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تحرص مدون اعقلها دائمًا على تقديم كافة الموضوعات 
األكثر ارتباطًا بمجال ريادة األعمال وإنشاء المشاريع، لذلك 

قررنا أن نتناول في هذا التقرير التخطيط للمشاريع وأهميتها، 
وأبرز الخطوات التي يمكن اتباعها أثناء التخطيط للمشروع 

ليسير بصورة ناجحة، كما سعينا لتقديم بعض النقاط األخرى 
التي يسعى الرواد دائمًا للبحث عنها.

 

إن التخطيط للمشاريع هو طريقة توضح كيفية إنهاء 
المشاريع خالل وقت معين وبخطوات ثابتة مع استخدام 

موارد معينة وتوضيح أهداف المشروع، ووضع جدول 
للتخطيط، ووضع خطط بديلة في حالة فشل الخطة 

األساسية، وعادة ما قد تتضمن الخطط البديلة عناصر 
ترتبط بالموارد البشرية وطرق التواصل وطرق إدارة 

األزمات.

الهدف من التقرير

ما هو التخطيط للمشاريع
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أهمية التخطيط للمشاريع

إن التخطيط للمشاريع هو أول شئ يجب أن تقوم به 
الشركات أو المؤسسات عند التفكير في بناء أو إنشاء 

مشروع جديد، فمهما كان المشروع بسيطًا أو كبيرًا فإنه 
يحتاج إلى خطة من أجل تنفيذه، وذلك بسبب األهمية 

الكبيرة لتخطيط المشاريع، حيث أنه:
يساعد في تحسين أداء المشروع ومعدالت نجاحه

إن تحقيق أهداف المشروع ليس باألمر السهل كما يبدو 
للبعض بل هي أمر معقد، حيث أثبتت الدراسات أن 

معدالت فشل المشاريع في أغلب الشركات قد تصل 
إلى 70%، وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها أن أعضاء 

الفريق ال يعلمون ما هو الدور الذي يجب أن يقوموا به 
على وجه الدقة، بل قد يشعرون بالحيرة تجاه أدوارهم 
ومسئولياتهم بينما قد تفضل بعض المشاريع األخرى 

نتيجة عدم قدرة القادة والمسئولين عن المشروع على 
تحديد أهداف المشروع بصورة واضحة وصريحة، ولهذا 

فإن التخطيط للمشاريع يساعد في فهم أهدافه، 
وكذلك تنظيم الطريقة التي يتم بها تحقيق هذه 
األهداف ووضع وقت محدد لها، وكذلك طريقة 
استغالل الموارد بصورة صحيحة قبل أن يتم البدء 

بالمشروع، وبهذا فإن التخطيط يساعد في تجنب أغلب 
المشكالت التي قد تؤدي إلى فشل المشروع
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يساعد في توفير المال
إن فشل المشاريع قد يكلف الشركات والمؤسسات 

أموال طائلة وحتى في حالة نجاح المشاريع قد تقوم 
الشركات والمؤسسات بإنفاق الكثير من األموال دون 

داعي، ولهذا السبب بالتحديد تلجأ العديد من الشركات 
للتخطيط لمشروعاتهم ألنه يساعد في تحديد طريقة 

إنفاق األموال، ويساعد في تقليل األنشطة غير 
الضرورية، والتي قد تتسبب في إنفاق الكثير من 

األموال، ففي بعض االحيان ووفقًا لبعض الدراسات 
يمكن أن يساعد التخطيط في تقليل تكلفة المشروع 

بصورة كبيرة.
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الهدف من التقرير

ما هو التخطيط للمشاريع

إن التخطيط للمشاريع هو طريقة توضح كيفية إنهاء المشاريع خالل وقت معين وبخطوات ثابتة مع 

استخدام موارد معينة وتوضيح أهداف المشروع.

أهمية التخطيط للمشاريع

يساعد في تحسين أداء المشروع ومعدالت نجاحه

يساعد في توفير المال

يساعد في تحسين طريقة التواصل بين فريق العمل

يساعد في استغالل الموارد بصورة صحيحة

يساعد في تتبع أهداف ونتائج المشروع

خطوات التخطيط للمشاريع

معرفة المشاركين والمستفيدين من هذا المشروع

تحديد األدوار والمسئوليات

عمل اجتماع

تحديد كل ما يتعلق بالمشروع بدقة

وضع األهداف وتوضيح األكثر أهمية منه

تحديد النتائج

يساعد في تحسين طريقة 
التواصل بين فريق العمل

إن التواصل والتفاهم بين فريق العمل هو عنصرًا أساسيًا 
ليسير المشروع بسالسة، سواء كان المشروع كبيرًا أو صغيرًا 

ومهما كان نوعه ومهما كان عدد العاملين به، حيث أن 
التواصل الجيد بين فريق العمل يساعدهم على إنهاء المهام 

الخاصة بالمشروع في الوقت المحدد له، ويعتبر التخطيط 
مهمًا للغاية في المشاريع التي تتضمن عددًا كبيرًا من 

الموظفين أو الفرق، سواء كانوا في نفس المكان أو في 
أماكن متفرقة، وذلك ألن التخطيط يساعد في توضيح طرق 

التواصل وإدارة المشروع بين هؤالء الفرق، وعادة ما يتم 
التواصل عن طريق الرسائل اإللكترونية أو عن طريق 

االجتماعات، سواء االجتماعات عبر شبكات التواصل أو 
االجتماعات على أرض الواقع أو عن طريق مشاركة الوثائق، 
أو عن طريق عدد من الطرق األخرى التي يمكن للفريق أن 

يتواصل من خاللها. 
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إن التخطيط للمشاريع هو طريقة توضح كيفية إنهاء 
المشاريع خالل وقت معين وبخطوات ثابتة مع استخدام 

موارد معينة وتوضيح أهداف المشروع، ووضع جدول 
للتخطيط، ووضع خطط بديلة في حالة فشل الخطة 

األساسية، وعادة ما قد تتضمن الخطط البديلة عناصر 
ترتبط بالموارد البشرية وطرق التواصل وطرق إدارة 

األزمات.

إن التواصل والتفاهم بين فريق العمل هو عنصرًا 
أساسيًا ليسير المشروع بسالسة، سواء كان المشروع 

كبيرًا أو صغيرًا ومهما كان نوعه ومهما كان عدد 
العاملين به، حيث أن التواصل الجيد بين فريق العمل 
يساعدهم على إنهاء المهام الخاصة بالمشروع في 

الوقت المحدد له، ويعتبر التخطيط مهمًا للغاية في 
المشاريع التي تتضمن عددًا كبيرًا من الموظفين أو 
الفرق، سواء كانوا في نفس المكان أو في أماكن 

متفرقة، وذلك ألن التخطيط يساعد في توضيح طرق 
التواصل وإدارة المشروع بين هؤالء الفرق، وعادة ما 

يتم التواصل عن طريق الرسائل اإللكترونية أو عن طريق 
االجتماعات، سواء االجتماعات عبر شبكات التواصل أو 

االجتماعات على أرض الواقع أو عن طريق مشاركة 
الوثائق، أو عن طريق عدد من الطرق األخرى التي 

يمكن للفريق أن يتواصل من خاللها. 

يساعد في استغالل الموارد 
بصورة صحيحة

أحد عناصر التخطيط للمشاريع هو كيفية استغالل 
الموارد المتاحة، فكل مشروع يرتكز على عدد من 

الموارد التي يتم استخدامها، وهذا يعني استخدام 
فريق العمل، الميزانية، األدوات، والوقت وبدون 

التخطيط الجيد لن يمكن للمؤسسة أن تستغل جميع 
الموارد الموجودة بها بفاعلية.

يساعد في تتبع أهداف ونتائج 
المشروع

كما ذكرنا فإن أحد أهداف التخطيط للمشاريع هو 
تحديد األهداف، فتحديدها يساعد في إنجاز العمل 

بسهولة، وبالتالي تحقيق النجاح الذي يمكن قياسه من 
خالل األهداف على سبيل المثال عندما تقوم شركة 

بالتخطيط إلطالق منتج جديد فقد يكون أحد أهدافها 
هو بيع أكثر من 1000 منتج خالل الشهور األولى، 

حينها يكون هدف قادة الفرق المسؤولة عن المشروع 
هو قياس النتائج من خالل مراقبة المبيعات، وسواء 
كان سيتم تحقيق المبيعات التي تم وضعها كهدف 

خالل الفترة المحددة لها أو ال، فبالتالي معرفة إذا ما 
كان المشروع يحتاج إلى تطبيق الخدة البديلة أو زيادة 

التسويق للمنتج أو تجربة طرق أخرى للتسويق.
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خطوات التخطيط للمشاريع
هناك عدة خطوات عليك القيام 

بها عند التخطيط لمشروعك:
معرفة المشاركين والمستفيدين من هذا 

المشروع
إذا كان المشروع الذي تقوم به يتضمن عددًا من 

المساهمين والمشاركين فقد تكون بحاجة الطالع 
بعض هؤالء على كل التفاصيل الخاصة بمشروعك 
وقد يتضمن المشاركين كًال من المديرين، وقادة 

الفرق المسئولين عن المشروع، وفي بعض األحيان 
قد تكون بحاجة لعرض تفاصيل المشروع على بعض 
العناصر الخارجية وفقًا لطبيعة المشروع الذي تقوم 

به، وكيف يمكن أن يؤثر على هؤالء.

تحديد األدوار والمسئوليات 
بمجرد أن تتعرف على المساهمين في مشروعك، 
فأنت بحاجة إلى تحديد الطريقة األساسية إلدارة 
مشروعك، ومعرفة المهارات والكفاءات الالزمة 

إلتمام المشروع وبعد أن تتعرف عليها يمكنك 
تحديد االدوار والمسئوليات الخاصة بكل مساهم 

وفرد داخل هذا المشروع
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خطوات التخطيط للمشاريع
عمل اجتماع

يجب عليك أن تقوم بعمل اجتماع يضم جميع القائمين 
على المشروع وأن تقوم من خالله بتوضيح الرؤية الخاصة 
بهذا المشروع، وكذلك يمكنك من خالل هذا االجتماع أن 

توطد العالقة بين فريق العمل الخاص بك، وبالرغم من 
قيامك بهذا االجتماع، إال أنك ال تقوم بتوضيح التفاصيل 

الدقيقة الخاصة بالمشروع إال أنك سوف تتناقش حول 
الميزانية والوقت، كذلك أهداف المشروع، كما أنك 

ستعلم كل فرد بدوره في هذا المشروع.

تحديد كل ما يتعلق بالمشروع بدقة
بعد أن قمت باالجتماع التعريفي يجب عليك أن تقوم 

بتحديد ثالثة عناصر أساسية منها التدقيق للمشروع وهو 
يوضح ما يجب القيام به وما ال يجب فعله خالل المشروع، 

كما يمكن أن يوضح الرؤية الخاصة بالمشروع، والميزانية 
فهي توضح األموال التي يمكن إنفاقها على المشروع 
سواء باستخدام الموارد أو بناًء على أهداف المشروع، 

والوقت الخاص النهاء المشروع. 
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خطوات التخطيط للمشاريع
وضع األهداف وتوضيح األكثر أهمية منه 

بمجرد أن يتعرف فريق العمل الخاص بك على أهداف 
المشروع، يجب عليك تقسيم األهداف األساسية إلى 

أهداف ومهام يمكن أن يقوم بها األفراد أو الفرق 
المسئولة عن المشروع، ثانيًا يجب عليك أن توضح المهام 
األكثر أهمية، والتي يجب إنهاؤها أوًال، كما يجب عليك أن 

توضح كيفية التعامل مع االمر في حالة لم يتم تحقيق 
األهداف خالل الوقت المحدد لها.

تحديد النتائج
يجب عليك أن تقوم بتحديد النتائج المتوقعة لمشروعك، 

حيث عليك أن تتوقع النتائج التي ستخرج عن هذا 
المشروع، وكذلك األرباح المتوقعة له.

ضع جدول إلنهاء المشروع
إن الجدول الخاص بالمشروع عبارة عن وثيقة تقدم شرحًا 
تفصيليًا للوقت الخاص إلنهاء المشروع والموارد الالزمة 
إلنهاء المهام، وجميع العناصر األساسية الالزمة إلدارة 

الفرق داخل مشروعك، ويجب أن يكون هذا الجدول سهًال 
وبسيطًا بحيث يمكن فهمه.

عمل تقييم للمخاطر

 أعــقــلــهــا
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إن التواصل والتفاهم بين فريق العمل هو عنصرًا 
أساسيًا ليسير المشروع بسالسة، سواء كان المشروع 

كبيرًا أو صغيرًا ومهما كان نوعه ومهما كان عدد 
العاملين به، حيث أن التواصل الجيد بين فريق العمل 
يساعدهم على إنهاء المهام الخاصة بالمشروع في 

الوقت المحدد له، ويعتبر التخطيط مهمًا للغاية في 
المشاريع التي تتضمن عددًا كبيرًا من الموظفين أو 
الفرق، سواء كانوا في نفس المكان أو في أماكن 

متفرقة، وذلك ألن التخطيط يساعد في توضيح طرق 
التواصل وإدارة المشروع بين هؤالء الفرق، وعادة ما 

يتم التواصل عن طريق الرسائل اإللكترونية أو عن طريق 
االجتماعات، سواء االجتماعات عبر شبكات التواصل أو 

االجتماعات على أرض الواقع أو عن طريق مشاركة 
الوثائق، أو عن طريق عدد من الطرق األخرى التي 

يمكن للفريق أن يتواصل من خاللها. 

أحد عناصر التخطيط للمشاريع هو كيفية استغالل 
الموارد المتاحة، فكل مشروع يرتكز على عدد من 

الموارد التي يتم استخدامها، وهذا يعني استخدام 
فريق العمل، الميزانية، األدوات، والوقت وبدون 

التخطيط الجيد لن يمكن للمؤسسة أن تستغل جميع 
الموارد الموجودة بها بفاعلية.

يساعد في تتبع أهداف ونتائج 
المشروع

كما ذكرنا فإن أحد أهداف التخطيط للمشاريع هو 
تحديد األهداف، فتحديدها يساعد في إنجاز العمل 

بسهولة، وبالتالي تحقيق النجاح الذي يمكن قياسه من 
خالل األهداف على سبيل المثال عندما تقوم شركة 

بالتخطيط إلطالق منتج جديد فقد يكون أحد أهدافها 
هو بيع أكثر من 1000 منتج خالل الشهور األولى، 

حينها يكون هدف قادة الفرق المسؤولة عن المشروع 
هو قياس النتائج من خالل مراقبة المبيعات، وسواء 
كان سيتم تحقيق المبيعات التي تم وضعها كهدف 

خالل الفترة المحددة لها أو ال، فبالتالي معرفة إذا ما 
كان المشروع يحتاج إلى تطبيق الخدة البديلة أو زيادة 

التسويق للمنتج أو تجربة طرق أخرى للتسويق.

خطوات التخطيط للمشاريع
عمل تقييم للمخاطر

قد يواجه مشروعك عددًا من المشكالت خالل فترة 
العمل عليه، لذا كان من المهم التعرف على جميع 

المخاطر التي قد تواجه المشروع الخاص بك ومحاولة 
إيجاد حلول لها لتعرف كيف تتعامل معها في حالة 

واجهتك خالل العمل على المشروع، يمكنك االستعانة 
بفريق العمل الخاص بك لمعرفة هذه المخاطر، والتي يجب 

أن تضعها في االعتبار عند العمل على المشروع.

توضيح خطة المشروع لفريق العمل
بمجرد أن تنتهي من وضع خطة المشروع يجب عليك أن 

تتواصل مع فريقك بصورة واضحة، وكذلك أن تتواصل مع 
جميع المساهمين في مشروعك وتوضح لهم خطتك ألن 

توضيح الخط والتواصل مع فريق العمل هو أمر ضروري 
لنجاح مشروعك

 أعــقــلــهــا
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هناك عدة خطوات عليك القيام 
بها عند التخطيط لمشروعك:

معرفة المشاركين والمستفيدين من هذا 
المشروع

إذا كان المشروع الذي تقوم به يتضمن عددًا من 
المساهمين والمشاركين فقد تكون بحاجة الطالع 
بعض هؤالء على كل التفاصيل الخاصة بمشروعك 
وقد يتضمن المشاركين كًال من المديرين، وقادة 

الفرق المسئولين عن المشروع، وفي بعض األحيان 
قد تكون بحاجة لعرض تفاصيل المشروع على بعض 
العناصر الخارجية وفقًا لطبيعة المشروع الذي تقوم 

به، وكيف يمكن أن يؤثر على هؤالء.

تحديد األدوار والمسئوليات 
بمجرد أن تتعرف على المساهمين في مشروعك، 
فأنت بحاجة إلى تحديد الطريقة األساسية إلدارة 
مشروعك، ومعرفة المهارات والكفاءات الالزمة 

إلتمام المشروع وبعد أن تتعرف عليها يمكنك 
تحديد االدوار والمسئوليات الخاصة بكل مساهم 

وفرد داخل هذا المشروع

اعقلها مؤسسة كبيرة تم إنشائها في عام 2017، 
وهي مؤسسة متخصصة في مجال ريادة األعمال، 

والتي تعمل جاهدة على تقديم الدعم الكافي 
والوافي لتحويل تلك األفكار المعنوية إلى مشاريع 

كبيرة يمكن تطويرها بقيادة مجموعة كبيرة من 
المتخصصين والخبراء التي تساعد في تقديم الخطط 

واالستراتيجيات إلدارة المشروعات لتحويلها إلى 
مشروع ناجح.

من نحن

 أعــقــلــهــا
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الخدمات

تقديم االستشارات
تقوم اعقلها بتقديم االستشارات الالزمة ألصحاب األعمال 

للنهوض بمشاريعهم الخاصة،على يد نخبة من الخبراء في هذا 
المجال

 أعــقــلــهــا
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احتضان المشاريع
تقوم المؤسسة على احتضان ورعاية األفكار الفريدة من 

نوعها.
تقدم المؤسسة كافة خدماتها للمتقدمين لتطوير المشاريع 

الخاصة بهم.

دراسة الجدوى
يقوم بها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال ريادة 

األعمال. لنقدم لكم مجموعة من الدراسات عالية الجودة 

تقديم الدورات التدريبية
نقدم مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية في كافة 

المجاالت المتعلقة بمجال ريادة األعمال على يد مجموعة 
ونخبة كبيرة من المتخصصين في هذا المجال.
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