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املنضمون الجدد لفریق عمل الرشكة

أحدث األخبار
تأهيــل ســـفراء املشرتيـــات

يف خطــوة نحــو تطبيــق نظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة الجديــد مــن خــال العمــل مــع مركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق،

قامــت ســراتيجك جــرز بتصميــم وتنفيــذ برنامــج تدريبــي مــن مرحلتــن ملوظفــي الجهــات الحكوميــة .حيــث اســتهدفت املرحلــة
األوىل مــن الربنامــج مــا يقــارب  1500أخصــايئ مشــريات ألكــر مــن  600جهــة حكوميــة ،وقــد ركــزت هــذه املرحلــة عــى تدريــب

املوظفــن عــى النظــام الجديــد واللوائــح التابعــة مــن الناحيــة اإلجرائيــة؛ بينــا اســتهدفت املرحلــة الثانيــة مــدراء أقســام
املشــريات يف الجهــات الحكوميــة ،وقــد تــم الرتكيــز يف تدريبهــم عــى مبــادئ إدارة التغيــر فيــا يخــص نظــام املنافســات
واملشــريات الحكوميــة الجديــد .كــا حصــل الذيــن اجتــازوا كال املرحلتــن عــى لقــب "ســفراء املشــريات" يف جهاتهــم الحكوميــة،

حيــث يتمحــور دورهــم الحــايل التعــاون مــع مركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق عــى نقــل املعرفــة اىل زمالئهــم .وتعــد هــذه املبــادرة
ءا مــن سلســلة جهــود ســراتيجك جــرز مــع مركــز تحقيق كفــاءة اإلنفــاق لتصميــم وتنفيــذ خطــة إدارة التغيــر لنظام املنافســات
جــز ً

واملشــريات الحكوميــة الجديــد والتــي شــملت جميــع الجهــات الحكوميــة باململكــة.

ورش الئحة اشرتاطات البقاالت والتموينات واألسواق املركزية
بعــد اكتــال مرحلــة تطويــر "الئحــة اشــراطات

البقــاالت والتموينــات واألســواق املركزيــة" والتــي
تــم اعتامدهــا مــن قبــل معــايل وزيــر الشــؤون
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البلديــة والقرويــة ،قامــت ســراتيجك جــرز بتنظيــم
عــدد مــن الــورش التدريبيــة اســتعدادًا للبــدء يف

تطبيــق الالئحــة .وقــد اشــتملت سلســلة ورش
العمــل عــى تعريــف موظفــي التفتيــش بالــوزارة
مــن مختلــف القطاعــات باللوائــح املعتمــدة مؤخ ـ ًرا،
وإعالمهــم مبتطلبــات قامئــة املراجعــة الالزمــة
لرتخيــص متاجــر البيــع بالتجزئــة .وتعــد هــذه الخطــوة

إحــدى الخطــوات النهائيــة لتفعيــل الالئحــة.

أحدث األخبار
تقرير امليزانية لعام 2020
أصــدرت ســراتيجك جــرز تقريرهــا الســنوي للميزانيــة لعــام ،2020
والــذي ألقــى الضــوء عــى العنــارص األساســية مليزانيــة اململكــة

العربيــة الســعودية.

 .1التوقعـــات املاليــــة
شــهدت التوقعــات املاليــة للمملكــة

العربيــة الســعودية انخفاضً ــا ملحوظًــا هذا
العــام بســبب تقلــب أســعار النفــط .لكــن
عــى الجانــب اآلخــر ،نجــد زيــادة فعليــة يف

اإليــرادات غــر النفطيــة ونجــاح واضــح يف
تنفيــذ اســراتيجيات كفــاءة اإلنفــاق.

جميع املبالغ /مليار ريال سعودي

 .2التوقعــات االقتصاديـــة
را يف ثالثــة
حققــت اململكــة تحســ ًنا كبــ ً
مــؤرشات اقتصاديــة وهــي معــدل البطالــة
ومنــو االســتهالك الخــاص واالســتثامر

األجنبــي املبــارش ،إال أن معــدل النمــو
االقتصــادي مل يختلــف عــن التوجهــات

العامليــة يف عــام .2019

 .3املبادرات ذات األولوية
شــهد عــام  2019العديــد مــن املبــادرات الهامــة التــي كان لهــا أثــرا ً كبــرا ً عــى التوقعــات االقتصاديــة واملاليــة ،ومــن بينهــا

التأشــرة الســياحة وبرنامــج اإلقامــة املميــزة وطــرح رشكــة أرامكــو لالكتتــاب العــام ،إىل جانــب نظــام املنافســات واملشــريات

الحكوميــة الجديــد.
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التأشــرية السياحية
 .4اإلنجازات والتوقعات
يلقي التقرير الضوء أيضً ا عىل أكرب إنجازات الجهات الحكومية خالل عام  2019واملتوقع منها خالل عام 2020
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اضغط هنا لإلطالع عىل التقرير الكامل

أبرز األحداث
احتفال سرتاتیجك جیرز بنهاية العام

احتفلــت ســراتيجك جــرز بنهايــة عــام  2019الــذي شــهد عــى أبــرز إنجــازات
ونجاحــات الرشكــة خــال رحلتهــا التــي بــدأت منــذ عــام  .2015ومتاشــيًا مــع
رشفــت
التقليــد الســنوي املتمثــل يف اســتضافة متحدثــن مؤثريــن ،ت ّ
فعاليــة هــذا العــام بخطــاب مــن معــايل رئيــس الهيئــة العامــة لإلحصــاء
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.

واختتمــت الفعاليــة باســتعراض أبــرز مشــاريع العــام وتكريــم املوظفــن

الــذي كان لهــم األثــر األكــر يف نجــاح مســرة عــام .2019

5

التعاقدات
الجديدة

وزارة املاليــــة

إدارة التغيري للسياسات الجديدة لوكالة الشؤون املالية والحسابات
تســتمر ســراتيجك جــرز يف رشاكتهــا مــع وزارة املاليــة مــن خــال مرشوعهــا الجديــد مــع
وكالــة الشــؤون املاليــة والحســابات .حيــث يهــدف هــذا املــروع إىل دراســة آثــار تنفيــذ بعــض
السياســات الجديــدة املتعلقــة بــإدارة املــوارد النقديــة للدولــة وقيــاس آثارهــا املحتملــة عــى
القطــاع املــريف والجهــات الحكوميــة .كــا يتضمــن املــروع أيضً ــا تصميــم وتنفيــذ خطــط إدارة
التغيــر ملوظفــي الجهــات الحكوميــة لتنفيــذ السياســات واإلجــراءات الجديــدة.

التنظيم اآليل ومنوذج املحرر املوثق للجزاءات املالية
امتــدادا ً لرشاكــة ســراتيجيك جــرز مــع وزارة املاليــة ،تــم التعاقــد حديثــا مــع وكالــة الــوزارة
لشــؤون اإليــرادات يف مــروع يهــدف اىل حــر وتوثيــق املخالفــات والغرامــات املاليــة
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 املــروع متطلبــات جديــدة لــكل جهــة حكوميــة لتصحيــح أي يف فجــوات
محتملــة باإلجــراءات املتعلقــة بالســند التنفيــذي لــوزارة العــدل واملرتبطــة بتنفيــذ هــذه الغرامــات.

وزارة التعليـــم
تفخــر ســراتيجك جــرز بإعــان انضــام وزارة التعليــم إىل املجموعــة الواســعة مــن عمالئهــا.
حيــث يهــدف هــذا التعــاون اىل تحديــد الثغــرات املحتملــة يف املراحــل الســابقة مــن برنامــج
االبتعــاث ،ثــم تقييمهــا وإعــادة تصميــم رحلــة الطــاب خــال مراحــل الربنامــج لضــان جــودة النتائــج
وتوافقهــا مــع ســوق العمــل الســعودي ،كــا يهــدف أيضً ــا اىل تطويــر قنــوات التواصــل وأطــر
تنفيــذ التغيــرات الجديــدة.
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غرفـــة جــــدة
تعمــل ســراتيجك جــرز حال ًيــا مــع الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بجــدة عــى تطويــر اســراتيجيتها
الجديــدة .وتعــد غرفــة جــدة األوىل مــن نوعهــا يف اململكــة ،حيــث اســتهلت الغرفــة قيــادة
ثــورة ابتــكار األعــال والنمــو االقتصــادي منــذ نشــأتها عــام  .1944وألجــل ذلــك ،قــرر مجلــس إدارة
الغرفــة -الــذي تــم تشــكيله حديثًــا -االســتعانة برشكــة ســراتيجك جــرز لتطويــر اســراتيجية الغرفــة
ومنــوذج تشــغيلها.

املنضمون الجدد
لفریق عمل الرشكة

ريـــان غــــــالم

شـــــريـــك

مــا يف مجــاالت اإلدارة
ونهــا عــى مــدار  12عا ً
يتمتــع ريــان مبجموعــة فريــدة ومتنوعــة مــن الخــرات التــي ك ّ
العامــة ،وتطويــر املنتجــات ،والحلــول املوجهــة للعمــاء ،واســراتيجيات الســوق ملواجهــة التحديــات املعقــدة
يف قطاعــات مختلفــة لتلبيــة احتياجــات العمــاء باختــاف مجاالتهــم.
لــدى ريــان خــرة كبــرة مبجــال اقتصاديــات العمــل أيضً ــا ،حيــث شــارك يف العديــد مــن املشــاريع ذات الصلــة
مــع عمــاء مــن بينهــم وزارة العمــل والتنميــة االجتامعيــة ،وحقــق نتائــج مبهــرة كان لهــا أثــر كبــر عــى أصحــاب
الــركات وموظفيهــا.
إضافــة إىل ذلــك ،ســاهم ريــان يف إنشــاء كيانــات حكوميــة جديــدة معنيــة بخطــط التحــول الوطنــي والرؤيــة
الســعودية  .2030كذلــك أرشف ريــان عــى العديــد مــن عمليــات تطويــر املنتجــات والعالمــات التجاريــة للمبادرات
الحكوميــة والــركات الخاصــة ،والتــي تضمنــت وضــع اســراتيجيات مختلفــة لتحقيــق أهــداف متنوعــة.
ريــان رشيــك ســابق يف رشكــة االكســر (ضمــن رشكــة ماكينــزي أنــد كامبنــي) ،وهــو حاصــل عــى شــهادة
هندســة اإلدارة الصناعيــة مــن جامعــة  6أكتوبــر بالقاهــرة.

هاين بن محفوظ

مستشـار أول
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نجــح هــاين يف إنجــاز العديــد مــن املشــاريع الناجحــة يف مجــال اإلدارة التكامليــة ،والنمــو الناجــح للــراكات،
وغريهــا مــن مشــاريع سالســل التوريــد .وتتمثــل خــرة هــاين الرئيســية يف مجــال الحوكمــة ومبــادرات خفــض
التكاليــف وتنفيــذ العمليــات وتوفــر املصــادر االســراتيجية ووضــع خطــط التوريــد ،وقــد انعكــس نجاحــه يف
هــذه املجــاالت بشــكل إيجــايب عــى نتائــج عمالئــه.
اكتســب هــاين هــذه الخــرات املتنوعــة مــن خــال عملــه مــع رشكات مثــل يونيليفــر ومــارس باململكــة العربيــة
الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة ،حيــث جلــب لهــذه الرشكات مــا يقدر بـــ  22.4مليــون دوالر مــن الوفورات،
كــا ســاهم يف تحســن مســتويات الخدمــة مــع رشكائــه الرئيســيني بنــده والعثيــم بنســبة .94٪
حصــل هــاين عــى درجــة البكالوريــوس يف الهندســة الصناعيــة مــع مرتبــة الــرف مــن جامعــة امللــك فهــد
للبــرول واملعــادن ،كــا حصــل عــى شــهادة إدارة اإلنتــاج واملخــازن  CPIMمــن الجمعيــة األمريكيــة لإلنتــاج
ومراقبــة املخــازن  APICSيف إدارة سالســل التوريــد.
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رشكــة ســراتيجك جــرز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات
اإلداريــة لعمالئهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية مــن
مبدينتــي الريــاض وجــدة .تضــم قامئــة عمــاء الرشكــة
خــال فرعيهــا
ّ
كــرى املؤسســات بالقطاعــن الحكومــي والخــاص ،مبــا يف ذلــك عــدد
مــن الــوزارات والهيئــات واملؤسســات املاليــة والــركات .يعمــل لــدى
الرشكــة نخبــة مــن االستشــاريني املحليــن باإلضافــة إىل شــبكة مــن
الخــراء الدوليــن ،ممــن تتوفــر لديهــم خــرات عريضــة يف تقديــم
حلــول اســراتيجية يف مجــاالت تطويــر االســراتيجية واســراتيجيات
التســويق والتواصــل ،والبحــوث والتحليــات والتميــز التشــغييل ،ولهــا
ســجل حافــل مــع العديــد مــن العمــاء يف كل منهــا.
stm@strategicgears.com

|

www.strategicgears.com

إخــاء املســؤولية :مــا مل يُنــص عــى خــاف ذلــك ،فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة («التقريــر») ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا ،كل ًيــا أو جزئ ًيــا ،دون الحصــول
محدث ًــا يف جميــع
عــى إذن كتــايب محــدد مــن رشكــة «ســراتيجك جــرز» .تبــذل الرشكــة قُصــارى جهدهــا لضــان أن يكــون املحتــوى يف هــذا املنشــور دقيقًــا و ُ
األوقــات .ال تقــدم رشكــة «ســراتيجك جــرز» أيــة ضامنــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمنيــة  ،كــا أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة ،مبــارشة أو غــر
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
خيــا ًرا أو مشــورة ألي إجــراء (إجــراءات) قــد يحــدث يف املســتقبل.
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