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أحدث األخبار  

يف خطــوة نحــو تطبيــق نظــام املنافســات واملشــرتيات الحكوميــة الجديــد مــن خــال العمــل مــع مركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق، 
قامــت ســرتاتيجك جــرز بتصميــم وتنفيــذ برنامــج تدريبــي مــن مرحلتــن ملوظفــي الجهــات الحكوميــة. حيــث اســتهدفت املرحلــة 
األوىل مــن الربنامــج مــا يقــارب 1500 أخصــايئ مشــرتيات ألكــر مــن 600 جهــة حكوميــة، وقــد ركــزت هــذه املرحلــة عــى تدريــب 
املوظفــن عــى النظــام الجديــد واللوائــح التابعــة مــن الناحيــة اإلجرائيــة؛ بينــا اســتهدفت املرحلــة الثانيــة مــدراء أقســام 
ــادئ إدارة التغيــر فيــا يخــص نظــام املنافســات  املشــرتيات يف الجهــات الحكوميــة، وقــد تــم الرتكيــز يف تدريبهــم عــى مب
واملشــرتيات الحكوميــة الجديــد. كــا حصــل الذيــن اجتــازوا كا املرحلتــن عــى لقــب "ســفراء املشــرتيات" يف جهاتهــم الحكوميــة، 
حيــث يتمحــور دورهــم الحــايل التعــاون مــع مركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق عــى نقــل املعرفــة اىل زمائهــم. وتعــد هــذه املبــادرة 
جــزًءا مــن سلســلة جهــود ســرتاتيجك جــرز مــع مركــز تحقيق كفــاءة اإلنفــاق لتصميــم وتنفيــذ خطــة إدارة التغيــر لنظام املنافســات 

واملشــرتيات الحكوميــة الجديــد والتــي شــملت جميــع الجهــات الحكوميــة باململكــة.

اشــرتاطات  "الئحــة  تطويــر  مرحلــة  اكتــال  بعــد 
ــي  ــة" والت ــواق املركزي ــات واألس ــاالت والتموين البق
تــم اعتادهــا مــن قبــل معــايل وزيــر الشــؤون 
البلديــة والقرويــة، قامــت ســرتاتيجك جــرز بتنظيــم 
عــدد مــن الــورش التدريبيــة اســتعداًدا للبــدء يف 
ورش  سلســلة  اشــتملت  وقــد  الائحــة.  تطبيــق 
ــوزارة  ــش بال ــي التفتي ــف موظف ــى تعري ــل ع العم
ــح املعتمــدة مؤخــرًا،  مــن مختلــف القطاعــات باللوائ
الازمــة  املراجعــة  قامئــة  مبتطلبــات  وإعامهــم 
لرتخيــص متاجــر البيــع بالتجزئــة. وتعــد هــذه الخطــوة 

إحــدى الخطــوات النهائيــة لتفعيــل الائحــة.

تأهيــل ســـفراء املشرتيـــات

ورش الئحة اشرتاطات البقاالت والتموينات واألسواق املركزية
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أحدث األخبار    

أصــدرت ســرتاتيجك جــرز تقريرهــا الســنوي للميزانيــة لعــام 2020، 
والــذي ألقــى الضــوء عــى العنــارص األساســية مليزانيــة اململكــة 

العربيــة الســعودية.

جميع املبالغ /مليار ريال سعودي

تقرير امليزانية لعام 2020

1.  التوقعـــات املاليــــة

للمملكــة  املاليــة  التوقعــات  شــهدت 
العربيــة الســعودية انخفاًضــا ملحوظًــا هذا 
العــام بســبب تقلــب أســعار النفــط. لكــن 
عــى الجانــب اآلخــر، نجــد زيــادة فعليــة يف 
اإليــرادات غــر النفطيــة ونجــاح واضــح يف 

تنفيــذ اســرتاتيجيات كفــاءة اإلنفــاق.

2.  التوقعــات االقتصاديـــة

حققــت اململكــة تحســًنا كبــرًا يف ثاثــة 
مــؤرشات اقتصاديــة وهــي معــدل البطالــة 
واالســتثار  الخــاص  االســتهاك  ومنــو 
النمــو  معــدل  أن  إال  املبــارش،  األجنبــي 
التوجهــات  عــن  يختلــف  مل  االقتصــادي 

.2019 عــام  يف  العامليــة 

3.  املبادرات ذات األولوية

ــا  ــن بينه ــة، وم ــة واملالي ــات االقتصادي ــى التوقع ــراً ع ــراً كب ــا أث ــي كان له ــة الت ــادرات الهام ــن املب ــد م ــام 2019 العدي ــهد ع ش
ــرتيات  ــات واملش ــام املنافس ــب نظ ــام، إىل جان ــاب الع ــو لاكتت ــة أرامك ــرح رشك ــزة وط ــة املمي ــج اإلقام ــياحة وبرنام ــرة الس التأش

ــد. ــة الجدي الحكومي

4.  اإلنجازات والتوقعات 

يلقي التقرير الضوء أيًضا عى أكرب إنجازات الجهات الحكومية خال عام 2019 واملتوقع منها خال عام 2020

اضغط هنا لإلطاع عى التقرير الكامل

التأشــرية السياحية

https://www.strategicgears.com/wp-content/uploads/2019/12/Budget-Report-2020_Ar_03.pdf
https://www.strategicgears.com/wp-content/uploads/2019/12/Budget-Report-2020_Ar_03.pdf


5

أبرز األحداث   

احتفال سرتاتیجك جیرز بنهاية العام

ــازات  ــرز إنج ــى أب ــهد ع ــذي ش ــام 2019 ال ــة ع ــرز بنهاي ــرتاتيجك ج ــت س احتفل
ــع  ــيًا م ــام 2015. ومتاش ــذ ع ــدأت من ــي ب ــا الت ــال رحلته ــة خ ــات الرشك ونجاح
ترشّفــت  مؤثريــن،  متحدثــن  اســتضافة  يف  املتمثــل  الســنوي  التقليــد 
ــاء ــة لإلحص ــة العام ــس الهيئ ــايل رئي ــن مع ــاب م ــام بخط ــذا الع ــة ه  فعالي

الدكتور فهد بن سليامن التخيفي.

تحــدث الدكتــور فهــد عــن الــدور الكبــر الــذي يلعبــه املستشــارون يف 
هــذه األيــام يف عمليــة صنــع القــرار، وعــن الــدور الهــام للبيانــات التــي 
تنرشهــا الهيئــة العامــة لإلحصــاء لتكــون كمدخــات أساســية يف هــذه 

العمليــة. 

ــن  ــم املوظف ــام  وتكري ــاريع الع ــرز مش ــتعراض أب ــة  باس ــت الفعالي واختتم
ــام 2019. ــرة ع ــاح مس ــرب يف نج ــر األك ــم األث ــذي كان له ال



67

20
19

 - 
بع

لرا
ع ا

رب
 ال

ة |
ری

دو
 ال

رشة
الن

 |

التعاقدات     
الجديدة

تســتمر ســرتاتيجك جــرز يف رشاكتهــا مــع وزارة املاليــة مــن خــال مرشوعهــا الجديــد مــع 
ــض   ــذ بع ــار تنفي ــة آث ــرشوع إىل دراس ــذا امل ــدف ه ــث يه ــابات. حي ــة والحس ــؤون املالي ــة الش وكال
ــة عــى  ــة وقيــاس آثارهــا املحتمل ــة للدول ــإدارة املــوارد النقدي السياســات الجديــدة املتعلقــة ب
القطــاع املــريف والجهــات الحكوميــة. كــا يتضمــن املــرشوع أيًضــا تصميــم وتنفيــذ خطــط إدارة 

ــدة. ــراءات الجدي ــات واإلج ــذ السياس ــة لتنفي ــات الحكومي ــي الجه ــر ملوظف التغي

امتــداداً لرشاكــة ســرتاتيجيك جــرز مــع وزارة املاليــة، تــم التعاقــد حديثــا مــع وكالــة الــوزارة 
املاليــة  والغرامــات  املخالفــات  وتوثيــق  حــر  اىل  يهــدف  مــرشوع  يف  اإليــرادات  لشــؤون 
وإجراءاتهــا. حيــث يتضمــن ذلــك تحليــل جميــع البيانــات الوصفيــة املتعلقــة بالغرامــات الحكوميــة، 
وتوثيــق دورة الحيــاة الكاملــة لــكل غرامــة، وقيــاس املــدة الزمنيــة بــن إصــدار الغرامــة وتنفيذهــا. 
وســوف ينتــج عــن هــذا املــرشوع متطلبــات جديــدة لــكل جهــة حكوميــة لتصحيــح أي يف فجــوات 
محتملــة باإلجــراءات املتعلقــة بالســند التنفيــذي لــوزارة العــدل واملرتبطــة بتنفيــذ هــذه الغرامــات.

ــا.  ــن عمائه ــعة م ــة الواس ــم إىل املجموع ــام وزارة التعلي ــان انض ــرز بإع ــرتاتيجك ج ــر س تفخ
ــج  ــن برنام ــابقة م ــل الس ــة يف املراح ــرات املحتمل ــد الثغ ــاون اىل  تحدي ــذا التع ــدف ه ــث يه حي
االبتعــاث، ثــم تقييمهــا وإعــادة تصميــم رحلــة الطــاب خــال مراحــل الربنامــج لضــان جــودة النتائــج 
ــر  ــل وأط ــوات التواص ــر قن ــا اىل تطوي ــدف أيًض ــا يه ــعودي، ك ــل الس ــوق العم ــع س ــا م وتوافقه

ــدة. ــرات الجدي ــذ التغي تنفي

ــرتاتيجيتها  ــر اس ــى تطوي ــدة ع ــة بج ــة الصناعي ــة التجاري ــع الغرف ــا م ــرز حاليً ــرتاتيجك ج ــل س تعم
ــادة  ــة قي ــتهلت الغرف ــث اس ــة، حي ــا يف اململك ــن نوعه ــدة األوىل م ــة ج ــد غرف ــدة. وتع الجدي
ثــورة ابتــكار األعــال والنمــو االقتصــادي منــذ نشــأتها عــام 1944. وألجــل ذلــك، قــرر مجلــس إدارة 
الغرفــة -الــذي تــم تشــكيله حديثـًـا- االســتعانة برشكــة ســرتاتيجك جــرز لتطويــر اســرتاتيجية الغرفــة 

ومنــوذج تشــغيلها.

وزارة املاليــــة

إدارة التغيري للسياسات الجديدة لوكالة الشؤون املالية والحسابات

التنظيم اآليل ومنوذج املحرر املوثق للجزاءات املالية

وزارة التعليـــم

غرفـــة جــــدة
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املنضمون الجدد   
لفریق عمل الرشكة

ريـــان غــــــالم

شـــــريـــك

هاين بن محفوظ

مستشـار أول

ــا يف مجــاالت اإلدارة  ــان مبجموعــة فريــدة ومتنوعــة مــن الخــربات التــي كّونهــا عــى مــدار 12 عاًم ــع ري يتمت
العامــة، وتطويــر املنتجــات، والحلــول املوجهــة للعمــاء، واســرتاتيجيات الســوق ملواجهــة التحديــات املعقــدة 

يف قطاعــات مختلفــة لتلبيــة احتياجــات العمــاء باختــاف مجاالتهــم.

ــا، حيــث شــارك يف العديــد مــن املشــاريع ذات الصلــة  لــدى ريــان خــربة كبــرة مبجــال اقتصاديــات العمــل أيًض
مــع عمــاء مــن بينهــم وزارة العمــل والتنميــة االجتاعيــة، وحقــق نتائــج مبهــرة كان لهــا أثــر كبــر عــى أصحــاب 

الــرشكات وموظفيهــا.

إضافــة إىل ذلــك، ســاهم ريــان يف إنشــاء كيانــات حكوميــة جديــدة معنيــة بخطــط التحــول الوطنــي والرؤيــة 
الســعودية 2030. كذلــك أرشف ريــان عــى العديــد مــن عمليــات تطويــر املنتجــات والعامــات التجاريــة للمبادرات 

الحكوميــة والــرشكات الخاصــة، والتــي تضمنــت وضــع اســرتاتيجيات مختلفــة لتحقيــق أهــداف متنوعــة.

ــهادة  ــى ش ــل ع ــو حاص ــي(، وه ــد كامبن ــزي أن ــة ماكين ــن رشك ــر )ضم ــة االكس ــابق يف رشك ــك س ــان رشي ري
ــرة. ــر بالقاه ــة 6 أكتوب ــن جامع ــة م ــة اإلدارة الصناعي هندس

نجــح هــاين يف إنجــاز العديــد مــن املشــاريع الناجحــة يف مجــال اإلدارة التكامليــة، والنمــو الناجــح للــرشاكات، 
وغرهــا مــن مشــاريع ساســل التوريــد. وتتمثــل خــربة هــاين الرئيســية يف مجــال الحوكمــة ومبــادرات خفــض 
ــه يف  ــس نجاح ــد انعك ــد، وق ــط التوري ــع خط ــرتاتيجية ووض ــادر االس ــر املص ــات وتوف ــذ العملي ــف وتنفي التكالي

هــذه املجــاالت بشــكل إيجــايب عــى نتائــج عمائــه.

اكتســب هــاين هــذه الخــربات املتنوعــة مــن خــال عملــه مــع رشكات مثــل يونيليفــر ومــارس باململكــة العربيــة 
الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة، حيــث جلــب لهــذه الرشكات مــا يقدر بـــ 22.4 مليــون دوالر مــن الوفورات، 

كــا ســاهم يف تحســن مســتويات الخدمــة مــع رشكائــه الرئيســين بنــده والعثيــم بنســبة 94٪.

حصــل هــاين عــى درجــة البكالوريــوس يف الهندســة الصناعيــة مــع مرتبــة الــرشف مــن جامعــة امللــك فهــد 
ــاج  ــة لإلنت ــة األمريكي ــن الجمعي ــازن CPIM م ــاج واملخ ــهادة إدارة اإلنت ــى ش ــل ع ــا حص ــادن، ك ــرتول واملع للب

ــد. ــل التوري ــازن APICS يف إدارة ساس ــة املخ ومراقب
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رشكــة ســرتاتيجك جــريز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات 
اإلداريــة لعمالئهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية مــن 
ــة  ــالء الرشك ــة عم ــم قامئ ــدة. تض ــاض وج ــّي الري ــا مبدينت ــالل فرعيه خ
كــرى املؤسســات بالقطاعــن الحكومــي والخــاص، مبــا يف ذلــك عــدد 
مــن الــوزارات والهيئــات واملؤسســات املاليــة والــرشكات. يعمــل لــدى 
ــن  ــبكة م ــة إىل ش ــن باإلضاف ــارين املحلي ــن االستش ــة م ــة نخب الرشك
الخــراء الدوليــن، ممــن تتوفــر لديهــم خــرات عريضــة يف تقديــم 
حلــول اســرتاتيجية يف مجــاالت تطويــر االســرتاتيجية واســرتاتيجيات 
التســويق والتواصــل، والبحــوث والتحليــالت والتميــز التشــغييل، ولهــا 

ســجل حافــل مــع العديــد مــن العمــالء يف كل منهــا.

إخــالء املســؤولية: مــا مل يُنــص عــى خــالف ذلــك، فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة )»التقريــر«( ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا، كليًــا أو جزئيًــا، دون الحصــول 

ــع  ــا يف جمي ــا وُمحدثً ــور دقيًق ــذا املنش ــوى يف ه ــون املحت ــان أن يك ــا لض ــارى جهده ــة قُص ــذل الرشك ــريز«. تب ــرتاتيجك ج ــة »س ــن رشك ــدد م ــايب مح ــى إذن كت ع
ــة ، كــا أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة، مبــارشة أو غــري  ــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمني األوقــات. ال تقــدم رشكــة »ســرتاتيجك جــريز« أيــة ضان
مبــارشة، أو مســئولية عــن دقــة أو اكتــال أو فائــدة أي مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا املنشــور. وليــس املقصــود هــو اســتخدام املنشــور أو اعتبــاره توصيــة أو 

خيــاًرا أو مشــورة ألي إجــراء )إجــراءات( قــد يحــدث يف املســتقبل.

حول رشكة سرتاتيجك جريز

www.strategicgears.com    |    stm@strategicgears.com
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