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االفـتتاحـية
تابعنا جميعاً ،ومبزيد من االهتمام والتقدير الأوام��ر
امللكية التي �صدرت م�ؤخراً ،والتي �أكدت لنا جميعاً على
اللقاء
�أن قيادتنا الر�شيدة-يحفظها اهلل-ما�ضية بعزم وبحزم
نحو تدعيم �أ�س�س ودعائم دولتنا الع�صرية ،يف ظل ما
ن�شهده من تغيريات على امل�ستويات :املحلي ،والإقليمي،
والعاملي.
فمنذ �أن تولى خ��ادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان
بن عبدالعزيز ،مقاليد احلكم ،وعقب تن�صيب �صاحب
فضيلة جوبالني لـ «مجلة التنمية اإلدارية» :ال�سمو امللكي الأم�ي�ر محمد ب��ن �سلمان ول�ي�اً للعهد-
القطاع المالي يواجه أكبر تحول في تاريخه يحفظهما اهلل-ث��م �إط�لاق ر�ؤي��ة اململكة 2030؛ اجتهت
اململكة �إلى دعم وحتديث م�ؤ�س�ساتها احلكومية واالرتقاء
والرقمنة طريق المستقبل
ب�أدائها ،وتعظيم �إمكانياتنا االقت�صادية وتنويعها من
خ�لال ج��ذب و��ض��خ امل��زي��د م��ن اال��س�ت�ث�م��ارات ،وتن�شيط
تقرير
احل��رك��ة ال�سياحية باململكة ،وك��ذل��ك االه�ت�م��ام الكبري
مبواردنا الب�شرية و�سواعدنا الفتية من �شبابنا ال�سعودي.
وانطالقاً من حر�ص قيادتنا الواعية-يرعاها اهلل-ف�إنها
مل تتوان عن �إ�صدار الأوام��ر واملرا�سيم امللكية الداعمة
لهذه التوجهات الطموحة ،وتر�سم خريطة م�ستقبل
وط��ن حباه اهلل بقيادة وطنية مخل�صة ومتتلك نظرة
ثاقبة و�ضعته �ضمن �أق��وى  20اقت�صاداً على م�ستوى
العامل ،وهي تعي متاماً �أن معطيات املرحلتني الزمنيتني
منصة «مسار» إلدارة وتطوير الموارد
البشرية..أداء حكومي متميز
الراهنة والقادمة تختلف متاماً عما �سبق وتتطلب �إ�صدار
هذه الأوامر التي حتدد مرتكزاتنا الإ�سرتاتيجية.
وق ��د ج ��اءت الأوام � ��ر امل�ل�ك�ي��ة ال �� �ص��ادرة ب��دم��ج وحت��وي��ل
وتعديل ع��دد من ال ��وزارات والهيئات ال�سعودية ،و�ضخ
استطالع
دم��اء ج��دي��دة م��ن ال ��وزراء وامل���س��ؤول�ين مب��ا يتواكب مع
حركة التغيري والتطوير وال�سعي احلثيث نحو تر�سيخ
دع��ائ��م وط��ن ع�صري طموح وق��وي .فقد ت�ضمنت �ضم
وزارة اخل��دم��ة ال��وط�ن�ي��ة �إل ��ى وزارة ال�ع�م��ل والتنمية
االجتماعية حتت م�سمى «وزارة املوارد الب�شرية والتنمية
االجتماعية» .وحتويل  3هيئات �إلى وزارات هي :الهيئة
العامة لال�ستثمار �إلى «وزارة اال�ستثمار ،والهيئة العامة
هل يفضل الموظفون العمل الجماعي
للريا�ضة �إلى «وزارة الريا�ضة» ،والهيئة العامة لل�سياحة
أم الفردي؟
والرتاث �إلى «وزارة ال�سياحة» .وكذلك تعديل ا�سم وزارة
التجارة واال�ستثمار �إلى «وزارة اال�ستثمار» <
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أوامـر ملكـيـة

تدعم المسيرة التنموية الشاملة للمملكة
ومستهدفات رؤية 2030
دعماً مل�سرية التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها اململكة العربية �إل��ى حتديث هياكل وك�ف��اءة م�ؤ�س�ساتنا احلكومية واالرت�ق��اء
ال�سعودية يف عهد خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن ب�أدائها والنهو�ض بها؛ لتحقيق املزيد من االزده��ار والرفاه،
عبدالعزيز �آل �سعود ،يحفظه اهلل� ،صدرت �أوامر ملكية هادفة وال�سري بخطوات تنموية را�سخة نحو م�ستقبل م�شرق ب�إذن اهلل

التنمية اإلدارية

تعيينات وتكليفات

ك��ذل��ك ف �ق��د ��ش�م�ل��ت الأوام� � ��ر امل�ل�ك�ي��ة ع � ��دداً م��ن ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات،
والتكليفات ل ��وزراء وم�س�ؤولني باملرتبة امل�م�ت��ازة على النحو
التايل:
• ُيعينً �صاحب ال�سمو امللكي الأمري /عبدالعزيز بن تركي بن
في�صل �آل �سعود وزيراً للريا�ضة.
• ُيك ًلف معايل ال��دك�ت��ور /ماجد ب��ن ع�ب��داهلل الق�صبي وزي��ر
التجارة بالقيام بعمل وزير الإعالم بالإ�ضافة �إلى عمله.
• يكلف معايل الأ�ستاذ /ماجد بن عبداهلل بن حمد احلقيل
وزي��ر الإ�سكان بالقيام بعمل وزي��ر ال�ش�ؤون البلدية والقروية
بالإ�ضافة �إلى عمله.
• يعني م�ع��ايل الأ��س�ت��اذ� /أح�م��د ب��ن عقيل اخلطيب وزي��راً
لل�سياحة.
• يعني معايل املهند�س  /خالد بن عبدالعزيز الفالح وزي��راً
لال�ستثمار.
• يعني معايل الأ�ستاذ  /محمد بن عبداهلل بن �صالح العميل
نائباً للأمني العام ملجل�س الوزراء باملرتبة املمتازة.
• يعني ال��دك�ت��ور /منري ب��ن محمود ب��ن �إب��راه�ي��م الد�سوقي
م�ساعداً لوزير االت�صاالت وتقنية املعلومات باملرتبة املمتازة.
• يعني ال��دك�ت��ور� /سامي ب��ن محمد ب��ن عبدالعزيز احلمود
م�ساعداً لوزير ال�صناعة والرثوة املعدنية للتخطيط والتطوير
باملرتبة املمتازة <
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لوطننا و�أبنائه املخل�صني ،وحتقيق م�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة
� ،2030سواء يف تطوير هذا الأداء� ،أو التو�سع يف اال�ستثمار وجذب
امل��زي��د م��ن اال��س�ت�ث�م��ارات ،وم��زي��د م��ن دع��م وتن�شيط احلركة
ال�سياحية �إلى اململكة .وقد �شملت الأوامر امللكية ال�صادرة �ضم
وحتويل وتعديل م�سميات وهياكل عدد من الوزارات والهيئات
احلكومية ،وعدد من التعيينات والتكليفات والإعفاءات لعدد
من ال��وزراء وامل�س�ؤولني باملرتبة املمتازة ،والتي ت�ؤكد على �أن
قيادتنا الر�شيدة ،يحفظها اهلل ،ال تدخر جهداً يف العمل ل�صالح
نه�ضتنا و�أم�ن�ن��ا وا�ستقرارنا ورخ��اء وطننا ومواطنينا ،ومبا
يتنا�سب مع املكانة الدولية املتميزة للمملكة ،وباعتبارها ع�ضو
فاعل �ضمن جمموعة الع�شرين.
وقد ت�ضمنت الأوامر امللكية ال�صادرة ما يلي:
• يعفى معايل الأ�ستاذ� /سليمان بن عبداهلل احلمدان وزير
اخلدمة املدنية من من�صبه.
• ُت�ضم وزارة «اخل��دم��ة املدنية» �إل��ى وزارة «العمل والتنمية
االجتماعية» ،و ُي �ع �دًل ا�سمها ليكون «وزارة امل ��وارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية».
• يعفى م�ع��ايل الأ� �س �ت��اذ /ت��رك��ي ب��ن ع �ب��داهلل ال�شبانة وزي��ر
الإعالم من من�صبه.
• يعفى م�ع��ايل امل�ه�ن��د���س� /إب��راه�ي��م ب��ن عبدالرحمن العمر
محافظ الهيئة العامة لال�ستثمار من من�صبه.
• تحُ � � ًول الهيئة ال�ع��ام��ة لال�ستثمار �إل��ى وزارة با�سم «وزارة
اال�ستثمار».
• ُيعدًل ا�سم «وزارة التجارة واال�ستثمار» �إلى «وزارة التجارة».
• حت � ّول «الهيئة ال�ع��ام��ة للريا�ضة» �إل��ى وزارة با�سم «وزارة
الريا�ضة».
تحُول «الهيئة العامة لل�سياحة والرتاث الوطني» �إلى وزارة
• ً
با�سم «وزارة ال�سياحة».
• ي�ستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية واملالية املطبقة
على الهيئات امللغاة امل�شار �إليها (الهيئة العامة لال�ستثمار،
والهيئة العامة للريا�ضة ،والهيئة العامة لل�سياحة وال�تراث
الوطني) ،على الوزارات امل�شار �إليها (وزارة اال�ستثمار ،ووزارة
الريا�ضة ،ووزارة ال�سياحة).

• تقوم هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء-بالتن�سيق مع من تراه
من اجلهات ذات العالقة-وخالل مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر
من تاريخه بالآتي:
 1ـ ا�ستكمال الإج��راءات الالزمة لإنفاذ مقت�ضى الأم��ر امللكي
مبا يف ذلك نقل وحتديد االخت�صا�صات والأجهزة واملوظفني
والوظائف واملمتلكات والبنود واالعتمادات وغريها.
 2ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوام��ر واملرا�سيم امللكية
وال �ق��رارات ال�ت��ي ت ��أث��رت مب��ا ورد بالبنود ال�سابقة ،واق�ت�راح
تعديلها ،و�إعداد ما يلزم من تنظيمات ومعاجلة الآثار املرتتبة
مبا يتفق مع ما ورد يف تلك البنود وذلك ال�ستكمال الإجراءات
النظامية الالزمة.

ضمن برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية

وزير العدل يستعرض «التطور التشريعي بالمملكة»
بمعهد اإلدارة العامة
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�ألقى معايل وزير العدل ،رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى ،د.وليد بن
محمد ال�صمعاين ،محا�ضرة مبعهد االدارة العامة عن «التطور
الت�شريعي يف اململكة العربية ال�سعودية» ،وذل��ك �ضمن �سل�سلة
اللقاءات الإثرائية التي ينظمها املعهد لربنامج «الدبلوم العايل
للعلوم القانونية».
ورحب معايل مدير عام املعهد ،د.م�شبب بن عاي�ض القحطاين،
مبعايل وزير العدل يف رحاب املعهد ،كما وجه ملعاليه ال�شكر على
موافقته على �إل �ق��اء املحا�ضرة ل�ط�لاب ال��دب�ل��وم ال�ع��ايل للعلوم
القانونية رغم م�شاغله الكثرية.
وقد �أكد معايل د.وليد بن محمد ال�صمعاين ،يف بداية املحا�ضرة،
على �أن معهد الإدارة العامة يعد �أحد ال�صروح العلمية املهمة يف
الت�أهيل والتدريب القانوين ،م�شيداً مبخرجات املعهد القانونية
التي تعد �شهادة على جودة العمل يف املعهد .وقد �أ�شار معاليه �إلى
الفائدة الكبرية ملثل هذه اللقاءات العلمية القانونية.
و�أو� �ض��ح وزي��ر ال�ع��دل لطالب ال��دب�ل��وم ال�ع��ايل للعلوم القانونية
�ضرورة الإحاطة ب�أبعاد امل�س�ألة الت�شريعية يف اململكة ومتيزها عن
غريها من الدول ،م�شرياً �إلى �أهمية درا�سة غايات و�أهداف ومبادئ
ومعايري الت�شريع ،و�أكد على �أن �إ�صدار الت�شريعات ال يتم ملجرد
ملء فراغ ت�شريعي �أو حلاجة ظهرت لدى جهة حكومية �أو خا�صة،
و�إمنا هي عملية تتم وفق �أ�س�س علمية ،حيث �إن الدول التي ت�سعى

�إلى حتقيق تطور ت�شريعي؛ ال بد �أن يكون لديها �سيا�سة ت�شريعية
حتيط ب�ضوابط وغايات و�أه��داف الت�شريع و�ضرورة عدم وجود
ت�ضارب بني الت�شريعات عند التطبيق.
وا�ستعر�ض معايل وزير العدل املراحل التي مر بها الت�شريع يف
اململكة ،ب��دءاً من مرحلة ما قبل �صدور نظام جمل�س ال��وزراء،
وحتى �صدور النظام الأ�سا�سي للحكم ،م�ؤكداً على �أن القوانني
يف اململكة ه��ي ج��زء م��ن ال�شريعة الإ��س�لام�ي��ة وتطبق لأه��داف
ال�سيا�سة ال�شرعية .و�أ� �ش��ار م�ع��ايل د.ول �ي��د ال�صمعاين �إل��ى �أن
ال�شريعة الإ�سالمية متتاز عن غريها من ال�شرائع ب�أنها واقعية
وت�لائ��م ح�ي��اة الب�شر يف ك��ل م�ك��ان وزم� ��ان .و�أو� �ض��ح معاليه �أن
ال�شريعة الإ�سالمية ب َّينت املبادئ والقواعد العامة ب�أحكام ثابتة،
�أما التفا�صيل فجعلتها مرنة ،حيث يتغري احلكم ال�شرعي بتغري
املكان والزمان.
وق��ال معايل ال��وزي��ر �إن جميع القوانني يف اململكة يتحقق فيها
��ش��رط��ان ه�م��ا :ع��دم مخالفة الن�ص ال�شرعي وحتقيق �أه��داف
ال�سيا�سة ال�شرعية ،م�ؤكداً على �أن الت�شريع يف اململكة ي�ستجيب
للتغريات ب�شكل مت�سارع ،و�أن غايات و�أهداف الت�شريع يف اململكة
وا�ضحة ،وت�ضمن حقوق الأفراد .و�أ�شار معاليه �إلى �أن الت�شريع ال
بد �أن يتواكب مع التطور التنموي يف اململكة ،حيث �إن اململكة متر
مبرحلة حتول وطني وال بد للت�شريعات �أن تكون متواكبة معها <

تواصل

التنمية اإلدارية

هل تتذكر آخر معلومة قرأتها اليوم؟
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الإن�سان بفطرته متطلع و�شغوف لال�ستزادة من كل �شيء؛ يدفعه لذلك رغبته الأكيدة يف امتالك
مفاتيح القوة .فهو ي�سعى ب�شكل دائم وحثيث المتالك م�صادرها مبختلف �أ�شكالها ،وال �شك يف �أن
املعلومات واملعرفة تعتربان من �أدوات هذه القوة التي ي�سعى للح�صول عليها ،بل هما يف نظره رديف
للهيمنة وال�سلطة.
ولكن ه��ذه الرغبة اجلامحة يف امتالك املزيد من املعلومات قد تتحول لنقطة �ضعف يف ع�صرنا
احلا�ضر ،خ�صو�صاً �إذا كان التعر�ض لها ب�شكل ع�شوائي ومكثف .فالعامل اليوم ينتج كميات هائلة من
املعلومات تفوق ما �أنتجته الب�شرية يف تاريخها.
وقد �ساهم يف ذلك التطور التقني الهائل وانت�شار الو�سائط الإلكرتونية بني �أفراد املجتمع؛ مما �أتاح
امل�شاركة يف �صناعة املحتوى وبثه على نطاق وا�سع ( .)User Generated Contentوالذي بدوره
ت�سبب يف �أحيان كثرية يف تقدمي وجبات معلوماتية �سريعة ب�أقل جهد وبالطبع �أقل موثوقية.
و�أم��ام ه��ذا الكم الهائل من املعلومات تف�شل قدرتنا على التعامل مع احلمل الزائد منها« ،فنحن
ال نتذكر الأ�شياء بطريقة خاطئة فقط ،بل ال نعلم حتى �أننا نتذكرها بطريقة خاطئة»؛ وال�سبب
�أن ال��ذاك��رة�-أم��ام فو�ضى املعلومات التي تتعر�ض لها يومياً-ي�صعب عليها ترميز ه��ذه املعلومات
وا�سرتجاعها ب�شكل دقيق.
قبل الع�صر الرقمي احلايل كان هناك ما يعرف بع�صر ندرة املعلومات ( )Under Information
حيث �صعوبة الو�صول للمعلومات املتوفرة والتحكم مب�صادرها� .أما الآن فهناك حالة مناق�ضة متاماً
تو�صف بالإغراق املعلوماتي (  ) Information Overloadحيث الكم الهائل منها .وال �شك يف �أن
كلتا احلالتني �سلبيتان وتربكان العقل وجتعالنه يف حالة من ال�شتات وعدم اليقني .بل يرى بع�ض
املتخ�ص�صني �أن عدم امتالك الفرد للمعلومات قد يكون �أخف �ضرراً من التعر�ض لكميات هائلة منها
تكون مربكة له وي�صعب الربط بينها ومعاجلتها؛ فنق�ص املعلومات قد ي�سبب اجلهل ،ولكن امتالك
�أن�صاف معلومات قد ي�سبب حالة من اجلهل املركب وهي �أخطر بال �شك.
وتكمن خطورة تكري�س اجلهل املركب لدى املتلقي عندما ي�شعر بامتالك املعرفة بينما هو يف حقيقة
الأمر مل يقدر على ا�ستيعاب الكم الهائل من املعلومات التي تعر�ض لها؛ مما ي�ؤدي �إلى تدنى جودة
قراراته وتباين وا�ضح يف �أحكامه .وكما هو معلوم فالقرارات اجليدة تتكون من ( )%90معلومات
دقيقة� ،أما الباقي يتعلق بكيفية ا�ستغالل تلك املعلومات و�إدارتها.
كما �أن الإغراق املعلوماتي ي�ضع املتلقي �أمام واقع ي�صعب فيه التفريق بني احلقائق وال�شائعات ،بل �إن
حقائق كثرية معر�ضه لل�ضياع واالختفاء و�سط املحيط املتالطم من املعلومات.
وهناك �إ�شكالية اخرى للإغراق املعلوماتي تتحدد يف �أن عقل املتلقي ومع تخمة املعلومات وكثافتها
�سيهزم وقد يدفعه ذلك لالكتفاء بالق�شور وامل��رور العابر .ورمب��ا يحدث ما هو �أ�سوء عندما يعلن
القطيعة املعرفية؛ نظراً ل�صعوبة ا�ستيعاب هذا الكم الهائل من املعلومات التي يتعر�ض لها يومياً.
وبطبيعة احلال ف�إن ال�ضرر يختلف من �شخ�ص لآخر لكنهم جميعاً يف نهاية الأمر يعانون ب�شكل كبري
من عدم القدرة على حتويل هذا الكم الهائل من املعلومات �إلى معرفة حقيقية.
ً
قدرنا جميعاً يف هذا الع�صر الرقمي �أننا نتعر�ض ب�شكل م�ستمر ومكثف لكميات هائلة جدا من املعلومات
تفوق قدرتنا على امت�صا�صها ،حتى لو ا�ستنفدنا معظم وقتنا لإجناز هذه املهمة .وان كان هناك من
اقرتاح ب�سيط ُيقدًم يف نهاية املقال-للتخفيف من الآثار ال�سلبية لفو�ضى املعلومات ولتنظيم حياتنا
ومحيطنا وحتى �أفكارنا-فعلى املتلقي العادي -ولي�س الباحث املتخ�ص�ص �-أن يقلل قدر الإمكان من
الإغراق يف تفا�صيل معلومات ال يحتاجها و�أن يبتعد عما هو غري جوهري منها وفائ�ض عن حاجته <

تقرير

بالتعاون مع جمعية املحا�سبني القانونيني الربيطانية ومب�شاركة خرباء دوليني

معهد اإلدارة العامة ينظم ملتقى
«التحول الرقمي المالي في المملكة»
َّ
نظ��م مركز الأعم��ال مبعهد الإدارة العام��ة ملتقى «التح��ول الرقمي املايل يف اململك��ة» ،بالتعاون مع
جمعي��ة املحا�س��بني القانونيني املعتمدي��ن الربيطانية .وق��د ناق�ش امللتقى واقع وم�س��تقبل التحول
الرقم��ي يف القط��اع املايل ال�س��عودي من خ�لال �أمتتة العملي��ات ،ورقمنة ج��داول �أعمال ال�ش��ركات،
وحماية الأ�ص��ول و�إدارة التكاليف ،والتخطيط الإ�سرتاتيجي ،وتهيئ��ة البيئة االقت�صادية املنا�سبة
ِّ
واملحفزة للنمو االقت�صادي امل�ستدام يف اململكة التي تلبي تطلعات املواطنني وفق ر�ؤية اململكة .2030
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التنمية اإلدارية

،،

د.م�شبب القحطاين:
التحول الرقمي ي�سهم يف
تهيئ��ة البيئ��ة االقت�صادي��ة
للنمو امل�ستدام

ر�ؤية 2030

امللتقى من داخل وخارج اململكة وكذلك من للتطوير �أي�ضاً» .و�أب��رزت جوبالين �إ�سهام
املتخ�ص�صني ،وهو ما ظهر يف جل�سات امللتقى جمعية املحا�سبني القانونيني املعتمدين
املتميزة واخلرباء املميزين يف املجالني املايل الربيطانية يف تطوير �أ��س��ال�ي��ب العمل يف
املجال املايل واملحا�سبي مل�ؤ�س�سات القطاعني
واالقت�صادي.
احلكومي واخلا�ص.
حتديات وفر�ص
حت ُّول حما�سبي
ث��م �أل�ق��ت �سعادة رئي�سة جمعية املحا�سبني
ال �ق��ان��ون �ي�ين امل �ع �ت �م��دي��ن ال�بري �ط��ان �ي��ة يف وع �ق��ب ذل ��ك� ،أل �ق��ى ع���ض��و ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري��ب
ال�شرق الأو�سط ،ال�سيدة ف�ضيلة جوبالين ،بقطاع املحا�سبة مبعهد الإدارة العامة �أ�.سعد
كلمة عربت فيها عن �سعادتها بامل�شاركة يف الهوميل كلمة معهد الإدارة العامة ،بعنوان
�أع�م��ال ه��ذا امللتقى ،ووج�ه��ت التحية ملعهد (دور التحول الرقمي املحا�سبي يف تر�سيخ
الإدارة ال�ع��ام��ة على تبني ب��رام��ج التحول احل�ك��وم��ة) ع�ّب�رّ فيها ع��ن التطور املت�سارع
الرقمي امل ��ايل .و�أ� �ش��ارت ج��وب�لاين �إل��ى �أن يف الأن�ظ�م��ة ال��ذك�ي��ة وال��ذك��اء اال�صطناعي
جمعية املحا�سبني القانونيني املعتمدين الذي حقق مرونة �أكرب يف معاجلة البيانات
ال�بري�ط��ان�ي��ة ت���س�ع��ى ل�ت�ق��دمي ال �ع��دي��د من املالية و�ساهم يف تو�سيع ن�ط��اق التحوالت
ب��رام��ج ال��دع��م ال�ع�ل�م��ي ل�ل�ت�ح��ول ال��رق�م��ي غ�ير امل�سبوقة يف االقت�صاد وامل��ال�ي��ة .و�أك��د
املايل .وقالت ال�سيدة ف�ضيلة جوبالين�« :إن ال �ه��ومي��ل �أن ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ي �ع��د �أح��د
املالية تواجه �أكرب عملية حتول يف تاريخها محفزات النمو يف القطاع املايل ،و�أنه ميثل
م��ن خ�ل�ال ب��رام��ج ت�ع�ل��م الآل � ��ة وال��رق�م�ن��ة يف ال�ق�ط��اع احل�ك��وم��ي عملية ال�ت�ح��ول �إل��ى
والذكاء اال�صطناعي وغريها من التقنيات .من��اذج عمل رقمية وت��وف�ير ق�ن��وات جديدة
و�أ� �ض��اف��ت ج��وب�لاين« :م��ع ت��زاي��د املناف�سة ت�سهم يف منو اخلدمات الإلكرتونية .و�أ�شار
وت� �ط ��ور ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا زادت ال �ت �ح��دي��ات ال �ه��ومي��ل �إل ��ى �أن ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي يوفر
ال �ت��ي ت��واج��ه ال �ت �ح��والت امل��ال �ي��ة ال��رق�م�ي��ة التكلفة واجلهد وحت�سني الكفاءة واجلودة
والتعامالت املالية مع تزايد الفر�ص املتاحة وت�ب���س�ي��ط الإج � � � ��راءات ،وت �ق ��دمي خ��دم��ات
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ب ��د�أت �أع �م��ال امللتقى بكلمة �أل�ق��اه��ا معايل
م��دي��ر ع��ام معهد الإدارة ال�ع��ام��ة د.م�شبب
ال �ق �ح �ط��اين� ،أك � ��د ف �ي �ه��ا ع �ل��ى �أن امل�ل�ت�ق��ى
ي�ستهدف الإ�سهام يف حتقيق �أه��داف ر�ؤي��ة
امل�م�ل�ك��ة  ،2030وال �ت��ي ي��رع��اه��ا م �ق��ام خ��ادم
احل ��رم�ي�ن ال �� �ش��ري �ف�ين امل �ل ��ك � �س �ل �م��ان ب��ن
ع �ب��دال �ع��زي��ز ،و� �س �م��و ويل ال �ع �ه��د ��ص��اح��ب
ال�سمو امللكي الأم�ير محمد بن �سلمان بن
ع�ب��دال�ع��زي��ز ن��ائ��ب رئ�ي����س جم�ل����س ال� ��وزراء
ووزير الدفاع ،يحفظهما اهلل .و�أ�شار معاليه
�إلى �أن التحول الرقمي هو مو�ضوع ال�ساعة
يف املجال املايل واالقت�صادي يف ال�سعودية؛
ن�ظ��راً ل��دوره يف تهيئة البيئة االقت�صادية
املنا�سبة للنمو االقت�صادي امل�ستدام .وقال
م��دي��ر ع ��ام امل �ع �ه��د�« :إن ال �ت �ح��ول ال��رق�م��ي
ي �ت��م م ��ن خ �ل�ال ت �ب �ن��ي ودع � ��م ال �ت �ع��ام�لات
الإل�ك�ترون�ي��ة ورف��ع ك�ف��اءة العمليات املالية
وط� � ��رح ال �ت �ح �� �س �ي �ن��ات وت �ف �ع �ي��ل امل �ن �� �ص��ات
الرقمية» .م�شرياً �إلى تقدمي املعهد لربامج
ت��دري �ب �ي��ة مل�ن���ص��ة اع �ت �م��اد ال �ت��اب �ع��ة ل� ��وزارة
املالية �شهدت تفاع ً
ال ك�ب�يراً م��ن الأج�ه��زة
احلكومية� ،إلى جانب تنفيذ املعهد لثالثة
ب��رام��ج ت��دري �ب �ي��ة م�ح��ا��س�ب�ي��ة ع��ن ب �ع��د من
خ�لال من�صة �إث��رائ��ي .و�أب ��رز معاليه عمل
املعهد على حتويل براجمه للقدرة الواحدة
�إلى برامج �إلكرتونية ُتن َّفذ عن بعد ،م�شيداً
باالهتمام والتفاعل الكبري ال��ذي حظي به

تقرير
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�إب��داع �ي��ة ،وم���س��اع��دة احل�ك��وم��ة يف التو�سع
واالن�ت���ش��ار وال��و� �ص��ول ل�شريحة �أك�ب�ر من
اجلمهور.
وق ��ال ع���ض��و ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��ب ب��امل�ع�ه��د�« :إن
اجل �ه��ات احل �ك��وم �ي��ة ت �ط��رح ح��ال �ي �اً ب��رام��ج
متكاملة ت�سهم يف توظيف منظومة رقمية
كاملة» .م�شرياً �إلى برامج التحول الرقمي
يف معهد الإدارة ال�ع��ام��ة م��ن خ�ل�ال تبني
�إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة رق�م�ي��ة يف امل �ع �ه��د ،وحت��دي��د
م�ت�ط�ل�ب��ات ال �ت �ح��ول واخل �ط��ط الت�شغيلية
امل �ط �ل��وب��ة ل �ل �ت �ح��ول وت �خ �ط �ي��ط ال�ع�م�ل�ي��ات
وم��واج �ه��ة حت��دي��ات ال �ت �ك��ام��ل ال��رق �م��ي يف
املعهد .و�أف��اد الهوميل ب�أن املعهد �سعى �إلى
تطوير رقمنة املوارد عرب النظام املحا�سبي
وامل�شرتيات وامل��وارد الب�شرية وامل�ستودعات
وامل�ي��زان�ي��ة وال���ص�ي��ان��ة .و�أ� �ض��اف ال�ه��ومي��ل:
«اع �ت �م��د امل�ع�ه��د ع�ل��ى ن �ظ��ام ذك ��اء الأع �م��ال
لتوظيف التقنية يف ا��س�ت�خ��دام املعلومات
اللحظية ذات املوثوقية الكبرية لتح�سني
ج� ��ودة ات� �خ ��اذ ال� �ق ��رار يف ال ��وق ��ت امل�ن��ا��س��ب
وبالأ�سلوب املنا�سب» .ولفت الهوميل �إل��ى
�أن ا�ستخدام التقنية يف الربامج املحا�سبية
�ساهم يف تفعيل حوكمة التطبيق ،وزاد حجم
امل�ع�ل��وم��ات امل��ال�ي��ة .وق ��ال ال�ه��ومي��ل« :نحن
مقبلون على نقلة كبرية يف النظام املحا�سبي
يف ال�سعودية من خالل نظام برجمي محكم
تعمل عليه وزارة املالية» .و�أو�ضح الهوميل
�أن التحول الرقمي �ساهم يف حتول �أ�ساليب
العمل يف العديد من القطاعات االقت�صادية
واملالية �أ�سهم يف خلق فر�ص عمل جديدة
ومبتكرة.

من�صة «اعتماد»

و�أل �ق��ى ��س�ع��ادة وك�ي��ل وزارة امل��ال�ي��ة ل���ش��ؤون
التقنية والتطوير �أ�.أحمد ال�صويان ،كلمة
ع��ن (م�ن���ص��ة اع �ت �م��اد ودوره � ��ا يف ال�ت�ح��ول
ال��رق�م��ي امل��ايل وحت��دي��داً خ��دم��ات تعوي�ض
العاملني) .و�أكد ال�صويان �أن اململكة �ضمن

�أك�بر  20اقت�صاداً يف العامل ،م�شرياً �إل��ى �أن
امليزانية العامة يف اململكة يتم تخطيطها
وتنفيذها ب�شكل م��رك��زي ل�ع��دد  450جهة
حكومية؛ ولهذا عملت ال��وزارة على �إن�شاء
من�صة رقمية واح ��دة �ستمثل نقلة نوعية
كبرية للمملكة لتحقيق الكفاءة والرقابة.
و�أ� �ش��ار ال���ص��وي��ان �إل��ى �أن ن�سبة تعوي�ضات
ال �ع��ام �ل�ين ت���ص��ل �إل� ��ى  %50م ��ن امل �ي��زان �ي��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ،و�أن اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة
باململكة كثرية وموزعة على مناطق اململكة
امل�خ�ت�ل�ف��ة ،يف ح�ي�ن ال ي�ت��وف��ر دل �ي��ل م��وح��د
للحقوق واملزايا املالية للموظفني مع كرثة
الإج��راءات وا�ستخدام التعامالت الورقية؛
وهو ما �أدى �إلى عدم توفر بيانات تف�صيلية
وع � � ��دم ال� � �ق � ��درة ع� �ل ��ى ال �ت �خ �ط �ي��ط امل� ��ايل
لتعوي�ضات العاملني و�صعوبة الرقابة ،وهو
ما �أدى �إلى تطوير نظام (�صرف).
وق ��ال ال �� �ص��وي��ان :مت ت�ط��وي��ر ن �ظ��ام جديد
لإدارة املدفوعات من خالل من�صة اعتماد،
حيث تقوم وزارة املالية م��ن خ�لال من�صة
اعتماد ب�إر�سال الرواتب �إلى �أنظمة م�ؤ�س�سة
النقد للربط م��ع ن�ظ��ام �سريع ،ث��م حتويل
الرواتب حل�سابات املوظفني» .و�أو�ضح وكيل

وزارة املالية �أن �إدارة تعوي�ضات العاملني
واجهت جمموعة من التحديات يف تطبيق
النظام ،مثل� :ضعف البنية التحتية التقنية
ل �ب �ع ����ض اجل � �ه ��ات احل �ك ��وم �ي ��ة ،و� �ص �ع��وب��ة
ارتباطها بنظام �صرف .وب�َّينَنَّ ال�صويان �أن
ال�ن�ظ��ام يتميز ب��احل���ص��ول ع�ل��ى امل�ع�ل��وم��ات
التف�صيلية للحقوق وامل��زاي��ا وامل�ساهمة يف
تطبيق م�شروع احل�ساب املوحد للحكومة.
و�أ� �ش��ار ال�صويان �أن ال ��وزارة قامت م��ؤخ��راً
ب��إر��س��ال � 50أل��ف م�سري و 27مليون عملية
مالية من خالل النظام.

ن�ضج اخلدمات

كما قدَّم مدير �إدارة التميز بالهيئة العامة
للزكاة وال��دخ��ل املهند�س ع�ب��داهلل الفنتوخ
ورق��ة ب�ع�ن��وان( :جت��رب��ة الهيئة يف التحول
ال��رق�م��ي) ،م ��ؤك��داً �أن �أه��م ممكنات حتقيق
�إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ت�ت�م�ث��ل يف ال��رق�م�ن��ة
وال�ب�ي��ان��ات والتحليل وال�شفافية واليقني
ال �� �ض��ري �ب��ي .و�أ� � �ش� ��ار ال �ف �ن �ت��وخ �إل � ��ى وج ��ود
ن ��وع�ي�ن م ��ن م �� �ش��اري��ع ال �ت �ح ��ول ال��رق �م��ي
بالهيئة :الأول للم�ستفيد خ ��ارج الهيئة،
وال �ث��اين داخ��ل الهيئة .وم��ن �أه��م م�شاريع
التحول الرقمي للم�ستفيد خ��ارج الهيئة:

التنمية اإلدارية

التطبيقات واخلدمات الإلكرتونية ،مثل:
تطبيق ��ض��ري�ب��ة ال�ق�ي�م��ة امل���ض��اف��ة وخ��دم��ة
فو�ض ،وتطوير وتب�سيط من��اذج الإق��رارات
ل�ت�ح���س�ين جت��رب��ة امل �ك �ل��ف ،و�أداة م�ح��رك
املخاطر ،والنموذج الت�شغيلي للفح�ص� .أما
�أهم م�شاريع التحول الرقمي داخل الهيئة
فتتمثل يف ال�ت�ح��ول م��ن الأ��س��ا���س النقدي
�إلى �أ�سا�س اال�ستحقاق ،ونظام �إدارة عالقات
امل�ك�ل�ف�ين ،وذك ��اء الأع �م��ال ،ول��وح��ة الأداء،
ومن�صة الإج � ��راءات ،ون�ظ��ام �سهل ،ونظام
م�ع�ك��م ،ون �ظ��ام ف��اح����ص .و�أك ��د ال�ف�ن�ت��وخ �أن
الوزارة حققت تطوراً كبرياً يف م�ؤ�شر ن�ضج
اخلدمات الإلكرتونية حيث ت�أتي الهيئة يف
الفئة البالتينية.
و�أك � � � ��د �أم � �ي ��ن ع� � ��ام ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال �� �س �ع��ودي��ة
للمحا�سبني القانونيني د�.أح�م��د املغام�س
�أن امل �م �ل �ك��ة ح��ر� �ص��ت ع �ل��ى ت �ط��وي��ر مهنة
امل�ح��ا��س�ب��ة وامل��راج �ع��ة؛ ل ��دوره ��ا يف تعزيز
االقت�صاد الوطني ،و�أن اململكة ت�شهد حراكاً
ك �ب�يراً لتعزيز اال��س�ت�ث�م��ار ورف ��ع م�ساهمة
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص يف ال �ن��اجت امل�ح�ل��ي ،ورف��ع
ن�سبة اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر .و�أو�ضح

تكنولوجيا رقمية

وق ��د ا��س�ت�ع��ر��ض��ت � �س �ع��ادة رئ�ي���س��ة جمعية
امل� �ح ��ا�� �س� �ب�ي�ن ال� �ق ��ان ��ون� �ي�ي�ن امل �ع �ت �م��دي��ن
الربيطانية يف ال���ش��رق الأو� �س��ط ،ال�سيدة
ف�ضيلة جوبالين ،تقرير اجلمعية بعنوان:
(الفر�ص التكنولوجية للوظيفة املالية)،
�أك��دت من خالله على �أن التحول الرقمي
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حت ُّول قادم

د.امل �غ��ام ����س وج� ��ود ن��وع�ي�ن م��ن ال�ت�ح��ول
ال��رق �م��ي امل � ��ايل :الأول خ ��دم ��ات م��ال�ي��ة
تقدمها امل�ؤ�س�سات املالية ،والثاين �أعمال
املحا�سبة والعمليات االقت�صادية .و�أ�شار
�إل��ى برنامج ق ��وام ،ال��ذي ي�ستهدف ن�شر
القوائم املالية الإلكرتونية ،حيث �ألزمت
ال �ه �ي �ئ��ة ك ��ل م �ح��ا� �س��ب ق ��ان ��وين ب ��إر� �س��ال
القوائم املالية بلغة برجمة معينة ت�ساعد
يف ا�ستخال�ص البيانات املالية وتبادلها
�آل�ي�اً .وق��ال د.املغام�س« :نتوقع �أن ت�سهم
تقنية «البلوك ت�شني» يف جناح ا�ستخدام
هذا الربنامج ،و�أن َمنْ �سيقود هذا التحول
هو القطاع احلكومي واخلا�ص والتعليم».
و�أ�ضاف«:التحول املايل الرقمي قادم
وال بد من �إعداد دار�سي املالية واملحا�سبة
لهذا التحول».

هو ا�ستخدام التكنولوجيا الرقمية اجلديدة
وال�سريعة ،وتوظيف احلو�سبة ال�سحابية،
�إل ��ى ج��ان��ب ا� �س �ت �خ��دام ال �ب �ي��ان��ات م��ن �أج��ل
�إ�صدار التحليالت والتقارير ،والتنقيب عن
البيانات ،والربامج احلا�سوبية ،والتخزين.
و�أ�شارت جوبالين �إلى �أن ما يدفع للتحول
ال��رق �م��ي يف ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص واحل�ك��وم��ي
زيادة حجم البيانات وزيادة وترية العمليات
و�سرعتها .وا�ستعر�ضت ج��وب�لاين فر�ص
ال�ت�ح��ول ال��رق�م��ي امل ��ايل م��ن خ�ل�ال �أمت�ت��ة
العمليات وت�ق��دمي التحليالت واحلو�سبة
ال�سحابية والأم ��ن ال�سيرباين وا�ستخدام
م ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي وال ��ذك ��اء
اال�صطناعي والبلوك ت�شني.
ث��م ُع�ق��دت جل�سة ع��ن ال��ذك��اء اال�صطناعي
ودوره يف دع��م الأع�م��ال التجارية واملالية،
قدمها ال�سيد �أري��ف كاليم مدير املبيعات
التقني ،و�أعقبها جل�سة عن م�ستقبل املالية
وال �ت �ح��والت ال�ت��ي ي�شهدها ال�ق�ط��اع ال�ع��ام
حالياً قدمها �أح��د �شركاء �شركة PwC
ال�شرق الأو��س��ط ال�سيد وائ��ل �أب��و زك��ي ،ثم
قدم ال�سيد �شاهد خان �أحد م�س�ؤويل �شركة
 Oracleجل�سة عن التحوالت التقنية <

إدارية
وثيقة
متابعات

نظام املجلس األعلى للجامعات

يف اخلام�س ع�شر من ربيع الآخر لعام 1393هـ� ،أ�صدر امللك في�صل بن عبدالعزيز �آل �سعود �أمر ًا ملكي ًا باملوافقة على نظام
املجل�س الأعلى للجامعات.

الرقم :م 10 /
التاريخ1393 /4/ 15 :هـ
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بعون اهلل تعالى
نحن في�صل بن عبدالعزيز �آل �سعود
ملك اململكة العربية ال�سعودية
بعد االط�لاع على املادتني « »20 ،19من نظام جمل�س ال��وزراء ،ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم ( )38وتاريخ /10 /22
1377هـ.
وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم ( )395وتاريخ 1393 /4 /3هـ
نر�سم مبا هو �آتٍ
�أو ًال :املوافقة على نظام املجل�س الأعلى للجامعات بال�صيغة املرفقة لهذا.
ثانياً :على ٍّ
كل من نائب رئي�س جمل�س الوزراء ورئي�س اللجنة العليا ل�سيا�سة التعليم ووزير املعارف تنفيذ مر�سومنا
هذا <
من مقتنيات مركز المعلومات و الوثائق بمعهد اإلدارة العامة

التنمية اإلدارية

لوائح
أنظمة وو لوائح
أنظمة

العقوبات االقتصادية..ضرورة دولية

د.أسامة بن غامن العبيدي
أستاذ القانون العام – معهد اإلدارة
العامة – الرياض

يعترب خرقاً للقانون الدويل ،وال�شرعية الدولية ممثلة يف املواثيق
والعهود واالتفاقيات الدولية ومبادئ القانون الدويل ،كما تهدف
هذه العقوبات �إلى حرمان الدول املعا َقبة من اال�ستفادة من الفعل
�أو ال�سلوك املخالف ومنعها م�ستقب ً
ال من تكرار هذه التجاوزات
والأع�م��ال املخالفة من خ�لال �إح��داث �أك�بر �ضرر اقت�صادي على
الدولة التي ُت َط َّبق عليها هذه العقوبات؛ حتى متتثل لل�شرعية
الدولية ،فمث ً
ال فر�ض االحتاد الأوروب��ي عقوبات اقت�صادية على
النظام ال�سوري وا�ستهدفت العقوبات اجلديدة �شركات و�أ�شخا�صاً
م��وال�ين للنظام ال���س��وري .و�شملت جتميد �أم ��وال �شركات ومنع
ه�ؤالء الأ�شخا�ص من الدخول �إلى �أرا�ضي االحتاد الأوروبي .كما
قام االحتاد الأوروبي بتجميد �أموال عدد من ال�شركات ال�سورية،
و�أوقف كذلك التعامل مع البنك املركزي ال�سوري .كذلك فر�ضت
الواليات املتحدة والعديد من الدول الأخرى عقوبات اقت�صادية
على �إيران ،وال�سيما على التحويالت املالية للم�صارف الإيرانية،
وحظر واردات الغاز والتجارة .وختاماً ،نلفت النظر �إلى �أن �إيران
ت�شهد هبوطاً ح��اداً يف �صادراتها النفطية ،وت��ده��وراً يف عملتها،
وتفاقماً يف الت�ضخم ،وتراجعاً يف الإنتاج ال�صناعي ،وت�ضاعفاً يف
البطالة؛ ب�سبب العقوبات الغربية عليها ب�سبب برناجمها النووي
املثري للجدل <
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العقوبات االقت�صادية الدولية هي الإجراءات الدولية االقت�صادية
التي تتخذها اجلماعة الدولية منْ دول ومنظمات دولية �ضد من
ينتهك ويخل بااللتزامات القانونية الدولية وهي �إجراء جربي،
مبعنى �أن�ه��ا ُت�ط� َّب��ق على ال��دول امل�ستهدفة ب�شكل ق���س��ري ،و�أن�ه��ا
تنال وت�ؤثر على امل�صالح االقت�صادية لتلك ال��دول .وتطبق هذه
العقوبات ملواجهة الإخ�لال بااللتزامات القانونية الدولية� ،أي
نتيجة لوقوع عدوان �أو تهديد بالعدوان على العالقات الدولية،
�سواء ال�سيا�سية �أو االقت�صادية .وت�ستهدف تلك العقوبات �إ�صالح
�سلوك الدولة املتعدية وحماية م�صالح
ال ��دول الأخ ��رى واحل �ف��اظ على ال�سلم والأم ��ن ال��دول�ي�ين ،وهي
تختلف ع��ن ال�ضغوط االق�ت���ص��ادي��ة ال�ت��ي ت�ستهدف ال��دول��ة بها
حتقيق م�صاحلها والت�أثري على �سيا�سات الدول الأخرى.
وتعد العقوبات االقت�صادية �أداة فعالة ،وقد ازدادت فاعليتها يف
وقتنا احلايل؛ نظراً لأهمية االقت�صاد يف حياة الدول وال�شعوب،
ون�ظ��راً ال�ستخدامها يف حتقيق �أه��داف �سيا�سية من قبل ال��دول
التي تفر�ض مثل تلك العقوبات على الدولة املتعدية .فقد �أكد
ميثاق الأمم املتحدة يف امل��ادة ( )1منه على �أن الهدف الرئي�سي
من �إن�شاء هيئة الأمم املتحدة هو احلفاظ على ال�سالم والأم��ن
الدوليني من خالل التدابري الواردة يف الف�صل ال�ساد�س من �أجل
الت�سوية ال�سلمية للمنازعات �أو الإج ��راءات الق�سرية املن�صو�ص
عليها يف الف�صل ال�سابع.
و�إذا �أمعنا النظر يف ميثاق الأمم املتحدة :امل�س�ؤولية الدولية يف
حفظ الأمن وال�سلم الدوليني على عاتق جمل�س الأمن الدويل،
�سنجد �أن املجل�س ُمنح �سلطات تقديرية وا�سعة مبوجب الف�صل
ال�سابع م��ن امليثاق لتحديد و�إ� �ص��دار ال �ق��رارات يف احل��االت التي
تهدد الأم��ن وال�سالم الدوليني .كما �أعطى امليثاق ملجل�س الأمن
احلق يف ممار�سة �سلطاته بفر�ض عقوبات �سيا�سية �أو دبلوما�سية
�أو اقت�صادية �أو اتخاذ �إجراءات ع�سكرية حل�سم النزاع ،كما ورد يف
املادتني ( )41و ( )42من امليثاق.
وال�ه��دف م��ن العقوبات االقت�صادية ال�ت��ي ُتفر�ض على دول��ة ما
هو �إجبار ه��ذه الدولة على التخلي عن ال�سلوك �أو العمل الذي

اللقاء

ف�ضيلة جوبالين رئي�سة جمعية املحا�سبني القانونيني املعتمدين الربيطانية:

القطاع المالي يواجه أكبر تحول في تاريخه
والرقمنة طريق المستقبل
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�أك��دت ف�ضيل��ة جوب�لاين رئي�س��ة جمعي��ة
املحا�سبني القانونيني املعتمدين الربيطانية
يف منطقة ال�شرق الأو�سط �أن القطاع املايل
يواج��ه �أك�بر حت��ول يف تاريخ��ه؛ نتيجة
ظهور تقنيات ال��ذكاء اال�صطناعي وذكاء
الأعم��ال والرقمن��ة ،مما يدع��و �إىل تبني
هذه التقنيات يف الوظائ��ف املالية ،والتي
ِّ
توف��ر الوق��ت واجلهد حُ
وت ِّق��ق م�ستويات
�أعل��ى م��ن الكف��اءة والتنظي��م يف
الوظيفة املالية ،وعلى العاملني
يف القط��اع امل��ايل تع ُّل��م ه��ذه
التكنولوجي��ا وا�ستخدامه��ا
بفعالي��ة .التق��ت جمل��ة
التنمي��ة الإدارية رئي�سة
اجلمعي��ة للحديث عن
حتوالت القطاع املايل
ودوره يف دعم حتقيق
ر�ؤي��ة اململك��ة ،2030
و�إليكم التفا�صيل.
أجرى الحوار :سامح الشريف

تعليم وتطوير
> ه��ل ب��الإم��ك��ان �إع��ط��ا�ؤن��ا ن��ب��ذة عن
جمعية املحا�سبني القانونيني املعتمدين
الربيطانية؟
تعد جمعية املحا�سبني القانونيني املعتمدين
الربيطانية هي الهيئة العاملية للمحا�سبني

املحرتفني ،حيث تقدم م�ؤهالت ذات �صلة
بالأعمال التجارية من الفئة الأول��ى ،من
حيث التطبيق والقدرة والطموح ،يف جميع
�أن �ح��اء ال �ع��امل؛ ن �ظ��راً ل��وج��ود �سعي حثيث
للح�صول على وظيفة مميزة يف املحا�سبة
والتمويل والإدارة.

وتخدم هذه اجلمعية � 219ألف ع�ضو و527
�ألف طالب ،مبا يف ذلك ال�شركات التابعة ،يف
 179دولة؛ مما ي�ساعد الأف��راد على تطوير
م�ه��ن ن��اج�ح��ة يف امل�ح��ا��س�ب��ة والأع� �م ��ال ،مع
توفري املهارات التي يطلبها �أ�صحاب العمل.
وتعمل اجلمعية من خ�لال �شبكة من 110

التنمية اإلدارية

معهد اإلدارة العامة يستحق
التحية على تبنيه التحول
الرقمي

املتوقعني يف �أن يكونوا من �أكرث املتخ�ص�صني
يف جم��ال امل�ح��ا��س�ب��ة اح�ت�رام �اً وت �ق��دي��راً يف
ال �ع��امل .وق��د ت��أ��س���س��ت جمعية املحا�سبني
القانونيني املعتمدين الربيطانية يف عام
 ،1904وحافظت با�ستمرار على قيم �أ�سا�سية
فريدة� ،أهمها الفر�صة ،والتنوع ،واالبتكار،
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مكاتب ومراكز و 7571من �أ�صحاب العمل
املعتمدين يف جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل� ،إ�ضافة
�إل ��ى  328م��ن م�ق��دم��ي التعليم املعتمدين
الذين يقدمون م�ستويات عالية من التعليم
والتطوير.
ومن خالل �سعيها لتحقيق امل�صلحة العامة،
ت�شجع اجلمعية التنظيم املنا�سب للمحا�سبة،
وجت � ��ري ال �ب �ح ��وث ذات ال �� �ص �ل��ة ل���ض�م��ان
ا� �س �ت �م��رار من��و امل�ح��ا��س�ب��ة وت �ط��ور �سمعتها
ون �ف��وذه��ا .وق��د ق��دم��ت جمعية املحا�سبني
القانونيني املعتمدين الربيطانية ابتكارات
ك �ب�رى يف جم��االت �ه��ا ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ل���ض�م��ان
ا� �س �ت �م��رار �أع �� �ض��ائ �ه��ا و�أع� ��� �ض ��اء امل���س�ت�ق�ب��ل

،،

والنزاهة وامل�ساءلة.
�أمتتة ورقمنة
> ما �أبعاد ال��دور الذي ميكن للتحول
الرقمي امل��ايل القيام به لرفع جودة
وكفاءة اخلدمات املقدَّ مة من امل�ؤ�س�سات
املالية؟
< ي��واج��ه ال�ق�ط��اع امل��ايل م��ا ميكن اعتباره
�أك�بر عملية للتحول يف تاريخه ،من �أمتتة
العمليات �إلى رقمنة جدول �أعمال ال�شركات،
واحلاجة امل�ستمرة حلماية الأ�صول و�إدارة
ً
�ضغطا
التكاليف ،وت�شكل ه��ذه امل�شكالت
ريا على املتخ�ص�صني يف ال�ش�ؤون املالية،
كب ً

اللقاء
اللقاء
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كما يحتاج املديرون املاليون وقادة ال�ش�ؤون
امل��ال�ي��ة �إل��ى التفكري يف كيفية التخطيط
مل�ستقبل وظائفهم.
الوظيفة املالية
> كيف ي�سهم التحول الرقمي املايل
يف حتقيق م�ستهدفات ر�ؤي��ة اململكة
2030؟
< ت���س�ت�ه��دف ر�ؤي � ��ة  2030ت�ه�ي�ئ��ة ال�ب�ي�ئ��ة
االق�ت���ص��ادي��ة املنا�سبة للنمو االق�ت���ص��ادي
امل���س�ت��دام يف امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة،
وال�ت��ي �ستلبي تطلعات ال�سكان ،وللمهمة
املالية دور كبري تلعبه يف دع��م ال��ر�ؤي��ة يف
اململكة.
وم��ن ه�ن��ا ج��اء امل�ل�ت�ق��ى ال ��ذي ن�ظ�م�ن��اه مع
م�ع�ه��د الإدارة ال �ع��ام��ة ب��ال��ري��ا���ض ،حيث
ك��ان ه��ذا امللتقى جم��ا ًال عاماً للنقا�ش بني
اخل �ب��راء وامل�ت�خ���ص���ص�ين وق � ��ادة ��ص�ن��اع��ة
التحول الرقمي املايل؛ لبحث كيفية عمل
الوظيفة املالية وت�أثريها على حتقيق ر�ؤية
اململكة � ،2030إل��ى جانب كيفية ا�ستمرار

،،

جمعية احملاسبني القانونيني
املعتمدين تخدم  219ألف عضو
و 527ألف طالب يف  179دولة

امل�ه�ن�ي�ين يف ال �ق �ط��اع امل ��ايل يف ا��س�ت���ش��راف
ال�سيناريوهات امل�ستقبلية لهذه التحوالت
الرقمية.
ي�ستحق التحية
> كيف ت��ري��ن تبني معهد الإدارة
العامة لعمليات التحول الرقمي؟
< �إن معهد الإدارة العامة ي�ستحق التحية
لتبنيه ب��رام��ج التحول ال��رق�م��ي ،والدليل
على ذلك هذا امللتقى الذي نظمه املعهد عن
التحول الرقمي امل��ايل يف اململكة العربية
ال�سعودية وت�أثرياته على الوظيفة املالية.
> ما الدور الذي تقوم به اجلمعية يف
جمال التحول الرقمي املايل؟

< �إن ج �م �ع �ي��ة امل �ح��ا� �س �ب�ي�ن ال �ق��ان��ون �ي�ين
امل �ع �ت �م��دي��ن ال�بري �ط��ان �ي��ة ت���س�ع��ى ل�ت�ق��دمي
العديد من برامج الدعم العلمي للتحول
ال��رق �م��ي امل� ��ايل؛ وذل ��ك ح�ت��ى ت �ت��واك��ب مع
عمليات التحول الكبري الراهن يف مختلف
الأع� �م ��ال ن�ت�ي�ج��ة ظ �ه��ور وان �ت �� �ش��ار ب��رام��ج
تعلم الآلة والرقمنة والذكاء اال�صطناعي
وغ�يره��ا م��ن ال�ت�ق�ن�ي��ات .وت�سهم اجلمعية
يف تطوير �أ�ساليب العمل يف امل�ج��ال امل��ايل
واملحا�سبي مل�ؤ�س�سات القطاعني احلكومي
واخلا�ص.
> هل ترين �أن التحول الرقمي املايل
زاد التحديات التي تواجه القطاع
املايل؟
< مع تزايد املناف�سة وتطور التكنولوجيا،
زادت التحديات التي تواجه القطاع املايل؛
نتيجة ال�ت�ح��والت الرقمية يف التعامالت
املالية ،لكن الفر�ص املتاحة للتطوير زادت
�أي�ضاً <

التنمية اإلدارية

مداد التنمية

ماذا أعطاك عملك يف اليوم األول؟

�أ .عبدالعزيز الهدلق

ال�ي��وم الأول يف حياة امل��وظ��ف ال ميكن �أن ين�ساه �إل��ى �أن يرتجل م��ن الوظيفة �إل��ى حياة
التقاعد .فال�شاب املتحم�س املقبل على احلياة وعلى الوظيفة ب�شوق يتمنى �أن �ساعات الدوام
� 24ساعة ولي�ست � 7ساعات؛ من �شدة حما�سه وانبهاره بعامله اجلديد ،وتطلعه لإثبات ذاته
منذ اليوم الأول .وه��ذا اليوم ينبغي �أن متنحه الهيئات واملنظمات اهتماماً كبرياً؛ فمن
خالله يكون غر�س الوالء واالنتماء يف نف�س املوظف �سه ً
ال جداً .ويبقى هذا ال�شعور لديه
حتى و�إن ترك املنظمة �إلى �أخرى .ف�ستبقى املنظمة الأولى هي احلبيب الأول.
لذلك فاالهتمام باليوم الأول من حياة املوظف بالغ الأهمية؛ ف ��إذا ما مت غر�س ال��والء
واالنتماء يف روح املوظف ف�ست�ضمن املنظمة �أعلى درجات الإنتاجية واالن�ضباط وااللتزام
والرغبة يف التفوق ،والغرية على املنظمة .وعندما ي�شعر املوظف بالفخر مبنظمته ف�ستكون
ريا يف جانب مهم من جوانب بناء �شخ�صية املوظف اجلديد.
قد حققت ً
جناحا كب ً
ومن العوامل امل�ساعدة على جعل حياة املوظف م�شرقة منذ اليوم الأول تقدمي هدية �أو
جمموعة هدايا رمزية له حتمل �شعارات املنظمة ،وتكون متنوعة .ولي�س بال�ضرورة �أن تكون
مكلفة مادياً ،فالأهم مردودها على نف�س املوظف .وكم رائع وجميل �أن يعود املوظف ال�شاب
�إلى منزله بعد �أول يوم عمل محم ً
ال بهدايا من منظمته جتعله فخوراً بوظيفته ومنظمته
�أمام �أ�سرته وجمتمعه! �إنها حلظات ال تن�سى.
وق��د تبنت كثري م��ن املنظمات ه��ذا املنهج ،حيث ت�ق��دم للموظف اجل��دي��د جمموعة من
الأجهزة التقنية الب�سيطة� ،أو حقيبة فيها جمموعة تذكارات وهدايا متنوعة غري مكلفة،
وكذلك بدلة ريا�ضية عليها �شعار املنظمة� ،أو كوبونات �شرائية ،وغريها؛ لت�ستفيد منها
عائلته �أي�ضاً .وهذا ما يجعلهم فخورين باملنظمة التي يعمل فيها ابنهم .و�إذا ما ا�ستطاعت
املنظمة �أن تتجاوز ك�سب والء املوظف اجلديد �إل��ى ك�سب والء �أ�سرته ،فهذا جناح عظيم
للمنظمة .ومن املهم �أن يقابل املوظف اجلديد امل�س�ؤول الأول يف املنظمة وي�ستمع منه؛ فهذا
له ت�أثري ال�سحر يف نف�س املوظف ،ويجعله فخو ًرا بهذا التقدير الذي حظي به.
�إن تعزيز روح االنتماء وغر�س قيم الوالء يف نف�س املوظف يجب �أن يكون منذ اليوم الأول؛
فاملوظف يف هذا اليوم مثل الأر�ض اخل�صبة �إنْ و�ضعت فيها البذور النافعة �أنتجت ،و�إن كان
العك�س فقد فات على املنظمة فر�صة ثمينة.
ً
�إن االنتماء للمنظمة ال يكون بالكلمات الإن�شائية �أو �إع�ط��اء املوظف اجلديد كتابا عن
احلقوق والواجبات ،بل يكون مبنحه �شيئاً مح�سو�ساً؛ فاملوظف يف مثل هذا العمر لديه
اهتمامات وتطلعات يجب �أن يتوافق معها تفكري املنظمة يف الرتحيب به مع �أول يوم عمل.
وما ي�ؤ�سف �أن بع�ض املنظمات ال تلقي با ًال لهذه الأمور ،بل تعتربها ترفاً وزيادة م�صروفات
وخ�سائر ،غري م��درك��ة �أن ه��ذا ميثل ج ��زءاً م��ن ب�ن��اء �شخ�صية امل��وظ��ف اجل��دي��د .فهناك
موظفون جدد يف بع�ض املنظمات يبد�ؤون اليوم الأول يف الوظيفة بال مكتب� ،أو كل يوم
مكتب ،لي�س لعدم احلاجة �إليه ،ولكن �سوء يف ا�ستقبال املوظف اجلديد ،واال�ستعداد له.
وبع�ضهم ُي�صدم بكمية عمل ومهام ُيطلب منه �إجنازها ،وبع�ضهم ُيفجع بكمية الن�صائح
والأوامر التي ت�صل حد التهديد بوجوب االلتزام واالن�ضباط ،مع ذكر العقوبات وتنوعها
وتدرجها؛ مما ي�شكل لديه رد فعل �سلبي ،يبقى يف نف�سه طوي ً
ال.
اخلال�صة�..إذا �أردنا �صناعة موظف يدين بالوالء ملنظمته وي�شعر باالنتماء جتاهها ويفاخر
بها؛ علينا االهتمام باالنطباع الأويل لديه عن املنظمة من خالل ما نرتكه يف نف�سه من
�شعور يف اليوم الأول ملبا�شرته العمل <

k

،،
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إذا أردنا
صناعة
موظف
يدين
بالوالء
ملنظمتة
علينا
اإلهتمام
باالنطباع
األول

k

مدير التحرير � -إدارة االت�صال امل�ؤ�س�سي  -معهد الإدارة العامة.

مفاهيم إدارية

التنمية اإلدارية

< امل�صدر :املنارة يف �شرح بع�ض م�صطلحات الإدارة .ت�أليف� :أ .د� /أحمد بن داود املزجاجي.
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قضية العدد

من �أهم متطلبات ا�ستقرار الدول حلماية الأنظمة وال�شبكات والربامج

األمن السيبراني..تحديات متزايدة لحماية
المعلومات الرقمية
يعد الأمن ال�سيرباين من �أهم متطلبات ا�ستقرار الدول؛ كونه يقوم يف الأ�سا�س على ممار�سة حماية الأنظمة
وال�شبكات والربامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عاد ًة �إىل الو�صول للمعلومات احل�سا�سة �أو تغيريها �أو
�إتالفه��ا �أو ابتزاز املال من امل�ستخدمني �أو مقاطعة العملي��ات التجارية .لذلك فقد �أولت اململكة هذا اجلانب
الكث�ير من االهتمام ،وال��ذي مت ترجمته على �أر�ض الواق��ع باملوافقة على ت�أ�سي�س الهيئ��ة الوطنية للأمن
ال�سي�براين املخت�صة يف الأم��ن ال�سيرباين ،وعقد عدد من املنتديات واللق��اءات الدولية املتخ�ص�صة ،ومنها
املنتدى الدويل للأمن ال�سيرباين الذي نظمته الهيئة الوطنية للأمن ال�سيرباين ،واختتم فعالياته م�ؤخراً
يف الريا�ض..جملة «التنمية الإدارية» ح�ضرت جانب ًا من فعاليات املنتدى الدويل للأمن ال�سيرباين ،والتقت
عدداً من املتخ�ص�صني والباحثني واملمار�سني.

إعداد :شقران الرشيدي
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>> د.خالد السبتي:
تزايد املخاطر وأعداد ضحايا
اجلرائم السيبرانية ،وهناك
مبادرتان لسمو ولي العهد
حلماية الطفل ومتكني املرأة

 6تريليونات دوالر خ�سائر
االقت�صاد العاملي املتوقعة عام
2021

ك�شفت ال��ت��ق��دي��رات الأم�يرك��ي��ة �أن
اخل�����س��ائ��ر ال��ن��اج��م��ة ع��ن اجل��رائ��م
ال�سيربانية ل��ع��ام 2021م �ست�صل
�إىل نحو �ستة تريليونات دوالر مما
�سي�شكل ما يعادل  % 10من االقت�صاد
العاملي .و�أن هذا مك ِّلف اقت�صادي ًا �إذا
مل يتم تداركه من الآن من ناحية
تطوير ال��ق��درات الب�شرية ،وعمل
�إ�سرتاتيجية وا�ضحة متزامنة مع
التحول الرقمي الذي يتم يف الدولة
ب�شكل عام.

23
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خماطر وجرائم
يف ال�ب��دء ي�ق��ول محافظ الهيئة الوطنية
ل�ل�أم��ن ال���س�ي�براين د.خ��ال��د ال�سبتي« :يف
ظ��ل ال�ن�م��و امل� ّ�ط��رد ال ��ذي ت���ش�ه��ده ق ��درات
اململكة العربية ال�سعودية يف جمال الأمن
ال�سيرباين؛ علينا توظيف خرباتنا ملا فيه
فائدة للمجتمع ال��دويل� ،إل��ى جانب و�ضع
املعايري والإج ��راءات واحلمالت التوعوية
امل�ل�ائ �م��ة حل �م��اي��ة الأط � �ف� ��ال يف ال�ف���ض��اء
ال �� �س �ي�براين ،ح�ي��ث ت���ش�ير ال��درا� �س��ات �إل��ى
تزايد املخاطر ال�سيربانية ،وتزايد اجلرائم
بحق الأطفال ،وتزايد �أعداد الذين يقعون
� �ض �ح �ي��ة حل � ��االت اال� �س �ت �غ�ل�ال واالب � �ت� ��زاز
واالحتيال والت�أثري الفكري عرب الإنرتنت.
ملحة تقع على املجتمع
ولذا هناك �ضرورة ّ
ال � ��دويل الت �خ ��اذ خ �ط��وة �إي �ج��اب �ي��ة مهمة
تتطلب تعزيز التعاون والتكاتف والعمل
امل�شرتك لتحقيق �أهدافها».
و�أ�ضاف د.ال�سبتي« :هناك مبادرتان مهمتان
تبناهما ويل العهد �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري محمد بن �سلمان ،حلماية الأطفال
يف الف�ضاء ال�سيرباين ،ولتمكني امل��ر�أة يف
الأمن ال�سيرباين  ،وتتم ّثل الثانية بتمكني
امل ��ر�أة يف الأم ��ن ال���س�ي�براين ،وال�ت��ي تدعو
لتكثيف اجل �ه��ود لت�شجيع امل� ��ر�أة ودعمها
يف جم��ال الأم��ن ال�سيرباين ومتكينها من
احل�صول على التعليم والت�أهيل املطلوب؛
لتمكينها م��ن امل �� �ش��ارك��ة ال�ف��اع�ل��ة يف ب�ن��اء
قطاع الأم��ن ال�سيرباين ولتتبو�أ املنا�صب
القيادية فيه ،و�سيكون لربامج تعزيز دور
املر�أة ومتكينها يف الأمن ال�سيرباين �أهمية
كبرية و�إ�ضافة نوعية جلودة وتنوع املهارات
يف الأم��ن ال�سيرباين ،ع�لاوة على الإ�سهام
يف تقلي�ص نق�ص املهارات واملواهب يف الأمن
ال�سيرباين على امل�ستوى الدويل».

مرحلة جديدة
ول �ف��ت رئ�ي����س جل�ن��ة ال�ن�ق��ل واالت �� �ص��االت
مب �ج �ل ����س ال� ��� �ش ��ورى � �س��اب �ق �اً د� ��.س� �ع ��دون
ال���س�ع��دون �إل ��ى �أن �إن���ش��اء اململكة الهيئة
ال��وط �ن �ي��ة ل�ل��أم ��ن ال �� �س �ي�ب�راين ه��دف�ه��ا
الأ�سا�سي هو مواجهة املخاطر الإلكرتونية
ال � �ت� ��ي مت �ث �ل �ه��ا ال� �ه� �ج� �م ��ات واجل � ��رائ � ��م
املعلوماتية ،حيث ي�ؤ�س�س ملرحلة جديدة
من الأم��ن املعلوماتي للمملكة ،خا�صة ذا
ال�ع�لاق��ة باالقت�صاد ال��وط�ن��ي ،يف ظ��ل ما
ت�شهده ال�سعودية اجلديدة من التحوالت
التطويرية املت�ألقة وحلظاتها التاريخية
ال�ت��ي تعي�شها و�أب��واب �ه��ا مفتوحة للعامل،
وه��ي تتعاظم ي��وم�اً بعد ي��وم؛ لأن�ه��ا دول��ة
منوذج ورائدة على كل امل�ستويات.
و�أك � ��د ع �ل��ى �أن امل �ن �ت��دى ال � ��دويل ل�ل�أم��ن
ال�سيرباين ميثل من�صة دولية تهدف �إلى
ت�ضافر اجل �ه��ود ل�ع��امل ��س�ي�براين �أف�ضل
ور�سم �أطر التعاون الدويل ملواجهة املخاطر
ال�سيربانية ،وت�ع��زي��ز الأم ��ن فيها بهدف
�إيجاد عامل �سيرباين �آمن للجميع ،وتعزيز
جهود التعاون ال��دويل يف ه��ذا املجال من
خالل م�شاركة املعلومات وتبادل التجارب
واخل �ب��رات ب�ي�ن ال� ��دول لتحقيق ال�ه��دف
امل�شرتك ب�إيجاد ف�ضاءات �سيربانية �آمنة
وم��زده��رة ،والأم��ن ال�سيرباين والتقنيات
احل��دي �ث��ة مل�ن��اق���ش��ة ال �ف��ر���ص وال�ت�ح��دي��ات
لتعزيز الأمن يف تلك التقنيات التي ت�شمل
ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي واحل��و��س�ب��ة الكمية
و�شبكات اجليل اخلام�س ،وميكن اعتبار �أن
احللقة الأ�ضعف يف الأمن ال�سيرباين هو
العن�صر الب�شري� ،إذ ي�شكل النق�ص ال�شديد
يف الكوادر املتخ�ص�صة يف هذا املجال �أحد
�أك�بر التحديات ملواجهة التهديدات على
امل�ستوى العاملي.

قضية العدد

امل��ج��رم الإل��ك�تروين� :سرقة
امل���ع���ل���وم���ات ال�����ش��خ�����ص��ي��ة
واحل�سابات امل�صرفية

ال تقت�صر التهديدات ال�سيربانية
على ال��دول��ة و�أم���ن معلوماتها ،بل
تتعدى �إىل �أمن املواطنني يف �سرقة
م��ع��ل��وم��ات ال��ت��ع��ري��ف ال�شخ�صية،
واحل�����س��اب��ات امل�صرفية ،ومعلومات
ب��ط��اق��ات االئ���ت���م���ان ،وال��ت��خ��ري��ب
ال�شخ�صي وامل�ؤ�س�ساتي� ،إذ يقوم املجرم
الإلكرتوين بالو�صول �إىل املعلومات
احل�سا�سة ،ثم ن�شرها؛ بغر�ض ك�شف
البيانات ،والت�أثري على اجلمهور �أو �أن
يدفعوا ر�سوم ًا مالية �أو فدية معينة.
وه��ذه االخ�تراق��ات �أ�صبحت واقع ًا
ملمو�س ًا يف حياة الأفراد.
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>> د.سعدون السعدون:
مواجهة املخاطر اإللكترونية
والهجمات واجلرائم املعلوماتية
يؤسس ملرحلة جديدة من
األمن املعلوماتي

>> د.مايكل ماكونيل:
احلروب احلالية والقادمة هي
حرب تدمير ُنظم املعلومات
وشبكات االتصاالت والتواصل
بني األجهزة وقيادتها

حرب تدمري
وم ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال د« .م��اي �ك��ل م��اك��ون�ي��ل»
ن��ائ��ب رئ �ي ����س جم�ل����س �إدارة � �ش��رك��ة «ب��وز
�أل�ي�ن ه��ام�ي�ل�ت��ون» ل�لا��س�ت���ش��ارات الإداري� ��ة
يف ال��والي��ات املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة« :ال�ع��امل
اليوم وبجميع دُوله وجمتمعاته يُواجهون
حتديات من نوع جديد يف منظومة الدفاع
عن �سيادة �أمن املعلومات يف البنية التحتية
وامل�صالح االقت�صادية والوطنية يف ف�ضاء
�شبكة امل�ع�ل��وم��ات ،وي�ك��اد ي�ك��ون ه��ذا النوع

م��ن الأم ��ن ه��و الأم ��ن الأول يف منظومة
ال��دف��اع ،وال ��ذي تعتمد عليه جميع ُنظم
الأم ��ن التقليدية؛ لأن��ه م�صدر البيانات
يف ال �ف �� �ض��اء امل �ع �ل��وم��ات��ي ع�ب�ر ال���ش�ب�ك��ات
وال�ن�ظ��م ،و�أن احل��روب احلالية والقادمة
هي ح��رب تدمري ُنظم املعلومات و�شبكات
االت� ��� �ص ��االت وال� �ت ��وا�� �ص ��ل ب�ي�ن الأج� �ه ��زة
وقيادتها ،و�شل قدرتها على تنفيذ املطلوب
منها ،كما �أن القر�صنة وال�ه�ج�م��ات على
امل��واق��ع والأف� ��راد ازدادت ات���س��اع�اً وت�ط��وراً

التنمية اإلدارية

>> د.أمت سنغ:
إحدى املؤسسات املالية فقدت
يف يوم واحد أكثر من  6مليارات
دوالر واألمن السيبراني قضية
عاملية مهمة

ا����س���ت���ث���م���ار ف����ر�����ص ال��ن��م��و
االق��ت�����ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي
ملواجهة التحديات امل�شرتكة

�أك���د امل�����ش��ارك��ون يف ج��ل�����س��ات املنتدى
�أهمية ا�ستثمار فر�ص النمو االقت�صادي
واالجتماعي الناجتة عن التقدم التقني
املت�سارع وتطور الأنظمة التقنية عاملي ًا،
و���ض��رورة التعاون ملواجهة التحديات
امل�����ش�ترك��ة امل�صاحبة ل��ذل��ك ال��ت��ق��دم،
وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ع��ل��م��ي والبحثي
وال��ت��ب��ادل امل��ع��ريف وب��ن��اء ال���ق���درات؛
و���ص��و ًال لأف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات يف جم��ال
الأمن ال�سيرباين ،وت�صميم اجلميع على
العمل ملواجهة ال�سلوكيات الإجرامية
يف الف�ضاء ال�����س��ي�براين ال��ت��ي ت�ستغل
�شبكة الإنرتنت العاملية للتحري�ض على
التطرف والعنف والإرهاب.
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يف ال �� �س �ن��وات الأخ� �ي��رة ،و�أ� �ص �ب �ح��ت ُت�ه��دد
اقت�صادات الأف ��راد وال ��دول» .وت��اب��ع�« :إن
ُنظم احلماية واملواجهة �أ�صبحت تتطلب
م�ي��زان�ي��ات ك �ب�يرة وك � ��وادر ب���ش��ري��ة لديها
اخل�برة والكفاءة وق��ادرة على �صد جميع
�أن��واع الهجوم اليومي يف ف�ضاء املعلومات
واحل �ف��اظ عليها ،وع�ل��ى �أه�م�ي��ة موا�صلة
احل ��وار وال�ع�م��ل م��ن �أج ��ل امل�ح��اف�ظ��ة على
االقت�صاد العاملي ،مبيناً �أنه يف كل يوم عمل

هناك م��ن � 13إل��ى  14تريليون دوالر يتم
تداولها يف نظام البنوك العاملي؛ مما ي�ؤكد
�أهمية العمل على تطوير �أنظمة الأم��ن
ال�سيرباين».
وق��ال�« :إن العامل لن يعمل ب��دون بنوك؛
لأنه ال ميكن �أن تكون هناك و�سيلة لتبادل
ال�سلع �إال مع وجود النقد».
التهديدات
من جهته �أكد د�».أمت �ستغ» رئي�س «�شركة
بالو �إل�ت��و» الأمريكية على �أن االجت��اه��ات
ال�سائدة ،وامل�شهد املتنامي لتهديدات الأمن
ال�سيرباين .يجرب امل�ؤ�س�سات وال�شركات،
وال � � ��دول ع �ل��ى ات� �خ ��اذ ن �ه��ج ك �ل��ي لل��أم��ن
ال �� �س �ي�براين ل�ل�ب�ق��اء يف الأم� � ��ان وح�م��اي��ة
معلوماتها الرقمية .م�شرياً �إلى �أن �إحدى
امل�ؤ�س�سات املالية فقدت يف يوم واحد �أكرث
م��ن �ستة مليارات دوالر ،وع��دم ا�ستطاعة
�شركة دول�ي��ة �أخ��رى �إي���ص��ال ال�ط��رود �إل��ى
�أ�صحابها؛ مم��ا ي��ؤك��د على �أهمية ق�ضية
الأم� ��ن ال �� �س �ي�براين ال �ت��ي ت ��أت��ي يف امل��رك��ز
الثاين العاملي بعد ق�ضية التغري املناخي.
و��ش��دد على �أه�م�ي��ة احل ��وار واحل��دي��ث بني

قضية العدد
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>> د.عباد العباد:
الهيئة الوطنية لألمن
السيبراني مهتمة بتأهيل
شركات وطنية توفر األمن
حلماية املنشآت واجلهات
احلساسة

>> أ.أريج اجلهني:
األمن السيبراني ليس
مجرد تقنيات بل منط
حياة ،والهدف احلقيقي من
التقنية كيف جنمع العالم
مع بعضهم البعض

اجل�م�ي��ع يف الأم ��ن ال���س�ي�براين كمجتمع
واح� ��د؛ ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى �أف �� �ض��ل ال�ن�ت��ائ��ج
واملمار�سات جلعل العامل �أكرث �أماناً.
وق��ال�« :أمامنا فر�ص كبرية ج��داً بوجود
ال���س�ح��اب��ة احل��ا��س��وب�ي��ة ال �ت��ي متكننا من
�إعادة بناء ال�صناعات اجلديدة با�ستخدام
ال ��ذك ��اء اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،وه �ن ��اك م�لاي�ين
الأجهزة التي يرتبط بع�ضها ببع�ض ،ويف
حالة عدم ا�ستخدام هذه البيانات ب�شكل
فعال �سنعاين من م�شاكل كبرية ،وجميع
التقنيات بحد ذات�ه��ا تعاين م��ن مخاطر
ك �ب�يرة ،ح�ي��ث ي�ستغرق الأم ��ر ف�ق��ط من
خم�س �إل��ى �ست دقائق حتى يتم اخ�تراق
�أي جهاز حا�سوبي».
�أولوية �سعودية
�أم� ��ا د.ع� �ب ��اد ال �ع �ب��اد م �� �س ��ؤول ال�ت��وا��ص��ل
الإع�ل�ام ��ي يف ال�ه�ي�ئ��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�أم��ن
ال�سيرباين ،ف�ق��ال�« :إن الهيئة الوطنية
للأمن ال�سيرباين مهتمة ب�إيجاد وت�أهيل
وتوطني �شركات وطنية تخت�ص بتوفري

احل�م��اي��ة والأم� ��ن ال���س�ي�براين؛ لالعتماد
عليها يف حماية املن�ش�آت واجلهات احل�سا�سة
يف امل�م�ل�ك��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إل ��ى ت��وف�ير احلو�سبة
ال�سحابية وغريها».
و�أو� � �ض� ��ح د.ال� �ع� �ب ��اد �أن ه �ن ��اك ت �ه��دي��دات
وهجمات �سيربانية يف العامل ،وال�سعودية
لي�ست مبعزل عن العامل يف هذه التهديدات
والهجمات ال�سيربانية ،و�أن الهيئة تعمل
ع�ل��ى ر��ص��د ال�ه�ج�م��ات ال���س�ي�بران�ي��ة ،ورف��ع
م�ستوى الوعي ،وت�شارك اجلهات احلكومية
يف مواجهة التهديدات وحماية ال�شبكات
املت�صلة بالإنرتنت ،و�أن�ش�أت قطاعاً كام ً
ال
لبناء القدرات الوطنية� ،إذ تتبنى من خالل
ه ��ذا ال �ق �ط��اع ال �ط�ل�اب وامل ��وه ��وب�ي�ن ممن
لديهم القدرات يف جمال الأمن ال�سيرباين.
منط حياة
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �ه��ذا اجل��ان��ب امل �ه��م ت�ق��ول
الأك��ادمي �ي��ة وال �ك��ات �ب��ة يف �صحيفة ع�ك��اظ
�أ�.أريج اجلهني�« :إن الأمن ال�سيرباين لي�س
جمرد تقنيات ،بل هو منط حياة ،هكذا قال

يف الأم�������ن ال�������س���ي�ب�راين..
ال�����س��ع��ودي��ة يف امل��رك��ز ال���ـ13
دوليا
رفعت ال�سعودية قدراتها و�إمكاناتها
يف جم��ال الأم���ن ال�����س��ي�براين خالل
الأع���وام الأخ�ي�رة ،وه��ي م�صنفة يف
امل��رك��ز ال���ـ 13دول��ي�� ًا ،بح�سب م�ؤ�شر
الأمم املتحدة  GCIلت�صنيف الدول
وم��دى التزامها بالأمن ال�سيرباين،
وه���ي تتطلع �إىل ت���أك��ي��د مكانتها
الريادية على ال�صعيدين الإقليمي
والدويل.

«مات قرانيارد» مدير عام املنظمة العاملية
لالت�صاالت الربيطانية يف كلمته خالل
املنتدى الدويل للأمن ال�سيرباين».
م�ضيف ًة �أن امل�ن�ت��دى ق� �دَّم من�صة كاملة
عن �إ�سهامات امل��ر�أة يف الأم��ن ال�سيرباين،
وم �ن �� �ص��ة خ��ا� �ص��ة ل �ل �ت ��أث�ير الأم� �ن ��ي على
الأطفال ،وتنوع املتحدثني وتخ�ص�صاتهم
�أم ��ر ي�ستحق ال�ث�ن��اء ،والتنظيم باملجمل
اح� � �ت � ��رايف ،ول � �ق� ��د �أك � � ��د امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ون
ح ��ول ال�ث�ق��ة وح�ق�ي�ق��ة وج ��ود ال�ت�ه��دي��دات
ال�سيربانية ،ولعل كلمة ذك��ره��ا املتحدث
«ترافي�س ريز» بعنوان« :الأمل واحلقيقة»
ان�ت�ه��ت ب�ع�ب��ارة عظيمة ج� ��داً ،ق��ال فيها:
«ال �ه��دف احلقيقي م��ن التقنية ه��و كيف
جنمع العامل مع بع�ضهم البع�ض» ،وهذه
العبارة هي التي نحتاج �أن تر�سخ بالأذهان
ونعمل جميعاً لأجلها» <

مقال

التنمية اإلدارية

أيهما أفضل...وملاذا ؟

 kع�ضو هيئة التدريب  -قطاع الإدارة العامة  -معهد الإدارة العامة

k

د.حممد ال�سيد �أبو الفتوح

،،

الزمان
واملكان
هما العامل
األساسي
واحلاسم
ألي تغيير
يحدث
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من وقت لآخر نت�ساءل حول ق�ضايا عديدة اجتماعية و�سيا�سية واقت�صادية و�شخ�صية.
ق�ضايا حدثت يف املا�ضي ،و�أخرى حتدث يف احلا�ضر ،وغريها متوقع حدوثها يف امل�ستقبل،
وحينما نطلق العنان لكل هذه الق�ضايا املتعار�ضة �أحياناً واملتوافقة ن��ادراً واملت�شابكة
دائ�م�اً؛ جن��د �أنف�سنا �أم��ام ��س��ؤال واح��د ت�ستغرق �إجابته م��راح��ل ع��دي��دة م��ن التفكري
والتحليل ،وهو �أيهما �أف�ضل ومل��اذا؟ وهل هي ممار�سات املا�ضي �أم ممار�سات احلا�ضر
�أم توقعات امل�ستقبل؟ وهل ما هو وا�ضح �أمامنا �أف�ضل �أم ما هو مبهم هو الأف�ضل؟
ويف كافة الأ�سئلة التي تطوف وت�سرح يف �أذهاننا ووجداننا نغفل جميعاً عاملي الزمان
واملكان اللذين هما العامل الأ�سا�سي واحلا�سم لأي تغيري يحدث �سواء على امل�ستوى
ال�شخ�صي �أو على م�ستوى املنظمات �أو حتى على م�ستوى الدول.
ف ��إذا حتدثنا عن عامل الزمان �سوف جند �أن زمننا احل��ايل-يف ظل تطورات �سريعة
ومتالحقة يف تكنولوجيا املعلومات-يدفعنا جميعاً ل�ضرورة مواكبة ،بل حتمية مواكبة
كافة هذه التغيريات وتقبلها؛ لكي يكون لنا مقعد على اخلريطة الدولية ،فما كان
ي�صلح يف املا�ضي ال ي�صلح يف احلا�ضر ،وبالقطع ال ي�صلح للم�ستقبل .و َمن ال يتطور
يتقادم ،حيث يفر�ض عامل الزمان نوعاً من التغيري-لي�س فقط يف �آليات العمل الإداري
وبيئة العمل ؛ولكن �أي�ضاً يف منهجية وعقلية تفكرينا-ب�ش�أن قرارات ت�ؤثر على حا�ضرنا
وتغي م�ستقبلنا.
رِّ
�أما �إذا حتدثنا عن عامل املكان ف�إن ما يحدث يف دولة ما من جناحات �أو �إخفاقات لي�س
بال�ضرورة �ضمان مثل هذه النجاحات �أو حدوث مثل هذه الإخفاقات يف دولة �أخرى؛
وذلك لعدة عوامل منها العوامل الدميوغرافية ،والتغيريات ال�سيا�سية ،واالجتماعية،
واملناخية التي م��ن امل��ؤك��د �أن�ه��ا تختلف م��ن دول��ة لأخ��رى ،وم��ن ق��ارة ل�ق��ارة ،و�أحياناً
من مدينة ملدينة داخ��ل نف�س ال��دول��ة .فكل مكان له من القيم وال�ع��ادات والتقاليد
والأيديولوجيات التي حتكمه وت�شكل هويته ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية .وختاماً،
ف�إن عاملي الزمان واملكان هما جوهر التفكري والتحليل يف كافة الق�ضايا املت�شابكة التي
ترهق تفكرينا ،وحتدث نوعاً من االرتباك الفكري ،وت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على العديد
من القرارات ال�شخ�صية والتنظيمية والدولية <

علماء اإلدارة وروادها

مقال

التنمية اإلدارية

اإلدارة وتطبيق أمن املعلومات

k

ع�ضو هيئة التدريب  -قطاع تقنية املعلومات  -معهد الإدارة العامة
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�أ .علي خليل
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احلوكمة
األمنية
بالقوانني
واملعايير
وغيرها
لتفعيل أمن
املعلومات
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يجب على املنظمات تطوير وتنفيذ واحل�ف��اظ على برنامج ف� ًع��ال لأم��ن املعلومات ،يحتوي على كل
ال�ضمانات الإدارية والتقنية واملادية للبيانات واملعلومات ال�شخ�صية احل�سا�سة التي ت�ستخدمها املنظمة
�أو حتتفظ بها �أو جتمعها �أو تنقلها .وال بد �أن يتم تدعيم تلك احلوكمة الأمنية بالقوانني واللوائح
واملعايري وغريها من �آليات التحكم التي تخلق الهيكل التنظيمي لأمن املعلومات وت�ضع املتطلبات التي
من خاللها ميكن لربنامج الأم��ن من العمل .وتنطوي حوكمة امل�ؤ�س�سات وال�شركات على عالقة بني
جميع عنا�صر امل�ؤ�س�سة� ،سواء جمل�س الإدارة� ،أو امل�ساهمون ،و�أ�صحاب امل�صلحة ،و�أي �شخ�ص يكون ذا
م�صلحة خا�صة يف كيفية �إدارة املنظمة.
وتتخلل معظم جماالت املمار�سة العديد من امل�صطلحات الرئي�سية ،والتي من �أهمها «العناية الواجبة»،
وهذا ما ت�ستوجبه مهام الإدارة؛ حيث �إنهم مكلفون بحماية �أ�صول املنظمة� .إن قوانني عدة مثل القانون
الأمريكي ملمار�سات الف�ساد الأجنبية وكذلك قانون (�سوك�س) وهو قانون �أمريكي يوجب على ال�شركات
�أن ت�ضمن �أمن املعلومات من خالل �أنظمة الرقابة الداخلية؛ هذه القوانني تطلب من الإدارة �إثبات �أن
لديها ال�ضوابط الداخلية اخلا�صة بها ،و�أن ال�ضوابط الداخلية يتم اختبارها وتبني �أنها كافية.
وهناك العديد من القوانني واللوائح ،واملعايري ،واملتطلبات الداخلية التي يجب عليها االلتزام بها.
ويجب �أو ًال حتديد هذه املعايري التي ت�ؤثر على عمل املنظمات ،ثم با�ستخدام معيار منا�سب (مثل �أ�س
�أو  )2000 :17799الذي ميكن �أن ت�ستخدمه املنظمات؛ نظراً لقيا�سه م�ستويات االمتثال لأمن املعلومات.
ومبجرد حتديد القوانني واللوائح واملعايري اخلارجية وحتديد عالقتها بعمل �أو مبهمة املنظمة؛ �سيكون
من ال�سهل �إجراء حتليل الفجوات حني تطر�أ �أي متطلبات جديدة ،ثم ميكن ملديري �أمن املعلومات البدء
يف ت�أ�سي�س عنا�صر برنامج �أمن املعلومات.
ويعد وجود «�سيا�سة» تعتمدها الإدارة ،وتوافر الو�سائل العامة لتنفيذها؛ مبثابة حجر الزاوية يف �أي
برنامج داخل املنظمة .وهي لي�ست جمرد متطلبات فقط ،ولكنها القواعد واملمار�سات التي حتدد مَن
امل�س�ؤول وما يجب عليه القيام به للوفاء بالتزاماته .وتوجد العديد من املبادئ التي يلزم �أن تتوافر ،و�أن
يكون لديها حافز ال�ستباق ومنع املخالفات لل�سيا�سة الأمنية .واملطلب الأ�سا�سي هنا بالن�سبة للإدارة هو
�إظهار «العناية الواجبة» يف ان�شاء برنامج فعال لالمتثال لل�سيا�سة الأمنية .ومن العنا�صر التي يجب
على الإدارة �أن تت�أكد من توافرها يف معظم الربامج ما يلي:
• و�ضع ال�سيا�سات واملعايري والإجراءات لتوجيه و�إر�شاد العاملني.
• وجود م�سئول رفيع امل�ستوى للإ�شراف على االمتثال لل�سيا�سة واملعايري والإجراءات.
• �إبالغ املعايري والإجراءات جلميع املوظفني عن طريق االت�صال الفعال.
• فر�ض ال�سيا�سات واملعايري والإجراءات با�ستمرار من خالل التدابري الت�أديبية املنا�سبة.
• وجود �إجراءات للت�صحيح والتعديالت يف حالة االنتهاكات.
ويف النهاية ،ال يلزم �أن يقوم برنامج االمتثال لل�سيا�سة الأمنية مبنع كل �سوء �سلوك لي�صبح فعا ًال ،ومع
ذلك يجب على الإدارة �إظهار التزامها بال�سعي ملنع ال�سلوك غري املنا�سب واكت�شافه <

استطالع

طبيعة العمل و�أهداف املنظمة حتدد الأ�سلوب الأمثل

هل ِّ
يفضل الموظفون العمل الجماعي أم الفردي؟
«�أيهم��ا تف�ض��ل �أك�ثر :العم��ل

الف��ردي �أم اجلماع��ي؟» ،فكث�يراً
م��ا تطفو هذه اجلدلي��ة من وقت
لآخ��ر وتفر���ض نف�سه��ا وبقوة يف
ع��امل الإدارة ،ويحت��دم النقا���ش
حوله��ا .ف�أحيان�� ًا يف�ض��ل بع���ض
املوظف�ين العمل مبفردهم ،بينما
يف�ضل �آخرون العمل �ضمن فريق.
وب�ين الفريقني كثري م��ن وجهات
النظ��ر والآراء ال�صحيح��ة ،ولكن
يتبقى الفي�صل النهائي يف تقرير
ذل��ك ه��و طبيع��ة العم��ل نف�س��ه
والأهداف العامة للمنظمة.
إعداد /سامح الشريف

� 3أنواع
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ق �ب��ل احل��دي��ث ع��ن ت�ف���ض�ي��ل امل��وظ�ف�ين
للعمل الفردي �أو العمل اجلماعي ،من
املهم االق�تراب �أك�ثر من طبيعة العمل
اجلماعي ،و�أن��واع��ه ،وامل �ه��ارات املطلوبة
ل�ت�ن�ف�ي��ذه ب �ن �ج��اح وف �ع��ال �ي��ة؛ ك��ي ي�خ��دم
املنظمة يف النهاية.
ونلفت يف م�ستهل هذا التحقيق �إل��ى �أن
فرق العمل تتنوع ،وفقاً ملا يذكره املوقع
ال�سعودي املتخ�ص�ص "والء بل�س" �إلى
الأنواع التالية:
• فِرق امل�شروع :واملعروفة �أي�ضا �أنها
فرق زمنية محدودة ،والتي يتم تنظيمها

التنمية اإلدارية

اعتبارات مهمة

تعد جهة الإدارة هي امل�س�ؤولة عن حتديد
طبيعة العمل و�أداء امل �ه��ام ،وه��ل �سيتم
�إجن ��از امل�ه��ام م��ن خ�لال العمل ال�ف��ردي
�أم اجلماعي ،وي�شري د.محمد الفاحت يف
كتابه بعنوان�" :إدارة امل��وارد الب�شرية"
�إلى �أن جهة الإدارة هي التي �ستجيب عن
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�أ�سا�ساً لإجناز املهام.
ف��رق مكونة م��ن �أ�شخا�ص م��ن مختلف يتم �إعدادها كمجموعات عمل م�صممة
• الفرق الدائمة :وامل�ع��روف��ة �أي�ضا املجاالت الوظيفية داخ��ل املنظمة ،على الت�خ��اذ ق ��رارات مب�ستوى �أق��ل م��ن تلك
�أنها امل�س�ؤولة �ضمن الوحدات التنظيمية ��س�ب�ي��ل امل� �ث ��ال :ال �ت �� �س��وي��ق ،وال�ه�ن��د��س��ة ،املعتادة يف منظمة معينة.
احلالية.
واملبيعات ،واملوارد الب�شرية .وتتخذ هذه
 5مهارات
اً
• ف���رق م��ت��ع��ددة ال��وظ��ائ��ف :ه��ي ال �ف��رق �أ� �ش �ك��ال م�ت�ع��ددة ،لكن غ��ال� ًب��ا ما وت��وج��د ال�ع��دي��د م��ن امل �ه��ارات املطلوبة
للعمل يف فريق ،يعر�ضها املوقع الإداري
املتخ�ص�ص ( )Eddarabia.com
على النحو التايل:
• مهارات التوا�صل :وتعني معرفة
كيفية التوا�صل مع مختلف الأ�شخا�ص
وق�ب��ول �أف�ك��اره��م و�آرائ �ه��م وكيفية طرح
�أفكار ووجهات نظر معينة وتو�ضيحها
لهم.
• م��ه��ارات االح��ت�رام :ف�ل�ا ب��د من
ال �ت �ع��ام��ل ب ��اح�ت�رام م ��ع ب �ق �ي��ة �أع �� �ض��اء
ف��ري��ق العمل ،وه��ي م��ن �أن�سب امل�ه��ارات
ال���ش�خ���ص�ي��ة ال �ت��ي ي �ج��ب �أن يكت�سبها
امل ��وظ ��ف؛ ك ��ي ي�ن�ج��ح يف ال �ع �م��ل �ضمن
الفريق ،ويك�سب احرتام الزمالء.
• مهارات التعاون :وتعني القابلية
للم�ساعدة والتفكري يف ال�صالح العام
للمنظمة وقدرة الإنتاج ولي�س امل�صلحة
الفردية.
• مهارات املناف�سة :وه��ي املناف�سة
ال�شريفة ال�ت��ي تخلق �أج� ��وا ًء ممتعة يف
العمل ،وت�ساعد يف حتقيق نتائج �أف�ضل.
• مهارات الإب��داع :التفكري يف كيف
�أن ت�ك��ون مم �ي��زاً ع��ن غ�ي�رك م��ن خ�لال
نظرتك لأب �ع��اد �أخ ��رى يف العمل جتعل
لك ر�أياً خا�صاً بك.

استطالع

>> عبدالرحمن الفايز:
العمل ضمن فريق يتميز
بتبادل املعلومات وتطوير
املهارات
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ال�س�ؤال :هل �سيتم الرتكيز على الأداء
الفردي �أم اجلماعي؟ ويف حالة الرتكيز
على الأداء ال �ف��ردي� ،أي معايري الأداء
الفردي �سوف حتظى باالهتمام ،وكذلك
يف حالة العمل اجلماعي؟
وي ��ؤك��د ح���س�ين م��و��س��ى راغ ��ب يف كتابه
املعنون ب �ـ" :مدى فاعلية نظام تقومي
�أداء ال�ع��ام�ل�ين ب��ال�ب�ن��وك الإ�سالمية"
ع �ل��ى �أن � ��ه م ��ن امل �ف �� �ض��ل ال�ت�رك �ي��ز على
الأداء ال �ف��ردي؛ ع�ن��دم��ا ت�سمح طبيعة
العمل بقيام كل ف��رد بعمله مبعزل عن
الآخرين دون �أن ي�ؤثر ذلك على عامل
الكفاءة ،مثل وظائف مندوبي املبيعات،
يف حني يكون من املف�ضل الأخذ ب�أ�سلوب
الأداء اجل�م��اع��ي ج��زئ �ي �اً�-أي ج�ن�ب�اً �إل��ى
جنب مع �أ�سلوب الأداء ال�ف��ردي-وذل��ك
عندما ت�ك��ون م�خ��رج��ات �أداء العاملني
ت �ع �ت�بر م ��دخ�ل�ات الزم � ��ة لأداء بع�ض
العاملني الآخ��ري��ن ،كما ه��و ال���ش��أن يف
وظائف العاملني على خطوط الإنتاج
�أو العاملني يف �أق�سام احل�سابات و�شئون
العاملني ،كما يكون من الأف�ضل الأخذ
ب��أ��س�ل��وب الأداء اجل�م��اع��ي ب�صفة كلية

>> فهد السحيمي:

توزيع املهام بشكل مناسب
بني أعضاء الفريق ضروري

عندما تقت�ضي طبيعة العمل التعاون
ال�ك��ام��ل ب�ين ال�ع��ام�ل�ين ،ب�ح�ي��ث ي�صعب
ف�صل �أداء الفرد عن �أداء اجلماعة كما
هو احل��ال يف بع�ض الأعمال التي تكون
م �خ��رج��ات الأداء ل �ك��ل جم �م��وع��ة من
العاملني متثل مدخالت للمجموعة �أو
املجموعات الأخرى.

الهدف العام

و�� �س ��واء مت حت��دي��د ال �ع �م��ل ال� �ف ��ردي �أو
العمل اجلماعي ،فينبغي مالحظة �أنّ
العمل مبنظوره ال�ع��ام ،م��ا ه��و �إال �آلية
جهود لتحقيق هدف معني ،وقد تختلف
هذه اجلهود يف ت�صنيفها ،هل هي جهود
فردية �أم جماعية ،وهل العمل الفردي
هو الأك�ثر جناحاً �أم العمل اجلماعي؟
ح�ي��ث ي��و��ض��ح م��وق��ع "�سيدتي" �أن ما
يجب �أخذه بعني االعتبار� ،أنّ العمل لن
تتحقق ثمراته عن طريق �شخ�ص واحد
دون م�ساعدات مهما كانت ب�سيط ًة ،و�أنّ
ال�ع�م��ل اجل�م��اع��ي ��س��وف يف�شل يف ح��ال
ح ��اول ��ش�خ����ص ن���س�ب��ة ال�ع�م��ل وال�ن�ج��اح
لنف�سه ف �ق��ط� .إنّ ال�ع�م��ل ال �ف��ردي من
املمكن �أن يكون ناجحاً لي�س على ح�سب

>> على الدريويش:

األعمال التي تتطلب جهد ًا
أكبر ووقت ًا أطول تتطلب
تشكيل فريق عمل

ح�ج��م امل �� �ش��روع وت�ك��ال�ي�ف��ه ول �ك��ن ح�سب
حتديد الفكرة غري امل�ألوفة� ،أي �صاحب
ال�ف�ك��رة ل��ه طريقة تنفيذ عمل خا�صة
ت� ��ؤدي وظ��ائ��ف امل���ش��روع ب�شكل �صحيح،
وق ��د مي�ت�ل��ك م �ه��ارات ع��دي��دة ي�ستفيد
منها ب�شكل قوي ،مثل :مهارات الت�سويق
والتوا�صل والإقناع.
وي�ؤكد املوقع على �أن �أكرث �شيء يكت�سبه
الإن �� �س��ان م��ن العمل ال �ف��ردي و�ضغوط
العمل ،هو اكت�ساب اخلربة والتعلم من
ال�ت�ج��ارب الأخ ��رى ،والف�شل يف م�شروع
ع �م��ل ف� ��ردي ال ي�ع�ن��ي ن �ه��اي��ة ال �ن �ج��اح؛
وال�شيء ال��ذي ن�ستفيد منه هو حتويل
الهدف �إلى هدف �آخر بت�ضافر جمموعة
من الأفكار لت�شكيل نواة لعمل جماعي،
وخ��ا��ص� ًة �إذا مت ت��وظ�ي��ف ق ��درات ه ��ؤالء
الأف� � ��راد يف � �ش��يء ي�خ�ت�ل��ف ع��ن ال���ش��يء
ال��ذي ق��ام ب��ه ال�شخ�ص �صاحب العمل
الفردي�  .أما بالن�سبة للعمل اجلماعي؛
فالبع�ض يعرفه على �أنه «جمموعة من
الأفراد يعملون مع بع�ضهم لأجل حتقيق
�أه ��داف م �ح��ددة وم���ش�ترك��ة» ،والبع�ض
يعرف هذا العمل على �أنه «جمموعة من

التنمية اإلدارية

>> عبيد الهذال:

العمل اجلماعي يزيد خبرات
املوظفني وجميع جتاربي
ناجحة

�سلبيات وجتارب �سيئة

وي��ؤك��د علي ع�ب��داهلل الدريوي�ش ،املراجع
امل��ايل يف الهيئة العامة للطريان امل��دين،
�أن �سبب تف�ضيله للعمل �ضمن فريق �أنه
ي�ضيف مل�ع��ارف �أع���ض��اء ال�ف��ري��ق ،ويتميز
مب���ش��ارك��ة اجل�ه��د والإن �ت��اج �ي��ة النهائية،
وي�شري الدريوي�ش �إلى �أن العمل اجلماعي
اجلماعي �أف�ضل
وق ��د ال�ت�ق�ي�ن��ا جم �م��وع��ة م��ن امل��وظ�ف�ين �أف�ضل من العمل الفردي ،ويحقق الهدف
ل�س�ؤالهم عن تف�ضيالتهم للعمل الفردي يف توقيت قيا�سي وخ�صو�صاً يف الأع�م��ال
�أو اجل �م��اع��ي و� �س �ب��ب ه� ��ذا ال�ت�ف���ض�ي��ل .املكثفة وال�ت��ي تتطلب ج�ه��داً �أك�ب�ر ووق�ت�اً

>> معتز الضويحر:

التقارب الفكري يلغي
مشكالت غياب التكافؤ
العلمي بني أعضاء الفريق

�أطول.
ويقول الدريوي�ش �إنه واجه جتارب �سيئة
يف ال �ع �م��ل اجل �م��اع��ي ،و�إن م ��ن ��س�ل�ب�ي��ات
العمل اجل�م��اع��ي التق�سيم غ�ير املنطقي
للمهام؛ ك�إعطاء فرد من الفريق مهمة يف
غري تخ�ص�صه �أو جمال عمله� ،إلى جانب
ت�ضارب وجهات النظر يف بع�ض الأحيان؛
مما ينعك�س على بطء وت�يرة العمل ،وقد
يعيق الإنتاجية ،لكن علي الدريوي�ش ي�ؤكد
�أن �إي�ج��اب�ي��ات العمل اجل�م��اع��ي �أك�ث�ر من
م�ساوئه.
وي��رى معتز ع�ب��داهلل ال�ضويحر ،املراجع
الداخلي ب��إدارة تعليم اجلوف� ،أنه يف�ضل
العمل اجلماعي؛ لتميزه بالتوفيق من اهلل
�سبحانه وتعالى� ،إل��ى جانب دوره الفعال
يف ن�شر املعرفة وتبادل اخل�برات وحتفيز
بع�ض امل��وظ�ف�ين .وي�شري ال�ضويحر �إل��ى
مواجهته بع�ض التجارب ال�سيئة يف العمل
اجلماعي؛ ب�سبب عدم التكاف�ؤ بني �أع�ضاء
الفريق من الناحية العلمية ،لكن ذلك تتم
مواجهته م��ن خ�لال م�ح��اوالت التقارب
الفكري <
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الأفراد يتميزون بوجود مهارات متكاملة
ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��م ،و�أف � ��راد ال�ف��ري��ق جتمعهم
�أهداف م�شرتكة وغر�ض واحد ،بالإ�ضافة
�إل��ى وج��ود مدخل م�شرتك للعمل فيما
بينهم وحتقيق النجاح املن�شود».
وي�شري املوقع �إلى �أنّ الفرد هو العن�صر
الأ�سا�سي يف بناء املجتمع ،ويكتمل دوره
احلقيقي م��ن خ�ل�ال ال �ت �ع��اون م��ع بقية
�أف��راد املجتمع ،والعمل اجلماعي يحتاج
�إلى حتقيق التوازن بني ال��روح الفردية،
وال� ��روح اجل�م��اع�ي��ة ع��ن ط��ري��ق الرتبية
امل �ت��وازن��ة ال �ت��ي ال حت�ي��ل �أع �م��ال ال�ن��ا���س
ال �ف��ردي��ة �إل ��ى �أ� �ص �ف��ار ،و�أي �� �ض �اً ال تنمي
ف�ي�ه��م ال �ف��ردي��ة اجل��ام �ح��ة ال �ت��ي تتبدل
�شيئاً ف�شيئاً �إل��ى التخلي عن روح العمل
اجلماعي؛ بل يجب توفر املناخ املنا�سب
م��ع اختيار �أ�ساليب العمل ،ال�ت��ي حتول
دون الت�سلط وتنمية امل �ب��ادرة ال��ذات�ي��ة،
وتر�سيخ مبد�أ الفريق اجلماعي.

في�ستهل عبيد خ���ش��ان ال�ه��ذال-امل�ف�ت����ش
امل��ايل-ح��دي �ث��ه معنا ب��ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى �أن��ه
يف�ضل العمل �ضمن ف��ري��ق؛ لأن��ه ميثل
ال�ع�م��ل ب ��روح ال�ف��ري��ق ال��واح��د وه ��ذا له
ت�أثري على اال�ستفادة من خربة الآخرين
واال�ستفادة من الر�أي الآخر الذي يكون
له فوائد م�ستقبلية �إيجابية على م�سار
العمل ،وي�شري عبيد الهذال �إلى �أن جميع
جتاربه ال�سابقة يف العمل اجلماعي كانت
ناجحة ،و�أنه مل يواجه �أية جتارب �سيئة
يف العمل �ضمن الفريق الواحد.
وي���ش�ير ع�ب��دال��رح�م��ن ب��ن خ��ال��د ال�ف��اي��ز،
م��ن من�سوبي وزارة ال��دف��اع� ،أن��ه يف�ضل
�أي�ضاً العمل اجلماعي؛ لأن العمل �ضمن
فريق يتميز بتبادل املعلومات وم�شاركتها
وتنمية وتطوير الذهن وامل�ه��ارة ،ويولد
روح امل�شاركة الفعالة.
من جانبه ،يرى فهد مرزوق ال�سحيمي،
�أخ�صائي تطوير بهيئة تطوير منطقة
امل��دي�ن��ة امل �ن��ورة� ،أن ال�ع�م��ل اجل�م��اع��ي له
الأول��وي��ة عنده؛ نظراً لفوائده الكثرية
و�أه�م�ه��ا الع�صف ال��ذه�ن��ي ،وط��رح حلول
ك�ث�يرة للم�شكالت ،خا�صة عند حتديد
وتوزيع املهام ب�شكل منا�سب بني �أع�ضاء
ف��ري��ق ال �ع �م��ل ،ك�م��ا �أن ��ه ي���ض�ي��ف �أف �ك ��اراً
ج��دي��دة ،وي�ت�ي��ح اال� �س �ت �ف��ادة م��ن خ�برات
الآخرين.

مقال

صفات ومهارات املد ِّرب املتميز

k

�أ .عبداهلل ال�ضابط

،،
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صفات املدرب
الشخصية
واالجتماعية
وقدراته
املهنية
والفنية
ومهاراته
مهمة
لنجاحه

يحب �أن يتمتع امل��درب ب�صفات ومهارات خا�صة؛ كي يكون مقب ً
وال لدى من يدربِّهم ،وبالتايل ف�إن امل��درب الذي يبغي
النجاح عليه االلتزام بقواعد مهنية� ،سنورد بع�ضاً من هذه ال�صفات واملهارات فيما يلي:
�أو ًال� :صفات �شخ�صية:
• عقلية :كالذهن املتفتح ،والذكاء ،والبديهة احلا�ضرة ،والقدرة على االبتكار والإبداع ،والإميان ب�أ�سلوب التفكري العلمي.
• بدنية :كلياقة احلوا�س ،وو�ضوح ال�صوت وقوته.
• مزاجية :كالثقة بالنف�س ،والثبات االنفعايل ،والب�شا�شة واملرح ،وحُ �سن املظهر ،وال�صرب والتعاطف.
ثانياً� :صفات اجتماعية:
• دماثة اخللق.
• الت�سامي والت�سامح.
• تقبُّل الآخرين وحب العمل معهم.
• القدرة على الت�أثري يف الآخرين.
• �شخ�صية متزنة ومن�ضبطة.
• القدرة على قيادة الأفراد.
ثالثاً :قدرات مهنية وفنية:
• حب املنظمة التي ينتمي �إليها.
• معرفة ب�سيا�ستها و�أهدافها.
• خربة تخ�ص�صية عري�ضة يف جمال مو�ضوع التدريب.
• ثقافة عامة.
• �إتقان العمل يف جمال تخ�ص�صه.
• يحظى بثقة ر�ؤ�سائه.
• غزارة املعلومات ومتابعة كل جيد يتعلق بها.
رابعاٍ :مهارات تدريبية:
• يجيد مهارة االت�صال ال�شفهي( :حتدث – �إن�صات – �إدارة حوار).
• يجيد �صياغة املادة التدريبية للربنامج �أو املو�ضوع املك َّلف بتقدميه.
• يجيد اختيار �أ�سلوب التدريب املنا�سب لكل مو�ضوع.
• يجيد التعامل مع مختلف �أمناط املتدربني.
• يجيد ا�ستخدام و�سائل الإي�ضاح.
• يجيد التعامل مع املواقف ال�صعبة خالل العملية التدريبية.
• يحرتم املواعيد ،ويتميز بالدقة واالن�ضباط.
• قادر على �إ�شاعة جو من التفا�ؤل واملرح.
• متجدِّد املعلومات ،وقادر على خلق جو اجتماعي مُحبَّب �أثناء التدريب.
• لغة وا�ضحة ونطق �سليم.
• يتحدث بلغة املدربني.
• يثري احلما�س والتفاعل.
• يتحرك بال�شكل ال�صحيح.
• يتعامل مع اجلميع وينظر �إليهم دون تفرقة.
• يجيد ا�ستخدام الأمثلة و�صياغة التمارين واحلاالت والتطبيقات العملية.
• لي�ست له لزمات حركية �أو �صوتية ت�صرف انتباه املتدربني.
• متمكن من مادته.
• واثق من نف�سه <
k

ع�ضو هيئة التدريب � -إدارة تطوير املوارد الب�شرية  -معهد الإدارة العامة

سيرة في اإلدارة

التنمية اإلدارية
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تقرير

منصة «مسار» إلدارة وتطوير الموارد البشرية..
أداء حكومي متميز

العدد  - 173جمادى اآلخرة 1441 -هـ

36

تق��دم من�صة «م�سار» الوطنية خدم��ات �إلكرتونية للجهات احلكومية واملوظف�ين والأفراد يف �إدارة وتطوير
امل��وارد الب�شري��ة ،مبا يتوافق م��ع الالئحة التنفيذي��ة للموارد الب�شري��ة احلكومية ،حي��ث �أُن�شئت «م�سار»
متا�شي ًا مع ر�ؤية اململكة 2030؛ وذلك لتعزيز التحول الرقمي عرب املنظومة الوطنية الإلكرتونية املندرجة
حتت البعد اخلام�س يف برنامج التحول الوطني لتح�سني �إنتاجية املوظف احلكومي.

«جدارة» و «�ساعد»
بياناتي الوظيفية
تقدم من�صة م�سار الوطنية العديد من مت � � ِّك� ��ن امل� �ن� ��� �ص ��ة ال ��رق� �م� �ي ��ة «ب� �ي ��ان ��ات ��ي
اخلدمات الإلكرتونية ملن�سوبي الأجهزة الوظيفية» املوظفني املدنيني ومخت�صي
احل �ك��وم �ي��ة والأف � � � ��راد ،وم� ��ن �أه � ��م ه��ذه امل � � ��وارد ال �ب �� �ش��ري��ة م ��ن اال� �س �ت �ف ��ادة م��ن
اخلدمات:
ال�ت�ق�ن�ي��ات احل��دي�ث��ة ال�ت��ي تعمل ال ��وزارة

ع�ل��ى ت�ط��وي��ره��ا ،وت �ق �دِّم املن�صة خ��دم��ات
رق �م �ي ��ة ل �ل �م��وظ��ف احل� �ك ��وم ��ي امل � ��دين،
مت ِّكنه من القدرة على ت�صحيح البيانات
وا�ستعرا�ضها� ،إ�ضاف ًة �إلى خدمة التقارير
ال�ط�ب�ي��ة ب��ال���ش��راك��ة م��ع وزارة ال���ص�ح��ة،

التنمية اإلدارية

«مسار» ُت ِّ
عزز
التحول الرقمي عبر
منظومة إلكترونية

وه��ي خ��دم��ة �إل �ك�ترون �ي��ة مت � ِّك��ن اجل�ه��ات
احلكومية من ترقية موظفيها �إم��ا عن
ط��ري��ق ال �ط��رح وامل�ف��ا��ض�ل��ة� ،أو بالرتقية
اال�ستثنائية؛ مما ي�سهم يف حوكمة عملية
الرتقيات بالكامل بجميع �أنواعها.
خ��دم��ة الت�سجيل يف ن��ظ��ام �ساعد
للوظائف امل�ساندة (�ساعد)
ي�ستهدف ن�ظ��ام «��س��اع��د» ط��ال�ب��ي العمل
للوظائف امل�ساندة (وظائف امل�ستخدمني
وب �ن��د الأج � � ��ور)؛ ب �غ��ر���ض مت�ك�ي�ن�ه��م من
ت�سجيل البيانات ال�شخ�صية ،عن طريق
�إدخ ��ال (امل�ع�ل��وم��ات ال�شخ�صية ،واحل��ال��ة
ال���ص�ح�ي��ة ،وم�ع�ل��وم��ات ال�ع�م��ل –�إذا ك��ان
م��وظ �ف �اً ،وال��درج��ة ال�ع�ل�م�ي��ة ،واخل�ب�رات
العملية ،وال�ب�رام��ج ال�ت��دري�ب�ي��ة) ،وذل��ك
بغر�ض �إت��اح��ة معلوماتهم للمخت�صني
ل�ب�ن��اء ق��اع��دة ب�ي��ان��ات خ��ا��ص��ة بالوظائف
امل�ساندة.
«توثيق» وتوطني
م��ت��اب��ع��ة وت���وث���ي���ق الإج��������راءات
والوقوعات الوظيفية �آلي ًا (توثيق)
 م��ن منطلق تفعيل م�ف�ه��وم ال�ت�ع��ام�لات
الإل� �ك�ت�رون� �ي ��ة م ��ع اجل� �ه ��ات احل �ك��وم �ي��ة
وتكاملها م��ع الأن�ظ�م��ة ذات ال�ع�لاق��ة ،مت
�إط �ل�اق خ��دم��ة «ت��وث �ي��ق» لتحقيق �أع�ل��ى
م�ستوى من متابعة وتوثيق الإج ��راءات
وال��وق��وع��ات الوظيفية �آل�ي�اً ب�ين اجلهات
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ك �م��ا مت ت��وف�ي�ر االط� �ل��اع ع �ل��ى ال���س�ج��ل
الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة،
م��ع �إم �ك��ان �ي��ة م�ت��اب�ع��ة ق � ��رارات ال�ت��دري��ب
واالب�ت�ع��اث وامل�ع��ام�لات الإداري� ��ة ،و�إت��اح��ة
مدة اخلدمة بعد اعتماد طلبات التحديث
على البيانات الوظيفية ،كما مت ِّكن املن�صة
املوظف من متابعة كافة الطلبات من �أي
مكان ويف �أي زم��ان ،بالإ�ضافة �إل��ى املزيد
من اخلدمات الرقمية التي من �ش�أنها �أن
تخت�صر الوقت واجلهد على املوظف دون
مراجعة الوزارة.
م��ن��ظ��وم��ة ال��ت��وظ��ي��ف الإل���ك�ت�روين
(جدارة)
وتتيح هذه املنظومة لطالبي العمل ،من
املواطنني ال�سعوديني ،ت�سجيل بياناتهم
ال���ش�خ���ص�ي��ة ،وم ��ؤه�ل�ات �ه��م ،وخ�برات �ه��م
ال�ع�م�ل�ي��ة ،م��ع �إرف� ��اق ال��وث��ائ��ق ال�لازم��ة.
ب��الإ� �ض��اف��ة �إل ��ى ت��وف�ير خ��دم��ة ال�ت�ق��دمي
الإل � �ك �ت�روين ع �ل��ى ال��وظ��ائ��ف ال���ش��اغ��رة
التي يتم الإع�لان عنها من قِبل اجلهات
احل �ك��وم �ي��ة ،وامل �ت��واف �ق��ة م��ع م��ؤه�لات�ه��م
وتخ�ص�صاتهم .وبعد ذل��ك ،يتم مطابقة
وت��دق �ي��ق ال�ب�ي��ان��ات �آل �ي �اً ،ث��م تمُ � � ِّرر ه��ذه
البيانات عرب نظام الرت�شيح الآيل ،ليتم
ب�ع��ده��ا ع��ر���ض ن �ق��اط ال�تر��ش�ي��ح جلميع
املتقدمني على الإعالن ،مع رغباتهم من
الوظائف� ،إ�ضاف ًة �إلى الوظائف التي مت
ُّ
تر�شحهم عليها.
اال�ستعالم ع��ن ب��ي��ان��ات م��وظ��ف �أو
وظيفة
ت �ت �ي��ح ه� ��ذه اخل ��دم ��ة مل��وظ �ف��ي اجل �ه��ات
احل �ك��وم �ي��ةاال� �س �ت �ع�ل�ام ع ��ن ال �ب �ي��ان��ات
احلالية للموظفني �أو الوظائف التابعة
جلهاتهم من واقع قاعدة بيانات.
خدمة �إ�شغال الوظائف بالرتقيات

،،

احل �ك��وم �ي��ة� .إذ ي �ت��م ت���س�ج�ي��ل وحت��دي��ث
الوقوعات والأح ��داث اخلا�صة مبوظفي
القطاع احلكومي ب�شكل �إل�ك�تروين ،من
خالل �إتاحة هذه اخلدمة للمخت�صني يف
اجلهات احلكومية.
اال�ستف�سار عن و�ضع موظف
وه ��ي خ��دم��ة ت���س�ت�ه��دف مت�ك�ين اجل�ه��ات
احل�ك��وم�ي��ة م��ن اال��س�ت�ع�لام ع��ن ال��و��ض��ع
الوظيفي احلايل للموظف (�إذا كان على
ر�أ�س العمل� ،أم ال) ،وما هي حالة مرتبته
احل��ال �ي��ة .ك �م��ا �أن ه ��ذه اخل��دم��ة تعترب
بديلة عن خدمة الإف��ادة عن مواطن �أو
مواطنة.
اال�ستف�سار عن معاملة
ت �ت �ي��ح ه � ��ذه اخل� ��دم� ��ة اال�� �س� �ت� �ع�ل�ام ع��ن
املعامالت يف �أنظمة االت�صاالت الإداري��ة
وتو�ضيح ما مت عليها من �إجراء.
 التوطني الإلكرتوين
 تطبيقاً خلطط ال�سعودة الطموحة من
باب توفري فر�ص عمل �أف�ضل للمواطنني،
وحتقيقاً للكثري من الأهداف والتطلعات
ف ��إن ن�ظ��ام ال�ت��وط�ين الإل �ك�ت�روين يهدف
�إل� � ��ى م �ت��اب �ع��ة ج �م �ي��ع ال �ع��ام �ل�ي�ن «غ�ي�ر
ال���س�ع��ودي�ين» ،وذل ��ك ع��ن ط��ري��ق متابعة
�آلية دقيقة لطلبات التعاقد (الداخلية،
واخل��ارج�ي��ة) ،وجت��دي��د العقود يف جميع
اجلهات احلكومية على جميع ال�سالمل
م��ن م��رح�ل��ة ط�ل��ب ال�ت�ع��اق��د �إل ��ى مرحلة
�إح�ل��ال امل��واط��ن ع�ل��ى وظ�ي�ف��ة م�شغولة
بوافد ،بحيث تتقدم اجلهات بالطلب �آليا
عرب �شا�شة طلب التعاقد ،وتقدمي الطلب
�إلكرتونياً  ،والتي بدورها تقوم مبراجعة
الطلب واملوافقة على طلب التعاقد املقدم
�أو رف �� �ض��ه ،و�إم �ك��ان �ي��ة م��راج �ع��ة ط�ل�ب��ات
جت��دي��د ال�ت�ع��اق��د م��ن خ�ل�ال ال��رب��ط مع

تقرير

«ج� ��دارة – دل�ي��ل امل ��ؤه�ل�ات – الوظيفة
العامة».
خ��دم��ة ال��ت��ق��دمي ع��ل��ى ال��وظ��ائ��ف
امل�ساندة (�ساعد تقدمي)
ي� ��� �س� �ت� �ه ��دف ن � �ظ� ��ام «�� � �س � ��اع � ��د» ط��ال �ب��ي
ال �ع �م��ل ل �ل��وظ��ائ��ف امل �� �س��ان��دة (وظ ��ائ ��ف
امل�ستخدمني).
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 25خدمة إلكترونية
تقدمها «مسار»
للجهات احلكومية
واملوظفني واألفراد

بوابة التدريب واالبتعاث
االطالع على الإفادة �إلكرتونياً.
ت�ع�م��ل ب��واب��ة ال �ت��دري��ب واالب �ت �ع��اث على
«بيان» و «تدوير»
�وح ��دة جل �م �ي��ع اجل �ه��ات
وظائف وموظفي البنود
ت��وف�ي�ر اّل� �ي ��ة م � َّ
ُ
احل �ك��وم �ي��ة ل �ت �ق��دمي ط �ل �ب��ات ال �ت��دري��ب �أط� �ل ��ق ه ��ذا ال �ن �ظ��ام ك� ��إح ��دى اخل��دم��ات
واالبتعاث اخلا�صة مبن�سوبيها.
الإلكرتونية الرامية �إل��ى حتقيق توثيق
بيان خدمات موظف
ج�م�ي��ع م��ا ي�خ��� ُّ�ص ال��وظ��ائ��ف وامل��وظ�ف�ين
ا�ستكما ًال لتطوير اخلدمات الإلكرتونية يف امل��رح�ل��ة احل��ال�ي��ة م��ن ع�م��ل .فالنظام
املوجهة للجهات احلكومية؛ مت �إط�لاق �سيكون هو الأداة الرئي�سية حل�صر بيانات
خ��دم��ة «ب �ي��ان خ��دم��ات م��وظ��ف» ،وال�ت��ي وظائف وموظفي البنود يف جميع اجلهات
تتيح للجهات احلكومية �إمكانية عر�ض احلكومية.
بيان بخدمات املوظف احلكومي املوجودة
خدمة «بيان»
يف قاعدة البيانات.
توفر هذه اخلدمة �أمتتة جلميع �إجراءات
خدمة التظلمات
التحقُّق من بيانات َمن انتهت خدماتهم
خ��دم��ة �إل �ك�ترون �ي��ة مت � ِّك��ن امل�ستخدمني م��ن موظفي ال��دول��ة على �ضوء اخلدمة
م��ن رف��ع ال�ت�ظ�ل�م��ات ،وم�ت��اب�ع�ت�ه��ا ،وال��رد امل�ح�ت���س�ب��ة ل �غ��ر���ض ال �ت �ق��اع��د وم� ��ن َث� � َّم
عليها من قِبل اجلهات املعنية ،كما تتيح �إ�� �ص ��دار ب �ي��ان خ��دم��ة ل�ي�ت��م �إر� �س��ال��ه �إل��ى

امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ال�ستكمال �صرف
م�ستحقاتهم التقاعدية ب�شكل �آيل.
اال�ستف�سارات النظامية

هي خدمة ت�سهِّل عملية متابعة ودرا�سة
اال�ستف�سارات النظامية املقدِّمة من قِبل
اجلهات احلكومية ،ومن َث َّم �إفادة اجلهة
بالر�أي النظامي.
خدمة توفري ال�سرية الذاتية لتوظيف
الكفاءات ال�سعودية (كفاءات)

تتيح ه��ذه اخل��دم��ة للجهات احلكومية
وامل�ؤ�س�سات وال�شركات الراغبة يف توظيف
الكفاءات ال�سعودية �أن ت�سرتجع ال�سري
ال��ذات �ي��ة ل�ب��اح�ث��ي وب��اح �ث��ات ال �ع �م��ل من
مواطني اململكة العربية ال�سعودية من
واق � ��ع ق ��واع ��د ال �ب �ي��ان��ات .وت�ت�رك ��ز ه��ذه
اخل��دم��ة على ال��رب��ط ب�ين الباحثني عن
عمل وبني اجلهات يف القطاعني اخلا�ص
وال �ع ��ام؛ وذل ��ك لإي �ج��اد ف��ر���ص وظيفية
ملواطني اململكة العربية ال�سعودية.
ت�سجيل احتياج الوظائف

مت�ك�ين اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة م��ن ت�سجيل
اح �ت �ي ��اج �ه ��ا ال� ��� �س� �ن ��وي م� ��ن ال ��وظ ��ائ ��ف
ال �� �ش��اغ��رة؛ لإت ��اح ��ة ال�ف��ر��ص��ة ل�ل�إع�لان
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ع��ن ه��ذه ال��وظ��ائ��ف لطالبي ال�ع�م��ل من
املواطنني ال�سعوديني.
نظام البدالت

يهدف النظام �إل��ى توفري �آل�ي��ة احت�ساب
ال� � �ب � ��دالت مب �خ �ت �ل��ف �أن� ��واع � �ه� ��ا ب���ش�ك��ل
�إلكرتونى؛وذلك ل�ضمان �صحة البيانات
امل ��زودة م��ن ِق�ب��ل اجل�ه��ات وال��و��ص��ول �إل��ى
�أعلى درجات الدقة والتوثيق.

خدمة تدوير املوظفني احلكوميني من
جهة �إىل �أخرى (تدوير)

انطلقت خدمة تدوير الإلكرتونية لإيجاد
�أ�سلوب عملي يتم من خالله ر�سم م�سار
وا��ض��ح لتدوير املوظفني القائمني على
ر�أ�س العمل من جهة �إلى �أخرى لأي �سبب
م��ن الأ� �س �ب��اب النظامية �أو التنظيمية،
وب�إمكان املوظفني يف اجلهات احلكومية
التقدمي على �إدارة املوارد الب�شرية�/ش�ؤون
املوظفني يف جهته وت�ق��دمي الطلب �آلياً
�سجل اجلهة.
من قِبل ُم ِّ
«جلان» و «�آمر»
اال�ستف�سار عن معاملة مبتعث-موفد-
متد ِّرب

تتيح ه��ذه اخل��دم��ة اال�ستعالم ع��ن حالة

الطلبات املقدَّمة ملوظفي اخلدمة املدنية ،البيانات ،وذل��ك تطبيقاً للأمر ال�سامي
م��ن خ�لال جهاتهم احل�ك��وم�ي��ة ،وت�شمل الكرمي.
تدقيق بيانات ومتغريات الوظائف
طلبات الإيفاد -االبتعاث -التدريب ،مع
تو�ضيح ح��ال��ة الطلب وم��ا َّ
مت عليه من متكني وزارة امل��ال�ي��ة م��ن ت�سجيل جميع
وظ��ائ��ف امل�ي��زان�ي��ة ال�سنوية يف ب��داي��ة كل
�إجراء.
اللجان احلكومية امل�شرتكة (جلان) �سنة مالية ،وال�سماح للجهات احلكومية
يهدف نظام اللجان امل�شرتكة �إل��ى جمع بتدقيق وظائفها ومراجعتها �إلكرتونياً.
ب �ي��ان��ات م�ت�ك��ام�ل��ة ع��ن ال �ل �ج��ان ال �ت��ي مت اخلطط اخلم�سية للجهات احلكومية
ت�شكيلها ،مب��ا فيها ال�ب�ي��ان��ات الأ�سا�سية هي �إحدى اخلدمات الإلكرتونية املقدمة
للجنة و�أع�ضائها ،وبيانات اجتماعاتها ،للجهات احلكومية بحيث يقوم مخت�ص
ومتطلبات ك��ل اجتماع ق��ادم .بالإ�ضافة اجلهة احلكومية بتعبئة احلقول اخلا�صة
�إل��ى �إمكانية ا�ستخراج مختلف التقارير باخلطة اخلم�سية لل�سعودة ،وا�ستعرا�ض
والإح�صائيات .وينق�سم هذا النظام �إلى :تقارير خا�صة بهذه اخلدمة.
�شا�شات ا�ستعالم مركز «�آمر»
 .1نظام �آيل للجهات احلكومية لإدخ��ال
ي �ه��دف ه� ��ذا ال �ن �ظ��ام �إل � ��ى ال �ت �ع ��اون مع
بيانات اللجان التي ت�شارك فيها.
 .2ن �ظ��ام �آيل الع �ت �م��اد وم��راج �ع��ة ه��ذه مركز «�آم��ر» لالت�صال املوحد؛ لتزويده
ب��امل �ع �ل��وم��ات ال�ل�ازم ��ة ع ��ن ال �ع �م�ل�اء يف
الأن�ظ�م��ة (ت��وث�ي��ق ،وت��دق�ي��ق ،والوظيفة
«مسار»
ال�ع��ام��ة ،وال�ت��دري��ب واالب�ت�ع��اث ،وحتقيق
تتوافق مع الالئحة
خ��دم��ة ،واالت �� �ص��االت الإداري � ��ة ،وج ��دارة،
التنفيذية للموارد
و��س��اع��د)؛ لتمكني «امل��رك��ز» م��ن الإج��اب��ة
على ا�ستف�سارات العمالء بطريقة �سريعة
البشرية احلكومية
ومي�سرة <

،،
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مقال

التخطيط املالي اإلستراتيجي

k

د.عمر ال�سر احل�سن حممد

،،
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اإلستراتيجة
املالية
تستخدم
املتاح من
املوارد بكفاءة
عالية يف
ظل التغيرات
االقتصادية

ُيق�صد بالإ�سرتاتيجية املالية اخلطط املالية طويلة الأج��ل ذات الأهمية الن�سبية العالية
للمنظمة ،فاملنظمة جزء من اقت�صاد الدولة ،والدولة جزء من االقت�صاد العاملي؛ عليه ف�إن
الإ�سرتاتيجية املالية للمنظمة ال يمُ كن �أن ُتر�سم بعيداً عن الر�ؤية العامة للدولة.
و ُيعرف التخطيط امل��ايل ب�أنه �أح��د �أن��وع التخطيط ال��ذي يركز على كيفية احل�صول على
الأموال من م�صادر متنوعة ،وكيفية ا�ستغاللها ا�ستغ ً
الال �أمثل؛ للح�صول على فوائد ومزايا
عالية ،حيث ُي�ساعد التخطيط املايل على التنب�ؤ باالحتياج املايل قبل ظهور االحتياج الفعلي
بفرتة كافية تمُ كن املنظمات من اتخاذ قرار �سليم جتاه هذه احلاجة.
وتقوم اال�سرتاتيجية املالية على حتديد املوارد امل�ستقبلية وتخ�صي�صها للم�شروعات املختلفة،
بحيث تعك�س توقعات املنظمة يف احل�صول على املوارد و�أولوية تخ�صي�صها بكفاءة ،من خالل
و�ضع �إطار عام ُي�ساعد املنظمة يف اتخاذ القرارات املالية التي ُت�ساعدها يف حتقيق �أهدافها
بكفاءة .كما ُتعترب الإ�سرتاتيجية املالية هي و�سيلة لتحقيق الأهداف الكلية الأخرى؛ لأن
حتيق الأهداف الأخرى يعتمد ب�صورة �أ�سا�سية على املوارد املالية .ويعتمد مبد�أ الإ�سرتاتيجية
املالية على ا�ستخدام املتاح من املوارد بكفاءة عالية يف ظل التغريات االقت�صادية.
وجت��در الإ��ش��ارة �إل��ى �أن �أهمية التخطيط امل��ايل تتمثل فيما يحققه من فوائد للمنظمة،
متمثلة يف التعرف على االحتياج امل��ايل امل�ستقبلي واال�ستعداد له ب�شكل م�سب؛ ما يجنب
املنظمات مخاطر الع�سر املايل ،في�ساعد على دفع االلتزامات يف مواعد ا�ستحقاقها ،وي�ساعد
املنظمة يف الرتكيز �أهدافها امل�ستقبلية.
وميكن القول ب�أن التخطيط املايل الإ�سرتاتيجي يركز على املعلومات املحا�سبية ال�سابقة
مع الأخذ يف االعتبار التطلعات امل�ستقبلية والتوجه العام للدولة وعك�س ذلك يف الأهداف
امل�ستقبلية ،وو�ضع اخلطة الالزمة والعمل على تنفيذها ب�أق�صى كفاءة ،من خالل الربط بني
الأهداف املو�ضوعة وو�سائل حتقيقها م�ستقب ً
ال .لذلك اهتمت ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية
 2030يف محورها املايل بتطلعات اململكة العربية ال�سعودية وو�ضع خطة ا�سرتاتيجية حتقق
هذه التطلعات ،من خالل تقييم الو�ضع االقت�صادي للمملكة ،واتباع �سيا�سات مالية حتقق
الأه��داف املن�شودة ك�إتباع �سيا�سة التنويع االقت�صادي يف الإي��رادات� ،إ�ضافة �إل��ى رفع كفاءة
الإنفاق احلكومي من خالل ا�ستغالل املوارد املتاحة ا�ستغ ً
الال �أمثل ،ودعم ال�شفافية املالية
يف كافة املعامالت املالية والإدارية و�إن�شاء جهات رقابية؛ لتحقيق هذه ال�شفافية ورفع كفاءة
الإنفاق ،مثل الديوان العام للمحا�سبة ،وهيئة الرقابة والتحقيق ،وهيئة مكافحة الف�ساد
(نزاهة) <

k

ع�ضو هيئة التدريب  -قطاع املحا�سبة  -فرع املعهد مبنطقة ع�سري

إنفوجرافيك
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تقرير

تعالج الكثري من م�شكالت العمل وتنظم �أدواتة

الهندسة البشرية..إدارة التناغم بين اإلنسان
وبيئة العمل واآلالت
�إتاح��ة بيئ��ة العمل املالئم��ة للإن�سان وتطويعه��ا حلاجاته وطاقات��ه وقدراته من �أهم روافد ج��ودة الأداء
والقدرات التناف�سية للم�ؤ�س�سات واجلهات املختلفة ،وهي ق�ضية مهمة �شغلت بال الكثريين من املتخ�ص�صني
واخل�براء يف املج��ال الإداري ،كما �أنها يف الوقت ذاته تع��د �أمراً �شائك ًا؛ لتداخلها مع جم��االت وعلوم �أخرى.
ورمب��ا وجدت ه��ذه امل�ؤ�س�س��ات والعلوم الإداري��ة �ضالتها املن�ش��ودة يف التوجه املعا�صر ال��ذي تنتهجه �سائر
املجتمع��ات املتقدم��ة؛ كاليابان ،و�أمري��كا ،و�أوروبا ،وغريها ،والذي هو عبارة ع��ن «الهند�سة الب�شرية» التي
تهت��م مبعاجل��ة الكثري م��ن م�شكالت العم��ل ،وحتقيق مالءم��ة العامل مع مواق��ع العمل وتنظيم��ه و�أدواته
وطريقة العمل و�أبعاده املتعددة .ويف هذا التقرير ن�سلط ال�ضوء على الهند�سة الب�شرية؛ كي نتعرف عليها،
ٍّ
وبحق � َ
ونر�صد انعكا�ساتها على الأداء واملوارد الب�شرية التي ُّ
أثمن ما متتلكه امل�ؤ�س�سات كافة.
تعد
إعداد /د .أحمد زكريا أحمد
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«الإرجونومية»
يف ال �ب��داي��ة ن �ب�رز م ��ا �أوردت � � ��ه م��و��س��وع��ة
«وي� �ك� �ي� �ب ��دي ��ا» ح � ��ول م �ف �ه ��وم ال �ه �ن��د� �س��ة
الب�شرية� ،أو «الإرجونوميك�س» وما تعرف
ب �ـ»الإرج��ون��وم �ي��ة»� ،أو ه�ن��د��س��ة ال�ع��وام��ل
الب�شرية� ،أو البيانات احليوية ،ب�أنه علم
یهتم بت�صمیم الأدوات وامل �ع��دات يف بیئة
العمل بحیث تتالءم مع طبیعة الإن�سان
وحاجیاته.
وي�ن�ظ��ر ل�ه��ا �آخ � ��رون ب��اع�ت�ب��اره��ا ت�صمیم
امل �ن �ت �ج��ات والآالت وامل�ل�اب ����س والأ� �ش �ی��اء
التى یتعامل معها الب�شر مبا یحقق لهم
الراحة والأم��ان ،وقد ا�صطلح امل�صممون
ع�ل��ى ا��س�ت�خ��دام��ه للتعبری ع��ن جمموعة
م ��ن امل� �ع ��ارف وامل � �ه� ��ارات امل �� �س �ت �خ��دم��ة يف
ب �ن��اء وت���ص�م�ي��م امل �ن �ت �ج��ات مب��ا ی�ك�ف��ل لها
الأداء الأم�ث��ل يف خ��دم��ة الإن���س��ان .وي��رى
البع�ض �أن�ه��ا تن�صرف �إل��ى بناء وت�صميم
وتوزيع الآالت يف مكان العمل؛ مبا یحقق
كفاءة العمل ویوفر �أعلى معدالت الأداء
ل�ل�ع�ن��ا��ص��ر ال �ب �� �ش��ری��ة ،ب��ل ول �ن �ظ��م ال�ع�م��ل
ب��أك�م�ل�ه��ا .وك��ذل��ك ي��راه��ا البع�ض درا��س��ة
ال�ت�ف��اع��ل ب�ی�ن الإن �� �س��ان وال �ع �م��ل ،خا�صة
ف�ی�م��ا ی�ت�ع�ل��ق بت�صميم الآالت والأدوات
ل�ت�لائ��م اجل���س��م ال�ب���ش��رى ول�ت�ك�ف��ل �أداءه
لعمله ب�أقل جهد ،ولتوفر له �أكرب قدر من
الأمان والراحة يف اال�ستخدام .وقد عربت
رابطة الإرجونوميك�س العاملية  IEAعن
امل�غ��زى العميق ل�ه��ذا ال�ت��وج��ه املعا�صر يف
علوم الإدارة من خالل �شعار املجلة التي
ت�صدرها ،وه��و« :درا� �س��ة علمية للعوامل
الب�شرية يف عالقتها ببيئة العمل وت�صميم
املنتجات واملعدات».
العمل الدولية
وت ��و�� �ض ��ح �� �ش� �ي�ل�ان م� �ح� �م ��ود م� ��ن خ�ل�ال

ا�ستعرا�ضها ملفهوم الهند�سة الب�شرية عرب
�أطروحتها العلمية-التي �سن�ست�شهد بها
يف ال���س�ط��ور ال �ق��ادم��ة�-أن منظمة العمل
ال��دول �ي��ة ق��د ت�ط��رق��ت �إل ��ى �أن الهند�سة
الب�شرية تتعلق بتطبيق العلوم الأحيائية
(البيولوجية) والإن�سانية ذات العالقة
م��ع ال�ع�ل��وم ال�ت�ق�ن�ي��ة؛ م��ن �أج ��ل ال��و��ص��ول
�إل ��ى �أف���ض��ل تكيف م�ت�ب��ادل ب�ين الإن���س��ان
وعمله ونتائجه ،وتقا�س مب�ؤ�شرات الكفاءة
وال�سالمة ال�صحية للإن�سان ،وهو مفهوم
ي�ن���ص��ب ع �ل��ى ك� ��ون ال �ه �ن��د� �س��ة ال�ب���ش��ري��ة
م�ت�ع��ددة اجل��وان��ب؛ فهي حقل وا��س��ع من
العلوم البيولوجية والإن���س��ان�ي��ة ،وميكن
اال� �س �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا يف ت�ط�ب�ي�ق��ات الهند�سة
الب�شرية ال�صناعية التي تهتم بت�صميم
املنتجات والعمليات واملعدات التي ُت�ستخدَم
يف املجال ال�صناعي لتعظيم قدراتهم على
ا�ستخدامها ب�شكل �آم��ن وم��ري��ح م��ن ِق َبل
الأف ��راد ،ولتح�سني امل��واءم��ة ب�ين الأف��راد
و�أن�شطتهم والأع �م��ال ال�ت��ي يقومون بها
والأ�شياء التي ي�ستخدمونها.
ورمبا يت�ضح الأ�سا�س التداخلي للهند�سة
ال �ب �� �ش��ري��ة م ��ع ع �ل��وم وجم� � ��االت �أخ � ��رى،
جميعها تهدف �إلى �إيجاد نوع من التناغم
الإداري ب�ي�ن ال�ع�م��ل والإن �� �س��ان (امل� ��وارد
ال�ب���ش��ري��ة) ،وه��و م��ا ي�ب�رزه جن��م ع�ب��ود يف
كتابه املعنون بـ« :درا�سة العمل والهند�سة
ال �ب �� �ش��ري��ة» ،ح �ي��ث ي���ص�ن��ف ه� ��ذه ال �ع �ل��وم
واملجاالت املختلفة ذات العالقة بالهند�سة
الب�شرية كالآتي:
• ال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة والنف�سية:
ع�ل��م ال�ن�ف����س ال���ص�ن��اع��ي ،وع�ل��م االج�ت�م��اع
ال �� �ص �ن��اع��ي ،وع �ل ��م اجل� �م ��ال ال �� �ص �ن��اع��ي،
وت�شريع العمل ،والأنرثبولوجيا.
• العلوم واملفاهيم الإدارية والتقنية:

علوم الإدارة ،وعلم وتقنية بناء امل�ع��دات،
ودرا�سة العمل.
• العلوم البيولوجية :البيولوجيا ،وعلم
ال�سموم ال�صناعي ،وعلم الف�سلجة ،وعلم
�صحة العمل.
تطور كبري
وب�صفة عامة ،تو�ضح د�.أم�يرة برهمني يف
مقال لها مبوقع جملة «اجلودة ال�صحية»
اك �ت �� �ش��اف وب� ��داي� ��ة ا� �س �ت �خ��دام م���ص�ط�ل��ح
ومفهوم الهند�سة الب�شرية ومراحل تطور
االع�ت�م��اد ع�ل�ي��ه ،فت�شري �إل ��ى �أن اكت�شاف
علم الإرجونومیك�س يرجع �إلى احل�ضارة
الإغريقية القدمية وا�ستخدامها مبادئ
ه��ذا العلم يف ت�صميم الأدوات والأع�م��ال
وح �ت ��ى �أم ��اك ��ن ال �ع �م��ل ،ك �م��ا ف ��ى و� �ص��ف
«�أبقراط» لكیفیة تنظیم غرفة اجلراحة.
وك � ��ان ال� �ع ��امل وال �ف �ی �ل �� �س��وف ال �ب��ول �ن��دى
«ووجیك جا�سرتزیبو�سكى» �أول من عرف
هذا املفهوم الذي �أ�سماه علم العمل فى عام
1857م .وفى القرن الـ  19ب��د�أ «فریدریك
ت��ای �ل��ور» ال �ب �ح��ث ع��ن �أ� �س��ال �ی��ب لتح�سنی
�أداء العمال �أث�ن��اء �أدائ �ه��م �أع �م��ا ًال معینة،
فتم َّكن ع�ل��ى �سبیل امل �ث��ال م��ن م�ضاعفة
حجم عمل عمال املناجم ثالثة �أ�ضعاف
ب��إن�ق��ا���ص م�ت��درج ف��ى حجم ووزن الفحم
ال��ذي ینقلونه حتى و�صل �إل��ى �أ��س��رع �أداء
مم �ك��ن .وت�ل�ا ذل ��ك م� �ح ��اوالت ال��زوج�ی�ن
«فرانك» و»لیلیان جیلربث» اللذین و�سعا
م��ن �أ��س��ال��ب «ت��ای�ل��ور» ف��ى �أوائ ��ل ال�ق��رن الـ
 20واب�ت�ك��را م��ا ُی�س َّمى بالوقت واحل��رك��ة،
بتقلیل اخلطوات ومتكنا من تقليل عدد
ح��رك��ات ال�ب�ن��ائ�ين م��ن � ١٨إل ��ى  ٤ح��رك��ات
ف�ق��ط؛ مم��ا �سمح لهم ب��زی��ادة �إنتاجيتهم
من  ١٢٠الى  ٣٥٠طوبة فى ال�ساعة .وتلفت
برهمني �إلى �أن ما �شهدته احلرب العاملیة
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الثانیة م��ن تطور كبري يف م�ع��دات و�آالت
احلرب؛ قد فر�ض على م�شغلي هذه الآالت
متطلبات عقلية مختلفة وقدرات مختلفة
يف �إ�صدار القرار وقدرة �أكرب على االنتباه
وال��وع��ي و�إدراك ق�ی�م��ة احل �ی��ز وال��زم��ن.
كما تطلبت ه��ذه الآالت تنا�سقاً �أدق بني
ح��رك��ة ك��ل م��ن ال�ی��د وال�ع�ین ،وه��و م��ا كان
مبثابة مفتاح ی�ح��دد ال�ف��ارق ب�ین النجاح
وال�ف���ش��ل .وق��د اكت�شف ال�ع�ل�م��اء يف �أث�ن��اء
احل��رب �أن �أف�ضل الطائرات التي یقودها
�أف�ضل الطیارین و�أك�ثره��م تدريباً كانت
عُر�ضة لل�سقوط وب�شكل متكرر مبا یثری
القلق .وف��ى ع��ام 1943م� ،أث�ب��ت «�ألفون�س
�شابانیز» امل�لازم يف اجلي�ش الأمريكي �أن
م��ا ی�سمى ب�خ�ط��أ ال�ط�ی��ار مي�ك��ن �أن يقل
ك �ث�يراً ع�ن��دم��ا ُت���س�ت�خ�دَم مقاب�ض و�أزرار
وو�سائل حتكم �سهلة التمییز ومو�ضوعة
فى مكانها املنطقى حیث یتوقعها الطیار؛
وهو الأمر الذي ثبت جدواه والإقالل من
�سقوط الطائرات .وفى العقود التى تلت
احلرب العاملیة الثانیة بد�أ الإرجونومیك�س
ف��ى االزده� ��ار وال�ن�م��و وال�ت�ن��وع ف��ى �أدوات ��ه
وتطبیقاته وجم��االت عمله .وق��د �أت��اح ما
االستراتيجية
�أ�سمیناه بع�صر الف�ضاء للإرجونومیك�س
املالية
�االت بحث ج��دی��دة ،مثل
مو�ضوعات وجم�
تستخدم��دام اجل��اذب �ی��ة .ب��د�أ
ال�ع�م��ل ف��ى ح��ال��ة ان �ع
املواردأى م��دى میكن
ی�ستك�شفون �إل��ى �
العلماء
املتاح من
ل�ل�إن���س��ان حت� ُّ�م��ل بیئة ال�ف���ض��اء؟ وم��ا هو
بكفاءة عالية
ت��أث�یر ه��ذه البیئة على العقل واجل�سم؟
ظلع�صر املعلومات وظهور
كما فر�ضيفظهور
التغيرات�ع يف ا��س�ت�خ��دام��ه يف
ال�ك�م�ب�ي��وت��ر وال �ت��و� �س�
بالكمبیوتر.
درا�سة عالقة الإن�سان
االقتصادية
ودخ��ل الإرجونومیك�س �أو ما ُیطلق علیه
�أح �ی��ان �اً هند�سة ال�ع��وام��ل الب�شریة بقوة
جم��ال ت�صمیم امل�ن�ت�ج��ات و�أم��اك��ن العمل

،،

تصميم املنتجات واملعدات
واألدوات واألماكن واألنشطة
املهنية من أهم أنشطة
الهندسة البشرية

وا�ستمر حتى الآن نحو �أكرث من  ٦٠عاماً.
ومت قبوله وا�ستخدامه واالعرتاف بقیمته
دول �ی �اً ك��واح��د م��ن �أه ��م م �ق��وم��ات �إع ��داد
طالب الت�صمیم ،وتوفری بیانات الت�صمیم
فى بناء املنتجات والنظم ال�صناعیة ،بل
وت�ع��د ال�ب�ی��ان��ات الإرج��ون��وم �ی��ة وق�ی��ا��س��ات
اجل�سم الب�شرى من �أهم �أدوات امل�صممنی
فى �شتى بقاع العامل.
مهمة جد ًا
وجت �م��ل دمي ��ة ع��وج��ان م��رت �ك��زات �أه�م�ي��ة
الهند�سة الب�شرية ،يف �أطروحتها العلمية
التي تبحث �أثرها على الطاقة التنظيمية،
كالتايل:
• تعالج ق�ضايا اال��س�ت��دام��ة واملحافظة
عليها ع��ن ط��ري��ق �إدراك الإن���س��ان كمبدع
وم �� �ش �غ��ل وال �ع �م�ل�اء �أي �� �ض��ا ،وه �ن��ا ن�صل
�إل� ��ى دور م�ه�ن��د��س��ي ال�ه�ن��د��س��ة ال�ب���ش��ري��ة
يف ت�صميم وت�شغيل الأن�ظ�م��ة والعمليات
ب�شكل فعال و�سليم.
• تزيد من مرونة املنظمة بحيث تكون
ل��دي�ه��ا ال �ق��درة ع�ل��ى م��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات
وال �ت �غ�ي�رات ال �ت��ي ق��د حت ��دث �أث� �ن ��اء �أداء
املهمة.
• ت �� �س �ه��م يف ال ��و�� �ص ��ول �إل � � ��ى ال �ط ��رق
والأ��س��ال�ي��ب اجل��دي��دة ،م�ث��ل :الإج� ��راءات
وب��رام��ج ال�ت��دري��ب ،وت�صميم تكنولوجيا
حديثة ومتطورة من خاللها.
• ت �ع �م��ل ع �ل��ى ال ��وق ��اي ��ة م ��ن احل � ��وادث

م��ن خ�ل�ال درا� �س��ة وحت�ل�ي��ل �أ� �س �ب��اب وق��وع
الإ�صابات ال�سابقة.
� 5أهداف
وي � �ح ��دد م ��وق ��ع «م ��و�� �س ��وع ��ة» الأه � � ��داف
الرئي�سة من الهند�سة الب�شرية كما يلي:
�أو ًال :ال �ت �ع��رف ع �ل��ى ال �ن �م��اذج اجل��دي��دة
وم��ا تت�ضمنه م��ن مفاتيح ل�سبل النجاح
الإداري.
ث��ان�ي�اً :ت��زوي��د امل���ش��ارك مب�ه��ارات معرفية
متقدمة يف جم��ال �إدارة امل ��وارد الب�شرية
ت�ضعه يف ال �� �ص��ورة امل�ستقبلية املطلوبة
ل �� �ص �ي��غ ال �ت �ع��ام��ل م ��ع امل � � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة
وتنميتها.
ثالثاً� :إك�ساب امل�شاركني مهارات معرفية
ح� � ��ول م �ف ��اه �ي ��م وق� ��� �ض ��اي ��ا امل ��ؤ� �س �� �س ��ات
االفرتا�ضية و�أهميتها يف حت�سني الكفاءة
والإنتاجية ،وتوفري �ضمانات النجاح.
رابعاً :ت�أهيل امل�شارك مبهارات متخ�ص�صة
يف ا�ستخدام تقنيات الإدارة الإلكرتونية.
خام�ساً� :إك�ساب امل�شارك مهارات متقدمة
يف ا�ستخدام تقنيات امل��واءم��ة ب�ين امل��وارد
ال �ب �� �ش��ري��ة و ال �ه �ي��اك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ال�ت��ي
ت�ف��ر��ض�ه��ا ال �ه �ن��د� �س��ة الإداري� � � ��ة والإدارة
الإلكرتونية.
� 3أن�شطة
وب �� �ش �ك��ل ع � ��ام ،ف � ��إن ال �ه �ن��د� �س��ة ال�ب���ش��ري��ة
ت�ستهدف فئات وم�ستويات عديدة ،والتي
تربز من بينها � 3أن�شطة ،وهي:
• ت�صمیم املنتجات واملعدات والأدوات يف
ك� ٍّ�ل م��ن :املنتجات اال�ستخدامیة ،و�أدوات
وم �ع��دات ال �ع �م��ل ،وامل��اك �ی �ن��ات والأج� �ه ��زة،
والأث ��اث ��ات وامل �ع��دات املكتبیة ،والأث��اث��ات
والأجهزة واملعدات والأدوات املنزلیة.
• ت�صمیم الأم ��اك ��ن و�أن �� �ش �ط��ة الأف� ��راد
امل �ه �ن �ی��ة ،الأم � ��ر ال� ��ذي ي���ش�م��ل ك�ل� ً
ا م��ن:
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 %60من أمراض العمل يف
أمريكا بسبب افتقاد
بعض معايير الهندسة
البشرية
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امل �ه �ن��د� �س�ين والإداری � �ي � ��ن وال �ع��ام �ل�ي�ن يف
امل�صانع ،واملوظفني والإداريني يف املكاتب،
والأط �ب��اء ف��ى عیاداتهم وم�ست�شفياتهم،
وال�ع��ام�ل�ين يف احل ��رف وامل �ه��ن الب�سيطة
وامل �ه��ن اخل��دم �ي��ة ،وال �ع��ام �ل�ين يف جميع
الأن�شطة الأخرى (كالزراعة مث ً
ال) ،وغري
ه � ��ؤالء ك�ث�يري��ن ،م�ث��ل امل��در���س وال�ط��ال��ب
واملمر�ض وعمال النظافة واخلدمات.
• ال �ت �� �ص �م �ي��م ل �ل �ف �ئ��ات اخل ��ا�� �ص ��ة م��ن
امل �� �س �ت �ه �ل �ك�ي�ن ،ك ��امل �� �س �ن�ي�ن ،وامل� �ع ��وق�ي�ن،
والأطفال ،واملر�أة يف بع�ض ظروف حیاتها
كاحلمل.

«�شاريل �شابلن»
وخ �ت��ام �اً ،ف��رمب��ا ي�خ�ت��زل ال�ب�ع����ض جم��ال
ودور الهند�سة الب�شرية يف جم��رد الأداء
ال���ص�ح��ي والآم � ��ن ل�ل�إن �� �س��ان يف ع�لاق�ت��ه
بالآالت �أو بيئة العمل� ،إال �أن هذا الت�صور
يعرتيه الق�صور؛ فهو ال يك�شف �إال �أحد
جماالتها .ولكننا ال ميكن �أن ننكر-وفقاً
مل��ا ينقله «م �ن �ت��دى ال �ه �ن��د� �س��ة»�-أن نظام
الت�صميم اجليد يوفر الأداء الأمثل؛ لأنه
يقوم بدرا�سة كافة نواحي القوة وال�ضعف
ل�ك��ل م��ن ال�ع�ن���ص��ري��ن ال�ب���ش��رى والآيل،
في�صبحان وح ��دة واح� ��دة ط�ب�ق�اً لأ��س����س
وق��واع��د علم الهند�سة الب�شرية .ف�أحد

الأهداف الرئي�سية لعلم الهند�سة الب�شرية
هو منع احلوادث والأمرا�ض الناجمة عن
العمل ،وق��د �أظ�ه��رت بع�ض الإح�صائيات
التي ت�صدر �سنوياً يف الواليات املتحدة �أن
�أكرث من  %60من الأمرا�ض ب�سبب العمل
هي تلك التي تت�ضمنها الإ�صابات الناجمة
عن احلركات املتكررة وامل�ستمرة ،مثل ربط
م�سامري معينة يف خ��ط �إن �ت��اج جتميعي.
و�أح � ��د �أع ��را� ��ض ه ��ذا امل��ر���ض ه��و �إ� �ص��اب��ة
ال �ع��ام��ل ب��ارت �ع��ا���ش ال �إرادي يف ي ��ده بعد
ا�ستمراره يف العمل مدة طويلة و�إظهاره
نف�س حركات ربط امل�سمار بيده.
ورمب� ��ا ��ش��اه��د ال�ك�ث�ير م�ن��ا �أح� ��د الأف �ل�ام
القدمية لـ»�شاريل �شابلن» الذي كان يقوم
ب� ��دور ع��ام��ل يف م���ص�ن��ع ع �ل��ى خ��ط �إن �ت��اج
جتميعي يتحرك �أم��ام��ه ب�سرعة معينة،
وكانت وظيفة «�شابلن» هي ربط �صامولة
مبفتاح يف حركة �سريعة ومتكررة .وكان
من عادة �صاحب العمل �أن يزيد من �سرعة
خط الإنتاج عند اق�تراب موعد ان�صراف
العمال طمعاً يف ك�سب املزيد من الوقت،
وب��ال �ت��ايل ازدادت ��س��رع��ة ال�ع�م��ل و�سرعة
احل ��رك ��ة امل �ت �ك��ررة يف رب ��ط ال �� �ص��ام��ول��ة؛
وكانت النتيجة �أن خ��رج» �شاريل �شابلن»
من امل�صنع يعاين من �أعرا�ض هذا املر�ض
بحركات �سريعة بيده م�شابهة متاماً لعمله
يف امل���ص�ن��ع ب��أ��س�ل��وب ك��وم �ي��دي م�ضحك،
ولكنه �صحيح من الناحية العلمية <

قرأت لك

إعداد /د .أحمد زكريا أحمد
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إضاءات إدارية

توجد معلومات ومعارف ينبغي على كل موظف �أن يلم
بها؛ حتى يكون على دراي��ة كاملة بحقوقه وواجباته،
والتزامات العمل احلكومي .ون�ستعر�ض معكم يف هذا
العدد جانباً من هذه املعلومات واملعارف.
إجراءات ينبغي مراعاتها أثناء التحقيق
للتحقيق �إج ��راءات تنا�سب ك��ل مرحلة م��ن م��راح�ل��ه ،وحتى
ي�سري التحقيق وفق الأنظمة واللوائح دون �أخطاء تف�سده �أو
ت�شكك يف نتائجه ،فينبغي على املحقق الإملام بهذه الإجراءات
ليقوم بها بحرفية وقانونية ،فال يرقى ال�شك �إلى نتائجها،
وثاين هذه الإج��راءات ،هي الإج��راءات التي ينبغي مراعاتها
�أثناء التحقيق الإداري ،وت�شمل الآتي:
� -1أن يكون التحقيق مكتوباً ،فقد ن�صت املادة ( )35من نظام
ت�أديب املوظفني على �أنه «ال يجوز توقيع عقوبة ت�أديبية على
املوظف �إال بعد التحقيق معه كتاب ًة و�سماع �أقواله وحتقيق
دفاعه و�إثبات ذلك يف القرار ال�صادر بالعقاب �أو يف مح�ضر
مرفق به».
� -2إحاطة املوظف يف بداية التحقيق باملخالفة املن�سوبة �إليه،
و�س�ؤاله عنها ب�شكل عام دون مناق�شة يف التفا�صيل �أو مواجهته
بالأدلة.
 -3ا�ستجواب املوظف املخالف ،ب�أن تو�ضح له جميع تفا�صيل
املخالفة املن�سوبة �إليه ،وجمابهته بالأدلة املختلفة القائمة
��ض��ده ،ومناق�شته فيها تف�صيلياً ،ومطالبته بالرد
على ما هو من�سوب �إليه من وقائع و�أدل��ة اتهام،
ومتكينه من الدفاع
عن نف�سه.

�أ� .أحمد بن عبد الرحمن الزكري
ع�ضو هيئة التدريب �سابقاً
قطاع القانون مبعهد الإدارة العامة.

� -4سماع �شهود الإثبات ومواجهة املوظف لهم� ،إذا ر�أى املحقق
�ضرورة لهذه املواجهة.
� -5سماع �شهود النفي الذين يطلب املوظف �سماع �شهادتهم.
 -6االطالع على الأوراق وامل�ستندات املتعلقة باملخالفة.
 -7ات�خ��اذ �إج ��راءات التحقيق يف ح�ضور امل��وظ��ف ال��ذي يجري
التحقيق معه.
 -8مواجهة املوظف يف نهاية التحقيق بجميع الأدلة والقرائن
�ضده ،ومطالبته بالرد على كل منها على حدة.
� -9أن ينح�صر التحقيق يف الأم��ور املبا�شرة املت�صلة باملخالفة
والكا�شفة عن حقيقتها.
 -10يف حالة االنتقال للمعاينة؛ يجب عمل مح�ضر يذكر فيه
وقت االنتقال وعدد املرافقني و�سبب االنتقال وكل ما �شاهدوه
�أو وجدوه يف املكان.
 -11كتابة ن�ص التقارير ال��واردة من اخلرباء يف دفرت محا�ضر
التحقيق ،ثم �إرفاق التقرير نف�سه �ضمن ملفات الق�ضية.
� -12إثبات كل �أقوال ووقائع التحقيق يف محا�ضر التحقيقٌّ ،
كل
يف وقتها.
� -13إذا تعدَّد املوظفون املتهمون بارتكاب مخالفة �أو مخالفات
ت�أديبية ،فيتعني على املحقق ا�ستجوابهم منفردين.
 -14بعد انتهاء التحقيق يقوم املحقق ب�إعداد مذكرة تف�صيلية <

 kمن كتاب «التحقيق اإلداري :أصوله وقواعده على ضوء نظام اخلدمة املدنية ونظام تأديب املوظفني».

مقال
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اإلدارة اإللكترونية والتمكني اإلداري

k

ع�ضو هيئة التدريب  -قطاع الإدارة العامة  -فرع املعهد مبنطقة ع�سري

k

د .حممد الأمني املاحي

،،
تقنيات

االتصاالت
وتطوير
البنية
املعلوماتية
عززت من
متكني
املوظفني
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يظل حتقيق الأه��داف التنظيمية بالفاعلية والكفاءة املطلوبة محفوفاً باملهددات ،ما مل تتوفر ركائز
العمل املادية واملعنوية .ولعل ما ي�شهده العامل من تغريات مت�سارعة �أث��رت ب�شكل كبري على البيئة
الداخلية للم�ؤ�س�سات وجعلتها �أم��ام حتدي ا�ستبقاء وا�ستنطاق القدرات الب�شرية الكامنة ملن�سوبيها؛
كونهم حجز الزاوية يف �صناعة الفروق امل�ؤ�س�سية ،فظهرت الكثري من املداخل الإدارية لتحريك دوافع
الفرد وجعله م�صدر �إلهام امل�ؤ�س�سات ومتيزها ،ومن ذلك التمكني الإداري.
فمن خالل هذا التمكني ت�سعى الإدارة جاهدة حلفز عامليها ،بتوفريها ملقومات الأداء الفعال ومنح الثقة
وال�صالحية للعاملني ملمار�سة �أعمالهم؛ فهو يخلق لديهم الإح�سا�س بال�سيطرة والتحكم يف مخرجات
�أعمالهم ،كما يوفر الإح�سا�س العايل بامل�س�ؤولية ،مع خلق قدر كبري من فر�ص الإب��داع والقدرة على
التحليل والتفكري يف �إطار الر�ؤية التكاملية ملنظومة العمل كونهم �شركاء يف النجاح ولي�سوا تنفيذيني؛
وبالتايل �ستوجه ُجل �أنظارهم واهتماماتهم نحو مخرجات الأداء النهائي ،مما يزيد م�ستوى الدافعية
ويقتل الإحباط ويع ِّزز من ال�شعور باالرتياح و�أهمية وقيمة العمل .وملا كان جناح التمكني يعتمد وب�صورة
كبرية على ت�شاركية املعلومات وتوفري املعارف و�إتاحتها ،وفتح قنوات االت�صال مع تعزيز روح العمل
اجلماعي ،و�إعطاء ال�صالحيات واحلرية يف التنفيذ مع حتمل نتائج الأداء وتوفري قواعد �إتخاذ القرارات
وتفعيل مبد�أ الرقابة الذاتية؛ فقد عززت الإدارة الإلكرتونية من عملية متكني املوظفني ،فهي مبثابة
�أ�سلوب عمل ي�سعى للتحول من �إدارة الأعمال اليدوية �أو الورقية �إلى الأن�شطة الرقمية؛ �إعتماداً على
تقنيات االت�صاالت وتطوير البنية املعلوماتية داخـل امل�ؤ�س�سة ب�صورة حتقـق تكامـل الر�ؤية ،ومن ثم �أداء
الأعمال؛ بغر�ض التحول نحو ممار�سة �إداري��ة مواكبة وجاذبة تزيد من فر�ص التقدم والنمو و ُت�سرع
عملية اتخاذ القرات وحل امل�شكالت ورفع درجة املوثوقية يف املعلومات.
فالإدارة الإلكرتونية تعزز من فاعلية االت�صال من خالل تقليلها عدد امل�ستويات الهرمية والتحول نحو
�أمناط التنظيم ال�شبكية ،بد ًال من الإفراط يف النظم الهرمية؛ وبالتايل مرونة وفاعلية يف االت�صال،
كما �أنه-ومن خالل قواعد البيانات املحو�سبة-ي�شعر العاملون بالعدالة يف م�شاركة املعلومات ذات ال�صلة
مبهامهم التنظيمية ،كما �أن القيام ب�إجناز املهام يعطي �إح�سا�ساً عالياً ب�أهمية العمل وم�ساهمته يف حتقيق
املخرج النهائي .فالإدارة الإلكرتونية ت�سعى-وبقدر كبري�-إلى ت َّقليل الهدر وتب�سيط �إجراءات العمل؛
وبالتايل ف�إن ذلك ِّ
يعظم �شعور العامل ب�أهمية ما يقوم به من �إجراءات لتحقيق و�إجناز الأعمال النهائية،
كما �أن الإدارة الإلكرتونية ت�سعى بن�سبة كبرية لو�ضع م�ؤ�شرات قيا�س �أداء لكل خطوة؛ مما يحرك
الدوافع الذاتية للفرد لت�سريع معدالت الإجن��از وفق املعايري املطلوبة ،كما تقدم الإدارة الإلكرتونية
التغذية الراجعة ب�صورة مت ِّكن العامل من الوقوف على جماالت وفر�ص التح�سني.
وملا كانت الإدارة الإلكرتونية تنطوي على �ضرورة مواكبة التطورات التقنية؛ ف�إنها بذلك توفر فر�صاً
ملزيد من التع ُّلم ورفع القدرات ،من خالل قيام �إدارة امل�ؤ�س�سات بتدريب من�سوبيها؛ ملواكبة منظومة
التطور .فالتحول من العمل الكتابي �إلى املعريف يحتاج مل�ستوى متعدد ومتنوع من املهارات؛ وبالتايل
توافر فر�ص النمو والتطور املهني .ولزيادة فاعلية التمكني عرب الإدارة الإلكرتونية ينبغي �أن تعزز
الإدارة من اجتاهاتها الإيجابية نحو الإدارة الإلكرتونية ،مع التحديث امل�ستمر لقواعد البيانات ورفع
كفاءة اخلدمات وزيادة درجة ت�أمينها ،وتدعيم عمليات التطوير واالبتكار لتح�سني كفاءة النظم وحت�سني
قواعد اتخاذ القرارات ب�صورة دائمة ،برفدها مبتطلبات اتخاذ القرار؛ مبا ينعك�س ب�شكل �إيجابي على
�أداء الأفراد العاملني وتطويرهم وتعزيز ر�ضاهم وارتباطهم الوظيفي يعزز من قدراتهم الإبداعية <

أوراق علمية

ً
منوذجا لها يف نظام اخلدمة املدنية باال�ستفادة من التجارب العاملية
باحثان �سعوديان يقرتحان

ربط الحوافز والمكافآت بالخطط اإلستراتيجية
وتبني إدارة األداء الوظيفي
العن�صر الب�شري هو املرتكز الأ�سا�سي يف النه�ضة التنموية ال�شاملة مبجتمعنا ال�سعودي؛ لذلك ف�إن االهتمام
بتحفيزه يرفع معدالت الأداء وي�ساعد على حتقيق �أهداف م�ؤ�س�ساتنا احلكومية بكفاءة وفاعلية ،والعك�س
�صحيح .ويف �ضوء ذلك تربز �أهمية معرفة واقع نظام التحفيز واملكاف�آت يف نظام اخلدمة املدنية ال�سعودي،
ال �سيم��ا يف ظل التغي�يرات وامل�ستجدات على جمي��ع امل�ستويات ويف كل املجاالت .ف��� ْإن مل تتقدم الأنظمة
واللوائ��ح وتطبيقاته��ا وتواك��ب هذه التغي�يرات؛ ف�إنها �ستتق��ادم ُ
وت�صبح م��ن املا�ضي .لذلك �أج��رى كل من:
د.وحي��د الهندي ،ود.نايف املطلق بحث ًا من�شوراً مبجلة «الإدارة العام��ة» ال�صادرة عن معهد الإدارة العامة؛
اقرتح��ا من خالله منوذج ًا لنظام احلوافز واملكاف�آت يف نظام اخلدمة املدنية يف اململكة العربية ال�سعودية،
وهو ما نتعرف عليه يف هذا العدد.
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إصـدارات

صفحة ُتعنى برصد
أبرز ما صدر من الكتب
اإلدارية الحديثة
لتقدِّم وعياً متجدداً
لتعزيز الثقافة اإلدارية
من خالل العطاءات
المتميزة .ويتم إعداد
الصفحة بالتعاون مع
اإلدارة العامة للمكتبات
بمعهد اإلدارة العامة .

التدريب في أوقات األزمات والتحول
تعريب� :أ .د.طلعت �أ�سعد عبداحلميد.
النا�شر :مكتبة ال�شقري ،الريا�ض ،ال�سعودية.
�سنة الن�شر2019 :م.
ً
يقدم ه��ذا الكتاب دع�م��ا للمدربني ،ب ��أن يكون لديهم فكرة
وا��ض�ح��ة ع��ن ت�ضاري�س الأزم ��ة وال�ت�ح��ول ،كما ي�ق��دم �أف �ك��ار ًا
لكيفية م�ساعدة املدربني وتدريبهم على املرونة العاطفية من
خالل �أ�ساليب مبتكرة.

الطبقة العمالية في ظل اقتصاد العولمة
ت�أليف :د .بن حمزة حورية.
النا�شر :دار الأيام ،عمان ،الأردن.
�سنة الن�شر2019 :م.
ي �ع��ر���ض ال �ك �ت��اب ن �ظ��ام ال �ع��ومل��ة ك �ن �ظ��ام اق �ت �� �ص��ادي
جديد ،وانعكا�ساتها على و�ضعية الطبقة العاملة،
و�أه��م الأط��روح��ات النظرية املعاجلة لواقع الطبقة
العمالية.

المصلحةفيعقدالتأمين
ت�أليف :تركي بن عبداهلل �آل حممود.
ال�ن��ا��ش��ر :دار ال �ك �ت��اب اجل��ام �ع��ي للن�شر وال �ت��وزي��ع،
الريا�ض ،ال�سعودية.
�سنة الن�شر2019 :م.
ي�ب�رز ال �ك �ت��اب ق���ض�ي��ة ال �ت ��أم�ين وم �� �س ��أل��ة امل�صلحة
يف ع �ق��د ال� �ت� ��أم�ي�ن؛ ب��اع �ت �ب��اره��ا ت �ث�ير ال �ع��دي��د من
الإ�شكاليات ،كالتكييف القانوين ال�سليم للم�صلحة
يف عقد الت�أمني.

التنمية اإلدارية

مدى التمكين المجتمعي للمرأة في
الشريعة اإلسالمية
ت�أليف :د� .شيماء طه الرفاعي.
النا�شر :دار �أجمد للن�شر والتوزيع ،عمان ،الأردن.
�سنة الن�شر2019 :م.
يتناول الكتاب املر�أة كركن مهم يف املجتمع ،والوقوف على
مدى متكينها يف الإ�سالم ،ومعرفة قواعد ال�شرع و�أحكامه
يف هذا الأمر.

حماية الحسابات االستثمارية
في المصارف اإلسالمية
ت�أليف :حممد عدنان عليان.
النا�شر :دار النفائ�س للن�شر والتوزيع،
عمان ،الأردن.
�سنة الن�شر2019 :م.
يعالج الكتاب مو�ضوع حماية احل�سابات
اال�ستثمارية؛ نظر ًا لأهميته� ،إذ حتر�ص
امل �� �ص ��ارف الإ� �س�ل�ام �ي��ة ع �ل��ى ال��و� �ص��ول
ل�برن��ام��ج ِّ
ميكنها م��ن ت�ق��دمي �ضمانات
�أكرث ملودعيها.

ت�أليف :د .زياد �إبراهيم يون�س.
النا�شر :م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة ،الإ�سكندرية ،م�صر.
�سنة الن�شر2019 :م.
يهتم الكتاب با�ستعرا�ض دور املكتبات العامة يف جمتمع
املعلومات واملكتبات الرقمية ،وخدمات املعلومات يف البيئة
الرقمية.
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األخيرة

التحول الرقمي
ُّ

k

�أ .نوف بنت �إبراهيم بن �سعيدان

،،
لدينا بيئة
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ِّ
محفزة
لتقدمي
حلول
مبتكرة عبر
التحول
ُّ
الرقمي

للتحول ال��رق�م��ي مفاهيم ع��دة ت�ت�لاق��ى وت�ت�ح��د يف م�ف�ه��وم �أ��س��ا��س��ي وم �ه��م ،وه��و ت�سخري
التكنولوجيا للعمل .ويف ظل ر�ؤية اململكة  2030وكما ُذكر يف موقع الر�ؤية واخلا�ص بتنمية
البنية التحتية للتحول الرقمي ،ف�إن هدف الر�ؤية الو�صول �إلى تغطية تتجاوز ( )%٩٠من
املنازل يف امل��دن ذات الكثافة ال�سكانية العالية ،و( )%٦٦يف املناطق الأخ��رى .و ُذك��ر �أي�ضاً-
لتحقيق هذه الغاية�-سيتم حتفيز اال�ستثمار يف التقنية ،و�سيتم تطوير �شراكات مع القطاع
اخلا�ص ،وو�ضع معايري للبناء لت�سهيل مد �شبكة االت�صاالت ،و�سيتم �أي�ضاً تعزيز حوكمة
التحول الرقمي عرب جمل�س وطني ي�شرف على هذا امل�سار ،بالإ�ضافة �إلى دعم التحول على
م�ستوى احلكومة ودعم امل�ستثمرين املحليني يف قطاع تقنية املعلومات واالت�صاالت.
وه��ذا العمل اجلبار يحتاج من متخذي القرار يف املنظمات توظيف التكنولوجيا ،وتعزيز
الثقة يف القرارات املتخَ ذة و�إحداث التحول املطلوب للتما�شي مع الر�ؤية؛ وذلك عرب تقدمي
اخلدمات الرقمية ب�أ�ساليب ذكية ،وا�ستحداث �إ�سرتاتيجيات جديدة ومبتكرة؛ لدعم وحت�سني
جودة الأعمال ،ومتكني جمتمع العمل رقمياَ لتحقيق الريادة يف تقدمي اخلدمات النوعية
كي ن�صبح قوة اقت�صادية �صاعدة لعنان ال�سماء .فمنظمات الأعمال مهما كان حجمها حتتاج
�إلى مواكبة التطور ال�سريع يف التكنولوجيا وتغيري طريقة تفكري املتعاملني معها .وبف�ضل
اهلل ،ثم وجود ر�ؤية 2030؛ �أ�صبحت لدينا بيئة محفزة لتقدمي حلول مبتكرة عرب التحول
الرقمي ،وعرب تطلعات م�ستقبلية عالية الهمة يف ظل التطور ال�سريع الذي ن�شهده ،وحتى
منتلك البيانات املتاحة التي مت ِّكن املنظمات من امل�سارعة �إلى عملية التحول الرقمي؛ ال بد
من امل�ساهمة يف �إجناز الأعمال بطرق مبتكرة وغري تقليدية عرب االبتكارات الرقمية؛ حيث
�إن التقنية �أثبتت �أنها املحرك الأ�سا�سي للتنمية الإدارية يف ع�صرنا احلايل.
وللبدء يف التحول الرقمي ال بد من �إقناع كبار متخذي القرار بالتحول نزو ًال لأ�صغر موظف
يف املنظمة ،ثم و�ضع اخلطط الإ�سرتاتيجية ،والبدء يف رحلة البحث عن التقنية املنا�سبة
للمنظمة ومل�ستفيديها و�سد احتياجهم ،والتدريب للح�صول على اخلربة للتطبيق التحويل.
وعلى جانب �آخر ،هناك بع�ض التحديات اخلا�صة بالتحول الرقمي ،والتي بالإمكان التغلب
عليها ب�سهولة .وقد تكون هذه التحديات متعلقة مب�ستوى املهارات التقنية لدى املنظمات
والتي بالإمكان التغلب عليها من خالل التدريب اجليد وامل�ستمر؛ لتمكني تعاي�ش املوظفني
يف عامل رقمي مت�سارع ،وللح�صول على تقنية رقمية م�ستدامة .وكذلك رمبا نواجه حتديات
ب�ش�أن عدم توافر الثقة من بع�ض م�ستفيدي اخلدمات ،وبالإمكان التغلب عليها عن طريق
تواجد نظام بيئي رقمي عايل اجلودة ،وبن�سبة �أخطاء ت�صل �إلى م�ستوى الكمال املن�شود وهو
(� )00034.أي ما يعادل ( )3.4خط�أ لكل مليون عملية تقنية؛ مما ي�ساعدها على املحافظة
على �أمن و�سرية املعلومات.
ومن �أجل جناح التحول الرقمي؛ ال بد من رفع احل�س الرقمي لدى املتعاملني مع اخلدمات،
وتوظيف قدرات التكنولوجيا الرقمية للتعاي�ش والو�صول �إلى بيئة عمل ذات معايري رقمية
عالية .ويظل ال���س��ؤال امل�ط��روح ه��و :ه��ل نحن م�ستعدون للخطوة التالية لإ�سرتاتيجية
التحول الرقمي ؟؟
فطموحنا عنان ال�سماء <
k

ع�ضو هيئة تدريب مبعهد الإدارة العامة – الفرع الن�سائي بالريا�ض

