النج اللین لرقمنة خدمات القطاع الحكومي
وضعت المملكة العربیة السعودیة "رؤیة  ،" 2030وهي عبارة عن
مخطط طموح ،یهدف إلى تحقیق أهداف بعیدة المدى لتطویر
خدمات القطاع الخاص بما فیها الصحة والتعلیم والبنى التحتیة والترفیه
والسیاحة ،وذلك بغیة تحسین جودة الخدمات التي یتلقاها المواطنون،
مع الحفاظ على میزانیة متوازنة.
ویمكن للحكومة السعودیة الرامیة إلى تحقیق هذﻩ األهداف
الطموحة أن تستفید من التجارب التي خاضتها غیرها من المنظمات
الحكومیة حول العالم والتي ساهمت في تحقیق تحسن هائل في
كفاءة الخدمات ،وذلك من خالل اعتماد نج اإلدارة اللینة الذي یجمع
ما بین مبادئ التحسين المستمر واالبتكار في العمل الرقمي.
ً
ً
یعد النج اللین لرقمنة خدمات القطاع الحكومي نهجا شامال تقدمه
شركة المبادئ األربعة لدعم الوكاالت الحكومیة في تبني أسالیب
اإلدارة اللینة لتحقیق نتائج مستدامة وفعالة وكفؤة.

األهداف الرئیسیة لرؤیة – 2030
تخفیض التكالیف وتعزیز جودة الخدمات العامة
إطالق مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق

أقدمت الحكومة السعودیة في العام  2016على إنشاءمركز تحقيق كفاءة
اإلنفاق الذي یساهم في تحدید فرص اإلدخار في النفقات التشغیلیة .یوضح
ّ
الرسم البیاني المدخرات المستهدفة التي تم تحدیدها لوزارة الصحة ووزارة
الخارجیة ووزارة الشؤون البلدیة والقرویة.

لرفع تصنیف المملكة العربية
السعودية في مؤشر فعالیة
الحكومة من المركز  80إلى المركز 20

20

لرفع تصنیف المملكة العربية
السعودية في مؤشر مسح الحكومة
اإللكترونیة من مركز  36لتكون ضمن
الدول الخمسة األوائل

تهدف رؤیة  2030إلى تعزیز تجربة المستخدم ورضاﻩ عن الخدمات المقدمة من
خالل تحسین جودة الخدمات العامة وتقلیص الفترة الزمنیة الفاصلة بین عملیة طلب
الخدمات وتقدیمها.

یجب على جمیع المؤسسات الحكومیة السعودیة أن تتبنى رؤیة
 2030من خالل تحسین كفاءة العملیات واعتماد حلول مبتكرة
بشكل مستمر.

الفعالیة واالبتكار -
مركز السعودیة مقابل الدول الرائدة

تصنيف الحكومات من حيث الفعالية

2018
سنغافورة

2013
المملكة العربية السعودية

االمارات العربية المتحدة

ً
یقوم مؤشر االبتكار العالمي بتصنیف البلدان سنويا بحسب قدرة القطاع العام
فیها على االبتكار ومدى نجاحه في ذلك .المصدر :إنسیاد

مؤشر االبتكار العالمي

سنغافورة

المملكة العربية السعودية

االمارات العربية المتحدة

ً
بین العامین  1996و  ، 2016تقدمت اإلمارات العربیة المتحدة  23مركزا ،مما زاد
الفجوة في األداء بینها وبین المملكة العربية السعودیة

ً
سابقا ،لم تكن الجود التي بذلتها المملكة العربیة السعودیة لتحسین
الخدمات العامة كافیة ،بل وسعت الفجوة بینها وبین الدول الرائدة
ً
عالمیا التي اعتمدت النج اللین في مسیرة التحول الرقمي لحكوماتها
ومؤسساتها الحكومیة.

النج اللین في التحول الرقمي للحكومات –
أمثلة من دول الخلیج والعالم
دبي ،اإلمارات العربیة المتحدة – برنامج حكومة دبي الذكیة

 4.3مليار درهم
ومدخرات في التكاليف
التشغلية

ّ
• مدخرات سنویة بقیمة  358ملیون درهم إماراتي بین
عامي  2003و 2015
• یتم تحقیقها بشكل رئیسي من خالل العملیات الیومیة
والتكالیف الشخصیة

10 - 20%

تقليص وقت دورة العملية

• الكفاءة التشغیلیة من خالل العملیات اآللیة والرقمیة
• التركیز على العملیات المالیة وإدارة سلسلة التورید
ومعالجة المدفوعات

81%

معدل رضا العمالء

• تم معالجة  ٪ 98من طلبات المواطنین ضمن
مدة زمنیة تمتثل لمعاییر اتفاق مستوى الخدمة
• اعتماد تطبیقات محددة غیرت طریقة تفكیر
الموظفین

واشنطن العاصمة ،الوالیات المتحدة األمریكیة – مشروع "االمتیاز
التشغیلي في الحكومة"

 33مليون ً دوالر
سنويا
مدخرات في التكاليف
التشغلية

االقتصاد في التكالیف بقیمة تبلغ  33ملیون دوالر
•
ً
سنويا
ّ
• تم تحقیق المدخرات في المصاریف من خالل تقلیل
عدد المكالمات واألخطاء والمدفوعات الزائدة،
باإلضافة إلى أتممة العمل

20 - 50%

تقليص وقت دورة العملية

• تجنب ساعات غیر ضروریة من العمل من خالل اعتماد
عملیات مبسطة
ً
• السماح بمشاركة البیانات وإعداد التقاریر داخلیا ومع
الجمور من خالل المنصة الرقمیة

89%

معدل رضا العمالء

• أدت عدة مبادرات إلى تصمیم منصات مخصصة
للمستخدمین
• تحقیق تفاعل مع المستخدمین من خالل إقامة
اجتماعات متاحة للجمور واالستماع آلرائه

تعد "حكومة دبي الذكیة" و"مشروع واشنطن لالمتیاز التشغیلي في
الحكومة" من أفضل األمثلة على البرامج الشاملة لإلدارة اللینة لرقمنة
الخدمات الحكومیة ،إذ إنها نجحت في تعزیز رضا المواطنین مع تقلیل
التكالیف ،وذلك من خالل اعتماد عملیات مبتكرة والحرص الدائم على
التطویر والتحسین.

منظمات عالمیة المستوى تجمع ما بین
استراتیجیتي الكایكاكو والكایزن*

تجمع المنظمات عالمیة المستوى ما بین استراتیجیتي الكایكاكو والكایزن* بهدف
وضع اتجاهات سوقیة جدیدة أو بهدف تعطیل األسواق وتحسین مستوى
الكفاءة والفعالیة التشغیلیة.

نتائج مثبتة
3
2
1

4
5

1

الوالیات المتحدة األمریكیة
قلصت الوالیات المتحدة المدة الالزمة إلصدار تصاریح أمنیة من 446
ً
ً
یوما إلى  40یوما ،مما وفر الوقت والتكالیف اإلضافیة.

2

المملكة المتحدة
قام مكتب حكومي في المملكة المتحدة بتخفیض المهلة الزمنیة
ً
الالزمة لمعالجة الرسائل البریدیة الواردة من  15یوما إلى یومین ،مع
رفع مستوى الجودة في خدمة العمالء.

3

4

5

السوید
قام مجلس الهجرة السویدي بتخفیض المهلة الزمنیة الالزمة للمعالجة
ً
ً
من  267یوما إلى  85يوما ،مما ساهم بتوفیر أكثر من  160ملیون
ً
دوالر أمریكي سنويا.

سنغافورة
ساهم برنامج سنغافورة للوصول الشخصي )** (SingPassفي ادخار
ً
ما يقارب  17مليون دوالر أمريكي سنويا لصالح حكومة سنغافورة

أسترالیا
ّ
ادخرت مدینة ملبورن األسترالیة  800,000دوالر أسترالي من خالل
ّ
عملیات متعلقة بعداد مواقف السیارات ،باإلضافة إلى تقلیص نسبة
االتصاالت الواردة إلى مراكز خدمة العمالء بـ .٪30

هو تعبیر یاباني یعني "التغییر الجذري" * 改革كایكاكو
هو تعبیر یاباني یعني "التحسین المستمر"  改善كایزن
** برنامج سنغافورة للوصول الشخصي ) Sing Passأو Singapore
 (Personal Accessهو بوابة إلى مجموعة من الخدمات الرقمية التي تقدمها
الوكاالت الحكومية.

أثبتت استراتیجیتا الكایكاكو والكایزن* قدرتهما على زیادة الفعالیة
ّ
والكفاءة ،مما یضمن تحقیق مدخرات في التكالیف بقیمة مالیین
الدوالرت لصالح المؤسسات الحكومیة.

التجربة العملیة للمبادئ األربعة في المملكة
العربیة السعودیة – تحدیات التنفیذ

االفتقار إلى ثقافة عمل ترتكز
على خدمة العمالء
إن غالبیة الموظفین الحكومیین ال
یعملون في أسواق حقیقیة ،بل
فقط
یتصرفون كمحتكرین یقومون ً
بمعالجة ًالمعلومات فقط بدال من
التركیز أوال على خدمة المواطنین
باعتبارهم الزبائن األساسیین

إمكانیات محدودة
تشكل اإلمكانیات المحدودة
لموظفي الخدمة المدنیة إحدى
التحدیات الكبرى ،وهي تتجلى في:
• االفتقار إلى المهارات واألدوات
واألسالیب الالزمة إلتمام المهام
بدرجة عالیة من الكفاءة
• معاییر تعلیمیة متدنیة
• قیادة إداریة ضعیفة تمنع حصول
تغییرات بشكل مستمر

انتاجیة منخفضة

جودة منخفضة

عقلیة الصومعة

ارتفاع مستوى توقعات
المواطنین

ً
غالبا ما یشكل التقسیم غیر الواضح ً
للمهام واألدوار والمسؤولیات سببا
ً
رئیسیا في العمل الزائد والمتكرر داخل
القسم أو الكیان عینه ،مما یؤدي
في نهایة المطاف إلى منظمات
تفتقر إلى الكفاءة والفعالیة.

ارتفاع مستوى توقعات المواطنین
عامة
الذین باتوا یطالبون بخدمات ً
عالیة الجودة ومصممة وفقا
الحتیاجاتم وتمتثل مع أفضل
الممارسات في القطاع الخاص و/أو
دول الخلیج وغیرها من الدول الرائدة.
ً
بناء علیه ،یشكل هذا تحدیا لخدمات
القطاع الحكومي ویفرض علیه القیام
بتحسینات وابتكارات مستمرة لتلبیة
االحتیاجات المتغیرة للمواطنین.

انخفاض مستوى الرضا

تكالیف مرتفعة

تعتبر مبادرات اإلدارة اللینة غایة في األهمیة للكیانات الحكومیة
السعودیة من أجل تحسین جودة الخدمات وإنتاجیتها ،باإلضافة إلى
تلبیة التوقعات المتزایدة ،مما یؤدي في نهایة المطاف إلى خلق
المزید من القیمة للمواطنین بتكلفة أقل.

مقاربة المبادئ األربعة للنج اللین لرقمنة
خدمات القطاع الحكومي

النج اللين لرقمنة القطاع الحكومي

نظام قياس األداء

 - 1تبسيط العمليات من البداية حتى النهاية

• تصميم أدوات لقياس تجربة المواطنين

• البدء من احتياجات المواطنين
وتوقعاتم

• تحديد مؤشرات األداء الرئيسية ذات
الصلة

• تخطيط تدفق القيمة
• تحسين كفاءة العمليات وفعاليتها

 - 2تطوير طريقة تفكير المواظفين

• إزالة الصوامع البيروقراطية
• اعتماد خليط من النهجين التصاعدي
والتنازلي لحل المشاكل

• تطوير المهارات الالزمة لتلبية توقعات
المواطنين
• وضع نظام الحوافز على أساس األداء

• تمكين الموظفين من الحفاظ على
التغيرات

 - 3األنظمة والرقمنة
• التشجيع على االبتكار أفكار جديدة
في العمل وتطبيقها

• جمع معلومات عن المواطنين
وتحليلها بهدف توليد األفكار

• االبتكار والتحسن بشكل مستمر

• تعزيز رضا المواطنين من خالل توفير
خدمات رقمية

كايكاكو وكايزن

ً
والتحسین بشكل مستمر یعد أمرا
إن إرساء ثقافة تشجع على قیاس األداء واالبتكار ً
أسیاسی ا لالستجابة بشكل فعال لخطة التحول وفقا لمبادئ اإلدارة اللینة ،وذلك
بهدف الحفاظ على التغییرات التي تم تنفیذها.

من أجل تنفیذ "النج اللین لرقمنة الحكومات" بشكل ناجح ،یجب تحدید
األولویات ووضع في مقدمتها خطة تبسیط العملیات من البدایة
حتى النهایة ،باإلضافة إلى االستثمار في مهارات األفراد والتغیرات
السلوكیة ،وفي النهایة أتممة العملیات ورقمنتها.

فوائد تطبیق النج اللین لرقمنة الحكومات -
المتوسط العالمي

تقلیص وقت دورة العملیات )من البدایة حتى
النهایة( بنسبة تتراوح بین

رفع مستوى رضا العمالء بنسبة

%40

 %30و %50

رفع مستوى تفاعل الموظفین ورضاهم بنسبة
تتراوح بین

تحسین إنتاجیة العاملین من "الخط
األمامي" بنسبة تتراوح بین

بلوغ نسبة العائد على االستثمار

ارتفاع مستوى التزام كبار المدراء بتنفیذ
استراتیجیات المنظمة بنسبة تتراوح بین

انخفاض مستوى األخطاء المتعلقة
بالجودة بنسبة تتراوح بین

ّ
تراوح مستوى المدخرات في المیزانیة
السنویة بین

 %10و %20

%400

 %15و %30

 %30و %40

 %30و %50

 %1و %3.5

تضمن مشاریع اإلدارة اللینة تحقیق تحسینات ملموسة في
المؤسسات الحكومیة

نتائج تطبیق النج اللین التابع للمبادئ األربعة
لرقمنة خدمات القطاع الحكومي
وفرت شركة المبادئ األربعة الدعم الالزم لكبرى الكیانات الحكومیة
السعودیة لتحدید فرص الحصول على مردود سریع وتحقیق تحسینات
فوریة وملموسة

تحدید فرص للحصول
على مردود سریع

تقلیص فترة إنجاز العمل

47

%66-

تحدید  47فرصة للحصول على مردود
سریع خالل فترة أسبوعین من
تحلیل المشروع

تقلیص المدة الكاملة الالزمة لخدمة
المواطنین

تقلیص متكافئ للدوام الكامل

رفع قدرات فریق العمل

%20-

%300+

ارتفاع انتاجیة فریق العمل من خالل
التخلص من  % 20من طاقم العمل من
دون التأثیر على جودة العمل
بشكل سلبي

رفع قدرات فریق العمل من خالل
تقلیص فترات إنجاز العمل والتخلص من
النشاطات التي ال تضیف تضيف أي
قيمة للعمل

تعزیز اإلیرادات

ارتفاع رضا المواطنین

 2مليار ر.س

%26+

ارتفاع یصل إلى  % 53في اإلیرادات
السنویة المحتملة الناتجة عن التحسینات
القائمة وارتفاع الطلب

ارتفاع مستوى رضا المواطن بنسبة % 26
بحسب نتائج قیاس المبادئ األربعة المبني
على منهجیة صافي نقاط الترویج
)(Net Promotor Score

www.fourprinciples.com

