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هدف الدراسة
بهــدف  الدراســة  هــذه  عمــل  تــم 
بورصــه  شــركة  ربــة  ت�ج اســتعراض 
ســر،  فـــي إدارة املوارد البشــرية عبـــر حج
ــاوز  ت�ج فـــي  الشــركة  ســاعدنا  وكيــف 
مواردهــا  بــإدارة  املتعلقــة  الت�ديــات 

ية. البشــر
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محتوى الدراسة

04 عن بورصه

�ي أرقام 05بورصه �ف
هت شركة  ما هي الت�ديات ال�ت�ي واحج

�ي إدارة املوارد البشرية؟ 06بورصه �ف

رت هذه الت�ديات عل� عمل  كيف أ�ثَّ
�ي بورصة؟ إدارة املوارد البشرية �ف

07

سر عمل إدارة املوارد  ل حج كيف حّوَ
�ي بورصه بالكامل؟ 08البشرية �ف

ر التكاليف �ي توف�ي �ج امل�ققة �ف 09النتا�ئ
* لالنتقال السريع داخل امللف اضغط عل� العنوان املناسب



دراسة حالة   -   شركة مفروشات بورصه04

عن بورصه
تعمــل شــركة بورصــه فـــي صناعــة 
�ي سوق  �ت �ف اد، ون�ج األثاث والـسـ�ج
السعوديـــــة  العربيـــــة  الـــمملكة 
منـــــذ نشأتهـــــا عـــام  1960م، فقــد 
31 فرعــًا  عــدد فروعهــا ل  وصــــل 
تغطــي مناطــق واســعة من اململكة 
العربيــــــــــة السعودية، وبلغ عـــــــــدد  
موظفيهــا أكثـــر مــن 600 موظــف.

�ي اســتخدام  ربــة شــركة بورصه �ف ت�ج
ســر، وأبــرز املشــاكل والت�ديــات  حج
املــوارد  إدارة  لــدى  كانــت  التـــي 
اإلدارة  تمكنــت  وكيــف  البشــرية، 
ميع  املركزية بالرياض من ضبط حج
اإلدارات و 26 فرعــًا حــول اململكــة 

ســر. ــر حج بــكل ســهولة ودقــة عبـ
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�ي أرقام بورصه �ف

600+3162
رةفرعموظف سنة خ�ب

حفر الباطنالكويت
سكاكا

تبوك
ل حا�ئ

معة املحب
بريدة

ف الطا�ئ

خميس مشيط

املدينة املنورةالرياض

الدمام

ر �ب ال�ف

�ف  �ج فعلية وت�س�ي لس اإلدارة نتا�ئ شهد م�ج
سر ية بعد استخدام حج �ي اإلنتاحج حقيقي �ف

,,
مان بن سعد أ. سل�ي

مدير املوارد البشرية
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هت  ما هي التحديات ال�ت�ي واحب
�ي إدارة شركــة بورصه �ف

املوارد البشرية؟

ضبــــــط الـحضـــــــور واالنصـــــراف 
�ي الـــمعارض  �ف سواء �ف للموظف�ي
يسيـــــــــــة  الر�ئ اإلدارات  فــــــي  أو 

والفرعيــة. 

التواصـــــــــل  قنــــــــوات  اختـــــــاف 
واإلدارات  الـموظفيــــــــــــن  بيـــــــن 
واملديرين مما صعب التواصـل.

اختــاف أوقــات الدوامــات بيـــن 
الفــروع الـــمنتشرة فـــي أنحــاء 

الـــمملكة.

طلبــات املوظفيـــن واختافهــا 
ابة  رتها وصعوبة االســتحب وك�ث
لهـــــا فــــي وقــــــــــت مرضـــــــــي 

ومناســب.

ال�صول علـــى تقارير شاملة 
ودوريــة حــول مهام مختلفة 
منهــــــا الـحضــــــور واالنصراف 

�ف وبياناتهم. وعــدد املوظف�ي

ر واضحــة  ــود معايـــ�ي عــدم وحب
�ف بنــاء عليهــا. مـــ املوظفـــ�ي لتقي�ي

ـــــــــازات  إحب �ف  بــــــ�ي التنسيــــــــــق 
أرصـــــدة  وإدارة  املوظفيــــــــن 

ــازات. اإلحب

�ف  املوظفـــ�ي مســتويات  اختــاف 
يخـــــــــــــــص  مـــــــــا  ف�ي حهــــــــم  وشرا�ئ
ــي التقنيــة  ــي فـ ــوى املعرفـ املستـ
ال العمل. واستخدامها فـي محب

ما  اوزها ف�ي كل الت�ديات ال�ت�ي خططنا لت�ج
اوزها يتعلق بالحضور واالنصراف استطعنا ت�ج

,,
مان بن سعد أ. سل�ي

مدير املوارد البشرية



رت هذه التحديات عـل�  كيف أ�ثَّ
عمل إدارة املوارد البشرية

�ي بورصة؟ �ف

عــدم التنظيـــم وقلة االنضباط 
مــن بعــض املوظفيـــن فـــي كل 
�ي  اإلدارات الفرعية واملعارض �ف

مســألة الحضــور واالنصراف. 

ال  م�دثــــة  ر  غــــ�ي معلومــــــات 
تســاعد فــــي اتخــاذ القــرارات 
اإلداريــة املناســبة فـــي الوقــت 

. املناســب 

إدارة  فريـــــــق  ـــــم  ح�ج زيــــادة 
لتغطيـــــــة  البشـــــــرية  املــوارد 
ايدة بزيادة  رف املهــام اإلدارية امل�ت

. املوظفيـــن 

ــد  تواحج بعــدم  املبيعــات  تأثــر 
�ي املعارض  �ف �ف وانضباط املوظف�ي

خصوصــًا.

توقــف عمــل املــوارد البشــرية 
املوظــــــف  تغيـــــــب  حـــــــال  فـــي 
ــاز  ــة الرتبــاط إن�ج املســؤول نتي�ج

. �ي املهــام بالعمــل املكتـــ�ج

ــازة  إحج أيــام  �ف  املوظفـــ�ي منــ� 
�ي الرواتب  إضافية، أو زيادات �ف
بهــدف االحتيــاط لحقوقهــم بمــا 
ــد مصــدر يع�تمــد  أنــه مل يكــن يوحج

عليــه.

سر حققنا أهدافنا فـي تطوير اإلدارة من خالل حج
مان بن سعد، مدير املوارد البشرية أ. سل�ي

,,
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سر عمل إدارة  ل حب كيف حّوَ
�ي بورصه  املوارد البشرية �ف

بالكامل؟

01

02

04

05

03

املساهمة فـي الت�ول الرقمي 
. �ف الكامل بالتعاون مع املوظف�ي

�ي انضباط العمل. االست�ثمار �ف

الـــُم�دثة  الفوريــة  التقاريــر 
اتخـــــــاذ  فــــي  تســـــاعد  التــــي 

لقــرارات. ا

م  �ي تقي�ي اهزة تساعد �ف بيانات حج
�ف بنــاء علــ� معلومات  املوظفـــ�ي
مــع  وانصرافهــــــم  حضورهــــم 

ميــة األخــرى.  ر التقي�ي املعايــــ�ي

واالنصــــراف  الحضــــور  ضبــط 
بشــكل تــام ومتكامــل وربطــه 
ــص األخــرى، مثــل  صا�ئ بــكل الحف
والتقاريــر  ــــــــازات  اإلحج رصيــد 

الســنوية.
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ج املحققة �� النتا�ئ
ر التكاليف �ي توف�ي �ف

ــور بالنســبة ألغلــب الشــركات مــن  ر مصــروف الرواتــب واألحج يعتـــ�ج
�ي الغالب 70 %  ر وأهم بنود الصرف السنوية، حيث يشكل �ف أك�ج
مــن التكاليــف الســنوية ألي شــركة، ويرتبــط بــه بشــكل مباشــر مع 
بيانات  الحضـــور واالنصـــراف مـــن ناحيـــــة الحفصومـــــات واإلضافـــــات 

رها.1 �ي وغ�ي فـــــي حـــــال العمل اإلضا�ف

فــــي بورصه وخــــالل أقــــل مــــن ربــــع واحــــد مــــن السنــــة قــــل الهــــدر 
ــور بمعــدل 70 ألــف ريــال. فـــي مصروفــات الرواتــب واألحج

1. The Biggest Cost of Doing Business:
      A Closer Look at Labor Costs, Paycor.com.

قللنــا مــن الهدر الشــهري فـــي الرواتــب بما يعادل 
70 ألــف ريــال فـــي أقــل مــن ربــع واحد من الســنة

,,
مان بن سعد أ. سل�ي

مدير املوارد البشرية



قوي، مرن، متكامل
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