




معهد الإدارة العامة

الرسالة:
 املشاركة يف حتقيق التنمية اإلدارية

وتلبية احتياجات العمالء، من خالل:
<  تدريب وتأهيل فعال يسهم يف تطوير

     األداء.
<  بحوث ودراسات واستشارات ذات قيمة

     مضافة.
<  خدمات معرفية متكاملة تسهم يف نشر

    الفكر واملمارسات اإلدارية السليمة.

القيم:
1.   المبادرة:

<  إذكاء روح املبادرة واالبتكار.
<  املبادرة حلل املشكالت اإلدارية.

<  اإلصغاء واالستجابة حلاجات العمالء.
<  سرعة االستجابة لطلبات األجهزة

    احلكومية.
<  االنفتاح والتفاعل مع املجتمع. 

2.   التميز:
<  اإلبداع والتميز يف تقدمي اخلدمات.

<  التميز يف إيجاد احللول اإلدارية 
الشاملة.

3.   االحترافية:
<  االحترافية يف تنفيذ أنشطتنا.
<  احترام الوقت وإجناز األعمال.

<  املصداقية يف تعامالتنا.
<  املهنية يف التعامل مع العمالء

     الداخليني واخلارجيني.

4.  االلتزام:
<  االلتزام بقيمنا الدينية والوطنية.

<  االلتزام واالنضباط يف السلوك الوظيفي.
<  االلتزام باجلودة يف تقدمي اخلدمة.

<  االلتزام باملصلحة العامة واملسئولية جتاه 
     مجتمعنا.

5.   العمل الجماعي:
<  العمل كفريق متعاون ومّتحد.

<  مشاركة اآلخرين األفكار واآلراء.

6.   الشفافية:
<  الشفافية يف إجناز العمل.

<  الشفافية يف التعامل مع املوظفني واملستفيدين
     من اخلدمة.

الرؤية:
رائدًا وشريكًا متميزًا في التنمية اإلدارية
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د.هند آل الشيخ لـ »التنمية اإلدارية«:
املرأة السعودية أصبحت عضوة ونائبة وسفيرة.. واملعهد 

يحرص على تأهيل الكوادر النسائية

م مدير عام املعهد  ويدشن اخلطة اإلستراتيجية للجنة النسائية  أمير الرياض يكرِّ
للتنمية املجتمعية



االفتتاحيةفي الداخــــــــل

انطالق�������ًا من دوره كرائد وش�������ريك متمي�������ز يف التنمية اإلدارية؛ 
يس�������هم معه�������د اإلدارة العامة بدور فعال يف مس�������يرتنا التنموية 
الشاملة التي يشهدها وطننا احلبيب، وخاصة مجال التنمية 
اإلدارية الذي ميثل املعهد ركنًا مهمًا بني أركانه، وهو الدور الذي 
جتسده إجنازات املعهد يف هذا املجال والتي يحرص على رصدها 
يف تقري�������ره اإلحصائي الس�������نوي؛ بهدف تقيي�������م األداء وقياس 
جودة األنشطة؛ وهو ما نتعرف عليه يف هذا العدد من مجلتكم 
»التنمي�������ة اإلداري�������ة« من خالل إصدار التقري�������ر للعام التدريبي 
1439/1438ه�، وما يشتمل عليه من إجنازات املعهد يف األنشطة 
الرئيس�������ية له يف التدري�������ب، والبحوث واالستش�������ارات، والتقنية 
واملعلومات، والتخطيط واجلودة، وغيرها من األنشطة. ونفتح 
معكم عبر صفحات املجل�������ة ملف قضية مهمة موضوعها »أبرز 
حتديات تواج�������ه األجهزة احلكومية يف تنفي�������ذ مبادرات برامج 
رؤي�������ة 2030«، والت�������ي ش�������خصها اخلبراء واملتخصص�������ون الذين 
التقيناهم بشكل متنوع يف عدد من التحديات والتي يبرز منها 
م�������ا يلي: التمويل، وجذب االس�������تثمارات األجنبي�������ة، والكفاءات 
اإلداري�������ة، وما يخص القطاع الصناعي، وعدم االش�������غال ونحن 
يف مرحل�������ة التحول االقتصادي الراهنة باألحداث السياس�������ية، 
والتوازن بني االس�������تثمارات اخلارجية والداخلية، وكفاءة سوق 
العم�������ل، والتدريب والتأهيل، وتطوير قدرات الكوادر البش�������رية، 
واالعتم�������اد على املعرفة، والوص�������ول لألهداف املرجوة يف الزمن 
احمل�������دد، وغيرها م�������ن التحدي�������ات التي نواجهها وس�������نواجهها، 
وب�������إذن اهلل س�������نتغلب عليه�������ا بج�������دارة يف ظل قيادتن�������ا الواعية 

الرشيدة، يحفظها اهلل.
ونلتق�������ي معك�������م مديرة الف�������رع النس�������ائي ملعه�������د اإلدارة العامة 
بالري�������اض د.هند آل الش�������يخ يف »لقاء الع�������دد« حيث تؤكد على 
أن املرأة الس�������عودية حققت إجنازات مهنية كبيرة داخل اململكة 
وخارجه�������ا، وتش�������ير إلى اهتم�������ام معه�������د اإلدارة العامة بتقدمي 
برامج تدريبية لتأهيل موظفات األجهزة احلكومية، إلى جانب 
تقدمي برامج إعدادية تدعم س�������وق العمل بكوادر نس�������ائية شابة 
مؤهل�������ة. كذلك تب�������دي د.هند رأيها جتاه العدي�������د من القضايا 
على الصعيدي�������ن العام واإلداري؛ وهو ما تتابعون تفاصيلها يف 

ثنايا هذا اللقاء.
ونق�������دم لكم تقريرًا يدور ح�������ول »اإلدارة بالكفاءات« باعتبارها 
دلي�������ل عم�������ل وتوجهًا معاص�������رًا يف مي�������دان التنمي�������ة اإلدارية، 
وس�������بياًل مهمًا نحو حتقيق التميز يف أداء املنظمات وتعظيم 
قدراتها التنافس�������ية يف عالم اليوم بتحديات�������ه وتداعيات هذه 
التحديات على املستويني الراهن واملستقبلي. فنسلط الضوء 
على أهمية اإلدارة بالكفاءات وتنمية هذه الكفاءات، وأنواعها، 

وحتسينها، وتسييرها.
باإلضافة إلى عدد من األبواب اجلديدة، والثابتة، واملوضوعات 
املتمي�������زة، وباق�������ة منتق�������اة م�������ن املق�������االت خلب�������راء وإعالمي�������ني 

ومتخصصني معنيني بالشأن اإلداري. >

34 تقريـر
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اإلدارة بالكفاءات.. دليل عصري
للتحفيز والتحسني والتسيير

رئيس التحرير:
أ . عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق

مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم
هاتف : 8297117 - فاكس : 4745022

hadlaqa@ipa.edu.sa

مدير التحرير:
أ . شقران بن سعد الرشيدي

هاتف : 4745039
rashidis@ipa.edu.sa 

هيئة التحرير:

د . أحمد زكريا أحمد
هاتف : 4745034 

mohameda@ipa.edu.sa 

أ . سامح محمد الشريف
هاتف : 4745662

yousefsm@ipa.edu.sa 

اإلخراج الفني:
أ . صالح الدين وديدي

هاتف : 4745785 
wadidis@ipa.edu.sa 

التنمية اإلدارية

موقع المجلة على شبكة اإلنترنت
www.tanmia-idaria.ipa.edu.sa

د.هند آل الشيخ لـ »التنمية اإلدارية«:
املرأة السعودية أصبحت عضوة ونائبة وسفيرة.. واملعهد 

يحرص على تأهيل الكوادر النسائية

إضاءات إدارية

أهمية التحقيق اإلداري



أمير الرياض يدشن الخطة اإلستراتيجية للجنة 
النسائية للتنمية المجتمعية باإلمارة

م معايل مدير عام املعهد وامل�شاركات من الفرع الن�شائي يف اإعداد الدرا�شة اال�شت�شارية للخطة  كرَّ

متابعات

دشن صاحب السمو امللكي األمير فيصل 
ب���ن ب���ن���در ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز أم���ي���ر منطقة 
بقصر احلكم اخلطة  ال��ري��اض يف مكتبه 
للتنمية  النسائية  للجنة  اإلستراتيجية 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة ب�����إم�����ارة م���ن���ط���ق���ة ال����ري����اض 
)2019-2022م( بحضور معالي مدير عام 
عايض  بن  د.مشبب  العامة  اإلدارة  معهد 

القحطاني.
وُق����������دم خ�������الل االس����ت����ق����ب����ال ع�������رض عن 
محتوى اخلطة ورؤيتها واإلستراتيجيات 
املقدمة لتفعيل دورها يف مدينة الرياض 
تطوير  إل��ى  إض��اف��ة  املنطقة،  ومحافظات 
التنمية  يف  وامل��س��اه��م��ة  امل��ؤس��س��ي  عملها 
احمللية واالستثمار للطاقات واإلمكانيات 
املتوافقة مع  واملشروعات  البرامج  وابتكار 
رؤية اململكة2030 . وثّمن األمير فيصل بن 
بندر جهود منسوبي معهد اإلدارة العامة 
النسائية  اللجنة  أع��م��ال  يف  اإلس��ه��ام  يف 

منوهًا بتضافر اجلهود املثمرة.
وكًرم سموه معالي مدير عام معهد اإلدارة 
النسائي  الفرع  وع��ددًا من أعضاء  العامة 
الدراسة االستشارية  باملعهد املشاركني يف 

للخطة اإلستراتيجية للجنة.
ج���دي���ر ب��ال��ذك��ر أن ال��ف��ري��ق امل���ش���ارك من 
االستشارية  ال����دراس����ة  إع������داد  يف  امل��ع��ه��د 
من  يتكون  للجنة  اإلستراتيجية  للخطة 
سعادة د.هند بنت محمد آل الشيخ املديرة 
العامة للفرع النسائي للمعهد بالرياض، 
وأ.وف�����اء ب��ن��ت ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ذك��ي��ر عضو 
للمعهد،  النسائي  بالفرع  التدريب  هيئة 
وأ.هدى بنت عبداهلل احلديثي عضو هيئة 

التدريب بالفرع النسائي للمعهد >
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معالي د.مشبب القحطاني يترأس اجتماع المجلس التنفيذي 
للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية

ت����رأس م��ع��ال��ي د.م��ش��ب��ب ب���ن ع��اي��ض ال��ق��ح��ط��ان��ي اجتماع 
اإلدارية  للتنمية  ال��ع��رب��ي��ة  للمنظمة  التنفيذي  امل��ج��ل��س 
ال��ع��ادي��ة )109(  ع��ل��ى م��س��ت��وى اخل���ب���راء يف دورة االن��ع��ق��اد 
القاهرة يف 17 شعبان  املصرية  العاصمة  الذي استضافته 
1440ه�. وذلك بحضور مدير عام املنظمة العربية للتنمية 
اإلداري�����ة د.ن���اص���ر ال��ه��ت��الن ال��ق��ح��ط��ان��ي، وم��ش��ارك��ة ممثلي 
الدول العربية أعضاء املجلس التنفيذي للمنظمة، وممثل 
ناقش  العربية. حيث  ال���دول  العامة جلامعة  األم��ان��ة  ع��ن 
ال��ت��ي تضمنها جدول  امل��وض��وع��ات  امل��ج��ت��م��ع��ون ع����ددًا م��ن 
األع��م��ال، وق��د انتهى االج��ت��م��اع إل��ى وض��ع ت��وص��ي��ات حول 
ال��وزراء يف  املعالي  لرفعها ألصحاب  املطروحة  املوضوعات 

اجتماع املجلس التنفيذي على املستوى الوزاري  >

األمير بدر بن سلطان يوقع مذكرة تعاون بين
إمارة مكة المكرمة ومعهد اإلدارة العامة

وّق����ع ص��اح��ب ال��س��م��و امل��ل��ك��ي األم���ي���ر ب���در ب���ن س��ل��ط��ان ب���ن عبدالعزيز 
تعاون  م��ذك��رة  ج��دة،  اإلم���ارة يف  املكرمة مبقر  أمير منطقة مكة  نائب 
بني اإلم��ارة ومعهد اإلدارة العامة ال��ذي مثله معالي مدير عام املعهد 
الطرفني  بني  التعاون  تعزيز  بهدف  القحطاني؛  عايض  بن  د.مشبب 
يف مجاالت التدريب واالستشارات لرفع مستوى أداء منسوبي اإلمارة، 
مذكرة  وتنص  واملقيم.  للمواطن  املقدمة  باخلدمات  لالرتقاء  وص��واًل 
التعاون على تقدمي معهد اإلدارة العامة دورات تدريب ملنسوبي اإلمارة 
ويتولى  والتقنية،  واملالية،  واإلداري��ة،  القانونية،  البرامج  وتأهيلهم يف 
أيضًا عقد محاضرات، وورش عمل تدريبية، باإلضافة لتقدمي  املعهد 
استشارات وتصميم برامج تدريبية ملوظفي اإلمارة مبا يحقق التطوير 

اإلداري املأمول.
وم���ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن إم����ارة منطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة وض��ع��ت خططًا 
وبرامج للتوسع يف مجاالت تدريب منسوبيها؛ من أجل تطوير األداء 
مبا ينعكس إيجابيًا على اخلدمات املقدمة املراجعني، ويف هذا الصدد 
بدأت اإلمارة ومعهد اإلدارة العامة مشروعًا مشتركًا لتدريب املوظفني 

وتأهيلهم مبختلف مستوياتهم العلمية والوظيفية >

بهدف تعزيز التعاون يف التدريب واال�شت�شارات ورفع م�شتوى اأداء من�شوبي االإمارة 

التنمية اإلدارية
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متابعات

المعهد ينظم لقاء القيادات النسائية األول
» المرأة وصنع المستقبل القيادي«

قّدمته خبرية دولية بح�شور عدد من القيادات يف االأجهزة احلكومية

القيادات  وت���ط���وي���ر  إع������داد  م���رك���ز  ن��ظ��م 
لقاًء  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  مب��ع��ه��د  اإلداري�������ة 
»املرأة  عنوان:  حتت  النسائية  للقيادات 
بفندق  ال����ق����ي����ادي«  امل���س���ت���ق���ب���ل  وص����ن����ع 
ف���ورس���ي���زون���ز يف امل���م���ل���ك���ة_ ال����ري����اض، 
وافتتح معالي مدير عام املعهد د.مشبب 
اللقاء،  فعاليات  القحطاني  عايض  بن 
حيث أكد يف كلمته بهذه املناسبة على أن 
اململكة تعيش مرحلة تغييرات جوهرية 
تستهدف   2030 امل��م��ل��ك��ة  رؤي����ة  خلقتها 
ل���ي���ك���ون أس������اس ومحور  ب���ن���اء اإلن����س����ان 
أساسي  ج��زء  امل���رأة  إن  وح��ي��ث  التنمية. 
م��ن ه��ذا احل���راك التنموي؛ ف��إن معهد 
اإلدارة العامة وضمن رسالته يف حتقيق 
لبرامج  أول��وي��ة  أعطى  اإلداري���ة  التنمية 
القيادات  وت���ط���وي���ر  إع�������داد  وم����ش����اري����ع 

النسائية.
وقال: »حيث إن إعداد وتطوير القيادات 
ع��ام��اًل حاسمًا  ُي��ع��د  النسائية،  اإلداري����ة 
امل��رأة، فإن إستراتيجية  يف دعم ومتكني 
اإلدارية  ال��ق��ي��ادات  وتطوير  إع���داد  مركز 
املشاريع  م��ن  ع����ددًا  تضمنت  امل��ع��ه��د  يف 
وال���ب���رام���ج واألن���ش���ط���ة اخل���اص���ة بدعم 
ومت��ك��ني امل����رأة، وال��ت��ي ي��أت��ي م��ن ضمنها 
بعنوان:  األول  النسائية  القيادات  لقاء 

املرأة وصنع املستقبل القيادي«.
ومن جهته، أشار مدير عام مركز إعداد 
باملعهد  اإلداري���������ة  ال����ق����ي����ادات  وت���ط���وي���ر 
د.ص������الح ب���ن ج��ه��ي��م ال��س��ل��ي��م��ي إل����ى أن 
عنوان هذا اللقاء »املرأة وصنع املستقبل 

ال�����ق�����ي�����ادي« ي���س���ل���ط ال�����ض�����وء ع���ل���ى أهم 
التحديات التي تواجه املرأة يف املناصب 
ال��ق��ي��ادي��ة وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا، كما 
يهدف للتعريف مبسؤولية احلياة املهنية، 
وتصور املستقبل القيادي وحتديد القوى 
ال��داخ��ل��ي��ة امل���ؤث���رة ف��ي��ه، ب���اإلض���اف���ة إلى 
ف��ه��م ال���ع���ادات وال��س��ل��وك��ي��ات ال��ت��ي تعيق 
امل��رأة يف املناصب القيادية وكيفية  تقدم 

التعامل معها.

وق��د مت اخ��ت��ي��ار د.ل��ي��ن��دا ش��رك��ي لتقدمي 
ه����ذا ال���ل���ق���اء؛ مل���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه م���ن خبرات 
واسعة يف مجال التطوير القيادي، فقد 
التنفيذية  امل��ن��اص��ب  م���ن  ع�����ددًا  ت��ق��ّل��دت 
العليا يف مجموعة من الشركات الكبرى، 
ك��م��ا ش���ارك���ت ك��م��ت��ح��ّدث��ة يف ال��ع��دي��د من 
امل����ؤمت����رات ال���دول���ي���ة وم��ن��ه��ا م��ؤمت��ر قمة 
العاملية 2017 ولديها  القيادات النسائية 

العديد من املؤلفات  >
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املعهد للتقنية واملعلومات  بحضور سعادة نائب مدير عام 
املتابعة  إدارة  ن��ظ��م��ت  ال��ق��ص��ي��ر  م��ح��م��د  ب��ن  د.ع��ب��دال��ع��زي��ز 
باملعهد ورشة عمل للتعريف بنظام املتابعة اآللي، وأهدافه، 
وك��ي��ف��ي��ة اس��ت��خ��دام��ه يف م��ت��اب��ع��ة األع���م���ال يف ك��اف��ة إدارات 
امل��ع��ه��د وق��ط��اع��ات��ه. وق���د ح��ض��ر ال��ورش��ة أص��ح��اب السعادة 
مديرو عموم اإلدارات واملراكز باملعهد. وشارك يف تقدميها 
ك���ل م���ن م��دي��ر ع����ام م��رك��ز امل��ع��ل��وم��ات وال���وث���ائ���ق د.محمد 
اإللكترونية  واخل��دم��ات  التطبيقات  إدارة  ومدير  القرني، 
التطبيقات  إدارة  من  وأ.لطفي سمايح  القحطاني،  أ.علي 
بكلمة لسعادة  الورشة  ب��دأت  وق��د  اإللكترونية.  واخل��دم��ات 

املشرف العام على مكتب معالي مدير عام املعهد ومدير إدارة املتابعة أ.محمد بن علي املشعوف، ثم بدأت بعد ذلك 
فعاليات الورشة التي جاء تنفيذها ملدة يوم واحد. ومن اجلدير بالذكر أن هذه الورشة سيعقبها عقد ورش أخرى مماثلة 

خاصة بالفروع، وكذلك مديري اإلدارات والسكرتارية باملعهد >

إدارة المتابعة تعقد ورشة عمل للتعريف بنظام المتابعة اآللي

اختارت شركة أفضل بيئة عمل )Great Place to Work( معهد 
مستوى  على  عمل  بيئة  أف��ض��ل  قائمة  ضمن  ال��ع��ام��ة  اإلدارة 
الذي  احلفل  هامش  على  وذل��ك  السعودية،  العربية  اململكة 
أقامته الشركة يف مدينة الرياض. وشملت القائمة إلى جانب 
معهد اإلدارة، عددًا من املنظمات والشركات يف القطاعني العام 

واخلاص يف اململكة العربية السعودية.
بيئة  أفضل  قائمة  ضمن  العامة  اإلدارة  معهد  اختيار  ويأتي 
مع  والتنافس  السعودية  العربية  اململكة  مستوى  على  عمل 
كدليل  واخل���اص  احلكومي  القطاعني  يف  وش��رك��ات  منظمات 
بشكل مستمر  يعمل  املعهد  وأن  املعهد،  بيئة عمل  على متيز 
على تطوير بيئة العمل ورفع مستوى رضا منسوبيه، وذلك من 
خالل مشاريع إستراتيجية وهامة هدفها تطوير بيئة العمل 

والوصول إلى مستويات رضا عالية >

معهد اإلدارة العامة ضمن قائمة أفضل بيئة عمل 
على مستوى المملكة 

التنمية اإلدارية
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تقرير

التقرير اإلحصائي لمعهد اإلدارة العامة: أكثر من87 ألف متدرب 
ومتدربة استفادوا من نشاط التدريب خالل العام التدريبي المنصرم

يف إطــار حرصــه على تقييم األداء وقياس جودة األنشــطة؛ أصدر معهد اإلدارة العامة التقريــر اإلحصائي لإلجنازات للعام 
التدريبي 1439/1438هـ، واشتمل التقرير على إجنازات املعهد يف األنشطة الرئيسية له يف: التدريب، والبحوث واالستشارات، 

والتقنية واملعلومات، والتخطيط واجلودة، وغيرها من األنشطة.
وباعتبــاره »رائدًا وشــريكًا متميــزًا يف التنمية اإلدارية«؛ لم يدخر معهــد اإلدارة العامة جهدًا يف املشــاركة يف بناء املنظومة 
التنمويــة الشــاملة التي تشــهدها اململكة يف مختلف املراحل، فقد حــرص املعهد على القيام بــاألدوار املنوطة به على أكمل 

وجه، ولم تكن هذه املكانة املتميزة التي حققها املعهد إال نتاجًا لفكر وعمل دؤوب.
وقد حظي املعهد باهتمام ودعم القيادة الرشيدة-يحفظها اهلل-حتى بات واجهة مشرفة وصرحًا تنمويًا شامخًا وبيت خبرة 

يشار إليه بالبنان ويحظى بكل احترام وتقدير يف مجاالت التدريب واالستشارات اإلدارية والبحوث والتوثيق اإلداري. 

تطور كمي ونوعي الأن�شطة  التدريب والبحوث واال�شت�شارات والتقنية واملعلومات

إعداد : سامح الشريف
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التنمية اإلدارية

<<  إجناز 24 عماًل علميًا 
وتقدمي 15 استشارة إدارية 

لـ 15 جهة حكومية
البرامج التدريبية

املعهد  أن  ع���ن  ال��ت��ق��ري��ر  ك��ش��ف  وق����د 
املنصرم  ال����ت����دري����ب����ي  ال�����ع�����ام  خ������الل 
بتدريب  ق������ام  ق�����د  1439/1438ه������������������� 
منهم  وم����ت����درب����ة،  م���ت���درب���ًا   87,485
البرامج  يف  ومتدربة  متدربًا   69,699
الواحدة(،  )القدرة  العامة  التدريبية 
البرامج  يف  ومتدربة  متدربًا  و1,920 
متدربًا  و1,744  امل��وج��ه��ة،  التدريبية 
التدريبية  ال����ب����رام����ج  يف  وم����ت����درب����ة 
اخلاصة، و1,631 متدربًا ومتدربة يف 
احللقات التطبيقية، و4,189 متدربًا 
وم��ت��درب��ة يف م��رك��ز األع��م��ال، و3,641 
العامة،  اإلعدادية  البرامج  دارس��ًا يف 
اإلعدادية  ال��ب��رام��ج  يف  دارس�����ًا  و467 
برنامج  يف  دارس����ًا  و4,194  اخل��اص��ة، 

اللغة اإلجنليزية.

وسعيًا من املعهد إلى إيصال نشاطاته 
التدريبية ملنسوبي األجهزة احلكومية 
ال  ال��ت��ي  اململكة  مناطق  مختلف  يف 
يوجد لديه فروع فيها، فقد قام املعهد 
خالل العام التدريبي املاضي بتنفيذ 
نشاطه التدريبي يف 15 جامعة، وبلغ 
امل��ت��درب��ني املستفيدين  إج��م��ال��ي ع��دد 
من هذا النشاط 9,601 متدرب، وجاء 
قطاع اإلدارة املكتبية يف ص��دارة هذه 
قطاع  ث��م   ،%35.1 بنسبة  القطاعات 
ثم   ،%13.2 ب��ن��س��ب��ة  ال���ع���ام���ة  اإلدارة 
قطاع تقنية املعلومات بنسبة %12.6، 
بنسبة  التنظيمي  ال��س��ل��وك  ف��ق��ط��اع 
األعمال  إدارة  ق��ط��اع  وت��ذي��ل   ،%10.1

القائمة بنسبة %0.1.
الشهادة  ح���م���ل���ة  إع���������داد  إط�������ار  ويف 
فقد  وتأهيلهم،  واجلامعية  الثانوية 
البرامج اإلعدادية للمعهد  تخرج يف 
التدريبي املنصرم 1,200  العام  خالل 
دارٍس ودارسة، منهم 978 دارسًا ودارسة 
ت���خ���رج���وا م����ن ال���ب���رام���ج اإلع����دادي����ة 

العامة، و222 دارسًا ودارسة تخرجوا 
ال��ب��رام��ج اإلع����دادي����ة اخلاصة،  م���ن 
وب�����ل�����غ م����ت����وس����ط ع��������دد ال�����ع�����روض 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة ل����ه����ؤالء اخل���ري���ج���ني 5 

عروض وظيفية.
تعليم  يف  امل���ع���ه���د  ج����ه����ود  وض����م����ن 
للدارسني  املوجه  اإلجنليزية  اللغة 
بالبرامج اإلعدادية باملعهد، وكذلك 
املقرر  احلكومية  األج��ه��زة  منسوبو 
اب���ت���ع���اث���ه���م ل����ل����دراس����ات ال���ع���ل���ي���ا أو 
ال��ت��دري��ب خ����ارج امل��م��ل��ك��ة، ف��ق��د بلغ 
ع����دد دارس������ي ال���ب���رام���ج اإلع����دادي����ة 
الفصول  يف  ل��ل��ب��رن��ام��ج  امل��ج��ت��ازي��ن 
الدراسية األربعة على التوالي: 853، 
و773، و823، و757. يف حني بلغ عدد 
موظفي الدولة املجتازين للبرنامج 
على  األربعة  الدراسية  الفصول  يف 

التوالي: 82، و65، و84، و88.
ويف مجال تدريب القيادات اإلدارية 
ال��ع��ل��ي��ا، ن��ف��ذ امل��ع��ه��د خ����الل العام 
شارك  تطبيقية  حلقة   86 امل��اض��ي 
اإلدارية  ال��ق��ي��ادات  م��ن   1,631 فيها 
بالقطاعني احلكومي واألهلي. ويف 
البرامج،  وت��ط��وي��ر  تصميم  م��ج��ال 
تدريبية  ب�����رام�����ج   8 ت���ص���م���ي���م  مت 
موجهة و10 برامج إعدادية لإليفاد 

الداخلي. 

<<  تصميم 8 برامج تدريبية 
جديدة موجهة و10 برامج 
إعدادية لإليفاد الداخلي
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تقرير

<< تنفيذ 16 برنامجًا 
تدريبيًا عن بعد شارك 
فيها أكثر من 100 ألف 

موظف حكومي
البحوث واالستشارات

وعلى صعيد نشاط البحوث؛ أوضح 
التقرير أنه مت إجناز 24 عماًل علميًا 
ب��ح��وث ميدانية،  ك��ال��ت��ال��ي: 8  م��وزع��ة 
وإع������داد دراس����ت����ني، وت��أل��ي��ف 8 كتب، 
العربية،  اللغة  إل��ى  كتب   9 وترجمة 
وإص�����دار 4 أع����داد م��ن دوري����ة اإلدارة 
م��ق��ااًل علميًا.  ُن��ش��ر فيها 16  ال��ع��ام��ة 
عمل  ورش  و4  ل��ق��اءات   4 تنفيذ  ومت 
يف موضوعات إداري��ة مختلفة شارك 
وعلى  ومشاركة.  مشاركًا   1,077 فيها 
م��س��ت��وى ن��ش��اط االس���ت���ش���ارات؛ فقد 
أجنز املعهد 15 استشارة إداري��ة ل� 15 

جهة حكومية. 

التقنية واملعلومات
العديد  ال��ع��ام��ة  اإلدارة  معهد  وح��ق��ق 
تقنية  م����ج����االت  يف  اإلجن���������ازات  م����ن 
املعلومات وتقنيات التدريب والتدريب 
ع������ن ب����ع����د وامل����ك����ت����ب����ات وامل����ع����ل����وم����ات 
والوثائق؛ فقد أظهر التقرير إجنازات 
بارزة أهمها: تطوير 19 نظامًا يف بيئة 
املعهد اإلنتاجية، ويف مجال التدريب 
عن بعد مت تنفيذ 16 برنامجًا تدريبيًا 
وسط بيئة تفاعلية مرنة، شارك فيها 
100,153 مشاركًا من موظفي األجهزة 
احلكومية، كما مت تنفيذ 6 مؤمترات 
إلكترونية شارك فيها 12,909 مشاركني 

من مختلف األجهزة احلكومية.
وضمن جهود املعهد يف توفير مصادر 
للمتدربني  امل���ف���ت���وح���ة  امل����ع����ل����وم����ات 
وال���دارس���ني وال��ب��اح��ث��ني أب���ان التقرير 
املتوافرة  ال��ك��ت��ب  ن��س��خ  إج���م���ال���ي  أن 

 339,697 ب��ل��غ  ق��د  امل��ع��ه��د  مكتبات  يف 
نسخة   246,415 منها  ك��ت��اب،  نسخة 
كتاب  العربية و93,282 نسخة  باللغة 
بلغات أخ���رى، وق��د مت إض��اف��ة 3,489 
ك���ت���اب���ًا مل��ك��ت��ب��ات امل��ع��ه��د خ����الل العام 
كتابًا   2,963 منها  امل��اض��ي  ال��ت��دري��ب��ي 
بلغات  ك��ت��اب��ًا  و526  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة 
أخ���رى، وب��ل��غ ع��دد ال���دوري���ات املضافة 
2,288 دورية منها 2,249 دورية باللغة 
العربية و39 دورية بلغات أخرى، وبلغ 
املضافة 66  الرسمية  املطبوعات  عدد 
باللغة  م��ط��ب��وع��ة  م��ن��ه��ا 48  م��ط��ب��وع��ة 
أخرى،  بلغات  مطبوعة  و18  العربية 
وبلغ عدد األقراص املدمجة 15 قرصًا 
باللغة  م��دم��ج��ًا  ق��رص��ًا   12 منها 
مدمجة  أق�������راص  و3  ال���ع���رب���ي���ة 
ب��ل��غ��ات أخ�����رى، وب��ل��غ ع���دد نسخ 
توفيرها  مت  ال����ت����ي  اجل������رائ������د 
 37,752 م��ن��ه��ا  ن��س��خ��ة   39,175
و1,056  ال��ع��رب��ي��ة  باللغة  نسخة 
باإلضافة  اإلجن��ل��ي��زي��ة.  ب��ال��ل��غ��ة 
إلى االشتراك يف املكتبة الرقمية 
ق��واع��د معلومات  و9  ال��س��ع��ودي��ة 

اشتراكًا مباشرًا من الناشر.
وثيقة   500 إض�����اف�����ة  مت  ك����م����ا 
إداري�����ة ل��رص��ي��د ال��وث��ائ��ق مبركز 
وامل��ع��ل��وم��ات، باإلضافة  ال��وث��ائ��ق 

<<   4189 مستفيدًا من 
البرامج التدريبية مبركز 

األعمال
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إلى تكشيف 31 عددًا من الصحيفة 
الرسمية للدولة )أم القرى(.  
التخطيط واجلودة

أما يف مجال التخطيط، فقد أوضح 
إط���ار حوكمة  أن��ه مت وض��ع  التقرير 
وت��ن��ف��ي��ذ إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة امل��ع��ه��د 2020 
املتوازن،  األداء  ب��ط��اق��ة  ب��اس��ت��خ��دام 
م��ن خ��الل عقد  األداء  ون��ش��ر ثقافة 
ورش ال��ع��م��ل ون��ش��ر امل��ط��ب��وع��ات ذات 
التدريب  خ���ط���ة  وإع��������داد  ال���ع���الق���ة، 
وتقارير اإلجناز للعام 1438/1437ه�. 
ويف مجال اجلودة، مت إطالق مشروع 

راضي لقياس رضا العمالء.
ويف م��ج��ال ال��ت��ع��اون وال��ش��راك��ات، مت 

ت��ع��اون م��ع ع��دد من  توقيع اتفاقيات 
اجل��ه��ات احمل��ل��ي��ة وال��دول��ي��ة وجتديد 
املنظمات  ب��ع��ض  امل��ع��ه��د يف  ع��ض��وي��ة 
ال��ع��امل��ي��ة، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��ن��ف��ي��ذ 12 
برنامجًا تدريبيًا ملنسوبي اجلمعيات 
اخليرية. ويف مجال االبتكار وتطوير 
البدء يف تنفيذ مبادرة  األع��م��ال، مت 
البرنامج الوطني لالبتكار احلكومي 
باإلضافة إلى إنهاء املتطلبات األولية 
املؤسسية  ال��ب��ن��ي��ة  مب����ش����روع  ل���ل���ب���دء 
ال��ع��م��ل. ومت  إج������راءات  إدارة  ون���ظ���ام 
املشاريع  إدارة  منهجية  من  االنتهاء 
للمعهد وال��ت��دري��ب عليها وال��ب��دء يف 

تطبيقها.
املشاريع ومركز األعمال

األعمال  م���رك���ز  أن  ال���ت���ق���ري���ر  وأورد 
باملعهد قد أمت تدريب 4,189 متدربًا 
واإلعدادية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ب��رام��ج  يف 

وال�����ل�����غ�����ة اإلجن�����ل�����ي�����زي�����ة، ك����م����ا ق����ام 
إجناز  ومت  اس���ت���ش���ارات،   10 ب���إع���داد 
يف  استشارات   8 وهناك  استشارتني، 
مرحلة اإلجناز. ويف مجال املشاريع، 
مت االن��ت��ه��اء م��ن تنفيذ م��ش��روع فرع 
بحي  النسائي  العامة  اإلدارة  معهد 
تنفيذ  ومشروع  بالرياض،  النرجس 
بجدة،  ال���ع���ام���ة  اإلدارة  م��ع��ه��د  ف����رع 
املرحلة  م����ش����روع  م����ن   %51 وإجن�������از 
هيئة  أع��ض��اء  سكن  إلن��ش��اء  الثانية 
ال��ت��دري��ب ب��امل��رك��ز ال��رئ��ي��س��ي، وإجناز 
هيئة  أعضاء  سكن  مشروع  من   %32
العامة  اإلدارة  معهد  بفرع  التدريب 
بجدة، وكذلك إجناز 9% من مشروع 
توسعة مقر فرع معهد اإلدارة العامة 

باملنطقة الشرقية.
املوارد البشرية واملالية

وفيما يتعلق باملوارد البشرية، كشف 
التقرير أن املعهد قد قام بتدريب 858 
والفروع،  الرئيسي  املركز  يف  موظفًا 
منهم 610 أعضاء من هيئة التدريب 
و248 موظفًا إداريًا وفنيًا. وبلغ عدد 
مبتعثي املعهد بنهاية العام التدريبي 
املنصرم 153 مبتعثًا ومبتعثة، منهم 
103 مبتعثني لدرجة املاجستير، و50 

مبتعثًا ملرحلة الدكتوراه >

<<  أكثر من 339 ألف كتاب 
تضمها مكتبات املعهد و%84 

منها باللغة العربية

<<  تنفيذ 86 حلقة تطبيقية 
شارك فيها 1631 من القيادات 

اإلدارية بالقطاعني العام 
واخلاص
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ان الدور التقليدي لو�سيط الت�أمني ك�ن من�سبً� على من�ق�سة وو�سع برن�مج ت�أميني يتن��سب مع القدرات امل�لية لط�لب الت�أمني ومقدرة 

الت�أمني،  �سراء  واملف�و�ض يف عملية  واملدافع  واملحلل  امل�ست�س�ر  دور  يلعب  الو�سيط  ف�إن  الواقع  املط�لب�ت. ويف  �سداد  الت�أمني على  �سركة 

اأكثثر وعيً�  اأ�سبح العمالء  ومقدمً� للعمالء خربة متخ�س�سة وجتربة والأهثثم من ذلك قثثدرة التع�مل مع ال�سوق. يف ال�سنوات الأخثثرة 

ويطلبون ب�سكل متزايد احلم�ية �سد خم�طر عديدة  ك�نت تعترب خ�رج نط�ق الت�أمني. ونتيجة لذلك فلقد تطورت �سركة حلول لو�س�طة 

الت�أمني واإع�دة الت�مني لتقدم خدم�ت وا�سعة النط�ق. تعترب �سركة حلول لو�س�طة الت�مني واإع�دة الت�مني �سركة رائدة على امل�ستوى املحلي 

واملتخ�س�سة يف و�س�طة الت�أمني واإدارة املخ�طر وال�ست�س�رات، وقد ح�سلت ع�م 2018 على لقب اأف�سل �سركة و�س�طة ت�أمني واإع�دة الت�مني 

.Entrepreneur Middle East magazine من

حصلت شركة حلول لوساطة التامني وإعادة التامني السعودية، على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي عام 2008 بعد التنظيم اجلديد 
لسوق التأمني يف السعودية وكانت قدميًا متواجدة بالسوق السعودي منذ عام 1997 حتت اسم وكالة الغرمييل، الوكيل احلصري لشركة التعاونية 

للتامني على مستوى اململكة العربية السعودية وتعتبر اآلن األكثر متيزًا يف مجال وساطة التأمني وادارة املخاطر.
إن كفاءتنا يف توفير أقصى درجة من النصائح واخلدمات تظهر من خالل مكانة اجلهات والشركات الكبرى التي تتعامل معنا يف السوق السعودي 
واخلليجي. ونتيجة جناحنا املستمر وقدرتنا على احلفاظ على مكانتنا كشركة رائدة يف املنطقة، فإننا نستطيع تقدمي العديد من اخلدمات 

التي نتميز عن منافسينا، ومن هذه اخلدمات:
< خدمات ادارة املخاطر ووساطة التأمني.
< تقدمي اإلستشارات التأمينية لعمالءنا.

< إدارة املطالبات واألخطار لعمالءنا.
< إدارة الرعاية الصحية لعمالءنا.

< خطة استمرارية االعمال العمل وإدارة التعايف من االزمات.
ولكي نتمكن من تقدمي خدمات ذات مستوى رفيع قمنا بتأسيس وحدة توقعات العمالء والتي تعمل للمحافظة على أفضل طرق املمارسة املهنية، 

وقمنا أيضًا ببناء شبكة دولية واسعة املصادر إليجاد حلول خالقة يف مجاالت املخاطر املتعددة، حتى يتسنى لعمالئنا حتقيق أهدافهم.
ان خبرتنا الواسعة متتد لتصل الى كل أنواع التأمني وادارة املخاطر ومن خالل أدائنا للخدمات التأمينية املتعلقة باحتياجات اجلهات والشركات 

السعودية، فإن حلول قد اكتسبت خبرة وقدرات مناسبة لتلبية اإلحتياجات اخلاصة لعمالئها.
ويتميز ممثلي حلول باملعرفة املتخصصة واخلبرات املتقدمة يف املجاالت التالية:

< البتروكيماويات والطاقة.
< اإلنشاءات.

< البحري وأجسام السفن والطائرات.
< القطاعات املالية واملهنية واخلدمات.

< التأمني الصحي ومنافع املوظفني.
< األمن السيبراني.

كما أن لدى حلول كفاءات ذات قدرات فنية عالية لتقدمي أعلى مستويات النصح واإلرشاد ملنع حدوث اخلسائر. وهذه اخلبرات الفنية امنا وجدت 
لتقدمي خدمات مميزة لعمالئنا حول اململكة، ومن هذه اخلدمات:

< العمل على خطة إدارة املخاطر وتأمني مصممة خصيصًا لتلبي األهداف واالحتياجات.
< االلتزام بتقدمي أعلى مستوى من اخلدمات إلرضاء توقعات العمالء وكسب ثقتهم..

< تقدمي النصائح للعمالء مبوضوعية واملتابعة وإدارة حساباتهم خالل السنة.





علماء  اإلدارة وروادها
وثيقة إداريةمتابعاتمتابعات

من مقتنيات مركز الوثائق والمحفوظات بمعهد اإلدارة العامة

املوافقة على النظام األساسي جلامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية

يف الثامن من شوال 1428ه� أصدر امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا باملوافقة على النظام األساسي 
جلامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية.

الرقم أ/ 172
التاريخ: 8 /10/ 1428ه�     

بعون اهلل تعالى
نحن عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

                            ملك اململكة العربية السعودية
للعلوم  امللك عبداهلل  بتأسيس جامعة  القاضي  1427/11/20ه�  وتاريخ   151 أ/  رقم  امللكي  األمر  بناًء على 

والتقنية، واعتماد وثيقة وقف وتأسيس هذه اجلامعة، ووضع نظام خاص لها.
وبعد االطالع على مشروع النظام األساسي جلامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية املرفق بكتاب معالي وزير 

البترول والثروة املعدنية رقم 2018/ ع وتاريخ 1428/9/17ه�.
وبناًء على ما تقتضيه املصلحة العامة:

أمرنا مبا هو آت:
أواًل: املوافقة على النظام األساسي جلامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية بالصيغة املرفقة بهذا.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات املختصة العتماده وتنفيذه.
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علماء 
اإلدارة وروادها هم الرافد 

الفكري املتدفق الذي يرتكز عليه تطويرها، 
وتقدمي أفكار مبتكرة ترتقي بها.

ويف هذا العدد من »التنمية اإلدارية«،
نقدم لقرائنا »فريدريك ثاير«
أحد هؤالء العلماء والرواد. 

عام  يف  األمريكية  »بالتيمور«  والية  يف  ثاير«  »فردريك  ولد 
على  وحصل  العسكرية  األكادميية  يف  تعليمه  وتلقى  1924م، 
يف  املاجستير  وعلى  1945م،  عام  العلوم  يف  البكالوريوس 
»أوهايو«، وحصل على الدكتوراه من  اآلداب من جامعة والية 
العامة  لإلدارة  بروفيسيرًا  ويعمل  1963م.  عام  »دنفر«  جامعة 
يف كلية الدراسات العليا يف الشئون العامة والعاملية، بجامعة 

»بتسبيرج«.
الفترة  يف  األمريكية  اجلوية  القوات  يف  ضابًطا  »ثاير«  كان 
والقيادة  الفضاء  سياسات  قسم  يف  وعمل  1945-1965م  من 
آرائه عندما  العسكرية للتموين اجلوي. وتبلورت العديد من 
كان يعمل يف قسم املواصالت اجلوية، حيث أتيحت له الفرصة 

للنظر عن كثب يف صناعة خطوط الطيران يف هذا البلد.

مساهماته
التناقضات  يف  بحثه  حول  املهمة  »ثاير«  مساهمات  تطورت 
هما:  كتابني  وقدم  واالقتصادية.  السياسية  النظريات  يف 
السياسات  تنظيم  املنافسة:  نهاية  الهرمية  السلسلة  »نهاية 
واملنافسة:  الهرمية  السلسلة  و»نهاية  البقاء«،  واقتصاديات 
اإلدارة يف عالم ما بعد مرحلة الغني«، وباإلضافة إلى ذلك كتب 
العديد من املقاالت يف مواضيع تراوحت من سياسة املواصالت 

اجلوية واألمن القومي إلى اآلراء النظرية يف اإلدارة العامة.
وكان »ثاير« مقتنعًا بأنه يف ظل املوارد الطبيعية احملدودة يف 
العالم، فإن العالم بإمكانه أن ينجو من كارثة محققة فقط 

علماء  اإلدارة وروادها

فريدريك ثاير
frederick Thayer 

أن  يعتقد  وهو  كبيرة.  اجتماعية  إصالحات  فيه  ُأجريت  إذا 
تؤدي  اجتنابها  املتعذر  واملرؤوس  الرئيس  وعالقات  السلطة 
أن  يف  وترددهم  عجزهم  من  وتزيد  الناس  عزلة  إلى  فقط 
النظريات  حججه  وتعالج  مصيرهم.  عن  مسئولني  يكونوا 
التنظيمية والنظام السياسي يف العملية االنتخابية على وجه 
اخلصوص، والنظرية السياسية/االقتصادية بشكل عام، مثل 

الشيوعية واالشتراكية والدميوقراطية.
وجادل »ثاير« أيضًا ضد املنافسة، قائاًل: »إنها غير فعالة ومبددة 
للموارد الثمينة«. ونقد )السوق احلرة األمريكية(، مشيرًا إلى 
يف  الضرورية  غير  احلكومية  للتدخالت  األمثلة  من  العديد 
الشئون االقتصادية، والتي تعمل على )إطالق السراح بكفالة( 

ومتنع التعاون املثمر يف الصناعة األمريكية.
والنظام الذي يسعى إليه »ثاير« ميكن أن يكون عامليًا يف طبيعته 
للسلطة.  الكامل  الغياب  مع  الشامل  التخطيط  ويجمع 
وميكن أن يتم صنع القرارات من قبل جلنة باملشاركة يف جميع 
املستويات )املجتمع، املدينة، الوالية،…إلخ(. إن تداخل األفراد 
من إحدى املجموعات إلى مجموعة أخرى يوفر االستمرارية 
بدون قيادة محددة أو إكراه. وإن تقاسم املوارد على مدى عاملي 

يعتبر ضروريًا بالنسبة لهذه اخلطة.
ويبني »ثاير« يف كتاب »نهاية التسلسل الهرمي« من بني أمور 
كما  اخلاصة  امللكية  نهاية  إلى  يقود  أن  يجب  ذلك  أن  أخرى 
العمل  وفصل  واملرؤوس،  الرئيس  عالقات  كل  ونهاية  نعرفها، 

عن امللكية >

)a(  املصدر: علماء اإلدارة وروادها يف العالم، سيرة ذاتية وإسهامات علمية وعملية، إبراهيم بن علي امللحم.

k
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اللقاء

< م��ا اأهم املحطات يف م�شرية املراأة 
ال�شعودية على �شعيد االإجنازات 

العلمية واالإدارية؟

> حقق�������ت امل�������رأة الس�������عودية إجنازات 
ملموس�������ة عل�������ى جمي�������ع املس�������تويات؛ 
انطالق�������ًا من إمكاناتها املكتس�������بة من 
مج�������االت  ويف  والتدري�������ب،  التعلي�������م 
ريادية يف الطب والعل�������وم التطبيقية 
االجتماعي�������ة  والري�������ادة  واإلنس�������انية 
ومؤخ�������رًا  والقان�������ون،  واالقتصادي�������ة 
السياس�������ي  متكينه�������ا  م�������ن  انطالق�������ًا 
واملؤسس�������ي امللم�������وس ملمارس�������ة دورها 

يف  مش�������اركتها  وتوس�������يع  التنم�������وي 
الفض�������اء الع�������ام، كأحد أه�������داف رؤية 
اململك�������ة الطموحة 2030، مما أفس�������ح 
املج�������ال لبروز إجن�������ازات كبيرة يصعب 
حصره�������ا يف هذا املقام، لك�������ن تبلورت 
ه�������ذه اإلجن�������ازات يف محط�������ات أهمها 
املشاركة السياس�������ية من خالل دخول 
املرأة ملجلس الش�������ورى وإس�������هامها يف 
الدفع بالعديد من التشريعات املهمة 
للم�������رأة واملجتم�������ع عل�������ى حد س�������واء، 
واملشاركة يف اتخاذ القرار التنموي من 

خ�������الل تعيني أول نائبة لوزير التعليم 
وكذل�������ك املش�������اركة الفاعل�������ة يف صنع 
الق�������رار احلكوم�������ي من خ�������الل تعيني 
ع�������دد من وكيالت الوزارات، واملش�������اركة 
يف القرار املجتمعي من خالل تأسيس 
مجلس األسرة وعضوية هيئة حقوق 
اإلنسان، أيضًا على الصعيد اخلارجي 
املش�������اركة الدولي�������ة من خالل رئاس�������ة 
لإلس�������كان  املتح�������دة  األمم  صن�������دوق 
ونائبة رئيس منظمة الصحة العاملية 
وأخي�������رًا التمثيل القي�������ادي للمرأة يف 

مديرة الفرع النسائي ملعهد اإلدارة العامة بالرياض د.هند آل الشيخ لـ »التنمية اإلدارية«:

أكدت د.هند آل الشيخ املديرة العامة للفرع النسائي ملعهد 
حققت  السعودية  املرأة  أن  على  بالرياض  العامة  اإلدارة 

مشيرة  وخارجها،  اململكة  داخل  كبيرة  مهنية  إجنازات 
إلى اهتمام معهد اإلدارة العامة بتقدمي برامج تدريبية 
لتأهيل موظفات األجهزة احلكومية، إلى جانب تقدمي 
نسائية  بكوادر  العمل  سوق  تدعم  إعدادية  برامج 

شابة مؤهلة. كذلك أبدت د.هند رأيها جتاه العديد 
من القضايا على الصعيدين العام واإلداري؛ وهو ما 

تتابعون تفاصيلها يف ثنايا هذا اللقاء. 

أجرى الحوار: سامح الشريف

المرأة السعودية أصبحت عضوة ونائبة وسفيرة.. 
والمعهد يحرص على تأهيل الكوادر النسائية
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التنمية اإلدارية

أول  وتعي�������ني  الدبلوماس�������ي  الس�������لك 
سفيرة للمملكة. 

اقت�شاد ع�شري

< بذل��ت احلكومة جه��وداً كثرية 
يف تنويع الدخل وعدم االعتماد 

اأه��م  م��ا  وح��ده،  النف��ط  عل��ى 

ه��ذا  يف  االقت�شادي��ة  املوؤ�ش��رات 

االإطار؟

> هناك توجه جاد برز كأحد أهم أهداف 
اخلطة الطموحة لرؤية اململكة 2030 
وتقليل  الس�������عودي  لتنويع االقتصاد 
االعتماد على النف�������ط كمصدر دخل 
للحكومة وموج�������ه لالقتصاد احمللي 
وشرط ضروري لبناء اقتصاد عصري 
أكثر استدامة. وأهم هذه اجلهود هي 
االس�������تثمار يف تطوي�������ر قطاعات ذات 

ميزة تنافس�������ية تتوفر به�������ا إمكانات 
كبيرة تس�������هم يف الن�������اجت احمللي غير 
النفطي؛ مثل تنمية قطاع السياحة، 
وإطالق مش�������اريع س�������ياحية ثقافية 
وترفيهي�������ة ضخم�������ة متنوعة، وقطاع 
تقني�������ة املعلوم�������ات، وتطوي�������ر امل�������دن 
الصناعي�������ة واالقتصادية، وتش�������جيع 
وتطوير  الصناعية،  التجمعات  قيام 
اخلدمات وتنمي�������ة القطاع اخلاص، 

وإنش�������اء عدد من الهيئ�������ات التي من 
شانها تنمية قطاعات مساندة؛ مثل 
الهيئ�������ة العامة للمنش�������آت الصغيرة 
واملتوسطة، وتطوير البنية التحتية 
تعلي�������م  يف  واالس�������تثمار  احمللي�������ة، 

املواطنني وإكسابهم املهارات.
وم�������ن املؤمل أن تس�������هم هذه اجلهود 
يف رفع مس�������اهمة قطاع�������ات متنوعة 
ضمن إجمالي الناجت احمللي وتنويع 
الدخل  االقتصادية ملصادر  القاعدة 
واإلنت�������اج بعيدًا ع�������ن النفط. وزيادة 
النفطي�������ة  غي�������ر  الص�������ادرات  نس�������بة 
وتن�������وع  منه�������ا  الصناعي�������ة  خاص�������ة 
األنشطة اإلنتاجية بشقيها األفقي 
ال�������ذي يتطل�������ب إنتاج س�������لع جديدة 
تنافس�������ية قابلة للتصدي�������ر أو احلد 

<< املعهد يقدم برامج نوعية 
تخدم سوق العمل ويخرج 

كوادر وطنية نسائية تتسابق 
اجلهات على استقطابها
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اللقاء

من االستيراد، والرأسي الذي يهدف 
إلى تطوير املنت�������ج أو اخلدمة وزيادة 
قيمته�������ا املضافة مع أهمي�������ة مراعاة 
أبع�������اده االجتماعي�������ة واالقتصادي�������ة 
التوظي�������ف  زي�������ادة  مث�������ل  املختلف�������ة 
وزيادة احملتوى احمللي بش�������قيه املادي 
والبش�������ري. ومن أهم املؤش�������رات التي 
يج�������ب العم�������ل جاهدي�������ن عليه�������ا يف 
اقتصادن�������ا احملل�������ي تنوي�������ع مص�������ادر 

اإليرادات احلكومية.
ملعه��د  الن�شائ��ي  الف��رع  ق��ام   >
ع��دد  بت�شمي��م  العام��ة  االإدارة 

من الربام��ج التدريبية املهمة يف 

الفرتة االأخرية... ما اأهمية هذه 

الربامج للمجتمع واملتدربات؟

> يح�������رص املعهد عل�������ى تقدمي حزم 
من البرامج التي تستشرف التغيرات 

التنظيمي�������ة الكبي�������رة وتواكبه�������ا يف 
جمي�������ع قطاع�������ات الدول�������ة، وملواكبة 
جه�������ود متكني املرأة، وكذلك خلدمة 
توجهات الدولة حديثًا يف ترش�������يد 
وكفاءة اإلنفاق وحوكمة اإلجراءات 
والش�������فافية. ويتم ذل�������ك من خالل 
تصمي�������م وتنفي�������ذ برام�������ج تدريبية 
تؤهل وتخدم القطاعات احلكومية 

يف األجلني الطويل والقصير. 
عليه قام املعهد يف فرعه النس�������ائي 

بالري�������اض بط�������رح برام�������ج إعدادية 
عليا تت�������راوح مدتها م�������ن »عام إلى 
ثالثة أعوام«؛ مثل برنامج األحوال 
املدنية اخلاص وهو برنامج منتهي 
األح�������وال  أقس�������ام  يف  بالتوظي�������ف 
املدنية حول اململكة، أيضًا مت طرح 
برنامج الدراسات القانونية والذي 
يؤهل خريجات الشريعة يف املجال 
القانوني؛ وقد نف�������ذ هذا البرنامج 
استش�������رافًا م�������ن املعه�������د للحاج�������ة 
املستقبلية يف هذا العام. وبتخريج 
أول دفع�������ة م�������ن البرنام�������ج ش�������هدنا 
دخ�������ول امل�������رأة للمج�������ال العدل�������ي. 
كذل�������ك ومواكب�������ة جله�������ود متك�������ني 
املرأة؛ طرح املعه�������د الدبلوم العالي 
واملراجع�������ة  الس�������بيراني  األم�������ن  يف 
الداخلي�������ة وإدارة مكات�������ب القيادات 

<< خريجاتنا يحصلن 
على فرص وظيفية مميزة 
ويشغلن مراكز مهنية مهمة 
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اإلدارية والتي أهلت 
اخلريجات ممن هم 
عل�������ى رأس العم�������ل 
قطاعاتهم  خلدمة 
يف ه�������ذه املج�������االت 

النوعية. 
جله�������ود  ومواكب�������ة 
تبن�������ي  يف  الدول�������ة 
امل�������وارد  مفه�������وم 
املط�������ور؛  البش�������رية 
طرح املعه�������د دبلوم 
البش�������رية  امل�������وارد 
موظفات  لتأهي�������ل 
الدولة للمس�������اهمة 

يف تطبي�������ق برنامج امللك س�������لمان 
لتطوير املوارد البش�������رية. ويستمر 
الف�������رع يف ط�������رح املزي�������د م�������ن هذه 
البرامج لتسد االحتياج التدريبي 
يف مجاالت مختلفة، حيث ستطرح 
العام القادم مجموعة من البرامج 
اإلعدادي�������ة العلي�������ا، منه�������ا برنامج 
الدبلوم العال�������ي للعلوم القانونية، 
وعل�������ى صعيد البرام�������ج القصيرة، 
مت تقدمي برامج لتأهيل موظفات 
الدول�������ة يف مجاالت متع�������ددة مبا 
يتواف�������ق م�������ع حاجة املس�������تفيدين 
كبرنامج االحتي�������ال املالي وبرامج 

حتليل البيانات. 
البرامج-والتي  والهدف من ه�������ذه 
ال  املث�������ال  س�������بيل  عل�������ى  أدرج�������ت 
احلصر-تزويد املتدربات باملعلومات 
واملهارات الالزمة لكي يُكّن قادرات 
بالش�������كل  مهامه�������ن  أداء  عل�������ى 

األفض�������ل، وأن يتمك�������ن م�������ن إحداث 
التطوي�������ر اإليجاب�������ي يف أدائهن مبا 
يوائ�������م متطلبات العمل والتغييرات 
املستقبلية يف بيئة العمل احمليطة، 
ورفع مستوى احلرفية واملهنية لدى 
موظف�������ات الدول�������ة، واأله�������م إتاحة 
للمش�������اركة  للمتدرب�������ات  الفرص�������ة 
بخبراته�������ن وتب�������ادل اخلب�������رات بني 

منسوبات اجلهات احلكومية. 
اأثر التدريب

< كيف تقيمني التدريب املوجه 
ملن�شوبات االأجه��زة احلكومية؟ 

وما م��دى اال�شتفادة املتحققة 

لهن من هذا التدريب؟

انطالق�������ًا من ح�������رص املعهد على 
ف�������إن  املق�������دم؛  التدري�������ب  ج�������ودة 
قياس أث�������ر التدريب من احملددات 
للتخطي�������ط  واملهم�������ة  األساس�������ية 
ونحرص على  وتطويره،  للتدريب 
تبن�������ي أدوات علمي�������ة تس�������اعدنا يف 
قياس األثر؛ من أهمها استقصاء 
آراء املستفيدات خالل وبعد تنفيذ 
البرامج، وخالل 40 عامًا من عمر 
الف�������رع النس�������ائي ش�������هدنا التطور 
املتدرب�������ات  مس�������توى  يف  الكبي�������ر 
املعه�������د  يس�������تهدفهن  الالت�������ي 
والتغذي�������ة الراجعة اإليجابية من 
املعهد  لك�������ن  املس�������تفيدة.  اجلهات 
لم يكتف بذل�������ك؛ ملعرفتنا التامة 
بتداخ�������ل املتغي�������رات املؤث�������رة على 
التدريب وصعوبة قياس األثر من 

التدريب.

<< السياحة والثقافة 
وتقنية املعلومات واملدن 

االقتصادية مصادر لتنويع 
االقتصاد
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اللقاء

لذا توج�������ه املعهد مؤخ�������رًا إلى طرح 
البرام�������ج اخلاصة والعام�������ة املوجهة 
وبرامج اإليفاد، والت�������ي تعتمد على 
تق�������دمي جرعات تدريبية أكبر وخالل 
مدة زمنية أطول وتنتهي باختبارات 
تقيس أثر التدريب وتضمن استفادة 
املتدرب�������ني القص�������وى م�������ن املعلومات 
املقدم�������ة وتوفي�������ر أدوات لتطبيقه�������ا 
داخ�������ل مقر العم�������ل. ويت�������م تصميم 
هذه البرامج بالتنس�������يق مع اجلهات 
املس�������تفيدة لضمان تلبي�������ة االحتياج 
الفعلي للجهات؛ وبالتالي قياس أثر 
التدريب. ومن خالل تواصلنا املباشر 
م�������ع اجله�������ات احلكومي�������ة املختلفة 
ملس�������نا األثر اإليجابي له�������ذا التوجه 
والطلب الكبير من اجلهات للتوسع 
يف التدريب املوجة واخلاص. وحاليًا 
وبع�������د اعتماد نظام املوارد البش�������رية 
املدنية،  احلديث لوظائف اخلدم�������ة 
وتوج�������ه اجله�������ات إلى بناء مس�������ارات 
وظيفي�������ة؛ فهذا س�������يمكن املعهد من 
بن�������اء مس�������ارات تدريبي�������ة مرتبط�������ة 
باملس�������ار الوظيفي وميكنا من قياس 
أث�������ر التدري�������ب بش�������كل أدق إذا مت�������ت 
عملية الترش�������يح م�������ن اجلهات وفق 
املعايير احمل�������ددة واالحتياج الفعلي 

للوظيفة ولألفراد. 

برامج نوعية

ج معه��د االإدارة العامة كل  < ُيخرِّ
عام جمموع��ة م��ن الدار�شات يف 

الربام��ج االإعدادي��ة .. م��ا م��دى 

اإ�شه��ام ذلك يف دعم �ش��وق العمل 

بالطاقات الن�شائية ال�شابة؟

أح�������د  اإلعدادي�������ة  البرام�������ج  تعتب�������ر 
اس�������تمر  التي  التدريبي�������ة  األنش�������طة 
املعهد يف تقدميها رغم حرص املعهد 
على االستمرار يف التوسع يف تقدمي 
الدولة  التدريبي�������ة ملوظفات  البرامج 

ممن هم عل�������ى رأس العمل ومواكبة 
حج�������م الطل�������ب املتزايد عل�������ى هذا 
النوع من التدريب؛ وذلك إميانًا من 
املعه�������د بأهمية االس�������تمرار يف طرح 
برام�������ج نوعي�������ة تخدم س�������وق العمل 
بش�������قيه اخل�������اص والع�������ام، وأس�������هم 
املعه�������د نوعيًا بتأهيل وتخريج كوادر 
وطني�������ة مؤهل�������ة تتس�������ابق اجله�������ات 
اخلاصة والعامة على استقطابهن، 
حيث وصل�������ت الع�������روض الوظيفية 
خلريج�������ات ه�������ذا العام إل�������ى )4-3( 

عروض لكل خريجة. 
م�������ع  املس�������تمر  تواصلن�������ا  أن  كم�������ا 
خريجاتنا يعكس لنا نوعية الفرص 
التي يحصلون عليها واملراكز املهمة 
التي يش�������غلونها، ونطمح أن نستمر 
يف استش�������راف حاج�������ة س�������وق العمل 
واالس�������تمرار يف ط�������رح برامج نوعية 

تخدم سوق العمل بشكل مباشر >

<< رؤية 2030 تستهدف 
تنويع االقتصاد وتقليل 

االعتماد على النفط كموجه 
لالقتصاد احمللي

<< املعهد يقدم برامج 
تواكب التغيرات التنظيمية 

الكبيرة يف جميع
قطاعات الدولة
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أنظمة و لوائح

يع�������د االعت�������داء على امل�������ال العام من 
أخطر اجلرائم الت�������ي تضر باقتصاد 
الدول�������ة. وق�������د ازدادت خط�������ورة ه�������ذه 
اجلرائ�������م يف الوق�������ت الراه�������ن يف ظل 
تزاوج املال والسلطة يف معظم الدول. 
فل�������م يعد االعت�������داء على امل�������ال العام 

حكرًا على املوظف البس�������يط، ب�������ل امتد ليصل إلى كبار 
املوظف�������ني بالدولة. لذا فإن الدول تس�������عى بكل جهدها 
حلماية امل�������ال العام من االعتداء علي�������ه بأي صورة من 
الصور، وتتعدد وسائل احلماية القانونية للمال العام ما 
ب�������ني: حماية وقائية تهدف إلى املنع املبكر من االعتداء 
عليه، وحماية موضوعية تهدف إلى مالحقة املعتدين، 
وهذه األخيرة تنقسم إلى حماية إدارية وحماية جنائية. 
غير أن احلماية اجلنائية للمال العام تعد أبرز وس�������ائل 
احلماي�������ة التي ترتكن إليها الدول�������ة يف ظل تنامي هذه 

الظاهرة وتطورها مع تطور سبل اإلجرام.
 فاجته�������ت األنظم�������ة اجلزائية يف ال�������دول املختلفة إلى 
تش�������ديد عقوب�������ة االعتداء عل�������ى املال الع�������ام؛ ملنع فكرة 
اجلرمي�������ة م�������ن أن تراود أذه�������ان من يفت�������رض يف كونهم 
أمن�������اء على املال العام. ولق�������د كان للمملكة اجتاه فًعال 
يف ه�������ذا املضمار، حي�������ث تبنت الدولة سياس�������ة متكاملة 
األركان جت�������اه كل من تس�������ول له نفس�������ه االعت�������داء على 
املال العام، وتظهر أش�������د معالم هذه السياسة القانونية 
بتقرير العقوبات اجلنائية املناس�������بة من سجن وغرامة 
أو كليهم�������ا معًا ضد من يضر باملال العام بأي صورة من 
الصور، بغض النظر عن كونه ممن يحق له مباشرة املال 

أنظمة و لوائح

حماية النزاهة يف املالية العامة

الع�������ام أو غيرهم من احلائزين للمال العام 
بحكم وظائفهم. ونخص بالذكر املرس�������وم 
امللك�������ي رق�������م 43 بتاري�������خ 1377/11/29 ه�������� 
الذي جًرم بع�������ض صور االعتداء على املال 
العام، وكذلك نظام مباشرة األموال العامة 
الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/77( بتاريخ 
1395/10/23 ه� الذي شًدد العقوبة على االعتداء على 
املال الع�������ام متى وقع ذلك من ش�������اغلي وظائف معينة 
حددها النظام، وهم املباشرون للمال العام، حيث عاقب 
بالسجن مدة ال تزيد عن عشر سنوات و بغرامة ال تزيد 
عن مائة ألف ريال أو بكليهما معًا، كل موظف يش�������مله 
هذا النظام ويثبت ارتكابه جلرم االختالس أو التبديد 
أو التصرف بغير وجه ش�������رعي يف أموال الدولة العامة 
أو األعي�������ان أو الطوابع أو األوراق ذات القيمة امُلس�������لمة 
إليه، كما يعاقب بنفس العقوبة من اش�������ترك أو تواطأ 
معه على ارتكاب إحدى هذه اجلرائم، سواء كان موظفًا 
أو غير موظ�������ف، باإلضافة إلى إلزامهم بإعادة األموال 
واألعي�������ان والطوابع واألوراق ذات القيمة املختلس�������ة أو 
املبددة أو املفقودة أو ما يعادل قيمتها، ويتم الفصل يف 

هذه اجلرائم طبقًا لنظام تأديب املوظفني.
 وجدي�������ر بالذك�������ر أن نظ�������ام وظائف مباش�������رة األموال 
العام�������ة الصادر ع�������ام 1436 مبوجب املرس�������وم امللكي قد 
قرر االس�������تمرار بالعمل بنص املادة التاس�������عة من نظام 
وظائف مباشرة األموال العامة الصادر باملرسوم امللكي 
رق�������م )م/77(، إلى حني صدور النظام املتعلق باجلرائم 

ذات الصلة والعمل مبوجبه >

د.حسن محمد إبراهيم خليفة
قطاع القانون 

معهد اإلدارة العامة

التنمية اإلدارية
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االعتقاد الس�������ائد لدى البش�������ر حول ماهية االس�������تثمار أن�������ه مرتبط باألصول 
الطبيعي�������ة )آالت، ومع�������دات....(؛ به�������دف حتقي�������ق دخل إضايف أو زي�������ادة النتاج 
احملل�������ى للدولة من املوارد الطبيعية )نفط، ومعادن...(، إال أنه ظهرت اجتاهات 
حديثة أكدت على أن االس�������تثمار يف البش�������ر هو االستثمار احلقيقي، فالبد من 
تعليم العنصر البش�������ري منذ النش�������أة إلى مرحلة مح�������ددة، ثم توظيفه وتنمية 
قدرات�������ه من خالل التدري�������ب املوجه؛ باعتبار أن العنصر البش�������ري هو رأس املال 
احلقيق�������ي الذي يجب تطويره واحملافظة عليه، لذلك ظهر مصطلح جديد يف 
االقتصاد هو »رأس املال البش�������ري«، وصاحبه ظهور فرع جديد يف احملاس�������بة هو 

)احملاسبة عن املوارد البشرية(.
املتأم�������ل ملوازن�������ات كثير من الدول ينظر إلى اإلنفاق على العنصر البش�������ري من 
)التعلي�������م والتدريب( على أنه بند صرف عاٍل عل�������ى الدولة، وغض الطرف عن 
العائد االس�������تثماري املس�������تقبلي املتوقع من هذا البند وأن�������ه مُيثل ثروة قومية 
تنعكس آثارها على )الفرد، واملجتمع، والدولة ككل(. وأكدت كثير من الدراسات 
أن االس�������تثمار يف رأس املال البش�������ري ال يقل أهمية عن االستثمار يف رأس املال 
الطبيع�������ي، إن لم يزد يف ظ�������ل عصر النهضة التكنولوجي�������ة؛ األمر الذي ُيحتم 
االهتمام بجودة التعليم بش�������قيه)العام والعال�������ي( والتدريب وذلك لرفع كفاءة 

االستثمار.
فرأس املال البش�������ري ه�������و املعرفة التي ميتلكها العامل�������ون دون املنظمة متمثلة 
يف القي�������م، واملس�������توى التعليمي، واملهارات، والتدري�������ب، وروح االبتكار )أي ما هو 
مس�������تقر يف عقول البش�������ر(، ويتكون رأس املال البش�������ري م�������ن جزأين هما: جزء 
خلقي مرتبط بتركيبة الفرد )كاجلسم والعقل(، وجزء مكتسب )اجلزء املهم(، 
وهو مرتبط باملعارف واملؤهالت واخلبرات املكتس�������بة التي تبدأ منذ ميالد الفرد 
وتتط�������ور مع تطور مراحل حياته. كما تتم تنمية رأس املال البش�������ري من خالل 
ثالثة محاور أساس�������ية هي: التعليم املمنهج، والتدريب باألهداف، والتخطيط 

اإلستراتيجي(.
علي�������ه فإن أهمية االس�������تثمار يف رأس املال البش�������ري تتبلور يف أهمية اإلنس�������ان 
باعتباره املخلوق الذي ُس�������خرت ل�������ه كل املخلوقات، ومن خالل�������ه ترتقي األمم. 
حي�������ث أدرك�������ت كثير من ال�������دول هذه احلقيقة؛ فط�������ورت مناهجه�������ا التعليمية، 
واحتياجاتها التدريبية، وخططها اإلستراتيجية ملواردها البشرية والطبيعية، 
كم�������ا أن العنصر البش�������ري مبا لدي�������ه من قدرات يس�������تطيع التغل�������ب على ندرة 
املوارد الطبيعية باس�������تغالل الطاقات اإليجابية لديه؛ وبذلك تتحقق التنمية 

احلقيقية >

،،

،،

k

د. عمر السر احلسن محمد

عضو هيئة التدريب  - قطاع احملاسبة  - معهد اإلدارة العامة  فرع عسير

إن أهمية 
االستثمار 

يف رأس املال 
البشري تتبلور 

يف اإلنسان 
باعتباره 

املخلوق الذي 
ُسخرت له كل 

املخلوقات

k

مقال

االستثمار يف رأس املال البشري: التنمية احلقيقية 

التنمية اإلدارية
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قضية العدد

أرست رؤية اململكة 2030 وبرامجها ومبادراتها املتنوعة األهداف اإلستراتيجية التي تستلهم منها أجهزة الدولة خطط 
العمل املختلفة إلجناز هذه األهداف؛ فهذه الرؤية  تستشرف مستقبل هذا الوطن انطالقًا من مقوماتنا الثرية، ليس 
اخلبراء  يتوقعه  مما  وبالرغم  البشرية.  مواردنا  وخاصة  املستويات،  كافة  على  بل  االقتصادي،  املستوى  على  فقط 
أنها  على  يؤكدون  أنهم  إال  ومبادراتها؛  وبرامجها  الرؤية  هذه  ستواجه  التي  التحديات  بعض  وجود  من  واملتخصصون 
التحديات  هذه  مثل  مواجهة  على  وعازمة  حازمة  وقيادة  راسخة،  ومقومات  ثوابت  من  تنطلق  ألنها  أهدافها  ستحقق 

وتذليلها. لذلك توجهنا إلى اخلبراء واملتخصصني لنتعرف منهم على هذه التحديات وحدودها، وإليكم التفاصيل.

ُبنيت على أهداف موزونة، لتحقيقها

أبرز التحديات التي تواجه األجهزة الحكومية
في تنفيذ مبادرات وبرامج رؤية 2030

إعداد:  شقران الرشيدي 26
هـ

 14
40

ن 
ضا

م
  ر

- 1
64

د  
عد

ال



التنمية اإلدارية

3 حتديات
حول أبرز التحدي�������ات التي تواجه األجهزة 
احلكومي�������ة يف تنفيذ مب�������ادرات برامج رؤية 
اململك�������ة 2030، يق�������ول األكادمي�������ي واخلبير 
س�������عيد  ب�������ن  د.عبدالوه�������اب  االقتص�������ادي 
مت�������ى  حتدي�������ات   3 هن�������اك  أن  أبوداه�������ش، 
اس�������تطعنا جتاوزه�������ا أو وض�������ع آلي�������ة قوي�������ة 
وواضح�������ة لتحقيقه�������ا؛ فإن الوص�������ول إلى 
حتقيق الرؤية احللم سيكون واقعًا. وميكن 

عرض هذه التحديات يف التالي:
أواًل: التموي�������ل: ال ميكن حتقي�������ق املبادرات 

األجنب�������ي يض�������خ رؤوس أموال�������ه يف البيئة 
التش�������ريعية األكثر ش�������فافية وتنافس�������ية، 
واألكث�������ر انفتاح�������ًا واألس�������هل يف إجراءات 
تراخي�������ص األعمال. وهو األم�������ر الذي لم 
نص�������ل بعد فيه إل�������ى املس�������تويات املأمولة؛ 
ضخم�������ة  حتدي�������ات  أمامن�������ا  ف�������إن  ل�������ذا 
األجنبي�������ة،  االس�������تثمارات  الس�������تقطاب 
فمع توقيع الكثير م�������ن مذكرات التفاهم 

<< البروفيسور روبرت 
كابالن: 

النق�ص يف الكوادر القيادية 

وعدم القدرة على قيا�ص االأداء 

بفعالية ي�شكالن اأبرز التحديات

المشاركون في القضية:

> البروفيسور روبرت كابالن
 الخبري يف إسرتاتيجيات إدارة األعمال 

وأستاذ اإلدارة يف جامعة هارفارد

> د.عبدالوهاب أبو داهش
أكاديمي وخبري اقتصادي.

> المهندس عبدالعزيز 
العبودي

مستشار صناعي وعضو باللجنة 
الصناعية بمجلس الغرف سابقاً

> د.عبدالله المغلوث
األكاديمي، عضو الجمعية السعودية 

لالقتصاد

> د.سالم الزّمام
مستشار إداري واقتصادي، ورئيس 

مركز الدراسات االقتصادية

الضخمة التي تضطل�������ع بها كل وزارة بدون 
آلي�������ة متوي�������ل قوية، فم�������ع كل ه�������دف نريد 
حتقيقه هن�������اك أموال طائل�������ة لتحقيقها؛ 
فوزارة اإلس�������كان-على س�������بيل املثال-ولبناء 
100 ألف وحدة س�������كنية حتت�������اج إلى متويل 
يص�������ل إلى 70 مليار ريال س�������نويًا. وحس�������ب 
الرؤي�������ة الس�������عودية ف�������إن ذلك س�������يكون من 
الرس�������وم وقروض البنوك والقطاع اخلاص 
واملس�������تثمر األجنبي، وبعيدًا ع�������ن التمويل 
احلكومي الذي س�������يتراجع بتراجع النفط 
)ال�������ذي ته�������دف الرؤية إلى حتيي�������ده(؛ فإن 
البن�������وك والقط�������اع اخلاص الس�������عودي لن 
تس�������تطيع توفير هذه املبالغ يف ظل ضعف 
القاعدة الرأسمالية للبنوك وتراجع الودائع 
ج�������راء انخف�������اض النفط وتراج�������ع اإلنفاق 
احلكوم�������ي، مع االرتفاع املتس�������ارع ألس�������عار 
الفائدة؛ لذا فإن االس�������تعانة باالستثمارات 
األجنبية مهم ج�������دًا للحصول على متويل 
أكب�������ر وتقنية أعلى يف نف�������س الوقت. وعلى 

ضوئه يأتي التحدي الثاني.
ثانيًا: جذب االس�������تثمارات األجنبية: لسنا 
الس�������وق الوحيدة يف العال�������م التي يتنافس 
عليه�������ا املس�������تثمرون األجانب. فاملس�������تثمر 

27

هـ
 14

40
ن 

ضا
م

  ر
- 1

64
د  

عد
ال

التنمية اإلدارية



قضية العدد

مع مس�������تثمرين أجانب ف�������إن الكثير منهم 
يصط�������دم عن�������د قدوم�������ه الفعل�������ي للتنفيذ 
بكثي�������ر م�������ن العوائ�������ق البيروقراطي�������ة م�������ع 
مصاعب يف البنية اللوجس�������تية والتحتية. 
لذا فإن الرؤية السعودية 2030 تتطلع إلى 
البيروقراطية وإنشاء  تبس�������يط اإلجراءات 
مناط�������ق حرة يف ح�������رم املط�������ارات املترامية 
األط�������راف، وس�������يطال ذل�������ك مرك�������ز املل�������ك 
عبداهلل املالي واملدن االقتصادية. وحس�������ب 
دراس�������ة »ماكينزي« فإننا نحتاج إلى 4 آالف 
تريليون دوالر من االس�������تثمارات األجنبية، 
يف وقت لم نتجاوز رقم األحاد يف استقطاب 
االستثمارات األجنبية يف 2015م، ما يجعل 
التحدي كبير جدًا يف جعل السعودية مالذًا 

مفضاًل لالستثمارات األجنبية.
ويضي�������ف  اإلداري�������ة:  الكف�������اءة  ثالث�������ًا: 
د.عبدالوه�������اب أبوداه�������ش: »تتمث�������ل تل�������ك 
األجهزة يف الوزارات واملؤسس�������ات احلكومية 
التي حتتاج إلى إعادة هيكلة يف بنيتها أواًل 
قبل جتهيزها للدخ�������ول يف معترك الرؤية 
الس�������عودية 2030. فالبيروقراطية الس�������هلة 

حتت�������اج إل�������ى أجه�������زة بيروقراطي�������ة كف�������ؤة 
وفعال�������ة وغير متخمة باملوظفني واألنظمة 
واللوائح التي متأل األرش�������يف واملتراكمة يف 
ذهنية املوظف احلكومي منذ سنني طويلة. 
ورغم أن برنامج التحول الوطني مر بورش 
عمل استمرت 8 أسابيع ملوظفي احلكومة، 
ف�������إن التحدي الذي ال يدرك�������ه الكثير ممن 
بوزاراتهم،  املبادرات اخلاص�������ة  اس�������تعرضوا 
هو آلية عمل ال� BOT )البناء، والتش�������غيل، 
والتحوي�������ل( الت�������ي تريد الرؤي�������ة تبنيها يف 
متوي�������ل معظ�������م مش�������روعاتها. ناهيك عن 
أن لي�������س لديهم تصور ع�������ن حجم التمويل 
املطلوب يف بعض املبادرات، وآلية التس�������عير 
والتمويل، ما يشير إلى أن حتول املشروعات 
ومتويلها إلى صيغ ش�������راكة محلية-أجنبية 
ث�������م  البن�������اء والتش�������غيل وم�������ن  وبطريق�������ة 
التحويل؛ س�������يكتنفها الكثير من املصاعب 
يف ظل غياب الكفاءات التمويلية واإلدارية 

يف األجهزة احلكومية«.
ويقول د.عبدالوهاب أبوداهش: »باختصار، 
فإن الرؤية السعودية 2030 ميكن حتقيقها 

إذا اس�������تطعنا جت�������اوز وإزال�������ة العقبات أمام 
التحدي�������ات الثالثة؛ وإال فإنن�������ا قد نصاب 
بخيب�������ة أم�������ل. لكن األم�������ل يظ�������ل قائمًا يف 
التح�������ول الكبير الذي أتلمس�������ه يف التعليم 
العالي للش�������باب الس�������عودي القادم للعمل 
بتوث�������ب، وقدرة احلكومة يف س�������رعة إحداث 
التغيي�������ر ال�������ذي ملس�������ناه من�������ذ تول�������ي امللك 

سلمان-يحفظه اهلل-مقاليد احلكم«.
أهداف موزونة

وم�������ن جانبه أوض�������ح املهن�������دس عبدالعزيز 
صالح العب�������ودي مستش�������ار صناعي وعضو 
باللجنة الصناعية مبجلس الغرف سابقًا، 
أن برام�������ج رؤي�������ة اململك�������ة 2030 ُبنيت على 

أهداف موزونة، لتحقيقها.
البرام�������ج  »إن  العب�������ودي:  املهن�������دس  وق�������ال 
حتتوي على مجموع�������ة مبادرات حتفيزية، 
وتش�������كيل فرق متابعة لتطبيقها ومعاجلة 
املالحظات بها، وهو ما يعد دليل ش�������فافية 
ووضوح يف تنفيذ هذه البرامج«. كما ذكر أن 
متابعة التقييم على األداء س�������يكون حليفًا 
للنجاح، وأضاف: »هناك إصرار من الدولة 

<< د.عبداهلل املغلوث:
من املهم انتهاج ال�شفافية وعدم 

التهاون مع حتديات الف�شاد املايل 

واالإداري يف االأجهزة احلكومية

<< م.عبدالعزيز العبودي:
رغم التحديات هناك اإ�شرار 

من الدولة على تطبيق الربامج 

وت�شكيل فرق متابعة ومراقبة

<< د.عبدالوهاب أبوداهش:
ال ميكن حتقيق املبادرات 

ال�شخمة التي ت�شطلع بها كل 

وزارة بدون اآلية متويل قوية
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على تطبيق البرامج والدليل تش�������كيل فرق 
متابعة ومراقبة إضافة إلى اطالقها بشكل 

واضح للجميع«.
وفيم�������ا يخ�������ص القط�������اع الصناع�������ي، ق�������ال 
العبودي: »إن تطوي�������ر الصناعة واخلدمات 
اللوجس�������تية هو ما كانت تأمل فيه الدولة؛ 
فوج�������ود آلية لتطوي�������ر الصناعة ومتابعتها 
وتذلي�������ل املعوقات والنهوض به�������ا، من أهم 
اخلطوات التي اهتمت بها الدولة للنهوض 
به�������ا وجعلها رافدًا اقتصاديًا للبالد، إضافة 
إل�������ى أن الدول�������ة أعطت اهتمام�������ا للجانب 
البش�������ري، حيث خصصت برنامجًا لتعزيز 
من�������ط  وحتس�������ني  الس�������عودية  الش�������خصية 
احلياة؛ حتى يزداد إنتاج املجتمع واالعتزاز 

بالهوية الوطنية.
وأش�������ار إلى أن البرامج تعتبر خطوة عملية 
يف حتقيق أهداف رؤية 2030، كما أن حتديد 
اس�������تراتيجيات وبرامج واضحة يعد أفضل 
من طرح مئات املب�������ادرات؛ حيث إن التركيز 
عل�������ى برامج معينة يع�������زز إمكانية التنفيذ 
والتطبي�������ق أكثر من طرح مجموعات كبيرة 

يكون من الصعب تطبيقها، فالبرامج ركزت 
على القط�������اع املالي والس�������وق املالية وتنوع 
املنتجات بها، وهو ما حتتاجه الس�������وق من 
طرح منتج�������ات جديدة وتطوي�������ر القائمة، 
كم�������ا أن القطاع الصناعي له إس�������تراتيجية 
واضح�������ة لزي�������ادة اإلنتاج احملل�������ي التي تعد 
هدف�������ًا وطموح�������ًا، إضاف�������ة إل�������ى اجلوان�������ب 
األخرى كتنش�������يط املجتمع وزيادة احلراك 

اإلنتاجي والترفيهي والثقايف.
وأوض�������ح املهندس العب�������ودي أن العمل على 
ه�������ذه البرام�������ج يعتب�������ر الس�������بيل لتحقيق 
األه�������داف املرج�������وة، وأن أه�������م م�������ا يحق�������ق 
األه�������داف املأمول�������ة يأتي من خ�������الل اآللية 
التي وِضع�������ت واجلهات املتابع�������ة واألجهزة 
الداعم�������ة له�������ا م�������ا يعتب�������ر خط�������وة عملية 

لتفعيل وتنفيذ وحتقيق رؤية 2030.
5 مسارات أساسية

من جهته أكد د.عبداهلل املغلوث األكادميي، 
وعض�������و اجلمعي�������ة الس�������عودية لالقتص�������اد، 
أهمي�������ة برامج رؤية 2030 يف املرحلة املقبلة 

لتس�������ريع من�������و االقتص�������اد، حي�������ث إن هذه 
البرامج سوف تش�������كل خطوة إيجابية نحو 

االقتصاد السعودي. 
وأش�������ار إلى أن تل�������ك البرامج تس�������اعد على 
تس�������هيل وتطوير االقتصاد، كما أنها تسهم 
ف�������رص  وتوفي�������ر  املس�������تدامة  التنمي�������ة  يف 
استثمارية واعدة، فضاًل عن رخاء وحتسني 

معيشة املواطن.
البرام�������ج متماس�������كة  »إن  املغل�������وث:  وق�������ال 
ومترابط�������ة وتع�������زز بيئ�������ة العمل وحتس�������ني 
االستثمار، مفيدًا بأن وضع إجراءات وآليات 
للتطبي�������ق يع�������د منظومة عملي�������ة ناجحة، 
وأن املواطن هو مح�������ور التنمية بل الهدف 
األساس، واالقتصاد السعودي بحاجة إلى 
تل�������ك البرامج؛ لتنش�������يط وتنوي�������ع مصادر 
الدخل واخلصخصة وزيادة االس�������تثمارات 
األجنبي�������ة داخ�������ل اململكة وتولي�������د الفرص 

الوظيفية من خالل 5 مسارات أساسية:
1-انتهاج الشفافية من خالل عدم التهاون 
أو التس�������امح مع الفس�������اد املال�������ي واإلداري، 

<< د.سالم الزمام:
هناك الكثري من التحديات التي 

�شتواجه هذه الروؤية يف اجلانب 

االإداري وغريه وكلها مرتابطة

التنمية اإلدارية
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قضية العدد

واالس�������تفادة من أفضل املمارسات العاملية؛ 
الش�������فافية  مس�������تويات  أعل�������ى  لتحقي�������ق 

واحلوكمة الرشيدة يف جميع القطاعات.
2-احملافظ�������ة على املوارد احليوية يف مجال 
امل�������وارد الغذائية مبواصلة بن�������اء مخزونات 
آمنة ومستدامة،  إستراتيجية مبس�������تويات 
إضافة إلى بناء شراكات زراعية إستراتيجية 
مع الدول الغنية باملوارد الطبيعية الزراعية 
املتجددة مبا يحمي املوارد املائية السعودية 

الشحيحة.
3-دع�������م قن�������وات التواص�������ل ب�������ني األجه�������زة 

احلكومية واملواطن والقطاع اخلاص.
4-االلتزام بكفاءة اإلنف�������اق والتوازن املالي 
دون فرض أي ضريبة على الدخل أو الثروة 
أو الس�������لع األساس�������ية عل�������ى املواطن، حيث 
يتم حتقيق التوازن املال�������ي بتنويع مصادر 
اإليرادات وتنظيمه�������ا وإدارة املوازنة العامة 
بصورة رشيدة، مع العمل على تعزيز كفاءة 

اإلنفاق العام.
5-دعم املسارات باالس�������تمرار يف رفع كفاءة 
وفاعلية وس�������رعة احلكومة يف اتخاذ القرار 
لتك�������ون أكثر مرون�������ة يف مواكب�������ة متطلبات 
الرؤية وحتقيق أولوياتها باحلد من الهدر 

املالي واإلداري.
حتديات مترابطة!

أما د.سالم الزّمام مستشار إداري واقتصادي، 
ورئيس مركز الدراسات االقتصادية، فيرى 
أن التحدي�������ات التي تواجه برامج ومبادرات 

رؤية 2030 بشكل عام، هي:
< أهمية عدم إشغال أفراد مجتمع وحكومة 
السياس�������ة؛  التحول االقتصادي باألحداث 
فقد فش�������لت ع�������دة دول التيني�������ة، وجنحت 
دبي وماليزيا وسنغافورة يف عملية حتولها 
عندما عزل�������ت ملفات التنمي�������ة عن األمور 

السياسية.
< وجود قوة يف املركز املالي »مركز االقتصاد 

الكلي«.
اخلارج�������ي  االس�������تثمار  ب�������ني  الت�������وازن   >

واحمللي.
< التدري�������ب والتأهي�������ل، واملنح الدراس�������ية، 

وتوظيف للشباب السعودي.
< كف�������اءة س�������وق العم�������ل املتطل�������ب للتحول 

املستهدف.
< تأخر ظه�������ور نتائج ومخرج�������ات التحول 

على مستوى أفراد املجتمع.
ويضي�������ف د.الزم�������ام: »هن�������اك الكثي�������ر من 
التحدي�������ات التي س�������تواجه ه�������ذه الرؤية يف 
اجلانب اإلداري وغيره، وكلها مترابطة مع 
بعضها ب�������كل تأكيد، فالتخطي�������ط والرؤية 
والطموح�������ات واآلم�������ال ش�������يء، وتنفيذه�������ا 
احملل�������ي  الواق�������ع  أرض  عل�������ى  وترجمته�������ا 

واإلقليمي والعاملي شيء آخر«.
6 حتديات

ويحدد البروفيسور »روبرت كابالن« اخلبير 
يف إس�������تراتيجيات إدارة األعم�������ال وأس�������تاذ 
6 حتدي�������ات  هارف�������ارد،  اإلدارة يف جامع�������ة 
تواج�������ه حتقيق أهداف رؤي�������ة اململكة 2030 

تتمثل يف:

الك�������وادر  ق�������درات  بتطوي�������ر  1-االهتم�������ام 
البشرية.

2-إيجاد احلل�������ول املالئمة ملواجهة التحول 
االقتصادي.

3-االعتم�������اد عل�������ى املعرف�������ة للوص�������ول إلى 
النجاحات املطلوبة.

4-التعامل اجلاد من قبل املوظفني الجناز 
املهام املطلوبة.

5-متابعة املكاتب املعنية بالدوائر املختلفة 
أهداف اإلستراتيجية.

6-الوص�������ول باأله�������داف املرج�������وة يف الزمن 
احملدد لها.

وقال البروفيسور »روبرت كابالن«: »القطاع 
املرحل�������ة  دور مه�������م يف  ينتظ�������ره  اخل�������اص 
القادم�������ة ويجب أن يكون فع�������ااًل وأن يتولى 
زم�������ام املب�������ادرة وأن يك�������ون ش�������ريكًا فاعاًل يف 
تنفيذ الرؤي�������ة، مبينًا أن النقص يف الكوادر 
القيادي�������ة، وعدم القدرة عل�������ى قياس األداء 
بفعالية؛ يش�������كالن أب�������رز التحدي�������ات التي 
تواج�������ه تنفي�������ذ إس�������تراتيجية الرؤي�������ة، مع 
أهمي�������ة االهتم�������ام بتدري�������ب ورف�������ع قدرات 

ومهارات املوارد البشرية« >
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سيرة في اإلدارة

ح��ص��ل د.أمي����ن ب��ن ص��ال��ح ب��ن ف��اض��ل على 
كلية  من  االقتصاد  البكالوريوس يف  درج��ة 
االقتصاد واإلدارة بجامعة امللك عبدالعزيز 
ك��م��ا حصل  امل������واف������ق1983م.  ع����ام 1404 ه���� 
على املاجستير والدكتوراه من كلية اإلدارة 
بريطانيا،  يف  وي���ل���ز  ب��ج��ام��ع��ة  واإلح����ص����اء 
ت���خ���ص���ص ن����ق����ود وب������ن������وك. ع�����ني أس�����ت�����اذًا 

باجلامعة يف عام1437 ه�.
حياته العملية

ال�����ش�����ورى يف عام  ُع�������نٍي ع����ض����وًا مب���ج���ل���س 
1438ه���. ويف عام 1435ه��� ُع��نٍي مشرفًا على 

كرسي األمير مقرن بن عبدالعزيز إلدارة األزمات 
والكوارث. ويف عام 1434ه��� ُعنٍي عميدًا لكلية احلقوق، ويف عام 
وامل��ش��رف على  االق��ت��ص��اد واإلدارة.  ع��م��ي��دًا لكلية  ُع���نٍي  1434ه����� 
كرسي األمير مشعل بن ماجد للدراسات وأبحاث قضايا التستر 
ال��ت��ج��اري ع���ام 1433ه������. ويف ع�����ام2011 م ُع���نٍي رئ��ي��س��ًا للمجلس 
البلدي ملدينة جدة. ويف عام 2010م ُعنٍي رئيسًا للجمعية الدولية 
إلدارة األزمات بالشرق األوسط. وقد ُعنٍي يف عام 1411ه� أستاذًا 
أبحاث  اآلل��ي مبركز  واحلاسب  املعلومات  ورئيس قسم  مساعدًا 
والتجارة  ال��ت��م��وي��ن  لشعبة  وم���دي���رًا  ال��ق��رى،  أم  بجامعة  احل���ج 

اخلارجية بوزارة التجارة فرع جدة.
ندوات ومؤمترات

ق���ام د.أمي����ن ب��ن ص��ال��ح ب��ن ف��ض��ل ب��ك��ت��اب��ة ال��س��ي��ن��اري��و التاريخي 
ملهرجان صيف املدينة املنورة عام 2000م، ويف عام 2003م اختير 
عضوًا للجنة املنظمة ورئيس اللجنة التنفيذية ورئيس اجللسة 
ال��س��ادس��ة ل��ن��دوة أب��ح��اث احل��ج )إس��ك��ان(، ويف ع��ام 2009م اختير 
رئيسًا  ث��م  األول،  ال��ت��ج��اري  ج��دة  ملنتدى  العلمية  للجنة  ع��ض��وًا 
للجنة العلمية ملنتدى جدة التجاري الثاني عام 2010م، ومتحدثًا 

رئيسيًا للمؤمتر اخلليجي األفريقي – الرياض عام 2010م.
عضوية مجالس وجلان

وه����و ع��ض��و يف ج��م��ع��ي��ة االق���ت���ص���ادي���ني اإلس���الم���ي���ني، وجمعية 
االقتصاد السعودية، ويف عام 1992م كان عضوًا يف جلنة تنظيم 

املجتمع  خ���دم���ة  ل���ع���م���ادة  ال����������دورات 
يوم  ال��ق��ري. وعضو جلنة  أم  -جامعة 
عام  واإلدارة  االق��ت��ص��اد  بكلية  امل��ه��ن��ة 
ُع��نٍي عضوًا  1996 م. ويف ع��ام 2011 م 
يف اللجنة العلمية التنفيذية للندوة 
العلمية الثانية لكرسي صاحب السمو 
امللكي األمير خالد الفيصل لتأصيل 
ال���س���ع���ودي »منهج  االع����ت����دال  م��ن��ه��ج 
االعتدال السعودي: شواهد ومواقف«. 
التنظيمية  اللجنة  وكذلك عضوًا يف 
للتراث  الوطني  امل��ه��رج��ان  لفعاليات 
والثقافة يف دورته السادسة والعشرين. ويف عام 2000م ُعنٍي 
عضوًا يف اللجنة العلمية مبركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي 
رئيس جلنة املناهج مبركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي. ويف 
عام 2015م ُعنٍي عضوًا يف هيئة حترير املجلة الدولية إلدارة 

.)IJEM( األزمات
املؤلفات والبحوث

ق���دم ال��ع��دي��د م��ن امل��ؤل��ف��ات العلمية م��ا ب��ني ك��ت��ب، وبحوث 
ودراس�������ات، وم��ن��ه��ا: دراس�����ة اجل�����دوى االق��ت��ص��ادي��ة ملطارات 
ال��ش��م��ال، ودراس����ة دال���ة ال��ط��ل��ب ع��ل��ى خ��دم��ات اإلس��ك��ان من 
املعتمرين مبكة املكرمة والزوار يف املدنية املنورة خالل شهر 
رمضان املبارك، ودراسة ظاهرة املتخلفني باملشاعر، ودراسة 
اس��ت��ط��الع��ي��ة ل��ن��ظ��ام اس��ت��ق��ب��ال احل��ج��اج مب��ط��ار امل��ل��ك عبد 
العزيز الدولي، ودراسة اإلحصائيات األساسية واخلصائص 
السكانية حلج عام 1411ه���، ودراس��ة حتليلية مختصرة عن 
ظاهرة االفتراش، ودراسة اقتصاديات حجاج الداخل، ودراسة 
اجل����دوى االق��ت��ص��ادي��ة الن��ت��ق��ال م��ص��ن��ع امل��ك��رون��ة للمدنية 
ل��دور القطاع اخل��اص يف اململكة  الصناعية بجدة، وع��رض 
وال��س��وق اإلسالمية  البنية األس��اس��ي��ة،  م��ش��اري��ع  يف مت��وي��ل 
مبدينة  احمللي  النظام  وتغير  واحللول،  املعوقات  املشتركة: 
ملنهج  االقتصادية  واآلث��ار  للسيول،  نتيجة  السعودية  ج��دة 

االعتدال 2010م >

د.أيمن بن صالح بن فاضل .. عضو مجلس الشورى 

إن مسيرة اإلدارة والتنمية اإلدارية يف وطننا احلبيب حافلة بنماذج مشرفة، أسهمت  يف هذه املسيرة بكل تفاٍن وإخالص. ويف هذا 
العدد نستعرض بعض جتارب د. أمين بن صالح بن فاضل عضو مجلس الشورى.

د. أمين بن صالح بن فاضل
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إضاءات إدارية

اإلجراءات  م��ن  مجموعة  ب��أن��ه  اإلداري  التحقيق  ُي��ع��ًرف 
النظام،  يطلبه  ال��ذي  للشكل  وفقًا  ُتتخذ  التي  التأديبية 
البحث  إل���ى  وت��ه��دف  ق��ان��ون��ًا،  املختصة  السلطة  مب��ع��رف��ة 
وال��ت��ن��ق��ي��ب ع���ن األدل������ة ال���ت���ي ت��ف��ي��د يف ك��ش��ف احلقيقة 
وج��م��ع��ه��ا؛ م��ن أج���ل حت��دي��د ال��واق��ع��ة امل��ب��ل��غ عنها وإثبات 
حقيقتها وبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة تأديبية ومعرفة 

مرتكبيها وإقامة الدليل على اتهامه أو سالمة موقفه.
وُيعًرف أيضًا بأنه مجموعة من اإلجراءات التي يباشرها 
احملقق عند وقوع املخالفة؛ بهدف البحث عن األدلة التي 

تفيد يف كشف احلقيقة.
التحقيق؛  ب��أه��م��ي��ة  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 

ف��ق��د أك����دت ال��ف��ق��رة ال��ث��ان��ي��ة من 
تأديب  ن��ظ��ام  م��ن  امل����ادة )35( 

امل����وظ����ف����ني ع���ل���ى أن��������ه: »ال 
عقوبة  ت����وق����ي����ع  ي�����ج�����وز 
تأديبية على املوظف، إال 
بعد التحقيق معه كتابة 
أق���وال���ه وحتقيق  وس��م��اع 
دف���اع���ه وإث����ب����ات ذل����ك يف 

أو  بالعقاب  الصادر  القرار 
يف محضر مرفق به«.

ول�����ل�����ت�����دل�����ي�����ل ع�����ل�����ى أه����م����ي����ة 
التحقيق، أشارت هيئة التأديب يف 

حكم لها رقم 24 لسنة 1397ه� إلى )أن عدم إجراء أي حتقيق 
مع املتهم قبل إحالته إلى هيئة التأديب؛ يؤدي إلى تخلف 
ركن من أركان الدعوى التأديبية وبالتالي عدم قبولها، وذلك 
على أساس أن إيداع أوراق التحقيق هو أول إجراء تبدأ به 

إقامة الدعوى املذكورة(.
ويف السياق نفسه أصدر ديوان املظالم حكمه رقم 161/ ث/ 
2 لعام 1412ه�، وقد جاء فيه: )وحيث إن قرار اجلزاء املطعون 
عليه قد خال من حتقيق يف املخالفة وسماع أقوال املتظلم 
أو  بالعقاب  الصادر  القرار  ذلك يف  وإثبات  دفاعه،  وحتقيق 
يف محضر حتقيق به، فإنه لذلك يكون القرار املطعون 
امل��ادة )35( من نظام تأديب  فيه قد خالف حكم 

املوظفني ويتعني لذلك إلغاءه(.
رق���م 54 / ث/ 2 لعام  آخ���ر  وج���اء بحكم 
1405ه��� أن قرار اجلزاء املطعون عليه، 
وقد صدر دون أن يسبقه حتقيق مع 
املدعني ُتسمع فيه أقوالهما بعد أن 
ومتكينها  إليهما  نسب  مبا  يواجها 
ن��ف��س��ه��م��ا وإتاحة  ال����دف����اع ع���ن  م���ن 
أن  عساه  م��ا  لتقدمي  لهما  الفرصة 
أو ينفي االتهام  أتياه  ملا  يكون مبررًا 
ع��ن��ه��م��ا، ي��ك��ون ق����رار اجل�����زاء املطعون 
ع��ل��ي��ه واحل���ال���ة ه����ذه ق���د ص����در مخالفًا 

لصحيح حكم النظام.  

أهمية التحقيق اإلداري

k من كتاب: التحقيق اإلداري: أصوله وقواعده على ضوء نظام اخلدمة املدنية ونظام تأديب املوظفني.

موظف  كل  على  ينبغي  ومعارف  معلومات  هناك 

بحقوقه  كاملة  دراية  على  يكون  حتى  بها؛  يلم  اأن 

ن�شتعر�ص  احلكومي.  العمل  والتزامات  وواجباته، 

معكم يف هذا العدد بع�شًا منها كالتايل:

أ. أحمد بن عبد الرحمن الزكري 
عضو هيئة التدريب سابقًا 

قطاع القانون  مبعهد اإلدارة العامة.

مصطلحات إدارية
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مصطلحات إدارية

k.من املعجم األساسي يف املصطلحات اإلدارية العربية القدمية واملعاصرة، تأليف وإعداد د. ياسر عبد اهلل سرحان

كل شخص طبيعي يعمل ملصلحة صاحب عمل وحتت إدارته العامل
وإشرافه مقابل أجر ولو كان بعيدًا عن نظارته.

العامل المدرب

العاملون في 
الدولة

إدارة شؤون 
العاملين

رئيس العمال

من تدرب على أداء حرفة تدريبًا كاماًل.

من يعهد إليهم بعمل يف خدمة مرفق عام تديره 
الدولة أو أحد أشخاص القانون العام األخرى مباشرة.

جزء من املنظمة يعنى بأعضائها يف أثناء قيامهم بالعمل 
فيها وبعالقاتهم بعضهم ببعض يف املنظمة.

مصطلح يطلق على مدير الصف األول يف مستوى العمال.

األشخاص العاملون فعاًل بجميع فئاتهم أو القادرون على 
العمل ببلوغهم سن العمل بتخرجهم وحصولهم على 

املؤهالت املطلوبة لتعيينهم.

القوى 
العاملة

التنمية اإلدارية
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تقرير

اإلدارة بالكفاءات.. دليل عصري للتحفيز والتحسين والتسيير

الكفاءات هي أثمن ما 
متتلكه املنظمات العصرية؛ 

ألنها مصدر اإلجناز 
والتميز لها، واالبتكار 

واإلبداع فيها، وتعمل على 
تنمية قدراتها التنافسية. 

فقد أصبحت ضرورة 
عصرية الستمرارية هذه 

املنظمات، وحتقيق امليزة 
التنافسية لها، ومواجهة 

التحديات الراهنة 
واملستقبلية.

فالقدرات واملهارات واملعارف 
والسلوكيات هي األسس 

التي تصنع الكفاءات، 
وهي ضرورية لتحقيق 

النجاح والتميز يف األداء، 
ويرى العديد من اخلبراء 

واملتخصصني أن امتالك 
املنظمات ومنسوبيها لهذه 

الكفاءات رمبا يفوق يف 
أهميته امتالكها رأس املال 

املادي. ويبقى التحدي 
األبرز لدى هذه املنظمات 

وهو حتسني هذه الكفاءات 
وتسييرها وإدارتها لتحقيق 
أهدافها، وهو ما نستعرضه 

معكم يف هذا التقرير.

أهميتها وتنميتها
ب��ال��ت��ع��رف على  ال��ت��ق��ري��ر  ه���ذا  نستهل 
وم��ا يعنيه،  »ال��ك��ف��اءة«  ظهور مصطلح 
وهو ما يوضحه لنا أ.حمودي حيمر يف 
بحثه عن »أهمية تنمية كفاءات املوارد 
البشرية بالنسبة للمنظمات«، أن هذا 
امل��ص��ط��ل��ح اس��ت��ع��م��ل يف م��ج��ال اإلدارة 
»أه���ل���ي���ة«؛ ألن هذا  مل��ص��ط��ل��ح  ك��ب��دي��ل 
األخير لم يعد يتماشى مع التطورات 
أول  وك��ان  العمل،  تنظيم  احلاصلة يف 
استخدام ملصطلح »الكفاءة« بالواليات 
املتحدة األمريكية يف السبعينيات من 
ال���ق���رن ال��ع��ش��ري��ن، وب��ع��ده��ا يف أوروب����ا 

إعداد : د.أحمد زكريا أحمد

اللجوء  ك��ان  ال��ع��ال��م، حيث  وس��ائ��ر دول 
ب���غ���رض تعزيز  ال���ب���ش���ري���ة  امل��������وارد  إل�����ى 
امل��ك��ان��ة ال��ت��ن��اف��س��ي��ة ل��ل��م��ن��ظ��م��ات، وذلك 
م���ن خ���الل خ��ل��ق وظ���ائ���ف أك��ث��ر مرونة، 
ت��ع��ت��م��د ب���ال���درج���ة األول������ى ع��ل��ى كفاءة 
املوارد البشرية، بداًل من اعتمادها على 
امل��ؤه��الت ال��ت��ي حت��دده��ا امل��ن��اص��ب؛ مما 
استوجب وضع معايير خاصة بالكفاءة 
لشغل هذه الوظائف، وهو ما ظهر جليًا 
يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة التي 
بوضع  مكلفة  1994م جلنة  ع��ام  أنشأت 
نظام وطني ملعايير الكفاءات الضرورية 

لشغل الوظائف باملنظمات.

ضرورة لتحقيق النجاح والتميز يف األداء
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الكفاءات أن تتغلب عليها وهي: عدم 
العمل، وع��دم فعالية  مالءمة ظ��روف 
ب��امل��ن��ظ��م��ة، ووضع  ال��ت��ح��ف��ي��ز  ن���ظ���ام 
التحقيق،  م��س��ت��ح��ي��ل��ة  أداء  م��ع��اي��ي��ر 

وتغيير مكان العمل.
أنواع الكفاءات

الكفاءات  »تنمية  ع��ن  مداخلتها  ويف 
البشرية« ضمن أعمال امللتقى الدولي 
التأمينية«،  »الصناعة  ح��ول  السابع 
ترى مصنوعة أحمد أن أنواع الكفاءات 

تتحدد يف اآلتي:
<  ال��ك��ف��اءات ال��ف��ردي��ة: ه��ي مجموعة 
حيث  امل������الح������ظ������ة،  األداء  أب�������ع�������اد 
واملهارات،  ال��ف��ردي��ة،  املعرفة  تتضمن: 
التنظيمية  وال���ق���درات  وال��س��ل��وك��ي��ات، 
احلصول  أج��ل  من  ببعضها  املرتبطة 
أداء عاٍل وتزويد املؤسسة مبيزة  على 
أيضا  تسمى  فهي  م��دع��م��ة،  تنافسية 
املهارات  على  وت���دل  املهنية  بالكفاءة 

القبول  املقبولة، ويتم إضفاء  العملية 
امل���ه���ن���ي م�����ن خ������الل عدة  ال�����وس�����ط  يف 
أساليب فنية وتقنية كالتجارب املهنية. 
الفردية  ال���ك���ف���اءة  إن  ال���ق���ول  ومي���ك���ن 
الباطنة  امل���������وارد  م����ن  ت���ول���ي���ف���ة  مت���ث���ل 
والظاهرة التي ميتلكها الفرد وتتمثل 
واالستطاعات  وامل���ع���ارف  ال���ق���درات  يف 
التي  االجتماعية  والقيم  والسلوكيات 
ميكن أن تظهر أثناء العمل، فهي تعبر 
ال���ق���درة ع��ل��ى اس��ت��خ��دام الدرايات  ع��ن 
من  م��ع��ًا،  املكتسبة  العملية  وامل���ع���ارف 
أجل التحكم يف وضعيات مهنية معينة 

وحتقيق النتائج املنتظرة.
ال��ك��ف��اءة اجل��م��اع��ي��ة: ه��ي نتيجة أو   >

<<  حتفيز الكفاءات 
وتسييرها وسيلة لتحسني 
األداء وحتقيق األهداف 

احملددة

إل����ى أن أه��م��ي��ة تنمية  وي��ش��ي��ر ح��ي��م��ر 
الكفاءات بالنسبة للمنظمات وملواردها 
النقاط  خ���الل  م��ن  تتجلى  ال��ب��ش��ري��ة 

التالية:
< إث����������راء وحت����س����ني م�����ع�����ارف امل��������وارد 

البشرية.
ملتطلبات  امل��واك��ب��ة  امل������وارد  < حت��ض��ي��ر 
الوظائف، يف إطار برامج تطوير وإدارة 

مسارها الوظيفي.
< س��د ال��ث��غ��رات امل��ع��رف��ي��ة ل���دى املوارد 
وسلوكياتها  مواقفها  وجعل  البشرية، 
أكثر إيجابية، وزيادة والئها للمنظمة.

ومعدل  ال���غ���ي���اب  م���ع���دل  ت��خ��ف��ي��ض   >
دوران العمالة؛ وبالتالي زيادة إنتاجية 

املنظمة.
باملنظمة،  العمالة  حجم  تخفيض   >
البشرية  امل��������وارد  إك����س����اب  خ�����الل  م����ن 
م����ؤه����الت ج����دي����دة مت��ك��ن��ه��ا م����ن شغل 
وظائف متنوعة وإجناز مهام متعددة.

م��ن فرص  البشرية  امل���وارد  استفادة   >
املنظمة  م���ك���ان���ة  وحت���س���ني  ل��ل��ت��رق��ي��ة، 

الداخلية واخلارجية.
ملواجهة  الضرورية  الكفاءات  توفير   >

بيئة املنظمة الداخلية واخلارجية.
مما  البشرية  امل����وارد  معنويات  رف��ع   >
ي��ع��ود إي��ج��اب��ًا ع��ل��ى امل��ن��ظ��م��ة، ويحقق 

رضا زبائنها.
والضعف  ال����ق����وة  ن���ق���اط  اك���ت���ش���اف   >
اتخاذ  وبالتالي  البشرية؛  امل��وارد  ل��دى 

اإلجراءات املناسبة لتدارك الوضع.
هناك  أن  إل��ى  حيمر  ح��م��ودي  ويلفت 
ح����االت ع��ل��ى س��ب��ي��ل احل��ص��ر لتراجع 
ال��ب��ش��ري��ة ال مي��ك��ن إلدارة  امل�����وارد  أداء 
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تقرير

التعاون  م���ن  ان���ط���الق���ًا  ت��ن��ش��أ  م��ح��ص��ل��ة 
وأف���ض���ل���ي���ة ال���ت���ج���م���ي���ع امل������وج������ودة بني 
الفردية، وتتضمن جملة من  الكفاءات 
عرض  حتضير  معرفة  ومنها:  امل��ع��ارف 
االتصال،  وم��ع��رف��ة  م��ش��ت��رك،  وت���ق���دمي 
تعلم  أو  أخذ  ومعرفة  التعاون،  ومعرفة 
ال��ت��ي حت��دد قوة  اخل��ب��رة جماعيًا، فهي 
تنافسية  مجال  يف  ضعفها  أو  املؤسسة 
امل��ؤس��س��ات؛ وم��ص��در تقييمها ه��و حكم 
اختيارهم  م���ن خ���الل  وذل����ك  امل��ج��ت��م��ع 
ل��ل��م��ورد األك��ث��ر ك��ف��اءة، وع��ل��ى مستواها 
منيز بني نوعني، أولهما الكفاءة اخلاصة 
أو النوعية وهي كفاءة مرتبطة مبجال 
وج���دان���ي محدد،  أو  م���ه���اري  أو  م��ع��ريف 
وه���ي خ��اص��ة ت��رت��ب��ط ب��ن��وع م��ح��دد من 
املهام التي تندرج يف إطار األقسام داخل 
قسم  كل  اختصاص  إن  حيث  املؤسسة، 
املوظفني  على  يفرض  معني  مجال  يف 
بنوع  مرتبطة  خاصة  بكفاءات  التحلي 

ال��ع��م��ل امل��وك��ل إل��ي��ه��م. وال��ث��ان��ي يتمثل 
وهي  املستعرضة  أو  املمتدة  الكفاءة  يف 
وتوظيفها  تطبيقها  مجال  ميتد  التي 
كانت  إذ كلما  داخ���ل س��ي��اق��ات ج���دي���دة، 
التي  والسياقات  والوضعيات  امل��ج��االت 
الكفاءات  ن��ف��س  ف��ي��ه��ا  وت��ط��ب��ق  ت��وظ��ف 
واسعة ومختلفة عن املجال والوضعية 
امتداد  درج������ة  ك���ان���ت  ك��ل��م��ا  األص���ل���ي���ة، 
املمتدة  والكفاءات  كبيرة،  الكفاءة  هذه 
خطوات  أي���ض���ا  مت���ث���ل  امل��س��ت��ع��رض��ة  أو 
إج���رائ���ي���ة مشتركة  وم��ن��ه��ج��ي��ة  ع��ق��ل��ي��ة 
والتي  املعلوماتية،  امل���وارد  مختلف  بني 
خالل  وتوظيفها  حتصيلها  يستهدف 

عملية إنشاء املعرفة واملهارات املأمولة.
< الكفاءة التنظيمية )اإلستراتيجية(: 
التكنولوجيات  املهارات  توليفة من  هي 
التي تسهم بطريقة تفسيرية يف القيمة 
النوع  وه���ذا  النهائي.  للمنتج  امل��ض��اف��ة 
من الكفاءات يشمل عدة كفاءات حسب 

املستوى التسلسلي يف املؤسسة، وحسب 
)كالتخطيط،  ف��ي��ه��ا  ال���وظ���ائ���ف  ت���ع���دد 
حيث  وال���رق���اب���ة(،  واإلدارة،  وال��ت��ن��ف��ي��ذ، 
الكفاءة  ت��ت��م��ث��ل يف  إن��ه��ا  ال���ق���ول  مي��ك��ن 
اإلنسانية،  ال��ع��الق��ات  وك��ف��اءة  التقنية، 
وال���ك���ف���اءة ال��ف��ن��ي��ة اإلداري�������ة م���ن جهة، 
وم��ن جهة أخ��رى فهي تتمثل يف كفاءة 
التنفيذ،  وك��ف��اءة  واإلدارة،  التخطيط 
وكفاءة الرقابة أو التقييم؛ إذن يتلخص 
املؤسسة  حسب  التنظيم  كفاءة  مفهوم 
ف��ه��م��ه��ا للعالقات  ون����وع ع��م��ل��ه��ا وم����دى 
القائمة بينها وبني البيئة احمليطة بها.

التحفيز والتحسني
ومتخصصو  خ����ب����راء  وي������رى 
ه����ذه  حت����س����ني  أن  اإلدارة 
ال����ك����ف����اءات ي���ت���م م����ن خالل 
متنوعة  وأس��ال��ي��ب  م���داخ���ل 
أبرزها:  والتي من  ومحددة، 
ال����ت����ح����ف����ي����ز، وال������ت������دري������ب، 
يعد  فالتحفيز  واالت���ص���ال. 
م������ن أه��������م ه��������ذه امل������داخ������ل، 
وهدفه  م��ف��ه��وم��ه  وي���ت���ح���دد 
األف�������������������راد،  ت�����ش�����ج�����ي�����ع  يف 
منهم  ال����ك����ف����اءات  وخ����اص����ة 
واستنهاضهم حتى ينشطوا 
وأعمالهم؛  مهامهم  أداء  يف 
محددة،  أه������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

<<  خطة عمل من 9 
نقاط لتنمية الكفاءات 

و4 حاالت لتراجع األداء 
وفشل اإلدارة بها
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ف���ه���و مب���ث���اب���ة ت���رغ���ي���ب ف���ع���ال م����ن أجل 
التحفيز  ي���ك���ون  وق����د  امل��ت��م��ي��ز.  األداء 
معاييره  وت��ت��ع��دد  م��ع��ن��وي��ًا.  أو  م����ادي����ًا، 
والتي من أهمها ما يلي: األداء، واملهارة، 
وامل���ج���ه���ود، واألق����دم����ي����ة. وي��ش��ي��ر باجه 
التحفيز  »دور  عن  أطروحته  يف  حميد 
يف حت��ق��ي��ق ال���رض���ا ال��وظ��ي��ف��ي« إل���ى أن 
كبير  باهتمام  حاليًا  يحظى  التحفيز 
باحلاجات  الناجحة  اإلدارات  واعتراف 
اإلن��س��ان��ي��ة وض����رورة اح��ت��رام��ه��ا األفراد 
وقدراته  كفاءته  حسب  كل  واجلماعات 
ال���ع���ام���ل���ني يثير  ف��ت��ح��ف��ي��ز  وم����ه����ارات����ه، 
وي��ح��رك ط��اق��ات��ه��م وقدراتهم  دواف��ع��ه��م 
ال��ك��ام��ن��ة وي���ول���د ال��رغ��ب��ة واحل���م���اس يف 
العمل ودفعهم لزيادة أدائهم عن طريق 
واألخذ  املعاملة  وحسن  بهم  االهتمام 
ورغباتهم،  وط��م��وح��ات��ه��م  مب��ش��اع��ره��م 
وه����ذا ب����دوره ي��ح��ف��ز ال��ف��رد ع��ل��ى إشباع 
حاجاته ورغباته وملء نفوس العاملني 

ب��ال��رض��ا وال��ط��م��أن��ي��ن��ة وم���ن ث���م ضمان 
بكفاءة  وال��ت��ع��ام��ل  أدائ���ه���م  يف  تفانيهم 
عاتقهم  على  امللقاة  املهام  مع  وفاعلية 
وغيرها.  والتوتر  القلق  مظاهر  وإبعاد 
كذلك ميثل التحفيز ميزة من مميزات 
امل��ن��ظ��م��ات ال��ن��اج��ح��ة م��ن خ���الل توفير 
ك���ل م���ن ال��ت��ش��اور وال��ت��ف��اه��م اجلماعي 
وخلق الثقة واالحترام املتبادل، وتلبية 
العمل  ال��ط��م��وح��ات وحت���س���ني ش�����روط 
واملكافآت  ال��ت��رق��ي��ات  ع��ل��ى  واحل���ص���ول 
بلوغ  ه���و  إدارة  ك���ل  دور  ك����ون  وغ���ي���ره���ا، 

األهداف وحتقيق النتائج.
التسيير

ال��ك��ف��اءات مب��ف��ه��وم مهم،  إدارة  ت��رت��ب��ط 
وه������و ك���م���ا ي���وض���ح���ه ك�����ل م�����ن د.ك����م����ال 
بحثهما  يف  صولح  وأ.س��م��اح  منصوري 
ال��ذي ينصرف  الكفاءات«  »تسيير  حول 
املخصصة  األن����ش����ط����ة  م����ج����م����وع  إل�������ى 
الستخدام وتطوير األف��راد واجلماعات 

مهمة  حتقيق  ب��ه��دف  مثلى؛  بطريقة 
املؤسسة وحتسني أداء األفراد، وبهدف 
املوجودة  ال��ك��ف��اءات  وتطوير  استعمال 
ن��ح��و األح����س����ن، حيث  امل��س��ت��ق��ط��ب��ة  أو 
والتكوين،  املسار،  أنشطة تطوير  متثل 
وال��ت��وظ��ي��ف، واالخ��ت��ي��ار، وغ��ي��ره��ا، وهو 
وليست  املؤسسة  أداء  لتحسني  وسيلة 
أهدافًا يف حد ذاتها، بحيث يكون هناك 

تكامل عمودي وأفقي.
أن��ه ميكن القول إن حتقيق تسيير  إال 
ناجح مرتبط بتطبيق تكامل أفقي أكثر 
من العمودي، حيث نبحث يف التكامل 
العمودي عن تكيف الكفاءات البشرية 
ونظرتها  امل��ؤس��س��ة،  مهمة  م��ع 
وك�������ذا إس���ت���رات���ي���ج���ي���ت���ه���ا، إذ 
يجب أن تكون هذه الكفاءات 
ومطورة  وم��ن��ظ��م��ة  م��خ��ت��ارة 
ب��ط��ري��ق��ة م��ع��ي��ن��ة ت��س��ه��م يف 
أما  املؤسسة.  مهمة  حتقيق 
فنبحث  األفقي  التكامل  يف 
أنشطة  مختلف  تكيف  ع��ن 
التي  البشرية  امل��وارد  تسيير 
ت���ت���م���رك���ز ح�������ول ال����ك����ف����اءة. 
الكبرى  امل���ج���االت  وت��ت��ح��دد 
اآلتي:  الكفاءات يف  لتسيير 
الكفاءات،  مواصفات  إع��داد 
وت���ق���ي���ي���م���ه���ا، وت����ط����وي����ره����ا، 

ورواتبها >

<<  4 مجاالت كبرى لتسيير 
الكفاءات وجناحه مرتبط 
بتطبيق التكامل األفقي يف 

املنظمات
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تتنافس شركات البرمجيات لتقدمي كل ما هو جديد ومبتكر بصفة مستمرة، مستفيدة من الطاقة الكامنة للتطبيقات اإللكترونية، 
التي تعتمد على الذكاء الصناعى ووس�������ائل االتصاالت وأنظمة املعلومات احلديثة لتحقيق رؤية املنظمات ورس�������التها وأهدافها بأقل 
تكلفة وأس�������رع وقت ممكن. وذلك من خ�������الل ربط، وحتويل، وحتليل املعلومات والبيانات، وع�������رض النتائج على متخذي القرار آنيًا، 
ب�������داًل من االعتماد على األنظمة التقليدية التي تس�������تغرق وقتًا وجهدًا لتجميع وتوثيق واعتماد ونق�������ل املعلومات، وإعداد التقارير 
املطلوبة يف صورة ورقية. ومن هنا يس�������اعد التمكني الذكي The intelligent Empowerment متخذي القرار يف التحول من البحث 

عن املعلومات إلى الوصول الفوري إلى البيانات واتخاذ القرار بصورة دقيقة وسريعة. 
كم�������ا تؤت�������ي الثورة املعلوماتية احلديثة ثمارها من جهة أخرى، بالتنقيب ع�������ن البيانات املطلوبة Data Mining ، وضم املؤتلف وفصل 
املختلف، حس�������ب احلاجة أو الرغبة ملتخذي القرار، أو جمع العناصر املتش�������ابهة، كاإلي�������رادات والنفقات، أضف إلى ذلك القدرة على 

حتدي�������د احليز املالي )الف�������رق بني النفقات وتوقعات اإليرادات و ف�������رص التمويل املتاحة( 
بناًء على املبادرات والسياس�������ات املس�������تهدفة، وكذلك مراقب�������ة، أو محاولة العبث باألصول 
الثابت�������ة، أو الدخول واخلروج من وإلى مناطق جغرافية محددة، واحلصول على تنبيهات 

بالبريد اإللكتروني أو الرسائل القصيرة التخاذ القرارات املناسبة يف حينها. 
وانطالق�������ًا من اجلهود احلثيث�������ة للمملكة لاللتحاق بركب العاملي�������ة، ووصواًل إلى حتقيق 
األهداف املنش�������ودة، تس�������عى وزارة املالي�������ة يف اململكة خالل الفت�������رة القادمة ألمتتة مراحل 
إع�������داد امليزانية العامة وتطبيق نظام )الهايبريون( كأحد أنظمة التخطيط املالي، والذي 
صممت�������ه ش�������ركة أوراكل، ليتوافق مع التخطيط املال�������ي وإعداد التقاري�������ر، ومتكني القادة 
 Government  من اتخاذ القرارات اإلس�������تراتيجية، عبر ش�������بكة معلومات خاصة تس�������مى
يت�������م  أن�������ه  بالذك�������ر  واجلدي�������ر   ،Financial Management Information system GFMIS

اس�������تخدام هذا النظ�������ام يف العديد من املنظم�������ات العاملية  والدول الكب�������رى لدعم وتعزيز 
االستدامة املالية. ويعتبر نظام »الهايبريون« أحدث التطبيقات اآللية يف أنظمة تخطيط 
وإعداد امليزانية العامة، وأبرز جوانب االبتكار احلديثة يف التخطيط املالي الذكي، والذي 
يه�������دف إلى متكني صانع القرار )يف املؤسس�������ة أو الهيئة احلكومي�������ة( من الوصول الفوري 
إل�������ى البيانات املالية عبر شاش�������ات متطورة لدع�������م عمليات )االعتم�������ادات واملوافقات(، يف 
مس�������ار إعداد امليزانية العامة. كم�������ا يهدف تطبيق نظام GFMIS  إل�������ى تطوير التخطيط 
املالي والتوقعات النقدية، وتنفيذ األعمال املتداخلة وتكاملها مبا يس�������مى ب�«اس�������تخبارات 

األعمال«  وكل ما يتعلق بالتعيينات والترقيات تلقائيًا.  
حي�������ث يقوم البرنامج بس�������حب املعلومات الالزمة من النظ�������ام، واخلاصة بأعداد املوظفني 
ودرجاتهم ومس�������مياتهم الوظيفية، والوحدات التنظيمي�������ة التابعني لها، وإدخالها آليًا يف 
نظام »الهايبريون«، ومن ثم معاجلتها واستخدامها يف مراحل إعداد امليزانية؛ األمر الذي 
يكون له أثر كبير يف تقليل املدة الزمنية واجلهد املبذول يف إعداد امليزانية، فضاًل عن دعم 
متخذي القرار مبعلومات أكثر دقة وش�������مولية، وربط عمليات تخطيط املوارد احلكومية، 
بناًء على املبادرات والسياس�������ات احلكومية حسب األولويات اإلستراتيجية للحكومة. كما 
مُيٍكن نظام »الهايبريون« من تقدير امليزانيات لس�������نوات قادمة وفق أس�������س علمية دقيقة؛ 
مم�������ا يدعم مبادرات وبرامج وتطلع�������ات رؤية اململكة 2030، األمر الذي من ش�������أنه أن يعزز 

املكانة الريادية للمملكة محليًا، وإقليميًا، وعامليًا >

،،

،،

kد. عبد العزيز عبد املجيد علي

k ع�سو هيئة التدريب - قط�ع القت�س�د وامليزانية   -  معهد الإدارة الع�مة

تسعى وزارة 
املالية ألمتتة 

إعداد امليزانية 
العامة 

وتطبيق نظام 
)الهايبريون( 
كأحد أنظمة 

التخطيط املالي

مقال

التمكني الذكي »نظام الهايبريون« 
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المقهى اإلداري

هل يجعلك العمل سعيدًا؟

مزايا العمل عن بعد

حتت هذا العنوان نشر موقع »هارفارد بيزنس ريفيو« 
تقريرًا عن سعادة املوظفني يف العمل، أش��ار فيه إلى 
اس��ت��ط��الع أج����راه »غ���ال���وب« ُأج����ري ع��ل��ى 11 ن��وع��ًا من 
ال��ف��ئ��ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي ت��غ��ط��ي ال��ع��دي��د م��ن أنواع 

الوظائف، مبا فيها ممارسة العمل املكتبي 
الزراعة  يف  ال��ع��م��ل  أو  اإلدارة  ت���ول���ي  أو 

والنقل.  والتعدين  والبناء  واإلن��ش��اءات 
الطبقة  عمال  أن  عن  التقرير  ويكشف 

الكادحة ممن يسمون أصحاب الياقات الزرقاء أفادوا 
مبستويات أدنى من السعادة يف جميع املناطق حول 
يتكرر يف مجموعة  ذل��ك  أن  التقرير  ويرصد  العالم، 
كبيرًا؛  تتطلب جهدًا عضليًا  التي  املهن  متنوعة من 
األسماك  وصيد  والتصنيع  والبناء  اإلن��ش��اءات  مثل 
ال��ذي��ن يضعون أنفسهم يف  امل��وظ��ف��ون  وامل��ن��اج��م، أم��ا 
خانة املدير أو املدير التنفيذي أو املسؤول أو املوظفني 
يف املهن الفكرية فإنهم مينحون جودة حياتهم عالمة 

أعلى بقليل من 6 من أصل 10 عالمات >

»تواجد« الموظفين على اإلنترنت
تبني أس��ل��وب ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د يقلل 
م���ن ال��ت��ن��ق��ل م���ن وإل�����ى ال��ع��م��ل؛ مبا 
والتكلفة  الوقت  توفير يف  إل��ى  يقود 
وضغوط العمل. كما أنه-وفقًا ملوقع 
»صلة«-يحقق مرونة يف أداء العديد 
من الوظائف التي يستطيع العامل 
أداءها بعد ترتيب عدد ساعات العمل 
ويحقق  الشخصية.  لظروفه  طبقًا 
ت���ب���ن���ي ه������ذا األس�����ل�����وب ل��ل��ك��ث��ي��ر من 
التكيف  يف  أكبر  إمكانيات  العاملني 
املناخية  الظروف  العمل يف ظل  مع 
ح���ال���ة تعطل  وأي����ض����ًا يف  ال���ص���ع���ب���ة، 

خدمات ووسائل النقل بني املدن  >

األنشطة  بعض  عملك  مت���ارس يف  كنت  إذا 
على شبكة اإلنترنت ال تتعلق مبهام العمل؛ 
اإللكتروني،  ال��ت��س��وق  م��واق��ع  متابعة  م��ث��ل 
تعليقات  ل��ق��راءة  فيسبوك  موقع  تصفح  أو 
اآلخرين على صورك احلديثة، فأنت متهم 
مبا يعرف ب� »التسكع على اإلنترنت« خالل 
العمل. ويعد ذلك املصطلح-وفقًا ملوقع »بي 
ب��ال��ع��رب��ي��ة«-ال��ذي يعني االنخراط  ب��ي س��ي 
بالعمل  تتعلق  اإلنترنت ال  أنشطة على  يف 
خ������الل س�����اع�����ات ال���ع���م���ل ال����رس����م����ي����ة، أحد 
العمل  أماكن  لسلوكيات  املعاصرة  األشكال 

يف  ال��ع��ام��ل��ون  ي��س��رق  ال  وبينما  املنتجة.  غير 
شركة ما السلع أو املنتجات فيها، فإن بيئة العمل املعاصرة وما توفره من أجهزة رقمية عديدة، 

تسمح لكثير من العاملني بسرقة »وقت« الشركة بكل سهولة >
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صفحة ُتعنى برصد 
أبرز ما صدر من الكتب 

اإلدارية الحديثة 
لتقدم وعياً متجدداً 

لتعزيز الثقافة اإلدارية 
من خالل العطاءات 

المتميزة. ويتم إعداد 
الصفحة بالتعاون مع 

اإلدارة العامة للمكتبات 
بمعهد اإلدارة العامة .

متغيرات البيئة المحلية
والتوافق المحاسبي الدولي

تأليف: د.سالم النصراوي، ود.حسني عنيزة.
عمان،  وال���ت���وزي���ع،  ل��ل��ن��ش��ر  ال����رض����وان  دار  الناشر: 

األردن.
سنة النشر: 2019م.

املعايير  وأه����داف  مفهوم  باستعراض  ال��ك��ت��اب  يهتم 
الدولية للمحاسبة وتكييف متغيرات البيئة احمللية 
ب���اجت���اه ال��ت��واف��ق م���ع امل��ع��اي��ي��ر ال��دول��ي��ة للمحاسبة 

ومستويات التأثير يف التوافق احملاسبي. 

القيادة التحويلية وأثرها
في األداء اإلستراتيجي

تأليف: د.أحمد كرمي الهبارنة.
الناشر: دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

سنة النشر: 2019م.
اجلمارك  دائ����رة  يف  تطبيقية  دراس����ة  ال��ك��ت��اب  ي��ق��دم 
األداء  التحويلية يف  ال��ق��ي��ادة  أث���ر  ل��دراس��ة  األردن���ي���ة 

اإلستراتيجي.

النشر المكتبي واإللكتروني
تأليف: د.وليد عبدالفتاح النجار.

القاهرة،  وال���ت���وزي���ع،  للنشر  العلمية  ال����دار  الناشر: 
مصر.

سنة النشر: 2019م.
يعرض هذا الكتاب ما أفرزته التكنولوجيا من وسائل 
واإللكتروني،  امل��ك��ت��ب��ي  ال��ن��ش��ر  م��ث��ل  ح��دي��ث��ة؛  ات���ص���ال 
واإلن���ت���رن���ت، وال��ص��ح��اف��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، وك���اف���ة قنوات 

االتصال يف العصر الرقمي.

إصـدارات



مجموعة أنظمة الشباب والرياضة
في المملكة العربية السعودية

تأليف: أ.وسيم حسام الدين.
الناشر: دار االبتكار للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

سنة النشر: 2019م.
الرياضية  ل��الحت��ادات  األس��اس��ي  النظام  الكتاب  ه��ذا  يتناول 
واللجنة األوملبية العربية السعودية ونظام جمعية الكشافة 

العربية السعودية وتنظيم الهيئة العليا ألندية الفروسية. 

جريمة التحريض
تأليف: أ.محمد عبدالقادر أبو عجالن

مركز الدراسات العربية للنشر  الناشر: 
والتوزيع، القاهرة، مصر.

سنة النشر: 2019م.
ي��س��ل��ط ال���ك���ت���اب ال����ض����وء ع���ل���ى جرمية 
الفلسطيني  ال���ق���ان���ون  يف  ال���ت���ح���ري���ض 
مقارنة مع الشريعة اإلسالمية والقوانني 

املختلفة.

السلوك التنظيمي اإلداري
تأليف: د.عامر عوض.

الناشر: دار أسامة، عمان، األردن.
سنة النشر: 2019م.

التنظيمي،  السلوك  مفهوم  الكتاب  يستعرض 
ت��اري��خ��ه، ومبادئه،  وأن���واع���ه، ودواف���ع���ه، وك��ذل��ك 

ونظرياته، ومساوئه، ودور التنظيم يف اإلدارة.

التنمية اإلدارية



األخيرة

وظائف القطاع اخلاص

k
عبد احلميد العمري

ال توج�������د وصف�������ة جاهزة للطريق اجلاد اله�������ادف إلى زيادة توظيف العمال�������ة الوطنية يف القطاع 
اخل�������اص، إمنا يؤمل أن نتفق على تأس�������يس مرتكزات أساس�������ية تس�������تهدف حتقي�������ق ذلك املطلب 
التنموي املهم جدا، تلك املرتكزات التي قد تتعارض بكل تأكيد مع مصالح قائمة يف سوق العمل 
احمللية، أو حتى على املستوى الكلي لالقتصاد الوطني! أولها تلك املصالح التي قد تصطدم بها؛ 
مصالح ورغبات أرباب ومالك منشآت القطاع اخلاص، وثانيها العمالة الوافدة ذاتها التي تسيطر 
أغلبيتها على املس�������تويات العليا والقيادية والتنفيذية يف تلك املنش�������آت، وثالثها املستفيدون من 
خ�������ارج تلك الش�������ريحتني من هذا التراكم الهائ�������ل للعمالة الوافدة بتلك املاليني منهم يف س�������وق 
العمل احمللية »متس�������ترين، مؤجرين للمحال واملساكن.. إلخ«، وال تقف استفادة الشريحة الثالثة 
عند اس�������تدامة تشوهات السوق فحسب، بل تتسع لتشمل حتى استدامة بقية تشوهات االقتصاد 

الوطني، التي يجري العمل يف الوقت الراهن على قدم وساق ألجل القضاء عليها.
أول تل�������ك املرتك�������زات الالزمة إلعداد منظومة عمل متكاملة، تتص�������دى لتحديات ضعف التوطني 
وزي�������ادة االس�������تقدام، االعت�������راف الكامل بش�������فافية عالية ال س�������قف لها مبا نواجهه من تش�������وهات 
واختالل، الذي يقتضي االعتراف والكشف احلقيقي عن كامل اإلحصاءات واملؤشرات التي تقف 
عليها س�������وق العمل احمللية دون اس�������تثناء ألي واحدة منها، وأن يتم ذلك بش�������كل شهري منتظم، 
يتج�������اوز الوضع الراهن بش�������كل ربع س�������نوي، يعاني تأخ�������ره ألكثر من أربعة أش�������هر، وأن تأتي تلك 
الشفافية عاكس�������ة متاما التفاصيل احلقيقية على أرض الواقع، التي تخدم بصورة فعلية وكفؤة 

متخذ القرار يف الوقت املناسب.
ثان�������ي تلك املرتكزات؛ أن يتم التعامل م�������ع ردود أفعال القطاع اخلاص »أرباب عمل وجتار، قيادات 
عليا من الوافدين، مس�������تفيدين غير مباش�������رين«، جتاه أية إجراءات أو قرارات توطني، بكثير من 
التدقي�������ق واحليطة واحلذر، كونها متوقعة يف رفضها ألية حلول وبرامج تس�������تهدف تغيير الواقع 
الذي اعتادوا عليه. ولعل هذا األمر أحد أقوى األس�������باب التي أفضت طوال س�������نوات ماضية إلى 
فشل كثير من برامج التوطني الكثيرة السابقة، وما احلجج الراهنة ضد »رسوم العمالة الوافدة، 
عدم تغيير مواد إنهاء خدمة العامل املواطن، تقييد االس�������تقدام، التشديد على توطني الوظائف 
العلي�������ا والقيادية، وغيرها« إال غي�������ض من فيض! وهي ردود األفعال الرافض�������ة واملتوقعة من قبل 
تل�������ك األط�������راف، التي يجب التعامل معها بكثير من الصرامة ال الل�������ني، وبكثير من الديناميكية 

ال اجلمود.
س�������يكون م�������ن أهم احلل�������ول املطروحة أم�������ام وزارة العم�������ل، أن تعم�������ل على تدش�������ني برامج توطني 
متخصصة حس�������ب املس�������تويات اإلدارية »وظائف دنيا، وظائف متوسطة، وظائف تنفيذية وعليا«، 
وحسب مستويات األجور الشهرية املدفوعة »دنيا، متوسطة، عليا«، وأن تضع وفقا لذلك منهجية 
متدرج�������ة للتنفيذ، تتصاعد س�������نويا خالل الفترة 2019 �� 2021 حتى تص�������ل إلى أعلى متطلباتها 
بنهاية الفترة، وأن تربط رس�������وم العمالة مبس�������تويات األجور الش�������هرية املدفوعة للعمالة الوافدة 
كنسب مئوية، ال كما هو الوضع الراهن مبالغ مقطوعة، ال تفرق بني عامل يشغل منصبا تنفيذيا 
رفيعا بأجر ش�������هري مرتفع، وآخر مجرد عامل يقبع يف قاع الس�������لم الوظيفي بأجر ش�������هري قد ال 
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