارة المشاريع

البـــدء

التخطيط

التنفيذ

اإلنهاء

المراقبة والتحكم

mailto:https://bakkah.com/knowledge-center/basic-principles-project-management
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مفهوم إدارة البرامج

ما هي مهام مدير البرنامج؟

إدارة البرامج

يشــير معهــد إدارة المشــاريع )PMI( إلــى أن البرنامــج عبــارة عــن »مجموعــة مــن المشــاريع ذات الصلــة ُتــدار بطريقــة منّســقة 

فيمــا بينهــا لالســتفادة مــن مزايــا قــد ال تتوفــر عنــد إدارتهــا بشــكل منفصــل«. يشــترك البرنامــج مــع المشــروع فــي كونــه 

نــة يكتمــل البرنامــج. مؤقًتــا، لذلــك عنــد اكتمــال المشــاريع المتضمَّ

تكــون المشــاريع التــي تنــدرج تحــت البرنامــج الواحــد ذات صلــة ببعضهــا البعــض. قــد يتــم فصلهــا أو تعيينهــا لفــرق مختلفــة، 

ــا تهــدف إلــى تحقيــق نتائــج تعــزز نفــس الهــدف االســتراتيجي. تهــدف اإلدارة الفعالــة للبرنامــج إلــى تمكيــن  لكنهــا جميًع

التنفيــذ االســتراتيجي مــن خــالل تنظيــم األفــراد والفــرق فــي الدوائــر اإلداريــة للعمــل مًعــا لتمكيــن المؤسســة مــن تحديــد 

األولويــات وتمويــل البرامــج التــي تحقــق أكبــر قــدر مــن القيمــة.

يختلــف دور مديــر البرنامــج باختــالف المنظمــة. بشــكل عــام، ال يقــوم مديــرو البرامــج فقــط بــاإلدارة الدقيقــة للمشــاريع 

المعنيــة، بــل تســاعد أيًضــا علــى ضمــان انتقــال العمــل بانســيابية بيــن المشــاريع الصحيحــة فــي الوقــت المناســب. ويركــز 

مديــر البرنامــج بشــكل خــاص علــى فوائــد األعمــال بــدًءا مــن بدايــة المشــروع فــي وقــت مبكــر جــًدا، وذلــك مــن خــالل مــن 

خــالل:

النظر في الفوائد الممكنة وإمكانية تحقيقها.

اإلشراف على اعتماد المشاريع على بعضها ووضع الخطط على مستوى البرامج.

تحديد أولويات المبادرات ووضع الميزانية وضمان قدرة الموارد وتوافرها.

تحديد خارطة طريق مشتركة عبر أقسام المنظمة وضمان تحقيق األهداف على مستوى البرنامج.
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مفهوم إدارة المحافظ

ما هي مهام مدير المحافظ؟

أصحاب المصلحةأعضاء الفريقمديرو المشروعالتنفيذيون

إدارة المحافــظ

حســبما ورد عــن معهــد إدارة المشــاريع )PMI(، فــإن إدارة المحفظــة هــي »إدارة مركزيــة لمجموعــة مــن المشــاريع والبرامــج 

لســد الفجــوة بيــن االســتراتيجية وآليــة تنفيذهــا لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية.« وهــي تحليــل وتحســين التكاليــف والمــوارد 

والتقنيــات والعمليــات لجميــع المشــاريع داخــل المحفظــة؛ حيــث تســلط الضــوء علــى أســئلة مثــل:

ــا مــا يكــون الواقــع داخــل المنظمــة هــو أن المــوارد محــدودة، ســواء كانــت أمــوااًل أو موظفيــن أو مســاحة أو معــدات.  غالًب

هنــاك العديــد مــن المشــاريع والبرامــج التــي يمكــن القيــام بهــا؛ وهنــا يأتــي دور مديــر المحفظــة الختيــار المناســب منهــا بمــا 

يتوافــق مــع اســتراتيجية المنظمــة. تشــمل مهــام مديــر المحفظــة تقييــم المشــروع بأقســامه، والتحقيــق فــي الطــرق التــي 

يمكــن بهــا تحســين هــذه المشــاريع وفحـــ مســاهمة كل مشــروع فــي األهــداف العامــة للشــركة. تعطــي اإلدارة الناجحــة 

ــة الصــورة الكبيــرة كاآلتــي: للمحافظ المؤسســات والمــدراء الفرصــة لرؤي

التعرف على ما يمكن 
لمديري المشاريع 

الوصول إليه

سهولة الوصول إلى 
أعضاء الفريق

تحسين التواصل مع قائد 
الفريق واألعضاء اآلخرين

إبقائهم على إطالع من 
خالل التغذية الراجعة 

المستمرة

هل لديَّ الموارد والميزانيات 

الالزمة لبدء مشروع جديد؟

هل نحن بحاجة إلى تعديل 

توقعات أصحاب المصلحة؟

هــل هنــــاك مشاريــــع أخـــــرى 

يمكـــن نمذجتهــا؟

هل يتوافق هذا المشروع 

مع أهداف مؤسستنا؟

هل هناك أية مشاريع حالية 
قد تتعارض مع هذا المشروع 

الجديد؟
01

04

02

05

03

قــد يكــون للشــركة محفظــة واحــدة، والتــي ســتتألف بعــد ذلــك مــن جميــع المشــاريع والبرامــج والعمليــات التشــغيلية داخــل 

المنشــأة، كمــا يمكــن للشــركة أيًضــا إنشــاء عــدة محافــظ لفصــل المشــاريع وقــرارات االســتثمار القائمــة.

mailto:https://bakkah.net.sa/en/consulting-insights/portfolio-management-office-setup-article
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بتعبيــر آخــر، تنــدرج المشــاريع ضمــن برامــج أكبــر منهــا، وتنــدرج البرامــج بدورهــا ضمــن المحافــظ. البرنامــج هــو عبــارة عــن 

مجموعــة مــن المشــاريع المتشــابهة أو المرتبطــة ببعضهــا البعــض، بينمــا قــد تنــدرج عــدة مشــاريع و / أو برامــج ضمــن 

محفظــة واحــدة وتكــون غيــر مرتبطــة ببعضهــا البعــض. فــي حيــن أن المشــروع يعــد مســعى مؤقــت، فــإن المحافــظ 

عبــارة عــن مبــادرات مســتمرة تمتــد عبــر ســنوات مــن الوجــود وتتضمــن أهداًفــا اســتراتيجية ومتماســكة.

تتنــاول  متســقة  تنظيميــة  إداريــة  ُبنيــة  والمحافــظ  والبرامــج  المشــاريع  مــن  كلٍّ  بيــن  المتكاملــة  اإلدارة  تتطلــب 

جميع المجــاالت الثاثــة، كمــا يجــب أن تظــل إدارة هــذه المجــاالت منفصلــة ومتكاملــة فــي نفــس الوقــت نفســه مــع 

ــى هــدف اســتراتيجي. ــع أدوارهــم فــي ترســانة تحقيــق اإلنجــاز الناجــح المــؤدي إل ــى فهــم الجمي الحــرص عل

إدارة المشاريع، إدارة البرامج، إدارة المحافظ

mailto:https://bakkah.net.sa/en/consulting-insights/how-to-set-up-successful-project-management-office-pmo
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يحقــق  بمــا  األداء  اتســاق  إلــى  الوصــول  دون  حائــًا  تقــف  تحديــاٍت   )PMO( المشــاريع  إدارة  مكتــب  يواجــه  قــد 

التقــدم للمنظمــة، وأحــد أكثرهــا أهميــة هــو عــدم تقديــر الــدور الحاســم الــذي يلعبــه مكتــب إدارة المشــاريع بصفتــه 

ممثــًا للمعاييــر المثلــى وأفضــل الممارســات فــي المنظمــة، حيــث يحظــى اليــوم بإمكانيــة الوصــول إلــى األدوات 

هــة بشــكل أساســي لتحقيــق الوضــوح والكفــاءة واإلنتاجيــة فيمــا يتعلــق بالتعــاون بيــن أعضــاء  واالســتراتيجيات الموجَّ

الفريــق وبيئــة العمــل عــن بعــد. ابــَق معنــا لنكتشــف مًعــا فــي هــذه المقالــة التحديــات التــي يواجههــا مــدراء المشــاريع 

ومكتــب إدارة المشــاريع ونقــدم الحلــول الموصــى بهــا للتعامــل معهــا.

ما أهم التحديات التي قد تواجه مكتب إدارة المشاريع وكيف يمكن حلها؟

إدارة الموارد

الحل

تعــد إدارة المــوارد واحــدة مــن أصعــب التحديــات التــي تواجــه إدارة المشــاريع، حيــث يبحــث كل مديــر مشــروع عــن طــرق 

لزيــادة الكفــاءة بأقــل كــم مــن المــوارد عنــد التخطيــط للمشــروع بمراحلــه المختلفــة. تشــمل التحديــات التــي قــد تواجــه 

مكتــب إدارة المشــاريع عندمــا يتعلــق األمــر بــإدارة المــوارد مــا يلــي:

ت وحــدة العامليــن أو غيرهــا أمــٌر بالــغ الصعوبــة، وإلدارة المــوارد المختلفــة بشــكل  إن التعامــل مــع تحديــات مثــل تشــتُّ

فعــال فــي أيِّ مجــال أو مشــروع، تحتــاج إلــى فهــم األهــداف فهًمــا شــامًا. علــى ســبيل المثــال، يمكــن الحــد مــن إهــدار 

ــة، وإدارة شــؤون  المــوارد بطلــب المــواد الازمــة فــي الوقــت المناســب، وإعــداد ميزانيــة دقيقــة، والتنســيق، والجدول

الموظفيــن. يمكنــك تحقيــق نتائــج أفضــل مــن خــال:

)ROI( التخطيط المناسب أو قياس عائد االستثمار

توقع الفجوات في تسليم المشروع أو مواطن التعارض قبل حدوثها

ل عبًئا على فريق العمل ب تخصيص الموارد التي تشكِّ تجنُّ
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تطوير وتنفيذ نظام موحد لتوثيق وتخصيص الموارد

تحسين تنبؤات الموارد خال مرحلة التخطيط من خال االنتباه لما يلي:

االستفادة من الموارد غير المستغلة من خال االستعانة باألفراد متعددي المهارات مثًا للتحكم بتدفق المهام

تحديد المخاطر المحتملة

اتخاذ االحتياطات للتكاليف غير المتوقعة أو قيود المشروع

تتمثــل إحــدى األمــور األكثــر تأثيــًرا علــى دورة حيــاة المشــروع وأهدافــه فــي النظــرة الشــاملة التــي توفرهــا األنظمــة 

البرمجيــة ذات العاقــة، وهــي ال تقتصــر علــى منصــة محــددة فحســب، بــل هــي عامــل مســاعد فــي إدارة مــوارد المشــروع 

بصرًيــا، حيــث تتيــح لــك أن تــرى وتراقــب وتتصــرف بســرعة فــي حــال حــدوث أزمــة محتملــة أو وقــوع مــا يعيــق ســير العمــل 

ــزة  ــز روح التعــاون، وهــي مي ــى تعزي ــؤدي اســتخدام هــذه البرامــج إل ــذ المشــروع، ي ــى تســريع تنفي واألداء. فباإلضافــة إل

كبيــرة وهامــة للِفــَرق التــي تعمــل عــن ُبعــد.
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الجمع غير الدقيق لمتطلبات المشروع

يعــد فهــم احتياجــات أصحــاب المصلحــة ومــا ينــوون تقديمــه أمــًرا ضرورًيــا لنجــاح المشــروع. لســوء الحــظ، تبــدأ العديــد مــن 

المشــاريع بأقــل حــد ممكــن مــن المتطلبــات، ممــا يزيــد مــن خطــر انهيارهــا بســبب عــدم الفهــم الكامــل الحتياجــات أصحــاب 

المصلحــة. تشــمل أهــم األخطــاء التــي يتــم ارتكابهــا عنــد جمــع المتطلبــات فيمــا يلــي:

وضع افتراضات على 

أساس المشاريع 

السابقة

عدم فصل احتياجات 

أصحاب المصلحة عن 

أهداف المنظمة

عدم تحديد متطلبات 
المشروع المتفق عليها 

بوضوح

010203

الحل
ال شــك أن بيئــة العمــل عــن بعــد تفتقــر إلــى التواجــد الفعلــي، هــذا يعنــي أنــه مــن الممكــن اإلخــال بالتفاهــم المتبــادل 

مــع فقــدان معلومــات هامــة مــن شــأنها أن تســاعد فــي توضيــح الســياق فــي المشــاريع المشــتركة. للتغلــب علــى 

بعــض التحديــات التــي قــد يواجههــا مكتــب إدارة المشــاريع فيمــا يتعلــق بجمــع المتطلبــات، يجــب إشــراك المســتخدمين 

الرئيســيين مــن البدايــة ومراعــاة مــا يلــي:

يحتــاج كلٌّ مــن العمــاء والجهــات الراعيــة وأصحــاب المصلحــة إلــى االتفــاق والتوقيــع علــى حقيقــة أن مــا يتــم توضيحــه 

فــي البيــان فقــط هــو مــا ســيتم تســليمه، ويمكنــك بنــاء نمــوذج أولــي حســب نطــاق المشــروع للمســاعدة فــي توضيــح 

متطلباتهــم أو تأكيدهــا أو تعديلهــا.

إعداد وطرح أسئلة إرشادية لتوضيح متطلبات المشروع بشكل أفضل.

تحليــل هــذه المتطلبــات باســتخدام أداة SMART أي التأكــد مــن أنهــا محــددة وقابلــة للقيــاس ومتفــق عليهــا 

وواقعيــة ومحــددة زمنًيــا.

إنشاء ومشاركة بيان تفصيلي بالمتطلبات قبل البدء في أيِّ مشروٍع جديد.
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التغييرات في أهداف المشروع

يســتثمر مــدراء المشــاريع ومكاتــب إدارة المشــاريع قــدًرا ال بــأس بــه مــن الوقــت فــي التخطيــط ألهــداف المشــروع لضمان 

النتائــج الواعــدة بقــدر مــا تســمح بــه الظــروف. ومــع ذلــك، فقــد يقضــي أيًضــا المســاهمون والفــرق الداخليــة كذلــك نفــس 

القــدر مــن الوقــت فــي إجــراء تغييــراٍت علــى نطــاق العمــل أو عمليــة النشــر أو أهــداف المشــروع نفســه.

ال شــك أن التغييــر حتمــي فــي إدارة أيِّ المشــروع، إال أن كثــرة التعديــات والماحظــات بــدون اتبــاع نهــج رشــيق لتخطيــط 

المشــروع وتنفيــذه قــد تســبب إشــكاليات علــى المــدى القصيــر، فقــد أدى التحــول المفاجــئ إلــى العمــل عــن ُبعد اســتجابًة 

لفيــروس كورونــا علــى ســبيل المثــال إلــى زيــادة التحــدي المتمثــل فــي إدارة فــرق أجايــل، ال ســيما فيمــا يتعلــق بمــا يلــي:

الخبــر الســار هــو أنــك لســت مضطــًرا إلــى اســتخدام أدوات أجايــل المخصصــة لمواجهــة التغييــر بمرونــة، عليــك فقــط 

تصميــم عمليــة منظمــة جيــًدا إلدارة التغييــر باإلضافــة إلــى اســتراتيجية للتعامــل الفعــال مــع التعديــات عنــد حدوثهــا. قــد 

تحــدث عمليــة التغييــر بشــكل مبدئــي كمــا يلــي:

اتخاذ القرار المناسب بسرعةحل المشكات ببساطةاالتصاالت الفورية

كمــا أنــه مــن المحتمــل أن يقلــل العمــل عــن ُبعــد مــن الكفــاءة والتماســك - وهمــا مكونــان مهمــان لــإدارة الناجحــة 

للمشــروع.

تتلقى طلًبا رسمًيا لتغيير المشروع من الجهة الراعية.

يقوم بتقييم المطلوب من حيث المواد والساعات والتصاريح والموارد األخرى.

يقوم بتقييم التأثير على الميزانية والجدولة والتسليمات وضمان الجودة.

تقوم بإرسال نتائجك ثم تنتظر توصياتك قبل التنفيذ.

الحل

إدارة التغيير بفاعلية

لتنفيــذ هــذه العمليــة بكفــاءة، عليــك بنــاء قالــب لطلــب التغييــر فــي منظمتــك باإلضافــة إلــى قائمــة بالتغييــرات وخارطــة 

عمليــة لتوجيــه المســاهمين وأعضــاء الفريــق نحــو تنفيــذ الخطــوات المذكــورة. عليــك أن تكــون مســتعًدا للتواصــل مــع 

أعضــاء فريقــك حــول إمكانيــة تغييــر أدوارهــم الفرديــة تبًعــا أليــة تعديــات، وأن تكــون مســتعًدا لإجابــة عــن أســئلتهم أو 

التعامــل مــع مشــكاتهم.



مجلة بكه لالستشارات22 // 12

ضعف التواصل

إن أحــد أكبــر التحديــات التــي يواجههــا مكتــب إدارة مشــاريع هــو كيفيــة إبقــاء كلٍّ مــن الرعــاة والفــرق تحــت الســيطرة فــي 

الوقــت ذاتــه وإبقائهــم علــى درايــة بــكل جديــٍد باســتمرار بمــا يضمــن تســليم النتائــج فــي الوقــت المحــدد. يمكــن أن يخــلَّ 

ضعــف التواصــل بنتائــج المشــروع، بمــا فــي ذلــك:

يعــد كلٍّ مــن انعــدام التواصــل أو اإلفــراط بــه مشــاكل شــائعة لــدى مــدراء المشــاريع، وهــي تــؤدي إلــى انخفــاض الكفاءة أو 

المشــاركة. عليــك إيجــاد طريقــة لمعالجــة المشــكلة وبنــاء جســر للربــط بيــن مشــاكل الفريــق ومتطلبــات أصحــاب المصلحــة 

خاصــًة عندمــا تتفاقــم العقبــات أو تصبــح التغييــرات ضــرورة حتميــة.

انعدام عمليات الشراء وااللتزام 
أو محدوديتها.

التعارضات وعدم االلتزام 
بالمواعيد النهائية

انخفاض اإلنتاجية مما يؤدي 
إلى تجاوز الوقت والتكلفة

سوء فهم التوقعات أو 
األهداف.

ك الفرق في اتجاهات  تحرُّ
مختلفة.

الخبــر الســار هــو أنــك لســت مضطــًرا إلــى اســتخدام أدوات أجايــل المخصصــة لمواجهــة التغييــر بمرونــة، عليــك فقــط 

تصميــم عمليــة منظمــة جيــًدا إلدارة التغييــر باإلضافــة إلــى اســتراتيجية للتعامــل الفعــال مــع التعديــات عنــد حدوثهــا. قــد 

تحــدث عمليــة التغييــر بشــكل مبدئــي كمــا يلــي:

الحل
تحسين التواصل في المشروع

احــرص علــى المتابعــة مــع أصحــاب المصلحــة بشــكل مناســب بمــا يضمــن التأكــد مــن تلبيــة احتياجــات األشــخاص 

الذيــن تتواصــل معهــم. يمكنــك علــى ســبيل المثــال إرســال اســتبيان موجــز بالبريــد اإللكترونــي فــي وقــت مبكــر مــن 

العمليــة لمعرفــة:

ما هي أنسب طريقة للتواصل؟

ما هي أقل الطرق فعالية؟

ما الذي يمكنك فعله لتحسين االتصاالت لديك؟

قــم بتفويــض مهمــة التواصــل ألحــد أعضــاء الفريــق نيابــة عنــك علــى أن يكــون مؤهــًا لمناقشــة النقــاط الدقيقــة 

لمنتــٍج أو عمليــٍة مــا.

الخبــر الســار هــو أنــك لســت مضطــًرا إلــى اســتخدام أدوات أجايــل المخصصــة لمواجهــة التغييــر بمرونــة، عليــك فقــط 

تصميــم عمليــة منظمــة جيــًدا إلدارة التغييــر باإلضافــة إلــى اســتراتيجية للتعامــل الفعــال مــع التعديــات عنــد حدوثهــا. قــد 

تحــدث عمليــة التغييــر بشــكل مبدئــي كمــا يلــي:
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ال تفــّوت فرصــة االســتفادة مــن منصــات المشــروع الجماعيــة. ســواء كنــت تســتخدم نظاًمــا أساســًيا لاتصــال مثــل 

Microsoft Teams - أو نظــام أساســي لرســم الخرائــط المرئيــة، فــإن النهــج التعاونــي مضمــون لتبســيط االتصاالت 

مــع جميــع المشــاركين فــي مشــروعك، حيــث يســاعدك علــى االنتقــال مــن مرحلــة البداية إلــى التنفيــذ بإعطائك رؤية 

شــاملة حــول أفضــل خيــار لتخصيــص وقتــك وجهــدك فيــه، كمــا يســمح لألشــخاص الذيــن تعمــل معهــم بمشــاركة 

معلومــات المشــروع بســرعة وموثوقيــة.

ــًا نحــو التغلــب  حافــظ علــى التخطيــط الســليم، وخاصــة التخطيــط المرئــي، ألن مــن شــأنه أن يقطــع شــوًطا طوي

علــى العديــد مــن تحديــات إدارة المشــاريع التــي يواجههــا مكتــب إدارة المشــاريع عنــد اإلشــراف علــى الفــرق التــي 

تعمــل عــن بعــد.

م لــك فــي بكــه لاستشــارات حلــواًل فاعلــة للتغلــب علــى تحديــات مكتــب إدارة المشــاريع. لمزيــد مــن المعلومــات  نقــدِّ

انقــر هنــا.

https://bakkah.net.sa/ar/consulting
https://bakkah.net.sa/ar/consulting/service/project-program-portfolio-consulting
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تــم التعــرف علــى اإلســناد )Outsourcing( إلنجــاز مهــام العمــل الهامــة ألول مــرة كاســتراتيجية عمــل عــام 1989، 

وأصبحــت بعدهــا جــزًءا ال يتجــزأ مــن اقتصاديــات األعمــال خــال التســعينيات، حيــث تعتبــر اســتراتيجية فاعلــة تتبعهــا 

الشــركات فــي جميــع أنحــاء العالــم لتنميــة أعمالهــا مــن خــال تقليــل تكاليــف التشــغيل وزيــادة جــودة الخدمــات.

علــى الرغــم مــن أنهــا اســتراتيجية تتمتــع بتأييــٍد كبيــر، إال أنــه ال يــزال لديهــا بعــض المعارضيــن مــن الشــركات التــي مــرت 

بتجــارب فاشــلة مــع الطــرف الخارجــي، أي الــذي تــم تفويــض المهمــة إليــه. إن كا الخياريــن قابليــن للتطبيــق، كمــا أن 

كليهمــا يتمتعــان بمجموعــة خاصــة مــن اإليجابيــات والســلبيات لــكل منهمــا، ولتجنــب الحيــرة عنــد تحديــد النهــج الــذي 

يجــب اتباعــه، ســنتطرق فــي هــذه المقالــة إلــى كليهمــا لتوضيــح كل مــا يتعلــق بهمــا واإلجابــة علــى جميــع األســئلة.

ما بين إسناد العمل وإتمامه محلًيا، أيهما الخيار األنسب؟

ما هي استراتيجية اإلسناد )Outsourcing(؟

لَم يتم اللجوء لالستعانة بمصادر خارجية؟

)Outsourcing(  اإلسناد

ــف فيهــا الشــركة طرًفــا خارجًيــا بــأداء المهــام أو تســيير العمليــات أو  هــي واحــدة مــن ممارســات األعمــال التجاريــة ُتكلِّ

تقديــم الخدمــات للشــركة لفتــرة محــددة مــن الوقــت، ويمكــن أن يتــم ذلــك فــي موقــع الشــركة، أي فــي المرافــق الخاصــة 

ضــة، أو فــي أيِّ مــكاٍن خارجــي. عنــد االســتعانة بمصــادر خارجيــة إلنجــاز مهمــٍة مــا، يمكــن تعييــن الموظفيــن  بالشــركة المفوِّ

المطلوبيــن بنظــام الســاعة أو راتــب ثابــت أو حســب متطلبــات المشــروع.

يمكــن أن تشــهد الشــركات فــي بعــض األحيــان نمــًوا بمعــدٍل ال يمكنهــا مجاراتــه ودعمــه بموظفيهــا المحلييــن، ولمواكبــة 

هــذه الوتيــرة العاليــة، تختــار الشــركة توظيــف قــوة عاملــة مدربــة مســبًقا مــن شــركة خارجيــة بشــكل مؤقــت حســب حاجــة 

عملياتهــا دون مقاطعــة تدفــق أعمالهــا.

ــا المعلومــات والدعــم الفنــي  ــن خدمــات تكنولوجي ــة بي ــى مصــادر خارجي ــم إســنادها إل ــي يت ــراوح المهــام الت يمكــن أن تت

وخدمــة العمــاء وعمليــات التصنيــع ومهــام المــوارد البشــرية باإلضافــة إلــى المهــام الماليــة مثــل مســك الدفاتــر وإعــداد 

كشــوف المرتبــات، كمــا يمكــن للشــركات أيًضــا االســتعانة بمصــادر خارجيــة إلدارة أقســام كاملــة، مثــل قســم تكنولوجيــا 

المعلومــات بأكملــه، أو مجــرد أجــزاء مــن قســم معيــن.
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اإليجابيات

إيجابيات وسلبيات اإلسناد

خفض التكاليف

الكفاءة وتوفير الوقت

االستعانة بأفضل المواهب في المجال

االلتزامات قصيرة األجل

وفًقــا الســتبيان Deloitte 2016 Global Outsourcing Survey ، فــإن ٪59 مــن الشــركات تعتبــر اإلســناد كأداة لخفــض 

التكاليــف، فإنــك عندمــا تقــوم بتفويــض المهمــة إلــى طــرف خارجــي تقــوم بتحويــل تكاليــف العمالــة الثابتــة إلــى تكاليــف متغيــرة، 

ممــا يعنــي أنــك تدفــع فقــط مقابــل الخدمــات التــي تســتهلكها دون تضميــن أيــة نفقــات تتعلــق بالبنيــة التحتيــة أو اســتقطاب 

موظفيــن أو دفــع رواتــب ومكافــآت شــهرية، ممــا يوفــر رأس مــال يمكنــك توظيفــه فــي أمــور هامــة أخــرى لتنميــة عملــك.

تتيــح لــك هــذه االســتراتيجية تفويــض المهــام األقــل أهميــة وبالتالــي توفيــر الوقــت والجهــد للتعامــل مــع القضايــا الرئيســية فــي 

العمــل. يشــير اســتبيان Deloitte 2016 Global Outsourcing Survey إلــى أن مــا يقــرب مــن ٪57 مــن الشــركات تعتقــد أن 

االســتعانة بمصــادر خارجيــة إلنجــاز المهــام يمنحهــم الوقــت والعقليــة للتركيــز علــى المهــام والعمليــات األساســية ألعمالهــم.

تتألــف الــوكاالت االستشــارية مــن محترفيــن يتمتعــون بمعرفــة وخبــرة واســعتين فــي مجــال عملهــم، وعندمــا يتــم تفويــض أحــد 

ضــة. الشــركاء الخارجييــن، تصبــح المواهــب الفريــدة التابعــة للشــركة االستشــارية متاحــة بالكامــل للشــركة المفوِّ

عــادة مــا يكــون المتخصصــون ذوو المؤهــات العاليــة مشــغولين وملتزميــن بالفعــل بوظيفــة، ولاســتفادة مــن خبرتهــم عليــك 

عقــد صفقــة محــدودة الوقــت معهــم، إمــا باتبــاع نظــام الســاعة، أو عقــد الوقــت والمــواد، أو نمــوذج الفريــق المخصــص.

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/operations/deloitte-nl-s&o-global-outsourcing-survey.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/operations/deloitte-nl-s&o-global-outsourcing-survey.pdf
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التوافــــــر

االفتقار إلى التواصل

االفتقار إلى السيطرة على شؤون العمل الموكل

ح بالمــوارد الجاهــزة لبنــاء الفريــق المطلــوب علــى الفــور، فــا يتعيــن عليــك إيقــاف  تضمــن هــذه االســتراتيجية توافــر فريــق ُمســلَّ

مشــروعك مؤقًتــا أثنــاء البحــث عــن المواهــب وجمعهــا وإنشــاء فريــق متماســك، حيــث تحتــاج األفــكار فــي الوقــت الحاضــر إلــى 

تنفيــذ ســريع حتــى تحافــظ الشــركة علــى قدرتهــا التنافســية فــي الســوق.

يعــد التواصــل الشــاغل الرئيســي بالنســبة إلــى بعــض الشــركات، فتجدهــم يحرصــون علــى اطاعهــم علــى مراحــل تطويــر المشــروع 

خشــية التعــرض أليــة مشــكلة فيمــا يتعلــق بالشــفافية. يمكــن تجنــب هــذه المشــكلة بتحديــد ســاعات العمــل لــدي كلٍّ مــن الجهــة 

ض إليهــا باإلضافــة إلــى تحديــد األوقــات التــي يكــون فيهــا كاكمــا متاًحــا للتواصــل. ضــة والجهــة المفــوَّ المفوِّ

مــة مــن  يمكــن أن يتضمــن الفريــق الخارجــي أعضــاًء تنافســيين يســعون إلثبــات أنفســهم علــى حســاب اتبــاع التعليمــات الُمقدَّ

الجهــة المســؤولة ممــا يــؤدي إلــى فقــدان الســيطرة علــى المشــروع، وأفضــل حــل فــي هــذه الحالــة هــو توثيــق جميــع المتطلبــات 

وتحديــد معالــم وميثــاق المشــروع، وبهــذا يمكنــك تتبــع العمــل خطــوة بخطــوة ومعرفــة فــي حالــة حــدوث خطــأ وتحديــد مكانــه 

بســهولة.

السلبيــــات
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ما هي استراتيجية إتمام العمل محلًيا )In-house( ؟

)In-house(  إتمام العمل محلًيا

يشــير مصطلــح In-house )أو االســتعانة بمصــادر داخليــة( ببســاطة إلــى تفويــض مشــروٍع مــا لموظــٍف أو قســٍم داخــل الشــركة 

بــداًل مــن البحــث عــن اســتعانة خارجيــة. فــي هــذه الحالــة يتوجــب علــى الشــركة البحــث عــن متخصصيــن، وإجــراء المقابــات، وطــرح 

األســئلة والتحكــم فــي جميــع عمليــات التوظيــف والعمــل.

عــادًة مــا يتــم تنفيــذ هــذه االســتراتيجية علــى اإلجــراءات والعمليــات الجديــدة داخــل موقــع الشــركة، ولهــذا تعــد خيــاًرا مناســًبا 

للمنظمــات التــي تتطلــب تنفيــذ نفــس العمليــات عــدة مــرات ألداء مهــام مختلفــة.

ــن االعتمــاد علــى المصــادر الداخليــة فــي إنجــاز المهــام مــن تحســين االتصــال بيــن الرئيــس والموظــف، فيتلقــى الموظفــون  ُيمكِّ

الذيــن ينتمــون إلــى الثقافــة ذاتهــا التوجيــه المناســب حــول المشــروع مــن رئيســهم ويعملــون تحــت إشــرافه المباشــر ممــا يقلــل 

بــدوره مــن ســوء الفهــم ويضمــن نتائــج أفضــل.

ــر القــوى العاملــة لديــك مــن خــال توظيــف مواهــب جديــدة  إذا كنــت بحاجــة إلــى خدمــة معينــة بشــكل مســتمر، عليــك تطوي

فــي منظمتــك. فــي هــذه الحالــة، سيســتمر الموظــف فــي خدمــة المشــاريع المســتقبلية ممــا يســاهم فــي النهايــة فــي تطويــر 

المنظمــة علــى المــدى الطويــل.

علــى عكــس االســتعانة بمصــادر خارجيــة، عنــد تعييــن المهــام للقــوى العاملــة الداخليــة يمكنــك التحكــم فــي كل إجــراء متعلــق 

بالمشــروع ومراقبتــه، وتعتبــر هــذه النقطــة مهمــة جــًدا لبعــض أصحــاب األعمــال وال يمكــن تجاهلهــا.

بعــد تعييــن المواهــب وتدريــب الفريــق جيــًدا، تكــون جاهــًزا تماًمــا أليِّ حــادث قــد يحصــل دون القلــق بشــأن تفاصيــل الجهــة 

الخارجيــة التــي ســتعهد بالمهمــة إليهــا أو بأيــة تكلفــة.

التواصل بشكل أسهل

عالقة طويلة األمد

التحكم في األعمال واإلشراف عليها

التوفر الفوري

اإليجابيات
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السلبيات

تعــد التكلفــة المرتبطــة بتوظيــف المواهــب أعلــى نســبًيا مقارنــة باالســتعانة بمصــادر خارجيــة ببســاطة ألن هــذه التكلفــة تشــمل 

البنيــة التحتيــة والرواتــب ومزايــا الموظفيــن األخــرى وتكاليــف التدريــب ومــا إلــى ذلــك، هــذا باإلضافــة إلــى حقيقــة أنــه علــى 

ــًدا، حيــث ســيحتاجون إلــى تحديــث مهاراتهــم ومعارفهــم باســتمرار. التدريــب أال يتوقــف أب

علــى الرغــم مــن أنــه قــد تــؤدي هــذه االســتراتيجية إلــى نتائــج رائعــة، إال أن عمليــة إعــداد فريــق مؤهــل تأهيــًا عالًيــا تتطلــب فتــرة 

طويلــة مــن الوقــت، ممــا قــد يحــرم المنظمــة مــن اغتنــام بعــض الفــرص الهامــة.

إذا مــرض بعــض أعضــاء الفريــق أو غــادر أليِّ ســبٍب كان، فأنــت بحاجــة إلــى إهــدار المزيــد مــن الوقــت وإنفــاق المزيــد مــن المــال 

ــل فتــرات توقــف المشــروع مؤقًتــا. علــى التوظيــف مــن جديــد أو تحمُّ

التكلفة العالية

استهالك الوقت

ب التغيُّ
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فــي الواقــع، ال توجــد إجابــة صحيحــة أو خاطئــة عندمــا يتعلــق األمــر بتحديــد النهــج األفضــل، فيعتمــد 

االختيــار بشــكل أساســي علــى نطــاق المشــروع إلــى جانــب عوامــل أخــرى مثــل اإلطــار الزمنــي للمشــروع 

والميزانيــة، واألهــم مــن ذلــك، فريــق العمــل.

علــى ســبيل المثــال، عليــك أن تســأل نفســك: هــل المشــروع قصيــر المــدى؟ هــل ستســتمر فــي هــذه 

العاقــة المهنيــة الحًقــا؟ هــل ســتتمكن مــن العثــور علــى المواهــب المناســبة محلًيــا؟ تحتــاج إلــى تحديــد 

مــا تبحــث عنــه بوضــوح مــن وجهــة نظــر تطويريــة أواًل، فمثــًا لــو كانــت لديــك الميزانيــة ولــم تكــن مقيــًدا 

بإطــاٍر زمنــّي، فقــد يكــون الخيــار المحلــي هــو األفضــل بالنســبة لــك، أمــا إذا لــم يكــن األمــر كذلــك، فعليــك 

النظــر فــي الخيــارات األخــرى.

هــل تواجــه مشــكلًة مــا فــي عملــك وتبحــث عــن حلــول مخصصــة لهــا؟ تســاعدك بكــه علــى الحصــول علــى 

نتائــج حقيقيــة بتزويــدك بمحترفيــن معتمديــن أصحــاب الخبــرة فــي مجــاالٍت عــدة. تعــرف علــى المزيــد 

حــول خدمــات اإلســناد لدينــا من هنــا.

ما بين إسناد العمل وإتمامه محلًيا، أيهما الخيار األنسب؟

https://bakkah.net.sa/ar/consulting/service/outsourcing
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عن بكه
اإلداريـــة،  لالستشـــارات  شـــركة  وهمـــا  فرعيتيـــن  شـــركتين  تمتلـــك  اإلداريـــة،  المجـــاالت  فـــي  رائـــدة  ســـعودية  شـــركة  هـــي  بكـــه 

العاليـــة،  الخبـــرة  ذوي  والمستشـــارين  المعتمديـــن  المهنييـــن  مـــن  مجموعـــة  مـــن  المكـــون  فريقنـــا  مـــع  للتعليـــم.  وشـــركة 

العالميـــة. الممارســـات  أفضـــل  علـــى  المبنيـــة  األعمـــال  اســـتراتيجيات  علـــى  بنـــاًء  الفـــرص  مـــن  االســـتفادة  علـــى   ُنســـاعدك 

تهـــدف خدماتنـــا االستشـــارية إلـــى تمهيـــد طريـــق النجـــاح لجميـــع المنظمـــات الخاصـــة والعامـــة علـــى حـــٍد ســـواء. إلـــى جانـــب خبرتهـــم 

 الفنيـــة والتقنيـــة، يتميـــز مستشـــارونا باعتمادهـــم علـــى الفهـــم العميـــق للســـياق المحلـــي وبيئة العمـــل في المملكـــة العربية الســـعودية.

ُنقـــدم الخدمـــات االستشـــارية فـــي مجال الحوكمة، وتطويـــر االســـتراتيجية، وإدارة الموارد البشـــرية، وإدارة المحافظ والبرامج والمشـــاريع، 

وإدارة العملية التعليمية، وخدمات التشـــغيل واإلســـناد، وتحســـين األداء التشـــغيلي، والتواصل االســـتراتيجي، وإدارة التغيير، كما ُنســـاعد 

المنظمـــات فـــي إيجـــاد حلول مثالية وعاليـــة الجودة بنـــاًء على احتياجـــات المنظمة والتحديات التـــي تواجهها.
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عمالؤنا
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