
االستاذ : نشمي الحربي 
عضو خبير في جمعية سالسل اإلمداد والمشتريات

ــة  ــدف لخدم ــي ته ــة الت ــذه المنظم ــل ه ــر مث ــن ننتظ ــة ونح ــنين الطويل ــرت الس م
ــل  ــص يعم ــات ، كمتخص ــس وعضوي ــات ومجال ــا جميع ــن لديه ــع المه ــع فجمي الجمي
بأكبــر الشــراكت الســعودية ويــدرب مــن ســنوات نتمنــى أن نتماســك ونتاكتــف ونبنــي 

كياًنا يجتمع فيه لك متخصص 

ــي  ــار فحديث ــال وتج ــتريات أو رواد أعم ــل_اإلمداد و #المش ــي #سالس ــة ف أو متخصص
ــي  ــتجدها ف ــي س ــويق ،  نصيحت ــز ال التس ــة والتحفي ــاب النصيح ــن ب ــوم م ــك الي إلي
ــن  ــيرفع م ــل وس ــوق العم ــي س ــك ف ــن قيمت ــد م ــروع يزي ــن مش ــي ع ــات عبارات طّي
مســتوى المعرفــة والتطويــر المهنــي لديــك ، حديثنــا عــن جمعيــة سالســل االمــداد 

والمشتريات ،

فهي جمعية وطنية غير ربحية متخصصة وكما هو معلوم
ــة ) المتحــدث الرســمي باســم العامليــن فــي  ــر ربحي ــة (  الغي ــات المهني ــد الجمعي ُتَع
ــر  ــا تعتب ــم كم ــواء خبراته ــم واحت ــم وطموحاته ــن أفاكره ــر ع ــال والمعب ــذا المج ه
بعــض هــذه الجمعيــات المعبــر عــن اتجاهــات الحكومــة تجــاه المجــال أيضــا. وتســعى 
هــذه الجمعيــات الســتكمال دور المؤسســات الحكوميــة الرســمية المهتمــة بالمجــال 

والتي ال تستطيع بمفردها إنجاز اكفة تطلعات المنتمين للمهنة .

ــن  ــات الوط ــي احتياج ــة وتلب ــة ومتجانس ــة وُملهم ــة -واضح ــة - رؤي ــا أن للجمعي كم
واألفــراد والمجتمــع فــي أن تكــون مصــدًرا أساســًيا لتطبيقــات ومعــارف هــذا المجــال 
ــالة  ــل - رس ــا تحم ــي أيض ــراد .وه ــآت واألف ــة للمنش ــر االحترافي ــقف المعايي ــع س ورف
ــى أرض  ــا عل ــة وصقله ــول المواطن ــارب والعق ــرات والتج ــواء الخب ــي احت ــامية ف -س
ــات  ــراد ومنش ــن أف ــع م ــي للجمي ــة فه ــة وجليل ــا -عظيم ــا أن - قيمه ــدان .كم المي
ــتحمل  ــة وس ــرات والمعرف ــدر للخب ــتكون مص ــا س ــة ألنه ــة وخاص ــات حكومي وقطاع
ــآت  ــراد ومنش ــن أف ــاء م ــر األعض ــالل تطوي ــن خ ــة م ــى اللكم ــة بمعن ــة مضاف قيم
وتطبيــق أفضــل آليــات اإلســتدامة والتــي تلتــزم بحوكمــة اإلجــراءات واألنشــطة 

واستغالل أمثل للموارد .

و يمكن تلخيص األهداف العامة في خمسة أهداف رئيسية : 

1- االستراتيجية ؛

المســاهمة الفعالــة فــي تحقيــق أهــداف الرؤيــة ودعــم المبــادرات الحكوميــة فــي 
مجاالت سالسل االمداد والمشتريات وتنويع مصادر االقتصاد السعودي .

2- المهنية : 

اإلثراء المعرفي وإستقطاب العقول والخبرات الوطنية.

3- المعرفية: 

ــورات  ــة تط ــه لمواكب ــن في ــي والعاملي ــي واإلداري والمهن ــوى التطبيق ــر المحت تطوي
المجال في العالم .

4- التنظيمية :

بنــاء شــبكة عالقــات متميــزة مــع خبــرات ومنظمــات عالميــة لمحــااكة التجــارب الناجحــة 
واستغالل الفرص لتطبيقها.

5- التشغيلية :

تحقيق إكتفاء ذاتي وتقوية الشرااكت مع القطاعات المتنوعة لتنويع المصادر .

ــال  ــر مج ــا تطوي ــع منه ــرائح المجتم ــة ش ــم اكف ــة ته ــات متنوع ــة خدم وللجميع
التدريــب فــي المجــال وتمكيــن دور المــرأة الســعودية فــي وظائــف سالســل اإلمــداد 
وأيًضــا رفــع معــدل توطيــن الوظائــف وإقامــة أاكديميــة متخصصــة افتراضيــة لتطويــر 
ــي  ــة ف ــة والخاص ــات الحكومي ــراك القطاع ــال وإش ــي المج ــن ف ــن والمهتمي العاملي

برامجها وخدمات أخرى مهمة .

ــه علــى جــودة مخرجــات  ــرح ســُيلقي بظالل وال تنســى أن مســاهمتك بفكــرة او مقت
الوطــن مــن ثــروات بشــرية واقتصاديــة وســيكون لــدى األجيــال القادمــة قاعــدة صلبــة 
ــة  ــة مهني ــي جمعي ــو ف ــمك عض ــود أس ــول أن وج ــك الق ــا . أصدق ــتدون عليه يش
متخصصــة ووحيــدة فــي الوطــن ســيضيف لســيرتك الذاتيــة قيمــة أعلــى ويعطــي 

انطباع إيجابي لدى الجهات التي ترغب العمل بها أو التعاون معها .

لماذا جمعية سالسل اإلمداد والمشتريات؟

بادر بالتواصل مع الجمعية عند رغبتك بمعرفة المزيد وال تتأخر في اإلشتراك .
وفقنا الله وإياكم لخدمة الوطن والمجتمع والمجال .


