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ة السعوديةمتطلبات إنشاء المؤسسات التقنية ف

محاور الجلسة



:األولالمحور

(التقنية)تعريف المشاري    ع 



وع هو مسىع مؤقت ُيتخذ من أجل الوصول لمنتج أو خ❖ دمة المشر

.أو نتيجة متفردة

.  ماتالتسليتقام المشاري    ع لتحقيق األهداف عن طريق إنتاج ❖

يتعي   توجيه عمل باتجاه تحقيقها غاية❖

ي يتعي   الوصول إليه ❖ اتيج  موقف استر

غرض يتعي   تحقيقه ❖

نتيجة مطلوب إنجازها ❖

منتج مطلوب إنتاجه ❖

ف باعتبارها غاية❖ عرَّ
ُ
.خدمة يتعي   أداؤها وت

وع تعريف المشر



:المشاري    ع تشمل ما يلي ❖

ي الحصول عل نظام جديد لمكونات الحاسوب وتركيبه لالستخدا❖
م ف 

ي إحدى المؤسسات
ي مستخدم ف  المؤسسة او تعديل برنامج حاسوب 

تحسي   العملية التجارية داخل المؤسسة❖

القيام ببحث لتطوير عملية تصنيع جديدة ❖

ي إحدى المناطق❖
 
استكشاف النفط ف

ي ❖
للسوتطوير مركب دواب 

توسيع خدمة مرشد سياحي ❖

دمج مؤسستي   ❖

تشييد مبن  ❖

أمثلة المشاري    ع



وع يكون له❖ بداية ونهاية تشت  الطبيعة المؤقتة للمشاري    ع إىل أن المشر

محددة

وع قصت  األجل❖ ورة أن المشر ي مؤقت بالض 
ال تعن 

وع عندما يتحقق أمر واحد أو أكتر من األم❖ دَرك نهاية المشر
ُ
:ور التاليةت

وع ❖ تحقيق أهداف المشر

لن تتحقق األهداف أو ال يمكن تحقيقها ❖

وع❖ التمويل استنفذ أو لم يعد متاًحا للتخصيص للمشر

المسىع المؤقت للمشاري    ع



وع لم تعد موجودة ❖ عميل عل سبيل المثال، لم يعد ال)الحاجة لهذا المشر

اتيجية  أ ي االستر
وع، أو حدوث تغيت  ف  ي استكمال المشر

و األولوية ينهي يرغب ف 

وع وع، أو تقدم اإلدارة التنظيمية توجيًها إلنهاء المشر (المشر

ية لم تعد متاحة ❖ الموارد المادية أو البشر

ي أو لظروف مناسبة❖
وع لسبب قانوب  . إنهاء المشر

تهاء قد تظل موجودة بعد انتسليماتها تكون المشاري    ع مؤقتة، ولكن ❖

وع أو تصاديةأواقذات طبيعة اجتماعية تسليماتوقد تنتج المشاري    ع . المشر

وع لبناء نصب تذك. مادية، أو بيئية ي عل سبيل المثال، إقامة مشر
اري وطن 

.سوف ينشر  تسليم من المتوقع أن يستمر لعدة قرون

المسىع المؤقت للمشاري    ع



ي المحور
:الثاب 

معارف وإجراءات إدارة المشاري    ع 



معارف وإجراءات إدارة المشاريع 

مجموعة إجراءات دورة حياة إدارة المشاريع

مجموعات5

مجاالت المعرفة اإلدارية

مجاالت10

اإلجراءات اإلدارية

إجراء49

يشمل مدخالت وأدوات و مخرجات



إجراءات التحكمإجراءات التنفيذإجراءات التخطيط

:مجموعة إجراءات إدارة المشاري    ع

إجراءات اإلغالق إجراءات اإلطالق



مجاالت المعرفة 

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

أربع مجاالت معرفة تؤدي غايات محددة للمشروع •

المشروع( نطاق، الجدول الزمني، كلفة، جودة)إدارة 

ل تحقيق غايات المشروع• خمس مجاالت معرفة تسه ِّ

المشروع( موارد، التواصل، المخاطر، المشتريات، المعنين)إدارة 

مجال معرفة واحد•

المشروع يؤث ِّر ويتأثَّر بكل مجاالت المعرفة األخرى( تكامل)إدارة 



وع  إدارة تكامل المشر
Project Integration Management 

1

وع  إدارة نطاق المشر
Project Scope Management 

2

وع ي للمشر
إدارة الجدول الزمن 

Project Schedule Management 
3

وع إدارة تكلفة المشر
Project Cost Management 

4
وع إدارة جودة المشر

Project Quality Management 5

مجاالت المعرفة 



وع إدارة موارد المشر
Project Resources Management

6

وع إدارة التواصل بالمشر
Project Communication Management 

7

وع إدارة مخاطر المشر
Project Risk Management 

8

وع يات بالمشر إدارة المشتر
Project Procurement Management

9
وع إدارة المعني   بالمشر

Project Stakeholders Management 10

مجاالت المعرفة 



:الثالثالمحور

مجموعة إجراءات إدارة المشاري    ع



مجموعة إجراءات إدارة المشاري    ع



:الرابعالمحور

مجاالت المعرفة المتعلقة بإدارة المشاري    ع



وع❖ وضع ميثاق المشر

وع❖ وضع خطة إدارة المشر

وع❖ توجيه و إدارة المشر

وع❖ إدارة معرفة المشر

وع❖ ي عمل المشر
 
المتابعة والتحكم ف

وع❖ ي المشر
 
إجراءات التحكم المتكامل ف

وع أو المرحلة❖ إغالق المشر

وع إدارة تكامل المشر



وضع خطة إدارة النطاق❖

تجميع المتطلبات❖

تحديد النطاق❖

إعداد هيكلة تجزئة العمل❖

التحقق من النطاق❖

ضبط النطاق❖

وع إدارة نطاق المشر



ي ❖
وضع خطة إدارة الجدول الزمن 

تحديد األنشطة❖

تسلسل األنشطة❖

تقدير مدة األنشطة❖

ي ❖
وضع الجدول الزمن 

ي ❖
التحكم بالجدول الزمن 

ي إدارة الجدول 
وعللالزمن  مشر



وضع خطة إدارة الجودة❖

إدارة الجودة❖

ضبط الجودة❖

وعالإدارة جودة  مشر



وضع خطة إدارة الموارد❖

تقدير موارد االنشطة❖

حيازة الموارد❖

تطوير الفريق❖

إدارة الفريق❖

ي الموارد❖
 
التحكم ف

وعلإدارة موارد ا مشر



وضع خطة إدارة التواصل❖

إدارة التواصل❖

متابعة التواصل❖

وعالإدارة التواصل ب مشر



وضع خطة إدارة المخاطر❖

تحديد المخاطر❖

إجراء التحليل النوعي للمخاطر❖

إجراء التحليل الكمي للمخاطر❖

وضع خطة االستجابة للمخاطر❖

تطبيق االستجابة للمخاطر❖

متابعة المخاطر❖

وعإدارةمخاطر  المشر



يات❖ وضع خطة إدارة المشتر

يات❖ إجراء المشتر

يات❖ ي المشتر
 
التحكيم ف

يات  وعالإدارة مشتر مشر



تحديد المعني   ❖

وضع خطة مشاركة المعنيي   ❖

إدارة مشاركة المعنيي   ❖

متابعة مشاركة المعنيي   ❖

و الإدارة المعنيي   ب عمشر



:الخامسالمحور

اإلجراءات اإلدارية بإدارة المشاري    ع



وع إدارة تكامل المشر



وع إدارة تكامل المشر

توضيحيةتسميةألدخالاكتب .



وع إدارة تكامل المشر



وع إدارة تكامل المشر

توضيحيةتسميةألدخالاكتب .



وع إدارة تكامل المشر



وع إدارة تكامل المشر



وع إدارة تكامل المشر



إدارة النطاق

توضيحيةتسميةألدخالاكتب .



إدارة النطاق



إدارة النطاق

توضيحيةتسميةألدخالاكتب .



إدارة النطاق

توضيحيةتسميةألدخالاكتب .



إدارة النطاق

توضيحيةتسميةألدخالاكتب .



إدارة النطاق

توضيحيةتسميةألدخالاكتب .



ي 
إدارة الجدول الزمن 



ي 
إدارة الجدول الزمن 



ي 
إدارة الجدول الزمن 



ي 
إدارة الجدول الزمن 



ي 
إدارة الجدول الزمن 



ي 
إدارة الجدول الزمن 



وع إدارة تكلفة المشر

توضيحيةتسميةألدخالاكتب .



وع إدارة تكلفة المشر



وع إدارة تكلفة المشر



وع إدارة تكلفة المشر



وع إدارة جودة المشر



وع إدارة جودة المشر



وع إدارة جودة المشر



وع إدارة موارد المشر

توضيحيةتسميةألدخالاكتب .



وع إدارة موارد المشر



وع إدارة موارد المشر



وع إدارة موارد المشر



وع إدارة موارد المشر



وع إدارة موارد المشر



وع إدارة التواصل بالمشر



وع إدارة التواصل بالمشر



وع إدارة التواصل بالمشر



وع إدارة مخاطر المشر

توضيحيةتسميةألدخالاكتب .



وع إدارة مخاطر المشر



وع إدارة مخاطر المشر

توضيحيةتسميةألدخالاكتب .



وع إدارة مخاطر المشر

توضيحيةتسميةألدخالاكتب .



وع إدارة مخاطر المشر



وع إدارة مخاطر المشر

توضيحيةتسميةألدخالاكتب .



وع إدارة مخاطر المشر



وع يات المشر إدارة مشتر



وع يات المشر إدارة مشتر



وع يات المشر إدارة مشتر

توضيحيةتسميةألدخالاكتب .



وعإدارة  المعني   بالمشر



وعإدارة  المعني   بالمشر



وعإدارة  المعني   بالمشر



وعإدارة  المعني   بالمشر



:السادسالمحور

ي 
 
متطلبات إنشاء المؤسسات التقنية ف
المملكة العربية السعودية



ي المملكة العربيةمتطلبات
 
السعوديةإنشاء المؤسسات التقنية ف



ي المملكة العربية الخطوات
 
سعوديةإنشاء المؤسسات التقنية ف



وط ي المملكة العربية السشر
 
عوديةإنشاء المؤسسات التقنية ف



المراجع
• https://www.pmi.org/
• https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Manage
ment_Institute

• https://www.pmi.org/certifications/types/proj
ect-management-pmp

• https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards
• https://www.egylearn.com/learn-pmp-project-
management-professional/

• https://www.globalknowledge.com/us-
en/resources/resource-library/articles/top-
paying-certifications/#5

• https://mc.gov.sa/ar/eservices/Pages/ServiceD
etails.aspx?sID=2
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ً
لحسن متابعتكمشكرا
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