معهد الإدارة العامة
الرؤية:
رائداً وشريكاً متميزاً في التنمية اإلدارية
الرسالة:

املشاركة يف حتقيق التنمية اإلدارية
وتلبية احتياجات العمالء ،من خالل:
> تدريب وتأهيل فعال يسهم يف تطوير
األداء.
> بحوث ودراسات واستشارات ذات قيمة
مضافة.
> خدمات معرفية متكاملة تسهم يف نشر
الفكر واملمارسات اإلدارية السليمة.

القيم:

 .1المبادرة:
> إذكاء روح املبادرة واالبتكار.
> املبادرة حلل املشكالت اإلدارية.
> اإلصغاء واالستجابة حلاجات العمالء.
> سرعة االستجابة لطلبات األجهزة
احلكومية.
> االنفتاح والتفاعل مع املجتمع.

 .4االلتزام:
>
>
>
>

االلتزام بقيمنا الدينية والوطنية.
االلتزام واالنضباط يف السلوك الوظيفي.
االلتزام باجلودة يف تقدمي اخلدمة.
االلتزام باملصلحة العامة واملسئولية جتاه
مجتمعنا.

 .5العمل الجماعي:

> العمل كفريق متعاون ومتّ حد.
> مشاركة اآلخرين األفكار واآلراء.

 .6الشفافية:

> الشفافية يف إجناز العمل.
> الشفافية يف التعامل مع املوظفني واملستفيدين
من اخلدمة.

 .2التميز:

> اإلبداع والتميز يف تقدمي اخلدمات.
> التميز يف إيجاد احللول اإلدارية
الشاملة.

 .3االحترافية:

>
>
>
>

االحترافية يف تنفيذ أنشطتنا.
احترام الوقت وإجناز األعمال.
املصداقية يف تعامالتنا.
املهنية يف التعامل مع العمالء
الداخليني واخلارجيني.

صدر حديثاً عن

مركز البحوث والدراسات
بمعهد اإلدارة العامة

األمانة العامة للمؤتمر :
هاتف +966 11 4745411 :
+966 11 4745804
فاكس +966 11 4745541 :بريد إلكترونيamanah@ipa.edu.sa :
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االفتتاحية
م � � ��ع مطلع عام تدريبي جديد؛ يحفّ � � ��ز معهد اإلدارة العامة
كل طاقاته ،وإمكانياته ،وهمم منسوبيه ،وقيادته ،ويتواصل
عط � � ��اؤه يف خدم � � ��ة وطننا احلبيب ،انطالق ًا م � � ��ن دوره كرائد
وشريك متميز يف التنمية اإلدارية.
ونس � � ��تهل هذا اللقاء بصدور املوافقة السامية الكرمية على
تنظيم املعهد مؤمتر «التنمية اإلدارية يف ضوء رؤية اململكة
 ،»2030حت � � ��ت رعاي � � ��ة معالي وزي � � ��ر اخلدم � � ��ة املدنية ورئيس
مجل � � ��س إدارة معه � � ��د اإلدارة العامة ،أ.س � � ��ليمان بن عبد اهلل
احلمدان ،خالل الفترة من  13-11رجب 1440هـ املوافق -18
 20مارس 2019م يف الرياض .حيث أكد معالي د.مش � � ��بب بن
عاي � � ��ض القحطاني مدير عام املعهد على أننا يف هذا املعهد
العريق نستشعر مسؤوليتنا الوطنية للمساهمة بفعالية يف
وتقدمه؛ لذلك جاءت احلاجة لعقد هذا املؤمتر
بناء وطننا ُّ
الذي يهدف إلى تسليط الضوء على التطلعات والتحديات
املستقبلية للتنمية اإلدارية يف ضوء رؤية اململكة .2030
ونفت � � ��ح معكم ملف قضية العدد عن أهمية حتديث وتطوير
األنظم � � ��ة احلكومي � � ��ة ملواكبة العص � � ��ر ومس � � ��تجداته ،الذي
ُيع � � ��د مح � � ��ور ًا أساس � � ��ي ًا ومهم ًا م � � ��ن محاور حتدي � � ��ث اجلهاز
احلكوم � � ��ي وفق رؤية اململك � � ��ة ( .)2030وقد توجهنا إلى عدد
من املتخصصني ،واملمارس �ي ��ن إلثراء جوانب هذه القضية.
ونس � � ��تضيف على صفحات املجلة د.عب � � ��د اهلل املغلوث عضو
اجلمعية الس � � ��عودية لالقتصاد يف لقاء نتجاذب فيه أطراف
احلدي � � ��ث حول ع � � ��دد م � � ��ن القضاي � � ��ا املهمة كالش � � ��راكة بني
القطاع �ي ��ن العام واخلاص ،وبرنام � � ��ج التخصيص باململكة،
وبرنامج «ج � � ��ودة حياة» ،وبرنامج تطوير القطاع املالي 2020
وأهميته لالقتصاد السعودي ،واحلوكمة ،وتوطني الوظائف،
وهي ما تتابعون تفاصيلها يف ثنايا هذا اللقاء.
وننتق � � ��ل يف حتقي � � ��ق العدد إل � � ��ى تناول «نزاع � � ��ات العمل بني
املوظف �ي ��ن» الت � � ��ي ي � � ��رى اخلب � � ��راء أن تأثيراتها كبي � � ��رة على
املنظمات وس � � ��ير العم � � ��ل بها ومس � � ��تويات إنتاجية املوظفني
وأدائهم الوظيفي؛ لذلك التقينا بعض املوظفني كي نكشف
عن أسباب تلك النزاعات ،وآثارها ،وسبل حلها.
ونتح � � ��دث يف تقرير مهم عن «رأس املال الفكري للمنظمات»
وتوج � � ��ه إداري معاصر ،حيث نس � � ��لط الضوء على
كمفهومُّ ،
مكوناته واس � � ��تخدامه ،ومراحله ،وأبع � � ��اده ،وعالقته بكل من
تدريب منسوبي تلك املنظمات ،وإبداعهم.
باإلضافة إلى عدد من األبواب املتميزة والزوايا الثابتة التي
تطالعون تفاصي � � ��ل موضوعاتها على صفح � � ��ات هذا العدد
باق � � ��ة منتقاة من املق � � ��االت التي يكتبها خب � � ��راء وإعالميون
ومتخصصون معنيون بالشأن اإلداري <

التنمية اإلدارية

رئيس التحرير:

أ  .عبد العزيز بن إبراهيم الهدلق
مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم
هاتف  - 4790735 :فاكس 4745022 :
hadlaqa@ipa.edu.sa

مدير التحرير:

أ  .شقران بن سعد الرشيدي
هاتف 4745039 :
rashidis@ipa.edu.sa

هيئة التحرير:

د  .أحمد زكريا أحمد
هاتف 4745034 :
mohameda@ipa.edu.sa

أ  .سامح محمد الشريف
هاتف 4745662 :
yousefsm@ipa.edu.sa

اإلخراج الفني:

أ  .صالح الدين وديدي
هاتف 4745785 :
wadidis@ipa.edu.sa

متابعات
حتت رعاية معايل وزير اخلدمة املدنية

معهد اإلدارة العامة ينظم مؤتمر التنمية
اإلدارية في ضوء رؤية المملكة 2030

>> د.مشبب القحطاني:

املؤمتر يسهم يف حتقيق أهداف رؤية 2030وترسيخ أداء حكومي ف ّعال
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حت ��ت رع ��اي ��ة م �ع��ال��ي وزي � ��ر اخلدمة
املدنية ورئ�ي��س مجلس إدارة املعهد؛
األس�ت��اذ سليمان بن عبد اهلل احلمدان
ي�ن�ظ��م م�ع�ه��د اإلدارة ال �ع��ام��ة مؤمتر
«التنمية اإلدارية يف ضوء رؤية اململكة
 ،»2030خ�ل�ال ال �ف �ت��رة  13-11رجب
1440ه �ـ امل��واف��ق  20-18م��ارس 2019م
يف م��دي�ن��ة ال��ري��اض .وي �ه��دف املؤمتر
إل� ��ى امل �س��اه �م��ة يف ت �ع��زي��ز التنمية
اإلداري � � ��ة يف امل �م �ل �ك��ة واالرت � �ق� ��اء بها
يف اجل��وان��ب التنظيمية ،والبشرية،
وامل ��ال� �ي ��ة ،وال �ت �ق �ن �ي��ة يف ض� ��وء رؤي ��ة
اململكة  .2030ويتناول املؤمتر محاور
وم ��وض ��وع ��ات م� �ع ��اص ��رة ومم ��ارس ��ات

مناسبة
بتوصيات
تطبيقية ،للخروج
ٍ
ٍ
حيالها ،تسهم يف تعزيز أوجه التنمية
اإلدارية مبا يتسق مع مشروع الرؤية.
وق� ��د أك� ��د م �ع��ال��ي م ��دي ��ر ع� ��ام معهد
اإلدارة ال�ع��ام��ة ،د.م�ش�ب��ب ب��ن عايض
ال �ق �ح �ط ��ان ��ي ،أن امل �م �ل �ك��ة العربية
السعودية ويف ظل قيادتها احلكيمة
تعيش مرحلة تطور ومن��اء مختلفة
وغير تقليدية ،تتمثل يف رؤية اململكة
 2030ال �ت��ي ت �ه��دف إل� ��ى ب �ن��اء وطن
طموح أكثر من��و ًا وازده��اراً ،وجعله يف
م��رت�ب��ة م�ت�ق��دم��ة ب�ين دول ال�ع��ال��م يف
كافة املجاالت.
وأض��اف معالي د.مشبب القحطاني:

«وملا لهذه الرؤية الطموحة من أهداف
تعزز التنمية اإلدارية ،وتواكب تطلعات
القيادة الرشيدة؛ فقد صدرت املوافقة
السامية الكرمية ملعهد اإلدارة العامة
على تنظيم مؤمتر «التنمية اإلدارية
يف ض��وء رؤي��ة اململكة  »2030انطالق ًا
م ��ن دوره ك ��رائ ��د وش ��ري ��ك م�ت�م�ي��ز يف
التنمية اإلدارية».
وأك � ��د م �ع��ال��ي م ��دي ��ر ع� ��ام امل �ع �ه��د أن
إستراتيجية املعهد وأه��داف��ه تتوافق
م��ع أه ��داف رؤي ��ة امل�م�ل�ك��ة 2030؛ مما
سيدفع باملعهد نحو أداء مهامه بشكل
أكثر مهنية وأك�ث��ر وشمولية ،وكذلك
املساهمة الفاعلة يف حتقيق الرؤية

التنمية اإلدارية
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والتي أكد قائدها ومهندسها صاحب
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان
ب��ن عبدالعزيز – يحفظه اهلل – ولي
ال�ع�ه��د ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ورئ�ي��س مجلس ال�ش��ؤون االقتصادية
والتنمية يف كلمته االفتتاحية إبان
إط�لاق ال��رؤي��ة أن اململكة ستكون من
أفضل دول العالم يف األداء احلكومي
الفعال خلدمة املواطنني.
ّ
وجتدر اإلشارة إلى أن املؤمتر سيشارك
فيه عدد من أصحاب املعالي الوزراء،
ونواب الوزراء ،ورؤساء
ال�ه�ي�ئ��ات واملؤسسات،
ووك� � �ل� � ��اء ال� � � � � � � ��وزارات،
وامل � �ع � �ن � �ي� ��ون ببرامج
ومبادرات رؤية اململكة
 ،2030وك��ذل��ك نخبة
من اخلبراء احملليني،
والدوليني ،والباحثني
واألك��ادمي �ي�ي�ن واملختصني،
وك � � ��ذل � � ��ك امل� � � �م � � ��ارس � � ��ون يف
مجاالت التنمية اإلدارية من
داخل اململكة ،وخارجها.
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،ق � � ��ال رئيس
ال�ل�ج�ن��ة العلمية للمؤمتر،
د.خالد بن ناصر آل حيان،
أن املؤمتر يهدف إلى تسليط
ال� � �ض � ��وء ع� �ل ��ى التطلعات
وال�ت�ح�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��دي��ات املسـتقبلية
للتنمية اإلداري� � ��ة يف ضوء
رؤية اململكة  ،2030وذلك من

خالل استعراض سبل تطوير األطر العالقة مبحاور املؤمتر ،وعرض واقع
ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة وال �ه �ي �ك �ل �ي��ة واللوائح وجت ��ارب إدارة ب��رام��ج م �ب��ادرات رؤية
يف القطاع ال�ع��ام ،وإب ��راز دور تنمية اململكة  ،2030واملمارسات والتجارب
امل� ��وارد ال�ب�ش��ري��ة يف ت�ع��زي��ز التنمية احمل �ل �ي��ة واإلق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة يف
اإلداري � ��ة ،وت�ط��وي��ر دور إدارة املالية مجال التنمية اإلدارية .وحث د.خالد
ال�ع��ام��ة وال�ت�خ�ص�ي��ص ،واستعراض آل حيان الباحثني واملهتمني بقضايا
أس� ��ال � �ي� ��ب وأدوات مت� �ك�ي�ن تقنية التنمية اإلدارية للمشاركة يف املؤمتر
املعلومات وتعزيز التحول الرقمي ،م� ��ن خ �ل��ال ت� �ق ��دمي أوراق علمية،
ورف��ع مستوى فاعلية ق�ي��اس وإدارة وأوراق عمل للممارسات التطبيقية
األداء يف ال�ق�ط��اع ال �ع��ام ،والتعرف وال �ت �ج��ارب ال�ن��اج�ح��ة ،وع ��رض واقع
على أبرز املمارسات التطبيقية ذات وجت��ارب إدارة ب��رام��ج وم �ب��ادرات رؤية
امل�م�ل�ك��ة  .2030ونــــــوه
>> د .خالد آل حيان  :أل حيان بأنه باإلمكان
ندعو الباحثني للمشاركة احل � �ص � ��ول ع� �ل ��ى مزيد
م� ��ن ال� �ت� �ف ��اص� �ي ��ل حول
يف املؤمتر الذي يناقش
املؤمتر وتواريخ التنفيذ
التطلعات املستقبلية
م��ن خ�ل�ال زي � ��ارة املوقع
للتنمية اإلدارية
اإلل �ك �ت��رون��ي ل�ل�م�ع�ه��د <

إدارية
وثيقة
متابعات

جلب تليفونات أوتوماتيكية

يف الثالث والعشرين من شهر محرم 1349هـ صدر خطاب من ديوان جاللة امللك
موجه لصاحب السمو األمير فيصل نائب جاللة امللك بشأن جلب خمسني تليفون ًا
أوتوماتيكي ًا.
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الرقم – 265
التاريخ 1349/1/23هـ
حضرة صاحب السمو سيدي فيصل جنل ونائب جاللة موالي امللك أيدهم اهلل
بعد التحية واالحترام ثم يصلكم بطيه مذكرة عدد  199تاريخ  22محرم 1349
مقدمة جلاللة موالي امللك من املدير العام للبرق والبريد عبد اهلل كاظم بصدد جلب
خمسني تليفون ًا أوتوماتيكي ًا مع السنتراالت العائدة لها البالغة قيمتها عن ثمامنائة
وخمسة وعشرين  825جنيه ًا انكليزي ًا ،وحسب أمر موالي أيده اهلل وأبقاه حاال يجب أن
جترون ما يلزم من النظر والتدقيق يف ذلك وعند النهاية ترفعون لنا النتيجة لنعرض
على جاللة موالي وللبيان حرر واهلل يحفظكم والسالم ،يف  23محرم 1349

من مقتنيات مركز الوثائق والمحفوظات بمعهد اإلدارة العامة

مداد التنمية

التنمية اإلدارية

صندوق احلاملني
يستطيع املشاهير أن يكونوا عناصر فعالة يف مجتمعاتهم مبا يخدم تنميتها ،واجلوانب اإلنسانية فيها إذا ما مت استيعابهم يف
مؤسسات مجتمع مدني تستثمر شهرتهم بالشكل األمثل .ولن نعيد اختراع العجلة يف هذا املجال ونتحدث عن مبادئ وكيفية
العمل؛ ففي العالم من التجارب الناجحة ما يجعل نقل التجربة وتطبيقها سه ًال للغاية.
ففي كثير من دول أوروبا ،وأمريكا ،وكذلك يف اليابان ،ودول الشرق تنشأ صناديق استثمارية هدفها خدمة املجتمع بأساليب جديدة
ومبتكرة ،وتقوم على مبادرات ودعم املشاهير يف كل مجال سواء فن ،أو رياضة ،أو حتى مشاهير السياسة ،واألعمال.
ً
طائلة من مواهبهم ،يف مجال إبداعهم وعملهم .ومن حق املجتمع عليهم أن يساهموا يف
فالفنانون ،والرياضيون يجنون أم��وا ًال
برامج تنميته ،سواء بالدعم املادي املباشر ،أو من خالل املبادرات الشخصية؛ بجلب ممولني لتلك البرامج .ولألسف إن مثل هذه
البرامج واملبادرات غائبة يف مجتمعاتنا العربية ،فهي تعتمد على الدعم احلكومي فقط؛ لذلك
كثير منها ولد ميت ًا.
ففي الشهر املاضي ،أعلن العب الكرة الياباني «كيسوكي هوندا» تأسيس صندوق لالستثمار ُيعنى
باالهتمام بالشركات الناشئة التي تعالج املشكالت االجتماعية ،بالتعاون مع املمثل األمريكي
«ويل سميث» ،وأطلقا على املشروع مسمى صندوق احلاملني .حيث يأمالن يف جمع  100مليون
أحسن حياة الناس.
دوالر من عدة مستثمرين .وعلق «هوندا» على هذه املبادرة بقوله أريد أن ّ
ويوجد لدينا جمعيات ومؤسسات خيرية وإنسانية تعاني أشد املعاناة يف متويل برامجها مما
يجعلها قاصرة عن حتقيق أهدفها؛ بسبب محدودية املوارد .ولو أن املشاهير ساهموا بأموالهم ،أو
بشهرتهم يف جذب ممولني؛ لنهضت هذه اجلمعيات واملؤسسات وازدهرت ،وحققت أهدافها التي
k
ُأنشئت من أجلها ،وتوسعت يف برامجها بشكل يخدم املجتمع ،ويعالج مشاكله املتعددة.
أ .عبدالعزيز الهدلق
ومن املفترض أن تكون املبادرة من تلك اجلمعيات؛ بخلق مصادر متويل غير تقليدية من خالل
املشاهير الذين لن يتوانوا عن املشاركة وال��دع��م والتمويل وخدمة ه��ذه املشاريع االجتماعية
واإلنسانية .ولكن لألسف إن القصور يأتي من تلك اجلمعيات واملؤسسات التي لم يتهيأ خلدمتها
ًمن يحملون الفكر االبتكاري يف العمل .فهم مس ّيرو أعمال وفق األنظمة واإلمكانيات املتاحة.
يستطيع املشاهير
كما أن املشاهير لألسف غير مبادرين خلدمة تلك األعمال ،والنشاطات اإلنسانية ،واالجتماعية؛
بسبب غياب ثقافة خدمة املجتمع .لالعتماد الكلي على احلكومة يف هذا اجلانب.
أن يكونوا
إن الكثير من برامج ونشاطات األعمال اإلنسانية وخدمة املجتمع تزدهر وتنمو بوجود النماذج
عناصر فعالة يف
التي متثل القدوة يف املجتمع .كوزير سابق ،أو عالم ،أو أستاذ جامعي مرموق ،أو فنان مشهور،
مجتمعاتهم إذا ما
أو العب كرة يحبه املاليني .ولو أن هذه النماذج اجتهت خلدمة املجتمع يف أي نشاط كاالهتمام
مت استيعابهم يف
بالبيئة ،أو رعاية األيتام واألرامل ،أو االهتمام مبرضى السرطان أو مرضى التوحد ،أو اإلسكان،
أو تشجيع رواد األعمال من الشباب ،وغيرها؛ لرأينا اهتمام ًا مجتمعي ًا واسع ًا .يسهم يف خدمة
مؤسسات مجتمع
ً
ً
كافية لتنفيذ برامجها.
مالية
ويؤمن لها موار َد
املؤسسات واجلمعيات التي تخدم تلك الفئاتِّ ،
مدني تستثمر
ونتذكر أن جمعية رعاية األطفال املعاقني يف بالدنا نشأت مببادرة من الوزير والسفير السابق
شهرتهم بالشكل
غ��ازي القصيبي-رحمه اهلل-ال��ذي استثمر موقعه وشهرته وماله يف إنشاء تلك اجلمعية التي
تعتبر اليوم من أشهر املؤسسات املجتمعية وأكثرها فعالية .ومثل القصيبي نحتاج مبادرين
األمثل
كُ ثر .وهذا لن يتحقق إال بالوعي بأهمية املساهمة املجتمعية من قبل املشاهير؛ ويف مقدمتهم
مشاهير اإلدارة كالوزراء السابقني؛ لقدرتهم على التأثير وعلى اتخاذ اخلطوات الصحيحة يف
العمل ،ثم يأتي بعدهم مشاهير الفن ،والرياضة الذين يحتاجون التشجيع والتوجيه نحو
الطريق السليم خلدمة املجتمع <

،،
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تقرير

يف التدريب والبحوث واال�ست�شارات والتقنية واملعلومات والتخطيط واجلودة ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020

التقرير اإلحصائي إلنجازات معهد اإلدارة العامة
للعام التدريبي 1438 / 1437هـ
يف إطار حرصه على تقييم األداء وقياس جودة األنشطة؛ أصدر معهد اإلدارة العامة التقرير اإلحصائي
لإلجن��ازات للع��ام التدريب��ي 1438/1437ه��ـ (2017/2016م) ،واش��تمل التقرير على إجن��ازات املعهد يف
األنش��طة الرئيس��ة له يف مجاالت :التدريب ،والبحوث واالستش��ارات ،والتقنية واملعلومات ،والتخطيط
واجلودة ،ومبادرات املعهد يف برنامج التحول الوطني  ،2020وغيرها من األنشطة.
وقد حقق معهد اإلدارة العامة-خالل مس��يرته الطويلة التي متتد إلى أكثر من خمس��ة عقود-إجنازات
كبيرة ومش��هودة يف مختلف مجاالت التنمية اإلدارية ،من خالل هذه األنش��طة .وظل املعهد -وال يزال-
يلعب دور ًا رائد ًا يف مجال التنمية اإلدارية إميان ًا منه بأهمية رسم السياسات وإدارة دفة العمل يف األجهزة
احلكومية؛ مبا يسهم يف حتقيق أهدافها وتطويرها وتقدمي خدمات أفضل للمستفيدين.
وقد حظي املعهد باهتمام ودعم القيادة الرشيدة؛ حتى بات اليوم واجهة مشرفة وصرح ًا تنموي ًا شامخ ًا
وبي��ت خبرة يحظى ب��كل االحترام والتقدي��ر يف مجاالت التدريب ،واالستش��ارات اإلداري��ة ،والبحوث،
والتوثيق اإلداري.

البرامج التدريبية
ون� �س� �ت� �ه ��ل ه� � ��ذا ال� �ت� �ق ��ري ��ر بنشاط
التدريب ال��ذي حقق إجن��ازات مهمة
للمعهد ه ��ذا ال �ع��ام؛ ف�ق��د ب�ل��غ عدد

العدد  - 155ذو الحجة 1439هـ

10

امل � �ت ��درب �ي�ن امل� �ق� �ب ��ول�ي�ن يف البرامج
ال�ت��دري�ب�ي��ة ال�ع��ام��ة امل�ن�ف��ذة يف املركز
ال ��رئ� �ي ��س ل �ل �م �ع �ه��د وف� ��روع� ��ه خالل
ال � �ع� ��ام ال� �ت ��دري� �ب ��ي 1438/1437ه � � � � � � �ـ
( )109228م� �ت ��درب� � ًا ،ان �ت �ظ��م منهم
( )72306متدربني ،واجتاز التدريب
جميع املتدربني املنتظمني .وق��د مت

باملنطقة ال�ش��رق�ي��ة ب��ال��دم��ام ،و %9يف

وب �ل��غ ع� ��دد امل �ت��درب�ي�ن م ��ن ال ��رج ��ال يف

تدريب  %41منهم يف املركز الرئيسي

ف��رع عسير بأبها ،و %11نلن تدريبهن

بالرياض ،و %24يف فرع منطقة مكة

ب��ال�ف��رع النسائي ب��ال��ري��اض ،و %1نلن

البرامج التدريبية العامة املنفذة خالل
العام التدريبي نفسه ( )63725متدرب ًا

امل �ك��رم��ة ب �ج ��دة ،و %14ب �ف��رع املعهد

تدريبهن بالفرع النسائي بالدمام.

بنسبة  ،%88وب �ل��غ ع ��دد امل �ت��درب��ات من

التنمية اإلدارية

>> ( )72306متدربني
يف البرامج العامة و()830
يف البرامج اخلاصة
و( )3001مبركز األعمال
ال�ن�س��اء يف ال�ب��رام��ج نفسها ()8581
متدربة بنسبة  .%12واستمر املعهد يف
هذا العام يف تنفيذ البرامج التدريبية
يف مقار اجلامعات السعودية ،فقد بلغ
عدد املتدربني يف البرامج التدريبية
العامة التي مت تنفيذها يف مقار هذه
اجلامعات ( )9414متدرب ًا بنسبة %13
م��ن م �ج �م��وع امل �ت��درب�ي�ن يف البرامج

احل�ك��وم��ي واخل ��اص وت��أه�ي�ل�ه��ا وفق ًا

ب �ل��غ م �ج �م��وع امل �ت��درب�ي�ن يف البرامج

التدريبية العامة.

ألف�ض��ل امل �م��ارس��ات ال��دول �ي��ة .وكشف

التدريبية التي نفذها مركز األعمال

وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ب��رام��ج اإلعدادية

التقرير عن تنفيذ  18حلقة تطبيقية

يف املركز الرئيسي والفروع خالل هذا

العامة ،بلغ عدد املتقدمني للبرامج

خالل هذا العام ش��ارك فيها ()1314
مشارك ًا ومشاركة.

العام التدريبي ( )3001متدرب يف 57
برنامج ًا تدريبي ًا بعدد  169مجموعة

وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ب��رام��ج التدريبية

تدريبية نُفذت لـ  18جهة حكومية.

اإلعدادية العامة يف العام التدريبي
1438/1437هـ ( )28266دارس ًا ودارسة،
وبلغ عدد الدارسني املقبولني ()2571
دارس � � � � ًا ،أم� ��ا ال� ��دارس� ��ون املنتظمون
فبلغوا ( )1107دارسني.

اخل ��اص ��ة ،ف �ق��د ب �ل��غ ع� ��دد املتدربني

البحوث واالستشارات

امل �ق �ب��ول�ين يف ه� ��ذه ال �ب��رام��ج ()916
م �ت��درب � ًا وم �ت��درب��ة ،ان�ت�ظ��م م�ن�ه��م يف

وع� � �ل � ��ى ص� �ع� �ي ��د ن� � �ش � ��اط ال � �ب� �ح ��وث
واالس�ت�ش��ارات؛ فقد أب��رز التقرير أنه
مت إجن ��از ( )21ع�م� ً
لا علمي ًا موزعة

إع� ��داد وت �ط��وي��ر ال �ق �ي��ادات اإلداري � ��ة،

جميع املتدربني واملتدربات التدريب

ك ��ال �ت ��ال ��ي :ث�ل�اث ��ة ب� �ح ��وث ميدانية،

ح� �ي ��ث ق� � ��ام م ��رك ��ز إع � � � ��داد وتطوير

ب �ن �ج��اح .وب �ل��غ ع ��دد اخل��ري �جي��ن من

ودراستان ،وتأليف ( )8كتب ،وترجمة

ال� �ق� �ي ��ادات اإلداري � � ��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ وإدارة

ال �ب��رام��ج اإلع ��دادي ��ة اخل��اص��ة ()214
دارس ًا ودارسة.

( )8ك�ت��ب إل ��ى ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة خالل

وت �ط��وي��ر ال� �ق� �ي ��ادات اإلداري � � � ��ة» وهي

ومت��اش�ي� ًا م��ع ال�ت�ط��ورات االقتصادية
واإلدارية التي تعيشها اململكة ،ودعم ًا

الوطني  ،2020وتسعى ه��ذه املبادرة

للتوجه ال�ع��ام نحو تفعيل الشراكة

خالل هذا العام أربعة أعداد من دورية
اإلدارة العامة ال�ت��ي ُن�ش��ر فيها ()17
ع�م� ً
لا ع�ل�م�ي� ًا .وع�ل��ى م�س�ت��وى نشاط

إل��ى اك�ت�ش��اف واس�ت�ق�ط��اب القيادات

ب �ي��ن ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال� � �ع � ��ام واخل � � ��اص

االس�ت�ش��ارات؛ فقد أجن��ز املعهد ()19

اإلداري� � ��ة امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة يف القطاعني

خل ��دم ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة ال� �ش ��ام� �ل ��ة؛ فقد

استشارة إدارية لـ ( )13جهة حكومية

م �ب��ادرة «ال �ب��رن��ام��ج ال��وط �ن��ي إلعداد
م��ن ضمن م�ب��ادرات برنامج التحول

العام التدريبي 1438/1437ه�ـ ،وصدر
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وأوض� � ��ح ال �ت �ق��ري��ر إجن � � ��ازات برامج

التدريب ( )830متدرب ًا ومتدربة ،وأمت

تقرير

>>  18حلقة تطبيقية
خالل هذا العام شارك
فيها ( )1314مشارك ًا
ومشاركة

واجل� �ه ��ات ،وت �ط��وي��ر ن �ظ��ام التواصل

( )20000م �ش��ارك ،ك�م��ا ق ��ام بتنفيذ

ال ��داخ� �ل ��ي ،وت �ط ��وي ��ر ن� �ظ ��ام تصميم

( )9م��ؤمت��رات إلكترونية ش��ارك فيها
( )11087مشارك ًا من مختلف األجهزة

اإلن �ت��اج �ي��ة .ع �ل��ى ج��ان��ب آخ� ��ر ،أنتج

احلكومية.

مركز تقنيات التدريب باملعهد خالل

وأظهر التقرير إضافة ( )7201كتاب

العام التدريبي 1438/1437ه �ـ خمسة

إل��ى مكتبات املعهد خ�لال ه��ذا العام

وب �ت �ص �ف��ح ال �ت �ق��ري��ر جن ��د أن معهد

أفالم ،أما قسم الترجمة بإدارة تقنيات
التدريب فقد ترجم ( )25فيلم ًا.

التدريبي ،إل��ى جانب ( )2130دورية،
و( )244مطبوعة رسمية ،و( )37قرص ًا

اإلدارة العامة ق��د حقق العديد من

وف�ي�م��ا يتعلق ب�ن�ش��اط ال �ت��دري��ب عن

مدمج ًا.

اإلجنازات يف مجاالت تقنية املعلومات

ب �ع��د؛ ف �ق��د ق� ��ام م��رك��ز ال �ت��دري��ب عن

ومن اجلدير بالذكر ،فإن معهد اإلدارة

وتقنيات التدريب والتدريب عن بعد

ب �ع��د ب �ت �ن �ف �ي��ذ ( )4ب ��رام ��ج تدريبية
ش��ارك فيها ( )21786م�ش��ارك� ًا ،وعلى

ال� �ع ��ام ��ة ي� �ش ��ارك ض �م��ن ( )24جهة
حكومية ب�ث�لاث م �ب��ادرات يف برنامج

م� �س� �ت ��وى ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات واخل� ��دم� ��ات

م �س �ت��وى اإلض � � ��اءات اإلث ��رائ� �ي ��ة؛ قام

ال �ت �ح��ول ال��وط �ن��ي 2020م ت�س�ه��م يف

اإللكترونية أظهر التقرير إجنازات

امل��رك��ز ب�ت�ن�ف�ي��ذ ( )4م�ن�ت�ج��ات تندرج

حتقيق رؤية السعودية  ،2030وهي:

ب ��ارزة أه�م�ه��ا :حتقيق امل��رك��ز الثامن

ضمن أرب�ع��ة تصنيفات ه��ي :جلسات

> م �ب��ادرة ال�ب��رن��ام��ج ال��وط�ن��ي إلعداد

يف ب��رن��ام��ج ال�ت�ع��ام�لات اإللكترونية

النقاش ،ومقاطع الفيديو اإلثرائية،

وت �ط��وي��ر ال �ق �ي��ادات اإلداري � � ��ة ،والتي

(يسر) من بني ( )156جهة حكومية،

وم� �ق� �ت� �ط� �ف ��ات إداري� � � � � ��ة ،وملخصات

وتطوير بوابة مركز األعمال لألفراد

اإلص��دارات العلمية ،وقد شارك فيها

تسعى إلى اكتشاف القيادات اإلدارية
وت� �ط ��وي ��ر ق� ��درات � �ه� ��م وف � �ق � � ًا ألفضل

خالل العام التدريبي نفسه.
التقنية واملعلومات

واملكتبات واملعلومات والوثائق؛ فعلى

ال� �ب ��رام ��ج امل ��وج� �ه ��ة ،وت� �ط ��وي ��ر نظام

املمارسات الدولية ،واإلسهام يف تطوير
األنظمة واللوائح التي تضمن متكني
ال�ق�ي��ادات مب��ا يسهم يف حتقيق رؤية
اململكة  ،2030وق��د ق��ام م��رك��ز إعداد
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وتطوير ال�ق�ي��ادات اإلداري ��ة بالتعاون
م��ع مركز ال�ق�ي��ادة اإلب��داع�ي��ة بتنفيذ
ب��رن��ام��ج ال �ق �ي��ادات ال�ع�ل�ي��ا «التفكير
وال �ت��أث �ي��ر اإلس �ت��رات �ي �ج��ي» للقيادات
اإلداري � � � � � ��ة م � ��ن ش ��اغ� �ل ��ي ال ��وظ ��ائ ��ف
اإلش��راف�ي��ة العليا أو م��ا يعادلها من
مسميات وظيفية معتمدة يف الهيئات
واملؤسسات احلكومية األخرى.
> ب� �ن ��اء وت �ط �ب �ي��ق اإلط � � ��ار الوطني

التنمية اإلدارية

للتدريب ،وهي مبادرة ُتعنى بضمان
ج � � ��ودة ال � �ت� ��دري� ��ب امل � �ق� ��دم ملوظفي
اخلدمة املدنية عن طريق بناء إطار
ي �ش �م��ل آل� �ي ��ات ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ت �س �ه��م يف
تلبية االحتياجات التدريبية ملوظفي
اخلدمة املدنية وفق ًا ملعايير حتقق
ن�ق�ل��ة ن��وع �ي��ة يف م �س �ت��وى التدريب
املوجه ملوظفي اخلدمة املدنية.
> ال�ب��رن��ام��ج ال��وط�ن��ي ل�ل�ت��دري��ب عن
ب�ع��د ،وت�س�ع��ى ه��ذه امل �ب��ادرة إل��ى رفع
ك�ف��اءة موظفي اخل��دم��ة املدنية من
خ�لال توفير دورات تدريبية مكثفة
عن بعد يتم تنفيذها وإدارت�ه��ا عبر
بيئة إلكترونية متكاملة.
االبتكار وتطوير األعمال
وإمي� � ��ان � � � ًا ب ��أه� �م� �ي ��ة ت � �ق� ��دمي حلول
م �ب �ت �ك��رة ل �ل �م �ش �ك�لات؛ أن �ش��أ املعهد
يف هيكله التنظيمي اجل��دي��د إدارة
االب �ت �ك��ار وت �ط��وي��ر األع �م ��ال؛ بهدف
إج ��راء ال��دراس��ات املتعلقة بتطوير

>> جاء املعهد يف املركز
الثامن يف برنامج التعامالت
اإللكترونية (يسر) من بني
( )156جهة حكومية
األع �م��ال وأن�ظ�م��ة امل�ع�ه��د اإلجرائية
وه �ي��اك �ل��ه ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ،وق ��د حققت
اإلدارة إجن ��ازات ع��دي��دة خ�لال العام
ال �ت��دري �ب��ي 1438/1437ه� � � � �ـ  ،أهمها:
اعتماد مبادرة إنشاء مختبر االبتكار
اخلاص باملعهد الحتضان اجللسات
االبتكارية ،واملساهمة يف بناء وإثراء
م�ح�ت��وى م �ب��ادرة ال�ب��رن��ام��ج الوطني
لالبتكار احلكومي.
تطوير املوارد البشرية
وان �ط�لاق � ًا م��ن ح��رص معهد اإلدارة
ال � �ع� ��ام� ��ة ع� �ل ��ى ت� �ط ��وي ��ر منسوبيه
باستمرار من خالل توفير األنشطة
التدريبية الداخلية واخلارجية لهم

وفق ًا ألعلى املعايير العاملية ،فقد مت
إط�ل�اق ب��رن��ام��ج «ج � ��دارات» يف املعهد؛
ب �ه��دف ق �ي��اس اجل � � ��دارات الوظيفية
ألعضاء هيئة التدريب يف املعهد ،من
خ�ل�ال اخ �ت �ب��ارات سيكومترية مبنية
على منوذج جدارات املعهد ،كما يعمل
املعهد على تطوير منسوبيه ،من خالل
م �ش��ارك �ت �ه��م يف امل� ��ؤمت� ��رات والندوات
احمللية واإلقليمية والدولية وتقدمي
نتاجهم العلمي يف تلك احملافل.
وخالل العام التدريبي 1438/1437هـ،
مت ت�ن�ف�ي��ذ ( )11ب��رن��ام �ج � ًا تدريبي ًا
خ��ارج�ي� ًا مت تصميمها ب��ال�ت�ع��اون مع
مراكز تدريب عاملية بحسب االحتياج
ال �ت��دري �ب��ي ألع� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة التدريب
ب��امل �ع �ه��د يف م� �ج ��االت أن �ش �ط��ة املعهد
ال��رئ �ي �س �ي��ة ،مت ت ��دري ��ب ( )221عضو
ه�ي�ئ��ة ت��دري ��ب ف �ي �ه��ا .ومت استقطاب
وتوظيف ( )83مساعد م��درب للعمل
يف فروع املعهد املختلفة ،وكذلك ()13
مدرب ًا من حملة املاجستير والدكتوراه
م��ن خريجي ب��رن��ام��ج خ��ادم احلرمني
ال�ش��ري�ف�ين ل�لاب�ت�ع��اث اخل��ارج��ي ،كما
مت اعتماد مبلغ  3000دوالر أمريكي
ل ��دع ��م م �ب �ت �ع �ث��ي امل� �ع� �ه ��د للحصول
ت�خ�ص�ص��ات�ه��م ،وق ��د مت اب �ت �ع��اث ()41
مساعد م��درب ل��دراس��ة املاجستير يف
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم��ري �ك �ي��ة و()11
م��درب� ًا ل��دراس��ة الدكتوراه يف الواليات
املتحدة األمريكية واململكة املتحدة <
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ع �ل��ى ش� �ه ��ادات م�ه�ن�ي��ة اح �ت��راف �ي��ة يف
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اللقاء

عضو اجلمعية السعودية لالقتصاد د.عبداهلل املغلوث لـ «التنمية اإلدارية»:

وينوع
تطوير القطاع المالي يح ّفز االستثمار ًّ
الدخل ويرفع أصوله
تشهد اململكة يف الفترة األخيرة حراك ًا اقتصادي ًا كبير ًا
متثل يف العديد من امل��ب��ادرات واملشاريع االقتصادية
التي من شأنها أن تدفع االقتصاد السعودي إلى أن
يحتل مرتبة رفيعة بني االقتصاديات العاملية؛ ومن
��م حتتاج ه��ذه النهضة االقتصادية إل��ى تسليط
َث َّ

الضوء عليها وإبرازها وتوضيح أبعادها للمتخصصني
وغيرهم ،ولهذا نستضيف اخلبير االقتصادي وعضو
اجلمعية السعودية لالقتصاد ،د.عبد اهلل املغلوث؛
ليحدثنا ع��ن أه���م ه���ذه امل��ش��اري��ع وال��ب��رام��ج
وامل��ب��ادرات وخاصة املنبثقة عن رؤي��ة اململكة
 ،2030ود.عبداهلل املغلوث هو عضو مؤسس
يف اجلمعية السعودية لعلوم العقار ،كما أنه
عضو باللجنة العقارية بالغرفة التجارية
والصناعية ،وعضو اجلمعية السعودية
لإلدارة.
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أجرى الحوار :سامح الشريف
وتفاع ً
ال مع بعضهما البعض؛ لتحقيق وما �أهم التحديات واملعوقات التي
> كيف ميكن تفعيل ال�شراكة املصالح املشتركة بينهما وتقدمي نتائج تواجهه؟
بني القطاعني العام واخلا�ص يف ملموسة؛ ك��ي تنجح امل�ش��اري��ع وتسهم < ي�ع�ت�ب��ر ب��رن��ام��ج ال �ت �خ �ص �ي��ص أحد

يف تنمية مزدهرة يف كافة القطاعات ،برامج حتقيق رؤية  ،2030والذي يسعى
اململكة؟
< إن تفعيل ال�ش��راك��ة ب�ين القطاعني ك��ون ال�ق�ط��اع اخل��اص ش��ري�ك� ًا أساسي ًا إلى رفع كفاءة أداء االقتصاد الوطني
العام واخل��اص يكون بإيجاد مبادرات يف التنمية ،وه��ذا ما نصت عليه رؤية وحتسني اخل��دم��ات املقدمة وإتاحتها
وب � ��رام � ��ج وأدوات وط � � ��رق يف البنية .2030

ألكبر ع��دد ممكن ،وسيعمل البرنامج
فر�ص عمل

ع �ل��ى زي � ��ادة ال �ف��رص ل �ل �ق��وى العاملة

ال �ت �ح �ت �ي��ة م� ��ن ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ،جتعل
القطاعني العام واخل��اص أكثر جذب ًا > ما ر�أيك يف برنامج التخ�صي�ص؟ الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات،

التنمية اإلدارية

>> تعزيز احلوكمة يحقق
ويسرع
األهداف التنموية ّ
التحول االقتصادي وفق ًا
ملستهدفات رؤية اململكة 2030

ك�م��ا س�ي��وف��ر ب��رن��ام��ج التخصيص 73
مليار ري��ال للخزينة العامة ،ويخلق
 12أل ��ف وظ�ي�ف��ة ل�ل�ش�ب��اب السعودي،
حيث إن هناك  10قطاعات مستهدفة؛
م� ��ن أب � ��رزه � ��ا :ال� �ص� �ح ��ة ،واإلس� � �ك � ��ان،
وال �ت �ع �ل �ي��م ،وال � �ش� ��ؤون االجتماعية،
وال�ط��اق��ة ،وامل��راف��ق اخلدمية ،والبنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة ،م �ث��ل :األع� �م ��ال البلدية،
والنقل ،والطيران ،والزراعة ،والبيئة،
والرياضة.
وسيتم تنفيذ م�ب��ادرات البرنامج مبا

وسيقوم البرنامج بتشجيع رأس املال
احمللي واألجنبي لالستثمار محلي ًا،

ل �ت��وظ �ي��ف ال �س �ع��ودي�ي�ن يف القطاع
اخل� ��اص ب � �ع� ��د ف� �ش ��ل ه �ي �ئ ��ة توليد

يراعي مصالح كل املستفيدين ،ويرفع

إلى جانب عمل البرنامج على زيادة

ال��وظ��ائ��ف ال�ت��ي ل��م ت��وف��ق يف عملها

عدالة التعامالت مع القطاع اخلاص،

املنافسة وتعزيز دور القطاع اخلاص.

ول � ��م ت �ت��رج��م خ �ط �ط �ه��ا ع �ل��ى أرض

من خالل استقطاب أحدث التقنيات

وم ��ن أه ��م ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي تواجه

ال��واق��ع؛ مم��ا أدى إل��ى ارت �ف��اع نسبة

واالبتكارات ،وبناء وتناقل اخلبرات بني

البرنامج :حتديد أكثر من  100مبادرة

القطاعني العام واخلاص ،ورفع إسهام

تخصيص محتملة يف أك�ث��ر م��ن 10

البطالة ،ويعتبر ق��رار إنشاء الوكالة
إيجابي ًا ويعيد تنظيم س��وق العمل

امل�ن�ش��آت ال�ص�غ�ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ،ورفع

قطاعات ،وب��دء العمل على عدد من

ب��ال�ق�ط��اع اخل ��اص ،وي�س�ه��م يف خلق

ج��ودة املشاريع واخلدمات احلكومية،

املبادرات التي يتوقع إجنازها بحلول

وتوظيف أبناء الوطن.

وس�ي�ن�ت��ج ع��ن ال �ب��رن��ام��ج ف ��رض رقابة

عام  2020م.

حراك اقت�صادي

> بر�أيك ،ما �أهم و�أ�سرع الأ�ساليب

> يعد برنامج «ج��ودة احلياة»

ي �ك �ف��ل ح � �ص� ��ول امل �س �ت �ف �ي��دي��ن على

والإ���س�ترات��ي��ج��ي��ات ل��ت��وط�ين

�أح���د �أه���م ب��رام��ج ر�ؤي���ة ،2030

أف � �ض� ��ل اخل � � ��دم � � ��ات ،ح � �ي ��ث ستركز

الوظائف؟

ما النتائج التي تتوقعها لهذا

اجلهات احلكومية املعنية على دورها

< أه� ��م وأس� � ��رع األس ��ال� �ي ��ب لتوطني

الربنامج؟

أك� �ب ��ر ع �ل��ى م �ق��دم��ي اخل� ��دم� ��ات؛ مبا

15
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واحل��ج والعمرة ،والسياحة ،والترفيه

التنظيمي وال��رق��اب��ي ب�ك�ف��اءة أعلى،

ال��وظ��ائ��ف ج��اء يف ق��رار إن�ش��اء وكالة

اللقاء

< إن أهمية برنامج «ج��ودة احلياة»
تأتي من أنه يحقق األهداف املرجوة
م��ن رؤي ��ة  ،2030وه��و ُيعتبر إحدى
م�ب��ادرات�ه��ا ،ح�ي��ث إن ه��ذا البرنامج
س ��وف ي �ع��زز ال �ف��رص االستثمارية،
وتنويع النشاط االقتصادي ،ودعم
م �ك��ان��ة امل� ��دن ال �س �ع��ودي��ة يف ترتيب

>> برنامج التخصيص
يرفع كفاءة أداء االقتصاد
ويوفر  73مليار
السعودي ٍ
ريال ويخلق  12ألف وظيفة
للشباب

من  %8إلى  ،%55ويرفع عدد املتطوعني
إل ��ى  300أل ��ف م �ت �ط��وع ،وي��رف��ع عدد
امل �ش��ارك�ين يف دورة األل �ع��اب األوملبية
إلى  15رياضي ًا ،ويصل إلى  450نادي ًا
للهواة إلجناح جودة احلياة.
> ت�سعى برامج وم��ب��ادرات ر�ؤي��ة
 2030لتعزيز احلوكمة وحماية

أف� �ض ��ل امل � ��دن ال �ع��امل �ي��ة ،م ��ن خالل
البنية التحتية والترفيهية ،ومنط

والترفيهية ،والرياضية ،واألمناط

احل �ي��اة يف ت�ل��ك امل� ��دن ،وغ�ي��ره��ا من

األخرى املالئمة التي تسهم يف تعزيز

أنشطة تهم األفراد واألسر والفرص

ج ��ودة احل �ي��اة ودخ ��ول مستثمرين،

ال��وظ �ي �ف �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ف �ع��ل احل � ��راك

وال ميكن ذلك إال بوجود بيئة عمل

االق� � �ت� � �ص � ��ادي ،ح� �ي ��ث ي� �ك� �ل ��ف هذا

محفزة.

البرنامج ما يفوق  130مليار ريال.

كما سيخلق  346ألف وظيفة وسوف

وسيسهم ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج يف إحداث

ي ��زي ��د ال � �ف� ��رص االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة مبا

وت �ع��زي��ز وم �ش��ارك��ة خ �ي��ارات جديدة

ق�ي�م�ت��ه  7.7م �ل �ي��ارات ري� ��ال ،ويزيد

م� ��ن خ� �ل��ال األن� �ش� �ط ��ة الثقافية،

م�ع��دل اس�ت�خ��دام امل��راف��ق الرياضية

النزاهة ،ما �أهم ال�سبل لتحقيق
ذلك يف املالية العامة؟
< من أهم السبل لتعزيز احلوكمة
وحماية النزاهة ما قام به صاحب
ال �س �م��و امل �ل �ك��ي األم �ي��ر م�ح�م��د بن
س �ل �م��ان ول� ��ي ال �ع �ه��د ب �ق �ي��ادة دفة
م ��واج� �ه ��ة ال� �ف� �س ��اد ،وال� �ت ��ي تعتبر
مبثابة بداية عصر جديد للمملكة
وال� � � � � ��ذي دف� � � ��ع مب� ��رح � �ل� ��ة البناء
والتطوير م��ن خالل قاعدة صلبة
عنوانها الرئيس« :النزاهة
و ا لشفا فية و مكا فحة
الفساد»؛ مما يلبي تطلعات
القيادة ال��رش�ي��دة ،ويحقق
األه �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��داف
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التنــــــموية،

وي � � � �س� � � ��رع م� � � ��ن عمليات
ال� � �ت� � �ح � ��ول االق� � �ت� � �ص � ��ادي
حتقيق ًا ملستهدفات رؤية
اململكة .2030
تنمية االقت�صاد
> ك��ي��ف ت����رى ب��رن��ام��ج
ت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع امل���ايل
 2020و�أهميته لالقت�صاد
ال�سعودي؟

التنمية اإلدارية

>> إنشاء وكالة لتوظيف
السعوديني يف القطاع
اخلاص يعيد تنظيم سوق
العمل ويخدم أبناء الوطن

< ُي�ع�ت�ب��ر ب��رن��ام��ج ت �ط��وي��ر القطاع
امل��ال��ي  2020قطاع ًا مالي ًا متنوع ًا
وف� ��اع �ل� ً
ا ل ��دع ��م ت �ن �م �ي��ة االقتصاد
الوطني ،ويسهم يف حتفيز االدخار
واالستثمار ،ويعزز كفاءة ومواجهة
ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ُت �ع �ي��ق من ��و هذا
القطاع.
وت ��وج ��د ع� ��دة آل� �ي ��ات ت��رت �ق��ي بهذا
امل ��ؤس� �س ��ات امل ��ال� �ي ��ة م� ��ن دع � ��م منو

ل �ل �خ ��دم ��ات امل ��ال� �ي ��ة ،ومحدودية

 ،%80ويساعد يف إط�لاق كيان خاص

القطاع اخلاص ،وتطوير سوق مالية

م� �ص ��ادر ال �ت �م��وي��ل ،واحل ��اج ��ة إلى

مب� �ب ��ادرات رف ��ع ال ��وع ��ي امل ��ال ��ي ،وآخر

متقدمة ،وتعزيز التخطيط املالي،

ت�ط��وي��ر البنية التحتية لألمتتة،

لتطوير قنوات ادخارية ،ويزيد نسبة

ح�ي��ث إن ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج يستهدف

وت� ��دن� ��ي ن �س �ب��ة االدخ� � � � ��ار ،وضعف

ق��روض املنشآت الصغيرة واملتوسطة

ش��رائ��ح م�ن�ه��ا :امل��واط �ن��ون والقطاع

الثقافة املالية.

إل ��ى  %5م��ن إج �م��ال��ي ال� �ق ��روض ،كما

اخل��اص وال�ق�ط��اع امل��ال��ي واملجتمع

وس��وف يسهم ال�ب��رن��ام��ج يف تنويع

ي �س �ه��م ك ��ذل ��ك يف االس� �ت� �ق ��رار املالي

ال��دول��ي ،وت�ت�ح��دد املستهدفات من

م�ص��ادر ال��دخ��ل ،وت�ع��زي��ز مدخرات

واس �ت��دام��ة ه ��ذا ال �ق �ط��اع ب�ش�ك��ل عام

هذا البرنامج يف اآلتي( :االستقرار

األس � � � ��ر؛ ب � ��ل س �ي �س �ه��م ك� ��ذل� ��ك يف

على امل��دى الطويل ،مب��ا يتناسب مع

املالي ،والتنوع املالي ،وعمق القطاع

رف��ع أص ��ول ال�ق�ط��اع امل��ال��ي للناجت

امل�ع��اي�ي��ر ال��دول�ي��ة واالس �ت �ق��رار املالي؛

املالي ،والشمولية املالية ،والتحول

احمل �ل��ي إل ��ى  %201ت��ري�ل�ي��ون ريال،

مبا يف ذلك متطلبات بنك التسويات

الرقمي).

ويزيد حصة األسهم وس��وق أدوات

ال��دول �ي��ة وامل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة لهيئات

وحتى ننجح يف هذا البرنامج ال بد

ال��د ْي��ن يف ال�ق�ط��اع امل��ال��ي إل��ى 2.6

األوراق املالية .واألهم من ذلك هو أن

من مواجهة التحديات التي تعيق

ت��ري �ل �ي��ون ري � � ��ال ،وي �س �ه��م يف رفع

البرنامج سيمنح ك��ل م��واط��ن فرصة

منو هذا القطاع املالي ،ومن أهمها:

ن �س �ب��ة االدخ � � ��ار إل� ��ى  ،%10ويزيد

للوصول لنظام مالي شامل <
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القطاع وتعزز قدراته ،ومنها :متكني

ت��دن��ي م�س�ت��وى التغطية الشاملة

ع��دد مالكي احلسابات املصرفية إلى

لوائح
أنظمة وو لوائح
أنظمة

الدفع بعدم االختصاص املكاني أمام ديوان املظالم
يقصد بالدفع بعدم االختصاص املكاني
مصن � � ��ع ( )...التابع للمؤسس � � ��ة املدعية هو يف
أن الدع � � ��وى تندرج ضم � � ��ن الدعاوى التي
املدينة الصناعية ملنطق � � ��ة القصيم؛ مما يعنى
تختص بها احملكمة التي أقيمت أمامها،
انعق � � ��اد االختص � � ��اص املكاني يف ه � � ��ذه الدعوى
املنظ � � ��م قد ع �ي ��ن لنظرها محكمة
إال أن ٍ
للمحكم � � ��ة اإلداري � � ��ة بالقصي � � ��م ،وم � � ��ن خالل
أخ � � ��رى من ذات مس � � ��توى احملكم � � ��ة التي
املخاطب � � ��ات املتك � � ��ررة ب �ي ��ن املدعي � � ��ة ،واملدع � � ��ى
أقيمت أمامها ويف اجلهة القضائية ذاتها
عليها يتضح أن للمدع � � ��ى عليها فرعا يف تلك
التي تنتمي إليها تلك احملكمة.
املنطقة؛ مم � � ��ا تنتهي معه الدائ � � ��رة الى احلكم
د .أمين رميس
وينعقد االختص � � ��اص املكاني للمحكمة
مكانيا بنظر الدعوى (راجع:
بعدم اختصاصها
ً
قطاع القانون
الت � � ��ي يق � � ��ع يف دائ � � ��رة اختصاصه � � ��ا مقر
قضية االستئناف رقم  /2539ق لعام 1435ه ،يف
معهد اإلدارة العامة
املدعى عليه ،أو مق � � ��ر فرع اجلهة املدعى
حكم االستئناف رقم  4/335لعام 1435ه ،تاريخ
عليه � � ��ا إن كانت الدعوى متعلق � � ��ة بذلك الفرع ،أو مقر عمل
اجللسة 1435/7/23ه).
املوظ � � ��ف يف الدعوى التأديبي � � ��ة ،وإذا كان املوظف موقوف ًا أو
أم � � ��ا اذا ل � � ��م يك � � ��ن للجهة فرع مس � � ��تقل بدائ � � ��رة اختصاص
مس � � ��جون ًا يكون االختصاص املكاني للمحكمة التي يقع يف
احملكمة؛ فأن االختصاص ينعقد مكاني ًا للمحكمة التي بها
دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه ،ويف جميع األحوال
املرك � � ��ز الرئيس ،ومن تطبيقات الديوان يف ذلك «أن مطالبة
تفص � � ��ل احملكم � � ��ة اإلدارية العليا يف تن � � ��ازع االختصاص بني
املدعي الزام املدع � � ��ى عليها بصرف بدل طبيعة عمل بواقع
محاكم الديوان (راجع املادة  2من الالئحة التنفيذية لنظام
( )%20كأمني مس � � ��تودع وكذلك طلب صرف مكافأة مباشرة
املرافعات أمام الديوان).
أموال عامة ،ينعقد االختصاص املكاني للمحكمة التي يقع
واملستقر نظام ًا يف املرافعات الشرعية ،أن قواعد االختصاص
يف دائرة اختصاصها املركز الرئيس للجهة املدعى عليها أو
املكان � � ��ي غير متعلقة بالنظام العام ،فإن ل � � ��م ُيبد الدفع بها
فروع هذه اجلهة إذا كانت الدعوى متعلقة به ،املدعى عليها
َق َ
بل أي طلب أو دفاع يف الدعوى ،أو ُد ِفع بعدم القبول ،سقط
(املؤسس � � ��ة العامة للتدريب التقني واملهني) مقرها الرئيس
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احل � � ��ق فيها(راجع امل � � ��ادة  75من نظام املرافعات الش � � ��رعية)،
كم � � ��ا أباح املنظم لطريف الدع � � ��وى التداعي إلى محكمة غير
مختص � � ��ة ،بنصه عل � � ��ى أنه «إذا حضر املدع � � ��ي واملدعى عليه
أمام احملكمة من تلقاء نفس � � ��يهما-ولو كانت الدعوى خارج
اختصاصه � � ��ا املكاني-وطلبا س � � ��ماع خصومتهما؛ فتس � � ��مع
احملكمة الدعوى يف احلال إن أمكن ،وإال حددت لها جلس � � ��ة
أخرى(راجع املادة  47من نظام املرافعات الشرعية) «.
قضائيا أم � � ��ام ديوان املظالم أن
وباملقابل فإن املس � � ��تقر عليه
ً
قواعد االختص � � ��اص املكاني تتعلق بالنظام العام ،وتتعرض
لها احملكمة من تلقاء نفس � � ��ها .وم � � ��ن تطبيقات الديوان يف
ذل � � ��ك «والظاهر م � � ��ن وقائع ه � � ��ذه الدعوى ومس � � ��تنداتها أن

يق � � ��ع يف مدينة الرياض ،وليس لها فرع مس � � ��تقل يف مدينة
أبه � � ��ا أي أن مح � � ��ل الدعوى تابع إدار ًيا ملدين � � ��ة الرياض؛ أثر
ذل � � ��ك عدم اختصاص احملكمة اإلداري � � ��ة بأبها مكانيا بنظر
الدعوى(راجع :رقم قضية االستئناف /2258ق لعام 1432ه،
رقم حك � � ��م االس � � ��تئناف /888ا لعام 1435ه ،تاريخ اجللس � � ��ة
1435/2/28ه).
وكعادته يف التيسير على املتقاضني ،فإن ديوان املظالم-عبر
بوابته االلكترونية-قد حدد احملاكم اإلدارية داخل اململكة،
وبي نط � � ��اق اختصاصها املكاني ،يف (الري � � ��اض ،جدة ،أبها،
ًنّ
املدين � � ��ة املنورة ،س � � ��كاكا ،بريدة ،حائل ،عرع � � ��ر ،مكة املكرمة،
جازان ،جنران ،تبوك ،الباحة ،وداي الدواسر) <

التنمية اإلدارية

علماء اإلدارة وروادها
علماء
اإلدارة وروادها هم الرافد
الفكري املتدفق الذي يرتكز عليه تطويرها،
وتقدمي أفكار مبتكرة ترتقي بها.
ويف هذا العدد من «التنمية اإلدارية»،
نقدم لقرائنا «كرس أرغيرس»
أحد هؤالء العلماء والرواد.

كرس أرغيرس
1923 Argyris, Chrisم
k

( )aاملصدر :علماء اإلدارة وروادها يف العالم ،سيرة ذاتية وإسهامات علمية وعملية ،إبراهيم بن علي امللحم.
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ولد «كرس أرغيرس» يف عام 1923م يف نيويورك ،وحصل على درجة
البكالوريوس يف اآلداب من جامعة كالرك عام 1947م ،وحصل على
درجة املاجستير يف الفنون من جامعة «كانساس» عام 1949م ،ثم
حصل على درجة الدكتوراه يف عام 1951م.
ركزت بحوثه األولى على النتائج غير املقصودة لألفراد يف التنظيم
الرسمي ،والقيادة التنفيذية ،ونظام املراقبة ،ونظام إدارة املعلومات،
وكيف يتكيف األفراد مع نتائج هذه املتغيرات ،ثم غير تركيزه إلى
طرق تغيير املنظمات ،خصوص ًا تغيير سلوك املديرين التنفيذيني يف
اإلدارة العليا للمنظمة .هذا اخلط من التفكير والبحث قاده ليركز
على دور العالم االجتماعي كباحث ومتدخل.
ويف العقد املاضي طور مع «دونالد شون» نظرية الفرد واملنظمة
املتعلمة ،والذي أصبح العنصر اإلنساني وليس السلوكي األساس
يف التشخيص والعالج .أعمال «أرغيرس» األخرى تتعلق بدراسة
اإلستراتيجية ،والتغيير والسلوك الدفاعي ،واملنظمة املتعلمة.
مساهماته
فيما يلي عرض موجز ملساهماته وكتبه يف عدة مواضيع:
> التغيير :حيثما اعتمد التغيير الفاعل على مسئولية الفرد؛ فإن
التغيير يف العالقات بني األشخاص وفاعلية الفريق والعالقات بني
الفريق تكون ضرورية قبل حدوث التغيير الهيكلي البنيوي .وعندما
يأتي التشجيع من القمة ويتم تعزيزه بشكل فاعل ومستمر من خالل
سلوك املوظفني ذوي املناصب العليا؛ فإن احلواجز االجتماعية يتم
التغلب عليها بسهولة.
> االتصال :يجب أن ينساب االتصال بشكل حر بني جميع املستويات،
خاصة بني املوظف التنفيذي ومرؤوسيه .وقد وجد أن املوظف
التنفيذي كثير ًا ما يكون منعز ًال عن «العالم احلقيقي» ويخاف
مرؤوسيه من توصيل األخبار السيئة .ومما الشك فيه إن حوسبة
املعلومات ستساعد يف توفير القدر الكامل من املعلومات لكل شخص
يف املنظمة.
> اخلالف :يعتقد «أرغيرس» أن اخلالف عندما يتم التعامل معه

بشكل صحيح ميكن أن ينمي من اخلبرة الشخصية للفرد؛ لذلك
يجب أن يدار اخلالف الذي ينشأ بني أصحاب املصالح اخلاصة؛ من
أجل احلصول على أكبر فائدة ممكنة.
> القيادة :يعتبر القائد فرد ًا يف شبكة من العالقات اإلنسانية،
ويؤكد على عدم وجود أسلوب قيادي واحد يكون فعا ًال ألكثر درجة.
ويعتمد األسلوب على احلالة الكلية؛ وبالتالي فإن القادة الفاعلني
هم القادرون على التصرف وفق العديد من األساليب ،ويكون ذلك
متوقف ًا على املطالب احلقيقية داخل الفريق «القيادة املعتمدة على
الواقع».
> احلوافز :تتأثر احلوافز يف املنظمة بثالثة عوامل ،وهي:
> يوجد نقص وتضارب بني احتياجات الفرد السليم ومطالب
املنظمة.
> أن نتائج هذا االضطراب هي اإلحباط والفشل والنظرة ذات األمد
القصير والتضارب.
> تتسبب طبيعة املبادئ األساسية للمنظمة يف أن يقوم املرؤوس
بتجربة مستوى املنافسة ،والعداء فيما بني املرؤوسني ،وخلق تركيز
يف جزء معني بد ًال من الكل.
> الهيكل :الهيكل التنظيمي عبارة عن إستراتيجية مصممة إلجناز
هدف معني ،وهو يعتقد أنه يجب على املنظمات أن تبني نفسها؛
لتزيد من احتماالت قيام املوظفني باآلتي:
> اكتشاف املنظمة ككل واحد.
> أن يطلب منهم أن يتمتعوا مبسئولية ذاتية وتوجيه ذاتي وحتفيز
ذاتي.
> يطمحون لتحقيق التميز يف حل املشكلة.
> يكافحون إلنقاص السلوك اإللزامي والفوارق التنظيمية وزيادة
الدرجة التي يستطيعون فيها التحكم يف البيئة اخلاصة بهم.
> االنتفاع من قدراتهم ألقصى درجة.
> زيادة نظرتهم الزمنية.

قضية العدد

بعضها حتول ملشكلة إدارية وتنظيمية ال تواكب مستجدات العصر

أهمية تطوير األنظمة واللوائح الحكومية
لمواكبة رؤية المملكة 2030
إعداد  :شقران الرشيدي
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يعد تطوير األنظمة واللوائح يف
القطاع العام محور ًا أساسي ًا ومهم ًا
من محاور حتديث اجلهاز احلكومي وفق
رؤية اململكة ()2030؛ بهدف رفع كفاءة وفعالية
اخلدمات العامة وتسهيل تقدميها للمواطنني
واملقيمني .ويف هذا الشأن تبذل العديد
من اجلهات احلكومية جهود ًا ملموسة
لتحديث وتطوير أنظمتها ملواكبة
املستجدات من حني آلخر ،غير أن
آلية حتديث بعض األنظمة يتطلب
تفعيل أسرع مبا ميكّ ن من حتقيق االستفادة الكاملة منها.
عن أهمية حتديث وتطوير األنظمة احلكومية ملواكبة العصر
ومستجداته ،وهل تقادم بعض هذه األنظمة واللوائح أصبح عائق ًا لتحقيق
األهداف التنموية للدولة؟ استضفنا عدد ًا من املتخصصني ،واملمارسني إلثراء جوانب قضية
هذا العدد.

التنمية اإلدارية

المشاركون في القضية:
< د.عبدالرحمن العريفي
نائب مدير عام معهد اإلدارة العامة
للبحوث واالستشارات

< د.عبدالعزيز داغستاني
عضو مجلس الشورى السابق،
والخبري االقتصادي

< د.فواز الفواز
أستاذ اإلدارة والتخطيط ،عضو هيئة
التدريس بجامعة امللك سعود

< د.عبدالوهاب القحطاني
أستاذ اإلدارة اإلسرتاتيجية وتنمية
املوارد البرشية بجامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن

>> د.عبدالرحمن العريفي :
مجتمعنا م ّر خالل السنوات
األخرية بتغيريات كبرية تتطلب
رؤية جديدة وأنظمة حديثة تالئم
متطلبات الواقع الحايل
ال تتالءم مع الواقع
يف الس � � ��ياق ذات � � ��ه يق � � ��ول د.عبدالرحمن
العريفي ،نائب مدير ع � � ��ام معهد اإلدارة
العام � � ��ة للبح � � ��وث واالستش � � ��ارات « :لقد
ساهم التأخر يف حتديث بعض األنظمة
واللوائ � � ��ح يف القط � � ��اع احلكومي بش � � ��كل
سلبي يف كفاءة العمل واألداء احلكومي،
وقدرت � � ��ه على خدم � � ��ة عمالئه بالش � � ��كل
والوقت املناس � � ��بني ،حي � � ��ث إن عمر بعض
األنظمة واللوائ � � ��ح املطبقة حالي ًا جتاوز
عاما .تغيرت خاللها ظروف وطبيعة
ً 40
عمل تلك اجلهات بش � � ��كل جذري؛ فعلى
س � � ��بيل املث � � ��ال لوائ � � ��ح ش � � ��غل الوظائ � � ��ف
املعتمدة ضمن موازنة اجلهاز احلكومي
– والت � � ��ي تعم � � ��ل حالي � � � ًا وزارة اخلدم � � ��ة
املدنية مشكورة على حتديثها – ساهمت
تأخس � � ��ر إجراءات التعي �ي ��ن؛ وبالتالي
يف ُّ
س � � ��اهمت يف ضي � � ��اع فرص � � ��ة اس � � ��تقطاب
الكفاءات الوطنية املناسبة ،بل إن بعض
ش � � ��روط الالئحة تعيق تعيني خبرات قد

21
العدد  - 155ذو الحجة 1439هـ

مشكلة وأمثلة
ي � � ��رى عدد من خب � � ��راء اإلدارة والتخطيط
يف اململك � � ��ة أن معظم األنظم � � ��ة ،واللوائح،
والقوان �ي ��ن ،والتش � � ��ريعات احمللي � � ��ة ل � � ��م
تتغي � � ��ر عما أسس � � ��ه ووضع � � ��ه رواد التنمية
قبل نحو خمس � � ��ة عقود منذ الس � � ��تينيات
والس � � ��بعينيات امليالدية من القرن املاضي
عند بدء نش � � ��وء أجهزة الدولة ،حيث كانت
يف حينها متماش � � ��ية ومناس � � ��بة لعصرها،
وس � � ��اهمت بش � � ��كل كبي � � ��ر يف نق � � ��ل اجلهاز

احلكوم � � ��ي إلى مرحلة متقدم � � ��ة؛ إال أنها
بع � � ��د عق � � ��ود ،وم � � ��ع غي � � ��اب احل � � ��رص على
تطويرها مبا يواكب املستجدات التي مرت
بها الدولة واملجتمع حتولت إلى مش � � ��كلة
إدارية وتنظيمية معيقة لكثير من جوانب
التنمية يف القطاع احلكومي.
فعلى س � � ��بيل املث � � ��ال ال احلص � � ��ر؛ كان من
ضم � � ��ن أنظم � � ��ة التعاق � � ��د م � � ��ع الش � � ��ركات
األجنبي � � ��ة لتنفيذ املش � � ��اريع احلكومية أن
تلتزم الشركة بتدريب عدد من السعوديني
عل � � ��ى التقني � � ��ات احلديثة الت � � ��ي متتلكها
الش � � ��ركة وتوظفه � � ��م فيه � � ��ا؛ ويف حال عدم
تنفيذ هذا البند تضطر الشركة املتعاقدة
دف � � � َع نس � � ��بة  %10للدول � � ��ة ،وه � � ��ذا اجلزاء
أصبح مخرج ًا للشركات من هذا اإللتزام؛
فأصبح � � ��ت الش � � ��ركات تتق � � ��دم للمناقصة
احلكومية بس � � ��عر مضاف إليه مبلغ ،%10
ويف نهاي � � ��ة العق � � ��د تعيد هذه ال � � �ـ %10إلى
احلكوم � � ��ة وتخلي مس � � ��ؤوليتها ،وظل هذا
النظام قائم ًا منذ سنوات طويلة لم ُيطور
للتصدي لهذا التحايل الواضح.
وم � � ��ن األمثلة كذلك عل � � ��ى أن تقادم بعض
األنظمة حوله � � ��ا لعائق تنم � � ��وي كبير هو
ما كش � � ��فته نتائج دراس � � ��ة بحثية بعنوان:
«تقيي � � ��م دور األجه � � ��زة الرقابي � � ��ة يف رف � � ��ع
مس � � ��توى النزاهة والش � � ��فافية يف األجهزة
احلكومي � � ��ة يف اململكة» ،قدمها عضو هيئة
التدريب مبعه � � ��د اإلدارة العام � � ��ة الباحث
د.أحمد الت � � ��راس ،إن الس � � ��بب الرئيس يف
زيادة مستويات الفس � � ��اد يف اململكة يرجع
إل � � ��ى تق � � ��ادم األنظم � � ��ة واللوائ � � ��ح املنظمة
للعم � � ��ل احلكومي ،وع � � ��دم فاعلية اآلليات
احملددة لتنفيذها على أرض الواقع.

قضية العدد
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>> د.عبدالعزيز داغستاني:

>> د.عبدالوهاب القحطاني:

البد من إعادة دراستها وتحديثها
وفق طموحات رؤية اململكة
 2030وبرنامج التحول
الوطني 2020

البريوقراطية هي العقبة األوىل
يف طريق التطور وأغلب الوزارات
شغلها الشاغل تطبيق
اإلجراءات ال تحقيق األهداف

يرى املس � � ��ؤولون يف اجلهات احلكومية
مناسبتهم للوظيفة».
ويضي � � ��ف د.العريف � � ��ي مؤك � � ��د ًا على أن
برام � � ��ج ومش � � ��اريع خط � � ��ط التنمي � � ��ة
اخلمس � � ��ية ركزت من � � ��ذ تطبيقها بداية
السبعينيات امليالدية على قطاعات عدة
يف الصناعة ،ومج � � ��االت التعليم العام،
والتعلي � � ��م اجلامعي ،وطرق املواصالت،
واإلس � � ��كان ،وتخطي � � ��ط امل � � ��دن وكل ما
يتعلق بالبنية التحتية؛ بهدف رفاهية
املواطن وراحته واس � � ��تدامة االستفادة
من كل البرامج واملش � � ��اريع املنفذة ،وال
ش � � ��ك أن مجتمعنا م ّر خالل الس � � ��نوات
األخي � � ��رة بتغييرات كبي � � ��رة اجتماعية،
وسياس � � ��ية ،واقتصادي � � ��ة تتطل � � ��ب معه
رؤي � � ��ة أخ � � ��رى تس � � ��تطيع التعام � � ��ل مع
ه � � ��ذه املتغي � � ��رات ،وتعب � � ��ر بالوط � � ��ن إلى
مستقبل مشرق إن ش � � ��اء اهلل .وهذا ما
تعكس � � ��ه رؤي � � ��ة اململك � � ��ة  2030وأهدافها
االستراتيجية ،والتي يتطلب تنفيذها

حتديث اللوائح واألنظمة ذات العالقة؛
لتواك � � ��ب تطلع � � ��ات الرؤي � � ��ة ولتتالءم مع
الواقع احلالي إلس � � ��تراتيجيات وأهداف
اجلهاز احلكومي.
تقادم وضعف
وي � � ��رى د.عبدالعزي � � ��ز داغس � � ��تاني ،عضو
مجل � � ��س الش � � ��ورى الس � � ��ابق ،واخلبي � � ��ر
االقتص � � ��ادي ،أن تقادم بع � � ��ض األنظمة
واللوائ � � ��ح احلكومي � � ��ة س � � ��اهم يف ضعف
كف � � ��اءة توظي � � ��ف اإلمكانات وامل � � ��وارد يف
حتقيق األهداف التنموية يف الدولة.
ويقول د.داغس � � ��تاني« :هناك الكثير من
األنظم � � ��ة واللوائ � � ��ح يف القط � � ��اع الع � � ��ام
الت � � ��ي تتطل � � ��ب املرحل � � ��ة احلالي � � ��ة إعادة
دراس � � ��تها وحتديثها مبش � � ��اركة مختلف
اجله � � ��ات احلكومي � � ��ة ،وف � � ��ق آلي � � ��ة عمل
تناس � � ��ب املرحل � � ��ة املقبل � � ��ة ،وطموح � � ��ات
وتوجه � � ��ات رؤية اململك � � ��ة  2030وبرنامج
التح � � ��ول الوطني  ،2020من خالل قيادة
عملي � � ��ات التغيي � � ��ر ،والتطوير املس � � ��تمر

للوائ � � ��ح والقوانني العامة ،وإعادة تنظيم
الهي � � ��اكل التنظيمية للوزارات ،والهيئات،
واملصالح ،واجله � � ��ات احلكومية ،وتعديل
مسارات العمل ،وترسيخ القيم واملفاهيم
ومب � � ��ادئ العم � � ��ل املؤسس � � ��ي يف القط � � ��اع
العام لتحسني وتسريع تقدمي خدماتها
للمستفيدين».
إدارة جيدة
وم � � ��ن جانب � � ��ه ،يش � � ��ير د.ف � � ��واز الف � � ��واز،
أس � � ��تاذ اإلدارة والتخطي � � ��طُ ،عضو هيئة
التدري � � ��س بجامعة امللك س � � ��عود ،إلى أن
القط � � ��اع احلكومي ال ي � � ��زال يعاني تقادم
األنظم � � ��ة واللوائ � � ��ح والقواع � � ��د املنظمة
للعمل ،فما كان ُينجز يدوي ًا يف الس � � ��ابق
ال يناس � � ��ب حالي ًا عصر احلاس � � ��ب اآللي
واإلنترنت الس � � ��ريع ،ع �ل ��او ًة على ضعف
صياغة األنظمة املعمول بها وازدواجيتها
وتداخله � � ��ا وبطء عملي � � ��ات املراجعة لها،
وط � � ��ول وتعقيد اإلجراءات ،وغياب نقطة
محورية للتنس � � ��يق واملتابع � � ��ة ،والتحول
إلى إدارة أزمات؛ ما أثّر س � � ��لب ًا يف مستوى
أداء القطاع احلكومي ،وتقدمي اخلدمات
العامة.
ويتابع ،قائ ًال« :هذا املش � � ��روع التطويري
لألنظم � � ��ة ل � � ��ن يتطل � � ��ب حتقيق � � ��ه زمنًا
طوي ًال ،وال أموا ًال طائلة؛ بل يحتاج إلى
إدارة جيدة تس � � ��تطيع أن حت � � ��دد العوائق
وتص ِّوب وحتدث القدمي من األنظمة وما
ال ميت منها بصلة للعصر احلديث .وال
أتصور أنه ميكن حتقيق معظم التزامات
الرؤية الكثيرة دون إجناز مشروع حتديث
وتطوير األنظمة احلكومية».
جتاوزها الزمن
ويلتقط أط � � ��راف احلديث د.عبدالوهاب

التنمية اإلدارية

>> د.فواز الفواز :
نحتاج إىل إدارة متمكنة تستطيع
أن تح ِّدد العوائق وتحدث القديم
من األنظمة وتلغي ما ال يمت
بصلة للعرص الحديث
القحطاني ،أستاذ اإلدارة االستراتيجية
وتنمي � � ��ة امل � � ��وارد البش � � ��رية بجامع � � ��ة
املل � � ��ك فه � � ��د للبت � � ��رول واملع � � ��ادن .قائ ًال:
«البيروقراطي � � ��ة العقيم � � ��ة ه � � ��ي العقبة
األول � � ��ى يف طريق � � ��ة التنمي � � ��ة والتطور؛

احلكومي � � ��ة للعبور إلى املرحل � � ��ة املقبلة
كم � � ��ا فعل � � ��ت قطاع � � ��ات الصناع � � ��ات
البتروكيماوي � � ��ة ،واالتصاالت واملصارف،
وش � � ��ركات األلب � � ��ان ،واألغذي � � ��ة الكبيرة،
وغيره � � ��ا .ومن هنا تأت � � ��ي أهمية تطوير
األنظم � � ��ة كبداية جادة للتوس � � ��ع ،وبناء
كيان � � ��ات كبيرة ناجحة تق � � ��دم اخلدمات
العام � � ��ة ب � � ��كل يس � � ��ر وس � � ��هولة للمواطن
واملقيم فالبيروقراطية القدمية واملعيقة
تنمي الهدر ،وتعزز الفساد يف املؤسسات
العامة للدولة».
ويقول« :أمتن � � ��ى أن ينتهي زمن اإلدارات
احلكومي � � ��ة املترهل � � ��ة يف مختلف املدن،
واملناط � � ��ق ،وأن يت � � ��م تغيي � � ��ر األنظم � � ��ة،
وتقليل اإلجراءات التي تتطلب إمضاء
أغلب مس � � ��ؤولي اجله � � ��از احلكومي على

كل ش � � ��اردة وواردة؛ لك � � ��ي تنج � � ��ز معاملة
املواطن ،وهي إج � � ��راءات جتاوزها الزمن
وال جتدها يف الدول املتقدمة».
«توس � � ��ع
ويخت � � ��م د.القحطان � � ��ي بقولهُّ :
نش � � ��اطات األجهزة احلكومي � � ��ة وتعددها
يس � � ��تلزم بالض � � ��رورة تطوي � � ��ر لألنظم � � ��ة
واللوائ � � ��ح واإلجراءات مبا يتناس � � ��ب مع
حتقيق األهداف العامة ألجهزة الدولة
املختلف � � ��ة .واألم � � ��ر ال يتطل � � ��ب إنفاق � � � ًا
حكومي � � � ًا عالي � � � ًا؛ فقط تنظي � � ��م وإعادة
هيكل � � ��ة عديد من القطاع � � ��ات ،واللوائح
واإلجراءات بشكل مستمر؛ للتكيف مع
املعطيات والظروف واملتغيرات احلديثة
فاألنظمة والتنظيمات أداة إستراتيجية
فاعلة يف رفع الكفاءة لتحقيق األهداف
الطموحة <
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فعم � � ��ر معظم أجه � � ��زة الدول � � ��ة ووزاراتها
أكثر من نصف قرن ،اس � � ��تهلت خدماتها
بإج � � ��راءات يدوي � � ��ة وورقية بس � � ��يطة غير
معق � � ��دة ،ثم أصبحت تس � � ��تغرق املعاملة
الواح � � ��دة وقت ًا طوي ًال ومعقد ًا إلجنازها،
وكثي � � ��ر م � � ��ن املوظف �ي ��ن واملس � � ��ؤولني يف
وجهدا
القطاع احلكومي ميض � � ��ون وقتً ا
ً
أطول يف س � � ��بيل إجن � � ��از معاملة واحدة؛
بسبب كثرة اإلجراءات ،وتعقيد اللوائح،
وأصبح الشغل الشاغل ألغلب مؤسسات
الدولة االهتم � � ��ام بتطبيق اإلجراءات ال
حتقيق األهداف التي ُأسست من أجلها،
ول � � ��م يعد كثي � � ��ر منه � � ��ا يالئ � � ��م توجهات
وأساليب اإلدارة احلديثة».
ويضي � � ��ف« :ال ب � � ��د أن يتط � � ��ور املفه � � ��وم
الع � � ��ام لدور الدولة ع � � ��ن النمط القدمي،
فقد أش � � ��غلت قطاع � � ��ات الدولة نفس � � ��ها
بتفاصي � � ��ل إدارة احلي � � ��اة اليومي � � ��ة
للمواطن ،واس � � ��تنزفت جهودها يف ذلك،
وه � � ��ذا لم يعد ممكن ًا حالي ًا يف ظل تزايد
أعداد الس � � ��كان وارتفاع سقف توقعاتهم،
وتغير الظ � � ��روف ،واملعطي � � ��ات؛ وبالتالي
الب � � ��د من تطوير األنظمة والتش � � ��ريعات

سيرة في اإلدارة
تفان وإخالص .ويف هذا
إن مسيرة اإلدارة والتنمية اإلدارية يف وطننا احلبيب حافلة بنماذج مشرفة ،أسهمت يف هذه املسيرة بكل ٍ
العدد نستعرض بعض جتارب د  .إبراهيم املنيف  -رحمه اهلل.

د.إبراهيم المنيف وعمله بمعهد اإلدارة العامة
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ب��ن سعود الدغيثر ال��ذي ال ش��ك كما عرفت الح�ق� ًا أنه
يف أح��د األي ��ام اط�ل�ع��ت ع�ل��ى إع�ل�ان بالصحف احمللية،
فوجئ بقدراتي اللغوية؛ فصدر قرار املدير العام باملوافقة
وكانت املصادفة بوجود وظائف يف معهد اإلدارة العامة
على تعييني يف اليوم نفسه الذي تقدمت فيه للوظيفة.
ال��ذي ك��ان يحتل أح��د أدوار مبنى وزارة املالية احلالي.
مكتبة املعهد
ك��ان ه��ذا اإلع�ل�ان م�ف��اج��أة م��ذه�ل��ة؛ ألن اإلع�ل�ان��ات عن
ل��م أم �ك��ث ب �ه��ذه ال��وظ�ي�ف��ة إال ش �ه��ور ًا ث�لاث��ة ،وع �ل��ى إثر
وظائف حكومية كانت شحيحة للغاية إلى أبلغ احلدود
ذلك مت تعييني أمين ًا ملكتبة املعهد احلديثة العهد .كان
يف سنوات التقشف ،ويتقدم إلى أية وظيفة يتم اإلعالن
اهتمام املدير العام فهد الدغيثر ال يوصف بناء مكتبة
عنها ما ال يقل عن مائة متقدم.
حتتوي على أهم املراجع العربية القليلة جد ًا واألجنبية
كانت مرحلة مهمة يف تاريخ التنمية والتطوير اإلداري
يف اإلدارة واالقتصاد ،وقابل هذه الرغبة شاب متحمس
السعودي عندما دعا امللك فيصل البنك الدولي ومؤسسة
للعمل ال� ��دؤوب ،وال �ق��ادر على م��راس�ل��ة آالف الناشرين
«فورد» إلى دراسة الواقع املتدني لإلدارة؛ لتقدمي احللول
ب�ط�ب��اع��ة ال��رس��ائ��ل ،وط �ل��ب ه��ذه ال�ك�ت��ب احل��دي�ث��ة ودفع
املمكنة لإلصالح اإلداري واملالي يف عام 1961م؛ نتج عن
قيمتها.
ه��ذه ال��زي��ارة االس�ت�ش��اري��ة إن �ش��اء معهد اإلدارة العامة،
ك ��ان ع�م�ل�ن��ا ب��وص�ف�ن��ا ف��ري �ق � ًا وج � ��زء ًا م��ن ص��ال��ة املكتبة
وحضور مستشاري مؤسسة «فورد» ،وإنشاء اإلدارة املركزية
الكبيرة ومنارس عملنا دون قواطع أو حوائط ،بينما يفد
للتنظيم واألساليب بوزارة املالية ،كما مت إنشاء برنامج
إلى املكتبة طالب املعهد املقرر عليهم قراءة بعض كتب
اللغة اإلجنليزية ومدته سنتان يف معهد اإلدارة العامة،
اإلدارة .كان املكان دون شك يؤهلنا ألن نعمل بصفة فريق
وكل ذلك يف عام 1963 -1962م.
ول��م يكن األم��ر مستحدث ًا بالنسبة إل��ى ،ك��ان��ت املكاتب
كانت الوظيفة املعلن ه��ي وظيفة «مساعد م��درس لغة
املفتوحة تعتبر النموذج األمريكي الذي بدأ ينتقل إلى
إجنليزية» باملرتبة اخلامسة ومتطلباتها شهادة جامعية
جميع أنحاء العالم.
أو ثانوية مع خبرة م��دة خمس
ك��ان عملنا بصفة ف��ري��ق منصب ًا على
س �ن��وات م��ع إج� ��ادة مم �ي��زة للغة
حت �ق �ي��ق رؤى ورس ��ال ��ة وه � ��دف اإلدارة
اإلجن �ل �ي ��زي ��ة .ك �ن��ت ع �ل��ى يقني
العليا ال�ت��ي أعطتني ب��وص�ف��ي مدير ًا
ب��أن �ن��ي م��ؤه��ل ل �ه��ذه لوظيفة؛
وأم �ي �ن � ًا ل�ل�م�ك�ت�ب��ة ك��اف��ة امل � ��وارد املالية
حيث إنني أحمل الثانوية العامة
املمكنة لالستحواذ على جميع الكتب
وال��دب �ل��وم ال �ع��ال��ي يف احملاسبة
يف اإلدارة ،ول ��وال ه��ذا ال��دع��م السخي
وإدارة املكاتب ،وأجيد الطباعة
أعوام 1966م و1967م و1968م ملا وصلت
العربية واإلجنليزية بسرعة مع
م�ك�ت�ب��ة م�ع�ه��د اإلدارة ال �ع��ام��ة لتكون
إجادة اللغة اإلجنليزية.
امل�ك�ت�ب��ة األول� ��ى م��ن ن��وع �ه��ا يف العالم
ل��ن أن �س��ى م��ا ح�ي�ي��ت مقابلتي
املنيف
د.إبراهيم
العربي حتى اآلن.
معالي املدير العام األستاذ فهد
( )aمن كتاب ،النفط  ...الطفرة  ...الثروة خمسون عام ًا يف اإلدارة التنفيذية .تأليف :د.ابراهيم عبداهلل املنيف.

مقال
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حوكمة احلوكمة

،،

 kعضو هيئة التدريب  -قطاع اإلقتصاد وامليزانية  -معهد اإلدارة العامة
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عرب عن املصطلح اإلجنليزي «-»Governanceيف التعبير عن التوجهات احلثيثة صوب
كثر يف اآلونة األخيرة اس � � ��تخدام مصطلح «احلوكمة»-ا ُمل ً
تعزيز الش � � ��فافية ،واالفصاح ،واملساءلة ،والرقابة ،واملشاركة يف جميع األنش � � ��طة االقتصادية داخل الدولة؛ كوسيلة فعالة لضمان حتقق الكفاءة
ومستداما
مرتفعا
االقتصادية يف هذه األنش � � ��طة ،وضمان حتقيق النمو املس � � ��تدام .فمن املعلوم أنه ال ميكن ألي اقتصاد حديث أن ُيحقق معد ًال
ً
ً
للنمو ،دومنا حتقيق الكفاءة يف إدارة موارده االقتصادية النادرة.
ومع تعاظم حاجة الدول النامية لرفع كفاءة أنش � � ��طتها االقتصادية؛ كان من املنطقي أن تبحث هذه الدول لنفس � � ��ها عن طريق ينتهي بها إلى
عالم «االقتصاد احملوكم» ،وس � � ��واء كانت احلوكمة خاصة بالش � � ��ركات أو بالقطاع العام ،أرى أن هناك خمس مالحظات يتعني أخذها يف االعتبار؛
حتى يصبح ثوب «احلوكمة الرشيدة» مالئم ًا خلصوصية الدول العربية ،وهي كالتالي:
املالحظة االولي :ال حوكمة رش � � ��يدة بدون تكنولوجيا متطورة .فعندما تكون الش � � ��فافية واإلفصاح ضمن املمارس � � ��ات الرئيسة للحوكمة ،ومبا أن
التكنولوجيا هي األداة األكثر فاعلية يف الربط بني أطراف أي منظومة؛ فإن الدول العربية مدعوة لتطوير ال ُبنى التكنولوجية يف مؤسس � � ��اتها
العامة ،ولتيس � � ��ير حصول املؤسس � � ��ات اخلاصة على هذه التكنولوجيا؛ حتى تتمكن املؤسسات العامة واخلاصة من حتقيق الشفافية واإلفصاح.
ومن أوضح األمثلة على أهمية التكنولوجيا يف تعزيز الشفافية واإلفصاح ،أن اجلهد الضريبي (نسبة الضرائب إلجمالي الدخل الوطني) ألي
دولة عربية ،س � � ��ينمو عندما تقل عمليات التهرب الضريبي .ولن ينكمش هذا التهرب إذا لم يتطور
النظام الضريبي تكنولوج ًيا ،وإذا لم تُربط جميع مكونات هذا النظام تكنولوج ًيا فيما بينها.
املالحظ � � ��ة الثانية :يف حوكمة الش � � ��ركات ،الرقابة اخلارجية ال تعني التقيي � � ��د ،وخصوصا «الرقابة
الواعية» من جانب األجهزة احلكومية .فرقابة الدولة على أنش � � ��طة الش � � ��ركات اخلاصة التمويلية
يف البورصة ويف اجلهاز املصريف ،واالس � � ��تثمارية يف قطاعات اإلنتاج املادي واخلدمي ،والتش � � ��غيلية
يف أس � � ��واق الس � � ��لع واخلدم � � ��ات ،ال يجوز أن ينظ � � ��ر إليها على أنه � � ��ا معوق ملناخ االس � � ��تثمار .فاملناخ
اجل � � ��اذب لالس � � ��تثمار ،هو ذلك املن � � ��اخ الذي تتحقق فيه العدالة يف «س � � ��وق» الفرص االس � � ��تثمارية،
وتنتفي فيه محفزات الفس � � ��اد واحملس � � ��وبية .ولن يحدث ذلك دون رقابة حكومي � � ��ة واعية بأولويات
التنمية املس � � ��تدامة .املالحظة الثالثة :يف محاوالت تطوير أنشطة القطاع العام ،احلوكمة ال تعني
اخلصخصة؛ ذلك أنه بسبب تزامن دعوات احلوكمة مع إجراءات طرح بعض الشركات للخصخصة
k
د .محمد صالح عفيفي
(الكلية أو اجلزئية) ،حدث تداخل ش � � ��ديد ،وخلط واضح ب �ي ��ن مصطلحي اخلصخصة واحلوكمة.
وألن اخلصخصة ليس � � ��ت بالضرورة مدخ ًال لتحقيق الكف � � ��اءة االقتصادية؛ فال بديل إذن عن فض
االشتباك بينها وبني احلوكمة؛ حتى نحافظ على نقاء مصطلح احلوكمة .وعموما ،ولكي نتجنب
ه � � ��ذا التداخل واخللط ،فإن أجهزة تطبي � � ��ق احلوكمة يف القطاع العام يجب أن تُعلي هدف حتقيق
الكف � � ��اءة االقتصادية دون غيره م � � ��ن األهداف .املالحظة الرابعة :يف اإلنفاق العام ،حوكمة احلماية
االجتماعي � � ��ة وأنظمة الضمان االجتماعي ال تعني تقليل ال � � ��دور االجتماعي للحكومة .فإذا كانت
األخ �ل ��اق وحدها ال تبرر اإلنف� � ��اق على الضمان االجتماعي ،ولكن هذا الضم� � ��ان يجد تبرير ًا قوي ًا ثوب احلوكمة،
عد كافي ًا بأن يقتصر هدف حوكمة النفقات العامة
لدوره يف استدامة النمو االقتصادي؛ فإن ذلك ُي ٌ
على األنشطة االجتماعية ،يف أن تذهب هذه النفقات ملستحقيها ،ويف معاجلة مشكلة تسربها لغير بشكله املستورد من
مستحقيها .املالحظة اخلامسة :لن ُيكتب النجاح لنموذج احلوكمة إال إذا وضع هدف حماية البيئة اخلارج ،لن يالئم
نصب عينيه دائم ًا .فعندما تهمل برامج احلوكمة يف بلداننا العربية هدف حماية املوارد الطبيعية
من النضوب ،وحماية املناخ من التلوث؛ س� � ��تتراجع قدرتها على تعزيز الكفاءة االقتصادية ،وسيقل البلدان العربية إال
دورها يف حتقيق النمو االقتصادي املستدام .وكيف ال ،وأغلب االقتصاديات العربية تعتمد ،بصورة إذا ُأعيد حياكته
أساس� � ��ية ،يف توليد ناجتها الوطني على أنشطة الزراعة احلساسة للتغيرات البيئية ،وعلى أنشطة ليراعي ما بها من
االستخراج املهددة دائم ًا بالنضوب؟
وألني أعتقد أن حوكمة كافة األنش� � ��طة االقتصادية يف الدول العربية ،باتت مدخل رئيس لتحقيق خصوصية
طف � � ��رة يف النم � � ��و االقتصادي يف هذه البل � � ��دان ،فإني ،يف الوقت ذاته ،أرى أن ثوب احلوكمة ،بش � � ��كله
املستورد من اخلارج ،لن يالئم هذه البلدان؛ إال إذا ُأعيد حياكته ليراعي ما بها من خصوصية ،وهو
عني ما أقصده من حوكمة احلوكمة <

تقرير

االهتمام يتزايد ب�إدارته وتطوير مكوناته يف ع�صر املعلوماتية واالقت�صاد التناف�سي

رأس المال الفكري  ..الثروة الحقيقية للمنظمات
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إعداد  :د.أحمد زكريا أحمد
�أ�صبح ر�أ�س املال احلقيقي للمنظمات املختلفة هو ر�أ�س املال الفكري الذي �إذا نظرنا وتفح�صنا مكوناته وماهيته الت�ضح لنا مكانته
الع�صرية املتميزة يف جناح هذه املنظمات وتطويرها وحتفيز ودعم عمليات االبتكار والإبداع والتجديد ،واجلودة ال�شاملة ،وجودة
الأداء ،والتغيري ،والقدرة على حتويل املعرفة �إىل قيمة ،واجل�سر املتني ما بني القيمة ال�سوقية لتلك املنظمات والقيمة الدفرتية
لأ�صولها ،كما �أن العمر الإنتاجي لر�أ�س املال الفكري يف تزايد م�ستمر طاملا هناك اهتمام بالإبداع ،وزيادة مهارات ومعارف من�سوبيها.
ففي ع�صر املعلوماتية واملناف�سة املحتدمة بني هذه املنظمات يبقى ر�أ�س املال الفكري هو �سر كفاءتها وجناحها وا�ستمراريتها،
واكت�سابها امليزة التناف�سية التي تدعم اهتمامها اجلاد بعمالئها واحلر�ص عليهم .وقد �أ�صبح فر�س الرهان يف �سباق التطوير ،والتميز،
واال�ستمراية ،وهو ما ن�سلط عليه ال�ضوء يف هذا التقرير.

التنمية اإلدارية

مكونات الثروة القومية وأهم موجودات
الشركات واملجتمع ،بعد ذلك أصبح رأس
امل��ال ممث ًال بالنقد وامل��وج��ودات الثابتة
هو أهم مكونات الشركات واملجتمع ،أما
اآلن فقد ح��ل محل امل�ص��ادر الطبيعية
وال�ن�ق��د وامل ��وج ��ودات ال�ث��اب�ت��ة رأس املال
الفكري ال��ذي ُيعد أه��م مكونات الثروة
القومية وأغلى موجودات الشركات».
مراحله وأبعاده
ويرصد «زرزار» يف دراسته بعنوان« :إدارة
وق� �ي ��اس رأس امل � ��ال ال �ف �ك ��ري» املراحل
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نستهل حديثنا ع��ن رأس امل��ال الفكري
ب��ال �ت��أك �ي��د ع� �ل ��ى أن � ��ه م� ��ن االجت� ��اه� ��ات
اإلداري� � � � � � ��ة وامل� � ��وض� � ��وع� � ��ات امل � �ع� ��اص� ��رة؛
ل��ذل��ك م ��ازال ه�ن��اك ن��وع م��ن الغموض
ح��ول��ه ،وت �ع��ددت تعريفاته ،وق��د اجتهد
امل�ت�خ�ص�ص��ون واخل� �ب ��راء واألكادمييون
يف إب��راز االخ�ت�لاف��ات ،وكذلك العالقات
بينه وب�ي�ن غ�ي��ره م��ن امل�ف��اه�ي��م يف عالم
اإلدارة؛ ك ��اإلب ��داع ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي ،وجودة
األداء املؤسسي ،وإدارة املعرفة ،واجلودة
الشاملة ،وامل�ي��زة التنافسية ،وكونه أداة
إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م �ه �م��ة ،وغ �ي��ره��ا .وجتدر
اإلشارة إلى استخدام العديد من اخلبراء
ع��دد م��ن التسميات ل�ل��دالل��ة على رأس
املال الفكري؛ كرأس املال املعريف ،ورأس
املال الالملموس ،أو األصول غير املادية.
فهو القيمة االق�ت�ص��ادي��ة ل�لأص��ول غير
امللموسة (أص ��ول امل�ع��رف��ة) يف املنظمة؛
سواء رأس مالها اإلنساني ،أو الهيكلي،
أو العالقاتي.
مكوناته واستخدامه
ومن هذا املنطلق ،فإن رأس املال الفكري
يتكون من ثالثة مكونات رئيسة :أولها
رأس املال البشري الذي يتضمن املوارد
اإلن �س��ان �ي��ة داخ � ��ل امل �ن �ظ �م��ات ،ويشمل
أيض ًا الزبائن واملوردين وشركاء األعمال
م ��ن خ��ارج �ه��ا ،وه ��و ع� �ب ��ارة ع ��ن املعرفة
واملهارة والكفاءات واخلصائص األخرى
املتجسدة يف األفراد ،والتي مت اكتسابها
م��ن خ�لال حياتهم وتستخدم يف إنتاج
املنتجات ،والثاني هو رأس املال املنظمي
أو الهيكلي الذي ميثل قدرة املنظمة على
تلبية متطلبات السوق وحتريك تطوير
امل �ب��ادرات م��ن خ�لال األخ��ذ يف االعتبار
التوقعات اجلديدة ،واالعتراف باألفكار

وامل�ف��اه�ي��م اجل��دي��دة واألدوات املتكيفة
مع التغير ،ويشير إلى نظم وتكنولوجيا
املعلومات ومستودعات البيانات وحقوق
ملكية البرامج والنظم وشبكات التوزيع
وس�لاس��ل ال�ت��وري��د ،وث��ال��ث ه��ذه املكونات
ه��و رأس امل ��ال ال�ع�لاق��ات��ي ال ��ذي يتحدد
يف م�ج�م��وع امل�ع�ل��وم��ات ح��ول ال��زب��ائ��ن أو
العمالء وعالقاتهم مع املنظمة.
وي�ت�ف��ق األك��ادمي �ي��ون واخل �ب��راء ع�ل��ى أن
فكرة رأس املال الفكري نشأت عن طريق
م��دي��ر ش��رك��ة  Johnsonvilleلألطعمة
وي��دع��ى  Ralph Stayerال ��ذي ك��ان أول
م��ن أط�ل�ق��ه ع��ام 1990م ،وه��و م��ا يؤكده
ب��اح �ث��ون م�ث��ل د.ع �ب��دال��رح �م��ن هيجان،
وعياشي زرزار عندما حت��دث��ا ح��ول هذا
األمر ،وذكرا مقولة هذا املدير الذي قال:
«يف السابق كانت املصادر الطبيعية أهم

>> رالف ستاير:
رأس املال الفكري أهم
مكونات الثروة القومية
وأغلى موجودات
الشركات

تقرير

>> يعتبر أداة مهمة يف
تطوير اإلستراتيجيات
وحتقيق امليزة
التنافسية للمنظمات
ال �ث�ل�اث ال �ت��ي م �ه��دت ل �ظ �ه��ور رأس املال
ال �ف �ك ��ري وس ��اه �م ��ت يف ت �ط ��وي ��ره وبناء
استخدامه يف اآلتي :املرحلة األولى وهي
م��رح�ل��ة االه �ت �م��ام مب��دى ال�ق��اب�ل�ي��ة لدى
العنصر البشري سواء القابلية الفكرية
أو اجلسدية أو القابلية ألداء مهام معينة،
وه ��ي امل��رح �ل��ة ال �ت��ي ام �ت ��دت م ��ن القرن
السابع عشر إلى نهاية سبعينيات القرن
ال�ع�ش��ري��ن .بينما ك��ان��ت امل��رح�ل��ة الثانية
ع �ب��ارة ع��ن تلميحات امل�ف�ه��وم وتوجهات
االهتمام بالقابلية الذهنية ،وقد امتدت
ه� ��ذه امل��رح �ل��ة م ��ن ب ��داي ��ة الثمانينيات
واس�ت�م��رت إل��ى ب��داي��ات التسعينيات من
القرن العشرين .وحتددت املرحلة الثالثة
يف تكثيف اجلهود البحثية ووالدة نظرية
رأس امل��ال الفكري ،وتتبلور هذه املرحلة
يف م �ن �ت �ص��ف ال �ت �س �ع �ي �ن �ي��ات م ��ن القرن
العشرين ،والتي ارتكزت على الفرضيات
ال �ت��ال �ي��ة :أن ق �ي �م��ة رأس امل� ��ال الفكري
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ك �م��وج��ود غ �ي��ر م �ل �م��وس ي �ت �ج��اوز قيمة
امل ��وج ��ودات امل�ل�م��وس��ة ب �ع��دة م� ��رات ،وأنه
هو امل��ادة األم التي تتولد منها النتائج
املالية ،وأن املقياس املالي له ميثل الفرق
بني القيمة الدفترية للشركة وقيمتها
السوقية ،وه��و أداة حتليل إستراتيجي،
وإذا تراكم يزيد من إنتاجية املنظمات.
وح�ت��ى تتضح أب�ع��اد وم�ف�ه��وم رأس املال
الفكري؛ فإن اخلبراء يفرقون بينه وبني
رأس املال املادي كالتالي :بينما رأس املال
امل ��ادي ه��و يف حقيقته م ��ادي وملموس
جن��د أن ال�ف�ك��ري غير م�ل�م��وس ،واملادي
يرتكز على املاضي بينما الفكري يتوجه
نحو املستقبل ،كما أن امل��ادي هو تكلفة
ويف املقابل فإن الفكري هو قيمة ،واملادي
ب�ط�ب�ي�ع�ت��ه ن �ق��دي ب�ي�ن�م��ا ال �ف �ك��ري غير
مالي ،كذلك فإن امل��ادي وقتي يف مقابل
أن ال �ف �ك��ري م �س �ت �م��ر ،وي �ن �ق��ص امل� ��ادي
ب��االس�ت�ع�م��ال وي�ت�ه��ال��ك بينما الفكري
يتزايد باالستعمال ،ورأس امل��ال املادي
ك�م��ي يف ال��وق��ت ال ��ذي ي�ت�ح��دد ف�ي��ه رأس
امل ��ال ال�ف�ك��ري ك�ن��وع��ي .ووف �ق � ًا لتعريف
منظمة التنمية وال�ت�ع��اون االقتصادي
( )OECDف ��إن رأس امل� ��ال ال �ف �ك��ري هو

>> االهتمام بتدريب
رأس املال الفكري يفجر
طاقاته اإلبداعية على
كافة املستويات
القيمة االقتصادية لفئتني من األصول
غير امللموسة ،وهما :رأس املال التنظيمي
(الهيكلي) ورأس املال البشري.
ميزة تنافسية وإستراتيجية
ي �ع��د رأس امل � ��ال ال �ف �ك��ري ال� �ي ��وم امل� ��ورد
اإلستراتيجي األهم بالنسبة للمنظمات
املعاصرة والتي تسعى لتحقيق النجاح
املستقبلي؛ إذ إن ال�ع��دي��د م��ن املديرين
أدرك� � � � ��وا أن رأس امل � � ��ال ال� �ف� �ك ��ري يعد
األداة اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال� �ت ��ي متتلكها
ه ��ذه امل�ن�ظ�م��ات وت�س�ت�ط�ي��ع م��ن خاللها
ال�ت�ن��اف��س وال�ت�ع��ام��ل الس�ت�غ�لال مواطن
ال � �ق� ��وة وال� � �ف � ��رص ال �ب �ي �ئ �ي��ة ومواجهة
ال�ت�ح��دي��ات وم��واط��ن ال�ض�ع��ف األخرى.
وي � �خ � �ل ��ص د.ن� � ��اظ� � ��م ج � � � ��واد يف بحثه
بعنوان« :حتليل رأس املال الفكري كأداة
إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة» إل��ى أن��ه مي�ك��ن استخدام
رأس املال الفكري كأداة مهمة يف تطوير
اإلستراتيجيات التي تعزز التغيير بني
األف� ��راد ال�ع��ام�ل�ين وال��زب��ائ��ن املتعاملني
معها خدمة لتوجهات املجتمع.
وع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ� ��ر ،ف ��إن ه �ن��اك عالقة
مهمة ب�ين رأس امل ��ال ال�ف�ك��ري وحتقيق
امليزة التنافسية للمنظمة ،والتي يلفت
إليها عديد من الباحثني ،مثل مصطفى
ش�ع�ب��ان يف أط��روح�ت��ه العلمية بعنوان:
«رأس امل� ��ال ال �ف �ك��ري ودوره يف حتقيق
امليزة التنافسية» فيؤكد على أن املوارد
ال�ب�ش��ري��ة ه��ي م��ن أه ��م م� ��وارد املنظمة،
وال �ت��ي مي�ك��ن م��ن خ�لال�ه��ا حتقيق ميزة
تنافسية لها بأن تصبح هذه املوارد أكثر

التنمية اإلدارية

يتحقق كمخرجات دون متكني وتفعيل
رأس املال الفكري ،واالهتمام بالعاملني،
وااله �ت �م��ام ب�ش�ك��اوى ال��زب��ائ��ن ،واهتمام
إدارات املنظمات املختلفة بأنواع اإلبداع
التقني ،ويخلصان إلى أن هناك عالقة
حقيقية بني مكونات رأس املال الفكري
واإلبداع التنظيمي بصفة عامة.
ومم ��ا ال ش��ك ف �ي��ه أن ال �ت��دري��ب عنصر
م� �ه ��م ض� �م ��ن ع� �ن ��اص ��ر ت� �ط ��وي ��ر كفاءة
املنظمات املختلفة بأي مجتمع ،وتبدو
العالقة بينه وبني رأس املال الفكري من
خ�لال أربعة عناصر مهمة متثل قاسم ًا
م�ش�ت��رك� ًا بينهما ،وال �ت��ي يبحثها عامر
حمادة يف أطروحته العلمية التي تركز
على أث��ر ال�ت��دري��ب يف تطوير رأس املال
ال�ف�ك��ري؛ وه��ذه العناصر ه��ي كالتالي:
أول�ه��ا ال�س�ل��وك؛ ذل��ك أن معرفة أسباب
ال �س �ل��وك وال �ت �ح �ك��م ف�ي�ه��ا ي �س��اع��د على
التنبؤ ب��ال�س�ل��وك وت��وج�ي�ه��ه؛ وذل ��ك عن
طريق العنصر البشري الذي يتكون منه
رأس امل��ال الفكري ،وتدريبه واحملافظة
ع�ل�ي��ه واس �ت �ث �م��اره؛ ل��ذل��ك ي�ج��ب تعزيز

السلوك اإليجابي يف املنظمات املختلفة
بالتحفيز حتى يستمر .وثانيها املهارات
وال � �ق� ��درات؛ ف �ه �ن��اك ع�لاق��ة وط �ي��دة بني
تطوير رأس املال البشري وإكسابه املهارات
والقدرات وبني األداء التنظيمي؛ ولذلك
يجب على املنظمات أن ترفع هذه املهارات
وال�ق��درات؛ عن طريق التشجيع الفردي
والتعليم فيها ،وخلق بيئة العمل التي
ً
مشاركة
تخلق امل�ع��رف��ة ل��دى منسوبيها
وتطبيق ًا .وثالثها االجتاهات إذ البد أن
ت�ك��ون اجت��اه��ات رأس امل ��ال ال�ف�ك��ري ألي
منظمة م��وح��دة ومتوافقة م��ع مصلحة
ه��ذه املنظمة؛ فكلما زاد ت��وح��د املواقف
وامل�ي��ول ل��دى منسوبيها بشكل إيجابي،
زادت قوة رأس املال الفكري لها .ورابعها
امل� �ع ��ارف ال �ت��ي ت��رت �ب��ط ارت� �ب ��اط� � ًا وثيق ًا
بالتدريب ،ورأس املال الفكري الذي يقود
االه�ت�م��ام ب��ه إل��ى ال �ت��ال��ي :زي ��ادة القدرة
اإلبداعية ،وإبهار وجذب العمالء ،وتعزيز
التنافس يف ال��وق��ت ،وخ�ف��ض التكاليف
وإمكان البيع بأسعار تنافسية ،وحتسني
اإلنتاجية ،وتعزيز القدرة التنافسية <
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مهارة وكفاءة ،وق��درة ،ومعرفة والتزام ًا.
وي�ب�ين ال�ب��اح��ث ه��ذه ال�ع�لاق��ة م��ن خالل
اس�ت�ع��راض��ه ل�ل�م�ح��اور ال�ث�لاث��ة التالية:
أول �ه ��ا ال �ن �ظ��ري��ة امل �ع �ت �م��دة ع �ل��ى امل� ��وارد
يف ن�ط��اق اإلدارة اإلس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ،حيث
ت �ت �ح��دد امل� �ي ��زة ال �ت �ن��اف �س �ي��ة م ��ن خالل:
امل� ��وارد امل�ت�م�ي��زة ،وال� �ق ��درات والكفاءات
التنظيمية ،وال� �ق ��درات التكنولوجية،
وامل � ��وج � ��ودات غ �ي��ر امل��رئ �ي��ة امل �ت �م �ث �ل��ة يف
امل �ع��رف��ة وامل � �ه� ��ارات واخل � �ب ��رات للموارد
البشرية ،ويف القدرات احملورية املرتبطة
باملهارات ،واملعرفة والتكنولوجيا واإلدارة
واالجتاهات والقيم .وثانيها إطار عمل
 VRIOل �ت �ح �ل �ي��ل ك ��ل م� � ��ورد م ��ن م � ��وارد
املنظمة ال��رئ�ي�س��ة م��ن ح�ي��ث مساهمته
يف حتقيق امل�ي��زة التنافسية ،وذل��ك من
خ�ل��ال ام �ت�ل�اك��ه اخل �ص��ائ��ص التالية:
ال�ق�ي�م��ة ،وال� �ن ��درة ،وال�ق��اب�ل�ي��ة للتقليد،
وال �ت �ن �ظ �ي ��م .وال� �ث ��ال ��ث ه� ��و الكفاءات
احمل��وري��ة التي تعني الطريقة السريعة
ل �ل��وص��ول ل �ل �ف��رص امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة وليس
الفرص احلالية.
اإلبداع والتدريب
ويف معرض حديثنا عن رأس املال الفكري
سنتوقف ط��وي� ً
لا أم��ام عالقته باإلبداع
التنظيمي؛ ونحن نؤكد هنا على أنه لن
تقوم قائمة لإلبداع يف أي منظمة دون
االهتمام باإلنسان منبع اإلبداع ومناط
التطوير والتقدم وحتقيق قفزات كمية
ونوعية؛ وهو ما يتناوله ُّ
كل من:عاطف
ال �ع��دوان وس�ح��ر سليمان يف دراستهما
ب �ع �ن��وان« :رأس امل ��ال ال �ف �ك��ري ودوره يف
حتقيق اإلب ��داع التنظيمي» .فيؤكدان
ع �ل��ى أن اإلب� � ��داع س� ��واء ع �ل��ى مستوى:
ال � �ف� ��رد ،أو اجل� �م ��اع ��ة ،أو امل �ن �ظ �م��ة لن

أوراق علمية
د.جعفر العلوان ير�صد واقعه وجاهزيته من وجهة نظر ر�ؤ�ساء تقنية املعلومات

أمن المعلومات في البنوك السعودية

يف ظل ثورة التقنية واملعلومات التي نعي�شها اليوم؛ �أ�ضحت املعلومات هي الركيزة الأ�سا�سية يف جناح خطط التنمية؛ نظراً لأهميتها
الق�صوى يف اتخاذ القرارات وحل امل�شكالت وتطوير القدرات ،واحلفاظ على بقاء امل�ؤ�س�سات-بكافة �أنواعها-وتطورها ،ومتيزها على
جميع م�ستوياتها الإدارية .وقد �صاحب هذه الثورة تطور مماثل يف �آليات وتقنيات التهديدات واملخاطر الإلكرتونية؛ وهو ما الحظناه
ً
جميعا خالل الآونة الأخرية .وتعد البنوك ال�سعودية من بني �أهم هذه امل�ؤ�س�سات التي تعتمد ب�شكل تام على اجلانبني التقني،
وتابعناه
واملعلوماتي؛ ب�سبب مكانتها الكبرية-خا�صة �ضمن النظام املايل يف اململكة—ما يجعلها م�ستهدفة ،ويف مرمى الهجمات الإلكرتونية؛
وهو ما ي�سلط عليه د.جعفر بن �أحمد العلوان ال�ضوء يف درا�سته التي ن�ستعر�ضها معكم يف هذا العدد بعنوان�« :أمن املعلومات يف
البنوك ال�سعودية من وجهة نظر ر�ؤ�ساء تقنية املعلومات» ،واملن�شورة مبجلة «الإدارة العامة» ال�صادرة عن معهد الإدارة العامة.

يستعرضها  :د.أحمد زكريا أحمد
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عالمات استفهام
يرى الباحث يف مقدمة الدراسة أنه بالرغم
من إيجابيات التقنية وأثرها البالغ؛ إال أن
هذا التطور العصري قد فتح الباب لظهور
وتنامي العديد من التهديدات والهجمات
التي تستهدف املعلومات يف مؤسسات عديدة
وم�ه�م��ة؛ وه��و م��ا ي��ؤث��ر ب�ش��دة يف مسيرتها،
وأدائ �ه��ا ،وسمعتها .ويف ه��ذا ال�س�ي��اق تبذل
البنوك السعودية ق�ص��ارى جهدها؛ ملواكبة
ال� �ت� �ط ��ورات ال �ت �ق �ن �ي��ة ،واالس � �ت � �ف ��ادة منها،
وحل �م��اي��ة أن�ظ�م�ت�ه��ا امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة م ��ن هذه
التهديدات والهجمات ،وذل��ك إذا أخذنا يف
االعتبار ما أش��ار إليه خبراء ومتخصصون
أن السعودية تتعرض يف العام الواحد إلى ما
يقدر بـ  60مليون هجوم ،أي مبعدل  160ألف
هجمة يومي ًا .ونظر ًا إلى أن تلك الهجمات
أصبحت متكررة ومتسارعة ،مثل ما حدث
م� ��ؤخ� ��ر ًا يف ه �ج �م��ات «ف � �ي� ��روس الفدية»،
و«ش �م �ع��ون  ،»1و«ش �م �ع��ون  ،»2وال �ت��ي كانت
محط اهتمام امل��راق�ب�ين م��ن داخ��ل اململكة،
وخ��ارج �ه��ا؛ ف�ق��د أث �ي��رت ع�ل�ام��ات استفهام
ح��ول م��دى ج��اه��زي��ة ال�ب�ن��وك ال�س�ع��ودي��ة يف
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ت�ل��ك ال�ه�ج�م��ات اإللكترونية.
ويشير د.جعفر العلوان إلى أنه مع صعوبة
التحديد الدقيق خلسائر البنوك الناجتة

ع ��ن ال �ه �ج �م��ات اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ،ف � ��إن جلنة
االت � �ص � ��االت وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل ��وم ��ات مبجلس
الشورى قدرت خسائر هذه البنوك بأكثر من
مليار دوالر خالل عامني فقط.
وم� � ��ن اجل � ��دي � ��ر ب ��ال ��ذك ��ر أن أه� �م� �ي ��ة هذه
ال��دراس��ة ت�ب��دو م��ن الناحيتني :العملية يف
تقييم ال�ق��اع��دة األمنية التي ترتكز عليها
ال�ب�ن��وك مل�ع��رف��ة م��دى ق��وة ال�ب�ن�ي��ة التحتية
امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة مب ��ا ي �ك �ف��ي ل�لاع �ت �م��اد عليها
وال��وث��وق بها ،ولفت نظر ق��ادة تلك البنوك
عموم ًا ومسؤولي اإلدارات األمنية خصوص ًا
إل��ى امل�س�ت��وى احلقيقي حمل ��اور وأب �ع��اد أمن
امل�ع�ل��وم��ات املختلفة يف ال�ب�ن��وك السعودية،
وأم��ا من الناحية العلمية فتتعلق بأهمية
م��وض��وع أم��ن املعلومات م��ن قبل الباحثني
واملختصني ،باإلضافة إلى استخدام معيار
( )27002التابع للمنظمة الدولية للمعايير
()ISO؛ وه��و م��ا يعد إض��اف��ة ج��دي��دة حلقل

>> سياسات أمن املعلومات
والرقابة على الوصول وأمن
العمليات مستوياتها عالية
جد ًا بالبنوك

املعرفة بشكل ع��ام ،وألدبيات أمن املعلومات
بشكل خاص.
معيار أيزو ()27002
يتناول د.العلوان يف اإلطار النظري لدراسته
معيار أي��زو ( ،)27002فيشير إل��ى أن��ه نظر ًا
ل �ت �ع��دد م �ح��اور أم ��ن امل �ع �ل��وم��ات وازدواجية
عالقتها م��ع األط��راف الفاعلة يف املنظمة؛
تتجه املنظمات لالعتماد على املعايير املعدة
خصيص ًا إلدارة أمن املعلومات ،والتي منها
معيار أيزو ( )27002املتعلق بأمن املعلومات،
وأحد املعايير األكثر استخدام ًا ،وهو معيار
ي��ؤس��س امل�ب��ادئ التوجيهية وامل �ب��ادئ العامة
لبدء إدارة أمن املعلومات يف املنظمة وتطبيقها
واحل �ف��اظ عليها وت �ط��وي��ره��ا ،وي�ت�ك��ون هذا
املعيار من عدة محاور ،أبرزها احملاور السبعة
ال�ت��ال�ي��ة :س�ي��اس��ات أم��ن امل�ع�ل��وم��ات ،وتنظيم
أمن املعلومات ،وأم��ن امل��وارد البشرية ،وإدارة
األص � ��ول ،وال��رق��اب��ة ع�ل��ى ال ��وص ��ول ،واألمن
املادي والبيئي ،وأمن العمليات.
ف�ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل �م �ح��ور األول «س �ي��اس��ات أمن
امل �ع �ل��وم��ات» ،ف �ه��ي م�ج�م��وع��ة م��ن القوانني
والتنظيمات والتوجيهات املتعلقة بكيفية
ت �ع��ام��ل األش� �خ ��اص م��ع امل �ع �ل��وم��ات بجميع
صورها،وتهدف إلى تقدمي الدعم والتوجيه
اإلداري ألم��ن املعلومات ،وذل��ك مب��ا يتوافق
مع متطلبات املنظمة ،واللوائح والتنظيمات
ذات ال � �ع �ل�اق� ��ة ،وي � �ج ��ب أن ت �ت �ض �م��ن هذه
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السياسات تعريف ًا ألمن املعلومات ،وأهداف
امل�ع�ل��وم��ات ،وأس��س توجيه جميع األنشطة
ذات ال �ع�ل�اق��ة ب ��أم ��ن امل �ع �ل ��وم ��ات ،وحتديد
امل �س��ؤول �ي��ات ال �ع��ام��ة واخل ��اص ��ة إلدارة أمن
املعلومات وحتديد األدوار ،وعمليات معاجلة
االن�ح��راف��ات وال�ت��وق�ع��ات ،وم��ن األمثلة على
موضوعات سياسات أمن املعلومات :التحكم
يف ال ��وص ��ول ،وال �ن �س��خ االح �ت �ي��اط��ي ،ونقل
املعلومات ،وإدارة الثغرات التقنية ،والتحكم
يف التشفير .أما محور «تنظيم املعلومات»؛
ف �ي �ه��دف إل� ��ى ت��أس �ي��س إط � ��ار إداري لبدء
وتوجيه عمليات أمن املعلومات يف املنظمة،
ويتضمن ه��ذا اإلط ��ار اإلداري ث�لاث��ة أبعاد
ه��ي :التنظيم ال��داخ�ل��ي ،وتنظيم األجهزة
احملمولة ،وتنظيم العمل عن بعد .ويختص
احملور الثالث بـ «أمن املوارد البشرية»؛ فيقرر
أن إدارة امل��وارد البشرية مسؤولة بشكل عام
عن عمليات هذه املوارد ،كاالختيار والتعيني
وال �ت��دري��ب وإن �ه��اء ال��وظ �ي �ف��ة ،ل�ك��ن ذل ��ك ال
يعفي إدارة أمن املعلومات من أن تكون جزء ًا
م��ن ال�ل�ج��ان ال��وظ�ي�ف�ي��ة؛ وذل ��ك ل�ض�م��ان أن
امل��وظ�ف�ين وامل�ق��اول�ين ي��درك��ون مسؤولياتهم
األم �ن �ي��ة ،وأن �ه��م م�ن��اس�ب��ون ل�ل��أدوار املنوطة
بهم.
وب�خ�ص��وص احمل��ور ال��راب��ع «إدارة األصول»؛
فالهدف منها حتديد األص��ول التنظيمية،
وحت ��دي ��د م �س��ؤول �ي��ات احل �م��اي��ة املناسبة،

>> تشجيع مشاركة
سياسات أمن املعلومات مع
جميع املوظفني وخاصة
موظفي تقنية املعلومات

وت� �ت� �ض� �م ��ن إدارة ه � � ��ذه األص � � � � ��ول ثالثة
أب �ع ��اد ه ��ي :حت��دي��د األص� � ��ول ،وتصنيفها،
وال �ت �ع��ام��ل م��ع وس��ائ��ط ال�ن�ق��ل والتخزين.
وي��رك��ز احمل ��ور اخل��ام��س ع�ل��ى «ال��رق��اب��ة على
ال��وص��ول»؛ فلكل منظمة متطلبات للرقابة
ع �ل��ى ال� ��وص� ��ول ت� �ه ��دف ل �ت �ق �ي �ي��د الوصول
للمعلومات من خ�لال سياسة الرقابة على
الوصول ،وينبغي أن يكون لدى كل منظمة
سياسة موثقة للرقابة على ال��وص��ول يتم
مراجعتها اعتماد ًا على املتطلبات األمنية
ملعلومات املنظمة ،ويندرج حتت هذا احملور
ث�لاث��ة أب �ع��اد ه ��ي :إدارة وص ��ول املستخدم،
ومسؤوليات املستخدم ،ورقابة الوصول على
النظام والتطبيقات .ويهدف «األم��ن املادي
ال �ب �ي �ئ��ي» ال� ��ذي مي �ث��ل احمل� ��ور ال �س ��ادس إلى
منع الوصول املادي غير املصرح به ملعلومات
املنظمة وملرافق معاجلة املعلومات ،ويتضمن
هذا احملور بعدين مهمني ،هما :أمن املناطق
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وامل �ب��ان��ي ،وأم ��ن األج �ه��زة وامل �ع��دات .ويشكل
«أمن العمليات» احملور السابع؛ حيث يشتمل
على بعدين هما :احلماية من البرمجيات
اخلبيثة ،والنسخ االحتياطي.
مستويات متنوعة
وقد خلصت الدراسة إلى أن مستوى محاور
وأبعاد أم��ن املعلومات يف البنوك السعودية
عال جداً؛ فقد جاء هذا
عال إلى ٍ
يتراوح من ٍ
املستوى عالي ًا جد ًا فيما يتعلق بأربعة محاور
هي :محور سياسات أمن املعلومات ،ومحور
الرقابة على الوصول بأبعادها الثالثة (إدارة
وص��ول امل�س�ت�خ��دم ،وم�س��ؤول�ي��ات املستخدم،
ورقابة الوصول على النظام والتطبيقات)،
وك��ذل��ك محور األم��ن امل��ادي واألم��ن البيئي
ب �ب �ع��دي��ه (أم� � ��ن امل� �ن ��اط ��ق وامل � �ب� ��ان� ��ي ،وأم� ��ن
األجهزة واملعدات) ،باإلضافة إلى محور أمن
العمليات ببعديه (احلماية من البرمجيات
اخلبيثة ،والنسخ االحتياطي) .واتصف هذا
املستوى بأنه ع� ٍ�ال فقط عبر ثالثة محاور
ه��ي :م�ح��ور تنظيم أم��ن امل�ع�ل��وم��ات بأبعاده
(ال �ت �ن �ظ �ي��م ال ��داخ� �ل ��ي ،وت �ن �ظ �ي��م األجهزة
احملمولة ،وتنظيم العمل عن بعد) ،ومحور
أم��ن امل��وارد البشرية ببعديه (قبل اخلدمة،
وأث �ن��ائ �ه��ا) ،وم �ح��ور إدارة األص� ��ول بأبعاده
(حتديد األص��ول ،وتصنيفها ،والتعامل مع
وسائط النقل والتخزين).
ويف ضوء هذه النتائج يبدي د.جعفر العلوان
ع ��دد ًا م��ن ال�ت��وص�ي��ات ،وال�ت��ي منها م��ا يلي:
تشجيع م�ش��ارك��ة س�ي��اس��ات أم ��ن املعلومات
م ��ع ج�م�ي��ع امل��وظ �ف�ي�ن وب ��األخ ��ص موظفي
تقنية املعلومات ،وحتديد مسؤوليات حماية
األص��ول الفردية ،ومسؤوليات عمليات أمن
املعلومات ،ومسؤوليات أنشطة إدارة مخاطر
أمن املعلومات ،ويجب اتباع إجراءات معينة
حلاالت السرقة أو ضياع األجهزة احملمولة،
بحيث تأخذ يف احلسبان املتطلبات القانونية
والتنظيمية <

تحقيق

ً
أ�سبوعيا
خ�سائرها ال�سنوية  359مليار دوالر وتهدر � 3ساعات �

نزاعات العمل  ..مصالح متضاربة
آثارها سلبية على الجميع
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إعداد  :سامح الشريف

جزء ال يتجز�أ من احلياة االجتماعية؛ ي�صبح توقعنا
�إذا ما نظرنا �إىل بيئة العمل على �أنها
ٌ
حلدوث نزاعات يف بيئة العمل بني املوظفني وبع�ضهم �أمراً عادي ًا ،لكن ما يقلق يف هذه النزاعات
ت�أثرياتها الكبرية على املنظمات و�سري العمل بها ،وم�ستويات �إنتاجية املوظفني و�أدائهم
الوظيفي ،يف هذا التحقيق نك�شف �أ�سباب هذه النزاعات ،و�آثارها ،و�سبل حلها من واقع جتارب
وخربات املوظفني �أنف�سهم.

التنمية اإلدارية

>> إبراهيم السبيعي:
التواصل اإلنساني يكسر
احلواجز النفسية بني املوظفني
ويقضي على النزاعات
ع�ل��ى أن ال�ت�ف��اع�لات ب�ين ال�ع��ام��ل وصاحب
العمل قد تكون فردية أو جماعية ،وال يخفى
على أحد أنه قد يكون للموظفني وجهات
العمل واملنظمات مصالح مشتركة ،وكذلك
مصالح متضاربة .فاملصالح املشتركة بينهم
تتعلـق بالعمل واإلنتاج ،وما ينتج عنها مـن
أربـاح ،أمـا املصالح املتضاربة-وفق ًا للدليل-
فتتعلـق بتقاسـم عائـدات العمل واإلنتـاج؛
ح �ي �ـ ��ث ي �س �ـ �ع��ى امل� ��وظ � �ف� ��ون إل� � ��ى حتسني
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خسائر وأسباب
نشير يف ال�ب��داي��ة إل��ى أن��ه بحسب دراسة
ع��امل �ي��ة ل �ش��رك��ة امل� � � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة «س ��ي.
بي.بي» أجرتها على موظفني أمريكيني؛
ف��إن ن��زاع��ات العمل سببت خسائر مالية
كبيرة للشركات ،والتي ُق� ٍ�درت بنحو 359
مليار دوالر سنوي ًا ،باإلضافة إلى هدر يف
الوقت املتعلق بهذه النزاعات ،والذي يبلغ
يف املتوسط  2.8ساعة أسبوعي ًا ،وأن هذا
املتوسط يرتفع يف كل من أملانيا ،وأيرلندا
ليصل إلى  3.3ساعة.
وتلفت «آني ماك كي» يف تقريرها املنشور
مبجلة «هارفارد بيزنس ريفيو» إلى خطورة
نزاعات وصراعات العمل بقولها« :تعتبر
االختالفات يف اآلراء والنقاشات الدائرة
يف مكان العمل أم��ور ًا صحية ،أم��ا النزاع
يف بيئة العمل فهو ليس صحي ًا بالتأكيد،
والسبب يف ذلك هو أن النزاع بني املوظف
ومديره أمر مربك وهدام مثله مثل النزاع
م��ع أح��د أف ��راد األس ��رة األق��وي��اء ،ك�م��ا أن
ال �ن��زاع م��ع زم�ي��ل يف ال�ع�م��ل يشبه متام ًا
ال �ن��زاع م��ع ص��دي��ق أو ش�ق�ي��ق ،أم��ا النزاع
مع أشخاص ميتلكون قوة أكثر من القوة
التي منلكها فإنه يشبه التنمر».
وت�ض�ي��ف «ك� ��ي»« :بطبيعة احل� ��ال ،يتعني
علينا أن نتعلم كيف نتعامل مع العدوانية
يف م�ك��ان ال�ع�م��ل ،لكننا ن�ح�ت��اج إل��ى فهم
بعض األس�ب��اب احلقيقية ل�ل�ن��زاع ،وهي:
الشعور الشخصي بعدم األم��ان ،والرغبة
يف السيطرة والتحكم ،واعتياد الشخص
ع �ل��ى ح��ال��ة ال �ش �ع��ور ب��أن��ه ض �ح �ي��ة» ،ويف
ح��ال ح��دوث وت��أج��ج مثل ه��ذه النزاعات
والصراعات نتساءل :كيف ميكننا التعامل
معها؟ وفق ًا لرأى «آني ماك كي» ،فإن أهم
ش��يء ي�ج��ب فعله ه��و اإلق ��رار ب��أن النزاع

للتوسع،
يف م�ك��ان ال�ع�م��ل حقيقي وق��اب��ل
ُّ
وينطوي على قدر من األلم يساوي متام ًا
اآلالم التي يكابدها اإلنسان يف النزاعات
وال � �ص� ��راع� ��ات يف امل � �ج� ��االت األخ � � ��رى من
احلياة ،ولهذا دعونا نتوقف عن التظاهر
ب��أن ن��زاع��ات العمل أك�ث��ر عقالنية أو أكثر
صحية من النزاعات األخ��رى التي تندلع
يف احلياة.
مصالح متضاربة
ون �ظ��ر ًا خل�ط��ورة ن��زاع��ات العمل وتأثيرها
ال �س �ل �ب��ي ع �ل��ى إن �ت��اج �ي��ة امل �ن �ظ �م��ة وأداء
امل��وظ �ف�ي�ن؛ ف �ق��د اه �ت �م��ت م�ن�ظ�م��ة العمل
ال��دول �ي��ة ب��إص��دار دل�ي��ل ع��ن ه��ذه القضية
ب �ع �ن��وان« :أن�ظ�م��ة م �ن��ازع��ات ال�ع�م��ل :دليل
بشأن حتسني األداء» .أش��ارت املنظمة من
خ�ل�ال ه ��ذا ال��دل�ي��ل إل ��ى ال�ت�ف��اع�لات التي
حتدث بني أصحاب العمل واملسـتخدمني،
والتـي تتأثـر باملمارسات اإلداري��ة ،أو التـي
تنشـأ خـارج نطـاق جـو العمـل .وقـد حتـدث
هـذه التفاعالت على مسـتويات مختلفـة،
بني موظف واحـد وصاحـب أو مدير العمـل،
أو بني مجموعة من املوظفني ،وه��ذا يدل

تحقيق

>> محمد أبا اخليل:
اإلختالفات الشخصية حتدث
بني املوظفني ،أما النزاعات
العملية فتكثر بني املديرين
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أج��وره �ـ��م وامل �ن��اف �ـ��ع األخ� ��رى غ�ي��ر املتصلة
باألجور ،بينما حترص جهات العمل على
رف�ـ��ع اإلن�ت��اج�ي��ة واألرب � ��اح ،ه��ذا ف�ض� ً
لا عن
اخل�لاف��ات الشخصية ب�ين امل��وظ�ف�ين التي
تولد نزاعات كثيرة يف بيئة العمل.
ويقترح الدليل إلدارة نزاعات العمل حتقيق
التعاون يف بيئة العمل ،وهو ينطوي على
ات �خ��اذ ك��اف��ة ال �ت��داب �ي��ر ال�ل�ازم ��ة لتأسيس
وحت�س�ين ال�ع�لاق��ات ب�ين اإلدارة واملوظفني
وب �ي�ن امل��وظ �ف�ي�ن ب�ع�ض�ه��م ال �ب �ع��ض ،وهذا
يتطلب وج��ود ترتيبات وعمليات مناسبة
تهدف إل��ى متكني املوظفني ومديرهم من
التفاعل لتحقيق منفعة متبادلة ،وينطوي
ه� ��ذا ال �ت �ف��اع��ل أو ال� �ت� �ع ��اون ع �ل��ى تقاسم
والتحدث ،واإلن�ص��ات لبعضهم
املعلومات،
ُّ
لبعض ،واملناقشة العقالنية ،والتفاوض
السليم ،واتخاذ القرارات مبشاركة فعالة.
ول �ك��ي ن�ق�ت��رب أك �ث��ر م��ن أس �ب��اب النزاعات
يف العمل وكيفية السيطرة عليها؛ نلتقي
مجموعة من املوظفني كي يطلعونا على
م��ا ي�س�ب��ب ال �ن��زاع��ات م��ن واق� ��ع خبراتهم
وجتاربهم.

إنتاجية املوظفني
يف البداية يشير نايف فهد اخلنفور -مدقق
احل �س��اب��ات ب� ��وزارة امل��ال �ي��ة-إل��ى أن نزاعات
العمل ترجع يف غالبية األحيان إلى أسباب
وع ��وام ��ل ش �خ �ص �ي��ة ،ل�ك�ن�ه��ا ق ��د ت �ع��ود إلى
ع��وام��ل وأس �ب��اب م��رت�ب�ط��ة ب��ال�ع�م��ل عندما
ي�ح�ص��ل ب �ع��ض امل��وظ �ف�ي�ن ع �ل��ى امتيازات
معينة دون اآلخرين.
وي ��ؤك ��د اخل �ن �ف��ور أن ن ��زاع ��ات ال �ع �م��ل لها
تأثيرات سلبية على مختلف أط��راف هذه
النزاعات ،لكن املؤسسة أو جهة العمل هي
أكثر األطراف املتضررة جراء هذه النزاعات.
م�ش�ي��ر ًا إل��ى التأثير السلبي الكبير لهذه
النزاعات على إنتاجية املوظفني.
وي � ��رى ن ��اي ��ف اخل �ن �ف ��ور أن احل� ��ل األمثل
للقضاء على نزاعات العمل يكمن يف وجود
جهة حتكم يف ه��ذه ال�ن��زاع��ات التي حتدث
ب�ين ال��زم�لاء ،إل��ى ج��ان��ب توفير بيئة عمل
غ �ي��ر ت�س�ل�ط�ي��ة وال ي �ك��ون ل �ل �م��دي��ر سلطة
مطلقة فيها.
سوء اإلدارة
م��ن ج��ان�ب��ه ،ي �ق��ول احمل��اس��ب م�ح�م��د صقر
امل� �ط� �ي ��ري« :يف ال� �غ ��ال ��ب ت �ن �ش��أ النزاعات
ألسباب شخصية ،ولكن عندما يتم توزيع
العمل مبحسوبية ب��إع�ط��اء أع�م��ال معينة
ألشخاص بعينهم لتمييزهم عن زمالئهم؛
حينها تنشأ النزاعات بني املوظفني بسبب
طبيعة عملهم» .ويؤكد املطيري أن نزاعات
العمل لها تأثير كبير على املوظفني؛ حيث
إنها تسبب الفتور ،وعدم إجناز العمل بكفاءة
وفاعلية ،وت ��ؤدي إل��ى س��وء اإلدارة للعمل،
كما أن�ه��ا  -واحل��دي��ث ال ي��زال للمطيري-
تقلل من مستوى إنتاجية املوظفني بشكل
كبير؛ ألنها جتعل من بيئة العمل بيئة غير
صحية أو مثالية وغير محفزة.
وي �ق �ت��رح م �ح �م��د ص �ق��ر امل �ط �ي��ري أن يتم

>> محمد املطيري
الفتور وعدم إجناز العمل
بكفاءة وانخفاض اإلنتاجية
أهم نتائجها
اختيار القائد اإلداري امل�ن��اس��ب ،وحتقيق
العدل يف توزيع املزايا واحل��واف��ز ،وتقسيم
العمل بشكل عادل؛ حتى يتم القضاء على
جزء كبير من هذه النزاعات.
روح الفريق
ويشير محمد سليمان أبا اخليل-الباحث
ب��وزارة املالية-إلى أن ن��زاع��ات العمل تنشأ
بسبب مجموعة م��ن األس�ب��اب الشخصية
والعملية ،لكن النزاعات الناشئة ألسباب
شخصية ت �ك��ون م��وج��ودة ب�ش�ك��ل أك �ب��ر بني
املوظفني من امل��رات��ب الوظيفية األق��ل ،يف
ح�ين تكثر ال �ن��زاع��ات ال�ت��ي ت��رج��ع ألسباب
عملية بني املديرين.
وي ��رى أب��ا اخل�ي��ل أن ه��ذه ال �ن��زاع��ات تؤدي
م��ع ال��وق��ت إل��ى قلة اإلنتاجية ،والتحزب،
وغ �ي��اب روح ال�ف��ري��ق يف ال�ع�م��ل ،ك�م��ا تكون
ب�ي�ئ��ة ال �ع �م��ل م �ن �ف��رة وط� � ��اردة وي �س ��ود بها
العناد والتحدي ،ويف سبيل القضاء على
ه��ذه الظواهر السلبية؛ يقترح محمد أبا
اخليل تفعيل األنظمة واللوائح التي من
شأنها حل هذه النزاعات ،وزي��ادة األنشطة
االجتماعية بني املوظفني ،والتي تقربهم
من بعضهم البعض ،وإجراء استبيان دوري

التنمية اإلدارية

للموظفني ،وتدوير املوظفني بني اإلدارات
مع مراعاة التخصص.
الفعال
االتصال ّ
وب��ال��رغ��م م��ن ت�ع��دد أس �ب��اب وم �ص��ادر هذه
ال �ن��زاع��ات وال �ص��راع��ات يف ال�ع�م��ل؛ إال أن
السيطرة عليها ،وحلها يرجع إل��ى قدرة
اإلدارة ع�ل��ى إض �ف��اء مل�س��ة إن�س��ان�ي��ة على
ع�لاق��ات ال�ع�م��ل ،وخ�ل��ق ج��و حميمي بني
امل��وظ �ف�ين ،ت �س��ود ف�ي��ه ال �ع�لاق��ات الطيبة
التي من شأنها – إلى جانب عوامل أخرى
مهمة-أن تسهم يف تخفيف حدتها.
ويلقي عضو هيئة التدريب مبعهد اإلدارة
العامة ،إبراهيم السبيعي ،الضوء على هذا
املوضوع بقوله« :يعد االتصال والتواصل
ب�ي�ن امل ��وظ �ف�ي�ن داخ � ��ل ب �ي �ئ��ة ال �ع �م��ل من
العوامل املهمة لنجاح احلياة الوظيفية،
ف� �ه ��و ي� �ش� �ب ��ع ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن احتياجات
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املوظفني ،وقد يكون هذا االتصال إيجابي ًا
أو سلبي ًا ،فعندما يتركز هذا االتصال على
اجلوانب الشخصية للموظفني أو شخصنة
االخ �ت�لاف يف وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر يف القضايا
اخلاصة بالعمل تنشأ الكثير من النزاعات
ب�ي�ن م�ن�س��وب��ي امل�ن�ظ�م��ة ،أم ��ا ع�ن��دم��ا يركز
ه��ذا االت �ص��ال على عمل املنظمة وكيفية
االرت �ق��اء ب��ه وت �ق��دمي م�ق�ت��رح��ات تسهم يف
>> نايف اخلنفور:
ال�ن�ه��وض ب��إن�ت��اج�ي��ة امل��وظ�ف�ين ف��إن��ه يكون
حتدث عندما يحصل بعض
اتصا ًال فعا ًال وإيجابي ًا».
وي �ض��ف ال �س �ب �ي �ع��ي« :وال � �ن� ��وع األخ� �ي ��ر من املوظفني على امتيازات معينة
االتصال هو الشكل اإليجابي الذي يسهم
دون اآلخرين
يف ح��ل ن ��زاع ��ات ال �ع �م��ل ،وي �ع��زز العالقات
الشخصية بني املوظفني ويجعلها عالقات
منتجة تركز على تطوير العمل ب��د ًال من ال �ت��ي ت �ع �م��ل ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ال �ت��واص��ل بني
التركيز على اجلوانب الشخصية»؛ ولهذا -امل��وظ�ف�ين ه��ي إدارة ن��اج�ح��ة؛ ألن�ه��ا تعلم
واحل��دي��ث ال ي ��زال ل�ل�س�ب�ي�ع��ي-ف��إن اإلدارة أن ه� ��ذا األم � ��ر م ��ن ش��أن��ه حت �س�ين اجلو
ال�ع��ام لبيئة العمل ،وم��ن َث� َّ�م فإنها تهتم
بترسيخ التواصل اإلنساني بني موظفي
املنظمة؛ بهدف إشباع الرغبات الوجدانية
للموظفني ،وتعزيز االنتماء للمنظمة.
وي � ��رى إب��راه �ي��م ال�س�ب�ي�ع��ي أن التواصل
ال�ش�خ�ص��ي اإلي �ج��اب��ي ب�ي�ن م�ن�س��وب��ي أية
م �ن �ظ �م��ة ي �س��اع��د ع �ل��ى حت �ق �ي��ق الهدوء
النفسي والراحة ،والتخلص من ضغوط
ال �ع �م��ل ،وع� ��دم ن �ش��وء ن ��زاع ��ات شخصية
أو ع�م�ل�ي��ة ب�ي�ن امل ��وظ �ف�ي�ن؛ ول� �ه ��ذا تلجأ
الكثير من منظمات القطاع اخلاص إلى
تخصيص وقت للراحة خالل يوم العمل
كي يتقابل فيه املوظفون ويتحدثون حول
ش�ئ��ون�ه��م مل �ش��ارك��ة ه�م��وم�ه��م ومشكالتهم
والتخلص م��ن تأثيرها السلبي عليهم،
ك�م��ا ي�س��اع��د ذل��ك ع�ل��ى ت�ق��ري��ب احلواجز
النفسية بني املوظفني ،مما يكون له بالغ
األث ��ر يف ع��دم ن�ش��وء ن��زاع��ات مستقبلية
بينهم <

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

التخطيط اإلستراتيجي وإدارة
المشروعات الناجحة

تأليف :محمد عبدالرازق عنتر
الناشر :الدولية للكتب العلمية ،القاهرة ،مصر
سنة النشر2018 :م
ي�ش��رح ال�ك�ت��اب التخطيط اإلس�ت��رات�ي�ج��ي؛ كأحدث
ص ��ورة م��ن ص��ور التخطيط يف امل�ن�ظ�م��ات؛ والذي
أدى إلى تغيير الكيفية التي تخطط بها املنظمات
لوضع اإلستراتيجيات اخلاصة بها وتنفيذها.

الجرائم اإللكترونية والمعلوماتية

تأليف :تشارلز هورجنور ،ترجمة :د.ابراهيم جابر
الناشر :مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية ،مصر
سنة النشر2018 :م
يقدم هذا الكتاب اجلرائم املعلوماتية واإللكترونية؛
مثل :جرمية احل��اس��وب ،وجرائم بطاقات االئتمان،
وص ��ور اجل��رائ��م اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ،واجت ��اه ��ات تبويبها،
وك��ذل��ك ج��رائ��م اإلن �ت��رن��ت ،وج��رائ��م االح �ت �ي��ال عبر
البريد اإللكتروني.

التسويق التنافسي

تأليف :د.حازم محمد عبد الفتاح
الناشر :مؤسسة حورس الدولية ،اإلسكندرية ،مصر
سنة النشر2018 :م
يستعرض ه��ذا الكتاب ماهية املنافسة والتنافسية
وإستراتيجيات التسويق واإلستراتيجية التنافسية
ع�ن��د ب��ورت��ر ،وك��ذل��ك م�ف��اه�ي��م ال�ي�ق�ظ��ة التنافسية،
ويقدم أنواع البيئة التنافسية وحتليل لهذه البيئة.

التنمية اإلدارية

القانون والمرض العقلي

تأليف :د.لطفي الشربيني
الناشر :دار اجلديد للنشر والتوزيع ،اجلزائر
سنة النشر2018 :م
يتناول الكتاب العالقة بني الطب النفسي والقانون
من وجهة النظر الطبية ،واألحكام القانونية اخلاصة
باملرضى النفسيني ،واملنظور اإلسالمي لهذه القضايا،
واألحكام الشرعية اخلاصة بها.

المحاسبة الصحية

تأليف :د.ياسمني ممدوح سليمان
الناشر :مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية ،مصر
سنة النشر2018 :م
يسلط الكتاب الضوء على قضايا التمويل الصحي،
وحت �ل �ي��ل ال �ت �ك��ال �ي��ف امل��ال �ي��ة ل �ل �م��ؤس �س��ات الصحية،
ونظم التكاليف يف القطاعات اخلدمية ،والتعليمات
التنفيذية للفحص احملاسبي للقطاع الصحي.

فن الحوار ومهارات التواصل

تأليف :د.معمر نواف الهوارنة
الناشر :دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن
سنة النشر2018 :م
ي�س�ع��ى ه ��ذا ال �ك �ت��اب حمل��اول��ة ف�ه��م ال �س �ل��وك اإلنساني
وتفسيره؛ من أجل حتقيق التوازن النفسي .ويتكون من
ستة فصول تتناول مفهوم السلوك اإلنساني ،وطبيعته،
وم�ح��ددات��ه ،وأن��واع��ه ،وخصائصه ،وال��ذك��اء الوجداني،
ومفهوم وأسس احلوار الفعال.

األخيرة

ازدحام الشوارع وتأثيره االقتصادي على مجتمع األعمال

،،

املهندس فهد الصالح

التوسع
ينبغي
ُّ

يف إنشاء وسائل
النقل العام
والعمل على
تكامل خطط
الطرق والنقل
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يف املدن
إلعادة توزيع

،،

نطاقات

مقاصد العمل

k

k

من اجلوانب التي أصبحت تأخذها إدارات املدن على مس � � ��توى العالم يف احلسبان
هو زمن رحلة الس � � ��ير التي يقضيها الس � � ��كان يف الوصول لوجهاتهم ،حيث إن طول
زم � � ��ن الرحلة له تأثيرات س � � ��لبية يف جوانب عدة تؤثر على جودة احلياة ومس � � ��توى
جاذبيته � � ��ا االقتصادية واالس � � ��تثمارية؛ إذ يعتبر التأثير االقتصادي الس � � ��لبي على
مجتمع األعمال واملوظفني من أهم اجلوانب التي تتأثر بطول زمن رحلة الس � � ��ير
ً
نتيجة الرتفاع الوقت
من حيث انخفاض مس � � ��توى النمو ،واإلنتاجية ،واالستثمار؛
املهدر والضائع على الطرقات .فأزمة االزدحام التي تش � � ��هدها شوارع املدن الرئيسة
أصبح � � ��ت عائق ًا أمام إجن � � ��از األعمال ،وأصبح الوقت امله � � ��در يومي ًا ميثل جزء ًا من
تكاليف األعمال ملا يس � � ��تنزفه من طاقات وقدرات املجتمع اإلنتاجية ،وال ش � � ��ك يف
أن ذلك يعتبر إحدى محصالت النمو الس � � ��كاني املتس � � ��ارع ،والتوسع العمراني غير
املنظم يف بعض املدن ،وعدم مواكبة الطاقة االس � � ��تيعابية للطرق للنمو املستقبلي
فيها ،وهو دليل على إخفاق إدارات املدن يف تخطيطها العمراني ملستقبل املدينة.
للما نص � � ��ل ملرحلة اخلط � � ��ر واالختناق بع � � ��د؛ فاالزدحام
ويف واق � � ��ع احل � � ��ال ملدننا؛ ّ
�كل عام عند مقارنته باالزدحام يف مدن تش � � ��هد
املروري ما زال يف معدالت أقل بش � � � ٍ
كثافة س � � ��كانية أعلى وازدحام ًا أش � � � ّ�د؛ مث � � ��ل مدينة «بانكوك» التي يبلغ متوس � � ��ط
عدد الس � � ��اعات التي يقضيها السائق يف زحمة السير س � � ��نوي ًا  232ساعة سنوي ًا ،أو
«موسكو» التي يستقطع السائق يف زحمة السير بها  185ساعة ،أو «إسطنبول» التي
يقضي السائق يف زحمة السير بها  178ساعة سنوي ًا.
إال أن ذلك ال يعني خلو مدننا من االزدحام الكبير على احملاور والطرق الشريانية
باملدن .ومع اس � � ��تقبال املدن أعداد ًا كبيرة من الس � � ��يارات ،وبعد قرار السماح للمرأة
حتد كبير إليجاد احللول حتى ال نصل ملرحلة االختناق
بالقيادة؛ فقد أصبحنا أمام ٍ
املروري ،وأرجو أال تكتفي مدننا بالتوجه نحو توسيع شبكات الطرق القائمة وبناء
ش � � ��بكات طرق جديدة .إذ ينبغي العمل على مراجعة بعض السياس � � ��ات التشريعية
للمرور؛ ومنها إعادة النظر يف الس � � ��ن القانونية التي يسمح فيها باستصدار رخص
القي � � ��ادة ،فليس معقو ًال أن يس � � ��مح لالبن أو البنت من عمر  17س � � ��نة بالقيادة ولم
يتخط مرحلة الدراسة الثانوية بعد؟!
وينبغي كذلك التوسع يف إنش � � ��اء وسائل النقل العام والتشجيع على استخدامها،
والعم � � ��ل عل � � ��ى تكامل خطط الطرق والنق � � ��ل يف املدن واس � � ��تعماالت األراضي بها؛
بشكل
إلعادة توزيع نطاقات مقاصد العمل من مؤسسات وشركات وجهات حكومية
ٍ
متوازن؛ لتفادي االزدحامات واالختناقات املرورية التي تهدر الوقت واملال <

متخصص يف التخطيط والتصميم العمراني ،كاتب يف صحيفة الرياض

