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مقدمة:

بـــدأت الـــدول القديمة باســـتخدام الوســـم )Brand( حين بدأت بســـك العمالت المعدنية التـــي حملت نقوش 
لصـــور ملوكهـــا، ومنذ تلك اللحظـــة يمكننا القول بأنـــه بدأ وألول مرة في التاريخ ظهور الوســـم واســـتخدامه 
للداللـــة على المكانة الرســـمية للدولة. ومنذ ذلك الحين وخـــالل ما يقرب من ثالثة آالف عام، كانت للشـــركات 
والمؤسســـات الخاصـــة الـــدور األكبـــر فـــي تطويـــر مفهـــوم التوســـيم )Branding( وإتقان فنونـــه وتبني 
اســـتخداماته خاصـــة مع بزوغ نجم العالمـــات التجارية األمريكيـــة العمالقة مثل كوكاكـــوال وماكدونالدز التي 

غزت بوســـومها أســـواق جديدة في شـــتى دول العالم. 

 وقـــد أدركـــت تلك الـــدول، ومنذ وقت طويـــل، التأثير الخارجي الســـتخدامات التوســـيم وما يمثلـــه من أهمية 
في جذب الســـياحة واســـتقطاب االســـتثمار، ثم تطور هـــذا المفهوم مؤخـــرًا لتصبح الدول أكثـــر وعيًا بأهمية 
التأثيـــر الداخلي للتوســـيم في تشـــكيل التصور العـــام لمواطنيهم وموظفيهم على حد ســـواء. وســـرعان ما 
أدركت الحكومات أهمية اســـتخدام التوسيم كوســـيط لتمرير القيم والرســـائل والمعلومات في عالم مشبع 

باإلعالنات التجارية ويضج بمختلف أنشـــطة التســـويق.

ومع مرور الوقت، تكاثرت الوســـوم الحكومية بشـــكل مطرد فـــي كافة دول العالم نتيجـــة االهتمام المتزايد 
للجهات الحكومية بجذب االنتباه لسياســـاتهم وبرامجهم وخدماتهم. وفي هـــذا المقام ال تمثل حالة القطاع 
العـــام بالمملكة العربية الســـعودية اســـتثناء لهـــذه القاعدة حيث أظهرت نتائج الدراســـة االســـتقصائية التي 
قامت بها شـــركة "ســـتراتيجك جيـــرز" عن رصد ما يقرب من 60 وســـما لجهات وهيئات حكوميـــة، وعدًدا آخر من 

وســـوم البرامـــج والصناديق الحكومية ليصل العدد اإلجمالي لتلك الوســـوم إلى نحو 100 وســـمًا.

يهـــدف هذا التقريـــر إلى معرفة األثر التراكمي لتزايد الوســـوم الحكومية الموجهـــة للمواطن، ويتعمق في 
قيـــاس فعالية هذه الوســـوم في تســـويق الخدمات الحكومية وتعزيـــز الوحدة الوطنية.  كمـــا يتناول التقرير 
الممارســـات القياســـية العالمية الســـتخدام الوســـوم الحكومية في بعض الـــدول ومنها على ســـبيل المثال 
ألمانيا االتحادية وهولندا وكوريا الجنوبية وسويســـرا والمملكة المتحدة بهدف االسترشـــاد بتلك التجارب في 
وضـــع التوصيـــات الخاصة بتطوير منهجية أكثر فعالية الســـتخدام الوســـوم الحكومية فـــي المملكة العربية 

السعودية.

ولعلـــه من الضرورة بما كان اإلشـــارة إلى نجاح تجربة الوســـم الحكومـــي الخاص برؤية المملكـــة 2030 والذي 
يماثـــل الممارســـات العالمية مما يمكنـــه من التفاعل مع المواطـــن الذي يعد أهم أهـــداف الرؤية، ولعل في 
استنســـاخ نمـــوذج التوســـيم لرؤية المملكـــة 2030 عبر كافـــة الجهات والبرامـــج الحكومية ما يســـاعد على 
تحقيـــق كفـــاءة التواصـــل الحكومي مع المواطـــن مما يعـــود -بـــإذن اهلل -بالفائدة المرجـــوة على حكومة 

وســـكان المملكة العربية السعودية.
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عـــادة ال ترتبط الوســـوم الحكومية بمنتجات محسوســـة وإنما بسياســـات وخدمات وقضايـــا وطنية، األمر 
الـــذي يعظم من أهمية التوســـيم فـــي تحقيق أهـــداف الجهات المعنية بتلك الوســـوم.

أدت زيـــادة الخدمـــات الحكومية المقدمة لســـكان المملكة خـــالل األعوام الماضية إلـــى تكاثر في أعداد 
البرامـــج المنـــاط بها تقديم تلـــك الخدمات، وبالتالي شـــهدت المملكة فيضا من الوســـوم الحكومية ذات 

الصلة بتلـــك البرامج والخدمات.

أدت الزيـــادة الملحوظـــة في إطالق الوســـوم الحكومية إلى حالة مـــن الخلط بين البرامـــج من جهة وبين 
غاياتها ومســـؤولياتها من جهة مقابلة. 

فقـــدان الوضوح إلســـتراتيجيات هيكلة الوســـم لـــدى الجهات الحكوميـــة، كما تعتمد كل جهـــة نموذًجا 
الهيكلة. هـــذه  لبناء  مختلفًا 

تزايد الوســـوم الحكومية ليســـت إشـــكالية خاصة بالمملكة فحســـب، بـــل أن العديد من الدول ســـبق لها 
مواجهة تحديات شـــبيهة واســـتطاعت معالجتهـــا من خالل تبني نموذج "الوســـم الوطنـــي المهيمن" 

.)Master Brand Model(

اســـتخدام نمـــوذج الوســـم الوطني المهيمـــن في التعامـــل مع الوســـوم الحكومية له عـــدة مزايا لعل 
مـــن أهمها على ســـبيل الذكـــر ال الحصر:

سهولة التعرف والوصول إلى الجهات والبرامج الحكومية.

تركيـــز أنشـــطة التواصـــل على ما يتـــم تقديمه من خدمـــات -دون تحويل هـــذا الدور لتســـويق الجهة أو 
المســـؤول.  الحكومي  البرنامج 

خفض تكاليف بناء األوسمة الحكومية الجديدة خاصة ما يتعلق بالتطوير والتسويق، من خالل توحيدها. 

تحسين كفاءة التواصل الحكومي مع المواطنين مما يزيد من نسبة رضاهم عن الخدمات الحكومية.

اســـتخدام هيكلـــة موحدة للوســـوم يـــؤدي إلى رفـــع كفـــاءة الخدمات الرقميـــة عبر توحيـــد منصات 
الخدمة.   تقديـــم 

أظهرت الممارســـات القياســـية العالمية مدى فعالية اتباع نموذج الوســـم المهيمـــن، ولكن هذا ال يعني 
اســـتثناء نمـــاذج أخرى أثبتـــت نجاحها مثـــل نموذج الوســـوم المدعومة الـــذي عادة ما يتم اســـتخدامه 

وبنفـــس الكفاءة من قبـــل البلديات والصناديـــق التنموية.

● .)Master Brand Model( تحول الجهات والبرامج الحكومية إلى استخدام هيكلة نموذج الوسم المهيمن

تخصيص جهة مناط بها التنظيم واإلشـــراف المركزي على كافة إجراءات التوســـيم الحكومي ومســـؤولة عن  ●
تطوير اســـتراتيجية شـــاملة لجميع الجهات الحكومية بما في ذلك البلديات والهيئات والصناديق التنموية.

اختيـــار وتطوير المنهجية األنســـب لبناء وهيكلة الوســـوم الحكومية الجديدة. وتتنوع تلـــك المناهج باختالف  ●
الدول فمنها على ســـبيل المثال من قام بتشـــكيل لجنة تضـــم كافة الجهات الحكوميـــة ومطعمة بخبراء من 
القطـــاع الخـــاص للقيام بهـــذه المهمة كما هو الحـــال في كوريا الجنوبيـــة. ويوصي بتوقـــف كافة الجهات 

الحكوميـــة عن بناء أو إطالق الوســـوم الجديدة إلـــى حين االنتهاء من تطويـــر تلك المنهجية.

كما يجب اإلهتمام بإســـتخدامات الشـــعار الوطني في الوســـوم الحكومية، وما إذا كانت هناك حاجة لتوحيد  ●
تصميمه الرســـمي كي يظهر بشـــكل رســـمي موحد في تصاميم الوســـوم الحكومية، وهل يحتاج هذا األمر 

إلى صياغة إجراءات الحماية القانونية الالزمة التي تكفل التطبيق السليم لهذا األمر؟ 

التوصيات :

امللخص التنفيذي: 
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أهمية التوسيم في الخدمات الحكومية:

كمـــا ســـبق وأن ذكرنـــا في المقدمة، قامت الدول باســـتخدام الوســـوم منذ أكثـــر من ثالثة آالف عـــام، وانصب 
تركيزها على دور الوســـم في إيصال الصورة الذهنية للعالم الخارجي بهدف جذب الســـياحة واالســـتثمار. ومؤخرًا 
تطور هذا التوجه بحيث أصبحت الحكومات أكثر وعيًا واهتمامًا بالتأثير الداخلي للتوســـيم في التواصل وتشكيل 

التصور العام لمواطنيها وموظفيها على حد ســـواء.  

فـــي غالبية األحيان ال ترتبط الوســـوم الحكوميـــة بمنتجات محسوســـة وإنما بسياســـات وخدمات وقضايا 
وطنيـــة، وبالتالـــي فيجـــب على الجهـــات الحكوميـــة أال تهتم فقط بمدى انتشـــار الوســـم الحكومي بل 

بمـــدى كفاءته ونجاحه فـــي تحقيق أهـــداف الخدمة للجمهور المســـتهدف.

وعلـــى خـــالف المنتجـــات الماديـــة، فللوســـوم الحكومية قيمـــة معنويـــة وعاطفية تســـتلزم االهتمام 
بمنهجيـــة توســـيم صحيحـــة تعمل علـــى بناء األفـــكار الضمنية وترســـيخ المشـــاعر وتوليـــد االنطباع.

قامـــت الحكومـــات على مســـتوى العالم باســـتخدام الوســـوم لتحقيق عـــدة أهداف اســـتراتيجية منها 
على ســـبيل المثـــال ال الحصر:

الفوائـــد العملية مثل تحســـين الصورة الذهنية للحكومة كمشـــغل/جهة عمل إضافة إلـــى تعريف المواطنين  ●
بالخدمات الحكومية. 

تعزيـــز الحـــس الوطنـــي -كان هذا أحد أهداف مشـــاريع التوســـيم الوطنيـــة المبكـــرة التي قامت بهـــا ألمانيا  ●
الموحـــدة في تســـعينيات القـــرن الماضي.

تيســـير تقديـــم الخدمـــات اإللكترونية -بدأت المملكـــة المتحدة في تغييـــر نموذج وســـومها الحكومية على  ●
أثـــر تطويرهـــا للبوابة الرقميـــة الموحدة التي جمعت كافـــة الخدمات الحكوميـــة المركزية.

هـــذه الدوافـــع الثالثة وثيقة الصلة بالمملكة العربية الســـعودية خاصة في ضوء األهـــداف التي وضعتها 
رؤيـــة المملكـــة 2030، حيـــث يعد تعزيـــز فعالية الحكومـــة من أهداف المســـتوى األول لرؤيـــة المملكة 
2030، كما يمكن أن يســـهم تحســـين التوســـيم الحكومي في تحقيق أهداف المســـتويين الثاني والثالث 

من األهداف والتي من ضمنها: 

• تحسين أداءالجهاز الحكومي. • التفاعل بشكل فعال مع المواطنين.    

• تطوير الحكومة اإللكترونية. • تحسين أداء الجهات الحكومية.    

• تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.

• دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع األعمال.

• ضمان تجاوب الجهات الحكومية لمالحظات عمالئها. 

ومـــن المتوقع أن يلعب التوســـيم الحكومـــي دورا محوريا في توضيـــح الدور المتغيـــر للدولة مع مضيها 
فـــي برامج خصخصة الخدمـــات الحكومية.

وعلى النقيض من ذلك، فان غياب فعالية التوسيم يعرض األداء الحكومي لعدة مخاطر، من ضمنها:

• سوء إدارة الموارد المالية الحكومية، حيث يتم تخصيص مبالغ كبيرة لبناء وتطوير الوسوم الحكومية.

• الخلط بين الوسوم والخدمات العامة والخاصة.

• االلتباس حول ارتباط وسوم الخدمات العامة بالجهات الحكومية المسؤولة عن تقديمها.

• صعوبة التمييز بين البرامج المختلفة ذات الوسوم المتشابهة.

• االلتباس حول تحديد أدوار الجهات الحكومية المختلفة.

• صعوبة التمييز بين الوسوم الحكومية في ظل منافستهم للحصول على االهتمام.
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التوسيم في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية:

شـــهدت خدمـــات القطاع العـــام بالمملكـــة العربية الســـعودية نموا ملحوظا خـــالل الســـنوات األخيرة حيث 
ســـعت الحكومة جاهدة إلى تحســـين مستوى المعيشـــة للمواطن والمقيم على حد ســـواء. وقد شهدت 
تلـــك الفترة إعـــادة هيكلة لعدد من الـــوزارات، وإطـــالق العديد من البرامـــج، وخالل هذا التســـارع لجأ القطاع 

العام الســـتخدام التوســـيم من أجل ضمان تفهم الجمهـــور ألدواره المتغيرة.   

وفـــي ظل غيـــاب الرقابة المركزية والسياســـات المنظمة إلجراءات التوســـيم الحكومي، شـــهدت الســـنوات 
األخيـــرة الماضية زيـــادة مطردة في عدد الوســـوم الحكومية، كثيـــر منها لم ينجح في بنـــاء رابط واضح مع 
مـــا تقدمه من خدمـــات. ومدرج أدنـــاه عينة من الوســـوم الحكومية المتشـــابهة والتي يفتـــرض أن يتمكن 

ســـكان المملكة من التمييز بينهم:

مالحظـــة:  يجـــب األخذ في االعتبار أن الشـــعارات البصرية هـــي إحدى مكونات الوســـم، يحوي التقرير 
علـــى العديد من تلك المقارنـــات البصرية كمثال تقريبي لتحدي أكبر  وهو الخلط في هوية الوســـوم

كال الوســـمان مشـــتقان من نفس الكلمة وبالتالي متقاربان فـــي المعنى لكن كالهما 
ال يفســـرا مـــن الذي تقـــدم لـــه المســـاندة أو ما هـــي طبيعة تلـــك المســـاندة. ويزداد 
االلتبـــاس حـــول هـــذه النوعية من الوســـوم خاصة حينما نصادف وســـم تجاري مشـــابه 

وهي مبادرة شركة سابك لتمكين رؤية المملكة 2030. مثل "نساند"   

 برنامج "مســـاند" الســـتقدام العمالة 
المنزليـــة التـــي تشـــرف عليـــه وزارة 

االجتماعية.  والتنميـــة  العمـــل 

برنامـــج "ســـاند" للتأميـــن ضـــد التعطل 
عن العمـــل المقدم من قبل المؤسســـة 

العامـــة للتأمينـــات االجتماعية.

علـــى الرغـــم مـــن التباين بيـــن أهـــداف البرنامجيـــن واالختـــالف بين 
اشـــتقاقهما اللغوي إال أن هناك تشابه لفظي سمعي بين الوسمين.

برنامـــج "طاقات" الخـــاص بصندوق تنمية 
بوابـــة  يعـــد  والـــذي  البشـــرية  المـــوارد 
إلكترونية للتوظيف تستهدف المواءمة 
بين الباحثيـــن عن العمل وأصحـــاب العمل 

الخاص.  القطـــاع  من 

برنامـــج "نطاقات" التابع لـــوزارة العمل 
والـــذي يعنى  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
بتحفيـــز منشـــآت القطاع الخـــاص على 

الوظائف. توطيـــن 
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كال الوسمين ال يوفران أي إشارة إلى ما يقدماه من أدوار أو مهام فعلية. 
يحمل البرنامجان اسمان متشابهان لفظيا دون أن يكون هناك أي رابط بينهما.

تضمنت الوســـوم الخاصة ببرامج صندوق تنمية الموارد البشـــرية اســـتخدام أكثر من عشـــرة أنواع مختلفة 
مـــن الخطـــوط العربية واإلنجليزيـــة، ورموز كالشـــمس والكتـــاب المفتوح إضافـــة إلى االســـتخدام التجريدي 
لألشـــخاص. أما من حيث األلوان فنجد اســـتخدام اللون األزرق في وســـوم وحدات التشغيل الرئيسية، واستخدام 
اللـــون البرتقالي في بعض وحدات التشـــغيل الفرعية -وهما من ألوان الوســـم الخاص بصنـــدوق تنمية الموارد 
البشـــرية -ويشـــذ عن ذلك عدد من البرامج التي اســـتخدمت اللـــون الرصاصي الذي ال ينتمي إلى ألوان وســـم 

الصندوق. 

برنامج مـــراس تـــم إطالقه من قبـــل وزارة 
التجارة واالســـتثمار في مايـــو 2017 لدعم 

أعمال القطاع الخاص. 

لمكافحـــة  وطنـــي  برنامـــج  نبـــراس 
المخدرات. 

مع األخذ في االعتبار ما سبق من أمثلة ومع بناء "شجرة عائلة الوسم" )Brand Tree( دليل على أنه ومع مرور 
الوقت فقد تم بناء تلك الوسوم دون أن يكون لها أي روابط مع بعضها البعض أو مع الجهة المسؤولة عنها.  

ومثااًل على ذلك        : "شجرة عائلة الوسم" )Brand Tree( لصندوق تنمية الموارد البشرية - هدف:

تسعة أعشار

ا���ا�� ا����د�� ����ارد ا������
SAUDI HUMAN RESOURCES GATEWAY

برنامج
المخيم الصيفي

اإللكتروني
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كما نستعرض أدناه مثال آخر لتشكيلة واسعة من الوسوم التابعة لبرامج وزارة اإلسكان: 

كما نستعرض في ملحق هذا التقرير أمثلة أخرى لـ"شجرة عائلة الوسم" )Brand Tree( بمكوناتها اللونية 
المتعددة لبرامج وزارة التربية والتعليم، وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، ووزارة العمل والتنمية االجتماعية.

لتقييم ما إذا كان التوســـيم في القطاع العام بالمملكة العربية الســـعودية محققا لغاياته وأهدافه المتمثلة 
في نشـــر وترســـيخ الوعي العام للبرامج والخدمات الحكومية، أجرت "ستراتيجك جيرز" دراسة إستقصائية لعينة 
ضمـــت باحثين عن العمـــل ورواد األعمال وعموم الجمهـــور في مدينتي جدة والرياض. وبنـــاء على مخرجات تلك 

الدراســـة فقد تبين أن تعدد الوســـوم الحكومية أفرز خمس إشكاليات رئيســـية لدى عينة الدراسة:

الخلط بين البرامج:. 1
 في االســـتبيان الموجه لعموم الجمهور، لم تســـتطع %44 من العينة 
التمييـــز بين برنامجي "نطاقـــات" و"طاقات" وهما من البرامج الرئيســـية 
التابعـــة لـــوزارة العمـــل والتنمية االجتماعيـــة وصندوق تنميـــة الموارد 
البشـــرية المذكوريـــن ســـابقا في ســـياق التقريـــر، وبقدر مشـــابهة لم 

تســـتطع %41 من نفس العينة التفريق بين برنامجي "ساند" و"مساند" التابعين لوزارة العمل والتنمية االجتماعية. 

ومـــن المثير للدهشـــة أن %81 من عينة رواد األعمـــال لم تتمكن من التمييز بين برنامجـــي "نطاقات" و"طاقات"، 
بينمـــا لـــم تتمكن %40 من عينـــة الباحثين عن العمل  من معرفـــة الفرق بين البرنامجين علـــى الرغم من أن كال 

العينتين من الفئات الرئيســـية المســـتهدفة من هذين البرنامجين.

Saudi Real Estate Institute

���������������������

برنامج الدعم السكني

مدى فعالية التوسيم في القطاع العام السعودي؟ 

 نسبة عدم القدرة على معرفة الفرق بين البرامج
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2.  االلتباس حول الغايات واألهداف
علـــى الرغم من وجـــود التباس حـــول برنامجي "طاقـــات" و"نطاقات" لدى عينة االســـتقصاء، والـــذي قد يعد 
أمـــرا طبيعيا كونهمـــا مرتبطان بسياســـة عامة واحـــدة، إال أن نفس المســـتوى من االلتبـــاس كان واضحا حول 
البرامـــج والجهـــات اللـــذان يخدمان أهداف سياســـية مختلفـــة مما يجعلنا نتســـاءل عن قدرة وســـومهما في 

التواصـــل مع جمهورها وتحقيـــق أهدافها االجتماعيـــة والتنموية. 

فعلى ســـبيل المثـــال، أوضح االســـتبيان أن %67 من عينـــة عموم الجمهور لم تســـتطع التمييز بيـــن برنامجي 
"مـــراس" و"نبراس" بالرغم مـــن االختالف الواضح في غاياتهما وأهدافهما -حيث يقوم برنامج مراس بتســـهيل 
إجراءات البدء فــــي ممـارسة األعمــــال التجـــــارية، بينما يهدف نبراس إلى مكافحة المخدرات -األمر الذي يظهر 

بوضوح أن الوســـمين يفتقران إلى الرابط بين مفهوم الوســـم والسياســـات األساســـية لكال البرنامجين. 

وفي بعـــض الحاالت قد يواجـــه المواطنين صعوبة في تذكر أســـماء بعض 
البرامج على الرغـــم من معرفتهم بوجودها األمر الذي يشـــكل عائقا أمام 
محاولتهـــم للبحـــث عن مواقـــع هذه البرامـــج على اإلنترنت. وعلى ســـبيل 
المثال تتجســـد هذه اإلشـــكالية في برنامج "ســـكني" التابع لوزارة اإلسكان 
حيـــث أوضح االســـتبيان أن %9 فقط من عينة عموم الجمهـــور لديه معرفة 
مســـبقة عن البرنامج وتمكن من التعرف عليه تلقائيا. ولكن عند مســـاعدة 
بقيـــة العينة من خالل ذكـــر برامج اإلســـكان الحكومية، ارتفعت نســـبة من 
اســـتحضر البرنامـــج إلـــى %49. هذا يعنـــي بأن وســـم البرنامج لم يســـتطع 
تحقيـــق هـــدف التواصل العـــام المأمول منه، رغـــم كونه يمثـــل أحد أهم 

القضايـــا الملحة التي تشـــغل بال المواطنيـــن في المملكة.

3.  الخلط بين المسؤوليات
فـــي حين لـــم تتمكن بعض الجهات الحكومية من بناء وســـوم فعالـــة لبرامجها وخدماتهـــا، نجد على الجانب 
اآلخـــر بعض الـــوزارات التـــي نجحت بامتياز في تأســـيس هوية قوية لوســـومها مما ســـهل علـــى المواطنين  
تلقائيـــة الربـــط بين برامجهـــا وسياســـتها العامة. فعلى ســـبيل المثـــال، تســـتخدم وزارة الداخليـــة "نموذج 

الوســـوم المدعومـــة" )The Endorsement Model( الـــذي يربـــط جميع 
البرامج والخدمات مع الوســـم الرئيســـي للوزارة. يظهر ذلـــك جليا في بنائها 
لوســـم بوابـــة الخدمـــات اإللكترونية األكثر شـــهرة فـــي المملكة "أبشـــر" 
التي تســـتخدم شـــعارها مع ربطه مكانيًا وبصريـــًا مع وســـم وزارة الداخلية 
وباســـتخدام نفس اللـــون. وقد أظهر اســـتطالع علـــى رواد األعمـــال تمكن 
العينـــة من الربط بين وســـم "أبشـــر لألعمال" مـــع وســـم وزارة الداخلية مع 

اســـتبدال لون شـــعار الخدمة مـــن اللون األخضر إلـــى األزرق.

وعلـــى الرغـــم من هـــذا النجاح فإن نهـــج وزارة الداخلية ليـــس هو الدارج بين الوســـوم الحكوميـــة، حيث يتضح 
مـــن االســـتطالع الذي أجرته الشـــركة وجود الكثيـــر من اللبس حول برامج ســـوق العمل، ونتيجـــة لعدم وضوح 
تلك الوســـوم يعتقد عموم الجمهور بمســـؤولية وزارة العمل والتنمية االجتماعية عن مجموعة واســـعة من 

البرامـــج وهي فـــي حقيقة األمر تابعـــة لجهات أخرى.
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فعلى ســـبيل المثـــال: تعتقد %39 من عينـــة الباحثين عن العمـــل أن برنامج دعم الباحثين عن العمـــل )حافز( تابع 
لـــوزارة العمل والتنمية االجتماعية، كما تفترض %29 مـــن ذات العينة أن الوزارة هي الجهة المعنية ببرنامج طاقات 
الخـــاص بمواءمة البحاثين عن العمل مع منشـــآت القطاع الخاص، كمـــا يظن %23 من نفس العينـــة أن الوزارة هي 
مـــن تدير برنامـــج التدريب )دروب(، بينما في حقيقـــة األمر كل تلك البرامج تابعة لصندوق تنمية الموارد البشـــرية. 
كما أوضح أغلب المشـــاركين في االســـتبيان أن وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية هي أيضا المســـؤولة عن نظام 

"ســـاند" للتأمين ضد البطالـــة، الذي ُيدار من قبل المؤسســـة العامة للتأمينات االجتماعية.

ينتـــج عن الخلط بين مســـؤوليات البرامج عدة آثار ســـلبية، فعلى ســـبيل المثال يؤدي هذا االلتبـــاس إلى قيام 
المواطنيـــن بالبحث عن المواقع اإللكترونيـــة لجهات حكومية غير معنية بتقديم الخدمـــة، وحين يتعثر العثور 
علـــى تلك الخدمات قد يفتـــرض الكثيرون بأن تلـــك البرامج أو الخدمـــات توقفت أو لم تعد موجـــودة. واألهم 
مـــن ذلك هو قيـــام المواطـــن غير الراض عـــن خدمة حكوميـــة ما بتقديـــم شـــكواه أو اقتراحاته إلـــى اإلدارة 
أو الجهـــة الخطـــأ، وبالمثل لن يتســـنى لـــإدارة أو الجهة التـــي تدير برنامجا فعـــاال من الحصول علـــى التقدير 

المناســـب من قبل المواطنين.

4.   االلتباس حول التبعية
أحـــد الوظائف األساســـية للوســـم الحكومي هو تعريف الشـــرائح المســـتهدفة بـــأن البرامـــج والخدمات يتم 
تقديمهـــا من قبل الجهـــات الحكومية. تزداد أهمية نجـــاح الجهات الحكومية في هـــذه المهمة مع قيامها 
بتوفيـــر المزيد من الخدمات والتوســـع نحو مجاالت جديدة خـــارج إطار الخدمات الحكوميـــة التقليدية مما يزيد 
مـــن احتماليـــة االلتبـــاس حول تبعية تلـــك البرامج للجهات المســـؤولة عنهـــا. وكمثال على هـــذا التحدي نجد 
خدمة تمويل المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة "كفالة" وهي مبادرة حكومية لكن يتـــم توفيرها عبر البنوك 
التجاريـــة، وبمالحظـــة الملصق اإلعالني أدنـــاه نجد غياب أي إشـــارة أو رابط بيـــن البرنامج والجهـــة الحكومية 

المســـؤولة عنه، فال شـــيء في الملصق يشـــير إلى تبعية هـــذه الخدمة وارتباطهـــا بجهة حكومية.

وســـتزداد أهمية توضيح تبعية الوســـوم للبرامـــج والخدمات الحكومية مع بدء اتخـــاذ أولى خطوات خصخصة 
الخدمـــات الحكوميـــة ضمن إطار أهـــداف رؤيـــة المملكـــة 2030. هناك نموذجـــان أساســـيان لبرامج خصخصة 
الخدمـــات الحكوميـــة، فبينما تتجه بعض الـــدول إلى نمط خصخصة مشـــترك يقوم من خاللـــه القطاع الخاص 

وفـــي وضع مشـــابه تعتقـــد %60 من عينـــة رواد األعمال بـــأن خدمة "مؤهل" التي تســـمح 
ألصحـــاب العمل بالتحقق مـــن المؤهالت التعليمية تابعة لوزارة العمـــل والتنمية االجتماعية 
بينمـــا في حقيقـــة األمر هي أحـــد برامـــج وزارة التعليم. وبالمثـــل تعتقد العينـــة بأن نظام 
"ســـاند" للتأمين ضد البطالـــة تابع لوزارة العمـــل والتنمية االجتماعية بينما فـــي الواقع هو 

أحد برامج المؤسســـة العامة للتأمينـــات االجتماعية. 
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بالتشـــغيل وتقديـــم الخدمات بينما تحتفـــظ الجهات الحكومية بمهـــام التطوير وإدارة الجـــودة، تتجه عدد من 
الـــدول األخـــرى إلى نمـــوذج الخصخصـــة الكاملة بحيث يتولـــى القطاع الخـــاص تقديم الخدمات مـــع االعتماد 
على قوى الســـوق في توجيه سياســـات التطوير والجودة. وفي كال الحالتين للوسوم الحكومية دور أساسي 
فـــي تعريف المواطنين بما إذا كانت الخدمة مرتبطة بالحكومة بشـــكل مباشـــر أو غير مباشـــر، وبالتالي التأثير 
على مســـتوى الموثوقية في تلـــك البرامج والخدمات، بيد أن الممارســـات الحالية للتوســـيم الحكومي قد ال 

تنجح فـــي إيصال هذه الرســـائل للقاعدة العريضة مـــن المواطنين.   

هـــل يمكـــن الربط بيـــن هذه الجهـــات والمنظومـــة الحكومية الســـعودية مـــن الناحية 
البصريـــة ؟ من الصعب الحكم على ذلك، خاصة مع تشـــابه الوســـوم الحكومية الحاملة 
للشـــعار الوطنـــي مع وســـوم بعـــض الشـــركات التجارية التـــي اســـتخدمت النخلة في 
شـــعارها )أنظر للشـــعار فـــي اليمين(. إذن كيف يمكـــن للمواطن تمييز ما إذا كان شـــعار 
النخلـــة دليل على أن الوســـم تابع لجهـــة حكومية أم ألحد منشـــآت القطـــاع الخاص؟

ولتفـــادي التباين البصري الواضح في اســـتخدامات الشـــعار الوطني نجد بعـــض الدول وقد 
لجـــأت إلى ســـن قوانين تضمن االســـتخدام األمثـــل للشـــعار الوطني محـــددة بذلك عناصر 
التصميم وأحجام الشـــعار واأللوان المســـتخدمة. فعلى ســـبيل المثال، يحـــدد قانون هونغ 
كونغ لألعالم والشـــعارات اإلقليمية لعام 1997 شـــعار اإلقليم بـــأدق التفاصيل، وينص على 
أنه ال يجوز اســـتخدام الشـــعار الوطني إذا تعرض للتلف أو تم تدنيســـه أو فقد بريق ألوانه 

أو إن كان تنفيذه دون المســـتوى المطلوب ".

بشـــكل أساســـي هناك اعتقاد غالب بأن وجود الشـــعار الوطني - المحدد في النظام 
األساســـي للحكم بـ "ســـيفان متقاطعـــان ونخلة وســـط فراغهما األعلـــى" -في أي 
وســـم دليل على تبعيته للجهـــات والبرامـــج والخدمة الحكومية، وعمليـــا قد يفتقر 

هذا االفتـــراض للصحة في بعـــض األحيان.

 استخدام الشعار الوطني لتوضيح تبعية الوسوم الحكومية 

يظهر اســـتطالع "ســـتراتيجك جيرز" تباينا ملحوظا في اســـتخدام الشـــعار الوطني في الوســـوم الحكومية ، 
فمـــن بين 21 وزارة، تم اســـتخدام الشـــعار الوطني في 17 وســـم وزاري، وفي ســـياق مشـــابه مـــن بين ثمانية 

صناديق حكومية اســـتخدمت ســـتة الشـــعار الوطني. يزداد هـــذا التباين 
في وســـوم الهيئـــات الحكومية حيث أظهر االســـتبيان الذي شـــمل 34 
وســـمًا حكوميًا استخدم الشعار الوطني في 21 وســـمًا بأسلوب واضح، 
بينمـــا تـــم تغييـــر أبعـــاده أو دمجه فـــي تصاميـــم مركبة فـــي حاالت 

عديـــده. وفـــي بعـــض الحاالت، فـــإن الهوية البصريـــة لم تتضمن أي مـــن عناصر الشـــعار الوطني )مثال: شـــعار 
هيئة النقـــل العام(.

ولمزيـــد من اإليضاح حول النطاق الواســـع للتصاميم البصرية التي تســـتخدم الشـــعار الوطني، نســـتحضر أدناه 
مجموعـــة مختارة من الشـــعارات الوطنية المســـتخدمة في عدد مـــن الوزارات والجهـــات الحكومية: 
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ويترتب علـــى هذه التغييرات تكاليف ماديـــة ال تقتصر على تكلفة تطوير وتصميم الهويـــة البصرية الجديدة، 
بل تشـــمل أيًضا تكلفـــة التوعية بالوســـم الجديد، وتكلفـــة المواد مـــن مطبوعات والفتـــات وخالفه. فعلى 
ســـبيل المثال عندمـــا قامت وزارة التعليـــم بتغيير هويتها في عـــام 2012، اضطرت 25 ألف مدرســـة إلى تغيير 
الالفتـــة الخارجية لتتضمن الوســـم الجديد، وعندما غيرت الوزارة شـــعارها مرة أخرى في عـــام 2015، كان على 

المـــدارس القيام بتغيير الالفتـــات الخارجية وكافة المواد الخاصة بالشـــعار القديم.   

5.  االلتباس نتيجة تواتر المتغيرات 
شهدت السنوات األخيرة اتجاه العديد من الجهات الحكومية إلى تغيير وسومها في محاولة إلضافة الحداثة 

لشعارها البصري، بل أن البعض من الجهات قام بأكثر من تعديل خالل مرحلة زمنية قصيرة ال تتجاوز العام الواحد 
كما في حالة الهيئة العامة للرياضة.

وقـــد تؤدي هذه التغييرات المتتابعة إلـــى زيادة االلتباس حول هوية تلك الجهات وهـــذا أمر البد من اإلهتمام 
بـــه. فعلى ســـبيل المثال قام بنك التنميـــة االجتماعية )والذي كان يعرف ســـابقا بـ "بنك التســـليف واالدخار"( 
بتغيير اســـمه وتغييرهويته مرتين خالل ســـنة واحدة فقـــط. إن وضوح الهوية أمر على قـــدر كبير من األهمية 

نظـــرا لما تمثله القـــروض من أهمية في حياة كثيـــر من المواطنين.
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تحليل هيكلة الوسوم 
الحكومية في المملكة 

العربية السعودية
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تحليل هيكلة الوسوم الحكومية في المملكة العربية السعودية:

هناك ثالثة نماذج أساسية الستراتيجيات هيكلة الوسوم:

 . )The Endorsement Model( نموذج الوسوم المدعومة  •      . )House of Brands( نموذج بيت الوسوم المستقلة  •
. )Master B rand Model(نموذج الوسم المهيمننن  •

 :)House of Brands( نموذج بيت الوسوم المستقلة
في هذا النموذج يمتاز كل وســـم باســـتقاللية منفردة، وينتشـــر هذا النموذج حيثما تتـــم إدارة المنتجات والخدمات 
مـــن قبل وحدات أو إدارات عمل مســـتقلة تحتاج إلى المرونة والســـرعة في االســـتجابة ألحوال الســـوق دون حاجتها 

إلـــى وجود رابـــط بينها وبين وســـوم تجارية أخرى.

وتعد شـــركة بروكتـــر آند جامبل من األمثلة الشـــهيرة فـــي تبني هذا النموذج حيث ســـمحت لوســـومها التجارية مثل 
مســـحوق غســـيل المالبس "تايد" وحفائض األطفال"بامبرز" بالحصـــول على درجة متقدمة من االســـتقاللية. 

وعلـــى المســـتوى المحلـــي نجد نفس النموذج مســـتخدم في شـــركة صافوال حيـــث تتصرف منتجاتها كوســـوم 
. مستقلة

وعلى الصعيد الحكومي الســـعودي نســـتطيع القول بأن اســـتراتيجية التوســـيم في صنـــدوق تنمية الموارد 
البشـــرية قد تأثـــر بهذا النموذج حيث ســـمح لبعض البرامج بفك االرتباط مع الوســـم الرئيســـي للصندوق، ومع 

ذلـــك فهناك جهات حكوميـــة أخرى تنتهج نماذج توســـيم مختلفة. 

 :)Endorsement Brand Model( نموذج الوسوم المدعومة
يجمـــع هذا النموذج الوســـوم المنفصلة بصريا مع الوســـم الرئيســـي الـــذي يمثل الطرف الداعـــم لها وبذلك 
يوحي بأن الوســـم المدعـــوم ينتمي إلى عائلة من الوســـوم أو العالمات التجارية. وبينمـــا يوفر هذا النموذج 
مرونـــة أكثر للوســـم يعمل على ســـياق مواز على التعريـــف به كجزء مـــن عائلة تضم عدد آخر من الوســـوم، 
ولعـــل مجموعـــة فنادق ماريوت من أشـــهر أمثلة هـــذا النموذج حيث تضـــم العديد من الوســـوم المدعومة 

وتنجح فـــي ربطها بصريا بالهوية الرئيســـية للمجموعة:
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وقد استخدمت وزارة الداخلية نفس النموذج في تطوير وسمها الخاص 
ببرنامج "أبشر": 

 :MBC مثال تجاري محلي هو مجموعة

  :)Masterbrand Model( نموذج الوسم المهيمن

يعتمـــد هذا النموذج على الوســـم المركـــزي غير المتغير والذي يتم اســـتخدامه عبر العديـــد من المنتجات 
والخدمـــات، وهو النمـــوذج المتبع من قبل أشـــهر العالمات التجارية العالمية مثـــل آبل وفيديكس.

كما أنها نفس المقاربة المتبعة من شركة روتانا: 

وتشير األمثلة المذكورة أعاله أن الجهات الحكومية تفتقر للتجانس ليس في مفهوم وسومها فحسب 
ولكن في استراتيجيات التوسيم الخاصة بها.  

كما يتضح من المثال باألسفل أن نموذج الوسم المهيمن هو النموذج المتبع إلظهار عالقة رؤية ٢٠٣٠ 
ببرامج الرؤية
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المعايير القياسية العالمية
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المعايير القياسية العالمية:

دأبت الحكومات عبر السنين على تطوير وســـوم لوزاراتها، وبرامجها، وأماناتها، وجهاتها الحكومية المختلفة. 
حاليا وعلى نحو متزايد نجد الحكومات تتجه نحو تقليص مســـتوى التشـــويش الناتج عـــن الزيادة العددية لتلك 
الوســـوم باعتماد هيكلة وســـوم تمتاز بالقوة والبســـاطة في آن معـــا، ويتبع هذا النهـــج دول مثل المملكة 

المتحدة وأســـتراليا وكندا وفرنســـا وألمانيا االتحادية وهولندا والنرويج وكوريا الجنوبية والسويد وسويسرا.

هنـــاك نمـــط مكرر يمكن مالحظتـــه في اغلب التجـــارب العالمية، فعادة مـــا يتم االعتماد علـــى صورة وطنية 
موحدة يســـتقى منه الوســـم المهيمن، وتجســـد رؤيتهـــا وتوجهها االســـتراتيجي. وضمن هـــذا اإلطار يكون 
للوســـوم الحكومية األساســـية، مثـــل الوزارات، الدور الرئيســـي في تعزيز سياســـات ووعود الوســـم المهيمن، 
بينما تهدف الوســـوم الحكوميـــة الفرعية الخاصة بالبرامـــج والخدمات إلى توفير تجربة محـــددة للمواطنين. 
ترتبط كافة الوســـوم ارتباطا بصريا مباشـــرا بالوســـم المهيمن وبذلك ينجح هذا النموذج فـــي توضيح أن كافة 

الخدمات والسياســـات تقع ضمن مســـؤولية الحكومة. 

الوسوم الحكومية للمملكة المتحدة قبل وبعد

قبل

بعد
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النهج العملي في بناء الوسوم: تحسين الخدمات الحكومية:

دراسة حالة: هولندا

يبلـــغ تعـــداد ســـكان هولندا ما يقـــارب مـــن 17 مليون نســـمة وتعتمد على هيـــكل حكومي بســـيط. وعلى 
الرغـــم من ذلـــك كانت الحكومة الهولندية مســـؤولة عما يقارب 200 وســـم حكومي في عـــام 2008.  وذكر 
حينهـــا رئيس الوزراء جان بيتـــر بالكينيدي أن المواطن الهولندي "يرى خليط غير متجانس من شـــتى الشـــعارات 
والهويـــات البصريـــة"، بينما شـــبهها وزيـــر الداخلية بحالة من التشـــظي تؤثر علـــى نظرة وثقـــة المواطن في 

قدرات ســـلطة الحكومة المركزية.

شعارات الحكومة الهولندية قبل 2008 1

هناك أربع محفزات أساسية ومتداخلة للتحول الذي شهدته الوسوم الحكومية البريطانية:

      الفائدة المادية: ترشيد اإلنفاق من خالل االستثمار في أقل عدد من الوسوم الحكومية. 

      النهج العملي في بناء الوسوم: تحسين الخدمات الحكومية.

      تقوية العالقة بين الوطن والمواطن.

      ترشيد الوسوم الحكومية مدفوع بتحسين الخدمات الرقمية الحكومية.

فـــي العصر الرقمـــي، تتحمل الحكومات تكاليف مرتفعة إلدارة الوســـوم الحكومية بشـــكل مســـتمر نتيجة 
التطـــورات التقنية المتالحقـــة، ناهيك عن التكلفة األولية لتطوير الهوية البصرية واالســـتثمار المتواصل لنشـــر 
وترســـيخ صورتهـــا الذهنية لدى الجمهـــور. وبناء على ذلـــك فإن التركيز على وســـم أساســـي واحد ومهيمن 
يســـهم بـــدوره في رفع كفـــاءة الوســـم والحيلولة دون تباطـــؤ أدائه وتســـهيل مواكبته للتقنيـــات الحديثة. 
وعلى ســـبيل المثـــال قّدرت الحكومة السويســـرية أنها ســـتتمكن من تغطيـــة تكاليف مشـــروع التحول إلى 

هويـــة وطنية موحـــدة خالل عـــام واحد فقط.  

https://www.researchgate.net/publication/321225192_Beyond_the_Blue_Ribbon_An_Evaluation_of_the_Rijkshuisstijl_from_a_Branding_Perspective
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الهوية المهيمنة الجديدة للحكومة الهولندية تهدف إلى:

•    زيادة قدرة المواطن على تمييز العمل الحكومي والوصول إلى خدماتها.

•    الحد من الحواجز بين مختلف الجهات الحكومية. 

•    تركيز جهود التواصل على الخدمات بدال من الجهات الحكومية.

•    رفع كفاءة األداء وترشيد اإلنفاق.

اتخـــذت الحكومـــة الهولندية قـــرار التحول إلـــى نموذج 
الوســـم المهيمن )Master Brand Model( المســـمى 
مـــن  والمســـتوحى   ،)Blue Ribbon( األزرق"  "الشـــريط 
تصميـــم الشـــعار الوطنـــي لعـــام 1815. وبغـــض النظر عن 
اســـتخدام الوســـم عبـــر تطبيقـــات مختلفة ســـواء على 
المطبوعـــات أو الفتات الطـــرق أو على صفحـــات مواقع 
اإلنترنـــت فان إرشـــادات اســـتخدام الوســـم تقتضـــي بأن 
ينتصف الشـــعار الجـــزء العلوي مـــن أي مســـاحة وبذلك 
يرمـــز إلى أن الحكومة في قلـــب المجتمع دون تحيز ألي 
طـــرف. وقـــد تمكنت الحكومـــة الهولندية مـــن تخفيض 
نفقـــات المشـــروع من خـــالل التطبيق المرحلـــي للتحول 

إلى نمـــوذج الوســـم المهيمن.

فـــي عـــام 2003 قررت الحكومة السويســـرية اســـتبدال أكثـــر من 80 وســـم حكومي بوســـم وطني مهيمن 
)Master Brand( تحـــت مســـمى "الوســـم المؤسســـي" )CD Brand( والـــذي يهدف إلى:

      تحسين مستوى شفافية الخدمات الحكومية.

      ترشيد التكاليف باستخدام المعايير القياسية.

      تعزيز حس االنتماء لدى موظفي الحكومة.

      تبسيط التعاون بين الجهات اإلدارية 2 

كما حمل مشـــروع التحـــول هدفين إضافييـــن: التعريف بالخدمـــات المقدمة من طرف الحكومة، والمســـاعدة 
فـــي بنـــاء صورة مركزية قويـــة للدولة والتي علـــى الرغم من قلة عدد ســـكانها الذي ال يتجاوز تســـعة ماليين 

نســـمة، إال أنهـــا من الدول التي تعتمـــد النظام الكونفدرالـــي الالمركزي وتعتمد أربعة لغات رســـمية.

دراسة حالة: سويسرا

وقد كشفت اســـتطالعات الرأي الحكومية خالل األعوام 
الخمســـة التي تبعـــت التحول عـــن زيادة في مســـتوى 

رضـــا المواطنين عن الخدمـــات الحكومية.

https://www.bk.admin.ch/bk/de/home/dokumentation/cd-bund/geltungsbereich-philosophie.html ٫١   موقع التصميم المؤسسي السويسري
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دراسة حالة: كوريا الجنوبية

انتقلـــت كوريـــا الجنوبية إلى نموذج الوســـم المهيمـــن لكافـــة اإلدارات الحكومية كجزء من مشـــروع دولي 
لبناء وتســـويق الوســـم الوطني الكـــوري الجنوبي على مســـتوى العالم.

وقـــد أعـــرب حينها الرئيس الكـــوري الجنوبي لي مونغ باك عـــن قلقه من أن ضعف الوســـم الوطني الكوري 
الجنوبـــي قـــد يؤثر على قيمـــة المنتج الكـــوري الجنوبي مقارنـــة بنظيره األلمانـــي أو اليابانـــي، ولمعالجة 
ذلـــك األمـــر تم إنشـــاء المجلس الرئاســـي للتوســـيم الوطني فـــي عـــام 2009، والذي ضم بجانب مســـؤولي 
الدولـــة نخبة مـــن األكاديميين، واالستشـــاريين، وممثلي العالمات التجارية العالمية األكثر شـــهرة مثل شـــركة 

ماكدونالـــدز في كوريا.

  )Master Brand Model( ومنـــذ ذلـــك الحين تحولت الوســـوم الحكوميـــة إلى نمـــوذج الوســـم المهيمـــن
المســـتوحى من رمز دائرة الـ"تيجيك" المســـتخدمة في علـــم كوريا الجنوبية والتي تعـــود جذورها إلى أكثر 

من 1,500 ســـنة.

دراسة حالة: ألمانيا

مع توحيد شـــطري ألمانيا فـــي العام 1990، كان علـــى ألمانيا الموحدة العمل على دمـــج األجهزة الحكومية 
الضخمة لشـــطري ألمانيا الشـــرقية والغربية، ونتيجـــة لذلك أصبـــح المواطنون األلمان الموالـــون لحكوماتهم 
الســـابقة مطالبيـــن بتحويل والئهـــم إلى الكيـــان المندمج حديثـــا. وتحملت ألمانيـــا الغربية األكثـــر ازدهارا من 

الناحية االقتصادية التكلفة الباهظة لتلك الوحدة وكلفت خزينتها ما يقارب من تريليوني يورو  . 5 

هدف المشـــروع الكـــوري الجنوبي للتحول إلى نموذج الوســـم المهيمـــن إلى إنهاء حالـــة االلتباس الواضحة 
بين وظائف القطاع العام والقطاع الخاص، والتي عانا منها المســـؤولين الحكوميين أنفســـهم حســـب ما جاء 
ببعـــض التقارير نتيجـــة زيادة أعداد الوســـوم الحكومية التـــي كانت تثقل كاهـــل خزينة الدولـــة. وقد عبر أحد 
أعضاء المجلس الرئاســـي للتوســـيم الوطني عن ذلك بقوله أن "تطوير وســـم موحد يســـاعد المواطن وبنظرة 

واحـــدة من التحقـــق ما إذا كان ذلك الوســـم خاص بجهة حكوميـــة أو غير ذلك".4 

تـــم اســـتخدام التصميـــم النهائـــي للشـــعار وتطبيقـــه عبر 
كافـــة الجهـــات الحكوميـــة فـــي عـــام 2007، واعتمد على 
الـــدرع الوطني وعبـــارة "الكونفدرالية السويســـرية" باللغات 
الرســـمية األربع، وحينها أشـــارت المستشـــارة آنمـــاري هوبر-

هوتـــز إلى أن الشـــعار الجديـــد "يمتـــاز بالديمومـــة والرصانة 

تقوية العالقة بين الوطن والمواطن:

والوضـــوح". وبلغت التكاليـــف الخارجية لمشـــروع التحول إلى الوســـم المهيمن حوالـــي 7.5 مليون فرانك 
سويســـري، ذهب أغلبهـــا إلى النواحي التقنية للمشـــروع، وحقق المشـــروع عند إطالقه فـــي عام ٢٠٠٦ 

وفـــورات تقدر بــــ 7 مليـــون فرانك في عامهـــا األول.3

3.  وثيقة تخطيط التصميم المؤسسي
https://www.bk.admin.ch/dam/bk/de/dokumente/kommunikation/CDBund/corporate_designbundbreitflaechigeingefuehrt.pdf.download.pdf/corporate_designbundbreitflaechigeingefuehrt.pdf 

/south-korea-non-stop-nation-branding/11/11/http://nation-branding.info/2009  .4
html.3-http://www.spiegel.de/international/europe/interview-with-former-german-finance-minister-germans-will-have-to-pay-a-785704 5.  وزير المالية االلماني السابق
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وقامت الحكومة األلمانية بتطوير مســـتمر الستخدامات الوسم الوطني 
المهيمن لمواكبـــة التقنيات الحديثـــة لتتضمن أيقونـــات روابط مواقع 
اإلنترنـــت وتطبيقـــات الهواتـــف الذكيـــة بهدف زيـــادة قـــدرة المواطن 
على تمييـــز الخدمات الحكومية بســـهولة. وال تـــزال الحكومة األلمانية 
تســـتخدم هذا النمـــوذج بعد مرور أكثـــر من عقدين على بـــدء تطبيقه.

دراسة حالة: المملكة المتحدة

قيـــام حكومة المملكة المتحـــدة بتطوير بوابة إلكترونية موحـــدة لتضم كافة الجهات حكومـــة كان الدافع 
الرئيســـي لتحولها إلى استراتيجية الوســـم الوطني المهيمن.

وقـــد ذكرت منظمة التعاون االقتصـــادي والتنمية في عام 2006 أن الفائـــدة الحقيقية من الحكومة الرقمية لن 
تتحقـــق دون تطوير بوابات إلكترونية يســـتطيع المواطن من خاللها الوصول واالســـتفادة مـــن خدمات حكومية 
متعـــددة، كما ذكـــرت المنظمة أيضا أن "المبدأ الرئيســـي لحكومة متفاعلة مع المواطنيـــن وقطاع األعمال هو 

التركيز على تلبية احتياجات المســـتخدم والمســـاعدة في معالجة المشـــاكل بغض النظر عن هيكلها".  6

 وبحلـــول عام 2012 بـــدأت حكومة المملكة المتحـــدة بالتوجه نحو تطوير بوابة إلكترونيـــة موحدة للخدمات 
الحكوميـــة، ولكنهـــا كانت تواجه تحديـــا كبيرا مع وجود ما يقارب من 47 شـــعارًا مســـتقاًل للـــوزارات واإلدارات 

المختلفـــة، إضافـــًة إلى مئات الشـــعارات األخرى للبرامج والهيئـــات )موضحة في بداية هذا القســـم(.

ولقـــد اســـتقر رأي الحكومة البريطانية على أن معالجة إشـــكالية زيادة وتعدد الشـــعارات يكمن في تبســـيط 
الحلـــول، بـــدء من ترشـــيد النفقـــات حيث أســـندت مهمة تصميم الوســـم الوطنـــي المهيمن لنفـــس الفريق 
المـــوكل له مشـــروع تطويـــر البوابـــة اإللكترونيـــة الموحدة للخدمـــات الحكوميـــة. واعتمد تصميم الوســـم 
علـــى الشـــارة الملكية للمملكة المتحـــدة، مع وجود فـــارق واحد بين وســـوم الجهات يتمثل فـــي تغيير لون 
الشـــريط العمودي على يســـار الشـــعار. وذكرت الحكومة البريطانية حينها: "من المهم أن يستطيع المواطنون 
وبســـهولة تمييز العمـــل الحكومي بإداراته وهيئاته وجهاتـــه الفرعية". كما يجدر الذكـــر أن القانون البريطاني 

يحظر اســـتخدام الجهـــات التجارية الخاصة للشـــارة الملكية. 

ونتج عـــن إعادة توحيـــد شـــطري ألمانيا فرصة 
لتطوير هويـــة وطنيـــة جديدة تعزز مـــن الحس 
الوطني في أذهان مواطنـــي ألمانيا الموحدة. 

وفي عـــام 1999 بـــدأت ألمانيـــا الموحدة في 
اســـتخدام نموذج الوســـم الوطنـــي المهيمن 
المســـتوحى مـــن النســـر األلماني الـــذي يعد 
شـــعارًا وطنيًا يعود تاريخه ألكثر من 1000 سنة.

وقـــام المصممـــون بإضافـــة شـــريط عمودي 
إلـــي يمين النســـر األلماني يحمل ألـــوان العلم 
الجديـــد أللمانيـــا الموحدة. يتم اســـتخدام هذا 
الوســـم في كافة الوزارات األلمانية عدا الشـــرطة ومحطات البث اإلعالمي الممولة مـــن الحكومة. ونظرا للنظام 
الفيدرالي أللمانيا فال يتم اســـتخدام الوســـم الوطني على مستوى حكومات المقاطعات أو الهيئات التابعة لها.

ترشيد الوسوم الحكومية وتأثير ذلك على تحسين الخدمات الرقمية الحكومية:

6.  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية : حكومة الكترونية لحكومة أفضل, 2005
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ويتـــم اســـتخدام هذه الوســـوم محليـــا وال يتـــم التعامل بها 
خـــارج المملكة المتحـــدة، وعوضا عن ذلك تســـتعمل حكومة 
المملكـــة المتحدة خارجيا وســـم يعتمد فـــي تصميمه على 
علـــم المملكة المتحدة. كما حافظت الجهات الحكومية التي 
تقـــدم خدمات مباشـــرة للعموم علـــى وســـومها المألوفة 
كما في حال الشـــرطة وخدمة الصحة الوطنية. كما تســـمح القواعد اإلرشـــادية للوســـوم الحكومية بالمرونة 

لبعـــض الحمـــالت الحكومية من بناء وســـومها المســـتقلة في حال حاجتهـــا إلى "هوية بصرية مســـتقلة". 7

وعلـــى اثر هذا التحـــول قامت جميع الجهـــات الحكومية بإغـــالق مواقعهـــا االلكترونية قبيل إطـــالق البوابة 
اإللكترونيـــة الموحـــدة للخدمات الحكوميـــة في عـــام 2012، والتي جمعت تحـــت مظلتها اكثر مـــن 25 إدارة 
حكوميـــة و376 جهات وكيانات عامة أخرى.  وعقب اســـتخدامها لنموذج الوســـم الوطنـــي المهيمن اتخذت 
الجهـــات الحكوميـــة قرارا بإلغاء أقســـام التســـويق الرقمـــي الخاصة بها في عـــام 2015، واســـتعاضت عنهم 
بأخصائيين للتســـويق الرقمـــي في مراكز حكومية مدمجـــة األمر الذي أدى إلى تحقيـــق خفض إضافي في 

التكاليـــف بل وســـاهم في تعزيز التنســـيق الحكومـــي في التواصل مـــع المواطنين.

وعلى خالف البوابة الوطنية -ســـعودي )saudi.gov.sa(، التي تعد بمثابة منصة وســـيطة يستطيع من خاللها 
المســـتخدمين من الوصول إلـــى مواقع الخدمـــات الحكومية اإللكترونيـــة في المملكة العربية الســـعودية، 
توفـــر البوابـــة اإللكترونية الموحدة للخدمـــات الحكومية فـــي المملكة المتحدة كافـــة الخدمات الحكومية 
عبر إجراءات تســـجيل ودخول وواجهة اســـتخدام موحدة للمســـتخدم. وتعالج البوابة أكثر مـــن ثالثة مليار إجراء 
ســـنويًا، األمر الذي أدى بالمملكة المتحـــدة إلى اعتالء قائمة األمم المتحدة لتطويـــر الحكومات اإللكترونية8 

HMG-branding-overview-_February2017.pdf/04/http://gcs.civilservice.gov.uk/wp-content/uploads/2016 2017 7.  الدليل االرشادي للعالمة التجارية  - حكومة المملكة المتحدة
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2016   .8
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الخاتمة والتوصيات
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الخاتمة والتوصيات:

يكثـــر عدد الوســـوم الحكومية في المملكة العربية الســـعودية، وهنـــاك أمثلة على عالمـــات ناجحة مثل 
رؤيـــة المملكة 2030، ولكن بشـــكل عام فـــإن العدد الكبير والمتزايد لتلك الوســـوم يســـبب الكثير من الخلط 

وااللتباس لـــدى المواطنين.

نزعة المواطنين للخلط بين البرامج: تم الســـماح للبرامج باختيار نموذج بيت الوســـوم المســـتقلة وترتب على 
ذلـــك تكاليف مرتفعة إلدارة وتطوير وتســـويق تلك الوســـوم، ومع غيـــاب الرقابة قد ينتج عن ذلك وســـوم 
مشـــابهة لبرامـــج أخرى. بعض البرامج تحمل أســـماء متشـــابهة بينما تقـــوم بأدوار مختلفـــة وهناك تطابق 

في سياســـات بعـــض البرامج مما يؤدي إلـــى مزيد من الخلـــط فيما بينهم.

عـــدم قدرة المواطنيـــن على التفريق بيـــن أهداف و غايـــات البرامج: هناك عـــدد كبير جدًا مـــن البرامج التي 
لها وســـوم ال تشـــير بوضـــوح إلى الغايـــة والهدف الذي تخدمـــه، وبالتالي هـــذا يعجز المواطـــن عن تحديد 

وظيفـــة تلـــك البرامج وما تقدمه مـــن خدمات.

عـــدم قدرة المواطنين على تحديد المســـؤولية بين البرامج: أظهر االســـتطالع أن ضعف روابط التوســـيم بين 
الجهـــات الحكوميـــة وبرامجهـــا يؤدي فـــي بعض الحاالت إلـــى عدم تمكـــن المواطنين مـــن معرفة الجهة 
المســـؤولة عن البرامج والخدمات، وبالتالي يؤثر ذلك ســـلبيًا على منهج المســـاءلة بيـــن الجهات الحكومية.

فقـــدان الوضـــوح حـــول الخدمات التـــي تقدمها الحكومـــة: على الرغم من وجود شـــعار وطنـــي للمملكة 
العربيـــة الســـعودية إال أن العديـــد من الخدمـــات الحكومية ال تســـتخدمه -بينمـــا وللمفارقـــة تقوم بعض 
الشـــركات الخاصة باســـتخدام عوامل منه. ومع البدء فـــي خطط خصخصة الخدمات الحكوميـــة، فإن فقدان 
الوضـــوح حول الخدمات التي تقدمها الحكومة ســـيقلل من قدرة المواطنين علـــى معرفة وتمييز الخدمات 

التـــي تقدمها الحكومة وتلك التي ســـيقدمها القطـــاع الخاص.

يترتـــب على بناء الوســـوم وزيـــادة الوعي بها تكاليف ماديـــة مرتفعة: على الرغم مـــن التكاليف المرتفعة 
لبناء الوســـوم الحكومية للبرامج والخدمات الجديدة، إال أن هناك شـــح في جهود إدارة وصيانة تلك الوسوم. 
وكان من األفضل اســـتخدام المـــوارد المالية في تطوير الوســـوم الحكومية القائمة مثل الـــوزارات والهيئات 

والصناديق. 

اإلشـــكالية المتمثلة في وجود عدد كبير ومتزايد من الوســـوم الحكومية ليســـت مشـــكلة خاصة بالمملكة 
العربيـــة الســـعودية وحدها، بـــل أن العديد من الـــدول والحكومات قـــد واجهت نفس التحـــدي، وهناك اتجاه 
عالمـــي واضـــح المعالـــم لمـــا يجب اتخـــاذه من خطـــوات لتصويـــب هذا الوضـــع. هنـــاك فرصة كبيـــرة أمام 
المملكة العربية الســـعودية لالســـتفادة من التجـــارب العالمية في مجال التوســـيم الحكومـــي وتطويرها 
لتالئـــم إحتياجات المجتمع الســـعودي من خالل بناء هيكل الوســـوم الحكومية على قدر عـــال من الكفاءة.

وعلـــى الصعيد الوطنـــي، فان التوســـيم الحكومي الفعـــال يمكن أن يزيد مـــن أواصر الثقة بيـــن المواطنين 
والحكومـــة. وعلى الصعيد العملي، يمكن أن تؤدي هيكلة الوســـوم الحكومية إلى زيادة فعالية الحكومة 
-وهـــي خطوة هامة نحـــو تعزيز الجهود الحكوميـــة المبذولة لتنمية المجتمع واالقتصاد الســـعودي. كما 
تجدر اإلشـــارة أن كفاءة التوســـيم الحكومي يســـهم في رفع كفـــاءة أداء الحكومـــة اإللكترونية ويزيد من 
وتيرة اســـتخدام الخدمـــات اإللكترونية، ويســـاعد المواطنين في العثور والحصول علـــى الخدمات الحكومية 

فـــي الوقت المناســـب، ويرفع من مســـتوى رضا المواطنين عن تلـــك الخدمات.

وعلـــى الرغـــم مـــن الفوائد الناتجـــة عن التحـــول في منهج التوســـيم الحكومي والتي تســـتحق تســـخير 
المـــوارد المالية من أجلهـــا، إال انه وبناء على الدروس المســـتفادة من التجارب العالمية فـــإن ذلك التحول من 
شـــأنه أيضا أن يـــؤدي إلى خفض تكاليف بنـــاء وإدارة الوســـوم الحكومية على المدى المتوســـط والبعيد.
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بناء على الدراسة البحثية ونتائج االستبيان، توصي ستراتيجك جيرز بالتالي:

.)Master Brand Model( تحول الجهات والبرامج الحكومية إلى استخدام هيكلة نموذج الوسم المهيمن •     

• تخصيـــص جهة منـــاط بهـــا التنظيم واإلشـــراف المركزي علـــى كافة إجـــراءات التوســـيم الحكومي 
ومســـؤولة عن تطوير اســـتراتيجية شـــاملة لجميع الجهات الحكومية بما في ذلـــك البلديات والهيئات 

والصناديـــق التنموية.

• اختيـــار وتطوير المنهجية األنســـب لبناء وهيكلة الوســـوم الحكومية الجديدة. وتتنـــوع تلك المناهج 
باختـــالف الـــدول فمنهـــا على ســـبيل المثال مـــن قام بتشـــكيل لجنة تضـــم كافة الجهـــات الحكومية 
ومطعمـــة بخبـــراء من القطـــاع الخـــاص للقيام بهـــذه المهمة كمـــا هو الحال فـــي كوريـــا الجنوبية. 
ويوصـــي بتوقـــف كافة الجهـــات الحكومية عـــن بناء أو إطـــالق الوســـوم الجديدة إلى حيـــن االنتهاء 

مـــن تطوير تلـــك المنهجية.

• كمـــا يجـــب اإلهتمام بإســـتخدامات الشـــعار الوطني فـــي الوســـوم الحكومية، ومـــا إذا كانت هناك 
حاجة لتوحيد تصميمه الرســـمي كي يظهر بشـــكل رســـمي موحد في تصاميم الوســـوم الحكومية، 
وهـــل يحتاج هذا األمـــر إلى صياغة إجـــراءات الحمايـــة القانونية الالزمـــة التي تكفل التطبيق الســـليم 

لهذا األمر؟ 

 Master( ختامـــَا، يمكن أن تبدأ هيكلة الوســـوم الحكومية، إما من خالل تبني نموذج الوســـم المهيمن
Brand Model( والتي أظهرت التجارب العالمية فعاليته، أو باســـتخدام نماذج أخرى مثل نموذج الوســـوم 

المدعومة )Endorsement Model( والتي ثبتت فعاليته بالنسبة للبلديات والصناديق التنموية. 

ويمكـــن للمملكـــة العربية الســـعودية أن تتميز عـــن بقية الممارســـات العالمية من خالل وضع مؤشـــرات 
أداء رئيســـية لمشـــاريع التوســـيم الحكومي بحيث يتم قياس وعـــي ورضا المواطنين علـــى فترات زمنية 
محـــددة مثـــل الحالة في كوريا الجنوبية والتي تعد الدولة الوحيدة التي وضعت مؤشـــرات أداء لمشـــروع 
التوســـيم الحكومي، وقامت بتعديل تلك المؤشـــرات بعد اإلطالق. وتساعد دراســـات التوسيم في تحديد 

تلك المؤشـــرات وكذلك في وضع اســـتراتيجية التوســـيم المناسبة للدولة.

التوصيات :
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الملحق
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هيكل العالمة التجارية لوزارة التربية والتعليم:

المـعــــــادالتالــــطـــلـبــــة
الخريـجيـن

البرنامج الوقائي الوطني للطالب والطالبات

� � � � � �

هيكل العالمة التجارية لوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

هيكل العالمة التجارية لوزارة العمل والتنمية االجتماعية:

برنامج القيادات التنفيذية لتقنية المعلومات
Chief  Informat ion Off icer  Program

نظام الرسائل النصية احلكومية
Government SMS Gatewayقناة التكامل الحكوميةGovernment Services Bus

التدريب اإللكتروني

التدريب اإللكتروني
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

نظام المراسالت الحكومية االلكتروني
E-correspondence system

مرصـد
الخدمات الحكومية
����������� ����� ���� �����������

ا
طار املوحد لتطبيق التعامالت ا
لك�ونية احلكومية
E - G o v e r n m e n t  I n t e g r a t e d  F r a m e w o r k

معاش
األسر الغیر معولة،

االمرأة بال عائل
واألیتام

تقیم
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ستراتيجك جيرز، التسويق وصناعة الهوية: 

تقدم ستراتيجك جيرز مجموعة كاملة من خدمات التسويق وصناعة الهوية والتي تتضمن: 

اســـتراتيجيات التواصل والتســـويق، اســـتراتيجيات هيكلة الوســـوم وبنـــاء الهوية وغيرها. عملت ســـتراتيجك 
جيـــرز مع عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية والشـــركات على تطوير وتنفيذ اســـتراتيجيات التســـويق 
للبرامـــج والمبادرات والمنتجات والخدمات. يتضمن فريق الشـــركة عدد من المواهب المحلية بخبرات ســـابقة 

فـــي مجال التوســـيم الحكومي والتجاري فـــي المملكة العربية الســـعودية وحول العالم. 

أدناه نبذة عن بعض من أعضاء الفريق:  

يملـــك هتان أكثر من 11 ســـنة من الخبرة في مجال اســـتراتيجيات 
التســـويق. عمل هتان على صياغة اســـتراتيجيات التسويق لبعض 
أهـــم البرامـــج الحكومية منهـــا حافـــز برنامج صنـــدوق التنمية 
االجتماعيـــة، وبرنامج وزارة العمل الرئيســـي نطاقـــات. كما عمل 
هتان في تحقيـــق نتائج تاريخيـــة في القطاع الخـــاص لعالمات 
تجارية عالمية كعالمة أومو  يونيليفر وكذلك شـــبكة االتصاالت 
المســـبقة الدفع في الواليـــات المتحدة األمريكية،  كما شـــغل 
منصب مدير التســـويق في قـــودي وتحت إدارتـــه احتلت كبرى 
منتجاتهـــا  »باســـتا« و »تونـــا« المراكـــز األولى فـــي فئتها ألول 
مرة. في منتجات األزياء، شـــغل هتان منصب مستشـــار التسويق 
لــــ »الشـــياكة« )جزء من ســـدكو(. باإلضافة إلى ذلـــك فقد عمل 
بدوام جزئي كأســـتاذ للتســـويق فـــي جامعة الملـــك عبدالعزيز 

وكليـــة المجتمع بجدة.

يمتلك ســـمير خبرة تتجاوز 10 ســـنوات في مجال ااإلدارة والتســـويق 
وتطوير العالمات التجارية واإلســـتراتيجيات فـــي كال القطاعين العام 
والخـــاص. قام ســـمير بقيادة العديـــد من المشـــاريع لجهات مختلفة 
من القطاع الحكومي مثـــل وزارة المالية، ووزارة اإلقتصاد والتخطيط، 
باإلضافـــة للعديد من المؤسســـات الحكوميـــة المنشـــأة حديثًا مثل 
الهيئـــة العامة للمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة. أيضًا عمل ســـمير 
علـــى قيـــادة مشـــاريع أخرى لكبـــرى شـــركات القطاع الخـــاص مثل 

قامبـــل، وقودي. اند  بروكتر 

تشـــمل خبـــرة ســـمير مجموعة واســـعة مـــن المواضيـــع المتعلقة 
بالتواصـــل والتســـويق وبنـــاء العالمات التجاريـــة باإلضافة إلـــى إدارة 
الحمـــالت الضخمـــة والتخطيـــط إلســـتراتيجيات الجهـــات المختلفة 
والعمل على بناء المؤسســـات والقدرات.كما عمل ســـمير على خلق 
اســـتراتيجيات مؤثـــرة خاصـــة بالتواصل للعديـــد من الجهـــات التجارية.

هتان ساعاتي
الشريك المؤسس

سمير المحمادي
شريك 
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عمـــل حاتـــم فـــي العديد مـــن المجـــاالت المختلفة أثنـــاء فترة 
عملـــه مـــع شـــركة بروكتـــر اند قامبـــل بمـــا يتعلق بالتســـويق 
والتحليـــل المالي والمحاســـبة باإلضافة إلى العمليـــات التجارية 
والضرائـــب. شـــملت خبرة حاتم العمـــل مع العديد مـــن العالمات 
التجاريـــة المميـــزة عالميًا مثـــل تايد, واريـــال, وداونـــي، وبامبرز ، 
والويـــز , وفيري. خـــالل حياتـــه المهنية عمل حاتم مع الشـــركة 
من خـــالل المكتب المحلي في الســـعودية الـــذي يدير منطقة 
شـــبه الجزيـــرة العربية ، أيضـــًا عمل من خالل مكتـــب جنيف على 

إدارة مناطـــق الهند والشـــرق األوســـط وإفريقيا.

من خـــالل تجاربه المختلفة، عمل حاتم على وضع إســـتراتيجيات 
التواصـــل للعالمـــات التجاريـــة، وعمل علـــى العديد مـــن األفكار 
واإلبتـــكارات المســـتقبلية، باإلضافـــة إلـــى عمله علـــى تقييم 
الجـــدوى وفـــرص اإلســـتثمار المختلفـــة. كمـــا عمل علـــى بناء 
اإلســـتراتيجيات لمختلف األســـواق والعالمات التجاريـــة المختلفة.

لـــدى عبدالعزيـــز خبرة ألكثر مـــن 13 عام في ريـــادة األعمال بمجال 
التســـويق تشمل التســـويق اإلســـتراتيجي وإدارة العالمات التجارية 
واإلبتكار والتواصل والتســـعير والعمل على اإلســـتثمار التسويقي 
باإلضافـــة لتطويـــر األعمال. قـــام عبدالعزيـــز بقيادة عدة مشـــاريع 
متعلقـــة وتابعـــة لهيئـــة توليد الوظائـــف، والتي شـــملت تطوير 
اســـتراتيجيات التســـويق وخطط التنفيـــذ وإدارة العالقـــات العامة 
باإلضافة لخطط التواصل الرئيســـية وخطط وسائل اإلعالم والتواصل 
عبـــر برامـــج التواصـــل اإلجتماعي مع خطـــط التواصل مـــع جميع 

العالقة. الشـــركاء والجهات ذات 

عمـــل عبدالعزيز علـــى الكثير من المشـــاريع المتعلقة بالتســـويق 
اإلســـتراتيجي مـــع شـــركة هنـــكل العالميـــة مـــن خـــالل زيـــادة 
اإلســـتثمارات في المنظفـــات الســـائلة في منطقـــة دول الخليج 

. بي لعر ا

يمتلك بن مايرز ما يتجاوز 20 العام من الخبرة في السياســـات العامة واالســـتراتيجيات المختلفة في أســـتراليا. والتي مكنته من بناء اســـم مميز 
و رفيع لـــدى القطاعين الحكومي والخاص.

يمتلـــك بـــن خبرة رفيعة فـــي القطاع العام بمجـــاالت التواصل والعالمات التجارية، حيث أنه شـــغل عدة مناصب إدارية رئيســـية فـــي هذا المجال 
مع الهيئات والجهـــات الحكومية المختلفة.

تشـــمل خبـــرة بن العديد مـــن المناصـــب العليا علـــى المســـتويات الفيدرالية والدوليـــة والمحلية، حيـــث أنه شـــغل منصب رئيـــس التواصل لدى 
مجموعـــة بي جـــي العالمية الخاصـــة بالطاقة.

يحمل بن شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة كوينزالند

عبدالعزيز الياس
شريك

بن مايرز
خبير العالمات التجارية في القطاع العام

حاتم جمال
شريك
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 تملـــك غيـــداء أكثر مـــن ١٨ عامـــا من الخبـــرة في أبحاث الســـوق. 
بدأتهـــا فـــي قســـم البحـــوث فـــي صافـــوال ثـــم عملـــت فـــي 
ســـينوفيت الدولية لمـــدة 14 عاما. وتعمل حاليا كمستشـــار أبحاث 
مســـتقل.  وكّونت خبرة واســـعة في القطاعين الخاص والعام بما 
في ذلك: المالية، الرعاية الصحية، الســـياحة، الســـلع االستهالكية، 

البحـــوث االجتماعية.

 تعاملت غيـــداء مع عمالء رئيســـيين محليـــًا وعالميًا على ســـبيل 
المثـــال؛ وزارة العمـــل، ووزارة الحـــج، والخطوط الجوية الســـعودية، 
وشـــركة يونيليفر، والعاللي، وســـادافكو، ومدينة الملك عبد اهلل 

االقتصادية،  وشـــركة فايزر

 حاصلـــة علـــى درجة الماجســـتير مع مرتبة الشـــرف فـــي البحوث 
االجتماعيـــة والســـوقية مـــن جامعة وستمنســـتر فـــي لندن في 
عـــام 2007، ودرجـــة اإلدارة من نيبس في المملكـــة المتحدة في 
عـــام 1998، ودبلـــوم أبحاث الســـوق مـــن جامعـــة دي مونت في 
عـــام 1998، ودرجـــة البكالوريوس في علـــوم الكمبيوتر عـــام 1997.

يمتلـــك خالد خبرة ألكثر من 8 ســـنوات فـــي في تطوير وتنفيذ اســـتراتيجيات التواصل والتســـويق، وإدارة المنتجات، وتطويـــر األعمال والعالمات 
التجاريـــة. عمـــل خالد خـــالل فترة خبرته مـــع العديد من المؤسســـات الكبرى فـــي القطاعين العـــام والخاص مثل تـــداول ووزارة اإلســـكان ووزارة 
اإلقتصـــاد والتخطيط وبنـــك التنمية اإلجتماعية وغيرها من المؤسســـات والكيانات التي أنشـــأت حديثًا من قبل الحكومة. وقبـــل ذلك عمل خالد 

مع العديد من الشـــركات العالميـــة والمحلية مثل يونيليفـــر، ونوكيا، وقودي.

تتمثـــل الخبـــرة الرئيســـية لخالد في مجـــاالت عديدة منها التأثير على الســـلوك مـــن خالل التواصـــل، وتطوير وإدارة وتنشـــيط العالمـــة التجارية 
باإلضافـــة لرصـــد األثر المترتب علـــى ذلك، باإلضافـــة لخبرته في تطويـــر األعمال واألفـــكار واإلبتـــكار  التجاري.

لـــدى خالد ســـجل حافل من النجاحـــات في القطاع العام, حيث قـــاد العديد من المبادرات على المســـتوى الوطني التي ظهرت بالســـوق حديثًا. 
عمـــل خالد على هـــذه المبادرات بدءًا مـــن تطوير مفهوم األعمال واســـتراتيجيات التواصل تبعًا إلـــى تنفيذ وإدارة هذه المبـــادرات ومن ثم تتبع 

النتائـــج المترتبـــة عليها مع العمل على إشـــراك مختلف الجهـــات ذات العالقة بهدف تحقيق أقصى قـــدر ممكن من التأثير.

حقـــق عبد الرحمـــن نجاحًا باهـــرًا في برامـــج الرعايـــة الصحية و 
الصناعات المصرفيـــة. تغطي خبرة عبد الرحمن مجاالت واســـعة 
كتطويـــر األعمال والتســـويق واالســـتثمار واالستشـــارات وإدارات 
العالقات. اكتســـب عبد الرحمـــن خبرته من العمل مع الشـــركات 

الصناعية مثل NCB  و IMC وشـــركات االستشـــارات.

في فترة عمـــل عبد الرحمن فيIMC  كان مســـؤواًل عن دراســـة 
وتطويـــر المبـــادرات والفـــرص. وقـــد بـــدأ عبـــد الرحمن مشـــروع 
التوســـعة والذي بلغت قيمة اســـتثماره إلى مليار ريال سعودي. 
وفـــي فترة عملـــه فـــي NCB حافظ عبـــد الرحمن على نســـبة 
أربـــاح تســـاوي ٢٠٠ مليون ريال ســـعودي كما اســـتطاع الحصول 

علـــى عميل جديـــد في المصـــرف الخاص.

عمل أيضـــًا عبدالرحمن على تطوير اســـتراتيجيات التواصل لهيئة 
المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة والتي كانت تهدف إلى ضمان 
عملية البناء والتشـــغيل ومن ثم النقـــل، األمر الذي ضمن للهيئة 

مميزة. نتائج 

مشـــاركات عبدالرحمن بالتطوير واإلدارة واإلشـــراف شملت العمل 
على منتدى بيبان، باإلضافة لملتقى منشـــآت الســـنوي.

عبدالرحمن الجفري
مستشار أول

خالد شويل
مستشار أول

غيداء فطاني
خبيرة األبحاث الكمية والنوعية
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