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الأوام��ر  والتقدير  الهتمام  من  ومبزيد  جميعاً،  تابعنا 

امللكية التي �صدرت م�ؤخراً، والتي اأكدت لنا جميعاً على 

وبحزم  بعزم  اهلل-ما�صية  الر�صيدة-يحفظها  قيادتنا  اأن 

ما  ظل  يف  الع�صرية،  دولتنا  ودعائم  اأ�ص�س  تدعيم  نح� 

ن�صهده من تغيريات على امل�صت�يات: املحلي، والإقليمي، 

والعاملي.

�صلمان  امللك  ال�صريفني،  خ��ادم احلرمني  ت�لى  اأن  فمنذ 

�صاحب  تن�صيب  وعقب  احلكم،  مقاليد  عبدالعزيز،  بن 

للعهد- ول��ي��اً  �صلمان  ب��ن  محمد  الأم���ري  امللكي  ال�صم� 

اجتهت  2030؛  اململكة  روؤي��ة  اإط��اق  اهلل-ث��م  يحفظهما 

اململكة اإلى دعم وحتديث م�ؤ�ص�صاتها احلك�مية والرتقاء 

من  وتن�يعها  القت�صادية  اإمكانياتنا  وتعظيم  باأدائها، 

خ��ال ج��ذب و���ص��خ امل��زي��د م��ن ال���ص��ت��ث��م��ارات، وتن�صيط 

الكبري  اله��ت��م��ام  وك��ذل��ك  باململكة،  ال�صياحية  احل��رك��ة 

مب�اردنا الب�صرية و�ص�اعدنا الفتية من �صبابنا ال�صع�دي.

وانطاقاً من حر�س قيادتنا ال�اعية-يرعاها اهلل-فاإنها 

الداعمة  امللكية  الأوام��ر واملرا�صيم  اإ�صدار  مل تت�ان عن 

م�صتقبل  خريطة  وتر�صم  الطم�حة،  الت�جهات  لهذه 

نظرة  ومتتلك  مخل�صة  وطنية  بقيادة  اهلل  حباه  وط��ن 

م�صت�ى  على  اقت�صاداً   20 اأق����ى  �صمن  و�صعته  ثاقبة 

العامل، وهي تعي متاماً اأن معطيات املرحلتني الزمنيتني 

الراهنة والقادمة تختلف متاماً عما �صبق وتتطلب اإ�صدار 

هذه الأوامر التي حتدد مرتكزاتنا الإ�صرتاتيجية.

وق���د ج����اءت الأوام������ر امل��ل��ك��ي��ة ال�����ص��ادرة ب��دم��ج وحت���ي��ل 

و�صخ  ال�صع�دية،  والهيئات  ال����زارات  من  ع��دد  وتعديل 

دم��اء ج��دي��دة م��ن ال�����زراء وامل�����ص���ؤول��ني مب��ا يت�اكب مع 

تر�صيخ  نح�  احلثيث  وال�صعي  والتط�ير  التغيري  حركة 

�صم  ت�صمنت  فقد  وق����ي.  طم�ح  ع�صري  وط��ن  دع��ائ��م 

والتنمية  ال��ع��م��ل  وزارة  اإل����ى  ال���ط��ن��ي��ة  اخل��دم��ة  وزارة 

الجتماعية حتت م�صمى »وزارة امل�ارد الب�صرية والتنمية 

الجتماعية«. وحت�يل 3 هيئات اإلى وزارات هي: الهيئة 

العامة لا�صتثمار اإلى »وزارة ال�صتثمار، والهيئة العامة 

للريا�صة اإلى »وزارة الريا�صة«، والهيئة العامة لل�صياحة 

والرتاث اإلى »وزارة ال�صياحة«. وكذلك تعديل ا�صم وزارة 

التجارة وال�صتثمار اإلى »وزارة ال�صتثمار« >
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متابعات

أوامـر ملكـيـة
للمملكة  الشاملة  التنموية  المسيرة  تدعم 

ومستهدفات رؤية 2030
العربية  اململكة  ت�صهدها  التي  ال�صاملة  التنمية  مل�صرية  دعماً 

بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني،  ال�صع�دية يف عهد خادم احلرمني 

اأوامر ملكية هادفة  اآل �صع�د، يحفظه اهلل، �صدرت  عبدالعزيز 

والرت��ق��اء  احلك�مية  م�ؤ�ص�صاتنا  وك��ف��اءة  هياكل  حتديث  اإل��ى 

والرفاه،  الزده��ار  من  املزيد  لتحقيق  بها؛  والنه��س  باأدائها 

وال�صري بخط�ات تنم�ية را�صخة نح� م�صتقبل م�صرق باإذن اهلل 

متابعات
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التنمية اإلدارية

اململكة  روؤي��ة  م�صتهدفات  وحتقيق  املخل�صني،  واأبنائه  ل�طننا 

2030، �ص�اء يف تط�ير هذا الأداء، اأو الت��صع يف ال�صتثمار وجذب 

امل��زي��د م��ن ال���ص��ت��ث��م��ارات، وم��زي��د م��ن دع��م وتن�صيط احلركة 

ال�صياحية اإلى اململكة. وقد �صملت الأوامر امللكية ال�صادرة �صم 

وحت�يل وتعديل م�صميات وهياكل عدد من ال�زارات والهيئات 

لعدد  والإعفاءات  والتكليفات  التعيينات  من  وعدد  احلك�مية، 

اأن  على  ت�ؤكد  والتي  املمتازة،  باملرتبة  وامل�ص�ؤولني  ال���زراء  من 

قيادتنا الر�صيدة، يحفظها اهلل، ل تدخر جهداً يف العمل ل�صالح 

ومبا  وم�اطنينا،  وطننا  ورخ���اء  وا�صتقرارنا  واأم��ن��ن��ا  نه�صتنا 

يتنا�صب مع املكانة الدولية املتميزة للمملكة، وباعتبارها ع�ص� 

فاعل �صمن جمم�عة الع�صرين.

وقد ت�صمنت الأوامر امللكية ال�صادرة ما يلي:

وزير  احلمدان  عبداهلل  بن  �صليمان  الأ�صتاذ/  معايل  يعفى   •
اخلدمة املدنية من من�صبه.

والتنمية  »العمل  وزارة  اإل��ى  املدنية«  »اخل��دم��ة  وزارة  ُت�صم   •
الب�صرية  امل����ارد  »وزارة  ليك�ن  ا�صمها  وُي��ع��ًدل  الجتماعية«، 

والتنمية الجتماعية«.

وزي��ر  ال�صبانة  ع��ب��داهلل  ب��ن  ت��رك��ي  الأ���ص��ت��اذ/  م��ع��ايل  يعفى   •
الإعام من من�صبه.

العمر  عبدالرحمن  ب��ن  اإب��راه��ي��م  امل��ه��ن��د���س/  م��ع��ايل  يعفى   •
محافظ الهيئة العامة لا�صتثمار من من�صبه.

»وزارة  با�صم  وزارة  اإل���ى  لا�صتثمار  ال��ع��ام��ة  الهيئة  حُت���ً�ل   •
ال�صتثمار«.

• ُيعًدل ا�صم »وزارة التجارة وال�صتثمار« اإلى »وزارة التجارة«.
»وزارة  با�صم  وزارة  اإل���ى  للريا�صة«  ال��ع��ام��ة  »الهيئة  حت���ّ�ل   •

الريا�صة«.

• حُتً�ل »الهيئة العامة لل�صياحة والرتاث ال�طني« اإلى وزارة 
با�صم »وزارة ال�صياحة«.

• ي�صتمر العمل بالتنظيمات والل�ائح الإدارية واملالية املطبقة 
لا�صتثمار،  العامة  )الهيئة  اإليها  امل�صار  امللغاة  الهيئات  على 

وال��رتاث  لل�صياحة  العامة  والهيئة  للريا�صة،  العامة  والهيئة 

اإليها )وزارة ال�صتثمار، ووزارة  امل�صار  ال�زارات  ال�طني(، على 

الريا�صة، ووزارة ال�صياحة(.

• تق�م هيئة اخلرباء مبجل�س ال�زراء-بالتن�صيق مع من تراه 
اأ�صهر  من اجلهات ذات العاقة-وخال مدة ل تتجاوز ثاثة 

من تاريخه بالآتي:

امللكي  الأم��ر  الازمة لإنفاذ مقت�صى  الإج���راءات  ا�صتكمال   �  1

وامل�ظفني  والأجهزة  الخت�صا�صات  نقل وحتديد  ذلك  مبا يف 

وال�ظائف واملمتلكات والبن�د والعتمادات وغريها.

امللكية  واملرا�صيم  والأوام���ر  والتنظيمات  الأنظمة  مراجعة   �  2

واق���رتاح  ال�صابقة،  بالبن�د  ورد  مب��ا  ت��اأث��رت  ال��ت��ي  وال���ق���رارات 

تعديلها، واإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعاجلة الآثار املرتتبة 

مبا يتفق مع ما ورد يف تلك البن�د وذلك ل�صتكمال الإجراءات 

النظامية الازمة.
تعيينات وتكليفات

ك��ذل��ك ف��ق��د ���ص��م��ل��ت الأوام�������ر امل��ل��ك��ي��ة ع�����دداً م���ن ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات، 

النح�  على  امل��م��ت��ازة  باملرتبة  وم�ص�ؤولني  ل����زراء  والتكليفات 

التايل:

• ُيعنًي �صاحب ال�صم� امللكي الأمري/ عبدالعزيز بن تركي بن 
في�صل اآل �صع�د وزيراً للريا�صة.

وزي��ر  الق�صبي  ع��ب��داهلل  ب��ن  ال��دك��ت���ر/ ماجد  ُيكًلف معايل   •  

التجارة بالقيام بعمل وزير الإعام بالإ�صافة اإلى عمله.

احلقيل  بن حمد  عبداهلل  بن  ماجد  الأ�صتاذ/  معايل  يكلف   •
والقروية  البلدية  ال�ص�ؤون  وزي��ر  بعمل  بالقيام  الإ�صكان  وزي��ر 

بالإ�صافة اإلى عمله.

وزي���راً  اخلطيب  عقيل  ب��ن  اأح��م��د  الأ���ص��ت��اذ/  م��ع��ايل  يعني   •
لل�صياحة.

وزي��راً  الفالح  عبدالعزيز  بن  / خالد  املهند�س  يعني معايل   •
لا�صتثمار.

• يعني معايل الأ�صتاذ / محمد بن عبداهلل بن �صالح العميل 
نائباً لاأمني العام ملجل�س ال�زراء باملرتبة املمتازة.

الد�ص�قي  اإب��راه��ي��م  ب��ن  محم�د  ب��ن  منري  ال��دك��ت���ر/  يعني   •
م�صاعداً ل�زير الت�صالت وتقنية املعل�مات باملرتبة املمتازة.

احلم�د  عبدالعزيز  ب��ن  محمد  ب��ن  �صامي  ال��دك��ت���ر/  يعني   •
م�صاعداً ل�زير ال�صناعة والرثوة املعدنية للتخطيط والتط�ير 

باملرتبة املمتازة >

التنمية اإلدارية
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وزير العدل يستعرض »التطور التشريعي بالمملكة« 
بمعهد اإلدارة العامة

ضمن برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية

األقى معايل وزير العدل، رئي�س جمل�س الق�صاء الأعلى، د.وليد بن 
»التط�ر  العامة عن  الدارة  ال�صمعاين، محا�صرة مبعهد  محمد 
�صل�صلة  �صمن  وذل��ك  ال�صع�دية«،  العربية  اململكة  يف  الت�صريعي 
العايل  »الدبل�م  املعهد لربنامج  التي ينظمها  الإثرائية  اللقاءات 

للعل�م القان�نية«. 
املعهد، د.م�صبب بن عاي�س القحطاين،  ورحب معايل مدير عام 
مبعايل وزير العدل يف رحاب املعهد، كما وجه ملعاليه ال�صكر على 
للعل�م  ال��ع��ايل  ال��دب��ل���م  ل��ط��اب  املحا�صرة  اإل��ق��اء  على  م�افقته 

القان�نية رغم م�صاغله الكثرية.
وقد اأكد معايل د.وليد بن محمد ال�صمعاين، يف بداية املحا�صرة، 
على اأن معهد الإدارة العامة يعد اأحد ال�صروح العلمية املهمة يف 
القان�نية  املعهد  القان�ين، م�صيداً مبخرجات  التاأهيل والتدريب 
التي تعد �صهادة على ج�دة العمل يف املعهد. وقد اأ�صار معاليه اإلى 

الفائدة الكبرية ملثل هذه اللقاءات العلمية القان�نية.
القان�نية  للعل�م  ال��ع��ايل  ال��دب��ل���م  ال��ع��دل لطاب  وزي��ر  واأو���ص��ح 
�صرورة الإحاطة باأبعاد امل�صاألة الت�صريعية يف اململكة ومتيزها عن 
غريها من الدول، م�صرياً اإلى اأهمية درا�صة غايات واأهداف ومبادئ 
الت�صريعات ل يتم ملجرد  اإ�صدار  اأن  الت�صريع، واأكد على  ومعايري 
ملء فراغ ت�صريعي اأو حلاجة ظهرت لدى جهة حك�مية اأو خا�صة، 
واإمنا هي عملية تتم وفق اأ�ص�س علمية، حيث اإن الدول التي ت�صعى 

اإلى حتقيق تط�ر ت�صريعي؛ ل بد اأن يك�ن لديها �صيا�صة ت�صريعية 
و�صرورة عدم وج�د  الت�صريع  واأه��داف  وغايات  ب�ص�ابط  حتيط 

ت�صارب بني الت�صريعات عند التطبيق.
الت�صريع يف  بها  التي مر  املراحل  العدل  وزير  وا�صتعر�س معايل 
ال����زراء،  جمل�س  نظام  �صدور  قبل  ما  مرحلة  من  ب��دءاً  اململكة، 
الق�انني  اأن  على  م�ؤكداً  للحكم،  الأ�صا�صي  النظام  �صدور  وحتى 
لأه���داف  وتطبق  الإ���ص��ام��ي��ة  ال�صريعة  م��ن  ج��زء  ه��ي  اململكة  يف 
اأن  اإل���ى  ال�صمعاين  د.ول��ي��د  م��ع��ايل  واأ���ص��ار  ال�صرعية.  ال�صيا�صة 
ال�صريعة الإ�صامية متتاز عن غريها من ال�صرائع باأنها واقعية 
اأن  وت��ائ��م ح��ي��اة الب�صر يف ك��ل م��ك��ان وزم����ان.  واأو���ص��ح معاليه 
ال�صريعة الإ�صامية بيَّنت املبادئ والق�اعد العامة باأحكام ثابتة، 
اأما التفا�صيل فجعلتها مرنة، حيث يتغري احلكم ال�صرعي بتغري 

املكان والزمان. 
فيها  يتحقق  اململكة  يف  الق�انني  جميع  اإن  ال���زي��ر  معايل  وق��ال 
اأه���داف  وحتقيق  ال�صرعي  الن�س  مخالفة  ع��دم  ه��م��ا:  ���ص��رط��ان 
ي�صتجيب  اململكة  الت�صريع يف  اأن  على  ال�صرعية، م�ؤكداً  ال�صيا�صة 
للتغريات ب�صكل مت�صارع، واأن غايات واأهداف الت�صريع يف اململكة 
وا�صحة، وت�صمن حق�ق الأفراد. واأ�صار معاليه اإلى اأن الت�صريع ل 
بد اأن يت�اكب مع التط�ر التنم�ي يف اململكة، حيث اإن اململكة متر 
مبرحلة حت�ل وطني ول بد للت�صريعات اأن تك�ن مت�اكبة معها  >
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رئي�س التحرير - مدير اإدارة الت�سال امل�ؤ�س�سي - معهد الإدارة العامة k

هل تتذكر آخر معلومة قرأتها اليوم؟

عدم 
امتالك 
املعلومات

 أخف ضررًا 
من التعرض 

لكميات 
هائلة
 منها

،،

اأ. من�س�ر العتيبي
k

امتاك  الأكيدة يف  الإن�صان بفطرته متطلع و�صغ�ف لا�صتزادة من كل �صيء؛ يدفعه لذلك رغبته 
اأن  �صك يف  اأ�صكالها، ول  دائم وحثيث لمتاك م�صادرها مبختلف  ب�صكل  ي�صعى  الق�ة. فه�  مفاتيح 
املعل�مات واملعرفة تعتربان من اأدوات هذه الق�ة التي ي�صعى للح�ص�ل عليها، بل هما يف نظره رديف 

للهيمنة وال�صلطة. 
ع�صرنا  يف  �صعف  لنقطة  تتح�ل  قد  املعل�مات  من  املزيد  امتاك  يف  اجلامحة  الرغبة  ه��ذه  ولكن 
احلا�صر، خ�ص��صاً اإذا كان التعر�س لها ب�صكل ع�ص�ائي ومكثف. فالعامل الي�م ينتج كميات هائلة من 

املعل�مات تف�ق ما اأنتجته الب�صرية يف تاريخها. 
وقد �صاهم يف ذلك التط�ر التقني الهائل وانت�صار ال��صائط الإلكرتونية بني اأفراد املجتمع؛ مما اأتاح 
امل�صاركة يف �صناعة املحت�ى وبثه على نطاق وا�صع )User Generated Content(. والذي بدوره 

ت�صبب يف اأحيان كثرية يف تقدمي وجبات معل�ماتية �صريعة باأقل جهد وبالطبع اأقل م�ث�قية.
»فنحن  منها،  الزائد  احلمل  مع  التعامل  على  قدرتنا  تف�صل  املعل�مات  من  الهائل  الكم  ه��ذا  واأم��ام 
وال�صبب  خاطئة«؛  بطريقة  نتذكرها  اأننا  حتى  نعلم  ل  بل  فقط،  خاطئة  بطريقة  الأ�صياء  نتذكر  ل 
املعل�مات  ه��ذه  ترميز  عليها  ي�مياً-ي�صعب  لها  تتعر�س  التي  املعل�مات  ف��صى  ال��ذاك��رة-اأم��ام  اأن 

وا�صرتجاعها ب�صكل دقيق.
 )Under Information املعل�مات )  قبل الع�صر الرقمي احلايل كان هناك ما يعرف بع�صر ندرة 
حيث �صع�بة ال��ص�ل للمعل�مات املت�فرة والتحكم مب�صادرها. اأما الآن فهناك حالة مناق�صة متاماً 
ت��صف بالإغراق املعل�ماتي ) Information Overload  ( حيث الكم الهائل منها. ول �صك يف اأن 
كلتا احلالتني �صلبيتان وتربكان العقل وجتعانه يف حالة من ال�صتات وعدم اليقني. بل يرى بع�س 
املتخ�ص�صني اأن عدم امتاك الفرد للمعل�مات قد يك�ن اأخف �صرراً من التعر�س لكميات هائلة منها 
تك�ن مربكة له وي�صعب الربط بينها ومعاجلتها؛ فنق�س املعل�مات قد ي�صبب اجلهل، ولكن امتاك 

اأن�صاف معل�مات قد ي�صبب حالة من اجلهل املركب وهي اأخطر با �صك. 
وتكمن خط�رة تكري�س اجلهل املركب لدى املتلقي عندما ي�صعر بامتاك املعرفة بينما ه� يف حقيقة 
الأمر مل يقدر على ا�صتيعاب الكم الهائل من املعل�مات التي تعر�س لها؛ مما ي�ؤدي اإلى تدنى ج�دة 
معل�مات   )%90( من  تتك�ن  اجليدة  فالقرارات  معل�م  ه�  وكما  اأحكامه.  يف  وا�صح  وتباين  قراراته 

دقيقة، اأما الباقي يتعلق بكيفية ا�صتغال تلك املعل�مات واإدارتها.
 كما اأن الإغراق املعل�ماتي ي�صع املتلقي اأمام واقع ي�صعب فيه التفريق بني احلقائق وال�صائعات، بل اإن 

حقائق كثرية معر�صه لل�صياع والختفاء و�صط املحيط املتاطم من املعل�مات.
اأن عقل املتلقي ومع تخمة املعل�مات وكثافتها  اإ�صكالية اخرى لاإغراق املعل�ماتي تتحدد يف  وهناك 
يعلن  عندما  اأ�ص�ء  ه�  ما  يحدث  ورمب��ا  العابر.  وامل��رور  بالق�ص�ر  لاكتفاء  ذلك  يدفعه  وقد  �صيهزم 
التي يتعر�س لها ي�مياً.  املعل�مات  الهائل من  الكم  ا�صتيعاب هذا  ل�صع�بة  املعرفية؛ نظراً  القطيعة 
وبطبيعة احلال فاإن ال�صرر يختلف من �صخ�س لآخر لكنهم جميعاً يف نهاية الأمر يعان�ن ب�صكل كبري 

من عدم القدرة على حت�يل هذا الكم الهائل من املعل�مات اإلى معرفة حقيقية. 
قدرنا جميعاً يف هذا الع�صر الرقمي اأننا نتعر�س ب�صكل م�صتمر ومكثف لكميات هائلة جداً من املعل�مات 
تف�ق قدرتنا على امت�صا�صها، حتى ل� ا�صتنفدنا معظم وقتنا لإجناز هذه املهمة. وان كان هناك من 
اقرتاح ب�صيط ُيقًدم يف نهاية املقال-للتخفيف من الآثار ال�صلبية لف��صى املعل�مات ولتنظيم حياتنا 
ومحيطنا وحتى اأفكارنا-فعلى املتلقي العادي -ولي�س الباحث املتخ�ص�س -اأن يقلل قدر الإمكان من 
الإغراق يف تفا�صيل معل�مات ل يحتاجها واأن يبتعد عما ه� غري ج�هري منها وفائ�س عن حاجته >
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معهد اإلدارة العامة ينظم ملتقى
 »التحول الرقمي المالي في المملكة« 

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

��م مركز الأعم��ال مبعهد الإدارة العام��ة ملتقى »التح��ول الرقمي املايل يف اململك��ة«، بالتعاون مع  نظَّ

جمعي��ة املحا�ش��بني القانونيني املعتمدي��ن الربيطانية. وق��د ناق�ش امللتقى واقع وم�ش��تقبل التحول 

الرقم��ي يف القط��اع املايل ال�ش��عودي من خ��ال اأمتتة العملي��ات، ورقمنة ج��داول اأعمال ال�ش��ركات، 

وحماية الأ�ش��ول واإدارة التكاليف، والتخطيط الإ�شرتاتيجي، وتهيئ��ة البيئة القت�شادية املنا�شبة 

زة للنمو القت�شادي امل�شتدام يف اململكة التي تلبي تطلعات املواطنني وفق روؤية اململكة 2030. واملحفِّ

تقرير
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ر�ؤية 2030
معايل  األ��ق��اه��ا  بكلمة  امللتقى  اأع��م��ال  ب���داأت 
د.م�صبب  ال��ع��ام��ة  الإدارة  معهد  ع��ام  م��دي��ر 
اأن امل��ل��ت��ق��ى  اأك�����د ف��ي��ه��ا ع��ل��ى  ال���ق���ح���ط���اين، 
روؤي��ة  اأه���داف  حتقيق  يف  الإ�صهام  ي�صتهدف 
امل��م��ل��ك��ة 2030، وال��ت��ي ي��رع��اه��ا م��ق��ام خ��ادم 
احل����رم����ني ال�����ص��ري��ف��ني امل���ل���ك ���ص��ل��م��ان ب��ن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، و���ص��م��� ويل ال��ع��ه��د ���ص��اح��ب 
بن  �صلمان  بن  الأم��ري محمد  امللكي  ال�صم� 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����زراء 
ووزير الدفاع، يحفظهما اهلل. واأ�صار معاليه 
اإلى اأن التح�ل الرقمي ه� م��ص�ع ال�صاعة 
ال�صع�دية؛  يف  والقت�صادي  املايل  املجال  يف 
القت�صادية  البيئة  تهيئة  يف  ل���دوره  ن��ظ��راً 
وقال  امل�صتدام.  القت�صادي  للنم�  املنا�صبة 
م��دي��ر ع���ام امل��ع��ه��د: »اإن ال��ت��ح���ل ال��رق��م��ي 
ي��ت��م م���ن خ����ال ت��ب��ن��ي ودع�����م ال��ت��ع��ام��ات 
املالية  العمليات  ك��ف��اءة  ورف��ع  الإل��ك��رتون��ي��ة 
وط�������رح ال��ت��ح�����ص��ي��ن��ات وت���ف���ع���ي���ل امل��ن�����ص��ات 
الرقمية«. م�صرياً اإلى تقدمي املعهد لربامج 
ت��دري��ب��ي��ة مل��ن�����ص��ة اع��ت��م��اد ال��ت��اب��ع��ة ل������زارة 
الأج��ه��زة  م��ن  ك��ب��رياً  تفاعًا  �صهدت  املالية 
لثاثة  املعهد  تنفيذ  جانب  اإلى  احلك�مية، 
ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة م��ح��ا���ص��ب��ي��ة ع���ن ب��ع��د من 
واأب���رز معاليه عمل  اإث��رائ��ي.  خ��ال من�صة 
املعهد على حت�يل براجمه للقدرة ال�احدة 
ذ عن بعد، م�صيداً  اإلى برامج اإلكرتونية ُتنفَّ
به  ال��ذي حظي  الكبري  والتفاعل  بالهتمام 

امللتقى من داخل وخارج اململكة وكذلك من 
املتخ�ص�صني، وه� ما ظهر يف جل�صات امللتقى 
املتميزة واخلرباء املميزين يف املجالني املايل 

والقت�صادي.
حتديات �فر�ص

املحا�صبني  جمعية  رئي�صة  �صعادة  األ��ق��ت  ث��م 
ال��ق��ان���ن��ي��ني امل��ع��ت��م��دي��ن ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف 
ال�صيدة ف�صيلة ج�باين،  الأو�صط،  ال�صرق 
بامل�صاركة يف  �صعادتها  كلمة عربت فيها عن 
ملعهد  التحية  ووج��ه��ت  امللتقى،  ه��ذا  اأع��م��ال 
التح�ل  ب��رام��ج  تبني  على  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
اإل���ى اأن  الرقمي امل���ايل. واأ���ص��ارت ج���ب��اين 
املعتمدين  القان�نيني  املحا�صبني  جمعية 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ت�����ص��ع��ى ل��ت��ق��دمي ال��ع��دي��د من 
ب���رام���ج ال���دع���م ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ت��ح���ل ال��رق��م��ي 
املايل. وقالت ال�صيدة ف�صيلة ج�باين: »اإن 
املالية ت�اجه اأكرب عملية حت�ل يف تاريخها 
م���ن خ����ال ب���رام���ج ت��ع��ل��م الآل�����ة وال��رق��م��ن��ة 
والذكاء ال�صطناعي وغريها من التقنيات. 
املناف�صة  ت��زاي��د  واأ���ص��اف��ت ج���ب��اين: »م���ع 
ال��ت��ح��دي��ات  زادت  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  وت����ط�����ر 
ال��ت��ي ت����اج���ه ال���ت���ح����لت امل��ال��ي��ة ال��رق��م��ي��ة 
والتعامات املالية مع تزايد الفر�س املتاحة 

اإ�صهام  ج�باين  واأب���رزت  اأي�صاً«.  للتط�ير 
املعتمدين  القان�نيني  املحا�صبني  جمعية 
يف  العمل  اأ���ص��ال��ي��ب  تط�ير  يف  الربيطانية 
املجال املايل واملحا�صبي مل�ؤ�ص�صات القطاعني 

احلك�مي واخلا�س.
ل حما�سبي حتوُّ

وع��ق��ب ذل����ك، األ��ق��ى ع�����ص��� ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��ب 
بقطاع املحا�صبة مبعهد الإدارة العامة اأ.�صعد 
اله�ميل كلمة معهد الإدارة العامة، بعن�ان 
تر�صيخ  يف  املحا�صبي  الرقمي  التح�ل  )دور 
املت�صارع  التط�ر  ع��ن  فيها  ع��رّب  احل��ك���م��ة( 
ال�صطناعي  وال��ذك��اء  ال��ذك��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  يف 
الذي حقق مرونة اأكرب يف معاجلة البيانات 
التح�لت  ن��ط��اق  ت��صيع  يف  و�صاهم  املالية 
واأك��د  وامل��ال��ي��ة.  القت�صاد  يف  امل�صب�قة  غ��ري 
ال��ه���مي��ل اأن ال��ت��ح���ل ال��رق��م��ي ي��ع��د اأح���د 
محفزات النم� يف القطاع املايل، واأنه ميثل 
اإل��ى  ال��ت��ح���ل  ال��ق��ط��اع احل��ك���م��ي عملية  يف 
ق��ن���ات جديدة  وت���ف��ري  من��اذج عمل رقمية 
ت�صهم يف من� اخلدمات الإلكرتونية. واأ�صار 
ال��رق��م��ي ي�فر  ال��ت��ح���ل  اأن  اإل����ى  ال��ه���مي��ل 
واجل�دة  الكفاءة  وحت�صني  واجلهد  التكلفة 
وت��ب�����ص��ي��ط الإج����������راءات، وت���ق���دمي خ��دم��ات 

 ،،
د.م�شبب القحطاين:

 التحول الرقمي ي�شهم يف

 تهيئ��ة البيئ��ة القت�شادي��ة 

للنمو امل�شتدام
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الت��صع  وم�����ص��اع��دة احل��ك���م��ة يف  اإب��داع��ي��ة، 
من  اأك���رب  ل�صريحة  وال������ص���ل  والن��ت�����ص��ار 

اجلمه�ر.
وق����ال ع�����ص��� ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��ب ب��امل��ع��ه��د: »اإن 
اجل���ه���ات احل��ك���م��ي��ة ت��ط��رح ح��ال��ي��اً ب��رام��ج 
رقمية  ت�صهم يف ت�ظيف منظ�مة  متكاملة 
اإلى برامج التح�ل الرقمي  كاملة«. م�صرياً 
تبني  خ���ال  م��ن  ال��ع��ام��ة  الإدارة  معهد  يف 
اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة رق��م��ي��ة يف امل��ع��ه��د، وحت��دي��د 
الت�صغيلية  واخل���ط���ط  ال��ت��ح���ل  م��ت��ط��ل��ب��ات 
امل��ط��ل���ب��ة ل��ل��ت��ح���ل وت��خ��ط��ي��ط ال��ع��م��ل��ي��ات 
وم����اج���ه���ة حت���دي���ات ال��ت��ك��ام��ل ال��رق��م��ي يف 
اإلى  املعهد �صعى  باأن  اله�ميل  واأف��اد  املعهد. 
املحا�صبي  النظام  امل�ارد عرب  تط�ير رقمنة 
وامل�صت�دعات  الب�صرية  وامل����ارد  وامل�صرتيات 
وامل��ي��زان��ي��ة وال�����ص��ي��ان��ة. واأ����ص���اف ال��ه���مي��ل: 
»اع��ت��م��د امل��ع��ه��د ع��ل��ى ن��ظ��ام ذك����اء الأع���م���ال 
املعل�مات  ا���ص��ت��خ��دام  يف  التقنية  لت�ظيف 
لتح�صني  الكبرية  امل�ث�قية  ذات  اللحظية 
ج������دة ات���خ���اذ ال����ق����رار يف ال����ق���ت امل��ن��ا���ص��ب 
اإل��ى  اله�ميل  ولفت  املنا�صب«.  وبالأ�صل�ب 
املحا�صبية  الربامج  يف  التقنية  ا�صتخدام  اأن 
�صاهم يف تفعيل ح�كمة التطبيق، وزاد حجم 
امل��ع��ل���م��ات امل��ال��ي��ة. وق���ال ال��ه���مي��ل: »نحن 
مقبل�ن على نقلة كبرية يف النظام املحا�صبي 
يف ال�صع�دية من خال نظام برجمي محكم 
اله�ميل  واأو�صح  املالية«.  وزارة  عليه  تعمل 
اأن التح�ل الرقمي �صاهم يف حت�ل اأ�صاليب 
العمل يف العديد من القطاعات القت�صادية 
جديدة  عمل  فر�س  خلق  يف  اأ�صهم  واملالية 

ومبتكرة.
من�سة »اعتماد«

واأل��ق��ى ���ص��ع��ادة وك��ي��ل وزارة امل��ال��ي��ة ل�����ص���ؤون 
كلمة  ال�ص�يان،  اأ.اأحمد  والتط�ير  التقنية 
ع���ن )م��ن�����ص��ة اع��ت��م��اد ودوره������ا يف ال��ت��ح���ل 
ال��رق��م��ي امل���ايل وحت��دي��داً خ��دم��ات تع�ي�س 
اأن اململكة �صمن  العاملني(. واأكد ال�ص�يان 

اأن  اإل��ى  اأك��رب 20 اقت�صاداً يف العامل، م�صرياً 
تخطيطها  يتم  اململكة  يف  العامة  امليزانية 
جهة   450 ل��ع��دد  م��رك��زي  ب�صكل  وتنفيذها 
اإن�صاء  على  ال����زارة  عملت  ولهذا  حك�مية؛ 
ن�عية  نقلة  �صتمثل  واح���دة  رقمية  من�صة 
والرقابة.  الكفاءة  لتحقيق  للمملكة  كبرية 
تع�ي�صات  ن�صبة  اأن  اإل���ى  ال�����ص���ي��ان  واأ���ص��ار 
اإل�����ى 50% م���ن امل��ي��زان��ي��ة  ال��ع��ام��ل��ني ت�����ص��ل 
ل��ل��دول��ة، واأن اجل���ه���ات احل��ك���م��ي��ة  ال��ع��ام��ة 
باململكة كثرية وم�زعة على مناطق اململكة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، يف ح���ني ل ي��ت���ف��ر دل��ي��ل م���ح��د 
للحق�ق واملزايا املالية للم�ظفني مع كرثة 
ال�رقية؛  التعامات  وا�صتخدام  الإج��راءات 
وه� ما اأدى اإلى عدم ت�فر بيانات تف�صيلية 
وع�������دم ال�����ق�����درة ع���ل���ى ال���ت���خ���ط���ي���ط امل�����ايل 
لتع�ي�صات العاملني و�صع�بة الرقابة، وه� 

ما اأدى اإلى تط�ير نظام )�صرف(.
وق����ال ال�����ص���ي��ان: مت ت��ط���ي��ر ن��ظ��ام جديد 
اعتماد،  من�صة  املدف�عات من خال  لإدارة 
من�صة  خ��ال  م��ن  املالية  وزارة  تق�م  حيث 
اعتماد باإر�صال الرواتب اإلى اأنظمة م�ؤ�ص�صة 
حت�يل  ث��م  �صريع،  ن��ظ��ام  م��ع  للربط  النقد 
الرواتب حل�صابات امل�ظفني«. واأو�صح وكيل 

العاملني  تع�ي�صات  اإدارة  اأن  املالية  وزارة 
التحديات يف تطبيق  واجهت جمم�عة من 
النظام، مثل: �صعف البنية التحتية التقنية 
ل��ب��ع�����س اجل����ه����ات احل���ك����م���ي���ة، و���ص��ع���ب��ة 
اأن  ال�ص�يان  وب��نيَّ  �صرف.  بنظام  ارتباطها 
امل��ع��ل���م��ات  ب��احل�����ص���ل ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ام يتميز 
يف  وامل�صاهمة  وامل��زاي��ا  للحق�ق  التف�صيلية 
للحك�مة.  امل�حد  احل�صاب  م�صروع  تطبيق 
م���ؤخ��راً  قامت  ال����زارة  اأن  ال�ص�يان  واأ���ص��ار 
عملية  ملي�ن  و27  م�صري  األ��ف   50 ب��اإر���ص��ال 

مالية من خال النظام. 
ن�سج اخلدمات

اإدارة التميز بالهيئة العامة  م مدير  كما قدَّ
الفنت�خ  ع��ب��داهلل  املهند�س  وال��دخ��ل  للزكاة 
التح�ل  الهيئة يف  ب��ع��ن���ان: )جت��رب��ة  ورق��ة 
اأه���م ممكنات حتقيق  اأن  م���ؤك��داً  ال��رق��م��ي(، 
اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ه��ي��ئ��ة ت��ت��م��ث��ل يف ال��رق��م��ن��ة 
واليقني  وال�صفافية  والتحليل  وال��ب��ي��ان��ات 
ال�����ص��ري��ب��ي. واأ�����ص����ار ال��ف��ن��ت���خ اإل�����ى وج����د 
ن����ع���ني م����ن م�������ص���اري���ع ال���ت���ح����ل ال��رق��م��ي 
الهيئة،  خ���ارج  للم�صتفيد  الأول  بالهيئة: 
م�صاريع  اأه���م  وم��ن  الهيئة.  داخ���ل  وال��ث��اين 
الهيئة:  خ��ارج  للم�صتفيد  الرقمي  التح�ل 
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مثل:  الإلكرتونية،  واخلدمات  التطبيقات 
امل�����ص��اف��ة وخ��دم��ة  ال��ق��ي��م��ة  تطبيق ���ص��ري��ب��ة 
الإق��رارات  وتب�صيط من��اذج  وتط�ير  ف��س، 
م��ح��رك  واأداة  امل���ك���ل���ف،  جت���رب���ة  ل��ت��ح�����ص��ني 
اأما  الت�صغيلي للفح�س.  والنم�ذج  املخاطر، 
الهيئة  داخل  الرقمي  التح�ل  م�صاريع  اأهم 
النقدي  الأ���ص��ا���س  م��ن  ال��ت��ح���ل  يف  فتتمثل 
اإلى اأ�صا�س ال�صتحقاق، ونظام اإدارة عاقات 
امل��ك��ل��ف��ني، وذك����اء الأع���م���ال، ول���ح��ة الأداء، 
ونظام  �صهل،  ون��ظ��ام  الإج������راءات،  ومن�صة 
م��ع��ك��م، ون��ظ��ام ف��اح�����س. واأك����د ال��ف��ن��ت���خ اأن 
ال�زارة حققت تط�راً كبرياً يف م�ؤ�صر ن�صج 
اخلدمات الإلكرتونية حيث تاأتي الهيئة يف 

الفئة الباتينية.
ل قادم حتوُّ

واأك����������د اأم��������ني ع�������ام ال���ه���ي���ئ���ة ال�������ص���ع����دي���ة 
املغام�س  د.اأح��م��د  القان�نيني  للمحا�صبني 
مهنة  ت��ط���ي��ر  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ت  امل��م��ل��ك��ة  اأن 
تعزيز  ل���دوره���ا يف  وامل���راج���ع���ة؛  امل��ح��ا���ص��ب��ة 
القت�صاد ال�طني، واأن اململكة ت�صهد حراكاً 
م�صاهمة  ورف���ع  ال���ص��ت��ث��م��ار  لتعزيز  ك��ب��رياً 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س يف ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي، ورف��ع 
واأو�صح  املبا�صر.  الأجنبي  ال�صتثمار  ن�صبة 

د.امل���غ���ام�������س وج������د ن����ع���ني م���ن ال��ت��ح���ل 
م��ال��ي��ة  خ���دم���ات  الأول  امل������ايل:  ال��رق��م��ي 
اأعمال  والثاين  املالية،  امل�ؤ�ص�صات  تقدمها 
واأ�صار  القت�صادية.  والعمليات  املحا�صبة 
ن�صر  ي�صتهدف  ال���ذي  ق����ام،  برنامج  اإل���ى 
األزمت  الإلكرتونية، حيث  املالية  الق�ائم 
ال��ه��ي��ئ��ة ك���ل م��ح��ا���ص��ب ق���ان����ين ب���اإر����ص���ال 
الق�ائم املالية بلغة برجمة معينة ت�صاعد 
وتبادلها  املالية  البيانات  ا�صتخا�س  يف 
ت�صهم  اأن  »نت�قع  د.املغام�س:  وق��ال  اآل��ي��اً. 
ا�صتخدام  جناح  يف  ت�صني«  »البل�ك  تقنية 
هذا الربنامج، واأن َمْن �صيق�د هذا التح�ل 
ه� القطاع احلك�مي واخلا�س والتعليم«. 

واأ�صاف:»التح�ل املايل الرقمي قادم 
ول بد من اإعداد دار�صي املالية واملحا�صبة 

لهذا التح�ل«. 
تكنولوجيا رقمية

وق����د ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت ���ص��ع��ادة رئ��ي�����ص��ة جمعية 
امل����ح����ا�����ص����ب����ني ال����ق����ان�����ن����ي����ني امل���ع���ت���م���دي���ن 
ال�صيدة  الأو����ص���ط،  ال�����ص��رق  يف  الربيطانية 
ف�صيلة ج�باين، تقرير اجلمعية بعن�ان: 
املالية(،  لل�ظيفة  التكن�ل�جية  )الفر�س 
الرقمي  التح�ل  اأن  اأك��دت من خاله على 

ه� ا�صتخدام التكن�ل�جيا الرقمية اجلديدة 
ال�صحابية،  احل��صبة  وت�ظيف  وال�صريعة، 
اإل����ى ج��ان��ب ا���ص��ت��خ��دام ال��ب��ي��ان��ات م��ن اأج��ل 
اإ�صدار التحليات والتقارير، والتنقيب عن 
البيانات، والربامج احلا�ص�بية، والتخزين. 
واأ�صارت ج�باين اإلى اأن ما يدفع للتح�ل 
ال��رق��م��ي يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س واحل��ك���م��ي 
زيادة حجم البيانات وزيادة وترية العمليات 
فر�س  ج���ب��اين  وا�صتعر�صت  و�صرعتها. 
ال��ت��ح���ل ال��رق��م��ي امل���ايل م��ن خ���ال اأمت��ت��ة 
واحل��صبة  التحليات  وت��ق��دمي  العمليات 
وا�صتخدام  ال�صيرباين  والأم���ن  ال�صحابية 
م����اق���ع ال���ت����ا����ص���ل الج���ت���م���اع���ي وال���ذك���اء 

ال�صطناعي والبل�ك ت�صني.
ال��ذك��اء ال�صطناعي  ُع��ق��دت جل�صة ع��ن  ث��م 
واملالية،  التجارية  الأع��م��ال  دع��م  يف  ودوره 
املبيعات  مدير  كاليم  اأري���ف  ال�صيد  قدمها 
التقني، واأعقبها جل�صة عن م�صتقبل املالية 
ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع  ي�صهدها  ال��ت��ي  وال��ت��ح���لت 
 PwC �صركة  �صركاء  اأح���د  قدمها  حالياً 
اأب��� زك��ي، ثم  ال�صرق الأو���ص��ط ال�صيد وائ��ل 
قدم ال�صيد �صاهد خان اأحد م�ص�ؤويل �صركة 

Oracle جل�صة عن التح�لت التقنية  >

التنمية اإلدارية
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أنظمة و لوائحأنظمة و لوائح وثيقة إداريةمتابعاتمتابعات

من مقتنيات مركز المعلومات و الوثائق بمعهد اإلدارة العامة

يف اخلام�ص ع�سر من ربيع الآخر لعام 1393هـ، اأ�سدر امللك في�سل بن عبدالعزيز اآل �سعود اأمرًا ملكيًا باملوافقة على نظام 
املجل�ص الأعلى للجامعات.

الرقم:  م / 10
التاريخ: 15 /4/ 1393ه�     

بع�ن اهلل تعالى
نحن في�صل بن عبدالعزيز اآل �صع�د 

ملك اململكة العربية ال�صع�دية
 /10  /22 وتاريخ   )38( رقم  امللكي  باملر�ص�م  ال�صادر  ال����زراء،  نظام جمل�س  20« من   ،19« املادتني  الط��اع على  بعد 

1377ه�.
وبعد الطاع على قرار جمل�س ال�زراء رقم )395( وتاريخ 3/ 4/ 1393ه�

                                       نر�صم مبا ه� اآٍت
اأوًل: امل�افقة على نظام املجل�س الأعلى للجامعات بال�صيغة املرفقة لهذا.

ثانياً: على كلٍّ من نائب رئي�س جمل�س ال�زراء ورئي�س اللجنة العليا ل�صيا�صة التعليم ووزير املعارف تنفيذ مر�ص�منا 
هذا >

نظام املجلس األعلى للجامعات
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أنظمة و لوائحأنظمة و لوائح

العقوبات االقتصادية..ضرورة دولية 

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

العامة – الرياض

العق�بات القت�صادية الدولية هي الإجراءات الدولية القت�صادية 

التي تتخذها اجلماعة الدولية مْن دول ومنظمات دولية �صد من 

اإجراء جربي،  الدولية وهي  القان�نية  باللتزامات  ينتهك ويخل 

واأن��ه��ا  ق�����ص��ري،  ب�صكل  امل�صتهدفة  ال���دول  على  ��ق  ُت��ط��بَّ اأن��ه��ا  مبعنى 

هذه  وتطبق  ال��دول.  لتلك  القت�صادية  امل�صالح  على  وت�ؤثر  تنال 

اأي  الدولية،  القان�نية  باللتزامات  الإخ��ال  مل�اجهة  العق�بات 

الدولية،  العاقات  بالعدوان على  اأو تهديد  نتيجة ل�ق�ع عدوان 

اإ�صاح  اأو القت�صادية. وت�صتهدف تلك العق�بات  ال�صيا�صية  �ص�اء 

�صل�ك الدولة املتعدية وحماية م�صالح

ال��دول��ي��ني، وهي  ال�صلم والأم����ن  الأخ����رى واحل��ف��اظ على  ال���دول 

بها  ال��دول��ة  ت�صتهدف  ال��ت��ي  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال�صغ�ط  ع��ن  تختلف 

حتقيق م�صاحلها والتاأثري على �صيا�صات الدول الأخرى.

يف  فاعليتها  ازدادت  وقد  فعالة،  اأداة  القت�صادية  العق�بات  وتعد 

وال�صع�ب،  الدول  حياة  يف  القت�صاد  لأهمية  نظراً  احلايل؛  وقتنا 

ال��دول  قبل  من  �صيا�صية  اأه���داف  حتقيق  يف  ل�صتخدامها  ون��ظ��راً 

اأكد  فقد  املتعدية.  الدولة  على  العق�بات  تلك  مثل  تفر�س  التي 

الرئي�صي  الهدف  اأن  على  منه   )1( امل��ادة  يف  املتحدة  الأمم  ميثاق 

والأم��ن  ال�صام  على  احلفاظ  ه�  املتحدة  الأمم  هيئة  اإن�صاء  من 

الدوليني من خال التدابري ال�اردة يف الف�صل ال�صاد�س  من اأجل 

املن�ص��س  الق�صرية  الإج���راءات  اأو  للمنازعات  ال�صلمية  الت�ص�ية 

عليها يف الف�صل ال�صابع. 

يف  الدولية  امل�ص�ؤولية  املتحدة:  الأمم  ميثاق  يف  النظر  اأمعنا  واإذا 

الدويل،   الأمن  الدوليني على عاتق جمل�س  وال�صلم  الأمن  حفظ 

الف�صل  مب�جب  وا�صعة  تقديرية  �صلطات  ُمنح  املجل�س  اأن  �صنجد 

التي  احل��الت  يف  ال��ق��رارات  واإ���ص��دار  لتحديد  امليثاق  م��ن  ال�صابع 

الأمن  ملجل�س  امليثاق  اأعطى  كما  الدوليني.  وال�صام  الأم��ن  تهدد 

دبل�ما�صية  اأو  �صيا�صية  بفر�س عق�بات  �صلطاته  احلق يف ممار�صة 

اأو اقت�صادية اأو اتخاذ اإجراءات ع�صكرية حل�صم النزاع، كما ورد يف 

املادتني )41( و )42( من امليثاق.

ما  دول���ة  على  ُتفر�س  ال��ت��ي  القت�صادية  العق�بات  م��ن  وال��ه��دف 

الذي  العمل  اأو  ال�صل�ك  عن  التخلي  على  الدولة  ه��ذه  اإجبار  ه� 

يعترب خرقاً للقان�ن الدويل، وال�صرعية الدولية ممثلة يف امل�اثيق 

والعه�د والتفاقيات الدولية ومبادئ القان�ن الدويل، كما تهدف 

هذه العق�بات اإلى حرمان الدول املعاَقبة من ال�صتفادة من الفعل 

التجاوزات  هذه  تكرار  من  م�صتقبًا  ومنعها  املخالف  ال�صل�ك  اأو 

اقت�صادي على  اأك��رب �صرر  اإح��داث  املخالفة من خ��ال  والأع��م��ال 

لل�صرعية  متتثل  حتى  العق�بات؛  هذه  عليها  ُتَطبَّق  التي  الدولة 

على  اقت�صادية  عق�بات  الأوروب��ي  الحتاد  فر�س  فمثًا  الدولية، 

النظام ال�ص�ري وا�صتهدفت العق�بات اجلديدة �صركات واأ�صخا�صاً 

ومنع  �صركات  اأم����ال  جتميد  و�صملت  ال�����ص���ري.  للنظام  م���ال��ني 

اأرا�صي الحتاد الأوروبي. كما  اإلى  ه�ؤلء الأ�صخا�س من الدخ�ل 

قام الحتاد الأوروبي بتجميد اأم�ال عدد من ال�صركات ال�ص�رية، 

واأوقف كذلك التعامل مع البنك املركزي ال�ص�ري. كذلك فر�صت 

اقت�صادية  الأخرى عق�بات  الدول  والعديد من  املتحدة  ال�ليات 

اإيران، ول�صيما على التح�يات املالية للم�صارف الإيرانية،  على 

وحظر واردات الغاز والتجارة. وختاماً، نلفت النظر اإلى اأن اإيران 

عملتها،  يف  وت��ده���راً  النفطية،  �صادراتها  يف  ح��اداً  هب�طاً  ت�صهد 

يف  وت�صاعفاً  ال�صناعي،  الإنتاج  يف  وتراجعاً  الت�صخم،  يف  وتفاقماً 

البطالة؛ ب�صبب العق�بات الغربية عليها ب�صبب برناجمها الن�وي 

املثري للجدل >
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اللقاء

القطاع المالي يواجه أكبر تحول في تاريخه 
والرقمنة طريق المستقبل

ف�شيلة جوباين رئي�شة جمعية املحا�شبني القانونيني املعتمدين الربيطانية:

جمعي��ة  رئي�ش��ة  جوب��اين  ف�شيل��ة  اأك��دت 

املحا�شبني القانونيني املعتمدين الربيطانية 

يف منطقة ال�شرق الأو�شط اأن القطاع املايل 

يواج��ه اأك��رب حت��ول يف تاريخ��ه؛ نتيجة 

ظهور تقنيات ال��ذكاء ال�شطناعي وذكاء 

الأعم��ال والرقمن��ة، مما يدع��و اإىل تبني 

هذه التقنيات يف الوظائ��ف املالية، والتي 

��ق م�شتويات  قِّ ��ر الوق��ت واجلهد وحتحُ توفِّ

يف  والتنظي��م  الكف��اءة  م��ن  اأعل��ى 

الوظيفة املالية، وعلى العاملني 

��م ه��ذه  يف القط��اع امل��ايل تعلُّ

التكنولوجي��ا وا�شتخدامه��ا 

جمل��ة  التق��ت  بفعالي��ة. 

التنمي��ة الإدارية رئي�شة 

اجلمعي��ة للحديث عن 

حتولت القطاع املايل 

ودوره يف دعم حتقيق 

اململك��ة 2030،  روؤي��ة 

واإليكم التفا�شيل.

أجرى الحوار: سامح الشريف

تعليم �تطوير
< هــل بــالإمــكــان اإعــطــا�ؤنــا نــبــذة عن 
جمعية املحا�سبني القانونيني املعتمدين 

الربيطانية؟
تعد جمعية املحا�صبني القان�نيني املعتمدين 
الربيطانية هي الهيئة العاملية للمحا�صبني 

�صلة  ذات  م�ؤهات  تقدم  حيث  املحرتفني، 
من  الأول���ى،  الفئة  من  التجارية  بالأعمال 
حيث التطبيق والقدرة والطم�ح، يف جميع 
ل���ج���د �صعي حثيث  ن��ظ��راً  ال��ع��امل؛  اأن��ح��اء 
املحا�صبة  يف  مميزة  وظيفة  على  للح�ص�ل 

والتم�يل والإدارة.

األف ع�ص� و527  وتخدم هذه اجلمعية 219 
األف طالب، مبا يف ذلك ال�صركات التابعة، يف 
179 دولة؛ مما ي�صاعد الأف��راد على تط�ير 
م��ه��ن ن��اج��ح��ة يف امل��ح��ا���ص��ب��ة والأع���م���ال، مع 
ت�فري املهارات التي يطلبها اأ�صحاب العمل. 
 110 من  �صبكة  خ��ال  من  اجلمعية  وتعمل 
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والنزاهة وامل�صاءلة.
اأمتتة �رقمنة

للتحول  ميكن  الذي  الــد�ر  اأبعاد  ما   >
جودة  لرفع  به  القيام  املــايل  الرقمي 
مة من املوؤ�س�سات  �كفاءة اخلدمات املقدَّ

املالية؟
امل���ايل م��ا ميكن اعتباره  ال��ق��ط��اع  ي���اج��ه   <
اأمتتة  تاريخه، من  للتح�ل يف  اأك��رب عملية 
العمليات اإلى رقمنة جدول اأعمال ال�صركات، 
واإدارة  الأ�ص�ل  حلماية  امل�صتمرة  واحلاجة 
�صغًطا  امل�صكات  ه��ذه  وت�صكل  التكاليف، 
كبرًيا على املتخ�ص�صني يف ال�ص�ؤون املالية، 

 ،،
معهد اإلدارة العامة يستحق 
التحية على تبنيه التحول 

الرقمي

العمل  اأ�صحاب  من  و7571  ومراكز  مكاتب 
اإ�صافة  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  املعتمدين 
املعتمدين  التعليم  م��ق��دم��ي  م��ن   328 اإل���ى 
الذين يقدم�ن م�صت�يات عالية من التعليم 

والتط�ير.
ومن خال �صعيها لتحقيق امل�صلحة العامة، 
ت�صجع اجلمعية التنظيم املنا�صب للمحا�صبة، 
ل�����ص��م��ان  ال�����ص��ل��ة  ذات  ال���ب���ح����ث  وجت������ري 
�صمعتها  وت���ط����ر  امل��ح��ا���ص��ب��ة  ا���ص��ت��م��رار من���� 
املحا�صبني  جمعية  ق��دم��ت  وق���د  ون��ف���ذه��ا. 
ابتكارات  الربيطانية  املعتمدين  القان�نيني 
ك����ربى يف جم���الت���ه���ا ال��رئ��ي�����ص��ي��ة ل�����ص��م��ان 
ا����ص���ت���م���رار اأع�����ص��ائ��ه��ا واأع�������ص���اء امل�����ص��ت��ق��ب��ل 

املت�قعني يف اأن يك�ن�ا من اأكرث املتخ�ص�صني 
يف جم���ال امل��ح��ا���ص��ب��ة اح���رتام���اً وت��ق��دي��راً يف 
املحا�صبني  جمعية  ت��اأ���ص�����ص��ت  وق���د  ال���ع���امل. 
عام  يف  الربيطانية  املعتمدين  القان�نيني 
1904، وحافظت با�صتمرار على قيم اأ�صا�صية 
والبتكار،  والتن�ع،  الفر�صة،  اأهمها  فريدة، 
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اللقاء

امل��ه��ن��ي��ني يف ال��ق��ط��اع امل����ايل يف ا���ص��ت�����ص��راف 
التح�لت  لهذه  امل�صتقبلية  ال�صيناري�هات 

الرقمية.
ي�ستحق التحية

الإدارة  معهد  تبني  تــريــن  كيف   >
العامة لعمليات التحول الرقمي؟

> اإن معهد الإدارة العامة ي�صتحق التحية 
والدليل  ال��رق��م��ي،  التح�ل  ب��رام��ج  لتبنيه 
على ذلك هذا امللتقى الذي نظمه املعهد عن 
العربية  اململكة  يف  امل��ايل  الرقمي  التح�ل 

ال�صع�دية وتاأثرياته على ال�ظيفة املالية.
< ما الد�ر الذي تقوم به اجلمعية يف 

جمال التحول الرقمي املايل؟

ال��ق��ان���ن��ي��ني  امل���ح���ا����ص���ب���ني  ج��م��ع��ي��ة  اإن   <
امل��ع��ت��م��دي��ن ال��ربي��ط��ان��ي��ة ت�����ص��ع��ى ل��ت��ق��دمي 

للتح�ل  العلمي  الدعم  برامج  من  العديد 

ال��رق��م��ي امل�����ايل؛ وذل����ك ح��ت��ى ت��ت���اك��ب مع 

عمليات التح�ل الكبري الراهن يف مختلف 

الأع����م����ال ن��ت��ي��ج��ة ظ��ه���ر وان��ت�����ص��ار ب��رام��ج 

ال�صطناعي  والذكاء  والرقمنة  الآلة  تعلم 

اجلمعية  وت�صهم  ال��ت��ق��ن��ي��ات.  م��ن  وغ��ريه��ا 

امل��ايل  امل��ج��ال  يف  العمل  اأ�صاليب  تط�ير  يف 

احلك�مي  القطاعني  مل�ؤ�ص�صات  واملحا�صبي 

واخلا�س.

هل ترين اأن التحول الرقمي املايل   >
القطاع  تواجه  التي  التحديات  زاد 

املايل؟
التكن�ل�جيا،  املناف�صة وتط�ر  تزايد  مع   <
زادت التحديات التي ت�اجه القطاع املايل؛ 

التعامات  يف  الرقمية  ال��ت��ح���لت  نتيجة 

املتاحة للتط�ير زادت  املالية، لكن الفر�س 

اأي�صاً >

كما يحتاج املديرون املالي�ن وقادة ال�ص�ؤون 
التخطيط  كيفية  يف  التفكري  اإل���ى  امل��ال��ي��ة 

مل�صتقبل وظائفهم.
الوظيفة املالية

املايل  الرقمي  التحول  ي�سهم  كيف   >
اململكة  ــة  ر�ؤي م�ستهدفات  حتقيق  يف 

2030؟
ال��ب��ي��ئ��ة  ت��ه��ي��ئ��ة  روؤي�����ة 2030  ت�����ص��ت��ه��دف   <
الق��ت�����ص��ادي  للنم�  املنا�صبة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
امل�����ص��ت��دام يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع���دي��ة، 
وللمهمة  ال�صكان،  تطلعات  �صتلبي  وال��ت��ي 
يف  ال��روؤي��ة  دع��م  يف  تلعبه  كبري  دور  املالية 

اململكة.
وم���ن ه��ن��ا ج���اء امل��ل��ت��ق��ى ال���ذي ن��ظ��م��ن��اه مع 
حيث  ب��ال��ري��ا���س،  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ع��ه��د 
للنقا�س بني  امللتقى جم��اًل عاماً  ه��ذا  ك��ان 
اخل������رباء وامل��ت��خ�����ص�����ص��ني وق������ادة ���ص��ن��اع��ة 
التح�ل الرقمي املايل؛ لبحث كيفية عمل 
ال�ظيفة املالية وتاأثريها على حتقيق روؤية 
ا�صتمرار  كيفية  جانب  اإل��ى   ،2030 اململكة 

اللقاء

 ،،
جمعية احملاسبني القانونيني 

املعتمدين تخدم 219 ألف عضو 
و527 ألف طالب يف 179 دولة
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التنمية اإلدارية



مفاهيم إدارية

إذا أردنا
 صناعة
 موظف 
يدين 

بالوالء 
ملنظمتة 

علينا
 اإلهتمام 
باالنطباع

 األول

،،
اأ. عبدالعزيز الهدلق

k

مدير التحرير - اإدارة الت�سال امل�ؤ�س�سي - معهد الإدارة العامة. k

ماذا أعطاك عملك يف اليوم األول؟
اإل��ى حياة  ال�ظيفة  م��ن  اأن يرتجل  اإل��ى  ين�صاه  اأن  امل���ظ��ف ل ميكن  الأول يف حياة  ال��ي���م 
التقاعد. فال�صاب املتحم�س املقبل على احلياة وعلى ال�ظيفة ب�ص�ق يتمنى اأن �صاعات الدوام 
24 �صاعة ولي�صت 7 �صاعات؛ من �صدة حما�صه وانبهاره بعامله اجلديد، وتطلعه لإثبات ذاته 
فمن  كبرياً؛  اهتماماً  واملنظمات  الهيئات  متنحه  اأن  ينبغي  الي�م  وه��ذا  الأول.  الي�م  منذ 
خاله يك�ن غر�س ال�لء والنتماء يف نف�س امل�ظف �صهًا جداً. ويبقى هذا ال�صع�ر لديه 

حتى واإن ترك املنظمة اإلى اأخرى. ف�صتبقى املنظمة الأولى هي احلبيب الأول.
ال���لء  غر�س  مت  ما  ف��اإذا  الأهمية؛  بالغ  امل�ظف  حياة  من  الأول  بالي�م  فالهتمام  لذلك 
والنتماء يف روح امل�ظف ف�صت�صمن املنظمة اأعلى درجات الإنتاجية والن�صباط واللتزام 
والرغبة يف التف�ق، والغرية على املنظمة. وعندما ي�صعر امل�ظف بالفخر مبنظمته ف�صتك�ن 

قد حققت جناًحا كبرًيا يف جانب مهم من ج�انب بناء �صخ�صية امل�ظف اجلديد.
اأو  الأول تقدمي هدية  الي�م  امل�ظف م�صرقة منذ  امل�صاعدة على جعل حياة  الع�امل  ومن 
جمم�عة هدايا رمزية له حتمل �صعارات املنظمة، وتك�ن متن�عة. ولي�س بال�صرورة اأن تك�ن 
مكلفة مادياً، فالأهم مردودها على نف�س امل�ظف. وكم رائع وجميل اأن يع�د امل�ظف ال�صاب 
اإلى منزله بعد اأول ي�م عمل محمًا بهدايا من منظمته جتعله فخ�راً ب�ظيفته ومنظمته 

اأمام اأ�صرته وجمتمعه! اإنها حلظات ل تن�صى.
من  جمم�عة  اجل��دي��د  للم�ظف  ت��ق��دم  حيث  املنهج،  ه��ذا  املنظمات  م��ن  كثري  تبنت  وق��د 
الأجهزة التقنية الب�صيطة، اأو حقيبة فيها جمم�عة تذكارات وهدايا متن�عة غري مكلفة، 
منها  لت�صتفيد  وغريها؛  �صرائية،  ك�ب�نات  اأو  املنظمة،  �صعار  عليها  ريا�صية  بدلة  وكذلك 
عائلته اأي�صاً. وهذا ما يجعلهم فخ�رين باملنظمة التي يعمل فيها ابنهم. واإذا ما ا�صتطاعت 
فهذا جناح عظيم  اأ�صرته،  ولء  ك�صب  اإل��ى  امل�ظف اجلديد  ولء  ك�صب  تتجاوز  اأن  املنظمة 
للمنظمة. ومن املهم اأن يقابل امل�ظف اجلديد امل�ص�ؤول الأول يف املنظمة وي�صتمع منه؛ فهذا 

له تاأثري ال�صحر يف نف�س امل�ظف، ويجعله فخ�ًرا بهذا التقدير الذي حظي به.
اإن تعزيز روح النتماء وغر�س قيم ال�لء يف نف�س امل�ظف يجب اأن يك�ن منذ الي�م الأول؛ 
فامل�ظف يف هذا الي�م مثل الأر�س اخل�صبة اإْن و�صعت فيها البذور النافعة اأنتجت، واإن كان 

العك�س فقد فات على املنظمة فر�صة ثمينة. 
عن  كتاباً  اجلديد  امل�ظف  اإع��ط��اء  اأو  الإن�صائية  بالكلمات  يك�ن  ل  للمنظمة  النتماء  اإن 
لديه  العمر  هذا  مثل  يف  فامل�ظف  مح�ص��صاً؛  �صيئاً  مبنحه  يك�ن  بل  وال�اجبات،  احلق�ق 
اهتمامات وتطلعات يجب اأن يت�افق معها تفكري املنظمة يف الرتحيب به مع اأول ي�م عمل.
وما ي�ؤ�صف اأن بع�س املنظمات ل تلقي باًل لهذه الأم�ر، بل تعتربها ترفاً وزيادة م�صروفات 
فهناك  اجل��دي��د.  امل���ظ��ف  �صخ�صية  ب��ن��اء  م��ن  ج���زءاً  ه��ذا ميثل  اأن  م��درك��ة  وخ�صائر، غري 
اأو كل ي�م  ال�ظيفة با مكتب،  الأول يف  الي�م  املنظمات يبدوؤون  م�ظف�ن جدد يف بع�س 
له.  وال�صتعداد  امل�ظف اجلديد،  ا�صتقبال  �ص�ء يف  ولكن  اإليه،  لعدم احلاجة  لي�س  مكتب، 
الن�صائح  بكمية  ُيفجع  وبع�صهم  اإجنازها،  ُيطلب منه  بكمية عمل ومهام  ُي�صدم  وبع�صهم 
والأوامر التي ت�صل حد التهديد ب�ج�ب اللتزام والن�صباط، مع ذكر العق�بات وتن�عها 

وتدرجها؛ مما ي�صكل لديه رد فعل �صلبي، يبقى يف نف�صه ط�يًا.
اخلا�صة..اإذا اأردنا �صناعة م�ظف يدين بال�لء ملنظمته وي�صعر بالنتماء جتاهها ويفاخر 
بها؛ علينا الهتمام بالنطباع الأويل لديه عن املنظمة من خال ما نرتكه يف نف�صه من 

�صع�ر يف الي�م الأول ملبا�صرته العمل >

مداد التنمية
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التنمية اإلدارية مفاهيم إدارية

>  امل�صدر: املنارة يف �صرح بع�ض م�صطلحات الإدارة. تاأليف: اأ. د/ اأحمد بن داود املزجاجي.
مدير التحرير - اإدارة الت�سال امل�ؤ�س�سي - معهد الإدارة العامة.
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من اأهم متطلبات ا�شتقرار الدول حلماية الأنظمة وال�شبكات والربامج

األمن السيبراني..تحديات متزايدة لحماية 
المعلومات الرقمية

يعد الأمن ال�شيرباين من اأهم متطلبات ا�شتقرار الدول؛ كونه يقوم يف الأ�شا�ش على ممار�شة حماية الأنظمة 

وال�شبكات والربامج من الهجمات الرقمية التي تهدف عادًة اإىل الو�شول للمعلومات احل�شا�شة اأو تغيريها اأو 

اإتافه��ا اأو ابتزاز املال من امل�شتخدمني اأو مقاطعة العملي��ات التجارية. لذلك فقد اأولت اململكة هذا اجلانب 

الكث��ري من الهتمام، وال��ذي مت ترجمته على اأر�ش الواق��ع باملوافقة على تاأ�شي�ش الهيئ��ة الوطنية لاأمن 

ال�شي��رباين املخت�شة يف الأم��ن ال�شيرباين، وعقد عدد من املنتديات واللق��اءات الدولية املتخ�ش�شة، ومنها 

املنتدى الدويل لاأمن ال�شيرباين الذي نظمته الهيئة الوطنية لاأمن ال�شيرباين، واختتم فعالياته موؤخراً 

يف الريا�ش..جملة »التنمية الإدارية« ح�شرت جانبًا من فعاليات املنتدى الدويل لاأمن ال�شيرباين، والتقت 

عدداً من املتخ�ش�شني والباحثني واملمار�شني. 

إعداد:  شقران الرشيدي

قضية العدد
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خماطر �جرائم
ال�طنية  الهيئة  محافظ  ي��ق���ل  ال��ب��دء  يف 
»يف  ال�صبتي:  د.خ��ال��د  ال�����ص��ي��رباين  ل��اأم��ن 
ظ���ل ال��ن��م��� امل���ّط���رد ال����ذي ت�����ص��ه��ده ق���درات 
الأمن  جمال  يف  ال�صع�دية  العربية  اململكة 
فيه  ملا  علينا ت�ظيف خرباتنا  ال�صيرباين؛ 
اإل��ى جانب و�صع  ال��دويل،  للمجتمع  فائدة 
الت�ع�ية  واحلمات  والإج����راءات  املعايري 
امل���ائ���م���ة حل��م��اي��ة الأط����ف����ال يف ال��ف�����ص��اء 
ال�����ص��ي��رباين، ح��ي��ث ت�����ص��ري ال���درا����ص���ات اإل��ى 
تزايد املخاطر ال�صيربانية، وتزايد اجلرائم 
بحق الأطفال، وتزايد اأعداد الذين يقع�ن 
���ص��ح��ي��ة حل������الت ال����ص���ت���غ���ال والب����ت����زاز 
والحتيال والتاأثري الفكري عرب الإنرتنت. 
ولذا هناك �صرورة ملّحة تقع على املجتمع 
ال������دويل لت���خ���اذ خ���ط����ة اإي��ج��اب��ي��ة مهمة 
والعمل  والتكاتف  التعاون  تعزيز  تتطلب 

امل�صرتك لتحقيق اأهدافها«. 
واأ�صاف د.ال�صبتي: »هناك مبادرتان مهمتان 
امللكي  ال�صم�  �صاحب  العهد  ويل  تبناهما 
الأمري محمد بن �صلمان، حلماية الأطفال 
يف  امل���راأة  ولتمكني  ال�صيرباين،  الف�صاء  يف 
الأمن ال�صيرباين ، وتتمّثل الثانية بتمكني 
امل����راأة يف الأم���ن ال�����ص��ي��رباين، وال��ت��ي تدع� 
ودعمها  امل����راأة  لت�صجيع  اجل��ه���د  لتكثيف 
ال�صيرباين ومتكينها من  الأم��ن  يف جم��ال 
املطل�ب؛  والتاأهيل  التعليم  على  احل�ص�ل 
ب��ن��اء  يف  ال��ف��اع��ل��ة  امل�����ص��ارك��ة  م���ن  لتمكينها 
املنا�صب  ولتتب�اأ  ال�صيرباين  الأم��ن  قطاع 
دور  تعزيز  لربامج  و�صيك�ن  فيه،  القيادية 
املراأة ومتكينها يف الأمن ال�صيرباين اأهمية 
كبرية واإ�صافة ن�عية جل�دة وتن�ع املهارات 
الإ�صهام  ع��اوة على  ال�صيرباين،  الأم��ن  يف 
يف تقلي�س نق�س املهارات وامل�اهب يف الأمن 

ال�صيرباين على امل�صت�ى الدويل«.

مرحلة جديدة
ول��ف��ت رئ��ي�����س جل��ن��ة ال��ن��ق��ل والت�����ص��الت 
مب��ج��ل�����س ال���������ص�����رى ����ص���اب���ق���اً د.����ص���ع���دون 
الهيئة  اململكة  اإن�����ص��اء  اأن  اإل���ى  ال�����ص��ع��دون 
ال����ط���ن���ي���ة ل����اأم����ن ال�������ص���ي���رباين ه��دف��ه��ا 
الأ�صا�صي ه� م�اجهة املخاطر الإلكرتونية 
ال�����ت�����ي مت���ث���ل���ه���ا ال����ه����ج����م����ات واجل�����رائ�����م 
جديدة  ملرحلة  ي�ؤ�ص�س  حيث  املعل�ماتية، 
ذا  خا�صة  للمملكة،  املعل�ماتي  الأم��ن  من 
ما  ظ��ل  يف  ال���ط��ن��ي،  بالقت�صاد  ال��ع��اق��ة 
ال�صع�دية اجلديدة من التح�لت  ت�صهده 
التاريخية  وحلظاتها  املتاألقة  التط�يرية 
للعامل،  مفت�حة  واأب���اب��ه��ا  تعي�صها  ال��ت��ي 
وه��ي تتعاظم ي���م��اً بعد ي���م؛ لأن��ه��ا دول��ة 

من�ذج ورائدة على كل امل�صت�يات.
واأك�����د ع��ل��ى اأن امل��ن��ت��دى ال�����دويل ل��اأم��ن 
ال�صيرباين ميثل من�صة دولية تهدف اإلى 
اأف�صل  ���ص��ي��رباين  ل��ع��امل  اجل��ه���د  ت�صافر 
ور�صم اأطر التعاون الدويل مل�اجهة املخاطر 
بهدف  فيها  الأم���ن  وت��ع��زي��ز  ال�صيربانية، 
اإيجاد عامل �صيرباين اآمن للجميع، وتعزيز 
املجال من  ه��ذا  ال��دويل يف  التعاون  جه�د 
خال م�صاركة املعل�مات وتبادل التجارب 
ال��ه��دف  لتحقيق  ال�����دول  ب���ني  واخل�����ربات 
اآمنة  �صيربانية  ف�صاءات  باإيجاد  امل�صرتك 
والتقنيات  ال�صيرباين  والأم��ن  وم��زده��رة، 
احل��دي��ث��ة مل��ن��اق�����ص��ة ال��ف��ر���س وال��ت��ح��دي��ات 
لتعزيز الأمن يف تلك التقنيات التي ت�صمل 
ال��ذك��اء ال���ص��ط��ن��اع��ي واحل������ص��ب��ة الكمية 
و�صبكات اجليل اخلام�س، وميكن اعتبار اأن 
ال�صيرباين ه�  الأمن  الأ�صعف يف  احللقة 
العن�صر الب�صري، اإذ ي�صكل النق�س ال�صديد 
اأحد  املجال  املتخ�ص�صة يف هذا  الك�ادر  يف 
على  التهديدات  مل�اجهة  التحديات  اأك��رب 

امل�صت�ى العاملي.

<< د.خالد السبتي:
تزايد املخاطر وأعداد ضحايا 
اجلرائم السيبرانية، وهناك 

مبادرتان لسمو ولي العهد 
حلماية الطفل ومتكني املرأة

خ�سائر  د�لر  تريليونات   6
القت�ساد العاملي املتوقعة عام 

 2021
اأن  الأمــركــيــة  الــتــقــديــرات  ك�سفت 
ــن اجلــرائــم  اخلــ�ــســائــر الــنــاجــمــة ع
�ست�سل  2021م  لــعــام  ال�سيربانية 
مما  د�لر  تريليونات  �ستة  نحو  اإىل 
�سي�سكل ما يعادل 10 % من القت�ساد 
العاملي. �اأن هذا مكلِّف اقت�ساديًا اإذا 
ناحية  من  الآن  من  تداركه  يتم  مل 
�عمل  الب�سرية،  الــقــدرات  تطوير 
مع  متزامنة  �ا�سحة  اإ�سرتاتيجية 
التحول الرقمي الذي يتم يف الد�لة 

ب�سكل عام.

التنمية اإلدارية
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قضية العدد

الأول يف منظ�مة  الأم����ن  ه���  الأم����ن  م��ن 
ُنظم  جميع  عليه  تعتمد  وال���ذي  ال��دف��اع، 
البيانات  م�صدر  لأن���ه  التقليدية؛  الأم���ن 
يف ال��ف�����ص��اء امل��ع��ل���م��ات��ي ع���رب ال�����ص��ب��ك��ات 
والقادمة  احلالية  احل���روب  واأن  وال��ن��ظ��م، 
و�صبكات  املعل�مات  ُنظم  تدمري  ح��رب  هي 
الت���������ص����الت وال���ت����ا����ص���ل ب����ني الأج����ه����زة 
وقيادتها، و�صل قدرتها على تنفيذ املطل�ب 
على  وال��ه��ج��م��ات  القر�صنة  اأن  كما  منها، 
امل���اق��ع والأف�����راد ازدادت ات�����ص��اع��اً وت��ط���راً 

�سرقة  الإلــكــرت�ين:  املــجــرم 
ــيــة  ــخــ�ــس ــ�ــس املـــعـــلـــومـــات ال

�احل�سابات امل�سرفية
ال�سيربانية  التهديدات  تقت�سر  ل 
بل  معلوماتها،  ـــن  �اأم الــد�لــة  على 
�سرقة  يف  املواطنني  اأمن  اإىل  تتعدى 
ال�سخ�سية،  الــتــعــريــف  مــعــلــومــات 
�معلومات  امل�سرفية،  �احلــ�ــســابــات 
ــات الئـــتـــمـــان، �الــتــخــريــب  ــاق ــط ب
ال�سخ�سي �املوؤ�س�ساتي، اإذ يقوم املجرم 
املعلومات  اإىل  بالو�سول  الإلكرت�ين 
ك�سف  بغر�ص  ن�سرها؛  ثم  احل�سا�سة، 
البيانات، �التاأثر على اجلمهور اأ� اأن 
يدفعوا ر�سومًا مالية اأ� فدية معينة. 
�اقعًا  اأ�سبحت  الخــرتاقــات  ــذه  �ه

ملمو�سًا يف حياة الأفراد.

حرب تدمر
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال د. »م��اي��ك��ل م��اك���ن��ي��ل« 
»ب����ز  ���ص��رك��ة  اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن��ائ��ب 
األ���ني ه��ام��ي��ل��ت���ن« ل��ا���ص��ت�����ص��ارات الإداري�����ة 
»ال��ع��امل  ال���لي��ات املتحدة الأم��ري��ك��ي��ة:  يف 
الي�م وبجميع ُدوله وجمتمعاته ُي�اجه�ن 
حتديات من ن�ع جديد يف منظ�مة الدفاع 
عن �صيادة اأمن املعل�مات يف البنية التحتية 
ف�صاء  يف  وال�طنية  القت�صادية  وامل�صالح 
الن�ع  ي��ك���ن ه��ذا  امل��ع��ل���م��ات، وي��ك��اد  �صبكة 

<< 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
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التنمية اإلدارية

يتم  دولر  تريلي�ن   14 اإل��ى   13 م��ن  هناك 
تداولها يف نظام البن�ك العاملي؛ مما ي�ؤكد 
الأم��ن  اأنظمة  تط�ير  على  العمل  اأهمية 

ال�صيرباين«.
بن�ك؛  ب��دون  يعمل  لن  العامل  »اإن  وق��ال: 
لأنه ل ميكن اأن تك�ن هناك و�صيلة لتبادل 

ال�صلع اإل مع وج�د النقد«.
التهديدات

من جهته اأكد د.«اأمت �صتغ« رئي�س »�صركة 
الجت��اه��ات  اأن  على  الأمريكية  اإل��ت���«  بال� 
ال�صائدة، وامل�صهد املتنامي لتهديدات الأمن 
وال�صركات،  امل�ؤ�ص�صات  يجرب  ال�صيرباين. 
وال��������دول ع���ل���ى ات����خ����اذ ن���ه���ج ك���ل���ي ل���اأم���ن 
ال�����ص��ي��رباين ل��ل��ب��ق��اء يف الأم������ان وح��م��اي��ة 
معل�ماتها الرقمية. م�صرياً اإلى اأن اإحدى 
اأكرث  واحد  ي�م  املالية فقدت يف  امل�ؤ�ص�صات 
ا�صتطاعة  وع��دم  دولر،  مليارات  �صتة  م��ن 
�صركة دول��ي��ة اأخ���رى اإي�����ص��ال ال��ط��رود اإل��ى 
ق�صية  اأهمية  على  ي���ؤك��د  مم��ا  اأ�صحابها؛ 
الأم�����ن ال�����ص��ي��رباين ال��ت��ي ت���اأت���ي يف امل��رك��ز 
املناخي.  التغري  ق�صية  بعد  العاملي  الثاين 
و���ص��دد على اأه��م��ي��ة احل����ار واحل��دي��ث بني 

يف ال�����ص��ن���ات الأخ������رية، واأ���ص��ب��ح��ت ُت��ه��دد 
»اإن  وت��اب��ع:  وال����دول«.  الأف����راد  اقت�صادات 
تتطلب  اأ�صبحت  وامل�اجهة  احلماية  ُنظم 
م��ي��زان��ي��ات ك��ب��رية وك������ادر ب�����ص��ري��ة لديها 
جميع  �صد  على  وق���ادرة  والكفاءة  اخل��ربة 
املعل�مات  الي�مي يف ف�صاء  الهج�م  اأن���اع 
م�ا�صلة  اأه��م��ي��ة  وع��ل��ى  عليها،  واحل��ف��اظ 
احل�����ار وال��ع��م��ل م��ن اأج���ل امل��ح��اف��ظ��ة على 
القت�صاد العاملي، مبيناً اأنه يف كل ي�م عمل 

ــو  ــم ــن ا�ـــســـتـــثـــمـــار فــــر�ــــص ال
ــادي �الجــتــمــاعــي  ــس ــ� ــت الق

ملواجهة التحديات امل�سرتكة 
املنتدى  جــلــ�ــســات  يف  ــاركــون  املــ�ــس اأكـــد 
اأهمية ا�ستثمار فر�ص النمو القت�سادي 
�الجتماعي الناجتة عن التقدم التقني 
املت�سارع �تطور الأنظمة التقنية عامليًا، 
التحديات  ملواجهة  التعا�ن  ��ــســر�رة 
الــتــقــدم،  لــذلــك  امل�ساحبة  املــ�ــســرتكــة 
�البحثي  الــعــلــمــي  ــا�ن  ــع ــت ال �تــعــزيــز 
�الــتــبــادل املــعــريف �بــنــاء الـــقـــدرات؛ 
ــوًل لأفــ�ــســل املــمــار�ــســات يف جمــال  ــس ��
الأمن ال�سيرباين، �ت�سميم اجلميع على 
الإجرامية  ال�سلوكيات  ملواجهة  العمل 
ت�ستغل  الــتــي  الــ�ــســيــرباين  الف�ساء  يف 
للتحري�ص على  العاملية  �سبكة الإنرتنت 

التطرف �العنف �الإرهاب.

<< د.أمت سنغ: 
إحدى املؤسسات املالية فقدت 

يف يوم واحد أكثر من 6 مليارات 
دوالر واألمن السيبراني قضية 

عاملية مهمة
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ال�����ص��ي��رباين كمجتمع  الأم����ن  اجل��م��ي��ع يف 
واح�����د؛ ل��ل��ح�����ص���ل ع��ل��ى اأف�����ص��ل ال��ن��ت��ائ��ج 

واملمار�صات جلعل العامل اأكرث اأماناً. 
ب�ج�د  ج��داً  »اأمامنا فر�س كبرية  وق��ال: 
ال��ت��ي متكننا من  احل��ا���ص���ب��ي��ة  ال�����ص��ح��اب��ة 
با�صتخدام  ال�صناعات اجلديدة  بناء  اإعادة 
ال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي، وه���ن���اك م��اي��ني 
الأجهزة التي يرتبط بع�صها ببع�س، ويف 
ب�صكل  البيانات  هذه  ا�صتخدام  عدم  حالة 
�صنعاين من م�صاكل كبرية، وجميع  فعال 
مخاطر  م��ن  تعاين  ذات��ه��ا  بحد  التقنيات 
ف��ق��ط من  الأم����ر  ي�صتغرق  ح��ي��ث  ك��ب��رية، 
اخ��رتاق  يتم  دقائق حتى  �صت  اإل��ى  خم�س 

اأي جهاز حا�ص�بي«.
اأ�لوية �سعودية

اأم�����ا د.ع���ب���اد ال��ع��ب��اد م�������ص����ؤول ال��ت���ا���ص��ل 
الإع���ام���ي يف ال��ه��ي��ئ��ة ال���ط��ن��ي��ة ل��اأم��ن 
ال�طنية  الهيئة  »اإن  ف��ق��ال:  ال�صيرباين، 
لاأمن ال�صيرباين مهتمة باإيجاد وتاأهيل 
بت�فري  تخت�س  وطنية  �صركات  وت�طني 

»مات قرانيارد« مدير عام املنظمة العاملية 
خال  كلمته  يف  الربيطانية  لات�صالت 

املنتدى الدويل لاأمن ال�صيرباين«.
كاملة  من�صة  م  ق���دَّ امل��ن��ت��دى  اأن  م�صيفًة 
ال�صيرباين،  الأم��ن  امل��راأة يف  اإ�صهامات  عن 
وم��ن�����ص��ة خ��ا���ص��ة ل��ل��ت��اأث��ري الأم����ن����ي على 
وتخ�ص�صاتهم  املتحدثني  وتن�ع  الأطفال، 
باملجمل  والتنظيم  ال��ث��ن��اء،  ي�صتحق  اأم���ر 
اح�����������رتايف، ول����ق����د اأك��������د امل��ت��خ�����ص�����ص���ن 
ح����ل ال��ث��ق��ة وح��ق��ي��ق��ة وج�����د ال��ت��ه��دي��دات 
املتحدث  ذك��ره��ا  كلمة  ولعل  ال�صيربانية، 
»ترافي�س ريز« بعن�ان: »الأمل واحلقيقة« 
فيها:  ق���ال  ج����داً،  ب��ع��ب��ارة عظيمة  ان��ت��ه��ت 
كيف  ه���  التقنية  م��ن  احلقيقي  »ال��ه��دف 
البع�س«، وهذه  العامل مع بع�صهم  جنمع 
العبارة هي التي نحتاج اأن تر�صخ بالأذهان 

ونعمل جميعاً لأجلها« >

ـــيـــرباين.. ـــس ـــ� ال ـــــــن  الأم يف 
الــ�ــســعــوديــة يف املــركــز الــــ13 

د�ليا 
�اإمكاناتها  قدراتها  ال�سعودية  رفعت 
الــ�ــســيــرباين خالل  ـــن  يف جمــال الأم
الأعـــوام الأخـــرة، �هــي م�سنفة يف 
موؤ�سر  بح�سب  د�لــيــًا،  الــــ13  املــركــز 
الأمم املتحدة GCI لت�سنيف الد�ل 
ال�سيرباين،  بالأمن  التزامها  �مــدى 
مكانتها  تــاأكــيــد  اإىل  تتطلع  �هـــي 
الإقليمي  ال�سعيدين  على  الريادية 

�الد�يل.

قضية العدد

<< 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

ال�����ص��ي��رباين؛ لاعتماد  والأم�����ن  احل��م��اي��ة 
عليها يف حماية املن�صاآت واجلهات احل�صا�صة 
ت���ف��ري احل��صبة  اإل����ى  اإ���ص��اف��ة  امل��م��ل��ك��ة،  يف 

ال�صحابية وغريها«.
ت���ه���دي���دات  ه���ن���اك  اأن  د.ال����ع����ب����اد  واأو������ص�����ح 
وال�صع�دية  العامل،  يف  �صيربانية  وهجمات 
لي�صت مبعزل عن العامل يف هذه التهديدات 
تعمل  الهيئة  واأن  ال�صيربانية،  والهجمات 
ع��ل��ى ر���ص��د ال��ه��ج��م��ات ال�����ص��ي��ربان��ي��ة، ورف��ع 
م�صت�ى ال�عي، وت�صارك اجلهات احلك�مية 
ال�صبكات  وحماية  التهديدات  م�اجهة  يف 
كامًا  قطاعاً  واأن�صاأت  بالإنرتنت،  املت�صلة 
لبناء القدرات ال�طنية، اإذ تتبنى من خال 
ه����ذا ال��ق��ط��اع ال���ط���اب وامل����ه����ب���ني ممن 
لديهم القدرات يف جمال الأمن ال�صيرباين.

منط حياة
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���ه���ذا اجل���ان���ب امل���ه���م ت��ق���ل 
ع��ك��اظ  �صحيفة  يف  وال��ك��ات��ب��ة  الأك���ادمي���ي���ة 
اأ.اأريج اجلهني: »اإن الأمن ال�صيرباين لي�س 
جمرد تقنيات، بل ه� منط حياة، هكذا قال 
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الزمان
 واملكان 

هما العامل 
األساسي 
واحلاسم 
ألي تغيير

 يحدث

،،

د.حممد ال�سيد اأب� الفت�ح
k

مقال

أيهما أفضل...وملاذا ؟ 
من وقت لآخر نت�صاءل ح�ل ق�صايا عديدة اجتماعية و�صيا�صية واقت�صادية و�صخ�صية. 

ق�صايا حدثت يف املا�صي، واأخرى حتدث يف احلا�صر، وغريها مت�قع حدوثها يف امل�صتقبل، 

واملت�صابكة  ن��ادراً  واملت�افقة  اأحياناً  املتعار�صة  الق�صايا  هذه  لكل  العنان  نطلق  وحينما 

التفكري  اإجابته م��راح��ل ع��دي��دة م��ن  ���ص���ؤال واح��د ت�صتغرق  اأم���ام  اأنف�صنا  دائ��م��اً؛ جن��د 

احلا�صر  اأم ممار�صات  املا�صي  وهل هي ممار�صات  ومل��اذا؟  اأف�صل  اأيهما  وه�  والتحليل، 

الأف�صل؟  ه�  مبهم  ه�  ما  اأم  اأف�صل  اأمامنا  وا�صح  ه�  ما  وهل  امل�صتقبل؟  ت�قعات  اأم 

ويف كافة الأ�صئلة التي تط�ف وت�صرح يف اأذهاننا ووجداننا نغفل جميعاً عاملي الزمان 

امل�صت�ى  على  �ص�اء  يحدث  تغيري  لأي  واحلا�صم  الأ�صا�صي  العامل  هما  اللذين  واملكان 

ال�صخ�صي اأو على م�صت�ى املنظمات اأو حتى على م�صت�ى الدول.

�صريعة  احل��ايل-يف ظل تط�رات  زمننا  اأن  �ص�ف جند  الزمان  عامل  ف��اإذا حتدثنا عن 

ومتاحقة يف تكن�ل�جيا املعل�مات-يدفعنا جميعاً ل�صرورة م�اكبة، بل حتمية م�اكبة 

كان  فما  الدولية،  اخلريطة  على  مقعد  لنا  يك�ن  لكي  وتقبلها؛  التغيريات  هذه  كافة 

املا�صي ل ي�صلح يف احلا�صر، وبالقطع ل ي�صلح للم�صتقبل. وَمن ل يتط�ر  ي�صلح يف 

يتقادم، حيث يفر�س عامل الزمان ن�عاً من التغيري-لي�س فقط يف اآليات العمل الإداري 

وبيئة العمل ؛ولكن اأي�صاً يف منهجية وعقلية تفكرينا-ب�صاأن قرارات ت�ؤثر على حا�صرنا 

وتغريرِّ م�صتقبلنا.

اأما اإذا حتدثنا عن عامل املكان فاإن ما يحدث يف دولة ما من جناحات اأو اإخفاقات لي�س 

بال�صرورة �صمان مثل هذه النجاحات اأو حدوث مثل هذه الإخفاقات يف دولة اأخرى؛ 

وذلك لعدة ع�امل منها الع�امل الدمي�غرافية، والتغيريات ال�صيا�صية، والجتماعية، 

اأن��ه��ا تختلف م��ن دول��ة لأخ���رى، وم��ن ق��ارة ل��ق��ارة، واأحياناً  امل���ؤك��د  واملناخية التي م��ن 

والتقاليد  وال��ع��ادات  القيم  من  له  مكان  فكل  ال��دول��ة.  نف�س  داخ��ل  ملدينة  مدينة  من 

والأيدي�ل�جيات التي حتكمه وت�صكل ه�يته ال�صيا�صية والجتماعية والثقافية. وختاماً، 

فاإن عاملي الزمان واملكان هما ج�هر التفكري والتحليل يف كافة الق�صايا املت�صابكة التي 

ترهق تفكرينا، وحتدث ن�عاً من الرتباك الفكري، وت�ؤثر ب�صكل مبا�صر على العديد 

من القرارات ال�صخ�صية والتنظيمية والدولية >

k ع�س� هيئة التدريب - قطاع الإدارة العامة - معهد الإدارة العامة

التنمية اإلدارية
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مقالعلماء  اإلدارة وروادها



مقال

ع�س� هيئة التدريب - قطاع تقنية املعل�مات - معهد الإدارة العامة k

اإلدارة وتطبيق أمن املعلومات

دعم 
احلوكمة 
األمنية 

بالقوانني 
واملعايير 
وغيرها 

لتفعيل أمن 
املعلومات

،،

اأ. علي خليل

k

كل  على  يحت�ي  املعل�مات،  لأم��ن  ف��ًع��ال  برنامج  على  واحل��ف��اظ  وتنفيذ  تط�ير  املنظمات  على  يجب 

ال�صمانات الإدارية والتقنية واملادية للبيانات واملعل�مات ال�صخ�صية احل�صا�صة التي ت�صتخدمها املنظمة 

والل�ائح  بالق�انني  الأمنية  تلك احل�كمة  تدعيم  يتم  اأن  بد  ول  تنقلها.  اأو  اأو جتمعها  بها  اأو حتتفظ 

واملعايري وغريها من اآليات التحكم التي تخلق الهيكل التنظيمي لأمن املعل�مات وت�صع املتطلبات التي 

وال�صركات على عاقة بني  امل�ؤ�ص�صات  العمل. وتنط�ي ح�كمة  الأم��ن من  من خالها ميكن لربنامج 

ذا  يك�ن  �صخ�س  واأي  امل�صلحة،  واأ�صحاب  امل�صاهم�ن،  اأو  الإدارة،  جمل�س  �ص�اء  امل�ؤ�ص�صة،  عنا�صر  جميع 

م�صلحة خا�صة يف كيفية اإدارة املنظمة.

وتتخلل معظم جمالت املمار�صة العديد من امل�صطلحات الرئي�صية، والتي من اأهمها »العناية ال�اجبة«، 

وهذا ما ت�صت�جبه مهام الإدارة؛ حيث اإنهم مكلف�ن بحماية اأ�ص�ل املنظمة. اإن ق�انني عدة مثل القان�ن 

الأمريكي ملمار�صات الف�صاد الأجنبية وكذلك قان�ن )�ص�ك�س( وه� قان�ن اأمريكي ي�جب على ال�صركات 

اأن ت�صمن اأمن املعل�مات من خال اأنظمة الرقابة الداخلية؛ هذه الق�انني تطلب من الإدارة اإثبات اأن 

لديها ال�ص�ابط الداخلية اخلا�صة بها، واأن ال�ص�ابط الداخلية يتم اختبارها وتبني اأنها كافية.

بها.  اللتزام  عليها  يجب  التي  الداخلية  واملتطلبات  واملعايري،  والل�ائح،  الق�انني  من  العديد  وهناك 

ويجب اأوًل حتديد هذه املعايري التي ت�ؤثر على عمل املنظمات، ثم با�صتخدام معيار منا�صب )مثل اأ�س 

اأو  17799: 2000( الذي ميكن اأن ت�صتخدمه املنظمات؛ نظراً لقيا�صه م�صت�يات المتثال لأمن املعل�مات. 

ومبجرد حتديد الق�انني والل�ائح واملعايري اخلارجية وحتديد عاقتها بعمل اأو مبهمة املنظمة؛ �صيك�ن 

من ال�صهل اإجراء حتليل الفج�ات حني تطراأ اأي متطلبات جديدة، ثم ميكن ملديري اأمن املعل�مات البدء 

يف تاأ�صي�س عنا�صر برنامج اأمن املعل�مات.

اأي  الزاوية يف  لتنفيذها؛ مبثابة حجر  العامة  ال��صائل  وت�افر  الإدارة،  تعتمدها  »�صيا�صة«  ويعد وج�د 

َمن  التي حتدد  واملمار�صات  الق�اعد  ولكنها  لي�صت جمرد متطلبات فقط،  املنظمة. وهي  داخل  برنامج 

امل�ص�ؤول وما يجب عليه القيام به لل�فاء بالتزاماته. وت�جد العديد من املبادئ التي يلزم اأن تت�افر، واأن 

يك�ن لديها حافز ل�صتباق ومنع املخالفات لل�صيا�صة الأمنية. واملطلب الأ�صا�صي هنا بالن�صبة لاإدارة ه� 

اإظهار »العناية ال�اجبة« يف ان�صاء برنامج فعال لامتثال لل�صيا�صة الأمنية. ومن العنا�صر التي يجب 

على الإدارة اأن تتاأكد من ت�افرها يف معظم الربامج ما يلي:

العاملني. واإر�صاد  لت�جيه  والإجراءات  واملعايري  ال�صيا�صات  • و�صع 
والإجراءات. واملعايري  لل�صيا�صة  المتثال  على  لاإ�صراف  امل�صت�ى  رفيع  م�صئ�ل  • وج�د 

الفعال. الت�صال  طريق  عن  امل�ظفني  جلميع  والإجراءات  املعايري  • اإباغ 
املنا�صبة. التاأديبية  التدابري  خال  من  با�صتمرار  والإجراءات  واملعايري  ال�صيا�صات  • فر�س 

النتهاكات. حالة  يف  والتعديات  للت�صحيح  اإجراءات  • وج�د 
ويف النهاية، ل يلزم اأن يق�م برنامج المتثال لل�صيا�صة الأمنية مبنع كل �ص�ء �صل�ك لي�صبح فعاًل، ومع 

ذلك يجب على الإدارة اإظهار التزامها بال�صعي ملنع ال�صل�ك غري املنا�صب واكت�صافه >

التنمية اإلدارية
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إعداد/  سامح الشريف

ل الموظفون العمل الجماعي أم الفردي؟ هل يفضِّ
طبيعة العمل واأهداف املنظمة حتدد الأ�شلوب الأمثل

استطالع

العم��ل  اأك��ر:  تف�ش��ل  »اأيهم��ا 

الف��ردي اأم اجلماع��ي؟«، فكث��رياً 

م��ا تطفو هذه اجلدلي��ة من وقت 

لآخ��ر وتفر���ش نف�شه��ا وبقوة يف 

ع��امل الإدارة، ويحت��دم النقا���ش 

حوله��ا. فاأحيان��ًا يف�ش��ل بع���ش 

املوظف��ني العمل مبفردهم، بينما 

يف�شل اآخرون العمل �شمن فريق. 

وب��ني الفريقني كثري م��ن وجهات 

النظ��ر والآراء ال�شحيح��ة، ولكن 

يتبقى الفي�شل النهائي يف تقرير 

ذل��ك ه��و طبيع��ة العم��ل نف�ش��ه 

والأهداف العامة للمنظمة.

3 اأنواع
ق��ب��ل احل���دي���ث ع���ن ت��ف�����ص��ي��ل امل���ظ��ف��ني 
من  اجلماعي،  العمل  اأو  الفردي  للعمل 
العمل  اأك��رث من طبيعة  الق��رتاب  املهم 
املطل�بة  وامل��ه��ارات  واأن���اع��ه،  اجلماعي، 
ل��ت��ن��ف��ي��ذه ب��ن��ج��اح وف��ع��ال��ي��ة؛ ك���ي ي��خ��دم 

املنظمة يف النهاية.
اأن  اإل��ى  التحقيق  ونلفت يف م�صتهل هذا 
فرق العمل تتن�ع، وفقاً ملا يذكره امل�قع 
اإلى  بل�س"  "ولء  املتخ�ص�س  ال�صع�دي 

الأن�اع التالية:
اأنها  اأي�صا  واملعروفة  امل�سر�ع:  ِفرق   •
فرق زمنية محدودة، والتي يتم تنظيمها 
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اإعدادها كمجم�عات عمل م�صممة  يتم 
لت��خ��اذ ق���رارات مب�صت�ى اأق��ل م��ن تلك 

املعتادة يف منظمة معينة.
5 مهارات

امل���ه���ارات املطل�بة  ال��ع��دي��د م��ن  وت���ج��د 
للعمل يف فريق، يعر�صها امل�قع الإداري 
 )Eddarabia .com املتخ�ص�س)

على النح� التايل:
معرفة  وتعني  التوا�سل:  مهارات   •
الأ�صخا�س  الت�ا�صل مع مختلف  كيفية 
اأف��ك��اره��م واآرائ��ه��م وكيفية طرح  وق��ب���ل 
وت��صيحها  معينة  نظر  ووجهات  اأفكار 

لهم.
الحــــرتام: ف���ا ب���د من  • مــهــارات 
ال��ت��ع��ام��ل ب����اح����رتام م���ع ب��ق��ي��ة اأع�����ص��اء 
امل��ه��ارات  اأن�صب  م��ن  وه��ي  العمل،  ف��ري��ق 
يكت�صبها  اأن  ي��ج��ب  ال���ت���ي  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة 
ال��ع��م��ل �صمن  ي��ن��ج��ح يف  ك���ي  امل�����ظ����ف؛ 

الفريق ،ويك�صب احرتام الزماء.
القابلية  وتعني  التعا�ن:  مهارات   •
العام  ال�صالح  يف  والتفكري  للم�صاعدة 
امل�صلحة  الإنتاج ولي�س  للمنظمة وقدرة 

الفردية.
املناف�صة  وه��ي  املناف�سة:  مهارات   •
يف  ممتعة  اأج�����اًء  تخلق  ال��ت��ي  ال�صريفة 
العمل، وت�صاعد يف حتقيق نتائج اأف�صل.

التفكري يف كيف  الإبــداع:  مهارات   •
اأن ت��ك���ن مم��ي��زاً ع��ن غ���ريك م��ن خ��ال 
جتعل  العمل  يف  اأخ���رى  لأب��ع��اد  نظرتك 

لك راأياً خا�صاً بك.
اعتبارات مهمة

تعد جهة الإدارة هي امل�ص�ؤولة عن حتديد 
�صيتم  وه��ل  امل��ه��ام،  واأداء  العمل  طبيعة 
اإجن���از امل��ه��ام م��ن خ��ال العمل ال��ف��ردي 
الفاحت يف  اأم اجلماعي، وي�صري د.محمد 
الب�صرية"  امل���ارد  "اإدارة  بعن�ان:  كتابه 
اإلى اأن جهة الإدارة هي التي �صتجيب عن 

اأ�صا�صاً لإجناز املهام.
اأي�صا  وامل��ع��روف��ة  الدائمة:  الفرق   •
اأنها امل�ص�ؤولة �صمن ال�حدات التنظيمية 

احلالية.
الــوظــائــف: ه��ي  مــتــعــددة  • فـــرق 

مختلف  م��ن  اأ�صخا�س  م��ن  مك�نة  ف��رق 
على  املنظمة،  داخ��ل  ال�ظيفية  املجالت 
���ص��ب��ي��ل امل���ث���ال: ال��ت�����ص���ي��ق، وال��ه��ن��د���ص��ة، 
واملبيعات، وامل�ارد الب�صرية. وتتخذ هذه 
ال��ف��رق اأ���ص��ك��اًل م��ت��ع��ددة، لكن غ��ال��ًب��ا ما 
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استطالع

ح��ج��م امل�����ص��روع وت��ك��ال��ي��ف��ه ول��ك��ن ح�صب 
املاأل�فة، اأي �صاحب  حتديد الفكرة غري 
خا�صة  عمل  تنفيذ  طريقة  ل��ه  ال��ف��ك��رة 
�صحيح،  ب�صكل  امل�����ص��روع  وظ��ائ��ف  ت����ؤدي 
ي�صتفيد  ع���دي���دة  م���ه���ارات  وق���د مي��ت��ل��ك 
منها ب�صكل ق�ي، مثل: مهارات الت�ص�يق 

والت�ا�صل والإقناع.
 وي�ؤكد امل�قع على اأن اأكرث �صيء يكت�صبه 
و�صغ�ط  ال��ف��ردي  العمل  م��ن  الإن�����ص��ان 
والتعلم من  اكت�صاب اخلربة  العمل، ه� 
م�صروع  يف  والف�صل  الأخ����رى،  ال��ت��ج��ارب 
ع��م��ل ف�����ردي ل ي��ع��ن��ي ن��ه��اي��ة ال��ن��ج��اح؛ 
حت�يل  ه�  منه  ن�صتفيد  ال��ذي  وال�صيء 
الهدف اإلى هدف اآخر بت�صافر جمم�عة 
من الأفكار لت�صكيل ن�اة لعمل جماعي، 
وخ��ا���ص��ًة اإذا مت ت���ظ��ي��ف ق����درات ه����ؤلء 
الأف�������راد يف ���ص��يء ي��خ��ت��ل��ف ع���ن ال�����ص��يء 
العمل  �صاحب  ال�صخ�س  ب��ه  ق��ام  ال���ذي 
الفردي.  اأما بالن�صبة للعمل اجلماعي؛ 
اأنه »جمم�عة من  فالبع�س يعرفه على 
الأفراد يعمل�ن مع بع�صهم لأجل حتقيق 
اأه����داف م��ح��ددة وم�����ص��رتك��ة«، والبع�س 
يعرف هذا العمل على اأنه »جمم�عة من 

الأداء  على  الرتكيز  �صيتم  هل  ال�ص�ؤال: 
الفردي اأم اجلماعي؟  ويف حالة الرتكيز 
الأداء  معايري  اأي  ال��ف��ردي،  الأداء  على 
الفردي �ص�ف حتظى بالهتمام، وكذلك 

يف حالة العمل اجلماعي؟
وي����ؤك���د ح�����ص��ني م������ص��ى راغ����ب يف كتابه 
تق�مي  نظام  فاعلية  "مدى  ب���:  املعن�ن 
الإ�صامية"  ب��ال��ب��ن���ك  ال��ع��ام��ل��ني  اأداء 
ع��ل��ى اأن�����ه م���ن امل��ف�����ص��ل ال���رتك���ي���ز على 
طبيعة  ت�صمح  ع��ن��دم��ا  ال���ف���ردي؛  الأداء 
عن  مبعزل  بعمله  ف��رد  كل  بقيام  العمل 
عامل  على  ذلك  ي�ؤثر  اأن  دون  الآخرين 
املبيعات،  مندوبي  وظائف  مثل  الكفاءة، 
يف حني يك�ن من املف�صل الأخذ باأ�صل�ب 
اإل��ى  الأداء اجل��م��اع��ي ج��زئ��ي��اً-اأي ج��ن��ب��اً 
ال��ف��ردي-وذل��ك  الأداء  اأ�صل�ب  مع  جنب 
العاملني  اأداء  م��خ��رج��ات  ت��ك���ن  عندما 
بع�س  لأداء  لزم�����ة  م���دخ���ات  ت��ع��ت��رب 
ال�����ص��اأن يف  ه���  كما  الآخ���ري���ن،  العاملني 
الإنتاج  خط�ط  على  العاملني  وظائف 
اأق�صام احل�صابات و�صئ�ن  العاملني يف  اأو 
العاملني، كما يك�ن من الأف�صل الأخذ 
كلية  ب�صفة  اجل��م��اع��ي  الأداء  ب��اأ���ص��ل���ب 

التعاون  العمل  طبيعة  تقت�صي  عندما 
ال��ك��ام��ل ب��ني ال��ع��ام��ل��ني، ب��ح��ي��ث ي�صعب 
كما  اجلماعة  اأداء  عن  الفرد  اأداء  ف�صل 
التي تك�ن  الأعمال  ه� احل��ال يف بع�س 
من  جم��م���ع��ة  ل��ك��ل  الأداء  م���خ���رج���ات 
اأو  للمجم�عة  العاملني متثل مدخات 

املجم�عات الأخرى.
الهدف العام

و����ص����اء مت حت��دي��د ال��ع��م��ل ال���ف���ردي اأو 
اأّن  ماحظة  فينبغي  اجلماعي،  العمل 
اآلية  اإل  ه���  م��ا  ال��ع��ام،  مبنظ�ره  العمل 
جه�د لتحقيق هدف معني، وقد تختلف 
هذه اجله�د يف ت�صنيفها، هل هي جه�د 
الفردي  العمل  وهل  جماعية،  اأم  فردية 
اجلماعي؟   العمل  اأم  جناحاً  الأك��رث  ه� 
ما  اأن  "�صيدتي"  م���ق��ع  ي������ص��ح  ح��ي��ث 
يجب اأخذه بعني العتبار، اأّن العمل لن 
تتحقق ثمراته عن طريق �صخ�س واحد 
واأّن  دون م�صاعدات مهما كانت ب�صيطًة، 
���ص���ف يف�صل يف ح��ال  ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي 
ح����اول ���ص��خ�����س ن�����ص��ب��ة ال��ع��م��ل وال��ن��ج��اح 
من  ال���ف���ردي  ال��ع��م��ل  اإّن  ف��ق��ط.  لنف�صه 
املمكن اأن يك�ن ناجحاً لي�س على ح�صب 

<<  عبدالرحمن الفايز:
العمل ضمن فريق يتميز 
بتبادل املعلومات وتطوير 

املهارات

<< فهد السحيمي:
 توزيع املهام بشكل مناسب 
بني أعضاء الفريق ضروري 

<<  على الدريويش: 
األعمال التي تتطلب جهدًا 

أكبر ووقتًا أطول تتطلب 
تشكيل فريق عمل
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الأفراد يتميزون ب�ج�د مهارات متكاملة 
ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م، واأف������راد ال��ف��ري��ق جتمعهم 
اأهداف م�صرتكة وغر�س واحد، بالإ�صافة 
فيما  للعمل  م�صرتك  مدخل  وج���د  اإل��ى 

بينهم وحتقيق النجاح املن�ص�د«.
العن�صر  الفرد ه�  اأّن  اإلى  امل�قع   وي�صري 
دوره  ويكتمل  املجتمع،  بناء  يف  الأ�صا�صي 
بقية  م��ع  ال��ت��ع��اون  خ���ال  م��ن  احلقيقي 
يحتاج  اجلماعي  والعمل  املجتمع،  اأف��راد 
الفردية،  ال��روح  الت�ازن بني  اإلى حتقيق 
وال�����روح اجل��م��اع��ي��ة ع��ن ط��ري��ق الرتبية 
امل��ت���ازن��ة ال��ت��ي ل حت��ي��ل اأع���م���ال ال��ن��ا���س 
ال��ف��ردي��ة اإل����ى اأ���ص��ف��ار، واأي�����ص��اً ل تنمي 
ف��ي��ه��م ال��ف��ردي��ة اجل��ام��ح��ة ال��ت��ي تتبدل 
العمل  روح  عن  التخلي  اإل��ى  ف�صيئاً  �صيئاً 
املنا�صب  املناخ  ت�فر  يجب  بل  اجلماعي؛ 
حت�ل  ال��ت��ي  العمل،  اأ�صاليب  اختيار  م��ع 
ال��ذات��ي��ة،  امل���ب���ادرة  وتنمية  الت�صلط  دون 

وتر�صيخ مبداأ الفريق اجلماعي.
اجلماعي اأف�سل

وق����د ال��ت��ق��ي��ن��ا جم��م���ع��ة م���ن امل���ظ��ف��ني 
ل�ص�ؤالهم عن تف�صياتهم للعمل الفردي 
ال��ت��ف�����ص��ي��ل.  اأو اجل���م���اع���ي و���ص��ب��ب ه����ذا 

ال��ه��ذال-امل��ف��ت�����س  خ�����ص��ان  عبيد  في�صتهل 
اأن��ه  امل��ايل-ح��دي��ث��ه معنا ب��ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى 
ميثل  لأن���ه  ف��ري��ق؛  �صمن  العمل  يف�صل 
ال��ع��م��ل ب����روح ال��ف��ري��ق ال����اح���د وه����ذا له 
تاأثري على ال�صتفادة من خربة الآخرين 
الراأي الآخر الذي يك�ن  وال�صتفادة من 
م�صار  على  اإيجابية  م�صتقبلية  ف�ائد  له 
العمل، وي�صري عبيد الهذال اإلى اأن جميع 
جتاربه ال�صابقة يف العمل اجلماعي كانت 
ناجحة، واأنه مل ي�اجه اأية جتارب �صيئة 

يف العمل �صمن الفريق ال�احد.
وي�����ص��ري ع��ب��دال��رح��م��ن ب��ن خ��ال��د ال��ف��اي��ز، 
يف�صل  اأن���ه  ال��دف��اع،  وزارة  من�ص�بي  م��ن 
اأي�صاً العمل اجلماعي؛ لأن العمل �صمن 
فريق يتميز بتبادل املعل�مات وم�صاركتها 
وي�لد  وامل��ه��ارة،  الذهن  وتط�ير  وتنمية 

روح امل�صاركة الفعالة.
من جانبه، يرى فهد مرزوق ال�صحيمي، 
منطقة  تط�ير  بهيئة  تط�ير  اأخ�صائي 
امل��دي��ن��ة امل���ن����رة، اأن ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي له 
الكثرية  لف�ائده  نظراً  عنده؛  الأول���ي��ة 
ال��ذه��ن��ي، وط���رح حل�ل  الع�صف  واأه��م��ه��ا 
حتديد  عند  خا�صة  للم�صكات،  ك��ث��رية 
اأع�صاء  بني  منا�صب  ب�صكل  املهام  وت�زيع 
ف��ري��ق ال��ع��م��ل، ك��م��ا اأن����ه ي�����ص��ي��ف اأف���ك���اراً 
ج��دي��دة ،وي��ت��ي��ح ال���ص��ت��ف��ادة م��ن خ��ربات 

الآخرين.
�سلبيات �جتارب �سيئة

املراجع  الدري�ي�س،  ع��ب��داهلل  علي  وي���ؤك��د 
امل��دين،  للطريان  العامة  الهيئة  يف  امل��ايل 
اأنه  فريق  �صمن  للعمل  تف�صيله  �صبب  اأن 
ويتميز  ال��ف��ري��ق،  اأع�����ص��اء  مل��ع��ارف  ي�صيف 
النهائية،  والإن��ت��اج��ي��ة  اجل��ه��د  مب�����ص��ارك��ة 
وي�صري الدري�ي�س اإلى اأن العمل اجلماعي 
اأف�صل من العمل الفردي، ويحقق الهدف 
الأع��م��ال  يف  وخ�ص��صاً  قيا�صي  ت�قيت  يف 
ووق��ت��اً  اأك���رب  تتطلب ج��ه��داً  وال��ت��ي  املكثفة 

اأط�ل.
�صيئة  واجه جتارب  اإنه  الدري�ي�س  ويق�ل 
���ص��ل��ب��ي��ات  م���ن  واإن  اجل���م���اع���ي،  ال��ع��م��ل  يف 
املنطقي  غ��ري  التق�صيم  اجل��م��اع��ي  العمل 
للمهام؛ كاإعطاء فرد من الفريق مهمة يف 
اإلى جانب  اأو جمال عمله،  غري تخ�ص�صه 
الأحيان؛  النظر يف بع�س  ت�صارب وجهات 
العمل، وقد  مما ينعك�س على بطء وت��رية 
يعيق الإنتاجية، لكن علي الدري�ي�س ي�ؤكد 
اأك���رث من  العمل اجل��م��اع��ي  اإي��ج��اب��ي��ات  اأن 

م�صاوئه.
املراجع  ال�ص�يحر،  ع��ب��داهلل  معتز  وي��رى 
اأنه يف�صل  ب��اإدارة تعليم اجل�ف،  الداخلي 
العمل اجلماعي؛ لتميزه بالت�فيق من اهلل 
الفعال  دوره  جانب  اإل��ى  وتعالى،  �صبحانه 
وحتفيز  اخل��ربات  وتبادل  املعرفة  ن�صر  يف 
اإل��ى  ال�ص�يحر  وي�صري  امل���ظ��ف��ني.  بع�س 
م�اجهته بع�س التجارب ال�صيئة يف العمل 
اجلماعي؛ ب�صبب عدم التكاف�ؤ بني اأع�صاء 
الفريق من الناحية العلمية، لكن ذلك تتم 
التقارب  م��ح��اولت  خ��ال  م��ن  م�اجهته 

الفكري >

<<  معتز الضويحر: 
التقارب الفكري يلغي 

مشكالت غياب التكافؤ 
العلمي بني أعضاء الفريق  

<<  عبيد الهذال: 
العمل اجلماعي يزيد خبرات 

املوظفني وجميع جتاربي 
ناجحة 

التنمية اإلدارية
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ب املتميز صفات ومهارات املدرِّ

صفات املدرب 
الشخصية 

واالجتماعية 
وقدراته 
املهنية 

والفنية 
ومهاراته 

مهمة 
لنجاحه

،،

اأ. عبداهلل ال�سابط

k

الذي يبغي  امل��درب  فاإن  امل��درب ب�صفات ومهارات خا�صة؛ كي يك�ن مقب�ًل لدى من يدربرِّهم، وبالتايل  اأن يتمتع  يحب 
النجاح عليه اللتزام بق�اعد مهنية، �صن�رد بع�صاً من هذه ال�صفات واملهارات فيما يلي:

اأوًل: �صفات �صخ�صية:
• عقلية: كالذهن املتفتح، والذكاء، والبديهة احلا�صرة، والقدرة على البتكار والإبداع، والإميان باأ�صل�ب التفكري العلمي.

وق�ته. ال�ص�ت  وو�ص�ح  احل�ا�س،  كلياقة  • بدنية: 
والتعاطف. وال�صرب  املظهر،  وُح�صن  واملرح،  والب�صا�صة  النفعايل،  والثبات  بالنف�س،  كالثقة  • مزاجية: 

ثانياً: �صفات اجتماعية:
اخللق. • دماثة 

والت�صامح. • الت�صامي 
معهم. العمل  وحب  الآخرين  ل  • تقبُّ

الآخرين. يف  التاأثري  على  • القدرة 
ومن�صبطة. متزنة  • �صخ�صية 

الأفراد. قيادة  على  • القدرة 
ثالثاً: قدرات مهنية وفنية:

اإليها. ينتمي  التي  املنظمة  • حب 
واأهدافها. ب�صيا�صتها  • معرفة 

التدريب. م��ص�ع  جمال  يف  عري�صة  تخ�ص�صية  • خربة 
عامة. • ثقافة 

تخ�ص�صه. جمال  يف  العمل  • اإتقان 
روؤ�صائه. بثقة  • يحظى 

بها. يتعلق  جيد  كل  ومتابعة  املعل�مات  • غزارة 
رابعٍا: مهارات تدريبية:

ح�ار(. – اإدارة  – اإن�صات  )حتدث  ال�صفهي:  الت�صال  مهارة  • يجيد 
بتقدميه. املكلَّف  امل��ص�ع  اأو  للربنامج  التدريبية  املادة  �صياغة  • يجيد 

م��ص�ع. لكل  املنا�صب  التدريب  اأ�صل�ب  اختيار  • يجيد 
املتدربني. اأمناط  مختلف  مع  التعامل  • يجيد 

الإي�صاح. و�صائل  ا�صتخدام  • يجيد 
التدريبية. العملية  خال  ال�صعبة  امل�اقف  مع  التعامل  • يجيد 

والن�صباط. بالدقة  ويتميز  امل�اعيد،  • يحرتم 
واملرح. التفاوؤل  من  ج�  اإ�صاعة  على  • قادر 

التدريب. اأثناء  ُمحبَّب  اجتماعي  ج�  خلق  على  وقادر  املعل�مات،  د  • متجدرِّ
�صليم. ونطق  وا�صحة  • لغة 

املدربني. بلغة  • يتحدث 
والتفاعل. احلما�س  • يثري 

ال�صحيح. بال�صكل  • يتحرك 
تفرقة. دون  اإليهم  وينظر  اجلميع  مع  • يتعامل 

العملية. والتطبيقات  واحلالت  التمارين  و�صياغة  الأمثلة  ا�صتخدام  • يجيد 
املتدربني. انتباه  ت�صرف  �ص�تية  اأو  حركية  لزمات  له  • لي�صت 

مادته. من  • متمكن 
< نف�صه  من  • واثق 

سيرة في اإلدارةمقال
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التنمية اإلداريةسيرة في اإلدارة
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تقرير

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

تق��دم من�شة »م�شار« الوطنية خدم��ات اإلكرتونية للجهات احلكومية واملوظف��ني والأفراد يف اإدارة وتطوير 

امل��وارد الب�شري��ة، مبا يتوافق م��ع الائحة التنفيذي��ة للموارد الب�شري��ة احلكومية، حي��ث اأحُن�شئت »م�شار« 

متا�شيًا مع روؤية اململكة 2030؛ وذلك لتعزيز التحول الرقمي عرب املنظومة الوطنية الإلكرتونية  املندرجة 

حتت البعد اخلام�ش يف برنامج التحول الوطني لتح�شني اإنتاجية املوظف احلكومي.

»جدارة« � »�ساعد«
من  العديد  ال�طنية  م�صار  من�صة  تقدم 
الأجهزة  ملن�ص�بي  الإلكرتونية  اخلدمات 
احل��ك���م��ي��ة والأف����������راد، وم����ن اأه�����م ه��ذه 

اخلدمات:

بياناتي الوظيفية
����ن امل���ن�������ص���ة ال����رق����م����ي����ة »ب���ي���ان���ات���ي    مت����كرِّ
ومخت�صي  املدنيني  امل�ظفني  ال�ظيفية« 
امل���������ارد ال��ب�����ص��ري��ة م����ن ال����ص���ت���ف���ادة م��ن 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة ال��ت��ي تعمل ال�����زارة 

م املن�صة خ��دم��ات  ت��ط���ي��ره��ا، وت��ق��درِّ ع��ل��ى 
رق���م���ي���ة ل���ل���م����ظ���ف احل���ك����م���ي امل������دين، 
البيانات  نه من القدرة على ت�صحيح  متكرِّ
وا�صتعرا�صها، اإ�صافًة اإلى خدمة التقارير 
ال�����ص��ح��ة،  وزارة  م���ع  ب��ال�����ص��راك��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
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ك��م��ا مت ت����ف���ري الط������اع ع��ل��ى ال�����ص��ج��ل 
ال�ظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة، 
م���ع اإم��ك��ان��ي��ة م��ت��اب��ع��ة ق�����رارات ال��ت��دري��ب 
والب��ت��ع��اث وامل��ع��ام��ات الإداري����ة، واإت��اح��ة 
مدة اخلدمة بعد اعتماد طلبات التحديث 
على البيانات ال�ظيفية، كما متكرِّن املن�صة 
امل�ظف من متابعة كافة الطلبات من اأي 
اإل��ى املزيد  اأي زم��ان، بالإ�صافة  مكان ويف 
من اخلدمات الرقمية التي من �صاأنها اأن 
تخت�صر ال�قت واجلهد على امل�ظف دون 

مراجعة ال�زارة .
مــنــظــومــة الــتــوظــيــف الإلـــكـــرت�ين 

)جدارة(
 وتتيح هذه املنظ�مة لطالبي العمل، من 
بياناتهم  ت�صجيل  ال�صع�ديني،  امل�اطنني 
ال�����ص��خ�����ص��ي��ة، وم����ؤه���ات���ه���م، وخ��ربات��ه��م 
ال��ع��م��ل��ي��ة، م��ع اإرف�����اق ال���ث��ائ��ق ال��ازم��ة. 
ب��الإ���ص��اف��ة اإل����ى ت���ف��ري خ��دم��ة ال��ت��ق��دمي 
الإل����ك����رتوين ع��ل��ى ال����ظ���ائ���ف ال�����ص��اغ��رة 
التي يتم الإع��ان عنها من ِقبل اجلهات 
احل��ك���م��ي��ة، وامل��ت���اف��ق��ة م���ع م���ؤه��ات��ه��م 
مطابقة  يتم  ذل��ك،  وبعد  وتخ�ص�صاتهم. 
ر ه��ذه  وت��دق��ي��ق ال��ب��ي��ان��ات اآل���ي���اً، ث��م مُت����ررِّ
البيانات عرب نظام الرت�صيح الآيل، ليتم 
ب��ع��ده��ا ع��ر���س ن��ق��اط ال��رت���ص��ي��ح جلميع 
املتقدمني على الإعان، مع رغباتهم من 
مت  التي  ال�ظائف  اإلى  اإ�صافًة  ال�ظائف، 

حهم عليها.   تر�صُّ
اأ�  مــوظــف  بــيــانــات  عــن  ال�ستعالم 

�ظيفة
   ت��ت��ي��ح ه�����ذه اخل����دم����ة مل����ظ���ف���ي اجل���ه���ات 
احل���ك����م���ي���ة  ال����ص���ت���ع���ام ع����ن ال��ب��ي��ان��ات 
التابعة  ال�ظائف  اأو  للم�ظفني  احلالية 

جلهاتهم من واقع قاعدة بيانات.   
خدمة اإ�سغال الوظائف بالرتقيات

��ن اجل��ه��ات  وه���ي خ��دم��ة اإل��ك��رتون��ي��ة مت��كرِّ
عن  اإم��ا  م�ظفيها  ترقية  من  احلك�مية 
بالرتقية  اأو  وامل��ف��ا���ص��ل��ة،  ال��ط��رح  ط��ري��ق 
ال�صتثنائية؛ مما ي�صهم يف ح�كمة عملية 

الرتقيات بالكامل بجميع اأن�اعها. 
�ساعد  نــظــام  يف  الت�سجيل  خــدمــة 

للوظائف امل�ساندة )�ساعد(
العمل  ط��ال��ب��ي  »���ص��اع��د«  ن��ظ��ام  ي�صتهدف 
لل�ظائف امل�صاندة )وظائف امل�صتخدمني 
وب���ن���د الأج���������ر(؛ ب��غ��ر���س مت��ك��ي��ن��ه��م من 
طريق  عن  ال�صخ�صية،  البيانات  ت�صجيل 
واحل��ال��ة  ال�صخ�صية،  )امل��ع��ل���م��ات  اإدخ���ال 
–اإذا ك��ان  ال��ع��م��ل  ال�����ص��ح��ي��ة، وم��ع��ل���م��ات 
م���ظ��ف��اً، وال���درج���ة ال��ع��ل��م��ي��ة، واخل���ربات 
وذل��ك  ال��ت��دري��ب��ي��ة(،  وال���ربام���ج  العملية، 
للمخت�صني   معل�ماتهم  اإت��اح��ة  بغر�س 
ب��ي��ان��ات خ��ا���ص��ة بال�ظائف  ق��اع��دة  ل��ب��ن��اء 

امل�صاندة.  
»توثيق« �توطني

ــعــة �تـــوثـــيـــق الإجــــــــراءات  ــاب ــت م
�الوقوعات الوظيفية اآليًا )توثيق(

ال��ت��ع��ام��ات  م��ف��ه���م  تفعيل  منطلق  م��ن   
الإل���ك���رتون���ي���ة م���ع اجل���ه���ات احل��ك���م��ي��ة 
ال��ع��اق��ة، مت  الأن��ظ��م��ة ذات  وتكاملها م��ع 
اأع��ل��ى  »ت���ث��ي��ق« لتحقيق  اإط����اق خ��دم��ة 
الإج���راءات  وت�ثيق  متابعة  من  م�صت�ى 
ب��ني اجلهات  اآل��ي��اً  ال�ظيفية  وال���ق���ع��ات 

ت�����ص��ج��ي��ل وحت��دي��ث  ي��ت��م  اإذ  احل��ك���م��ي��ة. 
مب�ظفي  اخلا�صة  والأح���داث  ال�ق�عات 
من  اإل��ك��رتوين،  ب�صكل  احلك�مي  القطاع 
خال اإتاحة هذه اخلدمة للمخت�صني يف 

اجلهات احلك�مية.  
ال�ستف�سار عن ��سع موظف

 وه���ي خ��دم��ة ت�����ص��ت��ه��دف مت��ك��ني اجل��ه��ات 
احل��ك���م��ي��ة م��ن ال���ص��ت��ع��ام ع��ن ال������ص��ع 
ال�ظيفي احلايل للم�ظف )اإذا كان على 
راأ�س العمل، اأم ل(، وما هي حالة مرتبته 
ه����ذه اخل���دم���ة تعترب  اأن  ك��م��ا  احل���ال���ي���ة. 
اأو  الإف���ادة عن م�اطن  بديلة عن خدمة 

م�اطنة .
ال�ستف�سار عن معاملة

 ت���ت���ي���ح ه������ذه اخل����دم����ة ال����ص���ت���ع���ام ع��ن 
الإداري��ة  الت�صالت  اأنظمة  يف  املعامات 

وت��صيح ما مت عليها من اإجراء.
  التوطني الإلكرت�ين

من  الطم�حة  ال�صع�دة  خلطط  تطبيقاً   
باب ت�فري فر�س عمل اأف�صل للم�اطنني، 
وحتقيقاً للكثري من الأهداف والتطلعات 
ف���اإن ن��ظ��ام ال��ت���ط��ني الإل���ك���رتوين يهدف 
اإل�������ى م���ت���اب���ع���ة ج���م���ي���ع ال���ع���ام���ل���ني »غ���ري 
ال�����ص��ع���دي��ني«، وذل���ك ع��ن ط��ري��ق متابعة 
)الداخلية،  التعاقد  لطلبات  دقيقة  اآلية 
العق�د يف جميع  واخل��ارج��ي��ة(، وجت��دي��د 
ال�صامل  جميع  على  احلك�مية  اجلهات 
م��ن م��رح��ل��ة ط��ل��ب ال��ت��ع��اق��د اإل���ى مرحلة 
ع��ل��ى وظ��ي��ف��ة م�صغ�لة  امل����اط���ن  اإح�����ال 
ب�افد، بحيث تتقدم اجلهات بالطلب اآليا 
عرب �صا�صة طلب التعاقد، وتقدمي الطلب 
اإلكرتونياً ، والتي بدورها تق�م مبراجعة 
الطلب وامل�افقة على طلب التعاقد املقدم 
اأو رف�����ص��ه، واإم��ك��ان��ي��ة م��راج��ع��ة ط��ل��ب��ات 
جت��دي��د ال��ت��ع��اق��د م��ن خ���ال ال��رب��ط مع 

 ،،
ز »مسار« ُتعزِّ

 التحول الرقمي عبر 
منظومة إلكترونية 

التنمية اإلدارية
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تقرير

– ال�ظيفة  امل����ؤه���ات  – دل��ي��ل  »ج����دارة 
العامة« .

ــتــقــدمي عــلــى الــوظــائــف  ــة ال ــدم خ
امل�ساندة )�ساعد تقدمي(

   ي�������ص���ت���ه���دف ن�����ظ�����ام »������ص�����اع�����د« ط���ال���ب���ي 
ال��ع��م��ل ل��ل���ظ��ائ��ف امل�������ص���ان���دة )وظ���ائ���ف 

امل�صتخدمني(.
 بوابة التدريب �البتعاث

 ت��ع��م��ل ب����اب���ة ال��ت��دري��ب والب���ت���ع���اث على 
����دة جل��م��ي��ع اجل��ه��ات  ت����ف���ري اّل���ي���ة م�����حَّ
احل��ك���م��ي��ة ل��ت��ق��دمي ط��ل��ب��ات ال��ت��دري��ب 

والبتعاث اخلا�صة مبن�ص�بيها.
بيان خدمات موظف

ا�صتكماًل لتط�ير اخلدمات الإلكرتونية   
اإط��اق  مت  احلك�مية؛  للجهات  امل�جهة 
خ��دم��ة »ب���ي���ان خ���دم���ات م����ظ���ف«، وال��ت��ي 
عر�س  اإمكانية  احلك�مية  للجهات  تتيح 
بيان بخدمات امل�ظف احلك�مي امل�ج�دة 

يف قاعدة البيانات.   
خدمة التظلمات

امل�صتخدمني  ��ن  مت��كرِّ اإل��ك��رتون��ي��ة  خ��دم��ة 
م��ن رف���ع ال��ت��ظ��ل��م��ات، وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا، وال���رد 
تتيح  املعنية، كما  ِقبل اجلهات  عليها من 

الطاع على الإفادة اإلكرتونياً .
»بيان« � »تد�ير«

�ظائف �موظفي البنود
 اأُط���ل���ق ه����ذا ال��ن��ظ��ام ك���اإح���دى اخل��دم��ات 
ت�ثيق  حتقيق  اإل��ى  الرامية  الإلكرتونية 
ج��م��ي��ع م��ا ي��خ�����سُّ ال���ظ��ائ��ف وامل���ظ��ف��ني 
امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة م��ن ع��م��ل. فالنظام  يف 
�صيك�ن ه� الأداة الرئي�صية حل�صر بيانات 
وظائف وم�ظفي البن�د يف جميع اجلهات 

احلك�مية .
خدمة »بيان«

 ت�فر هذه اخلدمة اأمتتة جلميع اإجراءات 
انتهت خدماتهم  َمن  بيانات  ق من  التحقُّ
اخلدمة  �ص�ء  على  ال��دول��ة  م�ظفي  م��ن 
امل��ح��ت�����ص��ب��ة ل��غ��ر���س ال��ت��ق��اع��د وم����ن َث���مَّ 
اإ����ص���دار ب��ي��ان خ��دم��ة ل��ي��ت��م اإر����ص���ال���ه اإل���ى 

امل�ؤ�ص�صة العامة للتقاعد ل�صتكمال �صرف 
م�صتحقاتهم التقاعدية ب�صكل اآيل .

ال�ستف�سارات النظامية
ودرا�صة  متابعة  عملية  ل  ت�صهرِّ خدمة  هي   
ِقبل  من  مة  املقدرِّ النظامية  ال�صتف�صارات 
اإفادة اجلهة  َثمَّ  اجلهات احلك�مية، ومن 

بالراأي النظامي .
خدمة توفر ال�سرة الذاتية لتوظيف 

الكفاءات ال�سعودية )كفاءات(
احلك�مية  للجهات  اخل��دم��ة  ه���ذه  تتيح     
وامل�ؤ�ص�صات وال�صركات الراغبة يف ت�ظيف 
ال�صري  ت�صرتجع  اأن  ال�صع�دية  الكفاءات 
ال���ذات���ي���ة ل��ب��اح��ث��ي وب���اح���ث���ات ال��ع��م��ل من 
من  ال�صع�دية  العربية  اململكة  م�اطني 
واق�����ع ق����اع���د ال���ب���ي���ان���ات. وت���رتك���ز ه��ذه 
الباحثني عن  ب��ني  ال��رب��ط  اخل��دم��ة على 
عمل وبني اجلهات يف القطاعني اخلا�س 
وال���ع���ام؛ وذل����ك لإي���ج���اد ف��ر���س وظيفية 

مل�اطني اململكة العربية ال�صع�دية .
ت�سجيل احتياج الوظائف

   مت��ك��ني اجل��ه��ات احل��ك���م��ي��ة م��ن ت�صجيل 
اح���ت���ي���اج���ه���ا ال�������ص���ن����ي م�����ن ال����ظ���ائ���ف 
ال�����ص��اغ��رة؛ لإت���اح���ة ال��ف��ر���ص��ة ل��اإع��ان 

 ،،
25 خدمة إلكترونية

 تقدمها »مسار«
 للجهات احلكومية 
واملوظفني واألفراد

38
هـ

14
4

1 -
ة 

خر
اآل

ى 
اد

م
ج

 -
 17

3
د  

عد
ال



ال��ع��م��ل من  ال���ظ��ائ��ف لطالبي  ع��ن ه���ذه 
امل�اطنني ال�صع�ديني.  

نظام البدلت
احت�صاب  اآل��ي��ة  ت�فري  اإل��ى  النظام  يهدف   
ال������ب������دلت مب���خ���ت���ل���ف اأن������اع�����ه�����ا ب�����ص��ك��ل 
اإلكرتونى؛  و ذلك ل�صمان �صحة البيانات 
امل���زودة م��ن ِق��ب��ل اجل��ه��ات وال������ص���ل اإل��ى 

اأعلى درجات الدقة والت�ثيق .
من  احلكوميني  املوظفني  تد�ير  خدمة 

جهة اإىل اأخرى )تد�ير(
انطلقت خدمة تدوير الإلكرتونية لإيجاد 
ر�صم م�صار  يتم من خاله  اأ�صل�ب عملي 
على  القائمني  امل�ظفني  لتدوير  وا���ص��ح 
راأ�س العمل من جهة اإلى اأخرى لأي �صبب 
التنظيمية،  اأو  النظامية  الأ���ص��ب��اب  م��ن 
احلك�مية  اجلهات  يف  امل�ظفني  وباإمكان 
التقدمي على اإدارة امل�ارد الب�صرية/�ص�ؤون 
اآلياً  الطلب  وت��ق��دمي  جهته  يف  امل�ظفني 

ل اجلهة.   من ِقبل ُم�صجرِّ
»جلان« � »اآمر«

مبتعث-موفد- معاملة  عن  ال�ستف�سار 
متدرِّب

 تتيح ه��ذه اخل��دم��ة ال�صتعام ع��ن حالة 

مة مل�ظفي اخلدمة املدنية،  الطلبات املقدَّ
وت�صمل  احل��ك���م��ي��ة،  جهاتهم  خ��ال  م��ن 
مع  -التدريب،  -البتعاث  الإيفاد  طلبات 
من  عليه  متَّ  وم��ا  الطلب  ح��ال��ة  ت��صيح 

اإجراء .
اللجان احلكومية امل�سرتكة )جلان(

جمع  اإل��ى  امل�صرتكة  اللجان  نظام  يهدف   
ب��ي��ان��ات م��ت��ك��ام��ل��ة ع���ن ال��ل��ج��ان ال��ت��ي مت 
الأ�صا�صية  ال��ب��ي��ان��ات  فيها  مب��ا  ت�صكيلها، 
اجتماعاتها،  وبيانات  واأع�صائها،  للجنة 
بالإ�صافة  ق���ادم.  اجتماع  ك��ل  ومتطلبات 
التقارير  مختلف  ا�صتخراج  اإمكانية  اإل��ى 
اإلى:  والإح�صائيات. وينق�صم هذا النظام 
لإدخ��ال  احلك�مية  للجهات  اآيل  نظام   .1

بيانات اللجان التي ت�صارك فيها. 
ه��ذه  وم���راج���ع���ة  اآيل لع��ت��م��اد  ن���ظ���ام   .2

ال�صامي  لاأمر  تطبيقاً  وذل��ك  البيانات، 
الكرمي.  

تدقيق بيانات �متغرات الوظائف
جميع  ت�صجيل  م��ن  امل��ال��ي��ة  وزارة  متكني   
ب��داي��ة كل  ال�صن�ية يف  امل��ي��زان��ي��ة  وظ��ائ��ف 
احلك�مية  للجهات  وال�صماح  مالية،  �صنة 

بتدقيق وظائفها ومراجعتها اإلكرتونياً.
اخلطط اخلم�سية للجهات احلكومية

 هي اإحدى اخلدمات الإلكرتونية املقدمة 
مخت�س  يق�م  بحيث  احلك�مية  للجهات 
اجلهة احلك�مية بتعبئة احلق�ل اخلا�صة 
وا�صتعرا�س   لل�صع�دة،  اخلم�صية  باخلطة 

تقارير خا�صة بهذه اخلدمة.  
�سا�سات ا�ستعالم مركز »اآمر«

 ي���ه���دف ه����ذا ال���ن���ظ���ام اإل�����ى ال���ت���ع���اون مع 
لتزويده  امل�حد؛  لات�صال  »اآم��ر«  مركز 
ب��امل��ع��ل���م��ات ال����ازم����ة ع���ن ال���ع���م���اء يف 
وال�ظيفة  وت��دق��ي��ق،  )ت���ث��ي��ق،  الأن��ظ��م��ة 
ال��ع��ام��ة، وال��ت��دري��ب والب��ت��ع��اث، وحتقيق 
خ��دم��ة، والت�����ص��الت الإداري�����ة، وج���دارة، 
و���ص��اع��د(؛ لتمكني »امل��رك��ز« م��ن الإج��اب��ة 
على ا�صتف�صارات العماء بطريقة �صريعة 

ومي�صرة >

 ،،
»مسار«

 تتوافق مع الالئحة 
التنفيذية للموارد
 البشرية احلكومية

التنمية اإلدارية

39

هـ
14

4
1 -

ة 
خر

اآل
ى 

اد
م

ج
 -

 17
3

د  
عد

ال



مقال

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

التخطيط املالي اإلستراتيجي

،،

د.عمر ال�سر احل�سن حممد

k

العالية  الن�صبية  الأهمية  ذات  الأج��ل  ط�يلة  املالية  اخلطط  املالية  بالإ�صرتاتيجية  ُيق�صد 

للمنظمة، فاملنظمة جزء من اقت�صاد الدولة، والدولة جزء من القت�صاد العاملي؛ عليه فاإن 

الإ�صرتاتيجية املالية للمنظمة ل مُيكن اأن ُتر�صم بعيداً عن الروؤية العامة للدولة. 

كيفية احل�ص�ل على  يركز على  ال��ذي  التخطيط  اأن���ع  اأح��د  باأنه  امل��ايل  التخطيط  وُيعرف 

الأم�ال من م�صادر متن�عة، وكيفية ا�صتغالها ا�صتغاًل اأمثل؛ للح�ص�ل على ف�ائد ومزايا 

عالية، حيث ُي�صاعد التخطيط املايل على التنب�ؤ بالحتياج املايل قبل ظه�ر الحتياج الفعلي 

بفرتة كافية مُتكن املنظمات من اتخاذ قرار �صليم جتاه هذه احلاجة.

وتق�م ال�صرتاتيجية املالية على حتديد امل�ارد امل�صتقبلية وتخ�صي�صها للم�صروعات املختلفة، 

بحيث تعك�س ت�قعات املنظمة يف احل�ص�ل على امل�ارد واأول�ية تخ�صي�صها بكفاءة، من خال 

اأهدافها  ُت�صاعدها يف حتقيق  ُي�صاعد املنظمة يف اتخاذ القرارات املالية التي  اإطار عام  و�صع 

الكلية الأخرى؛ لأن  املالية هي و�صيلة لتحقيق الأهداف  بكفاءة. كما ُتعترب الإ�صرتاتيجية 

حتيق الأهداف الأخرى يعتمد ب�ص�رة اأ�صا�صية على امل�ارد املالية. ويعتمد مبداأ الإ�صرتاتيجية 

املالية على ا�صتخدام املتاح من امل�ارد بكفاءة عالية يف ظل التغريات القت�صادية.

للمنظمة،  ف�ائد  يحققه من  فيما  تتمثل  امل��ايل  التخطيط  اأهمية  اأن  اإل��ى  الإ���ص��ارة  وجت��در 

يجنب  ما  م�صب؛  ب�صكل  له  وال�صتعداد  امل�صتقبلي  امل��ايل  الحتياج  على  التعرف  يف  متمثلة 

املنظمات مخاطر الع�صر املايل، في�صاعد على دفع اللتزامات يف م�اعد ا�صتحقاقها، وي�صاعد 

املنظمة يف الرتكيز اأهدافها امل�صتقبلية. 

ال�صابقة  املحا�صبية  املعل�مات  على  يركز  الإ�صرتاتيجي  املايل  التخطيط  باأن  الق�ل  وميكن 

العام للدولة وعك�س ذلك يف الأهداف  امل�صتقبلية والت�جه  مع الأخذ يف العتبار التطلعات 

امل�صتقبلية، وو�صع اخلطة الازمة والعمل على تنفيذها باأق�صى كفاءة، من خال الربط بني 

الأهداف امل��ص�عة وو�صائل حتقيقها م�صتقبًا. لذلك اهتمت روؤية اململكة العربية ال�صع�دية 

2030 يف مح�رها املايل بتطلعات اململكة العربية ال�صع�دية وو�صع خطة ا�صرتاتيجية حتقق 

هذه التطلعات، من خال تقييم ال��صع القت�صادي للمملكة، واتباع �صيا�صات مالية حتقق 

كفاءة  رفع  اإل��ى  اإ�صافة  الإي���رادات،  القت�صادي يف  التن�يع  �صيا�صة  كاإتباع  املن�ص�دة  الأه��داف 

الإنفاق احلك�مي من خال ا�صتغال امل�ارد املتاحة ا�صتغاًل اأمثل، ودعم ال�صفافية املالية 

يف كافة املعامات املالية والإدارية واإن�صاء جهات رقابية؛ لتحقيق هذه ال�صفافية ورفع كفاءة 

الف�صاد  مكافحة  وهيئة  والتحقيق،  الرقابة  وهيئة  للمحا�صبة،  العام  الدي�ان  مثل  الإنفاق، 

)نزاهة(  >

اإلستراتيجة
املالية 

تستخدم
املتاح من 

املوارد بكفاءة 
عالية  يف 

ظل التغيرات 
االقتصادية
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   ع�س� هيئة التدريب - قطاع املحا�سبة - فرع املعهد مبنطقة ع�سري

إنفوجرافيك
التنمية اإلدارية
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الهندسة البشرية..إدارة التناغم بين اإلنسان
 وبيئة العمل واآلالت

اإتاح��ة بيئ��ة العمل املائم��ة لاإن�شان وتطويعه��ا حلاجاته وطاقات��ه وقدراته من اأهم روافد ج��ودة الأداء 

والقدرات التناف�شية للموؤ�ش�شات واجلهات املختلفة، وهي ق�شية مهمة �شغلت بال الكثريين من املتخ�ش�شني 

واخل��رباء يف املج��ال الإداري، كما اأنها يف الوقت ذاته تع��د اأمراً �شائكًا؛ لتداخلها مع جم��الت وعلوم اأخرى. 

ورمب��ا وجدت ه��ذه املوؤ�ش�ش��ات والعلوم الإداري��ة �شالتها املن�ش��ودة يف التوجه املعا�شر ال��ذي تنتهجه �شائر 

املجتمع��ات املتقدم��ة؛ كاليابان، واأمري��كا، واأوروبا، وغريها، والذي هو عبارة ع��ن »الهند�شة الب�شرية« التي 

تهت��م مبعاجل��ة الكثري م��ن م�شكات العم��ل، وحتقيق ماءم��ة العامل مع مواق��ع العمل وتنظيم��ه واأدواته 

وطريقة العمل واأبعاده املتعددة. ويف هذا التقرير ن�شلط ال�شوء على الهند�شة الب�شرية؛ كي نتعرف عليها، 

ونر�شد انعكا�شاتها على الأداء واملوارد الب�شرية التي تعدُّ وبحقٍّ اأثمَن ما متتلكه املوؤ�ش�شات كافة.

تقرير

تعالج الكثري من م�شكات العمل وتنظم اأدواتة

إعداد/ د. أحمد زكريا أحمد
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التنمية اإلدارية

امل��ع��دات،  بناء  وتقنية  وعلم  الإدارة،  عل�م 
ودرا�صة العمل.

• العلوم البيولوجية: البي�ل�جيا، وعلم 
وعلم  الف�صلجة،  وعلم  ال�صناعي،  ال�صم�م 

�صحة العمل.
تطور كبر

وب�صفة عامة، ت��صح د.اأم��رية برهمني يف 
مقال لها مب�قع جملة »اجل�دة ال�صحية« 
اك���ت�������ص���اف وب����داي����ة ا����ص���ت���خ���دام م�����ص��ط��ل��ح 
ومفه�م الهند�صة الب�صرية ومراحل تط�ر 
اكت�صاف  اأن  اإل���ى  فت�صري  ع��ل��ي��ه،  الع��ت��م��اد 
اإلى احل�صارة  يرجع  الإرج�ن�ميك�س  علم 
مبادئ  وا�صتخدامها  القدمية  الإغريقية 
والأع��م��ال  الأدوات  ت�صميم  يف  العلم  ه��ذا 
وح���ت���ى اأم����اك����ن ال���ع���م���ل، ك���م���ا ف����ى و���ص��ف 

»اأبقراط« لكيفية تنظيم غرفة اجلراحة.
وك������ان ال����ع����امل وال��ف��ي��ل�����ص���ف ال��ب���ل��ن��دى 
اأول من عرف  »ووجيك جا�صرتزيب��صكى« 
هذا املفه�م الذي اأ�صماه علم العمل فى عام 
»فريدريك  ب��داأ   19 ال�  القرن  1857م. وفى 
اأ���ص��ال��ي��ب لتح�صني  ع���ن  ال��ب��ح��ث  ت���اي���ل����ر« 
معينة،  اأع��م��اًل  اأدائ��ه��م  اأث��ن��اء  العمال  اأداء 
م�صاعفة  م��ن  امل��ث��ال  �صبيل  ع��ل��ى  فتمكَّن 
اأ�صعاف  ثاثة  املناجم  عمال  عمل  حجم 
الفحم  ووزن  حجم  ف��ى  م��ت��درج  ب��اإن��ق��ا���س 
اأداء  اأ���ص��رع  اإل��ى  ال��ذي ينقل�نه حتى و�صل 
مم���ك���ن. وت����ا ذل����ك م���ح���اولت ال���زوج���ني 
»فرانك« و«ليليان جيلربث« اللذين و�صعا 
م��ن اأ���ص��ال��ب »ت��اي��ل���ر« ف��ى اأوائ���ل ال��ق��رن ال� 
واحل��رك��ة،  بال�قت  ى  ُيُ�صمَّ م��ا  واب��ت��ك��را   20
عدد  تقليل  من  ومتكنا  اخلط�ات  بتقليل 
ح��رك��ات ال��ب��ن��ائ��ني م��ن 18 اإل���ى 4 ح��رك��ات 
اإنتاجيتهم  ب��زي��ادة  لهم  �صمح  مم��ا  ف��ق��ط؛ 
من 120 الى 350 ط�بة فى ال�صاعة. وتلفت 
برهمني اإلى اأن ما �صهدته احلرب العاملية 

ا�صتعرا�صها ملفه�م الهند�صة الب�صرية عرب 
بها  �صن�صت�صهد  العلمية-التي  اأطروحتها 
العمل  منظمة  ال���ق���ادم���ة-اأن  ال�����ص��ط���ر  يف 
الهند�صة  اأن  اإل����ى  ت��ط��رق��ت  ق���د  ال��دول��ي��ة 
الأحيائية  العل�م  بتطبيق  تتعلق  الب�صرية 
العاقة  ذات  والإن�صانية  )البي�ل�جية( 
م��ع ال��ع��ل���م ال��ت��ق��ن��ي��ة؛ م��ن اأج���ل ال������ص���ل 
اإل���ى اأف�����ص��ل تكيف م��ت��ب��ادل ب��ني الإن�����ص��ان 
وعمله ونتائجه، وتقا�س مب�ؤ�صرات الكفاءة 
وال�صامة ال�صحية لاإن�صان، وه� مفه�م 
ي��ن�����ص��ب ع��ل��ى ك�����ن ال��ه��ن��د���ص��ة ال��ب�����ص��ري��ة 
م��ت��ع��ددة اجل���ان��ب؛ فهي حقل وا���ص��ع من 
وميكن  والإن�����ص��ان��ي��ة،  البي�ل�جية  العل�م 
الهند�صة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  يف  م��ن��ه��ا  ال���ص��ت��ف��ادة 
بت�صميم  تهتم  التي  ال�صناعية  الب�صرية 
املنتجات والعمليات واملعدات التي ُت�صتخَدم 
يف املجال ال�صناعي لتعظيم قدراتهم على 
ِقَبل  م��ن  وم��ري��ح  اآم��ن  ب�صكل  ا�صتخدامها 
الأف����راد، ولتح�صني امل���اءم��ة ب��ني الأف���راد 
بها  يق�م�ن  ال��ت��ي  والأع��م��ال  واأن�صطتهم 

والأ�صياء التي ي�صتخدم�نها.
للهند�صة  التداخلي  الأ�صا�س  يت�صح  ورمبا 
ال��ب�����ص��ري��ة م���ع ع���ل����م وجم������الت اأخ�����رى، 
جميعها تهدف اإلى اإيجاد ن�ع من التناغم 
)امل������ارد  والإن�������ص���ان  ال��ع��م��ل  ب���ني  الإداري 
ال��ب�����ص��ري��ة(، وه���� م��ا ي���ربزه جن��م ع��ب���د يف 
والهند�صة  العمل  »درا�صة  ب�:  املعن�ن  كتابه 
ال���ب�������ص���ري���ة«، ح��ي��ث ي�����ص��ن��ف ه����ذه ال��ع��ل���م 
واملجالت املختلفة ذات العاقة بالهند�صة 

الب�صرية كالآتي:
�النف�سية:  الجــتــمــاعــيــة  الــعــلــوم   •
ع��ل��م ال��ن��ف�����س ال�����ص��ن��اع��ي، وع��ل��م الج��ت��م��اع 
ال�������ص���ن���اع���ي، وع���ل���م اجل����م����ال ال�����ص��ن��اع��ي، 

وت�صريع العمل، والأنرثب�ل�جيا.
�التقنية:  الإدارية  �املفاهيم  العلوم   •

»الإرجونومية«
يف ال���ب���داي���ة ن����ربز م���ا اأوردت��������ه م������ص���ع��ة 
»وي���ك���ي���ب���دي���ا« ح�������ل م���ف���ه����م ال��ه��ن��د���ص��ة 
تعرف  وما  »الإرج�ن�ميك�س«  اأو  الب�صرية، 
ال��ع���ام��ل  اأو ه��ن��د���ص��ة  ب����«الإرج����ن����م���ي���ة«، 
علم  باأنه  احلي�ية،  البيانات  اأو  الب�صرية، 
بيئة  يف  وامل��ع��دات  الأدوات  بت�صميم  يهتم 
الإن�صان  طبيعة  مع  تتاءم  بحيث  العمل 

وحاجياته.
ب��اع��ت��ب��اره��ا ت�صميم  اآخ�����رون  ل��ه��ا  وي��ن��ظ��ر 
والأ����ص���ي���اء  وامل���اب�������س  والآلت  امل��ن��ت��ج��ات 
لهم  يحقق  مبا  الب�صر  معها  يتعامل  التى 
امل�صمم�ن  ا�صطلح  وقد  والأم���ان،  الراحة 
جمم�عة  ع��ن  للتعبري  ا���ص��ت��خ��دام��ه  ع��ل��ى 
م���ن امل����ع����ارف وامل�����ه�����ارات امل�����ص��ت��خ��دم��ة يف 
ب��ن��اء وت�����ص��م��ي��م امل��ن��ت��ج��ات مب���ا ي��ك��ف��ل لها 
الأداء الأم��ث��ل يف خ��دم��ة الإن�����ص��ان. وي��رى 
وت�صميم  بناء  اإل��ى  تن�صرف  اأن��ه��ا  البع�س 
وت�زيع الآلت يف مكان العمل؛ مبا يحقق 
الأداء  معدلت  اأعلى  وي�فر  العمل  كفاءة 
ل��ل��ع��ن��ا���ص��ر ال��ب�����ص��ري��ة، ب���ل ول��ن��ظ��م ال��ع��م��ل 
البع�س درا���ص��ة  ي��راه��ا  ب��اأك��م��ل��ه��ا. وك��ذل��ك 
ال��ت��ف��اع��ل ب���ني الإن�������ص���ان وال��ع��م��ل، خا�صة 
والأدوات  الآلت  بت�صميم  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
اأداءه  ل��ت��ائ��م اجل�����ص��م ال��ب�����ص��رى ول��ت��ك��ف��ل 
لعمله باأقل جهد، ولت�فر له اأكرب قدر من 
الأمان والراحة يف ال�صتخدام. وقد عربت 
رابطة الإرج�ن�ميك�س العاملية IEA عن 
يف  املعا�صر  ال��ت���ج��ه  ل��ه��ذا  العميق  امل��غ��زى 
التي  املجلة  �صعار  خال  من  الإدارة  عل�م 
للع�امل  علمية  »درا���ص��ة  وه���:  ت�صدرها، 
الب�صرية يف عاقتها ببيئة العمل وت�صميم 

املنتجات واملعدات«.
العمل الد�لية

وت����������ص����ح ����ص���ي���ان م���ح���م����د م�����ن خ���ال 

التنمية اإلدارية
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االستراتيجية 
املالية 

تستخدم
 املتاح من املوارد
 بكفاءة عالية

 يف ظل 
التغيرات 

االقتصادية

 ،،
تصميم املنتجات واملعدات 

واألدوات واألماكن واألنشطة 
املهنية من أهم أنشطة

 الهندسة البشرية

تقرير

م��ن خ���ال درا���ص��ة وحت��ل��ي��ل اأ���ص��ب��اب وق���ع 
الإ�صابات ال�صابقة.

5 اأهداف
وي����ح����دد م����ق���ع »م��������ص����ع���ة« الأه��������داف 

الرئي�صة من الهند�صة الب�صرية كما يلي:
اجل���دي���دة  ال���ن���م���اذج  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  اأوًل: 
النجاح  ل�صبل  مفاتيح  م��ن  تت�صمنه  وم��ا 

الإداري.
ث��ان��ي��اً: ت��زوي��د امل�����ص��ارك مب��ه��ارات معرفية 
الب�صرية  امل����ارد  اإدارة  جم��ال  يف  متقدمة 
املطل�بة  امل�صتقبلية  ال�����ص���رة  يف  ت�صعه 
ل�����ص��ي��غ ال���ت���ع���ام���ل م����ع امل���������ارد ال��ب�����ص��ري��ة 

وتنميتها.
معرفية  مهارات  امل�صاركني  اإك�صاب  ثالثاً: 
ح�������ل م���ف���اه���ي���م وق�������ص���اي���ا امل����ؤ����ص�������ص���ات 
الكفاءة  حت�صني  يف  واأهميتها  الفرتا�صية 

والإنتاجية، وت�فري �صمانات النجاح.
رابعاً: تاأهيل امل�صارك مبهارات متخ�ص�صة 

يف ا�صتخدام تقنيات الإدارة الإلكرتونية. 
متقدمة  مهارات  امل�صارك  اإك�صاب  خام�صاً: 
امل����ارد  ب��ني  امل���اءم��ة  تقنيات  ا�صتخدام  يف 
ال��ب�����ص��ري��ة و ال��ه��ي��اك��ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال��ت��ي 
والإدارة  الإداري���������ة  ال��ه��ن��د���ص��ة  ت��ف��ر���ص��ه��ا 

الإلكرتونية.
3 اأن�سطة

وب�����ص��ك��ل ع�����ام، ف�����اإن ال��ه��ن��د���ص��ة ال��ب�����ص��ري��ة 
والتي  عديدة،  وم�صت�يات  فئات  ت�صتهدف 

تربز من بينها 3 اأن�صطة، وهي:
يف  والأدوات  واملعدات  املنتجات  • ت�صميم 
واأدوات  ال�صتخدامية،  املنتجات  م��ن:  ك��لٍّ 
وم���ع���دات ال��ع��م��ل، وامل��اك��ي��ن��ات والأج���ه���زة، 
والأث���اث���ات  املكتبية،  وامل���ع���دات  والأث���اث���ات 

والأجهزة واملعدات والأدوات املنزلية.
الأف�����راد  واأن�����ص��ط��ة  الأم���اك���ن  ت�صميم   •
امل��ه��ن��ي��ة، الأم������ر ال�����ذي ي�����ص��م��ل ك����ًا م��ن: 

وا�صتمر حتى الآن نح� اأكرث من ٦0 عاماً. 
ومت قب�له وا�صتخدامه والعرتاف بقيمته 
دول���ي���اً ك����اح���د م���ن اأه����م م��ق���م��ات اإع����داد 
طاب الت�صميم، وت�فري بيانات الت�صميم 
بل  ال�صناعية،  والنظم  املنتجات  بناء  فى 
وت��ع��د ال��ب��ي��ان��ات الإرج���ن���م��ي��ة وق��ي��ا���ص��ات 
اجل�صم الب�صرى من اأهم اأدوات امل�صممني 

فى �صتى بقاع العامل.
مهمة جدًا

وجت��م��ل دمي���ة ع����ج���ان م��رت��ك��زات اأه��م��ي��ة 
العلمية  اأطروحتها  يف  الب�صرية،  الهند�صة 
التي تبحث اأثرها على الطاقة التنظيمية، 

كالتايل:
واملحافظة  ال���ص��ت��دام��ة  ق�صايا  تعالج   •
كمبدع  الإن�����ص��ان  اإدراك  ط��ري��ق  ع��ن  عليها 
اأي�������ص���ا، وه���ن���ا ن�صل  وم�����ص��غ��ل وال���ع���م���اء 
اإل����ى دور م��ه��ن��د���ص��ي ال��ه��ن��د���ص��ة ال��ب�����ص��ري��ة 
والعمليات  الأن��ظ��م��ة  وت�صغيل  ت�صميم  يف 

ب�صكل فعال و�صليم.
تك�ن  بحيث  املنظمة  مرونة  من  تزيد   •
ل��دي��ه��ا ال���ق���درة ع��ل��ى م���اج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات 
وال���ت���غ���ريات ال��ت��ي ق���د حت����دث اأث���ن���اء اأداء 

املهمة.
ال���ط���رق  اإل�������ى  ال����������ص�����ل  يف  ت�����ص��ه��م   •
والأ���ص��ال��ي��ب اجل���دي���دة، م��ث��ل: الإج�����راءات 
تكن�ل�جيا  وت�صميم  ال��ت��دري��ب،  وب��رام��ج 

حديثة ومتط�رة من خالها.
احل������ادث  م���ن  ال����ق���اي���ة  ع��ل��ى  • ت��ع��م��ل 

واآلت  م��ع��دات  يف  كبري  تط�ر  م��ن  الثانية 
احلرب؛ قد فر�س على م�صغلي هذه الآلت 
متطلبات عقلية مختلفة وقدرات مختلفة 
يف اإ�صدار القرار وقدرة اأكرب على النتباه 
وال���زم���ن.  احل��ي��ز  ق��ي��م��ة  واإدراك  وال����ع���ي 
بني  اأدق  تنا�صقاً  الآلت  ه��ذه  تطلبت  كما 
ح��رك��ة ك��ل م��ن ال��ي��د وال��ع��ني، وه��� م��ا كان 
النجاح  ب��ني  ال��ف��ارق  ي��ح��دد  مفتاح  مبثابة 
اأث��ن��اء  ال��ع��ل��م��اء يف  اكت�صف  وال��ف�����ص��ل. وق���د 
يق�دها  التي  الطائرات  اأف�صل  اأن  احل��رب 
كانت  تدريباً  واأك��رثه��م  الطيارين  اأف�صل 
يثري  مبا  متكرر  وب�صكل  لل�صق�ط  ُعر�صة 
»األف�ن�س  اأث��ب��ت  1943م،  ع��ام  وف��ى  القلق. 
اأن  الأمريكي  اجلي�س  يف  امل��ازم  �صابانيز« 
يقل  اأن  مي��ك��ن  ال��ط��ي��ار  ب��خ��ط��اأ  ي�صمى  م��ا 
واأزرار  مقاب�س  ُت�����ص��ت��خ��َدم  ع��ن��دم��ا  ك��ث��رياً 
وم��ص�عة  التمييز  �صهلة  حتكم  وو�صائل 
فى مكانها املنطقى حيث يت�قعها الطيار؛ 
وه� الأمر الذي ثبت جدواه والإقال من 
تلت  التى  العق�د  وفى  الطائرات.  �صق�ط 
احلرب العاملية الثانية بداأ الإرج�ن�ميك�س 
ف��ى الزده����ار وال��ن��م��� وال��ت��ن���ع ف��ى اأدوات���ه 
اأت��اح ما  وتطبيقاته وجم��الت عمله. وق��د 
لاإرج�ن�ميك�س  الف�صاء  بع�صر  اأ�صميناه 
ج��دي��دة، مثل  م��ص�عات وجم��الت بحث 
ال��ع��م��ل ف���ى ح��ال��ة ان���ع���دام اجل���اذب���ي���ة. ب���داأ 
ميكن  م��دى  اأى  اإل��ى  ي�صتك�صف�ن  العلماء 
��ل بيئة ال��ف�����ص��اء؟ وم���ا ه�  ل��اإن�����ص��ان حت��مُّ
واجل�صم؟  العقل  على  البيئة  ه��ذه  ت��اأث��ري 
املعل�مات وظه�ر  كما فر�س ظه�ر ع�صر 
ال��ك��م��ب��ي���ت��ر وال��ت������ص��ع يف ا���ص��ت��خ��دام��ه يف 

درا�صة عاقة الإن�صان بالكمبي�تر.
عليه  ُيطلق  ما  اأو  الإرج�ن�ميك�س  ودخ��ل 
بق�ة  الب�صرية  ال��ع���ام��ل  هند�صة  اأح��ي��ان��اً 
العمل  واأم���اك���ن  امل��ن��ت��ج��ات  ت�صميم  جم���ال 
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 ،،
60% من أمراض العمل يف

 أمريكا بسبب افتقاد
 بعض معايير الهندسة

 البشرية

الأهداف الرئي�صية لعلم الهند�صة الب�صرية 
ه� منع احل�ادث والأمرا�س الناجمة عن 
الإح�صائيات  بع�س  اأظ��ه��رت  وق��د  العمل، 
التي ت�صدر �صن�ياً يف ال�ليات املتحدة اأن 
اأكرث من ٦0% من الأمرا�س ب�صبب العمل 
هي تلك التي تت�صمنها الإ�صابات الناجمة 
عن احلركات املتكررة وامل�صتمرة، مثل ربط 
جتميعي.  اإن��ت��اج  خ��ط  يف  معينة  م�صامري 
واأح�����د اأع����را�����س ه����ذا امل���ر����س ه���� اإ���ص��اب��ة 
بعد  ي���ده  يف  اإرادي  ل  ب��ارت��ع��ا���س  ال��ع��ام��ل 
واإظهاره  ط�يلة  مدة  العمل  يف  ا�صتمراره 

نف�س حركات ربط امل�صمار بيده.
ورمب����ا ���ص��اه��د ال��ك��ث��ري م��ن��ا اأح����د الأف����ام 
القدمية ل�«�صاريل �صابلن« الذي كان يق�م 
ب����دور ع��ام��ل يف م�����ص��ن��ع ع��ل��ى خ���ط اإن��ت��اج 
معينة،  ب�صرعة  اأم��ام��ه  يتحرك  جتميعي 
وكانت وظيفة »�صابلن« هي ربط �صام�لة 
وكان  ومتكررة.  �صريعة  حركة  يف  مبفتاح 
من عادة �صاحب العمل اأن يزيد من �صرعة 
ان�صراف  اق��رتاب م�عد  الإنتاج عند  خط 
ال�قت،  من  املزيد  ك�صب  يف  طمعاً  العمال 
و�صرعة  ال��ع��م��ل  ���ص��رع��ة  ازدادت  وب��ال��ت��ايل 
احل���رك���ة امل���ت���ك���ررة يف رب����ط ال�����ص��ام���ل��ة؛ 
�صابلن«  �صاريل  خ��رج«  اأن  النتيجة  وكانت 
من امل�صنع يعاين من اأعرا�س هذا املر�س 
بحركات �صريعة بيده م�صابهة متاماً لعمله 
ك���م��ي��دي م�صحك،  ب��اأ���ص��ل���ب  امل�����ص��ن��ع  يف 

ولكنه �صحيح من الناحية العلمية >

»�ساريل �سابلن«
وخ��ت��ام��اً، ف��رمب��ا ي��خ��ت��زل ال��ب��ع�����س جم��ال 
الأداء  جم��رد  يف  الب�صرية  الهند�صة  ودور 
ال�����ص��ح��ي والآم������ن ل��اإن�����ص��ان يف ع��اق��ت��ه 
بالآلت اأو بيئة العمل، اإل اأن هذا الت�ص�ر 
اأحد  اإل  يك�صف  ل  فه�  الق�ص�ر؛  يعرتيه 
ننكر-وفقاً  اأن  ولكننا ل ميكن  جمالتها. 
نظام  ال��ه��ن��د���ص��ة«-اأن  »م��ن��ت��دى  ينقله  مل��ا 
الت�صميم اجليد ي�فر الأداء الأمثل؛ لأنه 
يق�م بدرا�صة كافة ن�احي الق�ة وال�صعف 
ال��ب�����ص��رى والآيل،  ال��ع��ن�����ص��ري��ن  ل��ك��ل م���ن 
لأ���ص�����س  ط��ب��ق��اً  واح����دة  وح����دة  في�صبحان 
فاأحد  الب�صرية.  الهند�صة  علم  وق���اع��د 

امل��ه��ن��د���ص��ني والإداري�����������ني وال���ع���ام���ل���ني يف 
امل�صانع، وامل�ظفني والإداريني يف املكاتب، 
وم�صت�صفياتهم،  عياداتهم  ف��ى  والأط��ب��اء 
الب�صيطة  وامل��ه��ن  احل����رف  يف  وال��ع��ام��ل��ني 
وال��ع��ام��ل��ني يف جميع  وامل���ه���ن اخل���دم���ي���ة، 
الأن�صطة الأخرى )كالزراعة مثًا(، وغري 
ه�����ؤلء ك��ث��ريي��ن، م��ث��ل امل���در����س وال��ط��ال��ب 

واملمر�س وعمال النظافة واخلدمات.
م��ن  اخل����ا�����ص����ة  ل���ل���ف���ئ���ات  • ال���ت�������ص���م���ي���م 
امل�������ص���ت���ه���ل���ك���ني، ك���امل�������ص���ن���ني، وامل����ع�����ق����ني، 
والأطفال، واملراأة يف بع�س ظروف حياتها 

كاحلمل.

التنمية اإلدارية

45

هـ
14

4
1 -

ة 
خر

اآل
ى 

اد
م

ج
 -

 17
3

د  
عد

ال



قرأت لك

إعداد/ د. أحمد زكريا أحمد



التنمية اإلداريةالتنمية اإلدارية



مقال

ت�جد معل�مات ومعارف ينبغي على كل م�ظف اأن يلم 
وواجباته،  بحق�قه  كاملة  دراي���ة  على  يك�ن  حتى  بها؛ 
هذا  يف  معكم  ون�صتعر�س  احلك�مي.  العمل  والتزامات 

العدد جانباً من هذه املعل�مات واملعارف.

إجراءات ينبغي مراعاتها أثناء التحقيق
اأ. اأحمد بن عبد الرحمن الزكري 

ع�ص� هيئة التدريب �صابقاً 
قطاع القان�ن  مبعهد الإدارة العامة.

إضاءات إدارية

وحتى  م��راح��ل��ه،  م��ن  مرحلة  ك��ل  تنا�صب  اإج����راءات  للتحقيق 

ي�صري التحقيق وفق الأنظمة والل�ائح دون اأخطاء تف�صده اأو 

ت�صكك يف نتائجه، فينبغي على املحقق الإملام بهذه الإجراءات 

نتائجها،  اإلى  ال�صك  بها بحرفية وقان�نية، فا يرقى  ليق�م 

وثاين هذه الإج��راءات، هي الإج��راءات التي ينبغي مراعاتها 

اأثناء التحقيق الإداري، وت�صمل الآتي:

1- اأن يك�ن التحقيق مكت�باً، فقد ن�صت املادة )35( من نظام 

تاأديب امل�ظفني على اأنه »ل يج�ز ت�قيع عق�بة تاأديبية على 

وحتقيق  اأق�اله  و�صماع  كتابًة  معه  التحقيق  بعد  اإل  امل�ظف 

مح�صر  يف  اأو  بالعقاب  ال�صادر  القرار  يف  ذلك  واإثبات  دفاعه 

مرفق به«.

2- اإحاطة امل�ظف يف بداية التحقيق باملخالفة املن�ص�بة اإليه، 

و�ص�ؤاله عنها ب�صكل عام دون مناق�صة يف التفا�صيل اأو م�اجهته 

بالأدلة.

3- ا�صتج�اب امل�ظف املخالف، باأن ت��صح له جميع تفا�صيل 

املخالفة املن�ص�بة اإليه، وجمابهته بالأدلة املختلفة القائمة 

بالرد  ومطالبته  تف�صيلياً،  فيها  ومناق�صته  ���ص��ده، 

اإليه من وقائع واأدل��ة اتهام،  على ما ه� من�ص�ب 

الدفاع  من  ومتكينه 

عن نف�صه.

اإذا راأى املحقق  4- �صماع �صه�د الإثبات وم�اجهة امل�ظف لهم، 

�صرورة لهذه امل�اجهة.

5- �صماع �صه�د النفي الذين يطلب امل�ظف �صماع �صهادتهم.

٦- الطاع على الأوراق وامل�صتندات املتعلقة باملخالفة.

ال��ذي يجري  امل���ظ��ف  التحقيق يف ح�ص�ر  اإج����راءات  ات��خ��اذ   -7

التحقيق معه.

8- م�اجهة امل�ظف يف نهاية التحقيق بجميع الأدلة والقرائن 

�صده، ومطالبته بالرد على كل منها على حدة.

باملخالفة  املت�صلة  املبا�صرة  الأم���ر  يف  التحقيق  ينح�صر  اأن   -9

والكا�صفة عن حقيقتها.

10- يف حالة النتقال للمعاينة؛ يجب عمل مح�صر يذكر فيه 

وقت النتقال وعدد املرافقني و�صبب النتقال وكل ما �صاهدوه 

اأو وجدوه يف املكان.

11- كتابة ن�س التقارير ال���اردة من اخلرباء يف دفرت محا�صر 

التحقيق، ثم اإرفاق التقرير نف�صه �صمن ملفات الق�صية.

12- اإثبات كل اأق�ال ووقائع التحقيق يف محا�صر التحقيق، كلٌّ 

يف وقتها.

د امل�ظف�ن املتهم�ن بارتكاب مخالفة اأو مخالفات  اإذا تعدَّ  -13

تاأديبية، فيتعني على املحقق ا�صتج�ابهم منفردين.

14- بعد انتهاء التحقيق يق�م املحقق باإعداد مذكرة تف�صيلية >

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



مقال

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

اإلدارة اإللكترونية والتمكني اإلداري

تقنيات 
االتصاالت 

وتطوير 
البنية 

املعلوماتية 
عززت من 

متكني 
املوظفني

،،

د. حممد الأمني املاحي

k

تت�فر ركائز  باملهددات، ما مل  املطل�بة محف�فاً  والكفاءة  بالفاعلية  التنظيمية  الأه��داف  يظل حتقيق 
البيئة  على  كبري  ب�صكل  اأث��رت  مت�صارعة  تغريات  من  العامل  ي�صهده  ما  ولعل  واملعن�ية.  املادية  العمل 
ملن�ص�بيها؛  الكامنة  الب�صرية  القدرات  وا�صتنطاق  ا�صتبقاء  حتدي  اأم��ام  وجعلتها  للم�ؤ�ص�صات  الداخلية 
ك�نهم حجز الزاوية يف �صناعة الفروق امل�ؤ�ص�صية، فظهرت الكثري من املداخل الإدارية لتحريك دوافع 

الفرد وجعله م�صدر اإلهام امل�ؤ�ص�صات ومتيزها، ومن ذلك التمكني الإداري.
فمن خال هذا التمكني ت�صعى الإدارة جاهدة حلفز عامليها، بت�فريها ملق�مات الأداء الفعال ومنح الثقة 
وال�صاحية للعاملني ملمار�صة اأعمالهم؛ فه� يخلق لديهم الإح�صا�س بال�صيطرة والتحكم يف مخرجات 
الإب��داع والقدرة على  بامل�ص�ؤولية، مع خلق قدر كبري من فر�س  العايل  الإح�صا�س  اأعمالهم، كما ي�فر 
التحليل والتفكري يف اإطار الروؤية التكاملية ملنظ�مة العمل ك�نهم �صركاء يف النجاح ولي�ص�ا تنفيذيني؛ 
وبالتايل �صت�جه ُجل اأنظارهم واهتماماتهم نح� مخرجات الأداء النهائي، مما يزيد م�صت�ى الدافعية 
ز من ال�صع�ر بالرتياح واأهمية وقيمة العمل. وملا كان جناح التمكني يعتمد وب�ص�رة  ويقتل الإحباط ويعزرِّ
العمل  روح  تعزيز  مع  الت�صال  قن�ات  وفتح  واإتاحتها،  املعارف  وت�فري  املعل�مات  ت�صاركية  على  كبرية 
اجلماعي، واإعطاء ال�صاحيات واحلرية يف التنفيذ مع حتمل نتائج الأداء وت�فري ق�اعد اإتخاذ القرارات 
وتفعيل مبداأ الرقابة الذاتية؛ فقد عززت الإدارة الإلكرتونية من عملية متكني امل�ظفني، فهي مبثابة 
اأ�صل�ب عمل ي�صعى للتح�ل من اإدارة الأعمال اليدوية اأو ال�رقية اإلى الأن�صطة الرقمية؛ اإعتماداً على 
تقنيات الت�صالت وتط�ير البنية املعل�ماتية داخ�ل امل�ؤ�ص�صة ب�ص�رة حتق�ق تكام�ل الروؤية، ومن ثم اأداء 
التقدم والنم� وُت�صرع  اإداري��ة م�اكبة وجاذبة تزيد من فر�س  التح�ل نح� ممار�صة  الأعمال؛ بغر�س 

عملية اتخاذ القرات وحل امل�صكات ورفع درجة امل�ث�قية يف املعل�مات.
فالإدارة الإلكرتونية تعزز من فاعلية الت�صال من خال تقليلها عدد امل�صت�يات الهرمية والتح�ل نح� 
اأمناط التنظيم ال�صبكية، بدًل من الإفراط يف النظم الهرمية؛ وبالتايل مرونة وفاعلية يف الت�صال، 
كما اأنه-ومن خال ق�اعد البيانات املح��صبة-ي�صعر العامل�ن بالعدالة يف م�صاركة املعل�مات ذات ال�صلة 
مبهامهم التنظيمية، كما اأن القيام باإجناز املهام يعطي اإح�صا�صاً عالياً باأهمية العمل وم�صاهمته يف حتقيق 
العمل؛  اإجراءات  الهدر وتب�صيط  ليل  تقَّ الإلكرتونية ت�صعى-وبقدر كبري-اإلى  النهائي. فالإدارة  املخرج 
م �صع�ر العامل باأهمية ما يق�م به من اإجراءات لتحقيق واإجناز الأعمال النهائية،  وبالتايل فاإن ذلك يعظرِّ
يحرك  مما  خط�ة؛  لكل  اأداء  قيا�س  م�ؤ�صرات  ل��صع  كبرية  بن�صبة  ت�صعى  الإلكرتونية  الإدارة  اأن  كما 
الإلكرتونية  الإدارة  املطل�بة، كما تقدم  املعايري  الإجن��از وفق  لت�صريع معدلت  للفرد  الذاتية  الدوافع 

التغذية الراجعة ب�ص�رة متكرِّن العامل من ال�ق�ف على جمالت وفر�س التح�صني.
وملا كانت الإدارة الإلكرتونية تنط�ي على �صرورة م�اكبة التط�رات التقنية؛ فاإنها بذلك ت�فر فر�صاً 
منظ�مة  مل�اكبة  من�ص�بيها؛  بتدريب  امل�ؤ�ص�صات  اإدارة  قيام  خال  من  القدرات،  ورفع  التعلُّم  من  ملزيد 
اإلى املعريف يحتاج مل�صت�ى متعدد ومتن�ع من املهارات؛ وبالتايل  التط�ر. فالتح�ل من العمل الكتابي 
تعزز  اأن  ينبغي  الإلكرتونية  الإدارة  التمكني عرب  فاعلية  ولزيادة  املهني.  والتط�ر  النم�  ت�افر فر�س 
الإدارة من اجتاهاتها الإيجابية نح� الإدارة الإلكرتونية، مع التحديث امل�صتمر لق�اعد البيانات ورفع 
كفاءة اخلدمات وزيادة درجة تاأمينها، وتدعيم عمليات التط�ير والبتكار لتح�صني كفاءة النظم وحت�صني 
ق�اعد اتخاذ القرارات ب�ص�رة دائمة، برفدها مبتطلبات اتخاذ القرار؛ مبا ينعك�س ب�صكل اإيجابي على 

اأداء الأفراد العاملني وتط�يرهم وتعزيز ر�صاهم وارتباطهم ال�ظيفي يعزز من قدراتهم الإبداعية  > k من كتاب »التحقيق اإلداري: أصوله وقواعده على ضوء نظام اخلدمة املدنية ونظام تأديب املوظفني«.

التنمية اإلدارية
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أوراق علمية

ربط الحوافز والمكافآت بالخطط اإلستراتيجية 
وتبني إدارة األداء الوظيفي

باحثان �شعوديان يقرتحان منوذجًا لها يف نظام اخلدمة املدنية بال�شتفادة من التجارب العاملية

العن�شر الب�شري هو املرتكز الأ�شا�شي يف النه�شة التنموية ال�شاملة مبجتمعنا ال�شعودي؛ لذلك فاإن الهتمام 

بتحفيزه يرفع معدلت الأداء وي�شاعد على حتقيق اأهداف موؤ�ش�شاتنا احلكومية بكفاءة وفاعلية، والعك�ش 

�شحيح. ويف �شوء ذلك تربز اأهمية معرفة واقع نظام التحفيز واملكافاآت يف نظام اخلدمة املدنية ال�شعودي، 

ل �شيم��ا يف ظل  التغي��ريات وامل�شتجدات على جمي��ع امل�شتويات ويف كل املجالت. ف��اإْن مل تتقدم الأنظمة 

�شبح م��ن املا�شي. لذلك اأج��رى كل من:  واللوائ��ح وتطبيقاته��ا وتواك��ب هذه التغي��ريات؛ فاإنها �شتتق��ادم وتحُ

د.وحي��د الهندي، ود.نايف املطلق بحثًا من�شوراً مبجلة »الإدارة العام��ة« ال�شادرة عن معهد الإدارة العامة؛ 

اقرتح��ا من خاله منوذجًا لنظام احلوافز واملكافاآت يف نظام اخلدمة املدنية يف اململكة العربية ال�شعودية، 

وهو ما نتعرف عليه يف هذا العدد.
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صفحة ُتعنى برصد 
أبرز ما صدر من الكتب 

اإلدارية الحديثة 
م وعياً متجدداً  لتقدِّ

لتعزيز الثقافة اإلدارية 
من خالل العطاءات 

المتميزة. ويتم إعداد 
الصفحة بالتعاون مع 

اإلدارة العامة للمكتبات 
بمعهد اإلدارة العامة .

المصلحة في عقد التأمين
تاأليف: تركي بن عبداهلل اآل حمم�د.

وال��ت���زي��ع،  للن�سر  اجل��ام��ع��ي  ال��ك��ت��اب  دار  ال��ن��ا���س��ر: 

الريا�س، ال�سع�دية.

�سنة الن�سر: 2019م.

ي���رز ال��ك��ت��اب ق�����س��ي��ة ال��ت��اأم��ني وم�����س��األ��ة امل�سلحة 

يف ع��ق��د ال���ت���اأم���ني؛ ب��اع��ت��ب��اره��ا ت��ث��ري ال���ع���دي���د من 

الإ�سكاليات، كالتكييف القان�ين ال�سليم للم�سلحة 

يف عقد التاأمني.

الطبقة العمالية في ظل اقتصاد العولمة
تاأليف: د. بن حمزة ح�رية.

النا�سر: دار الأيام، عمان، الأردن.

�سنة الن�سر: 2019م.

ي��ع��ر���س ال���ك���ت���اب ن���ظ���ام ال���ع����مل���ة ك��ن��ظ��ام اق��ت�����س��ادي 

العاملة،  الطبقة  و�سعية  على  وانعكا�ساتها  جديد، 

واأه��م الأط��روح��ات النظرية املعاجلة ل�اقع الطبقة 

العمالية.

التدريب في أوقات األزمات والتحول
تعريب: اأ. د.طلعت اأ�سعد عبداحلميد.

النا�سر: مكتبة ال�سقري، الريا�س، ال�سع�دية.

�سنة الن�سر: 2019م.

فكرة  لديهم  يك�ن  ب��اأن  للمدربني،  دع��م��ًا  الكتاب  ه��ذا  يقدم 

وا���س��ح��ة ع��ن ت�ساري�س الأزم����ة وال��ت��ح���ل، كما ي��ق��دم اأف��ك��ارًا 

لكيفية م�ساعدة املدربني وتدريبهم على املرونة العاطفية من 

خالل اأ�ساليب مبتكرة.

إصـدارات



الثقافي  وأثرها  والرقمية  اإللكترونية  المكتبات 
في المجتمع

تاأليف: د. زياد اإبراهيم ي�ن�س.

النا�سر: م�ؤ�س�سة �سباب اجلامعة، الإ�سكندرية، م�سر.

�سنة الن�سر: 2019م.

جمتمع  يف  العامة  املكتبات  دور  با�ستعرا�س  الكتاب  يهتم 

املعل�مات واملكتبات الرقمية، وخدمات املعل�مات يف البيئة 

الرقمية.

حماية الحسابات االستثمارية 
في المصارف اإلسالمية

تاأليف: حممد عدنان عليان.

والت�زيع،  للن�سر  النفائ�س  دار  النا�سر: 

عمان، الأردن.

�سنة الن�سر: 2019م.

يعالج الكتاب م��س�ع حماية احل�سابات 

ال�ستثمارية؛ نظرًا لأهميته، اإذ حتر�س 

امل�������س���ارف الإ����س���الم���ي���ة ع��ل��ى ال������س���ل 

�سمانات  ت��ق��دمي  م��ن  نها  ميكِّ ل��رن��ام��ج 

اأكرث مل�دعيها.

في  للمرأة  المجتمعي  التمكين  مدى 
الشريعة اإلسالمية

تاأليف: د. �سيماء طه الرفاعي.

النا�سر: دار اأجمد للن�سر والت�زيع، عمان، الأردن.

�سنة الن�سر: 2019م.

يتناول الكتاب املراأة كركن مهم يف املجتمع، وال�ق�ف على 

مدى متكينها يف الإ�سالم، ومعرفة ق�اعد ال�سرع واأحكامه 

يف هذا الأمر.

التنمية اإلدارية
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األخيرة

ع�س� هيئة تدريب مبعهد الإدارة العامة – الفرع الن�سائي بالريا�س k

ل الرقمي  التحوُّ

لدينا بيئة 
زة  محفِّ
لتقدمي 
حلول 

مبتكرة عبر 
ل  التحوُّ
الرقمي

،،

اأ. ن�ف بنت اإبراهيم بن �سعيدان

k

اأ���ص��ا���ص��ي وم��ه��م، وه���� ت�صخري  ت��ت��اق��ى وت��ت��ح��د يف م��ف��ه���م  ع���دة  ال��رق��م��ي مفاهيم  للتح�ل 
التكن�ل�جيا للعمل. ويف ظل روؤية اململكة 2030 وكما ُذكر يف م�قع الروؤية واخلا�س بتنمية 
البنية التحتية للتح�ل الرقمي، فاإن هدف الروؤية ال��ص�ل اإلى تغطية تتجاوز )90%( من 
اأي�صاً- وُذك��ر  الأخ���رى.  املناطق  يف  و)٦٦%(  العالية،  ال�صكانية  الكثافة  ذات  امل��دن  يف  املنازل 
لتحقيق هذه الغاية-�صيتم حتفيز ال�صتثمار يف التقنية، و�صيتم تط�ير �صراكات مع القطاع 
ح�كمة  تعزيز  اأي�صاً  و�صيتم  الت�صالت،  �صبكة  مد  لت�صهيل  للبناء  معايري  وو�صع  اخلا�س، 
التح�ل الرقمي عرب جمل�س وطني ي�صرف على هذا امل�صار، بالإ�صافة اإلى دعم التح�ل على 

م�صت�ى احلك�مة ودعم امل�صتثمرين املحليني يف قطاع تقنية املعل�مات والت�صالت.
وتعزيز  التكن�ل�جيا،  ت�ظيف  املنظمات  يف  القرار  متخذي  من  يحتاج  اجلبار  العمل  وه��ذا 
الثقة يف القرارات املتَخذة واإحداث التح�ل املطل�ب للتما�صي مع الروؤية؛ وذلك عرب تقدمي 
اخلدمات الرقمية باأ�صاليب ذكية، وا�صتحداث اإ�صرتاتيجيات جديدة ومبتكرة؛ لدعم وحت�صني 
ج�دة الأعمال ،ومتكني جمتمع العمل رقمياَ لتحقيق الريادة يف تقدمي اخلدمات الن�عية 
كي ن�صبح ق�ة اقت�صادية �صاعدة لعنان ال�صماء. فمنظمات الأعمال مهما كان حجمها حتتاج 
اإلى م�اكبة التط�ر ال�صريع يف التكن�ل�جيا وتغيري طريقة تفكري املتعاملني معها. وبف�صل 
اهلل، ثم وج�د روؤية 2030؛ اأ�صبحت لدينا بيئة محفزة لتقدمي حل�ل مبتكرة عرب التح�ل 
الرقمي، وعرب تطلعات م�صتقبلية عالية الهمة يف ظل التط�ر ال�صريع الذي ن�صهده، وحتى 
منتلك البيانات املتاحة التي متكرِّن املنظمات من امل�صارعة اإلى عملية التح�ل الرقمي؛ ل بد 
من امل�صاهمة يف اإجناز الأعمال بطرق مبتكرة وغري تقليدية عرب البتكارات الرقمية؛ حيث 

اإن التقنية اأثبتت اأنها املحرك الأ�صا�صي للتنمية الإدارية يف ع�صرنا احلايل.
 وللبدء يف التح�ل الرقمي ل بد من اإقناع كبار متخذي القرار بالتح�ل نزوًل لأ�صغر م�ظف 
املنا�صبة  التقنية  البحث عن  والبدء يف رحلة  الإ�صرتاتيجية،  ثم و�صع اخلطط  املنظمة،  يف 
للمنظمة ومل�صتفيديها و�صد احتياجهم، والتدريب للح�ص�ل على اخلربة للتطبيق التح�يل.

وعلى جانب اآخر، هناك بع�س التحديات اخلا�صة بالتح�ل الرقمي، والتي بالإمكان التغلب 
عليها ب�صه�لة. وقد تك�ن هذه التحديات متعلقة مب�صت�ى املهارات التقنية لدى املنظمات 
والتي بالإمكان التغلب عليها من خال التدريب اجليد وامل�صتمر؛ لتمكني تعاي�س امل�ظفني 
يف عامل رقمي مت�صارع، وللح�ص�ل على تقنية رقمية م�صتدامة. وكذلك رمبا ن�اجه حتديات 
ب�صاأن عدم ت�افر الثقة من بع�س م�صتفيدي اخلدمات، وبالإمكان التغلب عليها عن طريق 
ت�اجد نظام بيئي رقمي عايل اجل�دة، وبن�صبة اأخطاء ت�صل اإلى م�صت�ى الكمال املن�ص�د وه� 
).00034( اأي ما يعادل )3.4( خطاأ لكل ملي�ن عملية تقنية؛ مما ي�صاعدها على املحافظة 

على اأمن و�صرية املعل�مات.
ومن اأجل جناح التح�ل الرقمي؛ ل بد من رفع احل�س الرقمي لدى املتعاملني مع اخلدمات، 
وت�ظيف قدرات التكن�ل�جيا الرقمية للتعاي�س وال��ص�ل اإلى بيئة عمل ذات معايري رقمية 
لإ�صرتاتيجية  التالية  للخط�ة  م�صتعدون  نحن  ه��ل  ه���:  امل��ط��روح  ال�����ص���ؤال  ويظل  عالية. 

التح�ل الرقمي ؟؟ 
فطم�حنا عنان ال�صماء  >

54
هـ

14
4

1 -
ة 

خر
اآل

ى 
اد

م
ج

 -
 17

3
د  

عد
ال



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




