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الكلمة االفتتاحية – رئيس مجلس اإلدارة

إن تنامــي الجوانــب المعرفيــة فــي عصرنــا الحالــي، أدى إلــى تطــور مجــاالت التخصــص إلــى مســتوى 
جديــد بــات فيــه مــن الصعــب علــى الجهــات وإداراتهــا التقليديــة االلمــام بكافــة المعلومــات التدريبيــة 
واإلداريــة، مــا أدى إلــى تزايــد الحاجــة إلــى االستشــارات التخصصيــة فــي هــذا المجــال، والتــي تعتبــر 
مــن األدوات الفعالــة التــي تســاهم فــي تجســير الفجــوات بيــن متطلبــات ســوق العمــل وصنــاع 
ــر المســتمر فــي األداء، كمــا أنهــا تعــد مؤشــر قــوي علــى  القــرار, ووســيلة رئيســية لتحقيــق التطوي

حيويــة المؤسســة وقدرتهــا علــى التكيــف المســتمر مــع المتغيــرات.

ومــن هنــا تبــرز أهميــة الــدور المحــوري الــذي تلعبــه جمعية اإلمارات للمستشــارين والمدربيــن اإلداريين 
فــي تهيئــة البيئــة المناســبة لتعزيــز كفــاءة المستشــارين والمدربيــن اإلدارييــن واإلرتقــاء بدورهــم فــي 
ترجمــة تطلعــات القيــادة الرشــيدة فــي بنــاء اقتصــاد المعرفــة، ودعــم عمليــات صنــع القــرار، واالرتقــاء 
بالقــدرة التنافســية للجهــات الحكوميــة والخاصــة، والوقــوف علــى أهــم التحديــات وســبل تجاوزهــا، 

واســتقراء الفــرص والبنــاء عليهــا.  

ــي أنشــأت مــن  ــق األهــداف الت ــة الجهــود والمــوارد لتحقي ــس كاف ــى تكري ــا عل ــدد عهدن ــرا، نج وأخي
أجلهــا الجمعيــة واإلرتقــاء إل مســتوى طموحــات أعضائهــا وتحقيــق بصمــة نوعيــة فــي مســيرة دولــة 

اإلمــارات نحــو المزيــد مــن التقــدم والنمــو واالزدهــار. 



نبذة عن الجمعية

تشــكل مهنــة االستشــارات االداريــة ركيــزة أساســية للجهــات والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة فــي 
ــرات  ــى اكتســاب الخب ــرؤى واألهــداف االســتراتيجية الخاصــة بهــا، وتســاعدها عل ــق ال ســعيها لتحقي
الجديــدة مــن خــارج منظومــة عملهــا االعتياديــة، والوصــول إلى خبــرات االستشــاريين المتخصصة، ولها 
دور كبيــر فــي صناعــة أفضــل الممارســات واالرتقــاء بالقــدرة التنافســية، وإدارة التغييــر التنظيمــي، 
وتطويــر المهــارات والتدريــب، وتحســين الخدمــات التشــغيلية، وصــواًل إلــى بيئــة عمل أفضــل، وبالتالي 
إنتاجيــة علــى مســتوى أعلــى. ومــن هنــا بــرزت الحاجــة إلــى إنشــاء جمعيــة مهنيــة أهليــة ذات شــخصية 
اعتباريــة غيــر ربحيــة تهــدف إلــى رفــع مســتوى مهنــة االستشــارات اإلداريــة ومــا يتفــرع عنهــا مــن مهنة 
التدريــب اإلداري، وتأهيــل المستشــارين والمدربيــن اإلدارييــن طبقــا للمســتويات الدوليــة وتوفيــر 

التدريــب المناســب لهــم. 

ولذلــك، تأسســت جمعيــة اإلمــارات للمستشــارين والمدربيــن اإلدارييــن بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 
ــة المجتمــع  ــالت وزارة تنمي ــخ:7/3/2017م بسجـ ــدة تحــت رقــم: 168 بتاري : 79 لســنة 2017، ومقي
ــراح القواعــد والضوابــط التــي تنظــم أســلوب وأخالقيــات ممارســة مهنــة االستشــارات  بهــدف اقت
اإلداريــة والتدريــب االداري، باإلضافــة إلــى تقديــم الدراســات واألبحــاث الخاصــة بمهنــة االستشــارات 
اإلداريــة والتدريــب اإلداري، وتهيئــة البيئــة المناســبة لتبــادل المعلومــات والخبــرات مــع الجمعيــات 

المشــابهة اإلقليميــة والدوليــة وإقامــة المؤتمــرات المحليــة والتمثيــل فــي المؤتمــرات الدوليــة. 

· مقرها الرئيسي: إمارة دبي – مبنى المؤتمرات، الطابق 13	
· نطاق عملها : دولة االمارات العربية المتحدة	



الجمعية العمومية

تتكــون الجمعيــة العموميــة مــن جميــع األعضــاء العامليــن المســتوفين لشــروط وواجبــات العضويــة 
ــل موعــد انعقادهــا، ويســتثنى  ــى األقــل قب ــة أشــهر عل ــة ثالث ــة الجمعي ــن أمضــوا فــي عضوي والذي

ــة أشــهر. ــة مــن شــرط الثالث ــة العمومي االجتمــاع األول للجمعي

بنــاء علــى الدعــوة الموجهــة مــن ســعادة الدكتــور علــي ســباع المــري، انعقــدت الجمعيــة العموميــة 
لجمعيــة اإلمــارات للمستشــارين والمدربيــن اإلدارييــن بمقــر كليــة محمــد بــن راشــد لــإدارة الحكوميــة، 
ــك بهــدف انتخــاب  ــل 2017، وذل ــوم األربعــاء الموافــق 19 إبري فــي تمــام الســاعة 7 مســاء مــن ي
مجلــس إدارة الجمعيــة. حضــر االجتمــاع عــدد )14( مــن األعضــاء المؤسســين باإلضافــة إلــى ممثــال 
عــن وزارة تنميــة المجتمــع. اســتكملت عمليتــي التصويــت وفــرز أصــوات الناخبيــن األعضــاء، وجــاءت 

النتيجــة كالتالــي: 

ترتيب املراكزعدد األصواتاسم املرشحني

املركز األول15د. إبراهيم سباع املري

املركز الثاين15د. عيل سباع املري

املركز الثالث14عبدالله جاسم الزرعوين

املركز الرابع14د. صالح الحمراين

املركز الخامس13د. أحمد الشحي

املركز السادس13منصور يوسف القرقاوي

املركز السابع12د. أحمد تهلك

املركز الثامن12د. عبدالسالم مدين

املركز التاسع10محمد بوهناد 

املركز العارش9فيصل الخمريي

املركز الحادي عرش8عائشة زايد العيل



مجلس اإلدارة

ــري مــن  ــراع السـ ــم انتخابهــم باالقتـ ــن )9( أعضــاء، ت ــس إدارة مكــون مـ ــة مجل ــر شــؤون الجمعي يدي
قبــل الجمعيــة العموميــة بتاريــخ 19 إبريــل مــن العــام 2017 لمــدة )4( ســنوات وفقــا لالئحــة النظــام 
ــن  ــب الرئيــس، أمي ــس، نائ ــد بانتخــاب الرئيـــ ــدوره قــام مجلــس اإلدارة الجدي ــة. وب األساســي للجمعي
الســر، أميــن الصنــدوق فــي أول اجتمــاع لــه عقــد بتاريــخ 19 إبريــل 2017. ويتألــف أول مجلــس إدارة 

للجمعيــة مــن الســادة: 

اجتماعات مجلس اإلدارة

ــخ اإلشــهار فــي شــهر  ــدء مــن تاري ــة )9( اجتماعــات خــالل العــام 2017 ب ــس إدارة الجمعي عقــد مجل
مــارس. وتــم خاللهــا اتخــاذ عــدد مــن القــرارات وإصــدار التوصيــات التــي تهــدف إلــى تنظيــم العمــل 
فــي الجمعيــة ورســم الخطــط االســتراتيجية والخطــوات المســتقبلية التــي مــن شــأنها تحقيــق الــرؤى 

واألهــداف التــي أنشــأت مــن أجلهــا.  وجــاءت هــذه االجتماعــات كالتالــي: 

التاريخرقم االجتامع
19 إبريل 12017
29 إبريل 22017
23 مايو 32017
17 يوليو 42017
18 سبتمرب 52017

17 أكتوبر 62017
14 نوفمرب 72017

5 ديسمرب 82017
26 ديسمرب 92017



أهم القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة

انتخــاب الدكتــور/ علــي ســباع المــري )رئيســا لمجلــس اإلدارة(، والدكتــور عبدالســالم مدنــي )نائــب 	 
للرئيــس(، والدكتــور ابراهيــم ســباع المــري )أمينــا للســر(، والســيد محمــد بوهنــاد )أمينــا للصنــدوق(. 

اعتماد شعار الجمعية	 

اعتماد  EMCT.ae كموقع إلكتروني خاص بالجمعية	 

التعاون مع شركة إندكس القابضة لتطوير وإطالق الموقع االلكتروني. 	 

اعتماد الخطة االستراتيجية 	 

 	 Director of تعييــن الســيدة/ رشــا ســليمان، لتولــي منصــب مديــر الشــؤون اإلداريــة فــي الجمعيــة
Administrative Affairs، بــدوام جزئي 

تشكيل لجنة إلجراء المقابالت لتعيين موظف إداري	 

تعيين األخت إلهام سعيد كموظف إداري بدوام كامل 	 

فتح حساب بنكي باسم الجمعية في مصرف االمارات اإلسالمي- فرع ند الحمر	 

فتح باب االنتساب لعضوية الجمعية في األول من شهر يوليو.	 

وضع تصور لالعتماد الدولي للمدربين اإلداريين.	 

إطالق منتدى جمعية اإلمارات للمستشارين والمدربين اإلداريين في شهر ديسمبر 2017	 

عقد المؤتمر الدولي للجمعية المزمع عقده في شهر ديسمبر 2018	 



استراتيجية الجمعية

تســعى الجمعيــة إلــى وضــع الخطــوط العريضــة لتحقيــق االنســجام والرغبــة األكيــدة فــي القيــام 
بمهامهــا بيــن جميــع األعضــاء، فــال بــد لهــا مــن أن تتــرك بصمــة فــي المجتمــع وأن تتميــز عــن غيرهــا 
مــن الجمعيــات الخاملــة التــي فقــدت اهتمــام المجتمــع برســالتها بســبب عــدم وجــود أهــداف واضحــة 

وعــدم رغبــة األعضــاء فــي التعــاون فــي ســبيل تحقيــق األهــداف التــي أسســت مــن أجلهــا. 

وعليــه، عقــد مجلــس إدارة الجمعيــة بتاريــخ 29 إبريــل االجتمــاع رقــم )2( لســنة 2017 بهــدف اعتمــاد 
األهــداف العامــة للجمعيــة كتوجهــات اســتراتيجية يبنــى عليهــا خطــة ســير الجمعيــة لتحقيــق النفــع 
للجيــل القــادم مــن المستشــارين ولتكــون الجمعيــة المرجــع األســاس لهــم فــي كل مــا يتعلــق بهــذه 
المهنــة.  فبالرغــم مــن وجــود جمعيــة مشــابهة فــي األردن، إال أن التقــدم الهائــل الــذي حققتــه دبــي 
فــي مجــال اإلبتــكار وإدارة المعرفــة ممكــن أن يعــول عليــه كعامــل إيجابــي فــي  مســتقبل الجمعيــة 
ــة  ــا، ويعــزز مــن ثقــة المستشــارين فــي قــدرة الجمعي ــا وإقليمي وســعيها الحتــالل المركــز األول عربي

علــى دعــم األعضــاء ورعايــة مصالحهــم ورفــع قدرتهــم التنافســية داخــل الدولــة وخارجهــا. 

ــم  ــو 2017، ت ــخ 23 ماي ــة بتاري ــس إدارة الجمعي ــاء انعقــاد االجتمــاع رقــم )3( لمجل ــه، وأثن ــاء علي وبن
ــة ورؤيتهــا وأهدافهــا  ــي حــددت فيهــا رســالة الجمعي اعتمــاد الخطــة االســتراتيجية 2020-2017 الت

االســتراتيجية وقيمهــا المؤسســية. 

 



اختصاصات الجمعية

اقتــراح القواعــد والضوابــط التــي تنظــم أســلوب وأخالقيــات ممارســة مهنة االستشــارات اإلدارية 	 
والتدريب االداري.

تقديم الدراسات واألبحاث الخاصة بمهنة اإلستشارات اإلدارية والتدريب اإلداري.	 

تبــادل المعلومــات والخبــرات مــع الجمعيــات المشــابهة اإلقليميــة والدوليــة وإقامــة المؤتمــرات 	 
المحليــة والتمثيــل فــي المؤتمــرات الدوليــة.

رفع مستوى مهنة االستشارات اإلدارية وما يتفرع عنها من مهنة التدريب اإلداري.	 

تأهيــل المستشــارين والمدربيــن اإلدارييــن طبقــا للمســتويات الدوليــة وتوفيــر التدريــب المناســب 	 
لهــم.

منح شهادة اعتماد للمستشارين والمدربين وفقا للمتطلبات المحلية والدولية.	 

دعــم األعضــاء مــن مدربيــن ومستشــارين ورعايــة مصالحهــم ورفــع قدرتهــم التنافســية داخــل 	 
الدولــة وخارجهــا.

أخالقيات المهنة

السرية	 

النزاهة والموضوعية 	 

جودة ونوعية الخدمة 	 

الدقة في توثيق التقارير	 

االمتناع عن استقطاب موظفي العميل	 

المهنية في التعامل مع العميل	 

الصدق واألمانة في رسم التوقعات	 

االمتناع عن قبول الرشاوي والعموالت	 

احترام حقوق الملكية الفكرية	 



الهيكل التنظيمي

اعتمــد مجلــس اإلدارة خــالل اجتماعــه رقــم )3( لســنة 2017 الهيــكل التنظيمــي للجمعيــة. وجــاء هــذا 
القــرار نتيجــة دراســة شــاملة قــام بهــا المجلــس للنظــام التأسيســي للجمعيــة بهــدف رفــع الكفــاءة 

التشــغيلية واالســتفادة المثلــى مــن المــوارد المتوفــرة باإلضافــة إلــى تعزيــز كفــاءة الجمعيــة. 



العضوية

يتوزع األعضاء في الجمعية بموجب النظام األساسي  ضمن 3 فئات:

األعضــاء العامليــن: هــم األعضــاء المؤسســون وكل مــن ينضــم إلــى الجمعية مــن مواطنــي دولــة 	 
اإلمــارات وممــن تتوفــر فيهــم شــروط العضويــة المنصــوص عنهــا فــي النظــام األساســي. 

األعضــاء المنتســبين: هــم األعضــاء اّلذيــن تنطبــق عليهــم شــروط العضويــة العاملــة مــا عــدا شــرط 	 
التمتــع بجنســية دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة.

األعضــاء الفخرييــن: هــم مــن يــرى مجلــس اإلدارة منحهــم هــذه العضويــة مــن بيــن ذوي المكانــة 	 
والــرأي ممــن أدوا خدمــات جليلــة للدولــة أو للجمعيــة أو ممــن لهــم نشــاط مرمــوق فــي ميــدان 

الخدمــات العامــة والعمــل التطوعــي.

تضم الجمعية حاليا 64 عضوا 

54 عضوا عامال	 

10 عضوا منتسبا	 

منتدى جمعية اإلمارات للمستشارين والمدربين اإلداريين

نظمــت جمعيــة اإلمــارات للمستشــارين والمدربيــن اإلدارييــن فعاليــات المنتــدى األول للجمعيــة 
ــي )75( مــن  ــة وحوال ــك بمشــاركة واســعة مــن أعضــاء الجمعي ــخ 12 ديســمبر، وذل ــي، بتاري فــي دب
المستشــارين واألكاديمييــن والخبــراء، حيــث تــم إســتعراض الــدور الــذي تلعبــه االستشــارات اإلداريــة 
والتدريــب فــي تطويــر آليــات عمــل المؤسســات والوقــوف علــى أبــرز التحديــات والفــرص المحيطــة 

بالعمــل االستشــاري والتدريــب اإلداري. 

شــكل المنتــدى مســاحة خالقــة جمعــت نخبــة مــن الكفــاءات الوطنيــة فــي مجــال االستشــارات 
والتدريــب اإلداري تحــت مظلــة واحــدة، لمناقشــة ســبل االرتقــاء بالعمــل االستشــاري اإلداري وفــق 
أفضــل الممارســات العالميــة، وتفعيــل دوره فــي االرتقــاء بالقــدرة التنافســية للجهــات والمؤسســات 
المختلفــة، ووضــع الــرؤى واالســتراتيجيات لرفــع كفــاءة العمــل الحكومــي، كمــا عــد المنتــدى فرصــة 
ذهبيــة لتشــجيع المهتميــن بمهنــة االستشــارات اإلداريــة والتدريــب اإلداري علــى استكشــاف الفــرص 
والتحديــات المحيطــة بالمهنــة، وحثهــم علــى لعــب دور فعــال فــي تنظيــم أخالقيــات وأســلوب 
ممارســة هــذه المهنــة والنهــوض بهــا لمســتويات تنافســية علــى المســتوى اإلقليمــي والعالمــي.



وتضمــن المنتــدى حلقــة نقاشــية موســعة حملــت عنــوان »تحديــات مهنــة االستشــارات اإلداريــة”، 
ناقــش فيهــا كل مــن الدكتــور أحمــد الشــحي، الرئيــس التنفيــذي لشــركة ثينــك بــالس لالستشــارات 
والعضــو المؤســس فــي الجمعيــة، وســعادة ناصــر  بطــي الشامســي، الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة 
شــركات يــاس للتطويــر االداري والمهنــي، ووســام ضبيــط، المستشــار اإلداري المعتمــد لــدى مركــز 
اإلمــارات للمعرفــة الحكوميــة، أهــم التحديــات المحيطــة بمهنــة والتدريــب اإلداري وســبل تجاوزهــا، 
كمــا شــهدت الحلقــة حــوارًا مفتوحــًا بهــدف االســتماع إلــى أفــكار واقتراحــات المشــاركين حــول ســبل 

تطويــر مهنــة االستشــارات اإلداريــة واالرتقــاء بمهامهــا نحــو آفــاق جديــدة. 

كمــا ناقــش المنتــدى ضمــن حلقــة نقاشــية باســم »تحديــات مهنــة التدريــب اإلداري« أهــم العوائــق 
التــي تقــف فــي وجــه تقــدم عمليــة التدريــب اإلداري ومنهــا تغييــر الثقافــة الســائدة فــي العديــد مــن 
ــات  ــي بالمســار الوظيفــي، وآلي ــط المســار التدريب ــب، وســبل رب ــول التدري ــات والمؤسســات ح الجه
تحقيــق التقــارب بيــن العائــد علــى االســتثمار فــي التدريــب داخــل الدولــة، مقارنــة مــع المعاييــر 
 Tele العالميــة.  وشــارك فــي الجلســة كل مــن الدكتــور أحمــد تهلــك رئيــس شــركة تيليسيرفســز
Services  والعضــو المؤســس فــي الجمعيــة، والدكتــور أحمــد عبدالعزيــز النجــار رئيــس مجلــس إدارة  
مركــز  آراء لالستشــارات والتدريــب والبروفســور رائــد عواملــه عميــد كليــة محمــد بــن راشــد  لــإدارة 

ــة.  الحكومي






