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إدارة السؾارد البذرية مؽ أىؼ وعائف اإلدارة لتركيزىا عمى العشرر البذري 
 ألنو أىؼ مؾرد مؽ مؾارد الذركة، واألكثر تأثيًرا في اإلنتاجية عمى االطالق.

غالبية السشذآت ألنيا و إدارة وتشسية السؾارد البذرية تعتبر ركشًا أساسيًا في 
تيدف إلى تعزيز القدرات التشغيسية، وتسكيؽ السشذأة مؽ استقظاب وتأىيل 

 الكفاءات الالزمة والقادرة عمى مؾاكبة التحديات الحالية والسدتقبمية.

األمثل لمعشرر البذري في الذركة، وتتؾقف كفاءة السشذأة  مع االستخدام
عمى مدى كفاءة و قدرات وخبرات  ونجاحيا في الؾصؾل إلى تحقيق أىدافيا

لمعسل شركات الكيرباء مؽ السؤسدات االنتاجية العشرر البذري وحساستو 
التي تبزل جيؾدا جبارة لمحفاظ عمى العشرر البذري لمسشافدة العالسية 

العالية في ىذا الردد لذلػ يدعى قظاع الكيرباء / التؾليد الحراري الى أن 
                                                                           .لمخبرات  جاذبةالقظاع وتكؾن الذركة  يكؾن 

  مؽ دورنا السيشي  وانظالقاتعسيقا لسبدأ الذفافية والسرداقية في الظرح
في االىتسام بتحديؽ الرؾرة الذىشية لمزبؾن الداخمي  قسشا بشقل بعض 

عبر قروبات الؾاتداب أسئمة واستفدارات العامميؽ التي ترد 
والسجسؾعات السيشية حؾل الكثير مؽ القزايا التي تذغل بال العامميؽ 

مدير إدارة السؾارد البذرية بالذركة الدؾدانية لمتؾليد  عمى الديدة/
معشا جسيع السؾضؾعات بذفافية ووضؾح نقمشاه إليكؼ  الحراري. ناقذت

النتاج وتحريػ حقؾقكؼ ال جل الشيؾض بالقظاع برفع احق مؽ  ألنو



طاقاتكؼ الكامشة وزيادة مجيؾداتكؼ السقدرة العغيسة التي تدل عمى 
 عسق الحب واالنتساء .

 البصاقة الذخرية ؟ 
 سسية بابكخ احسج دمحم 
 السؤىل العمسي ؟ 
  تخرز السػارد  إدارة االعسال الساستخ في / دكتػرة في ادارة االعسال

البذخية والبكالػريػس في القانػن والجبمػم العالي في القانػن العام 
 .جامعة الخخشػم 

 السشاصب الدابقة في الحياة العسمية ؟ 
 كشت شالبة و  م 1983/ 16/1كيخباء في القػمية  لم ةئانا عسمت في اليي

 لمدشة الثانية  تع  تعييشي نتقاللل  ىاالول ةفي الجامعة  في اجازة الدش
وبعج التخخج تع لمكيخباء القػمية  ئةالييبالتخصيط  إدارةسجيخ لدكختيخة ك

في مختمف  مجسػعة مغ الخخيجيغ العامميغ بالكيخباء و   استيعابشا
 ى القػ  عسمت في إدارة . لجشة االختيار التخررات  كل في مجالو عبخ

تشطيع فتخة مغ الدمغ بعجىا في ادارة ال ثع شؤن افخاد  ضابطالعاممة 
التي كانت تتبع في البجاية لمسجيخ العام ثع تع  مجيخ ادارة التشطيع  تاشتغم

تع  2003 خالل العام الييكمة بعج وتقميريا لقدع يتبع لمسػارد البذخية 
شخق العسل  قدع كشت اديخ قدسيغمغ  ةدارة الشطع االدارية مكػنإنذْا إ

 ، الغيت  الييئةوؾياس العسل بعجىا ىػ قدع دراسات  اني ثوالقدع ال
 ذخكةالالجػدة والتصػيخ في  ا لقدعمجيخ  عسمت  كيخباءلمالقػمية 



 7شيخ  حتى 6/2010وفي الفتخة مغ شيخ الكيخباء  شقل الدػدانية  ل
لتي تع كشت ضسغ السجسػعة او الذخكات  بتأثيث عسلقسشا   2011/

مجيخ قدع السشطسات ىي  كمفت بيا ة يفول وضوأ الػزارة ب باستيعابيا 
دارة إمجيخ ثع عالقات الجولية لمالعامة لي  للدارة تابعة الميسية  االق

بعجىا  والكيخباء السػارد البذخية في وزارة الخي والسػارد السائيةب لتجريب ا
عسمت بالذخكة الدػدانية  حتىايزا في الػزارة  االستثسارمجيخ ادارة 

  .2019العام نياية  لمتػليج الحخاري 
  وماىي  صفي فتخة عسل السػارد البذخية خالل فتخة كػرونا فايخوس

استعجاداتكع لتدييخ دوالب العسل والحفاظ عمى العامميغ في حالة حجوث 
 ؟نفذ الطخوف او ضخوف وكػارث وأزمات أسػأ 

  االقدام االخخى  مثل  اثخ كثخ أتلع يعسل السػارد البذخية فتخة كػرونا
لكغ اقدام ادارة فتخة كػرونا  في  اريب تقخيبا تػؾف تسامفي التج ماعجا 

العاممة وقدع شؤن االفخاد  ى يط القػ صقدع تخ مثلالسػارد البذخية 
مػاصمة عسميا والجاللة عمي ذلظ  تكانتي مغ االقدام الىحه  بالتحجيج 

الرادرة الرحية   باإلرشادات اتيع  وكشا نمتدماققحتكل العامميغ نالػا اس
 وفي نفذ الػقت قدسشا العامميغ وحتي لجشتشا ىشا  يءلجشة الصػار  مغ 

الثاني في مشازليع ماعجا ذوي  فيباشخ العسل والشر فيغ نرف نرلى ا
لعامالت اصحاب االمخاض السدمشة والحػامل و امغ  رحية الطخوف ال

تشاوب في ال وليؤالء حجدنا  ةسش 12سغ  اشفال دون الالتي لجييغ  
ولكغ  بالتشاوب  ػا يعسمػن كاممة بل كان ترجق ليع اجازات لع  و لعسلا



وحجة شؤن االفخاد  لطخوف العسل بعس العامميغ لع يؤجدوا مثل  حؿيقة
 ايرخون عمى  مػاصمة العسل وكانػاحجة السختبات واالجػر كانػ و و 

عجد  : بخغع قمةنقػل شا كشا  ان لجرجة متسيدمجتيجيغ ججا واشتغمػا شغل 
بصخيقة متشاغسة مع يديخ الذغل كان  إال أن الذخكة الشاس الذغاليغ في 

   .الشاس 
  تأثيخ فتخة كػرونا عمى االداء الجروس السدتفادة مغ الفتخة والقخارات التي

 تمت كػرونا فايخوس ؼيسا يختز بأداء االعسال حزػريا ؟
 
  النو ماف  شاس اشتغمػا مغ مشازلكع لشقػل لم األخخى نحغ لدشا كالجول

معامميغ كميع عذان ل ةماف اجيدة  البتػب متػفخ  انتخنت متػفخ لمشاس
 .العسل بالتشاوب  فقط تعنقػل لييع اشتغمػا مغ السشدل و 

  االعسال حق لكل عامل بالذخكة إلى أي  المػائح والقػانيغ السختبصة بأداء
 ظ ىحا الحق لمعامل ؟مجى نجحت ادارة السػارد البذخية في تسمي

  يفتخض اي و  المػائح والقػانيغ السختبصة بالعسال ىي حق لي كل عامل
 لعامميغ لكي صمع عمي الئحة شؤن اتعامل في الكيخباء او اي مكان ي

تعيشيع  ما يتع العامميغ اول ي  أنمعمػماتوحدب  اجباتو و و  ويعخف حقػق
 تقجم ليع حخاز  ػاب خكدفي م awarenessيحرل لييع في الفتخة االولي 

مػائح وقػانيغ العسل اإلجخاءات الخاصة بمعمػمات عامة بسا فييا 
مغ ديػان شؤن  ةدر ارالجخاءات السدتحجثة او االػائح مال او السػجػدة 

مشاس ونحغ نعكديا لالسالية  ةػزراء او مغ وزار مغ مجمذ ال والخجمة 



وكشا نشفح خصط عسل ونرل الى العامميغ في مػاقع  في السختبات بذ 
 العسل السختمفة والسحصات لشقػم بتشػيخىع  بالتحجيثات والمػائح ولكغ في 

   ITال قدع  عسمشا معم 2022بعج زيادة السختبات في الفتخة االخيخة 
لمسػارد مػجػد في مكتب االدارة العامة    Share Folderحاجة اسسيا 

نا أوبجلمسجيخ العام  ومكتب السجيخ التشفيحي  السالية والبذخية واالمجادات 
جياز يا في عامل يقجر يدتعخضنزع ؼيو كل الزػابط السفخوض أي 

قجيسة االجيدة  و اتزح لشا بعس السذاكل بعس بأول اول  الحاسػب 
جا بتشديل وبجا بسكتب االدارة العامة ب وعمي ايذتغمػ ب  ITدا شغل ناس الو 

المػائح تكػن ضاىخة عذان تػضح  امل ان كل المػائح االخيخة وعمي
 مشاس.ل
  ىشالظ عجد مغ السقػالت التي تصمق عميكع مغ قبل بعس العامميغ

 وتعكذ انصباعا سالبا تجاىكع مشيا :
 (  أىل االجتياد الزاريصمق عميكع إسع) !!! 
 .........  : ابتدست وصستت ثع تحجثت بكل شيب خاشخ مػضحة االتي

بغس الشطخ عغ ىي بتبقي  كيف ...لػ  ةشبعا أي زول بيكػن عايد حاج
 ،،،يغ ودا ضيخ ليشا تساما بيقػل الشاس ديل مزخ   ما تست

  بعج الجراسات بشمقي  ةىع مطمػميغ  بذ حؿيق ػقػلييذتكػا وبناس كتار
ضمع يعشي انا في حاجات لقيتيا في الذخكة دي  وليذ سباب أفي 

 مخ واقع وفخضتأػ دا الن وعشجي فييا راي لكغ مابقجر اغيخ و  مػجػدة 
حج يرل االػ  ايخة  مشيا مثال التكميف ...التكميف البيحرل لسثكضخوف و 



جرجة لمػ تصة الدابعة او تفتعسل ليو تكميف بالجرج ةالجرجة الثامش
شقز الدول سشػات بيالتكميف دا  ماعارفيغ  ان . الشاس ديل الدادسة 

في الجرجة الثامشة نفديا وفي الجرجة الدابعة وفي الجرجة  ، خبخة
عسال الا ةسارسم ألن ىحه الجرجات تزيف خبخة مغ خالل  . الدادسة

التي تقابمو أثشاء أداء االعسال يذتكي بعزيع عغ بأنو   سذاكل ال وحل
التكميف ىػ  الجرجة  تجونيأن يفتخض  ػات وسش 3في التكميف دا  عجق

؟؟...حتي الئحة الخجمة السجنية تشز عمي  أنا ما عارفة مشػ ػاالفتخض
 لمعامل  يجهتجج يتع يكػن سشػي و أن  سكغ يجرجة وضيؽية  ل ان التكميف 

تكميف عمي وضيفة  نازلىػ قائسة و  بأن ىشالظ مذكمة التدال  الحطتاذ 
واذا  مانجح فييا  لظ فييا بتجخبػ ... انت بتختػ . ماف هفاضية سيج

  .وما كان عشجىعكميف ة الججيجة تججد التالدش في..او الحق تذيمو مشػ 
ماجاتشا مخالفة مغ السخاجع العام  سياسة تججيج التكميف سشػيا  اال بعج

 عذان تعخف ىل ججدتلييا سشػات السفتخض انيا  ت بان التكاليف دي 
 يدتحق العامل الػضيفة دي وال ال و ضيفة أم ال ىحا العامل مػجػد بيحه الػ 

زول سشػات خجمة واديتػ كسان  تصتفانظ  ىػ  وضيفةغ عمي ياما التعي. 
بالسدار والشصاق البيتجرجػا بييػ  وضيفة لع ياخحىا  درجة فعمية عمى 

ويجػا الشاس متزخريغ والسػارد  ..الشاس برػرة فعمية اثشاء العسل  
بتحاول تحل مذاكل كل السػضفيغ وانا  تػضح والبذخية بتذخح لييع و 

وبحاول اغمب لكل الشاس  أحمحل مذاكل الشاس عغ نفدي بابي مفتػح 
والسػارد البذخية ضػابط  عامميغ...الػجو الزار لم ن ما أكػاالوقات 



ج تكػن غيخ ممع بيا انت قولػائح تقيج العامل بالسػارد البذخية  و 
  .   ياصاحب الصمب ونحغ نعخفيا

  تغيخات بذكل سوتشعكذ ىحه ال...عانى الدػدان مغ متغيخات كثيخة واليدال
واضح عمى حياة العامل وبالتالي عمى اإلنتاج . ماىي االجخاءات التي تع 

 إتخاذىا لمحفاظ عمى االنتاج وعمى العامل معا ؟
  وتاثيخىا االساسي في مذاكل محصاتشا   كيخبائيةتػليج شاقة   شانتاجا

عشجنا محصات قج تكػن  ما  زادت  مػاعيغ التػليج حقتشا مثالسشيغ  الييو 
عشجنا محصات محتاجو و كبيخة  اتريانل ةعشجنا محصات محتاج و ةمتيالك

مذكمتشا االساسية و مختمف السجاالت الفشية الشاس بتعخفيا في ذغل ل
اقفة لييا سشػات و خارج الذبكة و  لجيشا بعس السحصات  كان ةتئالفتخة الفا

ة  ججا فػق السية وزيادة وترخف ليع  كبيخ  أعجادوالعامميغ مػجػديغ وب
 الريانة بحاجة إلىالسحصات  و ؟؟ النلي زيخو يةمختبات وحقػق واالنتاج

انا  و....كبيخة  مذاكل اقترادية وتػجج نقج اجشبي ...وقصع غيار و 
تشا بالخغع مغ تيالظ محصا ألنوا  اتاثخو  كعامل ماشايفة ان ناسشا كعسال

  في الجولة ؤسداتالس بعسافزل مغ  ية اال انشا وضعف االنتاج
الحي تعانيو  تزخعالوأصبحشا أقخب لبعس الذخكات ولكغ السذكمة في  

والسذاكل االقترادية بتخمي ميا كان مختبظ الجشيو  الجولة وانخفاض
والسجارس ورياض االشفال الدػق بذ الدػق بيبمعو ومر الدػق 

 وبجون مختب  اتاجاز  حون يأخغمب العامميغ أ ىالخم والجامعات ...ودا 



 مسا ادى  إلحجاث  لمعسل فييا انية لجول ثاو دول الخميج  إلى ن يياجخو
 .ججا بالسحصات  ةفخاغ في بعس الػضائف الفشية السيس

  التي أعمشتع عشيا بعج الديادات السقجرة  العسل الرارمة ضػابط ماىي
 م؟2022عمى الخواتب خالل العام 

 شاس ديل عمي لم)وهللا بذتغل  ن ػيقػلمقػلة متجاولة بيغ الشاس  تػجج
ليشا عمييا  ااشتغمػ ياجساعة  كع قخوش كػيدة انحغ اديشقجر قخوشيع ( 

البجالت والحاجات  الشاس بتاخج مختبات مافييا اتشيغ تالتةحؿيقة 
بيغ  فخق يكػن ىشالظ  لكيبزػابط حزػر وغياب ال بج مشيا  ةالسختبص

ساوويشا  عجل اذا  لغ يكػن ىشالظ و الشاس الذغاليغ والشاس الساشغاليغ
بعس الحاجات الحرمت في البجالت ىشالظ وان كان كل بيغ  الشاس 

نحشا عشجنا و وزيادات السختبات ساوت بيغ الشاس والشاس اتسدكت بييا .
 ةالبجالت الخاص مثلي برخاحة أعشجي فييا ر شخريا فييا راي او انا 

الحطتي الدارية لػ ستجعاء او بجل التػاجج االداري او العالوة ابجل ا
الحي يػاجو ذخز السدؤول لمعغ مدؤولية ادارية العالوة االدارية  تشع 
 وصل في شخز  ىقببعالوة ادارية  يدتحقالتالي بصعػبات في ادارتو ؼ

غيخ مدؤول عغ أفخاد وبياخج  االن عالوة ادارية  ناال و  نفذ الجرجة 
  و في ـيكمشا  ال اقخىا .انا  ىحه  ..ال ؟؟  ا االثشيغ و و ىل تدا  بالذخكة 

مغ الػضائف مدتػي رؤساء الػحجات واقل مشيا حتى  عسمػا  عجب
ليع ..درجات اشخؼية  لجييع في السحصات  العامميغ وأضغ   !!االشخاؼية 



ادوىع  ،العامة و   الحق في العالوة االدارية ولكغ أعصػىا حتى العامة .
 وليذ لجييع نصاق إشخاف ؟؟ ؟؟ الوة ادارية عمي ششػع

   دي انا بخضػا عشجي شظ ... ممدؤؤليغ  وانت عغ افخاد انت مامدؤول
 سختبات بإعتبار انيا تحديغ لممشاس كانت زمان مختػتة  لي لكغ أفييا ر 

حاجة  واصبحت  الشاس تسدكت بيياو ضعيفة  كانت  السختبات نأل 
يا لييع زيادة يخمنخجىا مشيع اح ن وماشاس دخميع لمتديج  بايجابية و 
 وليذ ييع الحذ السدؤول ججخل لستوضعيع وفي نفذ الػقت لتحديغ 
مدؤول مغ معجاتظ ومدؤول لكغ  وغ بذخ عتكػن مدؤول  شخشا أن 

 .  اعسالظ بجرجة جيجة  أداء عغمدؤول  و لمعسل الحزػرغ زمشع
  تحديشيا لتػاكب متصمبات ىل لجيكع خصط لسخاجعة رواتب العامميغ و

 تحديغ الييكل الخاتبي ؟لالحياة الكخيسة حتى ال يزصخ العامل للضخاب 
 بادرة حياة كخيسة مبادرة مغ بعس الذباب م قجمت لشا االسابيع الفائتة

 .لتحديغ السختبات 
    الييكل تقخيخ  ومكتػب في 6مغ شيخ  السختبات  ترجقتإ وفعميا 

عسميا تع و تػاكب الدػق ل أشيخ 6جعتيا كل اان يتع مخ السجاز  الخاتبي 
لع القابزة  التجخبة الذخكة  وبعج تصبيق   الفائت  9شيخ  حالتصبيق مش

 ، لجيشاالخاتبي القجيع  العامميغ بالييكل  هبالتداماتيا تجا تدتصيع االيفاء
الن الجخل  و ؟؟التدامات فخوقات الدشة الساضية ماقادرة تفي بييا لي

 ليع يجب أن تجفعومػرديغ  ءالتدامات مع عسال لجييا اليكفي



 وججنا خالل متابعاتشا المريقة في الفتخة الساضية بالذخكة القابزة  و
 وتػجج  بأنيا تجتيج لدجاد االلتدامات حدب اي كع يأتي مغ القخوش 

شيخ  18شا حػالي لجيشيخ يشايخ  خاللمع مالحطة انشا مذاكل ثانية 
عمي السختبات  انحدبت اذا االعياد (-البجيل الشقجي  –اضافي )بجل لبذ 

وليذ الدبب في عجم الدجاد ىػ رغبة الذخكة  مبمغ كبيخ ستكػن 
 الذخكات ضعيف . دخل ألن  القابزة في عجم االيفاء ولكغ 

  ىل لجيكع دراسات تختبط بالخضا الػضيفي  وماىي دورية تقييع الخضا
 ؟بالذخكة 

 وليذ  آخخقدع  أن يعجىا السفتخض  يالجراسات السختبصة بالخضا الػضيف
 . نحغ

  ولكي نجرس   ىع العامميغو دبائغ الذخكة لدي خجمة و مػرديغ نحغ  نؤ
يقػم بكل ان  قدع التصػيخ االداري والجػدة يفتخض  لجيشا  اعش ىعؤ رضا

غيخ العامميغ  والعامميغ  جىالجراسات الستعمقة بسعخفة الرػرة الحىشية ل
ليعخفػا يجمدػا مع الشاس  ات واستبيان يعجؿيذ الخضا الػضيفي و ي ان و 

ختمف رضاىا ي فئةمختمفة وفئات مختمفة كل  مجسػعات ولجيشا ما يحجث 
عكذ لتانية ثبيا ادارة يجب ان تقػم جراسات ال لحا ....ى أخخ  ةفئمغ 

الخمل عشجنا  لكي نعخف الػضيفيالخضا  عغ شتيجةك لشا  ة الحىشية الرػر 
عشجنا نقصة ايجابية نحافع عمييا واذا عشجنا فخصة تحديغ وإذا ؟  يغ و 
    .ياحدشن
  ؟2023التجريب الخارجي في العام 



  مجمذ التجريب  واسسوالذخكات تكػن مجمذ مغ الذخكة القابزة
جيدت  في نياية او  م  2022عام لمعجت أصال أعشجىع خصة و الخارجي 
ىحا ي ففح شست وم 2023لتربح لمعام  وتع تعجيميا  2022العام    

تع عسل بخوتػكػل مرخي مع شخكة كيخباء مرخ والمجشة تعسل و العام 
 عميو 

  غيخ سجراء مػارد بذخية نحغ ك لألسف  التجريب الخارجيومجمذ
اقدام التجريب الخسدة و ىػ مكػن مغ مجيخي الذخكات و مػجػديغ ؼيو 

كل لحخاز لكغ عشجىع خصة وتع اجازتيا  ممخكد تجريب ا إضافة إلى 
االتفاؾية  ة شاقذلسيدافخ أن جدء مغ المجشة س افتكخو ...شخكات الكيخباء

 إن شاء هللا .تشفيح البختػكػل لمع شخكة كيخباء مرخ 
  لمعامميغ مختبصة ببجل السيل نتيح لكع الفخصة لمتػضيح  احتجاجاتىشالظ 

 ؟ماىي مذكمة بجل السيل بالذخكة 
  مغ ديػان شؤن الخجمة مغ الجرجة زمان  لبجل ميل  الترجيق كان

 االسختبات وغالء الػقػد دعسػ ضعف طخوف االقترادية و لم وندبةالثامشة 
والالئحة الججيجة فئات  3 بجل السيل كان.  في ذلظ الػقت الشاس بالػقػد

 اقالػ  100اصبحت و الف  25الؿيسة كانت ميجاني ومكتبي ن فئتال جلتوع
 ؤجخيغ لييع عخبات ا ممرؤساء الػحجات إاتزح ان و مؤكج فييا الػقػد 

 يكمف او مؤجخيغ عخباتيع الذخرية و التخحيل الجساعيأو مدمسيشيع 
صخار إعامي  الكيخباء وبضخسة تع مشاقذة ذلظ في اجتساع مجراء مبالغ 

 كساجرجة الخامدة نحغ شمبشا انػ يكػن لممشيع تع تخؽيس بجل السيل 



م حتي  2022في مػازنة  بأنوردت السالية  2008الحكػمة في  قخرت
زػابط ببالقخوش و  استبجلػهو مغ السػازنة الجيػان سحب بجل السيل 

سشيغ  عسخ مغ وصل وانتعشي الجرجة الخامدة .حيشسا يرل العامل 
احتخام ك بػسيمة مغ وإلى العسل  وأن يتع تخحيم  افيي ول الخجمة يحق

وضائف مغ الخامدة فسا وفق  حيغ يذغمػن وال شيغ عسمو ولخبختولد
مذاكل  تجثعخبات حكػمية سسح لييع ببجل السيل لكغ حليذ لجييع و 

 ةوساكشيغ مشاشق بعيجشاس في الجرجة الثامشة عشجىع بجل ميل بعس ال
مثال  ججا بعج وقفشا مشيع بجل السيل شمبػا تسجيج خط التخحيل الجساعي ...

التسجيج  ةحدبشا تكمفعشجما  في مكتبي شمب تسجيج الخط  اول مػضف انا 
 الف 100 في بجل ميل ىػ  حهيأخ السقابل الحي و  209000ىا وججنا

 لكي نحدبات حرخ الستزخريغ مغ تسجيج الخط الخجم صمبشا مغ قدعف
يع با الشاس الحيغ يسخ ام القخار السشاسب الذخكة ؟  لتتخح كع  تكمفتيع 

 فخد لم وتكمفت الجساعيبالسشاسبة التخحيل  و مذكمةفميذ لجييع الخط 
تخحيل الفخد  ةقخيبة مغ بجل السيل عسمشا دراسات واتزح ان تكمفالػاحج 

 الف . 100 ..اي قخيبة ل والف جشي 88 بتصمعفي التخحيل الجساعي 
  ؟2022وما ىي انجازات العام  2023خصتكع لمعام 
  كشا مدتيجفيغ تعيغ مػضفيغit   بذ وميشجسيغ كيخباء وىشجسة كيسياء

بعج و اعمشا في لجشة االختيار  أن  تع تػؾيفشا مغ قبل الديج  الػزيخ بعج
لسغ خخجػا  يغتعيش ةشا ابػاب اعادل فتحت الديادة السقجرة في السختبات 

حتى بعج إنتياء  جول الخميج ب ااستقخو  وجازات بجون مختب إب مغ العسل 



 اسافخو ورجعػا بخبخات وسجو  يعا مكدب النشبالشدبة ل ىعو إجازاتيع 
كميا مغ الجرجة الخامدة  في العسالة لجيشا   الشقز الن نحغ الفجػات

مػضفيغ  تعييغمغ  بجال وبحدب اىسية الكػادر السؤىمة بسخفقشا  والدابعة
مغ شمبػا اعادة  يغتعيش مغ البجاية االفزل ان نعيجيع الذغل سنعمو ججد 

ليا عالقة  والاسباب الفرل مغ الخجمة كانت فقط الػياب  الخجمة ألن
 ... ى خخ أ سباببالدمػك او ا

  كانت استحقاقات العامميغ م في القخيخ كان اغمبيا 2022انجازات عام
وزيادات السختبات نعع ىػ ليذ انجازنا لي وحجنا لكغ نحغ نفحنيا وايزا 

م لي تمبية كل 2023خصة التجريب انجدت كاممة االن تع وضع خصة عام 
احتياجات العامميغ واضافة لي عسل التجريب تع تكػيغ مجمذ التجريب 

نحغ  ولتجريب والسخاكد ع ايعسل التجريب وتقيلستابعةمغ داخل الذخكة 
 وتعخيف  فييا تجريب ميجانية  السػارد البذخية لجيشا خصة لي عسل زيارات

ىسية السػارد البذخية وسياساتيا  و التجريب عمي نطام أشاس عغ لم
 أن ىشالظ ا نوججمعمػمات االودوالخاص بسعمػمات االجػر والسختبات 
في مذاكل تػجج و ضعف كبيخ ججا في عسل شؤن االفخاد في الػاليات 

وانذغمشا م 2022تشفح في نياية  أن خضتفكان ي الخصط تشفيح 
 باعباءالديادات وتشفيحىا .

  ىل لجيكع خصط لمتػأمة مع شخكات خارجية متصػرة في السجال وىل يتع
 االقتجاء باألفزل عالسيا ؟



  عشجىع شجىع اجتيادات عيسكغ يكػن في السجال الفشي ...السجال الفشي
نحغ  و في مخاكدىع ييغبعس الفشيغ والسيشجسيغ مع السان وايخلشجلتجريب 

 شاولكش خنتنتالسػارد البذخية مغ األ  في نتابع التصػربذخية  سػاردك
مقيجيغ بالمػئح وقػانيغ الخجمة السجنية والئحة شؤن العسل الدػدانية 

ىي متسثمة و مغ الذخكة القابزة  الرادرة  تباإلجخاءاوفي نفذ الػقت 
مغ ناحية العسل انا اتسشي الشاس تغيخ  امغ وزارة السالية ....ام يخد اسؼي

ثقافة الذخكة نطام متبع والكل   وأن تكػن تذتغل بشطع و مغ شخيقة عسميا 
 م  2023في  نبجأنا ر في دردشة مع التصػيخ االداري قخ و يعخفو وممع بو .
 سعاد ةترػر اخبختشي بو استاذ ن في وىع االن يزعػبااللتدام بالشطع 

 لكي نؿف عمى أماكغ القرػرالسخاجعة الجاخمية  سشعيج ) مجيخ القدع 
عسل وتعجيل الدياسات ...انا مؤمشو ب العسل اتاعادة عسمي وسيتع

سكغ يخاللو  ومغ الدياسات ىي االشار االمغ لكل نذاط ألنسياسات 
.  (صمع سياسات ء هللا ح تشاوان  دؤلياتالرالحيات والس ىج مجيتحج

لييع فتخة و تع تكػيغ لجشة التخؾيات في الذخكة القابزة بالشدبة لمتخؾيات 
سياسات ػضع لتجريب لمتع تكػيغ لجشة و شغاليغ في معالجة السذاكل 

                   . ايزا لمشقلوتكػيغ لجشة 
   ما ىػ الفخق بيغ السدار  الػضيفي والسدار التجريبي .حجثيشا عغ

 السدار التجريبي بالتػليج الحخاري اعتبارا مغ ىحا العام واألعػام القادمة ؟
  في  ىسدتػي اعملالتجرج الػضيفي مغ مدتػي ىػ  السدار الػضيفي

ضابط اول  ثعمداعج ضابط  ىدسويكان اداري  ءاالول يتعيغ سػا



 ى مدتػ  إلىالتجرج الػضيفي ىػ االنتقال مغ مدتػي  و فشي و ميشجسو 
 تديج ويربح لجيوبالتالي السيام والػاجبات و خ ثوبسدؤوليات اك ىاعم

 ادارية ومالية ..حيات صال ومدؤولية تجاه العسل 
  أن يكػن مداوي ليا أو اي وضيفة يفتخض  ىػ :السدار التجريبي 

بخامج وىي  وح عسميتشف لكي يدتصيع العامل  يبيةا بخامج تجر يمتدامشا مع
جيجة او متغيخات حرمت في جعسل  بشطعالجورات مختبصة  وبعسحتسية 
الذخكة او متغيخات عامة فخضتيا الطخوف حػل الذخكة العسل بشخيقة 

الجورات  و تجريب ويقابم أن  يجبنطام  ىلاخ مغ نطام يككل فالتغي
 والصبيعي في تجرج العامل  تدمدل لتػاكبالحتسية ىي دورات متدمدمة 

حدب الشطع وىي دورات غيخ متدمدمة  تػجج ذلظ وغيخ ي الػضيف
تصبيق في نطام الحاسػب لمشاس لمججيجة ضيخت مثال  بخامج  بخامج وال

مثال او في شخيقة العسل او غيخه ...ماعشجنا مدار تجريبي في الحخاري 
 5اقميا حتاج الي خصة ي عجهلكي نن السدار التجريبي بالسعشي السفيػم ال 
احجد فييا كل الػضائف التي لجي احجد مدار كل  سشػات يفتخض ان

 لمعامل الحي يتع وضيفة حدب الجرجات وبعج ذلظ يفتخض التدمدل حق 
جتياز حاجد إب سػاء كان جرجة لبعج سشة سشتيغ حدب التجرج مغ درجة 

في الحالة دي انا بزع  هاو بتخقي او بتكميف بػضيفة اعمي او غيخ كفاءة 
 لوالسجي السفخوض ترل  التعييغ الى حػضيفة دي مشلمالسدار التجريبي 

 الػضيفي لمتجرجيكػن عشجنا خصة تجريب مقابمة  يجب ان وعميو 



  ن كان في مبادرة انػ يتعسل خصة خسدية اىي غيخ مػجػدة...زم لألسف
 2020مغ  خصة خسدية لكغ لع تشفح ال اعخف الدببلوانا لقيت كتيب 

يكػن في   م كانت الخصط سشػية فكخنا مع ناس التجريب ان 2021-
 لكي تجيدهمغ كل الذخكات  مختبصيغ بقخار النيعخصط سشػية تجاز 

الذخكة القابزة عذان الشاس تعسل عمييا وبالتالي مسكغ يكػن في 
مدسيات الييكل بالػضائف  التي اراىا لجيشا انية ثمدار تجريبي السذكمة ال

 . سياتمد
   بشدبة عالية  ةصنذفي األ  يةوضائف متذاب ىشالظالػضائف دي قج تكػن

 حية الرالفي درجة  فيياوضائف االختالف  ىشالظ ججا وقج تكػن 
 ىي و  اال   ةالػضيفة الؿياسيكان عشجنا في الكيخباء السدسى  انزم

% في 30% او 20% وبتختمف في 80في   التي تتذابوالػضائف 
دارة االنذصة او ادارة السػارد او ادارة البذخ وادارة السال إ / الرالحيات

وكتابة التقخيخ انا افتكخ كانت تجخبة جيجة ججا وكان عشجنا خصة شاممة 
و مخكد تجريب اب حخاز واحجة  والخصة لع عسمتيا ادارة السػارد البذخية 

  جعل مغ ادارات السػارد البذخية في الذخكة لكغ تقديع الشاس الي شخكات
كل فخد معدول عغ االخخ نحغ كسػارد بذخية نجسع كل حاجاتشا مع بعس 

الذخكة  نتسشى أن تكمف ونخمي الذخكة القابزة تدقصيا عميشا ككل 
خصة خسدية بإعجاد  القابزة مخكد اب حخاز مع شخكات الكيخباء 

  تعتسجىا في مجال التجريب .و 
  الشتائج ؟تقييسظ لحخكة دوران العسالة بالذخكة وماىي 



 سرمحتشا ولبو زمان السختبات وضعفيا حاليا الجوران عميشا الجوران كان سب
ي أتحاول بخارج الكيخباء  وأصبحشا شخكة جاذبة لمخبخات وناس مغ 

ذخكة وليذ لم إضافةاالستقصاب يكػن ان  ىمعشا وأتسشتعسل أن  شخيقة 
 ...عمييا  عالة 

  سشجج بأن باإلنتاجمقارنة  وباحدتع العامميغ بالذخكة عجد مقجر لػ 
ثع  لحيغ يدافخون واعجدىع كبيخ لكغ مقارنة بعجد الشاس السػجػدة 

سيخخج م 2023 وخالل العام  (ا شخكة جاذبة شاصبح)يعػدون لمعسل 
فييا مجراء ادارات  السدتػيات الػضيؽية  مختمف عامل في  20 لمسعاش
سيتع ىل  ىػ  الدؤال ومػضفيغ  ورؤساء وحجات  وت مجراء اداراو عامة 

اضعيع في ثع  عاقل مشي م في درجاتدرجاتيع ا تعييغ عامميغ في نفذ
 عجد العسالة في الذخكة ؟  ىعمذلظ  سيؤثخىل و  ؟ نفذ الػضائف 

إذا  شي في فئة السيشجسيغ مثال الن،  سيؤثخ ات ئفي بعس الفبالتأكيج 
بشقل وىي الذخكة  ان تقػملكغ ال بج مغ االخخى بالفئات  قارنتيع

مغ خبخاتيع  لالستفادةالخئاسة الي السحصات  مغالسيشجسيغ السػجػديغ 
السيشجس الحي  برالحيات دون السداس السحصات ب  باألداءلشجفع و 

نحتاج في السحصات ليحا  ألنشاالػضيؽية  درجتو سيشقل لمسحصات أو 
لكي ال  السحصة  لشفيج الجانب الفشي والفكخي واليشجسي  السيشجس  في 

دادسة لمالثامشة ةشخز مغ الجرجشخز ججيج أو اقػم بتكميف  نعيغ
 بالتالي  م ح يعخف يتعامل مع الحاجات كيف  ةمااخج خبخ و  واكػن ضمستو 

 ؟؟ألن الفخق بيغ ىحه الجرجات سشػات كثيخة مغ الخبخة واذا عسمشا كجا 



ان  سكغيميشجسيغ بخبخات كبيخة  ويغ يفش ةبعسال شامحصات ندتصيع رفج
  دتفيج مشيا السحصات .ت
  بخغع تعجد السيام فييا أقدام  ماىػ السغحى مغ أن تطل بعس األقدام

 ونصاق االشخاف والجور وكحلظ الحال في بعس الػحجات ؟
  سؤسدة بسا فييا شخكة التػليج لتشطيسي  لـيك حيشسا يتع إعجاد اصال

  تاثيخه وقػة شذاط ال تع تحجيجه  و جنذاط الذخكة ق الحخاري يفتخض يكػن 
وتحت فػق  ـيكل ؼيو ادارات عامة  لجيشا ى ج السدتػ يحجت تداعج عمى 

االدارات اقدام وتحت االقدام وحجات دا مرجق مغ مجمذ الػزراء 
 ىاقدع واالقدام عشجنا مدتػ  ى مدتػ  أعج عمى أساس وعشجماتع أعجاده 

مجيخ قدع مع في الذخكة  وإذا قارنتػا وضيفة مجيخ قدع عشجناماصغيخ 
 ستججون أنيا  ةة الساليوزار في اي ىيئة مغ ىيئات الجولة بسا فييا 

ال  أمقدع  كػن يحجد ان ي لحييربح الشذاط ىػ ا لحلظ  وضيفة ؾيادية
  هومجي تاثيخ  ووقػت والشذاط و حجس

  سخاجعة الييكل ؟لدورية ىشالظ ىل 
  دا شغل التصػيخ االداري 
 تحديغ الرػرة الحىشية لمعامميغ  ما ىػ إسيام السػارد البذخية في

 ولمجسيػر الخارجي  ؟
 تقجم الصمب ونحغ نجرس مذكمتظ  مفتػح اوبابش بمتشاامق يعالعامميغ يسكش

اتخاذ  ثع يتع  مياالع للدارةنػضح الرػرة و سجيخ العام لمخفعيا ن ثع
انا شخرا بابي  ، لمعامل نعكدياو او الشفي  باإليجابكانت  اءالقخارات سػ 



معي مغ الذارع في  ن بتكمسػ عامميغ ال والشاس  لكلمفتػح شػل الػقت 
مق في غباب السػارد البذخية م ػامايقػل واتسشى.. وال أضغ  ....حاجاتيع

تحاول تحل لييع بالعكذ انا شايفة الشاس ب ػا دتجيبيوجييع او ماب
ماشغميع  شغل  السذاكل ومخات بيذتغمػا ل في قدسشا بتاع شؤن االفخاد

الحي يجعل  ػ..تقريخ الػحجات الخارجية ىوالػحجات .. شغل اصال 
  وىع اصال ال ءالعب وىحا يديجشغل غيخىع  ايذتغمػ عشجي  العامميغ 

يسكغ  و العامميغ اول باول حاجاتق يحقتنحاول و  اي شخز  ون يرج
اما الجسيػر   استحقاقتيا اول باول ولى التي تجفع نحغ الذخكة اال 

 البتجريب ش وىي واحجة ةيع اال في حالاحتكاك ب فميذ لشا الخارجي 
 ويتداءل الكثيخيغ الجامعات والخجمة الػششية في مختمف اقدام الذخكة 

لػ كانت في غيخ و حتي  ةيقخارات الحكػمالب نمتدم  سػارد بذخية ىلك عششا
نحغ  . االجتساعيميغ أشا في مذكمة التضيخت ل ىحهو  لعامل ؟صالح ا
تخرع مشيع مغ السختب االجسالي يعامميغ لمالتاميغ االجتساعي  ان وججنا 

خاتب الججيج بتاع البجوي الضيخ .بعج ذلظ  م 2020/ 4مختب شيخ  حتى
 مغ االجخ والدمشا أن يؤخح خ مغ القجيع ثوشمع السختب الججيج االساسي اك

 نطخنا  شاؼيو لكش محتجةوالشاس ماكانت راضية بالكالم دا و االساسي 
نية مغ خالل السؤتسخات ثاجيات لىا انحغ عكدش. سرمحة العامل ل

القخار صجر مغ  فأخبخناىع بأن وتحجثػا معشا عغ ىحه الشقصة التقيشاىع 
ت مجمذ الػزراء او وزارة مغ وحجا ةحجىػ و ن الخجمة و وديػان شؤ 

صادر مغ مجمذ الػزراء فالػحجات متزاربة   التأميشاتقانػن و العسل 



في مرمحة العامميغ  الخيار الحي يرب الشاس  لفي نفديا لكغ تعسل لك
ووردت اسئمة في مؤتسخات وعكدشا ليع حخصشا عمى السرمحة حتى في 

في  بمجال التجريب وبشخجم الصال ففي  مجال السدؤولية السجتسعية
لخجمة الػششية ايزا والبحػث ومجال ا لمسحصاتالديارات السيجانية 

يذكخونشا نداعج الشاس ونسجىع بالسعمػمات وفي كل االحػل و والجراسات 
  ويشرخفػا راضييغ .

  ماىي حقػق العامل عميكع ولساذا ال يتع نذخ حقػق العامل عبخ السػقع
االلكتخوني لتطل وثيقة متػفخة تديع في تعخيف العامل بحقو يججىا كمسا 

 إلييا ؟ احتاج
  وبجل  ويعخفػا البييع والعمييع الخاتب ل بالعامميغ  ةئحة والقػانيغ خاصالال

ساعات العسل  مشذػرات مغ الجية الفالنية  تالرجر  اتالقخار  والسيل 
 ا شبعا ضيخت ليشا مذكمة ججيجة انتشطيع االجازات وبخمجتي ،احكلا حمغ ك

بعج  العسل البجيل الشقجي وتشدل ألجلتيا و اتبخمج  اجاز اغمب  الشاس 
 2019و  2018ا لقيت زول عشجو اجازة ان االجازةقصع ب مصالبة  اسبػع

سقصت  2019و 2018 أخبختو بأنم خسدة سشػات  2021و 2020و
م  2023م وديل بخمجيع قبل نياية 2021و 2020وماعشجك غيخ  

ا مختاحثع تعػد تدتفحىا في نفذ العام  حقظ ويجب أن  ةالنػ االجاز 
بعس العامميغ يصالبػنشا ججيجة  وىشالظ ضاىخةت ججيجة ايوبشفد لمعسل 

وىحا غيخ مغ السفتخض أن يصالب السجيخ  بتعػيزيع عغ إجازاتيع 
بتعػيس الذخز بعج ان يكػن قج خاشبشا بحاجتو ليحا الذخز خالل 



 وىشا يتع حفع اجازتو وحيشسا   العام السجيخخصاب مغ ب تاريخ إجازتو 
في حخج الن  السجيخ العام  كػن يالسجيخ العام  ةيصمب الذخز االجاز 

مسكغ تجي الذخز  القانػن بيقػلو  سمصة السجيخ العام ىػ  التعػيس 
اليسكغ اجازة سشتيغ مع بعس لكغ  رجق لو او ت واجازة او تعػض

 .في المػائح  ىسشتيغ مع بعس حت تعػيزو عغ
  ؟لساذا  لمدمؽيات  استسخار وتػؾف صفػف الستقجميغ  وقزايا الدمؽيات 

  ماىي السعػقات أو التحجيات ؟
  حتى  2012صمبيات سمؽيات مغ لمتخاكع يػجج دمؽيات لمبالشدبة 

شباب معانا لحل مذكمة عزػية  بخئاستي و ةم وتكػنت لجش2021
نجحشا في انشا دفعشا و  والحسجهلل ةقبل مختباتشا الججيج يد الدمؽيات

كل الشاس اديشاىع   2020-2012استحقاق الدمؽيات مغ العام 
ولع  2017، 2016 ةشمبات قجيس اسمؽياتيع واخجوىا حتي في ناس كتبػ 

يتػقعػا أن تشدل ليع الدمؽيات التي شمبػىا وحيشسا الحطػا ندول مبالغ 
 خناىع بأنيافأخب اضاؼية في حداباتيع سألػنا عغ ماـية ىحه السبالغ 

ومغ  2022في العام  ة كشتع مقجميغ ليا وصخفت لكع سمؽيات قجيس
ديشا  ا7و  6شيخ حتى يسكش .. ندتسخ بشفذ الصخيقو تخض أن سفال

السال الجوار  أصبح   بػادر الييكل الخاتبي الججيج ػرطيبولكغ  سمؽيات 
خرػمات ضعيف إضافة الى ال السختب القجيع  ىعم مغ الدمؽيات الػارد 

 وبسحاولة  اترجق عمييي لكي  ليذ لجيو مػازنةبشج الدمؽيات  ووججنا 
نحشا و مذاكميع  العامميغ لحمحمة  سمؽيات تع دفع  ةمغ الذخك ةومبادر 



رفعشا  2021مغ  ةعسمشا مبادر  ةكسػارد بذخيو في الذخكات الخسد
ناس الشقل  ة بؿياد ىحه السبادرة  ترػر لدمؽيات وكانت ةالقابز ةلمذخك

السػارد  بإجساعناقذشاىا كمشا واضفشا فييا وعجلشا فييا حاجات ورفعشاىا 
لكل الذخكات  ةتكػن مػحج لكيلمترجيق عمييا  ةالقابز ةلمذخك ةالبذخي

وال ندتصيع أن نمبي  تصمب سمؽيات الشاس  واالن بعج التعجيل اصبحت 
ة وذلظ ريانالخبات وال سمؽيات الع سمؽيات سباني وال السمؽيات ليع 

العائق  لحا اصبح  لمفجػة الكبيخة بيغ السال الجوار والسبمغ السصمػب 
أجمذ مع  افي الدمؽيات  مع اني انا يػمي ةكمجش   امامي ىػ السػاصمة 

مجيخ االدارة العامة لمذئػن السالية واالدارية واالمجادات لصمب دعع 
واصبحت لجيشا  مال الدمؽيات الجوار الستحرل متبقي لمدمؽيات مع 
تكفي التدامات  يا دوبظ  الحاليةان السختبات ة انا شايف و ةعشجنا اشكالي

بشي او ي سػاء اراد أن  و ق احتياجاتيتحقل ةسمؽيالعامل ويحتاج الى 
 سيحاولالطخوف  تتحدش ساكم وتع وعجنا بأنو  ة أو خالفوذتخي عخبي

 دعسشا .
  الجفعات   في عجد مغ الجرجات ىشالظ عجد مغ الفػارق في الجرجات بيغ

  سببت عجم رضا وضيفي   نخجػ تػضيح االسباب ؟
  ىغ عميالتعي ى وأعم ةوضيؽي ةالتكميف بجرج عغ أنتحجثت مغ قبل 

 ةوضيف ىوناس تع تكميفيع عم ةفي ناس تع تعيشيع عمي وضيف ةوضيف
 ةمغ الجرج تع تخؼيعو امعشاى  اد ةاالتعيغ عمي وضيف ةواحج ةشيغ دفعثواال 
 ونفحتبالتكميف  ناليا الثانييغ و يبالتع ةالدادس ةالجرج الى ةامشثال



ل يوحاولت تقم البتعييغ ثبتت الشاس  ، ةتخؾيات بالسرفػف معالجات
 لكي تديلودرجتيغ  ةدرج االخخيغ فأعصت ناس وبيغ  عالفػارق بيشي

 بأنيع حتى االن لع  بعس الشاس يطشػن  الزالولكغ الفجػة التي بيشيع 
لع  ىعو  ةالفالني ةلجرجا وصمػا   يرمػا الى دفعتيع الن دفعتيع ما 

  وججنا ان وعخفشا االسباب  وحيشسا بحثشا عغ ىحا االمخ ودرسشاه  يرمػىا
فييا  التي جاؤا  ة الجرجات الػضيؽي...التخؾيات  : )في الشاس أغمب 
يع  اصال نفذ التجرج بتاع التخؾيات الحرمت لكل الشاس ولكش ،فييا اأتخقػ 
 اتخقػ يكانػ ب اوم ةلمكيخباء بديص ةالقػمي ةجرجات مشح زمغ الييئاتػا ب

 وكانت التخؾية التتع  وىي عجم وجػد السرفػفة في ذلظ الدمغ السباب 
 اعمييا كل الشاس ود افذشتي ةخ شاغ ةوضيفما بتتع إال عغ شخيق  ةالتخؾي

يتشافذ  ةشاغخ  ةوضيف مىتكػن ع ةالتخؾي تكػن  السفخوض يحرل إن
ولكغ  ة أحجىع الػضيؽي ةيدتحق الجرج لكي  واضحعمييا الشاس تشافذ 

 وتحجدسشػات  5كانت بتعسل رسػب وضيفي كل  ةأن الجولما كان يحجث 
 5،6،7عغ  ضمػا في الجرجة مجة تديجأو  تتع تخقيتيع  العامميغ الحيغ لع 

 يعرفع درجات بغخضلقجام  فتجفعيع الى االمام سشػات في التخؾيات 
 اناس مذػ  ةواحج ةبتمقي في ناس دفع، مدتػاىع الػضيفي  لمتحديغ مغ 

دفعتي فاتتشي  الػاحج  يقػل ليظ  بالتجرج الصبيعي اغ وناس مذػ يبالتعي
كل  ػل حلغ اأنا  يغ دونظ يعشي يبالتع ةػ أدوىػ وضيفالندفعتظ فاتتظ 

الشاس مجراء وال كل الشاس رؤساء وحجات وال كل الشاس مخاقبيغ وال 
السجيخ  ةدي حدب رؤي ةلمػضيف يتع اختيارىع  مالحطيغ في ناس معيشيغ



دي بتتع في السحصات مغ مجرائيع السباشخيغ  ةوشبعا الحاج السباشخ
 ىشالظ  اقالػ  ااشتكػ لسا  ابالخغع مغ كج ةإدارتيع العميا في إدارتيع العامو 

الدبب االساسي إنو  ادراسات عمييا لقيشا د عسمشافػارق في الجرجات  و 
ناسيع وفي ناس   اغ وفاتػ يالشاس مذت وأتختت في وضائف بالتعي

فايتشيع  وفي ناس  الكغ بقػ  ةالعادي ةالتخؾي اإتخقػ و خ  س ظقاعجيغ محم
بالتعيغ  ةفي وضيف هختػ  هبعجي  لكغ بخضػ شالػ  ػاإتعيش ػايسكغ يكػن

دي إال في  ةلمحاج ةفي ضػابط صارمكانت  وشبعا ألنػ ما وفاتشي
زول  دون  االشاس بالعامميغ قجاميع بسؤىالتيع يختارو  ةالسحصات معخف

خمق وىحا ما زي دي  ةأو حاج ةرئيذ وحج أو  ةواحج ةوضيفلسلء غيخه 
 ةالسخ  ةحاولشا نعالجيا بتجرج الشاس بالسرفػف انشااالشكاليات بالخغع مغ 

وما زالت محاوالت  2021في  تي تستال ةوالتخؾي  ةالثانيو ى االول
فكػنت  ةرفعشا مذاكمشا لمقابز و ةلجش تػجج واالن و مدتسخة  السعالجات 

في كل  ةفييا ناس تخصيط القػي العامم 2022ح العام الفائت مش ةلجش
حل ىحه  ةالتخؾيات وكيؽي ةجراسل ةالقابز ةشخكات الكيخباء مع الذخك

 .لمتخؾيات ةججيج ةالسذاكل  ووضع سياس
  ولساذا يتع تعييغ الجبمػم   نخجػ تػضيح مذكمة السدسيات الػضيؽية

  التقشي في درجة عسالية ؟
   عمي االشالق  التقشي بقخار مغ مجمذ  مثل ىحا الكالم ال يحجثشبعا

في  يتع تعييشو  الخجمةالػزراء وبقخار مغ الػزيخ وبقخار مغ ديػان شؤن 
c9  يتجرج حتىو c2    يتع تعييشيع في العسال و d5  حتى  ن ويتجرجػ 



d1    بذ يغ عمي درجات يتع ىؤالء يعتبخونيع ن ان مختمفافالسدار  لحا
يعشي فشي دبمػم   الكفاءةدشػات حاجد بتختمف مغ ناس البكالريػس  ب

يجتاز ػات شس 3سشػات فشي دبمػم  6بعج  الكفاءةيجتاز حاجد سشتيغ 
سشػات بجتاز  ةأربعبعج  سشػات   خخيج بكالريػس 5بعج   الكفاءةحاجد 

يجب أن ال  بعج سشتيغ  الكفاءةسشػات يجتاز حاجد  5بكالريػس   و
  دخلو خمط بيشيع إال إذا جاء زول كان عامل وما زال شالب   يحجث

يجب إجخاءات  ىشالظ c ةمداره لمجرج ولتحػيل   ...cولكغ ىػ   d...ب
االخخ   مبعسول بعزيعلتتع وقج تع التعجيل   ةالحػج ةوفي حال أن تتع 

 لع يتع ...الزالػا ماشيغ في تجرجيع .
 يتداءل بعس العامميغ عغ التخؾيات ؟  
  ىشالظ لجشة 
  مغ  حسمة البكالريػسمغ  يتداءل البعس لساذا ال يتع تخؼيع العامميغ

الفشييغ بجال عغ فتح تعييشات ججيجة مغ خارج القصاع خاصة وان البعس 
  يؤكج بان ىشالظ تخىل وضيفي ....وماىي اخبار الييكمة ؟

ة فشي وتع بجرج تعييشيع تعيغ ديل أصال يمغ الفش البكالػريػس ةحسم
الفشي بالذخوط يتع تعييغ   ةوأصال في الجول ةحاجد كفاء ةو فتخ  مشحيع

التي أعمشت عشيا  ةسشػات لكغ أنا الػضيف 3سشػات أو  5 السحجدة سمفا 
مثال ثع حزخوا وعسمػا  أم دباكخ  ةفي محص ليعشمػاغ يفشي عغفشي  كانت

أحػلػ مغ  حػجتي البخميشي ششػ بعج داك وىػ جاب بكالريػس حدب 
والػضيفة التي تع التقجيع ليا والسعايشات سيشجس وأنا حػجتي لفشي 



ىاتيغ بيغ  يخمط الشاسالشاس  يجب أن ال يغ عمييا ىي فشي ؟؟؟والتعي
النشي  حرػل الفشي عمى البكالريػس اليعشي التعجيل الفػري لو الشقصتيغ 

عجد السيشجسيغ أما أخبار  زدتنقرت عجد الفشييغ و  بحلظ أكػن قج
 ةتحكسشا لػائح دولفي االخخ  ونحغ . ةخارج نصاق الذخك  ةالييكم

 ةوبيتع التعيغ لمبكالريػس عبخ لجشبإتباعيا  ػن ممدم ةوقػانيغ الذخك
غ  يلمفشييغ واالداري ةوبالشدبعغ شخيق تقجيع داخمي ىشا  وليذاالختيار 

البكالريػس ليع بعج  باعتسادالمحيغ يصالبػن  ةالدػداني ةالذياد ةحسم
وخجدت عجم التخؼيع  ليع  الدمتشا لجشة االختيار التعييغ في وضيفة فشي 

يجب أن الذعب الدػداني  و  ةلعام اخل الن ىحه الػضائف ممظ مغ الج
 .الذعب الدػداني   ةيتشافذ عمييا عام
 التخىل الػضيفي ؟

 ةواحج ةمغ مشصمق حاجأقػلو التخىل الػضيفي أنا ،نعع يػجج تخىل وضيفي 
 ةبالذخك العامميغبعجد  ةعالق  ليا عالقة   السشتجةالكيخباء  ةإن كسي

فييا ما ال  و زيخو  ناتجيابػرتدػدان   ةمحص مثل فسثال لجي محصات 
 وكحلظ   وكل استحقاقاتيع مختبات  ترخف ليع فخد شغال  171يقل عغ 

ة ولجيشا بعس العامميغ شغال مامحصات  ةالفػل و االبيس وقمي و كاد
 ة ىحا الفػل مذخوع مثل  وىحه السذاريع متػقفة مذاريع عمى  معيشيغ 

 .؟ تخىل ام ليذ تخىل 
  السػلج  سيقا واطعامميغ مع الالعجد  يجب أن يتشاسب 



نسازج  وىشالظ فزل اال نحػشخيقة االداء في الذخكة  أتسشى أن تتغيخ
ولمسحافطة  إلصالحيا ان يعسل بيا الشاس لسعخفة السذاكل سكغ يكتيخة 

وبعس االصالحات ال تحتاج الى مقابل مادي  السػجػدة عمى االيجابيات
 سػجػدة داخل شخكتشاالعسل المتاحة عغ شخيق فخق ىي و  او صخف 

و  متسيدةيع خبخات لجيشخكتشا فييا كسية مغ الشاس  يسكغ ان تتع و
أكفاء ويسكغ ان يػفخوا لمذخكة السال الػفيخ مغ خالل جػدة  ميشجسيغ 

فقط في  بجال عغ الخبيخ الحي يأتي مغ الخارج الفشي  عسميع في السجال 
الذخكة  ى مغ اتسش و في السكان السشاسب جػد يخ مػ غ رأيي ان بعزيع

او مغ  سيتقاعجون  الحيغ تشا امغ خبخاتشا وؾياد لشاقدع  أن تشذيء 
مذاكل  مثل مشيع في حل السذاكل ايدتفيجو يسكغ أن  السػجػديغ 
مجال كيؽية  السحصات في بتػعية ال ويسكغ ان يفيجوا في نذخ السحصات 

مذخكات والء ل واالحع بان ىشالظ عجمالسػجػدة  ةتعامل البذخ مع االل
بعس  االحع بان ىشالظ كسجبخ مػارد بذخية انا أو  سػارد بذخية نحغ ك
 وعسخىع كم ان يعصػا كسا وىشالظ مغ وىبػا  ن وال يخيجو يأخحون الشاس 

 وىشالظ عامميغ مجتيجيغ  ىشالظ اناس  لمعسل ولكي ال اضمع الجسيع 
 ويعسمػن حصات وحتي في الخئاسة ىشا سمػجػديغ الخالء ومػجػديغ في ال

 ػانبالجيػد بيغ الج في تكاتف  ىشالظ يكػن  أريج أن ةة ميػلقبصخي
العامميغ  وأرجػ مغ  غ صػرة الذخكة يفي تحد ةواالداري ةوالسالي ةالفشي

ى عم ويجب أن يحافطػا عميو وبيتيع ىػ  الذغل  الججد أن يحدػا بأن 
والدػشال  الػسائط  ىػ إستخجام   السعمػمات ؼيو ومغ أكثخما يغزبشي



ىحه  عيب كبيخ ججا الن وىحا السدتشجات الخسسية  و شذخ القخاراتلميجيا 
 وىحا ليذ مغ  .عميشا نحغ شخكات الكيخباء  غيخ مغمقة  الدػشال ميجيا

فييا  الحي بحػزتوػرق قخبظ ال تشطخ ال اذا جمذ احجىع  وزمان تشا اداع
خاصة  أو غيخ الدخية دخية ال مؤسدتظ مدتشجات  ناـيظ عغ نذخ 

مغ السفتخض أن  وىػ عسل ليذ لو عالقة بأي شخز خارج السجال
 .مػارد الذخكة وااللتدام بالقػاعج  عمىحخيز  يكػن العامل 

 كيف يعخف العامل ىحه القػاعج ؟
 يسكغ أن نقجم كل مخة وفي سكغ نعسل ورقة صغيخة ومبشا مفتػحة انحغ ابػ 

المػائح و  ن السالية واالدارية والقخارات والذؤ  يخزمػضػع نبحة عغ 
اسسيا لجيشا اصجارة  كان ت ات القػانيغ الجداءءااجخا و عسميات العسلو 

ياريت لػ تبشيتع لشا مثل ىحه  في زمغ الييئة القػمية لمكيخباء رؤي 
 حتى ندتصيع تقجيع معمػمات لمعامميغ بالسػاقع خارج الخئاسة  االصجارات 
 SHARE اذا استصاعػا اكسال ال  IT تساما بأن ناس ال تأكجةممع انشي 

FOLDERS  سشدتصيع تسميظ أي عامل أي معمػمة. 
 د. سسية نذكخك عمى سعة صجرك ونتسشى لظ التػفيق,

 
 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


