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تطبيقات إدارة الربامج السائدة باململكة العربية السعودية

سلامن بن تركي بن نارص السديري
أستاذ مشارك، قسم العامرة وعلوم البناء، كلية العامرة والتخطيط، جامعة امللك سعود

الرياض، اململكة العربية السعودية

)قدم للنرش يف 1428/2/12هـ ؛ قبل للنرش يف 1429/2/23هـ(

الكلامت املفتاحية: املالك، االستشاري، إدارة الربنامج، مرشوعات متعددة، اإلدارة.

عىل  الرتكيز  إىل  املرشوعات  مديرو  يضطر  البناء  صناعة  يف  املرشوعات  تعقيد  لتزايد  نظرا  البحث.  ملخص 
أحد  الربامج  إدارة  وتعدُّ  أقل،  وتكاليف  بوقت  الكبرية  املرشوعات  إلهناء  أمثال  استغالال  املوارد  استغالل 
أنظمة اإلدارة التي تواجه هذا التحدي. هيتم هذا البحث بمراجعة تطبيقات إدارة برامج املرشوعات املعامرية 
باململكة العربية السعودية، وتطوير نموذج متكامل إلدارة برنامج مكون من مرشوعات متعددة يتم تنفيذها 

يف نفس الفرتة الزمنية وبموارد مشرتكة.

يف التقديرات وسوء اجلودة، ويرجع ذلك إىل ضعف 
للموارد  األمثل  االستغالل  وعدم  اإلدارة  تقنيات 

.)Kelley, 1981(

أعامهلم  إن  املرشوعات  مدراء  من  العديد  ويدرك 
يواجهوهنا  التي  الصعوبات  رغم  حتسينها  يمكن 
وبخاصة التداخل بني املرشوعات،  باإلضافة إىل نقص  

املوارد املتاحة للمرشوعات. 
ويف حالة القطاع العام تظهر املشكلة أكثر صعوبة؛ 
نظرا لصعوبة وضخامة حجم املرشوعات، ومع ضخامة 
التمويل املستخدم يف مرشوعات هذا القطاع، فإنه يلزم 

املقدمة
مل يكن نظام إدارة جمموعة من عدة مرشوعات يوجه 
حيث  املرشوعات  إدارة  نظام  ضمن  االهتامم  إليه 
والوظائف  األنشطة  نحو  فقط  موجها  الرتكيز  كان 
لدهيا  املؤسسات  ومعظم  العام.  واهليكل  واملوظفني 
الوعي امليداين يف كيفية إدارة مرشوعات منفصلة ولكن 
العديد منهم فشل يف تطبيق نفس األسلوب يف إدارة 
للعديد  جمموعة من عدة مرشوعات، وقد أدى ذلك 
من املشكالت اخلطرية مثل عدم إهناء املرشوعات يف 
الوقت املحدد وضمن امليزانية املوضوعة، وعدم الدقة 
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تطبيق أنظمة معينة إلدارة جمموعة من عدة مرشوعات 
لتحسني عامل الوقت واجلودة واإلنتاج وكذلك تقليل 
السعودية  العربية  اململكة  التكاليف، وبصفة خاصة يف 
حيث تتميز صناعة التشييد بمرشوعات عالية التكاليف 
دون  حمدود  وقت  يف  إهناؤها  ويلزم  العنارص،  ومعقدة 
إدارة  نظام  تطور  وقد  واجلودة.  بالتكلفة  املساس 

الربنامج استجابة هلذه االعتبارات اهلامة.
مرشوعات  عدة  تنظيم  إىل  الربنامج  إدارة  هتدف 
وتنفيذها  لدعمها  الالزمة  املوارد  وتوفري  منفصلة، 
بوصفها منظومة متعددة املرشوعات أو مرشوع واحد 

.)Reis, 1994 , 2006( ضخم
وتوجد عدة طرق لتجميع عدد من املرشوعات، 
واالستخدام  التنسيق  أساليب  عىل  حتديدها  يعتمد 
وإدارة  املرشوع،  خماطر  وتقليل  للموارد  األمثل 

وثائق املرشوع. 
مستعرضا  الربامج  إدارة  مع  البحث  هذا  يتعامل 
واألخرى  املالك،  جهة  من  إحدامها  دراسيتني  حالتني 
حتلييل  برشح  البحث  ويقوم  للاملك،  ممثلة  جهة  من 
متكامل  نموذج  بتقديم  ويعقبها  الدراسية  للحاالت 

إلدارة الربنامج. 

اإلطار العام إلدارة الربنامج
اهلدف الرئيس من إدارة الربنامج هو إدارة جمموعة 
موارد  ظروف  ظل  يف  أعامل  أو  مرشوعات  عدة  من 
حمددة. ويف ظل حمدودية املوارد فإن املؤسسات املتنافسة 
عىل املرشوعات حتتاج إىل التخطيط وحتديد األولويات 
حدود  يف  املتعددة  املهارات  من  لالستفادة  واملراقبة 
الربنامج  إلدارة  العام  اإلطار  ويغطي  املتاحة,  املوارد 
التنظيامت والعمليات واملخرجات وطرق التفكري التي 

من  واالستفادة  مستحدثة  قدرات  توصيل  عىل  تركز 
هذه القدرات )Ejigiri, 1994(، ويقوم الربنامج بتحديد 
بالتنسيق  والقيام  الربنامج(،  )تعريف  املرشوعات 
الشامل واملراقبة والتكامل )تنفيذ الربنامج(  للحصول 
 .)Strange, 1995( )عىل املنتجــات )تسـلــم الربنامـــج
الربنامج  بداية  منذ  املوارد  إدارة  عملية  ذلك  ويتضمن 
ومن خالل حتقيق تطوير ملموس يمكن قياسه. ويوفر 
نظام إدارة الربنامج مظلة تعمل حتتها عدة مرشوعات 
يمكن التنسيق بينها، ويصبح هذا النظام إطارا يتكامل 

مع إدارة كل مرشوع.

استخدام إدارة الربنامج
يناسب استخدام إدارة الربنامج احلاالت التالية: 

1- مرشوعات متعددة تتم يف الوقت نفسه. 
2- مرشوعات ذات تكوين معقد حيتاج إىل مهارات 

متميزة. 
3- مرشوعات منترشة جغرافيا.

4- مرشوعات هلا أولويات وجداول زمنية متعارضة. 
5- مرشوعات هلا أهداف ومدد زمنية متغرية. 

نفسه  أثبت  كنظام  الربنامج  إدارة  أن  الواقع  يف 
كأفضل نظام إلدارة جمموعة من مرشوعات متفرقة  هلا 
القرارات  الختاذ  رئييس  مركز  و  مشرتكة  متويلية  جهة 
أما  للتنسيق،  بالنسبة  الصعوبات وخاصة  هبدف جتنب 
اجلهات التي لدهيا استقرار تام ومرشوع واحد كبري فلن 

تستفيد من هذا النظام. 

العنارص واإلجراءات
العنارص  هلا  اإلدارة  وظائف  مجيع  فإن  عامة  بصفة 
نفسها  مثل تنظيم املرشوع، وأولويات املرشوع وتوزيع 
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املوارد، ومع ذلك فإن تنفيذ عملية إدارة الربنامج تصبح 
حتديا وغاية يف الصعوبة.

املميزة  الصفة  حتديد  الربنامج  إدارة  ويتضمن 
عىل  مركزيا،  إلدارهتا  املرشوعات  من  عدد  لتجميع 
مشرتكة  عالقة  هلا  ليست  املرشوعات  كانت  فإذا  ذلك 
سيصبح اجلهد أكثر صعوبة، ويزداد صعوبة إذا كان يتم 
التحكم يف املوارد املطلوبة بصورة مستقلة أو تتواجد يف 

أماكن خمتلفة جغرافيًا أو حضاريًا.

دور املالك
األنشطة  جلميع  األسايس  املصدر  هو  املالك  يعدُّ 
من  وذلك  الربنامج،  إدارة  يف  واحلاسم  املبارش  بتأثريه 
وتسيري  تنظيم  يف  اإلسرتاتيجية  القرارات  اختاذ  خالل 

حركة مرشوعات الربنامج. 
ويف هذا البحث فإن املالك يشري إىل حكومة اململكة 
وبصفة  احلكومية  الوزارات  يف  ممثلة  السعودية  العربية 
الوزارتني  فكال  والصحة،  الداخلية  وزاريت  خاصة 
متلك هيكال إداريا منظام، أي أن كل األعامل التي تطرح 
متخصصة  إلدارات  وإسنادها  جتميعها  يتم  للتنفيذ 

مهنيا، حتت رقابة وسيطرة من مدير. 
حتتاجها  التي  املرشوعات  وضخامة  لصعوبة  نظرا 
البسيط ال يصلح هلا،  فإن نظام اإلدارة  الوزارات  هذه 
واألفضل،  األنسب  هو  الربنامج  إدارة  نظام  كان  ولذا 
حيث أنه يعالج التداخل يف اهلياكل اإلدارية ويعمل عىل 
حتسني تدفق املعلومات وذلك بتحسني عملية التنسيق 
تنفيذ  أثناء  فإنه  عامة  وبصفة  واملراقبة،  واالتصاالت 
أو  املبارشة  الطريقة  استخدام  املالك  يستطيع  الربنامج 

طريقة التفويض )انظر الشكل رقم1(.

املوضوع والتحديات
من خالل إدارة الربنامج فإن تقنيات أعامل التشييد   
مثل    مهمة  لعنارص  بالنسبة  جانبية  حتدي  نقطة  متثل 
وعالقة  والتكلفة  واألمان  واجلودة  واملوارد  الوقت 

املالك باملقاول . 
ذلك  بخصوص  الصادر  التقرير  عىل  وباإلطالع 
املتحدة  الواليات  يف  الوطني  األبحاث  مركز  من 
معظم  ويف  اليوم،  القادة  فإن  عامة  األمريكية:)بصفة 
السلطة  معنى  فهم  يف  نقص  لدهيم  الربامج  مؤسسات 
االلتباس  هذا  واالتصاالت(،  التنسيق  يف  واملسؤولية 
يؤدي إىل التأثري يف العالقات، وعدم االنصاف يف حتديد 
االلتزامات   واخلالفات التي تؤدي إىل التأخري وزيادة   

.)Reiss, 1996(  معدل   التكاليف وضعف اإلنتاجية
إىل  حتتاج  الواقع  يف  الربنامج  إدارة  أن  املؤكد  ومن 
أكثر من جمرد مهارات إدارية سطحية، حيث إن طبيعة 
كبرية  بصورة  سياسية  األمور  جتعل  الربنامج  إدارة 
يتضمن  إنه  حيث  إدارية،  األمور  تكون  أقل  وبصورة 
وخلق  األنشطة  وتنسيق  مشرتكة  أهداف  عىل  االتفاق 

.)Williams, 2003( التآلف واالندماج
من  االنتباه  جذب  أو  الدعم  بموضوع  يتعلق  فيام  أما 
فيها  نجد  حاالت  فهناك  أخر،  شأن  فذلك  العليا  اإلدارة 
اإلدارة العليا تقدم املساعدة البسيطة ملدير الربنامج معتقدة 
الكثري  وهناك  الربنامج،  نجاح  يف  حيويًا  دورًا  تلعب  أهنا 
 ،)Olford, and Braganza, 1994( فيام يتعلق هبذا املوضوع
ولكن هذا البحث يركز أكثر عىل الطريقة التي يتعامل هبا 
العام أو االستشاري  املقاول  املبارشة( أو  املالك )الطريقة 
الربنامج  إدارة  حتديات  مع  بالتفويض(  الربنامج  )إدارة 

كمدير له. 
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حالة دراسية )1(: برنامج إسكان قوى األمن الداخيل
)وزارة الداخلية - اململكة العربية السعودية(

1- وصف الربنامج
التابع  الداخيل  األمن  قوى  إسكان  برنامج  يتكون 
عىل  موزعة  وحدة   40.000 من  الداخلية  لوزارة 
املرشوع  تنفيذ  ومدة  اململكة،  مناطق  بجميع  21موقعًا 
خطة  حسب  مراحل  ثالث  عىل  سنوات  عرش  هي 

.)Al-Sedairy, 1985( املرشوع
2- النظام اإلداري

يف هذه احلالة اخلاصة توىل املالك مبارشة مهام مدير 
بالقيام  مشرتكة  مسؤوليات  له  كانت  وبذلك  الربنامج، 
املتطلبات  حتديد  حيث  من  سواء  املسؤوليتني  بكال 
حيث  من  أو  املالك(،  )بصفته  للربنامج  اإلسرتاتيجية 
مدير  )بصفته  الربنامج  من  املرجوة  الفوائد  حتقيق 
الربنامج(، ومركز االهتامم يف هذه احلالة هو كيفية ممارسة 
بإدارة  له  املمنوح  االمتياز  هذا  الربنامج  مدير   / املالك 
الربنامج لتحقيق كافة أغراض الربنامج وطريقة التعامل 

والوقت  )النطاق  املرشوع  متطلبات  مع  كفاءة  بكل 
والتكلفة واجلودة(.

تأيت  املبارشة  التوجيهات  كانت  اإلسكان  برنامج  يف 
من املالك )وزارة الداخلية( بالتفويض إىل مدير الربنامج 
عن  وممثلون  )الرئيس  عليا  تنفيذية  جلنة  قامت  املكلف، 
اإلدارات املعنية( بتكليف مدير الربنامج من بني املسؤولني 
من الوزارة، كام قامت بإعداد وإصدار السياسات العامة 
وأسس سري العمل، وبذلك أصبح مدير الربنامج عضوًا يف 
اللجنة التنفيذية العليا ورئيسًا للمكتب الرئيس للربنامج. 
األطراف  مجيع  أمام  للاملك  ممثال  الربنامج  مدير  ويعدُّ 
العاملة باملكتب الرئييس، وهو املسؤول عن كافة ما يتعلق 
بإدارة الربنامج، يف حني كانت اللجنة التنفيذية العليا هي 
االستشاري  أما  العامة،  السياسات  وضع  عن  املسؤولة 
املكلف بتطوير تصاميم املرشوع أو املسامهة يف اإلرشاف 
عىل التنفيذ فقد اختري من اللجنة التنفيذية العليا من خالل 
مناقصة تقديم العطاءات ويوضح الشكل رقم)2( التنظيم 

اإلداري املذكور سابقًا.

الشكل رقم)1(. املداخل املختلفة إلدارة الربنامج )اهليكل التنظيمي(.
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له،  التابع  العمل  وفريق  االستشاري  اختيار  وفور 
برئاسة  واالستشاري  املالك  يمثل  عمل  فريق  ُشِكل 

مدير الربنامج، حيث ُنِظَم عمل هذا الفريق كاأليت:
أ( املكتب الرئيس

وجيري فيه إصدار األنظمة واألسس العامة ألعامل 
إصدار  تم  حيث  باملوقع،  التنفيذ  وأعامل  التصميم 
أنظمة الرقابة واجلدولة، وحسابات املرشوع والتحكم 
هذا  املكتب،  خالل  من  إدارهتا  يتم  وكان  اجلودة،  يف 
والتعديالت  التغريية  األوامر  إدارة  إىل  باإلضافة 

واملطالبات واخلالفات وطلبات االستبدال.
ب( مكتب املوقع 

)ممثل  املوقع  ملدير  التابع  العمل  فريق  ويشمل 
الوزارة( واملهندس املقيم )ممثل فريق االستشاري(.

ج( مكتب االستشاري 
وإنتاج  التصميم  ألعامل  الفني  الدعم  يقدم  الذي 

املخططات والوثائق. 
د( اإلدارة الفنية التابعة للاملك 

بتنفيذ  واالستشاري(  )املالك  العمل  فريق  يقوم 
كل السياسات واللوائح للربنامج، حيث يقوم بتطوير 

التصميم وإعداد وثائق املرشوعات. 

من  املختلفة  املراحل  لتنفيذ  مقاولني  عدة  ُاختري 
العمل  نطاق  بإعداد  العمل  فريق  قام  الربنامج،حيث 
املكلف به املقاولني، وبعد ذلك اإلرشاف واملراقبة عىل 

إنجاز املقاولني يف مجيع مواقع العمل املختلفة. 
3- نظام إدارة الربنامج

مدير  عاتق  عىل  الربنامج  إدارة  نظام  عبء  يقوم 
الربنامج الذي يعمل ممثال للاملك وله كافة الصالحيات، 
الربنامج  مدير  أصبح  االستشاري  فريق  مع  وبالتنسيق 
لديه االطالع عىل مجيع نشاطات الربنامج ويعمل فقط 
بصفة مراقبًا عامًا ملا يتم تنفيذه من السياسات اإلدارية 
هبا    التفويض  تم  األعامل  هذه  كل  إن  حيث  يوميًا، 

ملديري املواقع املعينني. 
أصبح املكتب الرئيس )فريق املالك - االستشاري( 
باملواقع  العاملني  املقاولني  مجيع  بني  املشرتك  الرابط 
املختلفة، حيث يتم من خالله مراجعة وتطبيق وتطوير 
وبصفة  واجلودة،  والوقت  التكاليف  مراقبة  أنظمة 
إىل  مبارشة  الربنامج  مدير  تقارير  إصدار  يتم  خاصة 

وزارة الداخلية.
واملالك    االستشاري  لفريق  التنفيذية  القرارات 
عىل  تتم  كانت  موقع  كل  وإنجاز  بالربنامج  املتعلقة 

الشكل رقم)2(. مرشوع اسكان قوى األمن الداخيل: النظام اإلداري.
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فرتات   دورية ثابتة، ويتم ذلك بدعم من مديري املواقع 
سواء  أ كانوا تابعني للوزارة أم االستشاري . 

وحيث إن نطاق عمل الربنامج يعترب ضخام من حيث 
انتشاره عىل مواقع عديدة متباعدة إال أنه تم تقسيمه إىل 
أربعة مناطق حمددة )املنطقة الشاملية، اجلنوبية، الرشقية، 
وحدة  من12.000  األوىل  املرحلة  تتكون  الغربية( 
الثانية  املرحلة  أما  موقعًا،   30 يف  جممعًا   30 سكنية، 

فتشمل28.000 وحدة سكنية . 
بتصنيف  الربنامج  إدارة  تم  التنظيمية  الناحية  من 
مباٍن  تعليمية،  مباين  خدمات،  )سكنية،  املباين  نوعية 
الربنامج  إعداد  تم  منها  ولكل  حتتية(  بنية  ترفيهيه، 
الربنامج  مدير  بواجبات  وللقيام  له.  املناسب  الزمني 

الرئيسة  الوظائف  بأداء  يقوم  الرئيس  املكتب  فإن 
والتعبئة  والتنظيم  التخطيط  ومنها  هبا  املكلف  لإلدارة 
املهام  هذه  أداء  ويتم  والتقييم،  والرقابة  والتوجيه 
عىل  وليست  متكاملة  كمجموعة  للربنامج  وتوجيهها 

أهنا مرشوعات متفرقة. 
اإلسكان  برنامج  يتضمنه  ما  واتساع  ضخامة  ومع 
فإن مدير املوقع له السلطة املبارشة للمراقبة واإلرشاف 
وقد  خمتلفني(،  )مقاولني  مرشوعات  عدة  عىل  اليومي 
ُاستخدام نظام إدارة الربنامج للتأكد من كفاءة التنسيق 
باإلضافة  متاما  والتكاليف  واملوارد  للوقت  والتنظيم 
لتكامل املرشوعات املختلفة، ويوضح الشكل رقم)3( 

نظام إدارة الربنامج.

الشكل رقم)3(. مرشوع إسكان قوي األمن الداخيل: نظام إدارة الربنامج.  
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4- مميزات الربنامج
بصفة رئيسة تتضح املميزات أو الدروس املفيدة من 
نجاح  مدى  يف  الرئيس  املحدد  عىل  بناء  النموذج  هذا 

طريقة إدارة الربنامج يف حتقيق أهداف املالك.
من  استخدم  والذي  الربنامج  إدارة  نموذج  إن 
وزارة الداخلية جيعل املالك )الوزارة( له اليد العليا يف 
السيطرة عىل إدارة الربنامج، حيث يقوم املالك باإلدارة 
الصورة  عىل  حيصل  أن  يستطيع  كام  للربنامج،  الشاملة 
حيدث  ما  وحتى  املختلفة  املواقع  يف  حيدث  ملا  بالكامل 
واملصداقية  التناغم  حتقيق  )يتم  املختلفة،  اإلدارات  يف 
التفاهم  عدم  جتنب  يتم  كام  واملقاييس(،  التقديرات  يف 
بني املرشوعات من خالل التعاون املشرتك ومن خالل 
األنظمة واللوائح حيث إهنا تأيت عرب مصدر واحد فقط 

وهو املكتب الرئيس.

حالة دراسية )2(: برنامج مراكز الرعاية الصحية
 )وزارة الصحة - اململكة العربية السعودية(

1- وصف الربنامج
كان لدى وزارة الصحة خطة إلعداد برنامج إلنشاء 
500 مركز للرعاية الصحية، وفرتة التنفيذ ثالث سنوات( 
اخلارجية(،  واألعامل  والطبية  املتخصصة  املواد  شاملة 
موزعة  800م2،  حوايل  صحي  مركز  كل  مساحة  )تبلغ 

.)Al-Sedairy, 2000( )عىل مجيع مدن اململكة
2- النظام اإلداري

تم اقرتاح األسلوب الذي يفوض من خالله املقاول 
الطريقة  الربنامج والذي خيتلف عن  إدارة  العام بمهام 

املعتادة يف العالقة بني املالك واملقاول. 
املكلف  الربنامج  مدير  أن  هي  املعتادة  املامرسة 
هو  كام  املالك،  لتوجيهات  طبقا  بالعمل  يقوم  بالعمل 
أو  بالربنامج  متبع تقريبا لتشغيل أو استبعاد أي طرف 

الوضع  هو  هذا  بأدائه،  اقتناعه  عدم  حالة  يف  املرشوع 
املعتاد عند منح التفويض بالسلطة، ولكن يف هذه احلالة 
الختاذ  القيادة  للجنة   الرجوع  من  الربنامج  ملدير  البد 
القرارات التنفيذية، وهو ليس طرفا يف أي عقود يشارك 
فيها املالك سواء كانت مهنية أم جتارية مع املقاولني أو 
املوردين، وببساطة يمكن القول إن املقاول العام يعمل 
والسلطة  واقعي،  كمدير  عنه  للربنامج  كمنسق  فقط 
الذي  املالك  دور  فهذا هو  حمدودة،  تكون  له  املمنوحة 
يمد املقاول العام بالتوجيهات الكاملة وأسس املوافقات 
يف  اإلنجاز  ونسب  والتكلفة  اجلودة  ملراقبة  الالزمة 
العمل وكذلك ممارسة وسائل التحكم الالزمة لتحقيق 

متطلبات املالك. 
3- اختيار املقاول العام

املالك  يتخذها  التي  القرارات  أصعب  من  واحد 
العام،  املقاول  اختيار  هو  التشييد  صناعة  جمال  يف 
العام  املقاول  قيام  حالة  يف  صعوبة  أكثر  وبصورة 
بدور مدير الربنامج املسؤول عن الربنامج بالكامل، 
قادر  مقاول  أكفأ  اختيار  يف  هنا  االهتامم  ويكمن 
املالك  ملتطلبات  طبقا  املطلوبة  الواجبات  تنفيذ  عىل 

وأهداف الربنامج.
موضوع آخر يتعلق بإمكانية املقاول العام هو الوفاء 
بالتزاماته جتاه متطلبات الربنامج لتطوير األمور التالية:

أ( اهليكل اإلداري
من  كبري  عدد  إلدارة  الالزمة  املتطلبات  تطوير 
من  سنوات  ثالث  خالل  واحد  وقت  يف  املرشوعات 

خالل:
● نظام دقيق ملراقبة املرشوع يوميا.

● متطلبات املراقبة جيب أن تكون شاملة ومتكاملة 
النطاق  وهي  الربنامج  نجاح  عوامل  حتقيق  لضامن 

والوقت والتكلفة واجلودة. 
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وتسري  التنفيذ  سهلة  الطريقة  تكون  أن  جيب   ●

املواقع  عدد  ألن  جيد(؛  )تنسيق  انسيايب  بأسلوب 
بالربنامج تدعو للحاجة هليكل حتكم مركزي.

ب( نظام املعلومات
● جيب أن يكون نظام املعلومات سهل االستخدام  

مع األخذ يف االعتبار الفروق الشاسعة يف اخلربات بني 
العاملني واخلرباء. 

● يستطيع نظام املعلومات دعم املستويات اإلدارية 

املختلفة الختاذ القرار . 
ج( نظام إدارة املخاطر 

ويزود    الربنامج،  خماطر  ويدير  وحيلل  حيدد  نظام 
مدير الربنامج باملعلومات الرضورية لتقدير حجم كل 

مشكلة يف الربنامج. 
تأيت اإلدارة الشاملة مبارشة من جلنة قيادة تتكون 
اتصال بكل من اإلدارة والتنفيذ،  من رئيس وضابط 
ويقوم مدير الربنامج )دوره هو إعداد ودمج التقارير 
العمليات(  ومدير  املرشوعات  مدير  من  الواردة 
املسؤول  وهو  القيادة  للجنة  مبارشة  التقارير  بتقديم 
أمامها، يف املستوى األدنى من مدير املرشوعات ومدير 
مكاتب(،   9( قطاعات  مديرين   9 يعني  العمليات، 
بدوره  والذي  املنطقة  مدير  عىل  القطاع  مدير  يرشف 
مديري   3 أو  وحدة   15 عن  يزيد  ال  ما  عىل  يرشف 
مواقع، ومدير املوقع مسؤول عن 100 مدير مرشوع 
رعاية  مراكز   5 يف  يتحكم  وحدة  مدير  )كل  وحدة 
أن  جيب  اإلداري  اهليكل  هذا  إىل  باإلضافة  صحية(، 
يكون هناك فريق دعم العمليات والذي يتم تشكيله 
وذلك  العمليات  مدير  من  املبارش  اإلرشاف  حتت 
أي  وحتسني  واستبدال  لدعم  تقوية  كعنرص  للعمل 
وحدة أو عنرص يواجه مشكلة، وعىل األخص عندما 

أو  متعاونني  غري  واملوردين  الباطن  مقاويل  يصبح 
إليهم، فريق الدعم  فشلوا يف أداء االلتزامات املوكلة 
مسؤول أيضًا عن أصالح العيوب التي قد تظهر بعد 

إهناء أعامل العقد وكذلك عند تسليم املرشوع.
حازم  مركزي  إداري  هيكل  إىل  الربنامج  حيتاج 
إلدارة عدد كبري من املرشوعات يف نفس الوقت خالل 
ذلك  عىل  وعالوة  سنوات(،  )ثالث  حمددة  زمنية  مدة 
حيتاج إىل نظام تقنية املعلومات وتقارير إنجاز من مجيع 
إىل  باإلضافة  الربنامج، هذا  ملدير  املستويات وتقديمها 
حيتاجها  التي  التقنيات  حيدد  الذي  املخاطر  إدارة  نظام 
رقم)4(  الشكل  ويوضح  املخاطر،  إلدارة  الربنامج 

النظام اإلداري للربنامج.
4- نظام إدارة الربنامج 

مراكز  لوحدات  اجلغرايف  التوزيع  لصعوبة  نظرا 
للقيود  باإلضافة  التكلفة  ولتقليل  الصحية،  الرعاية 
بتطبيق  التوصية  كانت  الزمني،  للربنامج  املصاحبة 
نظام إدارة الربنامج، والذي سيهتم بالتنسيق والتحكم 
مما  الصحية،  املراكز  تشييد  عمليات  أنشطة  ملختلف 
عىل  سيعمل  كام  املقاييس،  وتكامل  توحيد  سيحقق 
باإلضافة  املخاطرة،  ونسبة  والثغرات  التكرار  تقليل 
خدماهتا  الربنامج  إدارة  تقدم  األخرى.  املشكالت  إىل 
والفنية  اإلدارية  املستويات  خمتلف  عىل  وحدة  لكل 
تقنيات  توفري  مع  والتشييد،  التصميم  عمليات  بتنفيذ 
املعلومات املناسبة لدعم عدة مستويات إدارية، وتطبيق 
مجيع  ويدير  وحيلل  حيدد  الذي  املخاطر  إدارة  نظام 

املخاطر املتعلقة بكل وحدة.
وللتنسيق بني مجيع األنشطة بالربنامج فإن خدمات 
إدارية وإرشافية واستشارية تقدم خالل املراحل املختلفة 

لتنفيذ الربنامج. 
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إدارية  خدمات  تطوير  يتم  فإنه  ذلك  عىل  وعالوة 
وفنية )MTS( متكاملة لتحقيق ما ييل: 

1- متابعة أهداف املالك )النطاق، الوقت، التكلفة، 
اجلودة(. 

انحراف عن  أي  باملعلومات عن  املالك  تزويد   -2
األهداف املوضوعة. 

3- دعم القرارات املطلوب اختاذها لتحقيق أهداف 
الربنامج. 

العليا  لإلدارة  )منسق(  رئييس  كمركز  العمل   -4
واإلدارات املعنية واملقاولني واملوردين وبني فرق العمل 
واالنسيابية  التكامل،  تسلسل  من  والتأكد  املختلفة، 
مع  التكرارية  عدم  حيقق  بام  العمل  خطوات  تنفيذ  يف 

االستمرارية يف العمل.
5- تقدير التكاليف من مجيع أطراف الربنامج. 

6- الدمج بني األطراف املختلفة للتعامل مع عنارص 
الربنامج. 

الشكل رقم)4(. برنامج مراكز الرعاية الصحية: التنظيم اإلداري.
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واملوردين  املقاولني  مع  التفاوض  يف  املشاركة   -7
لتقديم اخلدمات املطلوبة من الربنامج. 

8- تعريف العالقات وأوجه اخلالف بني األطراف 
للتغلب  الرضورية  الزمنية  اجلداول  وتطوير  املختلفة 

عىل حل نقاط اخلالف. 
9- اإلرشاف عىل خطوات العمل يف مجيع مراحله، وتقييم 

كل مرشوع بصفة دورية وإعداد التقارير والتوصيات. 
ونجد يف الشكل رقم)5( نظرة عامة عىل بيئة إدارة 
الربنامج واخلدمات اإلدارية والفنية )MTS( التي تلعب 

دورا حموريا يف تنسيق األنشطة.

املقارنة التحليلية
منها  كل  دراسيتان  حالتان  وعرضه  تقديمه  تم  ما 
يصور طريقة خمتلفة نسبيا عن األخرى من حيث دور 
املالك واملقاول يف طريقة عمل إدارة الربنامج, الطريقتان 
التفويض,  وطريقة  املبارشة  بالطريقة  إليهام  اإلشارة  تم 

إعداد  تم  الطريقتني  بني  االختالف  عىل  وللتعرف 
جدول مقارنة حتليلية )الشكل رقم6(.

ُاستخدمت  الداخيل  األمن  قوى  إسكان  برنامج  يف 
بتحديد  الداخلية  وزارة  قامت  حيث  املبارشة  الطريقة 
الكاملة  السيطرة  حتت  األعامل  ونفذت  املتطلبات 
الرعاية  مراكز  برنامج  حالة  يف  أنه  حني  يف  إلدارهتا، 
التفويض  طريقة  الصحة  وزارة  استخدمت  الصحية 
التفويض  خالل  من  أهدافها  الوزارة  حققت  وبذلك 
الوزارة  واكتفت  الربنامج،  بإدارة  الرئيس  للمقاول 
والوقت  النطاق  حتديد  موضوعات  عىل  بالرتكيز 
املقاول عىل طريقة  تركيز  بينام يكون  والتكلفة واجلودة 

حتقيق هذه األهداف.
تظهر التجارب السابقة واملقارنة التحليلية للحاالت 
هذه  حتدد  البديلني.  من  كل  وعيوب  مزايا  الدراسية 
أفضلية استخدام  الربنامج  املزايا والعيوب مع ظروف 

الطريقة املناسبة كام هو موضح يف الشكل رقم)7(.

الشكل رقم)5(. مرشوع برنامج مراكز الرعاية الصحية: نظام إدارة الربنامج.
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الشكل رقم)6(. مقارنة حتليلية.

الشكل رقم)7(. عوامل اختيار البديل املناسب.



سلامن بن تركي بن نارص السديري: تطبيقات إدارة الربامج السائدة باململكة العربية السعودية 12

نظام إدارة برنامج املرشوعات املعامرية
إسكان  )مرشوع  الدراسيتني  احلالتني  حتليل  ساعد 
قوى األمن الداخيل / وزارة الداخلية، ومرشوع مراكز 
الرعاية الصحية / وزارة الصحة( يف تطوير نموذج عام 

لنظام إدارة الربامج.
ألي  بداية  كنقطة  مهاًم  أمرًا  األولية  الدراسة  تعدُّ 
يتم  األولية  الدراسة  خالل  فمن  برنامج،  أو  مرشوع 
وكذلك  واألغراض  العامة  األهداف  وتوثيق  حتديد 
القيود، كام يتم املوافقة عليها من مجيع األطراف قبل البدء 
يف أعامل تطوير الربنامج. سياسات املقاوالت وفلسفة 
املخاطر التي تستنتج أيضًا من خالل الدراسات األولية 
تلعب دورًا مهام يف التوجيه واالستدالل عىل اخلطوات  
التالية، كام تنظم الدراسة األولية كافة عمليات الربنامج 
فهي حتدد املعلومات املطلوبة ذات العالقة بالربنامج يف 

أي وقت. 
أما بالنسبة للنظام اإلداري فإن املالك يشكل تنظيام 
جلنة  تشكيل  مع  مبكرة،  مرحلة  يف  الربنامج  لتطوير 
هذا  ويرأس  الربنامج((،  ))فريق  مهام  حتدد  تنفيذية 
املالك،  مؤسسة  يف  رئيسًا  منصبًا  يتوىل  شخص  الفريق 
ويعني كل قسم يف مؤسسة املالك ممثاًل له يف هذا الفريق 
الفريق  هذا  وظيفة  الفريق،  يف  عضوًا  يصبح  وبالتايل 
خالل  ومن  العمل،  وأسس  السياسات  مجيع  إصدار 
اللجنة التنفيذية التي تقوم باختيار نظام إدارة الربنامج 

يكون هدف املالك هو حتديد هذا الربنامج. 
أما عن البدائل فالبديل األول هو قيام اللجنة التنفيذية 
املالك لقيادة  باختيار مدير الربنامج من خالل مؤسسة 
وتنظيم فريق إدارة الربنامج )اإلدارة الشاملة للربنامج/ 
الطريقة ملبارشة(، أو البديل الثاين وهو أن تقوم اللجنة 
التنفيذية باختيار وتكليف ممثاًل هلا ليقوم بوظائف إدارة 

الربنامج أو ما يسمى )طريقة التفويض(. 

1- البديل األول 
يف  عضوًا  بصفته  وهو  الربنامج  مدير  اختيار  يتضمن 
للاملك  كممثل  أيضًا  مسؤواًل  سيكون  التنفيذية  اللجنة 
الربنامج  مدير  هبا  املكلف  واملهمة  األطراف،  مجيع  أمام 
هي تنظيم فريق إدارة الربنامج. ومن بني فريق اإلدارة يتم 
حتقيق  االعتبار  يف  األخذ  مع  الربنامج  استشاري  اختيار 
رشطني، األول أن يتم تنفيذ األعامل بكل كفاءة وعىل أعىل 
مستوى من املقاييس، والثاين تدعيم وتقوية اخلربات املحلية 
احلاجة  دون  عليهم  االعتامد  يمكن  املستقبل  يف  إنه  بحيث 
الستشاري خارجي. ويمكن القول أن استخدام استشاري 
من قبل املالك يشء مفضل للاملك يف مشاريعه األوىل، وهذا 
سيؤدي  الذي  االستشاري  من  املساعدة  فمع  طبيعي  أمر 
الربامج  ستصبح  ومدرب  استشاري  بوصفه  ثنائيًا  دورًا 
للمرشوعات التالية بعد ذلك يف متناول التنفيذ لفريق عمل 

املالك دون احلاجة الستشاري خارجي.
ألحدهم  يمكن  بالعمل  املكلفون  واالستشاريون 
التنفيذ  عىل  لإلرشاف  واآلخر  التصاميم  بتطوير  القيام 
اخليار  حتديد  ويتم  باألعامل،  واحد  استشاري  يقوم  أو 
كافة  وتوافر  األولية  الدراسة  حسب  عىل  املناسب 
واجلدولة  للمواقع  وتوافر  متويل  من  الربنامج  عنارص 

بشكل واضح وحمدد.
2- البديل الثاين

خارجية  جلهة  الربنامج  إدارة  تفويض  خيار  هو 
العام  املقاول  العام، فباإلمكان تفويض  املقاول  وليكن 
املقاولني  مجيع  ومراقبة  وإدارة  املقاوالت  بمسؤولية 
املتخصصني، ويف هذه احلالة ستكون املسؤولية املبارشة 
فقط  العام  املقاول  ومراقبـة  إدارة  هي  التنفيذية  للجنة 
)وليس مقاويل الباطن(، ويف هذه احلالة تقع مهام   إدارة 
الربنامج عىل مدير الربنامج املعني من قبل املقاول العام 

)انظر الشكل رقم8 لنموذج البديلني(. 
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اإلدارة  لفريق  األعامل  تقسيم  يف  البديالن  ويشرتك 
املتواجد يف:

1- املكتب الرئيس
حيث املكان الرئيس ملدير الربنامج واملدير التنفيذي 
واملهندسني  واملعامريني  بالكامــل  اإلداري  الفريق  مع 
واألشخاص املساندين. يتم إصدار السياسات وأسس 
املكتب  من  املوقع  وعمليات  للتصامــيم  العمل  سري 

للجدولة  الربنامج  مراقبة  نظام  إعداد  يتم  كام  الرئيس، 
واحلسابات ومراقبة اجلودة يف املكتب الرئيس، وكذلك 
العقـود  وتعــديالت  التغرييــة  األوامر  إعداد  يتم 

واملطالبات.
2- مكتب املوقع

ومعه  للاملك،  كممثل  املكلف  املوقع  مدير  برئاسة 
باملوقع،  لالستشاري  كممثل  املكلف  املقيم  املهندس 

الشكل رقم)8(. نموذج بدائل إدارة الربامج.
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للمكتب  التقارير  بإرسال  املقيـم  املـهندس  ويقوم 
يف  األشخاص  ويتعامل  اإلقليمي،  املكتب  أو  الرئيس 
مكتب املوقع مبارشة مع املقاولني كام يقوموا باإلرشاف 
ومكتب  التعاقد،  لوثائق  طبقا  وإدارتـها  األعـامل  عىل 
التنفيذية  املخططات  مراجعة  أيضًا عن  املوقع مسؤول 

واعتامد العينات وإصدار التعليامت للمقاولني. 

اخلالصة
برامج  إلدارة  املتكامل  النظام  البحث  يستعرض 
املرشوعات املعامرية من حيث اهليكل اإلداري وطريقة 

تكوين الربنامج اإلداري.
يعتمد هذا النظام عىل اختيار املالك الطريقة املناسبة 
املبارشة  الطريقة  تكون  فإما  تطبيقها،  يريد  والتي 
له  يوفر  مما  له  التابع  العمل  لفريق  الذايت  باالستخدام 
أو بطريقة  الربنامج،  إدارة  الكامل يف تفاصيل  التدخل 
عمليات  إلدارة  خارجية  جهة  بتكليف  التفويض 

الربنامج.
عن  األنسب،  البديل  نحو  قراره  املالك  يتخذ 
له  املتوفرة  اإلمكانيات واملوارد واخلربات  تقييم  طريق 

والصعوبات املصاحبة لكل طريقة.
جدال  نقطة  البديلني  أحد  اختيار  عملية  تزال  وال 
تنفيذها  املطلوب  واألنشطة  الفردية،  عىل  تعتمد 
املتاح  والوقت  املطلوبة  واملوارد  املشاركني  واألفراد 

والبيئة املحيطة من أجل إنجاز الربنامج.
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Abstract. Due to a growing complexity of Projects in the construction industry, project managers are pressured to complete a complex project 

in less time at a lesser cost.  Programme Management is a kind of management style that meets these challenges. This paper reviewed some 

Programme Management practices in the Kingdom of Saudi Arabia, specifically citing the state of the art in the management of multiple 

projects. A comprehensive model for Programme Management was ultimately developed to manage multiple and simultaneous projects.




