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التعريفات

العاملون

هم العاملون على رأس العمل والمسجلون بمنشآت القطاع الخاص حسب الجنس والجنسية

برنامج نطاقات

ً
وفقا
آليـة الـوزارة لتنفيـذ سياسـات التوطيـن ،التـي صنفـت مـن خاللهـا منشـآت القطـاع الخـاص؛
لنسـب التوطين فيها لنطاقات حسـب االلوان التالية :أحمر  ،أصفر ،للمنشـآت التى لم تسـتوف
نسـب التوطيـن ،والمنشـآت باللـون األخضـر (منخفـض  ،متوسـط  ،مرتفـع) والبالتينـي ،التـي
اسـتوفت نسـب التوطين حسـب التدرج

النطاقات اآلمنة

المنشآت التى تقع في النطاق األخضر فما فوق

منشآت القطاع الخاص

المنشآت التي تخضع لنظام العمل ،وتم تصنيف منشآت القطاع الخاص
حسب حجم العمالة لخمس فئات:
الحجم الصغير | (فئةأ)  ٥عمال فأقل( ،فئة ب) ٤٩-٦
عامال
ً
عاملا ،منشـأة متوسـطة (فئـة ب)
الحجـم المتوسـط | منشـأة متوسـطة (فئـةأ) مـن  ٥٠إلـى ٩٩
ً
عاملا ،ومنشـأة متوسـطة(فئة ج) مـن  ٢٠٠إلـى٤٩٩
مـن  ١٠٠إلـى ١٩٩
عاملا
ً
ً
عامال
الحجم الكبير| من ٢٩٩٩ -٥٠٠
ً
الحجم العمالق | من  ٣٠٠٠عامل فأكثر

تعريف المتعطل حسب منظمة العمل الدولية ()ILO

يعرف العاطل عن العمل بأنه فرد بلغ عمره ( )١٥سنة فأكثر ،وقادر على العمل
.وراغب فيه ويبحث عنه ،ويقبله عند مستوى األجر السائد ،دون الحصول عليه
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الم ِقيمين
ُ

العمالة الوافدة التى تقيم بالمملكة بصورة نظامية ،وتشـمل الشـرائح التالية(:العمالة الوافدة
بمنشـآت القطـاع الخـاص ،العمالـة الوافـدة بالقطـاع الحكومـي ،العمالـة الوافـدة المنزليـة
،المرافقيـن للعمالـة الوافدة )

المستفيد

أي شخص ( أو أسرة) يحمل رقم مستفيد في قطاع التنمية

المعاش

المبلغ المنتظم الذي يتقرر للمستفيد بموجب أحكام نظام الضمان االجتماعي

المساعدة

المبلغ المقطوع الذي يتقرر للمستفيد بموجب حكم المادة ( )١٣من نظام الضمان االجتماعي

األسرة

مجموعة مكونة من زوج وزوجة (أو أكثر ) وأوالدهما أو بعض أفراد هذه المجموعة

مراكز التنمية االجتماعية

تعتبــر مراكــز التنميــة االجتماعيــة علــى ضــوء مــا ورد فــي القواعد التنفيذيــة لالئحــة التنظيميــة
لمراكــز التنميــة االجتماعيــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقم  ١٦١فــي١٤٢٨/٥/١١هــ
مؤسســـات حكوميـــة اجتماعيـــة تقـــوم علـــى أســـاس إقنـــاع المواطنيـــن بحاجـــات مجتمعاتهـــم
المحليــة إلــى النمــو والتطويــر وإشــراكهم فــي بحــث احتياجاتهــم ومشــاكلهم وتخطيــط برامــج
ً
ً
وأدبيــا فــي ســبيل تنفيــذ هــذه البرامـج
ماديــا
اإلصـلاح الالزمــة ومشــاركتهم

لجان التنمية االجتماعية األهلية

تلمـــس احتياجــات المجتمـــع المحلــي
هـــي لجـــان مكونـــة مـــن عـــدد مـــن المواطنيـــن  ،بهـــدف ُّ
 ،والعمــل علــى تحقيقهــا بالمشــاركة مــع الدولــة ممثلــة فـي وزارة العمــل والتنميـة االجتماعيـة
ً
إجرائيــا بأنهــا مجموعــة مواطنيــن مــن ذوي الــرأي والمشــورة يكونــون
 ،ويمكــن تعريــف اللجنــة
مجلـــس إدارة و يتـــم انتخابهـــم عـــن طريـــق مراكـــز التنميـــة االجتماعيـــة المشـــرفة علــى اللجنــة
ويكونـــون مـــن محبـــي العمـــل التطوعـــي؛ لتمثيـــل األهالـــي واقتـــراح البرامـــج والمشـــروعات
واكتشـــاف المـــوارد الماليـــة والبشـــرية وزيـــادة الوعـــي وجمـــع المســـاهمات األهليـــة

الجمعيات األهلية

كل مجموعــة ذات تنظيــم مســتمر لمــدة معينــة أو غيــر معينــة  ،مؤلفــة مــن أشــخاص مــن ذوي
ً
ً
أساسـا ،وذلـك لتحقيـق غـرض
معـا  ،غيـر هادفـة للربـح
الصفـة الطبيعيـة أو االعتباريـة  ،أو منهمـا
مـن أغـراض البـر أو التكافـل أو نشـاط دينـي أو اجتماعـي  ،أو ثقافـي  ،أو صحـي  ،أو بيئـي،
أو تربــوي  ،أو تعليمــي  ،أو علمــي  ،أو مهنــي  ،أو إبداعــي  ،أو شــبابي  ،أو ســياحي ،
ونحــو ذلـك مـن النشـاطات

مراكز اإلرشاد األسري

هـــي مراكـــز تعنـــى بتقـــــديم خـــــدمات التوعيـــة واإلرشـــــاد والتثقيـــف األســـري واالجتماعـــي
،والمسـاندة النفسـية واالجتماعيـة لـكال الجنسـين ،وعقـد النـدوات العلميـة ،والـدورات التدريبيـة
والتأهيلية ،وورش العمـــل ذات العالقة باألســرة والترابط بين أفرادها  ،ويشــمل ذلـــك اإلرشــاد
ســـواء كـــان بالمقابلـــة بالهاتــف،أو باألنترنــت  ،أو أيــة وســيلة أخــرى بعــد إقرارهــا مــن الــوزارة .
ويتــم تأســيس هــذه المراكــز بموجــب قـرار مجلــس الـوزراء رقـم  ٤٠٩وتاريــخ  ١٤٣٣/١٢/٢٧هــ

مركز الدراسات االجتماعية

يهــدف إلــى رصــد القضايــا والظواهــر والمشــكالت االجتماعيـة فــي المملكـة ،وإجــراء البحـوث
والدراســات والمســوح االجتماعيــة حولهــا ،واقتــراح التوصيــات والحلــول المناســبة لهــا  ،وعقـد
الــدورات التدريبيــة والتأهيليــة ،وورش العمــل ،واللقــاءات العلميــة ،والمنتديــات ذات العالقــة
بالشــأن االجتماعــي وعــدم القيــام بإجــراء أي بحــوث أو دراســات أو استشــارات خارجــة عــن
هــذا النطــاق بموجــب القـرار الــوزاري رقـم()٤٥وتاريــخ ١٤٣٢ \٠٢\٢٧هـ

الجمعيات التعاونية

ً
طبقـا ألحـكام نظــام الجمعيـات التعاونيـة وتكـون
يكونهــا أعضــاء منطقــة معينـه
هــي كل جمعيــة ّ
غايتهـا تحسـين حالـة أعضائهـا سـواء فـي نواحـي اإلنتـاج أو االسـتهالك أو التسـويق باشـتراك
جهـود األعضـاء ،متبعـة فـي ذلـك المبـادئ التعاونيـة

المؤسسات األهلية

أي كيــان مســتمر لمــدة معينــة أو غيــر معينــة  ،يؤسســه شــخص أو أشــخاص مــن ذوي الصفــة
ً
ً
أساســـا ،وذلـــك لتحقيــق غــرض أو
معـــا  ،غيـــر هـــادف للربـــح
الطبيعيـــة أو االعتباريـــة أو منهمـــا
أكثــر مــن أغــراض النفــع العــام أو المخصــص ،ويعتمــد علــى مــا يخصصــه لــه المؤســس أو
المؤسســـون مـــن أمـــوال  ،أو أوقـــاف  ،أو هبـــات أو وصايـــا
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كلمة الوزير
تحظـــى وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعيـــة بالدعـــم الســـخي الكريـــم مـــن
خ ــادم الحرمي ــن الش ــريفين المل ــك س ــلمان ب ــن عبدالعزي ــز آل س ــعود ،وصاح ــب الس ــمو
الملك ــي األمي ــر محم ــد ب ــن س ــلمان ب ــن عبدالعزي ــز ول ــي العه ــد نائ ــب رئي ــس مجل ــس
ال ــوزراء وزي ــر الدف ــاع  -حفظهم ــا الل ــه  ،-لتحقي ــق التنمي ــة الوطني ــة المس ــتدامة وتوفي ــر
البيئ ــة المناس ــبة والمحف ــزة للعم ــل واإلب ــداع واإلنت ــاج ،واس ــتثمار التقني ــات والمع ــارف
المتطـــورة فـــي فتـــح آفـــاق جديـــدة لتنميـــة مهـــارات وخبـــرات اإلنســـان الســـعودي،
وتطويـــر قدراتـــه العلميـــة والعمليـــة؛ وتمكينـــه ليســـهم فـــي الوصـــول لمســـتقبل
اقتصـــادي مزدهـــر لبالدنـــا.
وتســـعى الـــوزارة بمختلـــف قطاعاتهـــا إلـــى توفيـــر الخدمـــات والبرامـــج لعمالئهـــا
والمســـتفيدين مـــن خدماتهـــا واالســـتثمار فـــي رأس المـــال البشـــري المتمثـــل فـــي
تمكيـــن وتأهيـــل وتطويـــر الكـــوادر البشـــرية الوطنيـــة والتـــي ســـيكون لهـــا أبلـــغ األثـــر
عل ــى القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص والقط ــاع غي ــر الربح ــي لتحقي ــق األه ــداف المنش ــودة،
ً
تماشـــيا مـــع مســـتهدفات برنامـــج التحـــول الوطنـــي  ،2020ورؤيـــة المملكـــة .2030
لق ــد حرص ــت ال ــوزارة عل ــى توفي ــر المزي ــد م ــن الخدم ــات للمواطني ــن وتحس ــين القائ ــم
منه ــا وإدارة الم ــوارد بكف ــاءة عالي ــة واالس ــتمرار ف ــي نه ــج التركي ــز عل ــى تطوي ــر العم ــل
الحكومـــي ،وتحســـين بيئـــة األعمـــال فـــي مختلـــف القطاعـــات الحكوميـــة ،والشـــراكة
والتكام ــل م ــع القط ــاع الخ ــاص لتمكين ــه لينم ــو ويزده ــر ويس ــهم ف ــي توفي ــر المزي ــد
مـــن فـــرص العمـــل ألبنائنـــا وبناتنـــا الذيـــن نعمـــل علـــى تطويـــر قدراتهـــم وتزويدهـــم

بالمهــارات التــي تتــواءم مــع احتياجــات المنشــآت وأصحــاب األعمــال ومتطلبــات ســوق
العمــل الســعودي ،وضــخ المزيــد مــن البرامــج النوعيــة لمختلــف المســتويات الوظيفيــة
والقيادي ــة الت ــي ترف ــع م ــن تنافس ــيتهم ف ــي مختل ــف القطاع ــات واألنش ــطة ،والتوس ــع
ف ــي االتفاقي ــات م ــع الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة لتمكيـــن المواطني ــن والمواطنـــات
م ــن تس ــلم الوظائ ــف المتنوع ــة ،والتوس ــع ف ــي برام ــج التوطي ــن.
كمــا تعمــل الــوزارة علــى زيــادة الممكنــات للقطــاع غيــر الربحــي ومســاعدته علــى التطــور
والنمــو ،ومنحــه مزيــدا مــن الثقــة التــي يحتاجهــا المنتمــون إليــه.
وتس ــعى ال ــوزارة إل ــى تبن ــي التحفي ــز وس ــهولة ممارس ــة األعم ــال ،وتحس ــين الخدم ــات،
وتس ــريع اإلج ــراءات ،وتفعي ــل التواص ــل المجتمع ــي م ــع ال ــوزارة.
ويســـتعرض هـــذا التقريـــر أعمـــال الـــوزارة خـــال العـــام المالـــي 1440هـــ 1441 -هـــ،
وماقامـــت فيـــه مـــن جهـــود واســـهامات لخدمـــة عمالءهـــا ،وبمـــا يســـاهم فـــي دعـــم
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة ،التـــي تشـــهدها المملكـــة فـــي ظـــل قيـــادة حكيمـــة.
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الملخص التنفيذي
يسـتعرض التقريــر رؤيــة ورســالة وزارة المـوارد البشـرية والتنميــة
االجتماعيــة ،ومــا تقدمـه مــن خدمـات للقطاعيـن الخـاص والعام والتنميــة
االجتماعيــة ،كجهـة إشـرافية فـي المقـام األول ،ثـم كجهـة خدماتية وداعمة
من خالل العمــل مــع األفـــراد والجهـــات ذات العالقة لتحسين بيئة العمل
وتحويلهـا إلـى بيئـة جاذبـة وذات معاييـر عاليـة الجـودة ،إضافـة إلـى رفـع
حصة السـعوديين والسـعوديات في المشـاركة في سوق العمل وتمكين
المرأة ،وذلك مـــن خــلال المبـــادرات والمشـــاريع والبرامـــج التـــي تســاعد
ً
ً
أساسـيا للوزارة؛
هدفـا
علــى اإلنتــاج ،ثــم التنميــة المســتدامة التــي تعــد
عبــر تحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة  ،2030خاصـة بعـد ضـم وزارة
«سـابقا»
ً
«سـابقا» إلـى وزارة العمـل والتنميـة االجتماعية
ً
الخدمـة المدنيـة
تنفيذا
ً
وتعديـل مسـماها إلـى وزارة الموارد البشـرية والتنميـة االجتماعية،
لألمـر الملكـي الكريـم رقـم :أ 455/بتاريـخ 1441/7/1هــ.
ويبـدأ هـذا التقريـر بالتعريفـات الخاصـة بالمسـميات والمصطلحـات
اإلداريـة ،تليهـا كلمـة افتتاحيـة لوزيـر الموارد البشـرية والتنميـة االجتماعية،
ثـم يسـتعرض التقريـر عـدد موظفـي الـوزارة البالغيـن ( )21.922منهـم
التقرير السنوي
2019
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ً
موظفـا ،والباقـي ( )7.978موظفـة ،ثـم عـرض موجـز لوكالـة
()13.944
الشـؤون اإلسـتراتيجية وتحقيـق الرؤيـة .قبـل أن يبـدأ التقريـر بعـرض
الملخـص التنفيـذي للـوزارة ،والخارطـة التنظيميـة عبـر تبويبـات تشـمل:
قطـاع العمـل الـذي يحتـوي علـى سـوق العمـل والتوظيـف ،التفتيـش
وتطويـر بيئـة العمـل ،اسـتقدام العمالـة المنزليـة ،القضايـا والهيئـات
العماليـة ،الشـؤون الدوليـة لقطـاع العمـل .ويلقـي هـذا الجـزء نظـرة عامـة
علـى التوطيـن ،حيـث بلـغ إجمالـي القـوى العاملـة فـي منشـآت القطـاع
عاملا،
الخـاص فـي نهايـة الربـع الرابـع مـن عـام 2019م ()8,703,528
ً
شـكلت العمالـة غيـر السـعودية  80.38%بينمـا شـكلت العمالة السـعودية
 19.61%كمـا يوضـح التقريـر أن عـدد السـعوديين علـى رأس العمـل فـي
عامال ،نسـبة
القطاع الخاص بنهاية الربع الرابع لعام 2019م ()1,707,102
ً
الذكـور منهـم  % 67.16واإلنـاث  32.83%مقارنـة بنسـبة  31.92%لعـام
عاملا نسـبة الذكور منهم
2018م ،وبلـغ عـدد غيـر السـعوديين 6,996,426
ً
 96.6%واإلنـاث  3.4%ويعـرض التقريـر المزيـد من األرقام والنسـب حول
تمكيـن المـرأة ومشـاركة النسـاء فـي سـوق العمـل وأبـرز المسـتهدفات
والمنجـزات المتحققـة خلال الربعيـن األخيـر مـن عـام 2019م  ،إضافـة إلـى
برامـج دعـم المنشـآت والعامليـن فـي القطـاع الخـاص واألشـخاص ذوي
اإلعاقـة ،موضحـة باألرقـام التفصيليـة ونسـب اإلنجـاز .كمـا يسـتعرض
التقريـر منجـزات التفتيـش وعالقـات العمـل حيـث بلـغ عـدد المنشـآت

الخاضعة للتفتيش لعام 2019م ( )2.234.981منشـأة بزيادة بنسـبة 10%
عـن المنشـآت لعـام 2018م ،البالـغ عددهـا ( )2.094.462منشـأة.
ثـم يسـتعرض التقريـر قطـاع الخدمـة المدنية ليقدم شـروحات حـول الوضع
الراهـن ،اإلنجـازات ،الوضـع العـام لوظائـف الخدمـة المدنيـة ،الصعوبـات
ً
متنـاول عـدد الوظائـف وبرامـج التدريـب واالبتعـاث،
والحلـول المقترحـة،
حيـث بلـغ عـدد الوظائـف المعتمـدة لقطـاع الخدمـة المدنيـة فـي ميزانيـة
العـام المالـي  1441/1440هــ ( )2070وظيفـة .وبلـغ عـدد المشـغول منهـا
حتـى تاريـخ 1441/5/4هــ ( )1.348وظيفـة مـن الموظفيـن والمسـتخدمين
والعمـال.
ثـم يتطـرق التقريـر لقطـاع التنميـة االجتماعيـة لشـرح تفصيلـي للخدمـات
المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة واأليتام وكبار السن ونزالء دور المالحظة
والتوجيـه االجتماعـي ،وحمايـة األسـرة والتسـول ومراكـز التوحـد ،وتمكيـن
مسـتفيدي الضمـان االجتماعـي ،إضافـة إلـى إفتتـاح وحـدات وأقسـام
فـي 138مكتـب ووحـدة للضمـان االجتماعـي بالفـروع وإقامـة ملتقيـات
تدريـب وتوظيـف تناسـب مهـارات مسـتفيدي الضمـان وتوقيـع الشـراكات
االسـتراتيجية مـع الشـركات الكبـرى لتوفيـر الشـواغر والفـرص الوظيفيـة
وتدريـب ( )26.000مسـتفيد ببرامـج التدريـب والتأهيـل والتـي تسـتهدف
مسـتفيدي الضمـان االجتماعـي بهـدف رفـع مهاراتهم وقدراتهـم لالندماج
فـي سـوق العمـل ،وقـد شـارك فـي تنفيذ هذه الـدورات صنـدوق الموارد

البشـرية وبنـك التنميـة االجتماعيـة والجمعيـات الخيريـة وعـدد مـن معاهـد
القطـاع الخـاص ..كمـا يتنـاول التقريـر جهـود الـوزارة فـي تنميـة القطـاع غيـر
الربحـي ،وإحصائيـات التطـوع الـذي تجاوز عدد المتطوعيـن الفعلي المحقق
ً
متطوعـا دون تكـرار رقـم الهويـة .واسـتهدف فـي عـدد الفـرص
()192.448
التطوعيـة ( )48.125فرصـة تطوعيـة ،وقـد تجـاوزت الفـرص المحققـة
( )300.837فرصـة منهـا  67%فـي مجـال التطـوع العـام و 21%فـي مجال
التطـوع المهـاري و 12%فـي مجـال التطـوع االحترافـي ،كمـا بلـغ إجمالـي
عـدد السـاعات التطوعيـة ( )18.735.625سـاعة تطوعيـة محققـة.
ً
وأخيـرا يأتـي تبويـب القطـاع التنفيـذي ،وفيـه عـرض لوكالـة التخطيـط
والتطويـر ،وكالـة تجربـة العميـل ،وكالـة الخدمـات المسـاندة ،حسـاب
المواطـن.

13

التقرير السنوي
2019

الخارطة التنظيمية للوزارة
محرم  ١٤٤٠هـ

التقرير
 14على اخذ الموافقات للهيكل التنظيمي
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القوى العاملة لقطاعي العمل والتنمية
ذكر

أنثى

المجموع

أعضاء هيئة التدريس

4

1

5

التعاقد على وظائف شاغرة

1

-

1

الرسميين

10,256

6,540

16,796

الصحيين

679

373

1,052

الكفاءات المتميزة

66

11

77

المتعاقدين الغير سعوديين على وظيفة رسمية

86

51

137

المستخدمين

1,068

508

1,576

المعارين

-

1

1

المكلفين

76

2

78

الوزراء ومن في مرتبتهم

4

-

4

بند األجور

227

93

320

تحقيق الرؤية

112

48

160

عمال غير سعوديين

76

21

97

متعاونين

7

-

7

وكالء الوزراء والوكالء المساعدين

18

1

19

غير مصنف

5

5

10

موظفي عقود شركات تقنية المعلومات

155

40

195

المجموع

12,840

7,695

20,535

المالحظات

الشركات المشغلة

القوى العاملة لقطاع الخدمة المدنية
ذكر

أنثى

المجموع

الرسميين

891

225

1,116

الكفاءات المتميزة

23

7

30

المستخدمين

79

20

99

المعارين

3

1

4

الوزراء ومن في مرتبتهم

2

-

2

بند األجور

91

21

112

وكالء الوزراء والوكالء المساعدين

5

1

6

متعاقدين

1

-

1

مكتب تحفيق الرؤية

9

8

17

المجموع

1,104

283

1,387

المالحظات

أعداد الشواغر
نوع الكادر

العدد

الرسميين

4,234

المستخدمين

485

بند األجور

69

الصحيين

127

اإلجمالي

4,915

17

التقرير السنوي
2019

برنامج التحول الوطني

منظومة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية في برامج الرؤية
مساهمة منظومة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
في برامج الرؤية

المؤشرات

المبادرات

زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل

4

10

تمكين اندماج االشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل

2

3

زيادة مساهمة األسر المنتجة في االقتصاد

4

4

0

تحسين الظروف المعيشية للوافدين

7

6

54

تحسين ظروف العمل للوافدين

6

8

0

استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفعالية

4

3

0

87

54

تمكين المواطنين من خالل منظومة الخدمات
االجتماعية

3

4

تحسين فعالية وكفاءة الخدمات االجتماعية

6

18

تشجيع العمل التطوعي

4

3

تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية

3

2

دعم نمو القطاع غير الربحي

5

5

تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق

6

6

البرامج

األهداف

برنامج تحقيق التوازن المالي

0

2

برنامج التحول الوطني

12

72

برنامج تعزيز الشخصية السعودية

0

5

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

0

8

المجموع
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يهـدف برنامـج التحـول الوطنـي إلـى تحقيـق التميـز فـي األداء الحكومـي ،وتعزيـز الممكنـات
االقتصاديـة ،واالرتقـاء بمسـتوى الخدمـات المعيشـية ،وذلـك مـن خلال تسـريع وتيـرة تنفيـذ
مشـاريع البنيـة التحتيـة األساسـية والرقميـة ،وإشـراك المسـتفيدين فـي التعرف علـى التحديات
وابتـكار الحلـول ،ومسـاهمتهم فـي التنفيـذ ،وتقييـم أداء مبـادرات البرنامـج.

المبادرات

المؤشرات

األهداف

زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل
المؤشرات

تمكين اندماج األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العمل
المبادرات

 - 1رفـــع الوعـــي بأهميـــة مشـــاركة المـــرأة فـــي ســـوق
العمـــل
 - 1معـــدل المشـــاركة االقتصاديـــة لإلنـــاث الســـعوديات  - 2تشجيع العمل المرن
 - 3التوطين النسائي
(فـــوق ســـن  15ســـنة).
 - 4تشجيع العمل عن بعد
 - 2حصة المرأة في سوق العمل (من القوى العاملة).
 - 3نســـبة النســـاء فـــي المناصـــب اإلداريـــة (المتوســـطة  - 5توفير خدمات رعاية األطفال للنساء العامالت
 - 6التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية
والعليـــا).
 - 4حص ــة الم ــرأة ف ــي س ــوق العم ــل ف ــي القط ــاع الخ ــاص  - 7دعم وتسهيل نقل المرأة
 - 8التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل
(م ــن اجمال ــي المش ــتغلون).
 - 9تحسين آليات التوظيف
 - 10تمكي ــن الم ــرأة ف ــي الخدم ــة المدني ــة وتعزي ــز دوره ــا
القي ــادي

المؤشرات

المبادرات

 - 1تنفيـــذ برامـــج العمـــل فـــي االســـتراتيجية الوطنيـــة
 - 1نســـبة العامليـــن مـــن األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة
الموظفـــة لتطويـــر بيئـــات موائِ مـــة
القادريـــن علـــى العمـــل.
 - 2تحفيـــز الجهـــات ُ
لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة (برنامـــج مواءمـــة)
 - 2عدد المنظمات الحاصلة على شهادة مواءمة.
 - 3تأسيس هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة
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زيادة مساهمة األسر المنتجة في االقتصاد
المؤشرات

تحسين الظروف المعيشية للوافدين
المبادرات

 - 1حجـــم مبيعـــات األســـر المنتجـــة المدعومـــة مـــن بنـــك
 - 1حوكمة وتفعيل الئحة تنظيم عمل األسر المنتجة
التنميـــة االجتماعيـــة.
 - 2تطويـــر مشـــاريع إنتاجيـــة لألســـر الضمانيـــة القـــادرة
 - 2عــدد العامليــن فــي قطــاع األســر المنتجــة المســتفيدة
علـــى العمـــل
مــن خدمــات بنــك التنميــة االجتماعيــة الماليــة.
 - 3تطويـــر مشـــاريع إنتاجيـــة للراغبيـــن فـــي ممارســـة
 - 3نس ــبة تح ــول األس ــر المنتج ــة ال ــى قط ــاع المنش ــئات
العمـــل الحـــر
الصغيـــرة والمتوســـطة.
 - 4تطوي ــر برام ــج لرف ــع الثقاف ــة المالي ــة واالدخ ــار والوع ــي
 - 4نســـبة تغطيـــة المحافظـــات المشـــمولة بالخدمـــات
بالعم ــل الح ــر
الماليــة وغيــر الماليــة التــي تســتفيد منهــا األســر المنتجــة.
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المؤشرات

المبادرات

 - 1تطوي ــر الخدم ــات المخصص ــة للوافدي ــن وإص ــدار دلي ــل
 - 1ترتيب المملكة في مؤشر أفضل الدول للوافدين.
الخدم ــات
 - 2توفير خدمات التعليم للوافدين وعوائلهم.
 - 2توفير بنية سكنية مالئمة للوافدين
 - 3تحسين اإلجراءات المعيشية للوافدين وعوائلهم.
 - 4تشـــجيع تكامـــل الثقافـــات وتقبـــل الوافديـــن مـــن  - 3توفير بنية تعليمية تشمل أبناء الوافدين
 - 4تعزيـــز اندمـــاج الوافديـــن مـــع ثقافـــة المملكـــة ورفـــع
ا لمجتمـــع .
وعـــي المواطـــن بتقبـــل الثقافـــات األخـــرى
 - 5توفير مساكن مناسبة للوافدين وعوائلهم.
 - 5تعزيز وزيادة األنشطة الترفيهية للوافدين
 - 6دعم الفعاليات الترفيهية للوافدين وعوائلهم.
 - 6تعزيز وزيادة األنشطة الرياضية للوافدين
 - 7دعم الفعاليات الرياضية للوافدين وعوائلهم.

تحسين ظروف العمل للوافدين
المؤشرات

 - 1ترتيب المملكة في مؤشر العمل في الخارج.
 - 2عـــدد اتفاقيـــات منظمـــة العمـــل الدوليـــة الفنيـــة
المناســـبة المصـــادق عليهـــا.
 - 3نسبة االمتثال بنظام حماية األجور للعمالة الوافدة.
ً
وديـــا دون اللجـــوء
 - 4نســـبة القضايـــا التـــي تـــم حلهـــا
للقضـــاء (هيئـــة تســـوية الخالفـــات العماليـــة).
 - 5نســـبة المنشـــآت الممتثلـــة باألنظمـــة والقـــرارات
الوزاريـــة.
 - 6نس ــبة المنش ــآت الممتثل ــة لنظ ــام الس ــامة والصح ــة
المهني ــة.

استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفعالية
المبادرات

 - 1البرنامـــج الوطنـــي االســـتراتيجي للســـامة والصحـــة
المهنيـــة
 - 2برنامج الثقافة العمالية
 - 3تطوير نظام التسوية الودية للخالفات العمالية
 - 4برنامج توثيق ورقمنة عقود العمل
 - 5دور االيواء للعمالة
 - 6تأسيس شركة امتثال للتفتيش
 - 7تحســـين العالقـــة التعاقديـــة بيـــن العامـــل وصاحـــب
العمـــل
 - 8تأسيس شركة إدارة الرواتب واألجور

المؤشرات

المبادرات

 - 1ترتيـــب المملكـــة فـــي مؤشـــر التنافســـية الدولـــي
الس ــتقطاب المواه ــب عل ــى المح ــاور األربع ــة (التمكي ــن - 1 ،ش ــمولية وتفعي ــل برنام ــج اإلقام ــة الممت ــدة (البطاق ــة
الذهبي ــة) الس ــتقطاب المواه ــب العالمي ــة
الجـــذب ،النمـــو ،االســـتبقاء).
 - 2نســـبة المســـتقطبين الموهوبيـــن الذيـــن اجتـــازوا  - 2منصـــة الكترونيـــة» للبرنامـــج الســـعودي الســـتقطاب
المواهـــب والكفـــاءات العالميـــة
معاييـــر التقييـــم.
 - 3العمـــل علـــى تحســـين التصنيـــف الدولـــي للمملكـــة
 - 3مؤشر استمرارية أصحاب المواهب العالمية.
 - 4مؤشـــر رضـــا المواهـــب المســـتقطبة عـــن الخدمـــات فـــي مجـــال اســـتقطاب المواهـــب العالميـــة
المقدمـــة.
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تحسين فعالية وكفاءة الخدمات االجتماعية
المؤشرات

تمكين المواطنين من خالل الخدمات االجتماعية
المؤشرات

المبادرات

 - 1تعدي ــل نظ ــام و الئح ــة الضم ــان االجتماع ــي وتطوي ــر
محفـــزات تمكـــن المســـتفيدين لالندمـــاج فـــي ســـوق
العمـــل واســـتحداث لوائـــح تنظيميـــة تعنـــي بتحقيـــق
 - 1نســـبة المســـتفيدين مـــن اإلعانـــات الماليـــة القادريـــن التكامـــل بيـــن الجهـــات المعنيـــة بالتمكيـــن.
عل ــى العم ــل الذي ــن ت ــم تمكينه ــم لالس ــتغناء ع ــن الدع ــم - 2 .تطويـــر برامـــج تدريبيـــة وتأهيليـــة منتهيـــة بالتوظيـــف
للمســـتفيدين مـــن منظومـــة الخدمـــات االجتماعيـــة
 - 2نسبة االنخفاض في معدل الفقر.
 - 3نســـبة تغطيـــة برامـــج التمكيـــن الحتياجـــات الشـــرائح  - 3اســـتحداث حمـــات تســـويقية وتوعويـــة وإرشـــادية
لبرامـــج التمكيـــن
المســـتهدفة.
 - 4بنــاء نظــام لتمكيــن وإدمــاج المســتفيدين مــن الخدمــات
االجتماعيــة فــي ســوق العمــل
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 - 1معــدل االنفــاق للخدمــات االجتماعيــة
لــكل مســتفيد.
 - 2مؤشـــر رضـــا المســـتفيدين مـــن
الخدمـــات االجتماعيـــة.
 - 3نســـبة اإلنفـــاق التشـــغيلي علـــى
الخدمـــات المقدمـــة.
 - 4نســـبة المســـتفيدين مـــن إجمالـــي
المســـجلين المحتاجيـــن للخدمـــات
ا ال جتما عيـــة .
 - 5نســـبة بالغـــات العنـــف التـــي تـــم
مباشـــرتها حســـب درجـــة الخطـــورة.
 - 6نســـبة حـــاالت العـــود مـــن األحـــداث
الجانحيـــن.

المبادرات
 - 1وضع استراتيجية لكفالة األيتام ذوي الظروف الخاصة.
 - 2نمذجــة وتجهيــز واســناد خدمــات الرعايــة االجتماعيــة المقدمــة لكبــار الســن
ف ــي المراك ــز وال ــدور والمؤسس ــات بالش ــراكة م ــع وزارت ــي الصح ــة والتعلي ــم
والقطاعيــن الخــاص والغيــر ربحــي
 - 3نمذج ــة وتجهي ــز واس ــناد خدم ــات الرعاي ــة االجتماعي ــة المقدم ــة لأليت ــام
فــي المراكــز والــدور والمؤسســات بالشــراكة مــع القطاعيــن الخــاص والغيــر
ربح ــي.
 - 4نمذج ــة وتجهي ــز واس ــناد خدم ــات الرعاي ــة االجتماعي ــة المقدم ــة لألح ــداث
ف ــي المراك ــز وال ــدور والمؤسس ــات بالش ــراكة م ــع القطاعي ــن الخ ــاص والغي ــر
ربح ــي.
 - 5تطوي ــر خدم ــات مرك ــز الدع ــم واالرش ــاد األس ــري بالتكام ــل م ــع الجه ــات
الحكومي ــة والش ــراكة م ــع القطاعي ــن الثال ــث والخ ــاص.
 - 6تأسيس جهة للحماية االسرية.
 - 7وضــع اســتراتيجية وبرامــج وقائيــة تعمــل علــى الحــد مــن بعــض الظواهــر
االجتماعيــة الســلبية.
 - 8تطوير حمالت توعوية لوقاية المجتمع من العنف االسري.
 - 9تطويـــر حزمـــة متكاملـــة مـــن الخدمـــات لتغطـــي احتياجـــات الضحايـــا
والمعتديـــن أثنـــاء وبعـــد العنـــف االســـري.
 - 10قياس أثر وتحسين كفاءة االنفاق على برامج الرعاية االجتماعية.
 - 11تطوير آليات التعاون بين جميع الجهات المعنية بالعنف االسري.
 - 12الشــراكة مــع القطــاع الثالــث لزيــادة التغطيــة الجغرافيــة لجهــات الحمايــة
االجتماعيــة.
 - 13التحول الرقمي في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
 - 14تأسيس هيئة للتخصصات االجتماعية.
 - 15نمذجـــة وتجهيـــز واســـناد خدمـــات الرعايـــة االجتماعيـــة المقدمـــة
لألشـــخاص ذوي االعاقـــة فـــي المراكـــز والمنـــازل والمؤسســـات بالشـــراكة
مـــع وزارتـــي الصحـــة والتعليـــم والقطاعيـــن الخـــاص والغيـــر ربحـــي.
 - 16نمذجـــة وتطويـــر خدمـــات الرعايـــة النهاريـــة لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة
بالش ــراكة م ــع وزارت ــي الصح ــة والتعلي ــم والقطاعي ــن الخ ــاص وغي ــر الربح ــي.
 - 17تطوير مركز بالغات العنف االسري وحماية الطفل.
 - 18تطوير إطار عمل لتنفيذ العقوبات البديلة لألحداث.

تشجيع العمل التطوعي
المؤشرات

تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية
المبادرات

 - 1القيمة االقتصادية للتطوع في المملكة للفرد.
 - 1بناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي
 - 2عدد المتطوعين في المملكة.
 - 2تمكي ــن و تنظي ــم العم ــل التطوع ــي ف ــي القط ــاع غي ــر
 - 3مؤشر رضا المتطوعين عن تجربة التطوع.
الربح ــي و الحكوم ــي
 - 4ع ــدد الف ــرص التطوعي ــة الت ــي يمك ــن أن يش ــارك فيه ــا
 - 3بناء منظومة لتمكين المشاركة التطوعية
س ــكان المملك ــة.

المؤشرات

المبادرات

 - 1نســبة مســاهمة القطــاع الخــاص مــن إجمالــي اإلنفــاق
 - 1تنظيم وتمكين المساهمة المجتمعية
االجتماعي.
 - 2مؤشـــر الصـــورة الذهنيـــة ألثـــر قطـــاع األعمـــال فـــي  - 2تش ــجيع الش ــركات لتبن ــي وتطوي ــر برام ــج المس ــؤولية
االجتماعي ــة
المجتمـــع.
 - 3نســبة الشــركات الكبــرى التــي تقــدم برامــج المســؤولية
االجتماعية.
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تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق

دعم نمو القطاع غير الربحي
المؤشرات

المبادرات

 - 1نس ــبة مس ــاهمة المنظم ــات غي ــر الربحي ــة ف ــي النات ــج
المحل ــي اإلجمال ــي.
 - 2نســبة العامليــن فــي القطــاع غيــر الربحــي مــن إجمالــي
القــوى العاملــة.
 - 3نسبة النمو في عدد المنظمات غير الربحية.
 - 4نســـبة المنظمـــات غيـــر الربحيـــة المتخصصـــة التـــي
تدعـــم األوليـــات التنمويـــة .
 - 5إجمالـــي عـــدد المســـتفيدين مـــن خدمـــات محـــددة
تقدمهـــا المنظمـــات غيـــر الربحيـــة.

 - 1تنظيم وتمكين العمل االجتماعي التنموي
 - 2تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
 - 3أتمت ــه خدم ــات وبرام ــج الجمعي ــات والمؤسس ــات بم ــا
يش ــمل الرب ــط التقن ــي (منظوم ــة نم ــاء)
 - 4تأس ــيس وتس ــريع تش ــغيل الوح ــدات االش ــرافية عل ــى
المنظم ــات غي ــر الربحي ــة ف ــي الجه ــات ذات العالق ــة
 - 5التكامـــل مـــع هيئـــة األوقـــاف لتعزيـــز الـــدور التنمـــوي
للقطـــاع غيـــر الربحـــي
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المؤشرات

المبادرات

 - 1نس ــبة اإلنف ــاق التنم ــوي م ــن إجمال ــي إنف ــاق القط ــاع
غي ــر الربح ــي.
 - 2مؤشــر رضــا المســتفيدين مــن خدمــات المنظمــات غيــر
 - 1ابتـــكار حـــزم ونمـــاذج اســـتثمارية وتمويليـــة ذات أثـــر
الربحيــة.
اجتماعـــي
 - 3مؤشــر امتثــال المنظمــات غيــر الربحيــة لمعيــار االمتيــاز
 - 2تأهيـــل القـــوى العاملـــة وتوفيـــر فـــرص العمـــل فـــي
المؤسســي.
القطـــاع غيـــر الربحـــي
 - 4نس ــبة إي ــرادات الخدم ــات الحكومي ــة المس ــندة للقط ــاع
 - 3إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي
غي ــر الربح ــي م ــن إجمال ــي إي ــرادات القط ــاع.
 - 4تأسيس معمل االبتكار االجتماعي
 - 5مؤش ــر امتث ــال منظم ــات القط ــاع غي ــر الربح ــي لمعايي ــر
 - 5قياس األثر االجتماعي
الحوكم ــة المفعل ــة.
 - 6حوكمة المنظمات غير الربحية وتصنيفها
 - 6نســـبة المؤهليـــن مـــن العامليـــن فـــي القطـــاع غيـــر
الربحـــي فـــي الوظائـــف الرئيســـية.
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برنامج تعزيز الشخصية الوطنية
وصف البرنامج:

تعزيـز الشـخصية السـعودية بنـاء علـى منظومـة قيـم ترتبـط بـإرث المملكـة وعناصـر وحدتهـا
ومبادئهـا اإلسلامية الراسـخة ،مـن خلال منظومـة مبـادرات تكامليـة تسـتهدف تعميـق االنتمـاء
الوطنـي ،وتعزيـز قيـم الوسـطية والتسـامح واإليجابيـة والمثابـرة .سيؤسـس هـذا البرنامـج
لمنهجيـة تدعـم السياسـات التـي تخاطب الشـباب من الجنسـين بأسـلوب عصري يعـزز لديهم روح
المبـادرة والعطـاء والتطـوع واإلتقـان وحـب العمـل ،ويحفزهـم نحـو النجـاح والتفـاؤل ،بمـا يسـهم
فـي بنـاء االقتصـاد الوطنـي ويرسـخ المنجـز السـعودي الفكـري والتنمـوي واإلنسـاني للمملكـة،
قلـب للعالميـن العربـي واإلسلامي
ويتفاعـل مـع توجهاتهـا ودورهـا الريـادي ،باعتبارهـا
ٌ

المبادرات:
االستراتيجية الوطنية لألسرة
المسؤولية االجتماعية
منظومة العمل التطوعي
العمل المبكر
مبادرة األسرة

التقرير السنوي
2019
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برنامج ضيوف الرحمن
وصف البرنامج:

إتاحـة الفرصـة ألكبـر عـدد ممكـن من المسـلمين من أداء فريضة الحج والعمـرة والزيارة على أكمل
وجـه والعمـل علـى إثـراء وتعميـق تجربتهـم مـن خلال تهيئـة الحرميـن الشـريفين ،وتحقيـق رسـالة
اإلسلام العالميـة ،وتهيئـة المواقـع السـياحية والثقافيـة ،وإتاحـة أفضـل الخدمـات قبـل وأثنـاء
وبعـد زيارتهـم مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة والمشـاعر المقدسـة ،وعكـس الصـورة المشـرقة
والحضاريـة للمملكـة فـي خدمـة الحرمين الشـريفين .كذلك ،سـيمثل هذا البرنامـج –باإلضافة لما
سـبق -لبنـة لتأكيـد عالقـة القطـاع الخـاص ودوره الفاعـل فـي تحسـين اقتصاديـات القطـاع.

المبادرات:

 إنشاء صندوق لتمويل مشاريع خدمة ضيوف الرحمن من خالل تفعيل األوقاف واالستفادةمن التمويل الجماعي
 تمكين وتنظيم العمل التطوعي لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة. تيسير الحج والعمرة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة تنظيم دور ضيافة األطفال في الحرمين الشريفين بالشراكة مع القطاع الثالث والخاص دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة الموجهة لخدمة ضيوف الرحمن دعم وتمويل مشاريع االسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر لخدمة ضيوف الرحمنوتحويل المؤسسات الخيرية المؤهلة في مكة والمدينة إلى جهات تمويل وتدريب
 جمعيات أصدقاء ضيوف الرحمن -شبكة المؤسسات المانحة لخدمة ضيوف الرحمن

برنامج تحقيق التوازن المالي
وصف البرنامج:

يتضمـن برنامـج تحقيـق التـوازن المالـي مراقبـة واستشـراف األداء المالـي بهـدف تعظيـم
اإليـرادات النفطيـة وغيـر النفطيـة ورفع كفـاءة االنفاق الحكومي وإدارة المخاطـر المصاحبة لذلك،
مـع االحتفـاظ باحتياطيـات ماليـة مناسـبة وقـدرة عاليـة مسـتدامة علـى االسـتدانة مـن األسـواق
ً
وفقـا السـتراتيجية الديـن العـام متوسـطة المـدى وذلـك لتحقيـق
الماليـة المحليـة والدوليـة
االسـتدامة الماليـة.

المبادرات:

 حساب المواطن (التحويالت للمستحقين) حساب المواطن (التشغيلي) -المقابل المالي على الوافدين
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االستراتيجية وتحقيق الرؤية
تأسست وكالة الشؤون االستراتيجية وتحقيق الرؤية بتاريخ 1440/06/02هـ بهدف توحيد جهود
العاملين في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية لتحقيق أهداف ورؤية المملكة 2030
وذلك من خالل بناء استراتيجية طموحة تهدف لتوحيد الجهود والمشاريع القائمة وكذلك
وتحقيقا لرؤيتها الرامية إلى
ً
المستهدفات المسندة إلى الوزارة من خالل برامج تحقيق الرؤية
أن يكون للمملكة العربية السعودية مجتمع ممكن وحيوي وسوق عمل جاذب.
كمـا تسـعى الوكالـة إلـى تذليـل العقبـات والعمـل مـع مختلف القيـادات لتحقيق وتنفيـذ األهداف
المشـتركة مـن خلال تأسـيس منظومـة وإجـراءات لمتابعـة تحقيـق المسـتهدفات وتنفيـذ
المبـادرات وبنـاء منهجيـة لقيـاس ومتابعـة األداء ،ونقـل الـوزارة إلـى مرحلـة متقدمـة مـن التميـز
فـي تنفيـذ وتحقيـق معاييـر عالميـة فـي إدارة المشـاريع وحوكمتهـا .كمـا تسـعى الوكالـة إلـى
تحقيـق أهـداف الـوزارة االسـتراتيجية وتنفيـذ رسـالتها نحـو المجتمـع بالعمـل علـى تمكيـن الفـرد
والمؤسسـات وتعزيـز المسـؤولية المجتمعيـة واالرتقـاء بسـوق العمـل لتسـاهم فـي تحقيـق
االزدهـار االقتصـادي ،وتسـتهدف موظفيهـا بتمكينهـم مـن تقديـم تجربـة مميـزة للمسـتفيدين
مـن خلال تشـارك المعرفـة وتطويـر اإلجـراءات وتنميـة المهـارات.
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2019
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ملخص تقرير أداء لمنظومة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في برامج رؤية
2030
· يبلـغ عـدد األهـداف االسـتراتيجية لـدى منظومـة الموارد البشـرية والتنميـة االجتماعية  12هدفا
استراتيجيا
ً
مؤشرا
· يبلغ عدد مؤشرات منظومة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 54
· يبلـغ عـدد مبـادرات منظومـة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة  87مبـادرة فـي برامـج رؤيـة
2030
· عـدد برامـج الرؤيـة التـي تسـاهم فيهـا المنظومـة  4برامـج ( التحـول الوطنـي – خدمـة ضيـوف
الرحمـن -تحقيـق التـوازن المالـي -تعزيـز الشـخصية الوطنيـة)

اإلنجازات والجوائز:
• مشروع الرؤية والرسالة والقيم لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (اإلنجازات).
• مشروع التوعية برؤية  2030على مستوى المملكة (اإلنجازات).
• مشـروع مواءمـة االسـتراتيجيات القطاعيـة داخـل الـوزارة ومـع الجهـات الشـقيقة (مسـتهدفات
.)2019
• مشروع إطالق الخطط التشغيلية للوكاالت (تحليل الوضع الراهن).
• أتمتة ودعم نظام إدارة المشاريع (مستهدفات .)2019
• إدارة األداء المؤسسي (مؤشرات قياس األداء).
• تأسـيس وتشـغيل مكتـب إدارة المشـاريع المؤسسـي وإدارة االسـتراتيجية (الخطـة لتحقيـق
مسـتهدفات .)2019
• حوكمـة أهـداف ومبـادرات وكالـة االسـتراتيجية وتحقيـق الرؤيـة (الخطـة لتحقيـق مسـتهدفات
.)2019
• تطويـر منهجيـة (إدارة الشـراكات المؤسسـية) لتعزيـز واسـتدامة الشـراكة المؤسسـية المتميـزة
مـع جميـع المعنيـن باسـتراتيجية الـوزارة مـن داخـل وخـارج المملكـة (الخطـة لتحقيـق مسـتهدفات
.)2019
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قطاع العمل
سوق العمل والتوظيف
التفتيش وتطوير بيئة العمل
استقدام العمالة المنزلية
القضايا والهيئات العمالية
الشؤون الدولية لقطاع العمل
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سوق العمل والتوظيف

8,703,528

ﺳﻌﻮدي

1,707,102

ﻏﻴﺮ ﺳﻌﻮدي

6,996,426

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ

1,762,153

ﺳﻌﻮدي

1,707,102

7,298,742

ﻏﻴﺮ ﺳﻌﻮدي

6,996,426

% 19.45

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ

%19,61

%19,61

6,996,426
1,707,102

التقرير السنوي
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1،697،456

ﺷﻜﻞ  - 3ﺗﻐﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم 2019

2017

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ

1،694،761

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ

2018

17٫12%

16٫55%

17٫12%

1،688،454

اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟرﺑﻊ اﻷول

2019

19.45%

1،835،154٫75

1728511

1746045
19٫61%

اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ

9,060,895

%19٫68

%19٫73

اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث

8,215,813

%19٫61
1707102

%19٫32

8،545،316

ﺳﻌودي
ﻏﯾر ﺳﻌودي
اﻟﺗوطﯾن

1692151

اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻮى
- 302316

شكل  :2ملخص سوق العمل للربع الرابع  2019مقارنة بالربع الرابع لعام 2018

7125202

7032915

2019
اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺮﺑﻊ

ﺷﻜﻞ  :2ﻣﻠﺨﺺ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻌﺎم 2019م ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ

الشكل  :1السوق السعودي الربع الرابع لعام 2019م
* مصدر البيانات هي المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية للعاملين السعوديين
والبيانات للربع الرابع 2019م المذكورة في التقرير تختص بمنشآت القطاع الخاص
فقط.

6996426

2018
اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺮﺑﻊ

9,060,895

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

8,703,528

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
- 357367

اﻟﺸﻜﻞ  :١اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻌﺎم ٢٠١٩م

7065798

اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻮى
- 55,051

8،174،260

كمــا يظهــر فــي الشــكل  - 1 -فــإن إجمالــي القــوى العاملــة فــي منشــآت القطــاع الخـــاص
عامــلا ،شـــكلت العمالـــة غيـــر
فـــي نهاية الربـــع الرابـــع مـــن عـــام 2019م قـــد بلـــغ 8,703,528
ً
الســعودية  %80.38مــن إجمالــي القــوة العاملــة فيمــا شــكلت العمالــة الســعودية .%19.61
وبمقارنـــة الربـــع الرابـــع مـــن عـــام 2019م بالربـــع المقابــل مــن عـــام  2018م ،وكمــا يظهـر فـي
ً
انخفاضــا فــي عــدد العمالــة الوافــدة فـــي القطـــاع الخـــاص بلـــغ
الشــكل  ،- 2 -فقــد كان هنــاك
عامــال ،كما أن إجمالــي القــوى العاملــة فــي القطـاع الخـاص انخفض بمقـدار 357367
302316
ً
عامـلا ،فــي ظــل انخفـاض عــدد الســـعوديين العامليـــن فـــي هـــذا القطـــاع بمقـــدار 55051
ً
عامــلا .يوضــح الشــكل { }3نســب التوطيــن خـلال األربـــاع األربعـــة لعـــام 2019م ،حيث وصلت
ً
الى  19.61%فــي الربــع الرابع ،مــع اســـتمرار تراجـــع عـــدد العمالـــة الوافـــدة.

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ 2019

1 .أهم معالم سوق العمل :
أ .نظرة عامة على التوطين

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ
ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ
+ 61.0

2015 2016
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ

ﺷﻜﻞ  :4اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺧﺎل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ

وبمقارنـــة متوســـط نســـب توطيـــن الوظائـــف فـــي األعـــوام الخمســـة الماضيـــة ،وكمـا يظهـر
فــي الشــكل  ،- 4 -فقــد نجحــت برامــج ومبــادرات الــوزارة فــي إيقــاف التراجــع الــذي حــدث فـي
نســبة توطيــن الوظائــف فــي عــام 2016م بــل وتحقيــق نســبة توطيــن هــي األعلــى منـذ عـام
2015م ،حيـث ارتفـع متوســط نســبة التوطيـن مــن  % 16.55فـي عـام 2016م  19.61%فــي
عــام 2019م.

ب .الذكور واإلناث العاملين في القطاع الخاص:

بلـغ عـدد السـعوديين علـى رأس العمـل فـي الـقـطــاع الـخــاص بنهايـــــة الــــربــــع الرابــــع لـعــام
2019م  1,707,102عاملا نسبـــة الــذكـــور منهـم  %67.16واإلنـاث  %32.83مقارنـة بنسـبة
عامال نسبة الذكـــور مـنــــهــم
 %31.92لعام 2018م وبـلـــغ عـــدد غـــيــر السعوديــيــن 6,996,426
ً
 %96.6واالنـاث .%3.4

2 .التوزيع الجغرافي للعاملين في القطاع الخاص:

كمـــا يظهـــر فـــي الشـــكل { }5عـدد العامليـــن فـــي القطـــاع الخـــاص فـــي منطقـــة الريـــاض
يشـــكلون  % 40مـــن إجمالـــي عـــدد العامليـــن فـــي القطـــاع الخـــاص فـــي المملكـــة ،حيـــث
عامــال .تليهــا منطقــة مكــة المكرمــة وبنسـبة  ،% 21.18حيـث يعمـل
يعمــل فيهــا 3,483,819
ً
ً
عامــلا ،أي مـــا نســـبته
ثالثـــا بعـــدد 1,782,661
 1,843,746عامــل ،وتحـــل المنطقـــة الشـــرقية
ُ
 % 20.48مـــن إجمالـــي عـــدد العامليــن فــي القطــاع الخــاص فـي المملكـة ،فيمــا يبلـغ نصيـب
بقيــة مناطــق المملكة  % 18.31مــن إجمالـــي العامليــن فـــي القطــاع الخــاص وبعــدد إجمالــي
قـــدره  1,593,302عاملا.
أمـا مـا يخـص توزيـع وظائـف السـعوديين فـي القطـاع الخـاص على مسـتوى المناطـق فإن 24%
مـن السـعوديين العامليـن فـي القطـاع الخـاص يعملـون فـي المنطقـة الشـرقية ،تليهـا منطقتـا
الريـاض ومكـة المكرمـة بنسـبة  % 19.95وبنسـبة % 19.6علـى التوالـي شـــكل ( )6وتتفـــاوت

القطاعــات االقتصاديــة حسب تصنيف قطاعات نطاقات مــن حيــث عــدد العامليـن ،وكمـا يظهـر
فــي الشــكل ( )7فــإن قطــاع التشـــييد والبنـــاء يســـتحوذ علـــى الحصـــة األكبـــر مـــن العامليـــن،
عامــلا ،أو مـــا نسـبته  % 32.44مـــن إجمالـــي
حيـــث يعمـــل فـــي هـــذا القطـــاع 2,823,034
ً
عـــدد العامليـــن فـــي القطـــاع الخـــاص .يليــه قطـــاع تجارة الجملة والتجزئة  -التكنولوجيا ،واآلالت
والمالبـس والخدمـات وغيرهـا بعـــدد  701,663عامــل أو مـــا نســـبته  , % 8.06ومـن ناحيـة أخـرى
فـإن قطـاع التشـييد والبنـاء يعـد األقــل مــن حيــث نســب التوطيــن بيــن كافــة القطاعــات ،حيــث
تبلـغ نسـب التوطيـن فـي قطـاع التشــييد والبنــاء  % 12.01فقــط ،فيمــا تبلغ نســبة التوطيــن
فـــي قطـــاع تجارة الجملة والتجزئة  -التكنولوجيا ،واآلالت والمالبس والخدمات وغيرها %29.06
وتعـد نوعـا مـا جيـدة وأفضـل مـن التشـييد والبنـاء.
ويعـد قطـــاع تجـارة الجملـة والتجزئـة  -التكنولوجيـا ،واآلالت والمالبـس والخدمـات وغيرهـا وقطاع
تجـارة الجملـة والتجزئـة – المـواد واألغذيـة واألثاث والسـلع الزراعية من أبـــرز قطاعـــات االقتصـــاد
قــدرة علــى إيجــاد مزيــد مــن فــرص العمــل للعمالــة الســـعودية ورفـــع نســـب التوطيـــن؛ لـــذا
تبـذل الـــوزارة جهـــودا كبيـرة لتوطيـــن وظائـــف هـذه القطاعـات السـتحواذها علـى نسـبة مرتفعـة
من الوظائف ،وكونها جاذبة للمواطن السـعودي للعمل بها ،وذلك مــن خـلال برامــج التوظيــف
القطاعـي؛ كتوطيـــن وظائـــف قطـــاع االتصـــاالت وتجـــارة الذهـــب والمجوهـــرات ،أو برامـــج
التوطيـــن المناطقــي كتوطيــن المجمعـات التجاريـة فـي عـدد مـن المناطـق ،أو برامـج الســعودة
الحصريــة؛ كســعودة منافــذ البيـع.
والــوزارة بصــدد تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات الهادفـة لتحقيـق ســعودة شـــاملة لقطاعـــي البيـــع
بالتجزئـــة والبيـــع بالجملـــة.
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13.9%

19.9%

أ .حركة التوظيف الربعية للسعوديين في سوق العمل:
بلــغ إجمالــي المشــتركين فــي نظــام التأمينــات االجتماعيــة مــن الســعوديين فــي الربــع الرابــع
عامــلا مقارنـــة بعددهــم فــي الربــع الثالــث مــن
عامــلا ،بزيادة 14951
لعـــام 2019م 1707102
ً
ً
عــام 2019م ،ويوضــح الشــكل  - 9 -تفاصيــل حركــة االشــتراك فــي نظــام التأمينـات االجتماعيـة
للمشــتركين الســعوديين فــي الربــع الرابــع مــن عــام  2019مقارنــة باألربــاع االخرى مــن نفــس
العام.

20%
%40

24%

21%

19.6%

18%
ﺗﻮزﻳﻊ وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺣﺠﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻻدارﻳﺔ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

اﻟﺮﻳﺎض

ﺷﻜﻞ) (6ﺗﻮزﻳﻊ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ

اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

ﺷﻜﻞ )(5ﺣﺠﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻻدارﻳﺔ
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5.

4.5%
4.5
%

ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ و اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

%

 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،واﻻﻻت  ،واﻟﻤﻼﺑﺲ واﻟﺨﺪﻣﺎت  ،وﻏﻴﺮﻫﺎاﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء

6%

8.0

ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ و اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اﻟﻤﻮاد  ،اﻷﻏﺬﻳﺔ  ،اﻷﺛﺎث  ،اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ و اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

44.6%

32.44%

اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ واﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ و اﻟﺮﻋﺎة ) ﺧﺎﺻﺔ (
ﺑﺎﻗﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻧﻄﺎﻗﺎت
ﺷﻜﻞ )(7ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
.وﻳﺘﻔﺎوت اداء اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ) (8ادﻧﺎه

20.73%
0.09%
اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ واﻟﺼﻴﺎدﻳﻦ
و اﻟﺮﻋﺎة ) ﺧﺎﺻﺔ (

25.18%

20.73%

اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء

) اﻟﻤﻮاد  ،اﻷﻏﺬﻳﺔ ،
اﻷﺛﺎث  ،اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ (

ﻣﻘﺎوﻻت

اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ و اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺑﺎﻗﻲ أﻧﺸﻄﺔ ﻧﻄﺎﻗﺎت

ﺷﻜﻞ  :8اﻟﻮزن اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت وﻧﺴﺐ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ،اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ٢٠١٩م
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29.06%

1707102

1692151

1728511

1746045

1147905

1154934

1179409

1189066

559197

537217

549102

556979

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ذﻛﺮ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻧﺜﻰ

ﺷﻜﻞ  - 9 -ﺗﻐﻴﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ

12.01%

ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ و اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

اﻟﺮﻳﺎض

ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ و اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
) واﻟﻤﻼﺑﺲ واﻟﺨﺪﻣﺎت  ،وﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ،واﻻﻻت (

 -3 .الجهود المبذولة لرفع نسب التوطين:
أ .ملخص تنفيذي لجهود وإنجازات الوزارة في التوطين حتى نهاية ديسمبر  2019م

توطين القطاع التجاري:

أبرز اإلنجازات في توطين قطاع الخدمات:

توطين قطاع النقل والزراعة والخدمات اللوجستية:

قطاع الصحة:

• إصدار قرار وزاري خاص بتوطين مهنة طب األسنان والدليل اإلرشادي التابع له.

قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات:

• عقـد اتفاقيـة لتوطيـن وظائـف االتصـاالت وتقنيـة المعلومـات بالتعـاون مـع كل مـن وزارة
االتصـاالت وتقنيـة المعلومـات وصنـدوق تنميـة المـوارد البشـرية ومجلـس الغـرف السـعودية.

قطاع السياحة:

• تطوير خطة توطين شـاملة لقطاع اإليواء السـياحي ،تسـتهدف مجموعة من المهن واإلدارات
بنسـب توطيـن مختلفـة ،وعلـى مراحـل زمنيـة متعـددة والتـي كانـت نتيجـة دراسـة تحليليـة للقطاع
وكذلـك مجموعـة مـن ورش العمـل مع الجهات الشـريكة.
• إصدار القرار الوزاري لتوطين عدد من المهن واإلدارات في قطاع اإليواء السياحي.

قطاع المحاماة واالستشارات القانونية:

•اسـتكمال تنظيـم قطـاع المحامـاة واالستشـارات القانونيـة واسـتحداث مهنـة جديـدة فـي
التأمينـات االجتماعيـة (محامـي متـدرب).

توطين قطاع الصناعة والمقاوالت:

•توقيـع اتفاقيـة بيـن هـدف والهيئـة السـعودية للمقاوليـن لدعـم وتمويـل البرنامـج التدريبـي
للمهـن المسـتهدفة مـن التوطيـن وبـدء العمـل مـع اللجنـة التنفيذيـة مـن القطاعـات الخمسـة
(مجلـس الغـرف – وزارة الصناعـة – هـدف – المؤسسـة العامـة للتدريـب التقنـي والمهنـي).

•إقامـة  3ملتقيـات وظيفيـة لقطـاع المطاعـم والمقاهـي تـم خاللهـا توظيـف  1200سـعودي
وسـعودية.
• توقيع اتفاقية تحدد أدوار وزارة العمل والتنمية االجتماعية في المناطق اللوجستية.
• توقيع اتفاقية مع الشـركة السـعودية للخدمات األرضية  SGSتسـتهدف  1,400وظيفة مباشـرة
في الشركة.
• توقيـع مذكـرة مدتهـا سـنتين حتـى أكتوبـر  2021مـن  7أطـراف مـن ضمنهـا وزارة العمـل ووزارة
الزراعـة وهـدف ومجلـس الغـرف والجمعيـات الزراعيـة وشـركات الميـاه تسـتهدف  12,500وظيفـة
فـي القطـاع الزراعـي والميـاه و 20,000وثيقـة عمـل حـر.

التوطين المناطقي:

• توقيـع عـدد  52اتفاقيـة علـى مسـتوى المملكـة ممـا وفـر ( )4,852فرصـة عمـل فـي المناطـق
مـن خلال االتفاقيـات الثنائيـة مـع الشـركات
• إصـدار قـرار لتوطيـن المراكـز واألسـواق التجاريـة المغلقـة وموظفـي الجمعيـات األهليـة
والوظائـف الفندقيـة والسـياحية الموطنـة لمنطقـة المدينـة المنـورة.
• اصـدار قـرار توطيـن (السـطحات -مركبـات النقـل -وسـحب السـيارات والدينـا) لألفـراد «مركبـات
النقـل المتوسـط» ومكاتـب ترحيـل البضائـع ومكاتـب البريـد ومكاتـب شـركات التأميـن والتعليـم
األهلـي للبنـات بكافـة مراحلـه والمراكـز التجاريـة المغلقـة ومكاتـب السـفر والسـياحة والجمعيـات
األهليـة لمنطقـة عسـير.
• إصـدار قـرار توطيـن مكاتـب العقـار والمراكـز التجاريـة المغلقـة والجمعيات والمؤسسـات الخيرية
ولجـان التنميـة ومنافـذ البيـع فـي وكاالت ومعـارض السـيارات ومحلات بيـع قطع الغيـارو محالت
بيـع المسـتلزمات الرجاليـة والعطـور لمنطقة نجران.

35

التقرير السنوي
2019

• إصدار قرار توطين موظفي محاسبة المبيعات في المحالت التجارية ومكاتب الخدمات العامة
والعقـار ومكاتـب االسـتقدام والجمعيـات والمؤسسـات الخيريـة ولجـان التنمية ومنافـذ البيع في
وكاالت ومعـارض السـيارات ومحلات بيـع قطع الغيار وأسـواق الخضار والفواكـه والمراكز التجارية
المغلقة ووكاالت السـفر والسـياحة لمنطقة جازان.
• إصـدار قـرار توطيـن منافـذ البيـع فـي وكاالت ومعـارض السـيارات ومحلات بيـع قطـع غيـار
السـيارات والمراكـز التجاريـة المغلقـة ومحلات بيـع األجهـزة الكهربائيـة واإللكترونيـة ومحاسـبي
المطاعـم لمنطقـة الباحـة.
• إصدار قرار توطين المراكز التجارية المغلقة والعربات المتنقلة لمنطقة القصيم.
• إصـدار قـرار توطيـن منافـذ البيـع فـي كاالت ومعـارض السـيارات و المراكـز التجاريـة المغلقـة
والجمعيـات والمؤسسـات الخيريـة ولجـان التنميـة وأسـواق الخضـار والفواكـه وعربـات البيـع
المتنقلـة وأسـواق المواشـي لمنطقـة الحـدود الشـمالية.
• إصدار قرار توطين المراكز التجارية المغلقة والعربات المتنقلة ومكاتب تقديم الخدمة وتشمل
(مكاتـب العقـار ومكاتـب التأميـن ومكاتـب الخدمـات العامـة والتعقيـب ومكاتـب االسـتقدام)
والجمعيـات والمؤسسـات غيـر الربحيـة ولجـان التنميـة ومهنـة محاسـب زبائـن فـي منافـذ البيـع
لألنشـطة التجاريـة التـي تتجـاوز مسـاحتها  200م مربـع ،ووكاالت الدعايـة واإلعلان ووكاالت
السـفر والسـياحة وتنظيـم الرحلات ونشـاط نقـل العربـات المعطلـة (السـطحات) لمنطقـة حائـل.

ب .برامج تمكين التوطين:
 .1تأسيس شركة عمل المستقبل

واكبـت الـوزارة التغييـرات الحديثـة فـي أنمـاط العمـل الجديـدة غيـر التقليديـة فـي سـوق العمـل
بالمملكـة العربيـة السـعودية ،وقامـت بتأسـيس شـركة عمـل المسـتقبل تحـت مظلـة صنـدوق
تنميـة المـوارد البشـرية يـرأس مجلـس إدارتهـا معالـي وزيـر الموارد البشـرية والتنميـة االجتماعية
لتسـاهم فـي تفعيـل أنمـاط العمـل الجديـدة وتنظيـم أشـكال عمـل المسـتقبل .وتسـعى هـذه
الشركة إلى تمكين جميع المستفيدين وأصحاب المصلحة من مواكبة التطور الرقمي المتسارع
لتحقيـق أهدافهـم وطموحاتهـم االقتصاديـة فـي مجـال عمـل المسـتقبل نطـاق عمـل الشـركة:
يشـمل نطـاق عمـل شـركة عمـل المسـتقبل علـى التغيـرات التـي تطـرأ علـى كل مـن األعمـال
والقـوى العاملـة وأماكـن العمـل .
اﻗﺘﺼﺎد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

ﺧﺒﺮاء اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻨﺰل
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ

ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺸﺮوع ﻓﺮدي  /ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮة

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ
واﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻨﺼﺎت
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺸﻮد

ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

أﺻﺤﺎب اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ
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• أهداف الشركة

تقـدم شـركة عمـل المسـتقبل الخدمـات إلصحـاب المصلحـة والمسـتفيدين مـن خالل ثلاث أدوار
رئيسية:

اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ واﻻﻋﺘﻤﺎد

ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺒﺘﻜﺮة

• ﺧﺪﻣـــﺎت اﺻـــﺪار وﺛﺎﺋـــﻖ ﻣﻤﺎرﺳـــﺔ
اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﺤـــﺮ واﻧﻤـــﺎط اﻟﻌﻤـــﻞ ﻏﻴـــﺮ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
• ﺗﻮﺛﻴـــﻖ اﻟﻌﻘـــﻮد ﻻ ﻧﻤـــﺎط اﻟﻌﻤـــﻞ
اﻟﻤﺮﻧﺔ واﻟﺤﺮة.
• اﻟﺘﺴـــﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺼـــﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺤﺮة واﻟﻤﺮﻧﺔ.
• اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺰودة ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت.

• اﻟﺘﻔﺘﻴـــﺶ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وإدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻔﻮرﻳﺔ.
• ﺟﻤـــﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣـــﺎت وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬـــﺎ وإﺻﺪار ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻧﻴﺎﺑـــﺔ ﻋـــﻦ اﻟـــﻮزارة ﻟﺤـــﺎﻻت ﻋـــﺪم
اﻻﻣﺘﺜﺎل.

• ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣـــﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ذات
اﻟﻘﻴﻤـــﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳـــﻲ أﻧﻤﺎط
اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
• ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

 .2برنامج العمل الحر :

انبثـق برنامـج العمـل الحـر مـن إطـار مبـادرات الـوزارة لتحسـين وتطويـر بيئـة العمـل فـي قطـاع
األعمـال الحـرة مـن خلال:
تنظيم قطاع العمل الحر.
•
إطالق بوابة إصدار وثائق العمل الحر.
•
استقطاب وتشجيع الراغبين بالعمل الحر.
•

عدد الوثائق التي تم إصدارها:

اإلنجازات:

•
•
•
•

إطالق منصة العمل الحر اإللكترونية وتجاوز المستهدف  30ألف وثيقة.
تشغيل مركز خدمة العمالء وتفعيل الرقم الموحد.
تفعيل ميزة االشتراك االختياري بالتأمينات االجتماعية.
إدراج وثيقة العمل الحر في لوائح فتح الحساب البنكي.
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عدد المنشآت التي وظفت بنمط العمل عن بعد 494 :منشأة

االتفاقيات:

•
•
•

وزارة البيئة والمياه والزراعة
البرنامج الوطني للصناعات والحرف اليدوية
الشركة السعودية للمدفوعات الرقمية

البوابة االلكترونية:

تطويـر منصـة العمـل الحـر فـي مختلـف الجوانـب التقنيـة وتصميـم رحلة مسـتخدم محسـنة بحيث
يكـون التسـجيل وإصـدار الوثيقـة بشـكل واضـح يحتـوي علـى ملـف خـاص بالمسـتخدم ،وتهيئـة
كاملـة للربـط مـع الجهـات ذات العالقـة.
ً
نظـام تبـادل البيانـات الـذي يحتـوي علـى المتطلبـات
انشاء نظام تبادل البيانات للربط مع الجهات ذات العالقة .web service
•
انشاء فئة الخدمات التخصصية واضافة  123مهنة بعد اعتمادها.
•
تطوير آلية التحقق من أهلية المتقدم للحصول على وثيقة العمل الحر.
•

.3العمل عن بعد :

أحـد مبـادرات الـوزارة والتـي تهـدف لتجسـير الفجـوة بيـن المنشـآت والباحثيـن عـن عمـل عبـر
المسـاهمة فـي:
زيادة الفرص الوظيفية.
•
تقديم خيار توظيف أقل تكلفة ألصحاب العمل.
•
الوصول للكوادر الوطنية في انحاء المملكة.
•
تطوير منصة رقمية لدعم األعمال.
•

عدد العاملين عن بعد المسجلين في بوابة العمل عن بعد16,650 :
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أعلى خمس وظائف بنمط العمل عن بعد في البوابة:
الوظيفة

العدد

مدخل بيانات

3,365

مساعد إداري

3,083

مندوب مبيعات

2,737

كاتب إداري عام

1,685

اختصاصي تسويق

1,119

عدد الباحثين عن عمل في بوابة العمل عن بعد 11,118 :باحث/باحث عن عمل
البوابة االلكترونية:

تطويـر منصـة العمـل عـن بعـد فـي مختلـف الجوانـب التقنيـة وتصميـم رحلـة مسـتخدم محسـنة
لجميـع األطـراف:
األفراد:
• إنشاء السيرة الذاتية عبر المنصة.
• البحث عن عروض وظيفية للعمل عن بعد.
• الربط مع «ابشر» للتحقق من معلومات المسجلين.
مزودي الخدمة:
• القدرة على عرض الوظائف على المنصة.
• تزويد البوابة بالتقارير األسبوعية للعاملين عن بعد.
• إمكانية استعراض معلومات العمالء  /الموظفين لكل منشأة.

المنشآت:
• التعاقد مع مزود خدمة معتمد.
• عرض وظائف عمل عن بعد في المنصة.
• الحصول على كوادر وظيفية من انحاء المملكة.
• إرفاق عقود الموظفين على البوابة.
• الربط مع الدخول الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.

.4برنامج العمل بالساعة:

تـم تطويـر البرنامـج لتمكيـن الباحـث السـعودي مـن العمـل وصاحـب العمـل مـن التعاقـد بمرونـة
حيـث يكـون األجـر فيـه علـى أسـاس السـاعة أقـل وحـدة لألجـور دون االلتـزام بـأي منافـع أخـرى
ويهـدف البرنامـج لتحقيـق مـا يلـي:
• اسـتحداث نوعيـة جديـده مـن الوظائـف لتمكيـن الباحثيـن عـن العمـل مـن االنخـراط فـي سـوق
العمـل وزيـادة فرصهـم فـي الحصـول علـى وظيفـة دائمـة.
• تمكيـن الباحثيـن عـن عمـل مـن رفـع مهاراتهـم وخبراتهـم وتسـهيل انضمامهـم لقـوى العمـل
الدائمـة.
• مسـاعدة القطـاع الخـاص فـي تلبيـة احتياجاتهـا الطارئـة والمؤقتـة والموسـمية مـن الكـوادر
الوطنيـة.
• تخفيض العمالة الوافدة المخالفة.
• جـذب أصحـاب العمـل لتوظيـف الباحثيـن عـن العمـل مقابل أجر السـاعة فقـط ودون أي التزامات
أخرى.
• رفع نسبة مشاركة المواطنين وتخفيض نسبة البطالة.

.5برنامج أجير:

يسـاهم برنامـج اجيـر فـي تحسـين االسـتفادة مـن الكـوادر المتوفـرة ويمكـن النازحيـن والعمـال
المخالفيـن مـن العمـل بشـكل نظامـي واالسـتفادة مـن الكـوادر الموجـودة فـي المملكـة:
يهـدف برنامـج أجيـر وبشـكل رئيسـي إلـى االسـتفادة مـن الكـوادر الموجـودة فـي المملكـة وذلك
لتقليـل االعتماديـة علـى االسـتقدام كحـل وحيـد لتوظيـف العمالـة الوافـدة .فجميـع خدمـات أجيـر
تشـترك بتحقيـق هـذا الهـدف ،حيـث إنهـا سـاهمت مجتمعـة بتقليـل التأشـيرات بعـدد 102,196
فـي عـام .2019
تمكين الزائرين السوريين واليمنيين من العمل في المملكة:
تنفيـذا لألمـر السـامي والمقتضـي بتمكيـن الزائريـن السـوريين مـن العمـل في المملكة بشـكل
مؤقـت واألمـر السـامي والمقتضـي بــالسماح للزائريـن اليمنييـن بالعمـل فـي المملكـة بشـكل
مؤقت ،قامت وزارة الموارد البشـرية والتنمية االجتماعية باسـتخدام برنامج أجير لتمكين الزائرين
مـن الجاليتيـن اليمنيـة والسـورية بالحصـول علـى التصاريـح الالزمـة للبـدء بالعمـل فـي القطـاع
الخـاص ،بمـا يتوافـق مـع أنظمـة واشـتراطات الـوزارة.
منـذ صـدور األوامـر السـامية ،أصـدر برنامـج أجيـر إشـعارات عمـل مؤقـت ألكثـر مـن  4,000زائـر
ً
مسـاهما بذلـك فـي تنفيـذ األوامـر السـامي وإشـراك الزائريـن السـوريين
سـوري ويمنـي،
واليمنيـن بسـوق العمـل السـعودي ،لحيـن انتهـاء األزمـات فـي بالدهمـا.
التجاوب مع االحتياج الموسمي للقوى العاملة في موسم الحج:
ً
ً
ونظـرا
عـددا كبيـرا مـن القـوى العاملـة لتيسـير وتسـهيل أداء فريضـة الحـج.
يتطلـب موسـم الحـج
لطبيعـة العمـل الموسـمية ،فـإن شـركات الحـج دائمـا مـا تسـعى إلـى االسـتعانة بالتأشـيرات
الموسـمية السـتقدام العـدد الكافـي مـن العمالـة للقيام بكافـة األعمال المتعلقة بموسـم الحج.
فـي موسـم الحـج لعـام 1437هــ ،قامـت وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة بتمكيـن
العامليـن فـي القطـاع الخـاص مـن سـعوديين ووافديـن بالعمـل فـي موسـم الحـج ،لدعـم فـرص
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العمـل فـي المملكـة بفـرص موسـمية ،وتقليـل االعتماديـة علـى التأشـيرات الموسـمية التـي
تصـدر فـي موسـم الحـج.
في موسـم الحج لعام  1440هــ ،تم إصدار أكثر من  3700إشـعار عمل مؤقت للشـركات العاملة
في موسـم الحج.
المساهمة في رفع الكفاءات والمحافظة عليها لجامعة الملك عبد الله للعلوم التقنية:
واجهـت جامعـة الملـك عبـد اللـه للعلـوم والتقنيـة تحديـا كبيـرا بالمحافظـة علـى الكفـاءات العاليـة
ً
عالميا.
لديهـا ،بسـبب التحـدي الـذي تواجـه الجامعـة باسـتقدام والمحافظة علـى أفضل الكفـاءات
وعلـى ذلـك تـم االتفـاق مـع الجامعـة علـى إطلاق خدمـة تتيـح لهـا بإصـدار إشـعار العمـل المؤقت
للمرافقيـن ذوي الكفـاءات العاليـة ،ممـا يحقـق أهـداف الـوزارة باسـتقطاب المواهـب العالميـة
المناسـبة بفعاليـة وتحسـين جـودة الحيـاة للوافديـن بمـا يتوافـق مـع رؤيـة المملكـة .2030
تقليل العمالة السائبة والمخالفة في سوق العمل:
إشـعار التقـاول يتيـح لمنشـآت التقـاول إثبـات قانونيـة تواجـد عمالتهـا فـي منشـأة أخـرىُ .يمنـح
تقـدم خدمـات عمالتها للمنشـآت األخـرى .ويعد إشـعار التقاول أحد
هـذا اإلشـعار للمنشـآت التـي
ّ
األدوات التـي تسـتخدم مـن وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة للحـد مـن وجـود العمالـة
فـي مناطـق مخالفـة لنظـام العمـل .ويسـاهم ذلـك بشـكل مباشـر فـي تقليـل العمالـة السـائبة
والمخالفة.
منذ إطالق إشعار التقاول ،قام برنامج أجير بتوثيق أماكن تواجد أكثر من  82,196عامل.
مساعدة الشركات المتعثرة وموظفيها:
تتأثر بعض المنشـآت من حاالت الركود االقتصادي التي تمر على سـوق العمل السـعودي وقلة
السـيولة فيـه ،ممـا يجعـل هـذه المنشـآت عرضـة للتعثـر والتأخـر في دفع مسـتحقات منسـوبيها.
ويتـم حـل هـذه المشـكلة عـادةً مـن خلال دفع المسـتحقات و نقل خدمات العامل لمنشـأة .
تمكّـن وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة بعـض المنشـآت المتعثـرة مـن إعـارة خدمـات
عمالتهـا لمنشـآت سـوق العمـل لحيـن انتهـاء فتـرة التعثـر .ويمتـاز هذا الخيـار بتحقيق رغبـة العمالة
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فـي البقـاء لـدى منشـآتها وتمكينهـا فـي الحصـول علـى عمـل آخـر فـي فتـرة تعثـر المنشـأة .كمـا
يمتـاز هـذا الخيـار بتسـهيل نهـوض المنشـأة المتعثـرة ودعـم اسـتمراريتها.
العمالي:
تسهيل العمل في فترة الخالف
ّ
فـي عـام  ،2018وبالتعـاون مـع وزارة العـدل ،قامـت وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة
بأتمتـة إجـراءات إصـدار تصريـح للعمـل المؤقـت فـي فتـرة الخالفـات العماليـة وذلـك مـن خلال
إصـدار إشـعار أجيـر يوثـق عمليـة التعاقـد بيـن صاحـب العمـل المؤقـت والعامـل الذي لديـه قضية
ً
سـعيا لتسـهيل اإلجـراءات المطلوبة
قائمـة فـي هيئـات الخالفـات العماليـة .وتأتـي هـذه الجهـود
للتحقـق مـن أهليـة العامـل فـي الحصـول علـى عمـل مؤقـت.

 .6مبادرات وبرامج تمكين المرأة
(قرة):
 -برنامج مراكز ضيافات األطفال ّ

يهــدف البرنامــج إلــى تحفيــز المــرأة الســعودية ورفـع نسـبة مشـاركتها فـي سـوق العمـل ودعـم
اسـتقرارها الوظيفـي واألسـري ،وذلـك مـن خـال إيجــاد مراكــز مرخصــة لضيافــة األطفــال تعمــل
علـى مسـاعدة المـرأة العاملـة فـي الموازنـة بيـن مســؤولياتها وواجباتهــا األســرية وطموحاتهــا
الوظيفيـــة .ويبلـغ عـدد المسـتفيدات مـن البرنامـج 2514مسـتفيدة خلال 2019م وعـدد األطفـال
طفلا وعـدد المراكـز المعتمـدة بلـغ  207مركـز والجـدول التالـي يوضـح
المسـتفيدين بلـغ 2893
ً
التوزيـع حسـب المناطق.

 -برنامج نقل المرأة العاملة (وصول):

يهـــدف البرنامـــج إلـــى تمكيـــن المرأة مـــن العمـــل ودعــــم اســتدامة عملهــا ،وذلــك مــن خـلال
تأميــن وسائــــل نقـــل مـــن وإلـــى مقـــر العمـــل ذات تكلفـــة مناسبة وتكون متــوفـــرة ومتــاحــــة
في معظم الــمــدن واألحــيـــاء وذات جـــودة واعتماديـة عاليـة ،ممـا يزيـد معدالت مشاركة اإلناث
في قوة العمل ودعم اسـتقرارهن وظيفيا( .ويبلغ عدد المسـتفيدات من البرنامج  56851سـيدة
وفـي شـكل ( )10يوضـح توزيـع المسـتفيدات مـن برنامـج وصـول فـي جميـع مناطـق المملكة.
ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات ﻣﻦ وﺻﻮل
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 -مبادرة تدريب القياديات:

تـم االنتهـاء مـن تدريـب  239قياديـة ومديـرة ضمـن برنامـج التدريـب والتوجيـه القيـادي للكـوادر
النسـائية.

 تحقيق مستهدفات هدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العامل التابع لبرنامجالتحول الوطني :2020

• تـم تحقيـق المسـتهدف لمؤشـر حصـة المـرأة في سـوق العمل (من القـوى العاملة) في تقرير
الربـع الثالـث لعـام  2019حيـث إن المسـتهدف هـو  % 24فـي نهايـة عـام  2020والمؤشـر حقـق
.% 25
•تم تحقيق المسـتهدف لمعدل المشـاركة االقتصادية لإلناث السـعوديات (فوق سـن  15سـنة)
فـي تقريـر الربـع الثالـث لعـام  2019حيـث إن المسـتهدف هـو  % 23فـي منتصـف عـام 2020
والمؤشـر حقـق .% 23

 تم التنسيق مع الوزارات لتنظيم ورشة عمل تعريفية ببرنامج التدريب والتوجيهالقيادي للبدء بتدريب منسوبات الوزارات.
 إطالق حفل تدشين مبادرة التدريب والتوجيه القيادي في جامعة األميرة نورة بنتعبد الرحمن وتكريم الخريجات من الدفعة األولى والثانية للبرنامج من قبل معالي
الوزير.
 مشاركة برنامج التدريب والتوجيه القيادي في منتدى المرأة العربية الصينية. المشاركة في ورشة عمل (رفع كفاءات الخريجات لجمعية االقتصاد السعودية) فيفندق الريتز كارلتون بحضور أكثر من  100شخص.

ﺷﻜﻞ ) (10ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪات ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﺻﻮل ﻟﻠﻌﺎم 2019
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ج -برامج تهدف لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة (برنامج مواءمة):

أطلقـت الـوزارة عـددا مـن المبـادرات والبرامـج الهادفة الـى تدعيم تمكيـن ذوي االحتياجات الخاصة
مـن العمـل فـي منشـئات القطـاع الخـاص وزيـادة مشـاركتهم فـي القطاعـات االقتصاديـة وإدماج
األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي سـوق العمـل  ،حيـث ال ينتهـي الدمـج بمجـرد توفيـر الوظائـف بــل
يمتـد إلـى تطويـر بيئـة العمـل المسـاندة التـي تسـاعدهم علـى تأديـة مهامهـم كمـا ينبغـي،
ويمتـد الدمـج إلـى تعزيـز وعـي المنشـآت والعامليـن بكيفيـة التعامـل والتعـاون معهـم ودعمــهم
إلدماجهـم فـي بيئـة العمـل بشـكل أكثـر فاعليـة وكفـاءة لـذا أطلقـت الـوزارة برنامـج «مواءمـة»
الهـادف لمنـح المنشـئات الملتزمـة بتوفيـر التجهيـزات المناسـبة لعمـل ذوي االحتياجـات الخاصـة
شـهادة «مواءمـة» التـي تخـول احتسـاب العامـل مـن ذوي االحتياجـات الخاصـة بأربعـة فـي نظـام
نطاقـات وتتـم العمليـة مـن خلال توفيـر أداة إلكترونيـة لدعـم المنشـآت بهـدف مسـاعدتها فـي
التعرف على مدى التزامها باألنظمة والقوانين ورفع نسـبة امتثالها وتم تطوير منصة إلكترونية
للتقييـم الذاتـي تتيـح للمنشـآت تقييـم نفسـها ذاتيـا والتحسـين المسـتمر للمنصـة وقـد أكملـت
أكثـر مـن  3000منشـأة التقييـم الذاتـي مـن خلال المنصـة.

وتسـريع اإلجـراءات واآلليـات المتبعـة لتكـون نقطـة التقـاء بيـن المنشـآت والعامليـن فـي القطـاع
الخاص.مبـادرات تسـهم فـي رفـع كفـاءة وجاذبية سـوق العمل السـعودي:
تنطلـق المنصـة مـن مبـدأ دعـم مبـادرات التحـول الوطنـي  2.0والتي تسـتهدف بشـكل أساسـي
األبعـاد الثالثة الرئيسـية:
• تحقيق التميز في األداء الحكومي
• تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته
• اإلسهام في تمكين القطاع الخاص
أعمال الوزارة عبر منصة قوى وخالل سنة منذ اإلطالق:
أوال :محور تسهيل ودعم األعمال:
تـم إعـادة النظـر فـي جميـع الخدمـات المقدمـة وإعـادة تصميمهـا بـدأ مـن تعديـل السياسـات
انتهـاء بتقديمهـا بشـكل فـوري للعميـل النهائـي ،حيـث أن مـا نسـبته  % 85مـن
واإلجـراءات
ً
خدمـات قطـاع العمـل تمـت إعـادة هندسـتها وتطويرهـا لتسـاهم بفعاليـة فـي تطويـر األعمـال.
أدنـاه ملخـص توضيحـي لمـا تـم عملـه فـي خدمـة اسـتقدام الموظفيـن المقيميـن.
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

مبادرات تساهم في رفع كفاءة العمل:

تسـعى وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة ألتمتـه خدماتهـا وتسـهيل الوصـول إليهـا
وتقصيـر وقـت عمليـات اإلدارة حرصـا منهـا علـى الحفـاظ علـى ديناميكيـة سـوق العمـل وتوفيـر
الخدمـات لجميـع المسـتخدمين باعتمـاد مبـدأ الحكومـة اإللكترونيـة ونتج عن هذا التوجـه المبادرات
التالية:

منصة قوى:

هـي منصـة موحـدة متكاملـة مـن وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعية ،تتيـح الوصول إلى
جميـع خدمـات قطـاع العمـل ،وبنفـاذ موحـد ،بحيـث تعمل المنصة على تحسـين تجربة المسـتخدم
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إﺟﺮاء ﻃﻮﻳﻞ

اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺗﺄﺷﻴﺮة ﻓﻮرﻳﺔ

ﺿﻌﻒ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

1

ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺠﺎن

2

اﻹﺟﺮاء ﻃﻮﻳﻞ وﻳﺴﺘﻐﺮق أﺷﻬﺮ وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات واﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت

3

اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ

4

ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺮﻓﺾ وﻃﺮق اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ

اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ

ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ

أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻲ
أو اﻷﺧﻀﺮ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ أو اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻨﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺟﻮر

اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺑﺪون رﺧﺼﺔ ﻋﻤﻞ ﺳﺎرﻳﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻨﺸﺄة
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺳﺎري

ثانيا :محور رفع مستوى الوعي والشفافية بين المنشآت:
رغبة من الوزارة برفع الوعي لدى عمالءها وإزالة أي غموض أو عقبات تحول دون نجاح أعمالهم،
تـم تطويـر خدمـة «مؤشـر االمتثـال» والتـي تعمـل كمستشـار إلكترونـي ألصحـاب األعمـال ،حيث
تقـوم بعـرض عـدد مـن المؤشـرات الحيويـة التـي تهـم صاحـب المنشـأة ،وكذلـك تقـدم الخطوات
الالزمـة لتحسـين وضـع المنشـأة و زيـادة الوعـي فيما يخص المسـتجدات فيها.
كذلـك الـوزارة علـى علـم بأهميـة مشـاركة حالـة ومعلومات المنشـآت مع المعنيين بها من رؤسـاء
تنفيذييـن وأعضـاء مجلـس إدارة وكل مـن يهمـه نجـاح المنشـأة ،وتقديـرا النشـغالهم فقـد تـم
تطويـر خدمـة جديـدة تُ عنـى بإيصـال هـذه المعلومـات لهـم وبشـكل دوري ومؤتمـت وبـدون أي
متطلبـات عـن طريـق مشـاركة تقريـر شـهري مفصـل .الخدمـة تعـزز مـن إطلاع أصحـاب األعمـال
أوال بـأول علـى كل المعلومـات والمؤشـرات
علـى سـجالتهم فـي الـوزارة ،وتضمـن حصولهـم ً
المتعلقـة بمنشـآتهم ،باإلضافـة إلـى التنبيهـات االسـتباقية التـي تهمهـم فـي التخطيـط واتخـاذ
التدابيـر الالزمـة.
النتائج:
أدنـاه ملخـص للنتائـج التـي تـم الوصـول إليهـا منـذ إطلاق منصـة قـوى فـي نهايـة شـهر أبريـل
 2019وحتـى ديسـمبر 2019
إﻧﺠﺎزات ﻣﻨﺼﺔ ﻗﻮى
ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 2019
60

85%

ﺗﺄﺷﻴﺮات ﻓﻮرﻳﺔ

+1,000,000

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻣﻦ أﺻﻞ
 120ﺧﺪﻣﺔ

ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎج اﻟﻌﻤﻼء ﺗﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ
ﻋﺒﺮ ﻗﻮى

ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت ﺗﺤﺖ
اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ
 8أﺷﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ

ﻋﺪد اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ

30

77%

ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻢ إﻋﺎدة ﻫﻨﺪﺳﺘﻬﺎ

ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺒﻮل ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ
 2019ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ أﻗﻞ ﻣﻦ
 40%ﺳﺎﺑﻘﺎً

+275,000

ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﻬﺮي
ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻟﻮزارة
ﻳﺮﺳﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

مبادرات تسهم في رفع كفاءة وجاذبية سوق العمل السعودي:
برنامج الفحص المهني

مشـروع الفحـص المهنـي هو مشـروع ُيعنـى بفحص العمالة األجنبية الحرفيـة الوافدة والمقيمة
فـي المملكـة للتأكـد مـن أهليـة العمالـة المهنيـة ورفـع جودتهـا ،وذلـك عـن طريـق عمـل اختبـارات
اعتمـاد علـى أعلى المعاييـر المهنية للتخصصـات الحرفية
عمليـة ونظريـة داخـل المملكـة وخارجهـا
ً
مثـل السـباكة ،والكهربـاء ،والتكييـف ،وغيرهـا ،والتـي سـيتم تقديمهـا للمتقدميـن مـن العمالـة
ً
جـدا لمـا لها مـن تأثير
بعـدة لغـات .كذلـك ،شـريحة العمالـة المسـتهدفة فـي هـذا المشـروع هامـة
مباشـر علـى العديـد مـن االنشـطة الحيويـة ،حيـث بلـغ متوسـط العمالـة المهنيـة األجنبيـة فـي
ً
تقريبـا مـن مجمـوع العمالـة
المملكـة مـا يقـارب  1.34مليـون ،والذيـن يشـكلون مـا نسـبة % 20
األجنبيـة فـي سـوق العمـل السـعودي.

خلال عـام 2019م ،تـم رسـم اسـتراتيجية المشـروع ،والخطـوط العريضـة لـه بشـقيه الدولـي
والمحلـي .كمـا تـم التواصـل والعمل مع الجهات والمؤسسـات في دولـة الهند باعتبارها من أكبر
الـدول المصـدرة للعمالـة المهنيـة للملكـة ،وتوقيـع مذكـرة تفاهـم مـع الجانـب الهنـدي ،وإطلاق
البرنامـج بشـكل تجريبـي فـي الهنـد .كذلـك تـم عقـد عـدد مـن االتفاقيـات مـع عـدد مـن الشـركاء
المحلييـن لعمـل اختبـارات الفحـص المهنـي داخـل المملكـة.
ونسـتهدف مـع نهايـة عـام 2020م االطلاق الرسـمي مـع الجانب الهنـدي ،وتوقيع مذكـرة تفاهم
مـع الجانـب الفلبينـي والسـريالنكي الطلـق البرنامـج بشـكل تجريبـي .كمـا يتـم العمـل علـى رفـع
عـدد الشـركاء االسـتراتيجيين لتوسـيع التغطيـة الجغرافيـة داخـل المملكـة وجعـل الوصـول إلجـراء
بشـكل أيسـر.
الفحـص المهنـي
ٍ

ﻣﺴﺘﺸﺎر إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻳﻘﺪم اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ
واﻻﻣﺘﺜﺎل ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ
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4 .قنوات التوظيف:
أ .البوابة الوطنية للعمل  -طاقات -

ُأطلِ قت البوابة الوطنية للعمل لتكون منصة افتراضية لسـوق العمل ،تسـعى إلى دمج خدمات
ً
تدريجيـا ضمـن منصـة واحـدة ،تجمـع أصحـاب األعمـال بالباحثيـن عـن عمـل ،وتوفـر
سـوق العمـل
مواءمـة أفضـل بيـن احتياجـات المنشـآت والقـوى العاملـة الباحثـة عـن فـرص وظيفية
ً
ً
مطلوبا
وجـرى تطويـر البوابـة فـي يوليـو  2016عـن طريـق ربطهـا بنظـام االسـتقدام ،حيث أصبـح
من المنشـآت قبل إتاحة خيار االسـتقدام لها اإلعالن عن شـواغرها الوظيفية في البوابة إلعطاء
السـعوديين فرصـة التقدم علـى تلك الوظائف.
وقـد بلـغ إجمالـي الحاصليـن علـى وظائـف عـن طريـق البوابـة فـي عـام  2019عـدد  7,150باحـث
عـن عمل.

ب .مراكز التأهيل والتوظيف

10379

11085
9131

6419

6588

5175 5910

8325

4533 19162

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

2019

2019

2018
اﻟﻤﺠﻤﻮع

7832

4129 4196

أﻧﺎث

5377

5002

3224

4608

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

2018

2017

2017

ذﻛﻮر

ﺷﻜﻞ  11-ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

ﻧﺠﺮان

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

اﻟﺮﻳﺎض

اﻟﺒﺎﺣﺔ

ﻋﺴﻴﺮ

اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة

اﻟﻘﺼﻴﻢ

ﺟﺎزان

ﺗﺒﻮك

ﺣﺎﺋﻞ

599

13554

11224

754

2108

9220

2208

1106

1435

594

460

557

1175

اﻟﺠﻮف
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13007

اﻟﺤﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

هـي مراكـز متخصصـة بدعـم توظيـف الباحثيـن عـن عمـل مـن الذكور واإلنـاث ضمن قاعـدة بيانات
حافـز ،عـن طريـق تقديـم مجموعـة مـن الـدورات التأهيليـة واالستشـارات اإلرشـادية التـي ترفـع
جاهزيـة الباحـث عـن عمـل وتسـاعده فـي الحصـول علـى وظيفـة مالئمـة ومسـتدامة
وتقـدم هـذه المراكـز خدماتهـا عـن بعـد للمقيميـن فـي مناطـق ال تتوافـر بهـا هذه المراكـز .وفيما
يتعلـق بالتوجيـه واإلرشـاد وتنفيـذ البرامـج التدريبيـة والتأهيليـة وتقديـم استشـارات التوظيـف
للباحثيـن عـن عمـل فـإن هـذه الخدمـات تقـدم عـن طريـق الهاتـف لضمـان الوصـول ألكبـر شـريحة
ممكنـة مـن الباحثيـن عـن عمـل فـي مختلـف مناطـق المملكـة .وكمـا يظهـر في الشـكل ( )11فقد
ً
باحثـا عـن عمـل فـي الربـع الرابـع مـن عـام  2019مـن خلال مراكـز التأهيـل
تـم توظيـف 13007
والتوظيـف بارتفـاع قـدره  %42.44عـن عـدد مـن تـم توظيفهـم فـي الربـع المماثل مـن عام 2018
كمـا أن عـدد مـن تـم توظيفهـم مـن خلال هـذه المراكـز قـد ارتفـع فـي الربـع الرابـع مقارنـة بالــربـــع
الثـــالث مـن عـام  2019بــنـسبـــة  %17.33وذلـك نتيجـة المبـادرات التـي أطلقتهـا وزارة العمـل
والتنميـة االجتماعيـة خلال هـذا الربـع .وعلـى مسـتوى المناطـق حظيـت منطقـة مكـة المكرمـة،
وكمـا يظهـر فـي الشـكل ( ،)12بنسـبة  %30.12مـن إجمالـي مـن تـم توظيفهـم مـن خلال

مراكـز التأهيـل والتوظيـف عـام  ،2019تلتهـا منطقـة الريـاض بنسـبة ,% 24.95وإجمالـي مـن تـم
توظيفهـم عـن طريـق تلـك المراكـز بلـغ  44,994سـعوديا وسـعودية.

ﺷﻜﻞ  12-ﻣﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

ج .مكاتب التوظيف االهلية ومكاتب التوظيف بالجامعات:

مكاتـب التوظيـف وهـي مكاتـب يتـم الترخيـص لهـا مـن قبـل وزارة العمـل والتنميـة االجتماعيـة
تتواجد في مختلف مدن المملكة لخدمة الباحثين عن عمـل ،لتقديم خدمات التوظيف األساسية،
مثـل مسـاعدة الباحـث عـن عمـل فـي كتابـة السـيرة الذاتيـة وتقديم االستشـارة الوظيفيـة وتوفير
الفـرص المالئمـة بنـاء علـى مؤهلات الباحث عن العمل ،وإمكانياتـه وترتيب مقابالت مع الجهات
الموظفـة ،ومتابعـة الباحـث عـن عمـل بعـد التحاقـه بالوظيفـة الجديـدة .ويوضـح شـكل ( )13عـدد
مـن جـرى توظيفهـم مـن خلال مكاتـب التوظيـف فـي الربـع الرابـع مـن عـام  2019مقارنـة باألربـاع
المماثلـة منـذ عـام  ،2018حيـث يتضـح أنـه فـي الربـع الرابـع مـن عـام  2019تـم مـن خلال هـذه
ً
1031باحثـا عـن عمـل ،منهـم  413مـن اإلنـاث و  618مـن الذكـور ،وقـد تحسـن
المكاتـب توظيـف
األداء مقارنـة بعـام  2018حيـث تـم توظيـف  137باحـث عـن عمـل وعلـى مسـتوى المناطـق ،وكما
يظهر في الشـكل ()14كان نشـاط هذه المكاتب أفضل في منطقة الرياض حيث أسـهمت في
ً
باحثـا عـن عمـل أو مـا نسـبته  91%مـن مجمـوع مـن تـم توظيفهـم مـن خلال هـذه
توظيـف 945
المكاتـب فـي مختلـف مناطـق المملكـة ،تلتهـا منطقـة حائـل بنسـبة .% 6.96
اﻟﺮﻳﺎض

1031
ﺷﻜﻞ  13-ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

945

اﻟﻘﺼﻴﻢ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ 17

ﺗﺒﻮك

ﺟﺎزان

69

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻧﺜﻰ

ﻋﺴﻴﺮ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ 2019

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ 2019

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ 2018
ذﻛﺮ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ 2018

ﻧﺠﺮان

413

618

250

17

92

45

34

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

137

70
36

ﺣﺎﺋﻞ

267

ﺷﻜﻞ  - 14ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻻﻫﻠﻴﺔ
وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
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5 .برامج الحماية في سوق العمل
أ .برنامج حافز:

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة 31462

ﻋﺴﻴﺮ 35267

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ 52672

اﻟﺮﻳﺎض 84473

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ 77642

ﻋﺴﻴﺮ 31781

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة 29490

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ 47950

اﻟﺮﻳﺎض 77123

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ 70704

ﻋﺴﻴﺮ 31652

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة 29633

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ 47998

اﻟﺮﻳﺎض 77071

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ 69991

ﻋﺴﻴﺮ 31300

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة 29101

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ 47602

اﻟﺮﻳﺎض 76379

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ68527

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

2019

برنامـج وطنـي يسـتهدف دعـم وإعانـة الباحثيـن عـن العمـل وتحفيزهـم؛ للمشـاركة فـي سـوق
العمـل وتعزيـز فـرص حصولهـم علـى وظائـف مناسـبة .ويحصـل المسـتفيد علـى إعانـة شـهرية
ً
شـهرا باإلضافـة إلـى إلحاقـه فـي دورات تدريبيـة
قيمتهـا  2,000ريـال لمـدة تصـل إلـى 12
وتأهيليـة تسـتهدف زيـادة فـرص حصولـه علـى عمـل .ويظهـر الشـكل ( )15بعـض الزيـادة فـي
أعـداد المسـتفيدين مـن البرنامـج مـع ازديـاد عـدد الباحثيـن عـن عمـل وطلـب إلحاقهـم لالسـتفادة
ً
مسـتفيدا مـن البرنامـج فـي الربـع الرابـع مـن عـام
مـن البرنامـج .فـي حيـن كان هنـاك 318,804
ً
مسـتفيدا .أما
 ،2018نجـد أن هـذا العـدد قـد ارتفـع فـي الربـع الرابـع من عام  2019إلى 381,860
بالنسـبة لتوزيـع المسـتفيدين حسـب مناطـق المملكـة ،فإنـه وكمـا يظهـر فـي الشـكل ( ،)16فـإن
مجمـوع المسـتفيدين فـي مناطـق مكـة المكرمـة والريـاض والشـرقية يشـكلون  % 56.25مـن
ً
ً
مسـتفيدا في الربع الرابع من
مسـتفيدا من أصل 381,860
مجمل المسـتفيدين بعدد 214787
عـام  2019كمـا يظهـر الشـكل ( )17أن مـن تـم توظيفهـم مـن مسـتفيدي برنامـج حافـز فـي الربـع
ً
مسـتفيدا % 38.5 ،منهـم مـن الذكـور و % 61.4مـن
الرابـع مـن عـام  2019لـم يتجـاوز 20,147
اإلنـاث وهـذا التسـجيل فـي حافـز مرتبـط بالخريجيـن الجـدد ومواعيـد تخرجهـم السـنوية.

اﻟﺮﺑﻊ اﻻول

ﺷﻜﻞ  16-ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ

21686

16198

12947

16182

32293

11452

9382

20147

13694

8937

7067

9015

17947

6420

5286

12388

294176

283754

326144

318804

342512

347127

347889

381860

7992

7261

5880

7167

14346

5032

4096

7759

255287

245466

281716

272718

290469

292182

289331

313463

اﻟﺮﺑﻊ اﻻول

38288

44428

46086

52043

54945

58558

68397

38889
اﻟﺮﺑﻊ اﻻول

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﺮﺑﻊ اﻻول

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻠﻲ

ذﻛﺮ

ﺷﻜﻞ  15-ﺗﻐﻴﻴﺮ أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺎﻓﺰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2018م
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اﻧﺜﻰ

2018

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
2018

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
2018

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
2018

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﺮﺑﻊ اﻻول
2019

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
2019

ذﻛﺮ

ﺷﻜﻞ  17-أﻋﺪاد اﻣﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺎﻓﺰ

2019

اﻧﺜﻰ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
2019

993553

ب .برنامج حماية األجور:

يقـوم هـذا البرنامـج برصـد عمليـات صـرف األجـور لجميـع العامليـن والعاملات (السـعوديين
محدثـة عـن عمليـات دفـع األجور
وغيـر السـعوديين) بهـدف إنشـاء قاعـدة بيانـات تحـوي معلومـات
ّ
ويـزاد عـدد
وتحديـد مـدى التـزام المنشـآت بدفعهـا فـي الوقـت المحـدد وبالقيمـة المتفـق عليهـاُ .
ً
وفقـا لعدد العاملين في المنشـأة ،حيث بدأ تطبيق
المنشـآت الخاضعـة للبرنامـج بشـكل تدريجـي
ً
حجمـا مـن حيـث عـدد العامليـن ،ثـم زيـادة هـذا العـدد بشـكل
أوال علـى المنشـآت األكبـر
البرنامـج ً
مسـتمر .وفـي الربـع الرابـع مـن عـام  2019بلـغ إجمالـي عـدد العامليـن فـي المنشـآت المطبـق
عليهـا البرنامـج  5,326,121عاملا ،فيمـا تبلـغ نسـبة العاملين في المنشـآت التـي تطبق البرنامج
وتلتـزم بـه  % 73.05مـن إجمالـي عـدد العامليـن فـي المنشـآت الخاضعـة للبرنامـج بنهايـة الربـع
الرابـع مـن عـام 2019م.

6 .توطين الوظائف:
أ .نسبة المنشآت المتجاوبة وغير المتجاوبة مع سياسات التوطين:

276288
1282601
81٫04%

62706

52
ﻣ

ﺑﻼ

ﺴﺘﺒ

ﺻ
ﻔﺮ

اﺧ
ﻀﺮ

أ

ﺗﻴﻨ

ﻌﺪ

8313

71539

ﻲ

70299

ﻣ

ﻨ
ﺨﻔ

ﺾ

ﺷﻜﻞ  18-اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺘﺠﺎوﺑﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺠﺎوﺑﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ

84504

اﺧ
اﺧ
ﻀﺮ
ﻣﺘﻮ ﻀﺮ
ﻣﺮﺗ
ﺳﻂ
ﻔﻊ

15376
اﺧ
ﻀﺮ
)ﻓﺌ ﺻ
ﺔ أ( ﻐﻴﺮ

اﺣ
ﻤﺮ
)ﻓ ﺻ
ﺌﺔ أ( ﻐﻴﺮ

أﺣ

ﻤﺮ

ﺷﻜﻞ  19-ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﺑﺤﺴﺐ ﻧﻄﺎﻗﺎت

وبالــرغم مـن أن منـطـقــة الريـاض ومنــطقتي مكـة والشـرقية األعلـى فـي عـدد السـعوديين
العامليـن فـي القطـاع الخـاص بيـن مناطـق المملكـة إال أن فيهمـا أعلـى نسـبة للمنشـآت غيـر
المتجاوبـة مـع سياسـات التوطيـن ،ومـرد ذلـك إلـى كـون معظم المنشـآت المتجاوبة كبيـرة الحجم
ومتركـزة فـي تلـك المناطـق بينمـا تقـل درجـة التجـاوب مـع صغـر حجـم المنشـأة ،حيـث تشـكل
المنشـآت الصغيـرة مـن الفئتيـن (أ)و(ب) % 97.22مـن المنشـآت غيـر المتجاوبـة.
وتقـع المنشـآت المتجاوبـة فـي النطـاق األخضـر بجميـع تقسـيماته والنطـاق البالتينـي ،وغيـر
المتجاوبـة هـي التـي فـي النطـاق األصفـر
1282601

299977

81.04%

اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻤﺘﺠﺎوﺑﺔ

18.9%

اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺠﺎوﺑﺔ

396246

98597

87748

79605

21424

16158

175893

32105

56011

47505

5230

7116

8174

37524

96658

14104

396246

27036

98597

اﻟﺮﻳﺎض

اﻟﻘﺼﻴﻢ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻨﻮرة

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺗﺒﻮك

ﺟﺎزان

ﺣﺎﺋﻞ

ﻋﺴﻴﺮ

ﻣﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

ﻧﺠﺮان

ﺷﻜﻞ  20-ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺸﺌﺎت اﻟﻤﺘﺠﺎوﺑﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﺠﺎوﺑﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ

7250

ً
وفقـا لنطاقهـا فـي برنامـج
تصنـف المنشـآت مـن حيـث تجاوبهـا مـع سياسـات توطيـن الوظائـف
نطاقـات ،حيـث تعتبـر منشـآت النطاق األخضـر والنطاق البالتيني منشـآت متجاوبة ،بينما تصنف
منشـآت النطـاق األصفـر واألحمـر منشـآت غيـر متجاوبـة .وكمـا يظهـر فـي الشـكل ( )18فمن بين
المنشـآت الخاضعـة لنظـام نطاقـات فـي الربـع الرابـع مـن عـام  2019والبالـغ عددهـا 1,582,578
كانت نسـبة المنشـآت المتجاوبة منها تبلغ  % 81.04فيما بلغت نسـبة المنشـآت غير المتجاوبة
 % 18.95وبالنسـبة للتوزيع الجغرافي للمنشـآت غير المتجاوبة بحسـب المناطق فيظهر الشـكل
( )19والشـكل ( )20أن منطقة الرياض تحتل المركز األول بنسـبة  % 19.9من منشـآت المنطقة
كانـت غيـر متجاوبـة ومصنفـة فـي النطاقيـن األحمر واألصفر بواقع  98597منشـأة ،تليها منطقة
مكـة بواقـع  57276منشـأة ونسـبة  % 18مـن منشـئات المنطقـة غيـر متجاوبـة وتليهـا المنطقة
الشـرقية بعـدد  56011منشـأة وبنسـبة  % 24مـن منشـئات المنطقـة غيـر متجاوبة.

299977
18٫95%
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ً
والجدير بالذكر أن الوزارة تقوم بإيقاف كافة خدماتها عن المنشآت غيرالمتجاوبة ً
وفقا لقواعد
آليا
برنامج نطاقات عند تراجع تصنيف المنشأة إلى النطاقات غير المتجاوبة األصفر واألحمر.

ب .توظيف السعوديات في المنشآت:

بلـغ عـدد السـعوديات العاملات فـي القطـاع الخاص  559197عـــامــلة ،ويــمثـــلن نسـبة % 32.7
مـن إجـمــــالي السـعوديين العامليـن فـي القطـاع الخـاص بنهايـة الربـع الرابـع مـن عـام 2019م.
ويوضح الشكل ( )21توزيع المنشئات التي توظف أعداد متقاربة من السعوديين والسعوديات
أي بنسـبة تتـراوح مـن  % 40الـى  % 60حسـب حجـم المنشـأة.
أما بالنسبـة لألنشطة االقتصادية للمنـشـآت التي يتقارب فيها عدد الذكور واإلناث السعوديين
فـإن قطـاع التشـييد والبنـاء يحتـل المركـز األول بنسـبة  % 24.6مـن هـــذه المنـــشـــآت كـمــا فــي
ً
أعـدادا متقاربـة مـن السعودييــن والسـعوديات
الشـكل ( ،)22ثـم تأتـي المنشـآت التـي توظـف
تحـت قطـاع تجـارة الجملـة والتجزئـة للتكنلوجيـا واآلالت والمالبـس ثـم تجـارة الجملـة والتجزئـة في
المـواد الغذائيـة حسـب بيانـات نطاقـات وبنسـبة % 15و % 10تواليـا ،ويعـود ذلـك إلـى نجـاح
برامـج وزارة العمـل والتنميـة االجتماعيـة فـي دعـم توظيـف النسـاء فـي قطـاع التجزئـة وبمـا فـي
ذلـك محلات بيـع المسـتلزمات النسـائية.

اﺧﺮى

7096
ﺻﻐﻴﺮة )ﻓﺌﺔأ(
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20336
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413
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474
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2857
585

ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻓﺌﺔ ج(

4262
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ﺷﻜﻞ  :21ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻇﻒ أﻋﺪاداً ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺠﻢ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ واﻻﻋﻤﺎل

586
596

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ  -اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ واﻟﻐﺬﻳﺔ
واﻟﻤﻼﺑﺲ وﻻﺛﺎث واﻟﺒﻨﺎء

996
1629

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ  -اﻟﻤﻌﺎدن و اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ااﻟﺼﺤﻴﺔ

770
ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻓﺌﺔأ(

اﻻﻳﻮاء واﻟﻔﻨﺎدق

ﻣﻘﺎوﻻت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺸﻐﻞ
ورش وﻣﺤﻼت اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ و اﻻﻋﺎﺷﺔ
ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ  -اﻟﻤﻮاد اﻻﻏﺬﻳﺔ واﻻﺛﺎث
واﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ
،ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ  -ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻻﻻت واﻟﻤﻼﺑﺲ واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ
اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ و اﻟﺒﻨﺎء

ﺷﻜﻞ  :22ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﻋﺪاداً ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي

كمـا دربـت وكالـة السياسـات بـوزارة العمـل والتنميـة االجتماعيـة بالتعـاون مـع الغرفـة التجاريـة
 1000متـدرب مـن القطـاع الخـاص لبرنامـج نطاقـات – نطاقـات المـوازي  -وأطلقـت عـددا مـن
المبـادرات الهادفـة لزيـادة التوطيـن وتسـهيل اإلجراءات ومشـاركة المجتمع فـي صياغة القرارات،
كمـا أطلقـت ثلاث مبـادرات ذات ثـر علـى برنامـج تحفيـز المنشـآت لتوطيـن الوظائـف «نطاقـات»
ممـا يؤثـر فـي زيـادة التوطيـن هـي كمـا يلـي:
 - 1مبادرة رواد االعمال
 - 2مبادرة مسـار االسـتقدام العاجل (خدمة المسـار السـريع لالسـتقدام) بغرض تسـهيل إجراءات

التقرير السنوي
2019

48

االستقدام للمنشآت.
ً
تحفيزا للمنشآت على التوطين
 - 3مبادرة االحتساب الفوري في نطاقات للعاملين السعوديين
بغرض تسهيل إجراءات التوطين.
 - 4مبـادرة خدمـة األخضـر المتوسـط (تعديـل النطـاق المخصص لالسـتقدام مـن األخضر المرتفع
إلى األخضر المتوسـط) بغرض تسـهيل إجراءات االسـتقدام للمنشـآت.
 - 5مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
 - 6إلغاء النطاق األصفر.
وأطلقـت مبـادرة التأشـيرات التعويضيـة المؤثـرة فـي حزمـة التأشـيرات واالسـتقدام بغـرض
تسـهيل إجـراءات االسـتقدام للمنشـآت.
وأطلقـت مبادرتـي باقـة خدمـات المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة وبرنامـج الحـوار االجتماعـي
المطور المؤثرتين في حزمة التواصل والتشـارك لغرض مشـاركة المجتمع في صياغة القرارات.

تقييم تأثير سياسات سوق العمل على توطين الوظائف:

تعمـل وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة ضمـن منظومـة متكاملة لخدمـة رؤية المملكة
ً
مناسـبا لبيئـة اسـتثمارية ترفـع حجـم القـوى العاملـة بمختلـف فئاتهـا وترفـع
لجعـل سـوق العمـل
نسـب التوطيـن ،ولتتمكـن مـن ذلـك أصـدرت العديـد مـن السياسـات والقـرارات التـي كانـت
ً
مؤثـرا فـي رفـع نسـب التوطيـن فـي القطـاع الخـاص والتـي أدت إلـى رفـع نسـبة مشـاركة
حلا
ً
ً
ً
وإناثـا فـي سـوق العمـل وفي مختلـف القطاعات والمناطق .والجـدول التالي
ذكـورا
السـعوديين
يوضح التسلسـل التاريخي لقرارات وزارة العمل والتنمية االجتماعية المؤثرة في سـوق العمل.

جدول جول قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
تاريخه

تاريخ تطبيق القرار او
السياسة
27/11/1440
9/8/1440

ملخص القرار او السياسة

رقم القرار

التعديالت على نظام العمل ( مرسوم ملكي )

م134/

27/11/1440

حظر التدخين في أماكن العمل

149516

9/8/1440

مواءمة المنشآت المتوسطة للحصول على شهادة بيئة عمل
مساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة

156563

18/8/1440

18/8/1440

ً
إلكترونيا
اعتماد إطالق برنامج توثيق العقود

156309

18/8/1440

18/8/1440

جدول المخالفات و العقوبات

178743

27/9/1440

27/9/1440

التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة

215739

5/12/1440

5/12/1440

التأنيث والتوطين في األسواق المفتوحة والمغلقة والقائم
بذاته

215738

5/12/1440

5/12/1440

قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة ( الموالت ) على
ً
وفقا للقرارات الوزارية للمناطق ويستثنى بعض
السعوديين
المهن  ،وتكون نسبة التوطين (.)70%

169419

8/9/1440

15/10/1440

تنظيم العمل الليلي

18632

30/1/1441

6/5/1441

ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل

20912

2/2/1441

21/2/1441

توطين مهن طب األسنان

61842

27/3/1441

27/3/1441

إلغاء النطاق األصفر في برنامج نطاقات

63717

29/3/1441

1/6/1441

توطين مهن السالمة والصحة المهنية

76509

15/4/1441

حسب المددالمحددة في القرار

توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاع الحكومي

35490

21/2/1441

21/2/1441

اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات
العامة

83956

27/4/1441

27/4/1441
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كمـا قامـت الـوزارة ممثلـة فـي وكالـة السياسـات أيضـا بزيـادة أنشـطة رئيسـية لبرنامـج نطاقـات
السـتيعاب متطلبـات سـوق العمـل وموائمـة أنشـطة البرنامـج مـع أنشـطة الدليـل الوطنـي
لألنشـطة االقتصاديـة isic4

تعديـل الحـد األدنـى لالحتسـاب فـي برنامـج نطاقـات».
• مناقشـة إحصائية مسـودة الحد األدنى لالحتسـاب في برنامج نطاقات حيث بلغ عدد األصوات
 680صوت مشارك.

قطاع المطاعم:
• تم استحداث أنشطة تختص بقطاع المطاعم بالتعاون مع جمعية قوت واألنشطة المستحدثة
هي:
 - 1مطاعم مع الخدمة ال تشمل مطاعم الوجبات السريعة
 - 2مطاعم خدمة سريعة ومحالت اآليس كريم
 - 3المقاهي ومحالت تقديم المشروبات
 - 4التموين واإلعاشة
قطاع السلع والخدمات:
• تـم اسـتحداث نشـاط خـاص يعنـى بتقييـم السـلع والخدمـات بالتعـاون مـع الهيئـة السـعودية
للمقيميـن المعتمديـن.
استحداث وتعديل أنشطة فرعية في الدليل الوطني لألنشطة االقتصادية isic4
 .1زيـادة عـدد األنشـطة بالتعـاون مـع الهيئـة العامـة لإلحصـاء لتحديـث ملـف الدليـل الوطنـي
لألنشـطة االقتصاديـة والتـي بلـغ عددهـا  3464نشـاط.
 .2عمل الدراسات على األنشطة الفرعية التالية:
• حصـر األنشـطة التـي ترخصهـا وتشـرف عليهـا وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة
والبالـغ عددهـا  22نشـاط.
• إقامـة عـدد مـن ورش العمـل التعريفيـة للبرامـج الخاصـة بنطاقـات والسياسـات المرتبطـة بـه
بالتعـاون مـع الغرفـة التجاريـة تحـت عنـوان «ورشـة عمـل التأشـيرات التأسيسـية»« ،ورشـة عمـل

كما سـاهمت سياسـة التوطين بالحد من خروج القوى العاملة السـعودية من سـوق العمل حيث
خفـض القـرار الـوزاري رقـم  50945وتاريـخ 1438 / 5 /1هــ والذي يحظر على المنشـآت (العمالقة،
الكبيـرة ،المتوسـطة) فـي غيـر حالـة إشـهار اإلفلاس أو إغلاق المنشـأة بشـكل نهائـي فصـل
السـعوديين بشـكل جماعـي ألي سـبب كان دون إخطـار مسـبق لمكتـب العمـل المختـص ال تقـل
ً
يومـا قبـل موعـد سـريان قـرار الفصـل ،ممـا أدى إلـى تقليـص عمليـات الفصـل
مدتـه عـن سـتين
الجماعـي وإعـادة المفصوليـن دون وجـه حـق .والشـكل ( )23يوضـح تناقـص أعـداد السـعوديين
الخارجيـن مـن سـوق العمـل فـي الربـع الرابع لعـام 2019م مقارنة باألرباع المماثلـة لألعوام 2017
 2015, 2016,مـع ارتفـاع قليـل مقارنـة بالعـام .2018

أبرز اإلنجازات فيما يختص بزيادة األنشطة الرئيسية في برنامج نطاقات:

38019

27447

20377

14648
6688

3834

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
2015

3964
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
2016

ﻓﺼﻞ

4251

3847

326

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
2017

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
2018

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
2019

أﻧﺘﻬﺎء ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﺸﺄة )اﻓﻼس)

ﺷﻜﻞ  :23اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸرﺑﺎع اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻞ
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أعداد العاملين الذين تركوا العمل وسبب ترك العمل لعام 2019
أسباب ترك العمل بالقطاع الخاص

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

اإلفالس

499

361

312

326

فسخ العقد بموجب المادة ( )80من نظام العمل

16,292

16,583

16,427

15,442

فصل

4,909

7,732

5,145

14,648

فصل بموجب المادة ( )77من نظام العمل

4,890

4,299

4,184

4,126

التحديات التي تواجه القطاعات والمناطق في التوطين

 .1ضعـف التوعيـة لـدى طلاب الجامعـات عـن حجـم الفـرص الوظيفيـة فـي القطـاع الخـاص،
وتدنـي النظـرة االجتماعيـة للعمـل فـي بعـض المهـن والقطاعـات ممـا يسـتدعي عمـل حملات
لرفـع الوعـي المجتمعـي.
 .2عـدم مواءمـة مخرجـات التعليـم مـع متطلبـات سـوق العمـل وعـدم وجـود برامـج متخصصـة
ومعتمـدة (حتـى اآلن) لسـد الفجـوة.
 .3دقـة بيانـات قائمـة العاطليـن الباحثيـن عـن عمـل ومسـتوى الجديـة لديهـم لالنخـراط ودخـول
سـوق العمـل وبـدء تعلـم مهـارات جديـدة
 .4عـدم تماثـل بعـض مسـميات المهـن فـي نظـام التأمينـات االجتماعيـة مـع المهـن فـي الدليـل
السـعودي للمهـن ،ممـا سـاهم فـي خلـق مشـكلة فـي البيانـات اإلحصائيـة لبعـض المهـن.
 .5ارتفاع معدل الدوران (التسـرب الوظيفي) واالنقطاع المفاجئ عن العمل وتقديم االسـتقالة
بـدون سـابق إنذار وعدم االلتـزام ببنود العقد.
 .6عـدم وجـود برامـج تدريـب قياديـة ومتخصصـة لتأهيـل الكـوادر الوطنيـة للوظائـف العليـا لبعض
القطاعات واالنشـطة.

 .7منافسـة الوظائـف الحكوميـة (االمـان الوظيفـي ،الراتـب المجـزي ،وضـوح التطـور الوظيفـي،
اوقـات العمـل ،االجـازات الرسـمية) اعالنـات التوظيـف المتكـررة يـؤدي لرغـب الباحـث عـن عمـل
االنتظـار لتوفـر الفرصـة ادي لزيـادة نسـب عـدم االسـتقرار
 .8ضعـف متوسـط الرواتـب والحوافـز وسـاعات العمـل الطويلـة واالجـازات يـؤدي للتسـرب مـن
القطـاع الخـاص
.9غياب ترخيص المنشئات في بعض االنشطة من قبل الجهات اإلشرافية
 .10غيـاب ترخيـص العامليـن فـي بعـض المهـن قبـل الجهـات المشـرفة علـى القطـاع علـى غـرار
القطـاع الصحـي ممـا يتطلـب وضـع نمـوذج للترخيـص المهنـي
ً
نموا.
 .11ضعف توليد الوظائف في المناطق االقل
 .12عـدم قبـول نسـبة مـن الباحثيـن عـن العمـل وظائـف خـارج نطـاق المناطـق التـي يسـكنون بهـا
ممـا يدفعنـا للتركيـز علـى تنميـة المناطـق وخلـق الوظائـف فـي جميـع المناطـق.
ً
بحثا عـن االمان
 .13نسـبة كبيـرة مـن الباحثيـن عـن عمـل يرغبـون بالعمـل فـي الوظائـف الحكوميـة
الوظيفي.
.14تدني مستوى الرواتب في عدد كبير من الوظائف المطروحة للسعوديين.
ً
ختامـا ،جميـع التحديـات يمكـن التغلـب عليهـا بوضـع التشـريعات المالئمـة ورفـع وعـي المجتمـع
وتحفيـز التوطيـن علـى مسـتوى المهـن و األنشـطة وخلـق الوظائـف فـي جميـع المناطـق و
القطاعـات.
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التفتيش وعالقات العمل

البالغات

العدد

عدد البالغات الواردة

40703

عدد البالغات التي تم إسنادها

26238

عدد البالغات المرفوضة

14465

تجـدر اإلشـارة إلـى أن هنـاك عـدة قنـوات يمكـن مـن خاللها التواصـل كتطبيق «معـا للرصد» وهو
قنـاة تبليغيـه الكترونيـة تتيـح للمجتمـع رفـع البالغـات عـن المخالفـات المشـاهدة لنظـام العمـل
باللغـة العربيـة واللغـة اإلنجليزيـة ويمكـن تحميلـه علـى األجهـزة المتنقلـة وتقديـم البالغـات ويتم
بعـد ذلـك احالتهـا للجهـة ذات االختصـاص وقـد تـم اسـتقبال عـدد  35147بلاغ فـي عـام 2019م.
تـم خلال عـام  2019عـدد مـن الزيـارات التفتيشـية التـي قـام بهـا المفتشـين والمفتشـات فـي
جميـع مناطـق المملكـة والتـي قـد نتـج عنهـا عـدد مـن مخالفـات لنظـام العمـل ،حيـث بلـغ عـدد
الزيـارات التفتيشـية بأنواعهـا لعـام  669,384( 2019زيـارة) بزيـادة بنسـبة  % 42عـن الزيارات لعام
 2018البالـغ عددهـا ( 388,788زيـارة).
وفيما يلي عرض إحصائي لهذه الزيارات والمخالفات بحسب المنطقة:
140,000
120,000
110,000
80,000
60,000
40,000
20,000
ﻣﻜﺔ

اﻟﺮﻳﺎض

اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

اﻟﻘﺼﻴﻢ

ﺣﺎﺋﻞ

ﻋﺴﻴﺮ

ﺟﺎزان

ﺗﺒﻮك

اﻟﺒﺎﺣﺔ
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ﻧﺠﺮان

ﺷﻜﻞ ) (25اﻟﺰﻳﺎرات اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ

اﻟﺠﻮف

0

اﻟﺤﺪود
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

وتقـوم الـوزارة بمتابعـة التـزام منشـئات القطـاع الخـاص بالقـرارات الوزاريـة الصـادرة منهـا عـن
طريـق التفتيـش بمـا يسـاهم فـي رفـع نسـب االمتثـال لهـذه القـرارات ويحمـي حقـوق العامليـن
ويسـاهم فـي جعـل سـوق العمـل السـعودي سـوق عمـل ممتثـل وبيئـة عمـل جاذبـة.
أعمال التفتيش في متابعة امتثال المنشآت بالقرارات الوزارية
تتـم عمليـات التفتيـش مـن خلال نظـام التفتيـش المؤسسـي (تمـام) الـذي تـم مـن خاللـه اتمتـه
جميـع أعمـال عمليـات التفتيـش وقـد اسـتمر تطوير برنامج تمام خالل عـام  2019عن طريق اصدار
تحديثـات تضـم خصائـص أكثـر تحسـينية حسـب متطلبـات العمـل ممـا سـاهم فـي رفـع اإلنتاجيـة
وتحسـين مؤشـرات أداء االفـراد والعمليـات واسـتخالص المعلومـات والمؤشـرات بشـكل أسـرع
ومؤتمـت .وفيمـا يلـي عـرض لنتائـج أعمـال التفتيـش باسـتخدام نظـام التفتيـش المؤسسـي
(تمـام) خلال عـام 2019م:
تتسع التغطية الجغرافية لعمليات التفتيش لتشمل كافة مناطق المملكة والمنشآت والعاملين
الخاضعيـن لنظـام العمـل ،حيـث بلـغ عـدد المنشـآت الخاضعـة للتفتيـش لعـام 2,324,981( 2019
منشـأة) بزيادة بنسـبة  % 10عن المنشـآت لعام  2018البالغ عددها ( 2,094,462منشـأة).
تتم الزيارات التفتيشـية بناء على عدة طرق سـواء كان ذلك بالزيارات الدورية للتحقق من االلتزام
او عـن طريـق البالغـات التـي تصـل تجـاه أي منشـأة .حيـث بلـغ عـدد البالغات لعـام 40703( 2019
بالغ).
وفيما يلي إحصائية البالغات التي تم معالجتها لعام 2019م:

البالغات لعام  2019م

ً
ارتكابـا:
وقـد تـم تحليـل نتائـج التفتيـش خلال عـام 2019م وفيمـا يلـي توضيـح ألكثـر المخالفـات

تابعت فرق التفتيش تنفيذ عدد من قرارات الوزارة في عام 2019
عدد الزيارات التفتيشية لعام 2019م للقرارات التي تم التفتيش عليها (مثل قرارات التوطين).

م

ً
ارتكابا
أكثر  5مخالفات

عدد المخالفات

1

توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين

31027

2

عدم التزام صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعالجية مع مراعاة ما
يوفره النظام الصحي التعاوني

11,905

1

3

عدم دفع أجور العاملين ،أو عدم دفعها في موعد استحقاقها أو دفعها بغير العملة
الرسمية

7,209

2

توطين محالت مواد اإلعمار والبناء

4

عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل أو عدم تحديث بيانات المنشأة

6,345

3

توطين محالت األجهزة الكهربائية واإللكترونية

23079

5

قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة
المدونة في رخصة العمل

3,283

4

توطين مهن البيع في محالت الحلويات

21605

1314

5

توطين محالت قطع غيار السيارات

18935

1035

6

باقي المخالفات

10,331

6

توطين محالت النظارات

13887

1103

7

توطين محالت األثاث المنزلي والمكتبي الجاهز

14740

1206

8

توطين محالت الساعات

12018

544

9

توطين محالت األواني المنزلية

10064

919

10

توطين مهن البيع في محالت السجاد بكافة أنواعه

9311

938

11

توطين محالت السيارات والدراجات النارية

2879

203

12

توطين محالت األجهزة والمعدات الطبية

2077

129

249444

15472

وتوفـر الـوزارة خدمـة االعتـراض علـى المخالفـات المرصـودة ،وفيمـا يلـي إحصائيـة االعتراضـات
التـي تولتهـا لجنـة االعتراضـات والتسـوية بنهايـة عـام 2019م:
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000

م

القرار مقرونا بالنشاط

الزيارات التفتيشية

توطين محالت المالبس الجاهزة ومالبس األطفال والمستلزمات
الرجالية

78721

3349

42130

3280
1452
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وسـعيا لزيـادة نسـب التوطيـن اسـتمرت األعمـال لخدمـة التسـوية مقابـل التوطيـن حيـث أطلقـت
الوكالـة مبـادرة تسـوية المخالفـات ،وذلـك بخفـض قيمتهـا علـى المنشـآت المتميـزة التـي لديهـا
نسـبة عاليـة مـن االمتثـال وفـق معاييـر محـددة ومشـروطة ،حيـث بلغـت طلبـات التسـوية مقابـل
التوطيـن ( 511طلـب)
وفيما يلي إحصائية التسويات مقابل التوطين التي تحققت بنهاية عام 2019م:
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ﺷﻜﻞ ) (26اﻟﺘﺴﻮﻳﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ

أعمال التفتيش في متابعة امتثال المنصات اإللكترونية

وثيقة االلتزام الموحدة للمواقع والتطبيقات اإللكترونية :
وثيقة االلتزام الموحدة للمواقع والتطبيقات االلكترونية تم اعتماها من ديسـمبر  2019لمتابعة
التـزام المواقـع االلكترونيـة فـي متابعـة انضباط سـوق العمل ومكافحة جرائم االتجار باألشـخاص
بكافـة صورهـا ،وقـد تـم توقيـع هـذه الوثيقة مع أحد أكبر المواقع االلكترونيـة في المملكة ،وأبرز
مـا تنـص عليه الوثيقـة ما يلي:
• تلتزم المنشأة بعدم ممارسة أيا من األعمال اآلتية بشكل مباشر أو غير مباشر:
• اإلعلان او التوسـط فـي بيـع او التنـازل عـن العمالـة الوافـدة أي كانـت مهنتهـا سـواء كان ذلـك
بشـكل نصـي فقـط او مضـاف اليـه صـور لعـرض العمالـة.
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• اإلعالن او التوسـط عن وظائف لمهن مقصورة على السـعوديين دون ذكر عبارة (للسـعوديين
فقط).
• اإلعلان او التوسـط عـن وظائـف بشـروط توظيـف تحمـل أي نـوع مـن أنـواع التمييـز للمتقدمين
ممـا يـؤدي إلـى اضعـاف تطبيـق تكافـؤ الفـرص (كاإلعلان بقصـر الوظائف لجنسـية معينة).
• اإلعلان او التوسـط فـي بيـع التأشـيرات المنزليـة او الفنيـة ويشـمل ذلـك اإلعلان عـن تقديـم
خدمـات اإلصـدار.
• اإلعلان او التوسـط لشـركات او مكاتـب او افـراد يمارسـون االسـتقدام دون ترخيـص مـن وزارة
المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة ،وفـي حـال كان هنـاك ترخيـص فيلـزم ذكـر رقـم الترخيـص
في اإلعالن.
• تلتزم المنشـأة بإدراج مخالفات وزارة الموارد البشـرية والتنمية االجتماعية ضمن بنود سياسـة
اسـتخدام الموقع االلكتروني.
• تلتـزم المنشـأة بتوفيـر وسـيلة تواصـل السـتقبال مراسلات وبالغـات وتلتـزم بالتفاعـل مـع
البالغـات واتخـاذ اإلجـراءات تجـاه المخالفيـن بحسـب نـوع المخالفـة.
• تلتـزم المنشـأة بإبلاغ الـوزارة بالمخالفـات التـي يتـم رصدهـا واكتشـافها مـن قبـل المنشـأة
والمتعلقـة بنظـام وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة والتـي يرتكبهـا أي مـن أصحـاب
المتاجـر اإللكترونيـة او مسـتخدمي المنصـة عبـر البريـد االلكترونـي الرسـمي.
• لقـد تـم توقيـع هـذه االتفاقيـة مـع أحـد أكبـر المواقـع االلكترونيـة المتخصصـة فـي التسـويق
االلكترونـي بالمملكـة ولـم يتـم رصـد أي مخالفـة عـدم التـزام أو امتثـال مـن قبـل الموقـع ،ويجري
التنسـيق مـع الجهـات الحكوميـة المختصـة لحصـر المواقـع االلكترونيـة التي من الممكـن االجتماع
معهـا وتوقيـع وثيقـة االلتـزام الموحـد مـع هـذه المواقـع سـيتم تحديـد المواقـع االلكترونيـة
المعنيـة خلال عـام 2020م.

منتجات ومشاريع للمساهمة في رفع امتثال المنشآت بالقرارات الوزارية
 - 1القرار الوزاري الخاص بجدول االلتزامات العمالية ألصحاب رقم  178743الصادر
بتاريخ  ،1440/09/27الخاص بجدول المخالفات والعقوبات.

أصـدرت وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة فـي أكتوبـر  2019تحديث لجـدول االلتزامات
ألصحـاب العمـل حيـث تـم إضافـة التزامـات جديـدة تسـاهم فـي تعزيـز العالقـة التعاقديـة وتوفـر
حمايـة كافيـة لـكال مـن العامـل وصاحـب العمـل ،ومـن أبـرز االلتزامـات الـواردة في القـرار ما يلي:
 لحمايـة حقـوق العامليـن ولضمـان رفـع مسـتوى الشـفافية تـم إضافـة بنـد التـزم يختـص بتوفيرالئحـة تنظيميـة للمنشـأة حيـث فـي حالـة « عـدم وجـود الئحـة تنظيميـة معتمـدة للمنشـأة ».يتـم
تحديـد غرامـة مقدارهـا ( )15.000ريـال.
 لمنـع كافـة سـبل العبوديـة تـم إضافـة مخالفـة علـى صاحـب العمـل فـي حالـة «قيـام صاحـبالعمـل بتحميـل العامـل الرسـوم أو التكاليـف الملـزم بهـا) وتـم تحديـد غرامـة مقدارهـا ()10.000
ريـال تتعـدد بتعـدد العمـال.
 لمنـع كافـة اشـكال العمـل الجبـري تـم إضافـة مخالفـة «قيـام صاحـب العمـل بتشـغيل العامـلسـخرة» وتـم تحديـد غرامـة مقدارهـا ( )15.000ريـال تتعـدد بتعـدد العمـال.
 ولحمايـة حقـوق العامليـن الخاصـة بالعقـد تـم تحديـد مخالفـة «قيـام صاحـب العمـل بتشـغيلالعامـل بـدون عقـد عمـل مكتـوب او موثق حسـب القرار الوزاري المنظم لذلـك» وتم تحديد غرامة
( )1000ريـال تتعـدد بتعـدد العمـال.
 مراعـاة لحقـوق العامليـن الماليـة تـم تخصيـص بنـد «عـدم دفـع أجـور العامليـن فـي مواعيـداسـتحقاقها المحـددة او دفعهـا بغيـر العملـة الرسـمية او قيـام صاحـب العمـل باحتجـاز اجـر العامـل
او جـزء منـه بـدون سـند قضائـي» وتـم تحديـد غرامـة لهـذه المخالفـة مقدارهـا ( )3000ريـال تتعدد
بتعـدد العمـال ،كـم تـم إضافـة بنـد آخـر ينـص علـى «عـدم التـزام صاحب العمـل برفع ملـف حماية
األجـور بشـكل شـهري» وتـم تحديـد غرامـة مقدارهـا ( )10.000ريـال.

 تـم إضافـة بنـد ينـص علـى « عـدم منـح العامـل يـوم راحـة فـي األسـبوع او زيـادة عـدد سـاعاتالعمـل اكثـر ممـا نصـت عليـه المـادة ( )98دون التكليـف بالعمـل اإلضافي» وتنـص الغرامة على
مبلـغ ( )10.000ريـال تتعـدد بتعـدد العمـال.
 تـم تحديـد غرامـة مقدارهـا ( )5000ريـال تتعـدد بتعـدد العمـال فـي حالـة «قيـام صاحـب العمـلباالحتفـاظ بجـواز سـفر العامـل او إقامـة العامـل او بطاقة التأمين الطبي للعامل وافراد اسـرته».
 وتـم تحديـد غرامـة مقدارهـا ( )20.000ريـال لمخالفـة صاحـب العمـل الـذي يقـوم بــ «»تشـغيلاألطفـال ممـن لـم يتـم الخامسـة عشـرة مـن عمـره دون مراعـاة احـكام المـادة ( )167مـن نظـام
العمـل»
 كمـا تـم تحديـد غرامـة مقدارهـا ( )3000ريـال تتعـدد بتعدد العمال في حالـة «قيام صاحب العملبتشـغيل العامـل تحـت اشـعة الشـمس المكشـوفة ،او فـي الظـروف المناخية السـيئة دون اتخاذ
االحتياطـات الالزمـة وذلـك فـي الحـاالت او األوقـات والفترات المحددة بقـرار من الوزير».
وقـد تـم تكثيـف حملات التفتيـش علـى هـذه االلتزامـات لضمـان توفيـر الرقابـة الالزمـة خلال
العـام وقـد قـام  887مفتـش بعـدد  600,974زيـارة تفتيشـية وتـم رصـد  232,679مخالفـة.

55

التقرير السنوي
2019

وفيما يلي أبرز المخالفات:
م

المخالفة

عدد المخالفات

1

عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة او دفعها بغير العملة الرسمية
او قيام صاحب العمل باحتجاز اجر العامل او جزء منه بدون سند قضائي

7,642

2

قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت اشعة الشمس المكشوفة ،او في الظروف
المناخية السيئة دون اتخاذ االحتياطات الالزمة وذلك في الحاالت او األوقات والفترات
المحددة بقرار من الوزير

970

3

قيام صاحب العمل بتشغيل العامل بدون عقد عمل مكتوب او موثق حسب القرار
الوزاري المنظم لذلك

951

4

عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية األجور بشكل شهري

170

5

قيام صاحب العمل باالحتفاظ بجواز سفر العامل او إقامة العامل او بطاقة التأمين
الطبي للعامل وافراد اسرته

149

6

عدم وجود الئحة تنظيمية للمنشأة وااللتزام بها

233

7

عدم منح العامل يوم راحة في األسبوع او زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه
المادة ( )98دون التكليف بالعمل اإلضافي

200

8

قيام صاحب العمل بتشغيل العامل سخرة" وتم إحالة إلى إدارة مكافحة جرائم االتجار
باألشخاص لتحقيق من وجود شبهة عمل جبري او عدمها

30

9

تشغيل األطفال ممن لم يتم الخامسة عشرة من عمره دون مراعاة احكام المادة ()167
من نظام العمل" وتم إحالة إلى إدارة مكافحة جرائم االتجار باألشخاص لتحقيق من وجود
شبهة تشغيل اطفال او عدمها

18

10

قيام صاحب العمل بتحميل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم بها

17
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 - 2التزام المنشآت ببرنامج توثيق ورقمنه العقود لعام 2019م

تـم اإلعلان عـن إطلاق مبـادرة توثيـق العقـود سـعيا لتحسـين العالقـة التعاقديـة بيـن العامـل
وصاحـب العمـل فـي  25مـارس  ،2019وتهـدف إلـى إلـزام المنشـآت فـي القطـاع الخـاص بكتابـة
عقـود لجميـع موظفيهـا ،وتمكـن وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة مـن حصـر وتوثيـق
جميـع عقـود العمـل فـي القطـاع الخـاص بشـكل آلـي ،ومتابعـة سـير تلـك العقـود باإلضافـة إلـى
ذلـك ،تمكـن هـذه المبـادرة موظـف القطـاع الخـاص مـن اسـتعراض العقـد عـن طريـق حسـابه في
نظـام التأمينـات ومتابعتـه والتأكـد مـن صحتـه .ومـن خلال هـذه المبـادرة سـتتمكن الـوزارة مـن
الحصـول علـى تقاريـر تفصيليـة وإحصائيـة عـن حالـة توثيـق العقـود ومـدى التـزام المنشـآت فـي
القطـاع الخـاص ،وفـرض العقوبـات علـى المنشـآت المخالفـة.
يساهم هذا البرنامج فيما يلي:
• حماية العالقة التعاقدية بين الطرفين.
• اعطاء العامل الحق في الحصول على نسخة الكترونية من العقد الخاص به.
• يعطـي العامـل الحـق فـي رفـض العقـد فـي حال احتـواءه على مهام لم يتم االتفـاق عليها مما
يسـاهم في تعزيز الشـفافية بين العامل وصاحب العمل.
بدأ إلزام المنشآت بشكل تدريجي بتوثيق العقود في عام 2019م كما يلي:
• المنشآت العمالقة ( 3000عامل فأكثر) بلغ عدد العقود الموثقة  262115عقد موثق.
• المنشآت الكبيرة ( 2999-500عامل) وبلغ عدد العقود  1429711عقد موثق،
• المنشـآت المتوسـطة ( 499-50عامـل) بـدأت بتوثيـق  72297عقـد فـي عـام 2019م ،مـع العلم
بـأن خطـة االلـزام تبـدأ من الربـع االول 2020م.
• المنشـآت الصغيـرة ( 49-1عامـل) بـدأت هـذه المنشـآت بتوثيـق  10269عقـد في عـام 2019م،
مـع العلـم بـأن خطـة االلـزام مـن المقـرر ان تبدأ مـن الربع الثانـي 2020م.
 -تم إطالق الحملة اإلعالمية لتوثيق ورقمنه في ديسمبر 2019م

 - 4التقييم الذاتي.

 - 3لوائح تنظيم العمل الخاصة بالمنشآت لعام 2019م

تسـعى الـوزارة إلـى رفـع مسـتوى امتثـال القطـاع الخـاص بنظـام العمـل واللوائـح والقـرارات
المنظمـة آلليـات التعامـل بيـن أصحـاب العمـل والقـوى العاملـة ،مـن خلال عـدد مـن البرامـج
والمبـادرات التـي تحقـق العدالـة وتعـزز مـن مفهـوم الشـراكة مـع القطـاع الخاص وكذلـك المجتمع
ً
تحقيقـا السـتراتيجية الـوزارة ورؤيـة المملكـة .2030
المدنـي
تهدف هذه الخدمة إلى:
 إيجـاد بيئـة عمـل آمنـة وفعالـة مـن خلال اعتمـاد لوائـح تنظيـم العمـل ومـا تضمنتـه مـن بنـودوالعمـل علـى رفـع مسـتوى الوعـي وتحسـين بيئـة العمـل.
 الحـد مـن الخالفـات العماليـة التـي قـد تنشـأ بيـن العامـل ومنشـأته عـن طريـق اعتمـاد لوائـحتنظيـم العمـل التـي تهـدف الـى حفـظ حقـوق وواجبـات كال طرفـي العالقـة العماليـة.
 تسـهيل إجـراءات اعتمـاد لوائـح تنظيـم العمـل مـن خالل أتمتـه اجراءات اعتمـاد اللوائح مما يؤديإلى سـهولة وسـرعة اعتمادها وتحديدها بشـكل نموذجي أو غير نموذجي.
 تفعيـل دور القطـاع الخـاص (مكاتـب المحامـاة) مـن خلال المسـاهمة فـي إعـداد لوائـح تنظيـمالعمـل ومراجعتهـا مـع أصحـاب المنشـآت ومـن ثـم رفعهـا الـى وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة
االجتماعيـة ممـا يحقـق جـودة العمـل المرجـوة منـه.
وفيما يلي إحصائية هذه الخدمة لعام 2019م:
العام
2019

اللوائح التي تم اعتمادها
آلي نموذجية

اللوائح المخصصة

ورقي

5909

74

110

عدد جلسات
المناقشة للوائح
الورقية
156

هـي أداة إلكترونيـة لدعـم المنشـآت بهـدف مسـاعدتها فـي إيجـاد بيئـة عمـل تحقـق أعلـى درجـات
االمتثـال لنظـام العمـل السـعودي ورفـع مسـتوى الشـفافية بيـن وزارة الموارد البشـرية والتنمية
االجتماعيـة والتعـرف علـى مـدى التزامهـا بأنظمـة وقوانيـن الـوزارة وتـم اطالقـه بتاريـخ  21ينايـر
2019م .
تهدف هذه الخدمة إلى:
 التعرف على أنظمة ومعايير العمل رفع نسبة االمتثال تجنب المخالفات والمساعدة على تصحيحها رفع نسبة الشفافية تحسين بيئة العملوفيما يلي إحصائية هذه الخدمة لعام 2019م:
بلغ عدد المنشآت التي أكملت التقييم الذاتي لعام  )3,045( 2019منشأة.

 - 5نظام التفتيش المؤسسي تمام (تمام )2019

نظـام تفتيـش مؤسسـي يتـم مـن خاللـه يتـم مـن خاللـه أتمتـه عمليـات االسـناد والتفتيـش
واالعتمـاد واالعتراضـات ممـا ينعكـس بشـكل إيجابـي علـى كفـاءة العمليـة التفتيشـية وسـهولة
ضبطهـا ومتابعتهـا وذلـك لتحقيـق:
 .1تقليـل زمـن العمليـة التفتيشـية :خفـض مـده االسـناد والتفتيـش واالعتمـاد وتحويلهـا مـن
يـدوي الـى آلـي ومـن أسـابيع الـى لحظـات.
 .2اتمته الربط مع نظام الشكاوى والبالغات مما يؤدي الى تقليل زمن مباشرة البالغات.
 .3أتمته وتقليل زمن االعتراضات والتسويات.
 .4الحصول على البيانات واالحصائيات من مصدر واحد.
 .5رفع مستوى الحيادية والشفافية في تنفيذ عمليات التفتيش.
 .6القدرة على وضع مؤشرات أداء ومتابعتها.
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أعمال مكافحة جرائم االتجار باألشخاص

تسـعى الـوزارة للعمـل علـى مكافحـة جرائـم االتجـار باألشـخاص مـن خلال تصحيح أوضـاع العمالة
مـن سـوء المعاملـة أو االسـتغالل أو انتهـاك حقوقهـم بـأي شـكل مـن أشـكال االسـتغالل وذلـك
ً
ً
وخارجيـا علـى سـبيل المثـال ال الحصـر (وزارة الداخليـة،
داخليـا
بالتنسـيق مـع الجهـات المختصـة
النيابـة العامـة ،وزارة العـدل ،وزارة الثقافـة ،وزارة االعلام ،هيئـة حقـوق اإلنسـان ،وزارة الصحـة،
هيئـة المحاميـن) ،وتقديـم المشـورة للضحايـا وتعريفهـم بحقوقهـم التـي كفلهـا لهـم النظام من
خلال حملات توعويـة وبلغـات مختلفـة لتصحيـح أوضاعهـم لـدى الجهـات المعنيـة ،وكذلـك النظـر
فـي البالغـات الـواردة ودراسـتها ومتابعـة كافـة اإلجـراءات الـى حيـن االنتهـاء منهـا.
وكانت اهداف الوزارة في عام 2019م كما يلي:
 - 1رفع تصنيف المملكة للمستوى الثاني (قائمة المراقبة) في تقرير وزارة الخارجية االمريكية.
 - 2رفع الجهود وبناء القدرات في مكافحة جرائم االتجار باألشخاص
 - 3أتمته عمليات وإجراءات الرصد والتحقيق واالحالة.
كمـا رصـدت الـوزارة قضايـا االتجـار باألشـخاص ،حيـث بلـغ عـدد القضايا الـواردة والتي تـم التعامل
معها لعام  146( 2019قضية) بزيادة بنسـبة  18.5%عن القضايا لعام  2018البالغ عددها (119
قضية).

وفيما يلي إحصائية عن قضايا االتجار باألشخاص لعام 2019م:
إجراءات اإلدارة

صور وأشكال االتجار باألشخاص

أحيلت لألمن
العام

العمل والخدمة قسرا

4

االعتداء الجنسي

أحيلت لمكتب
العمل المختص

خارج
االختصاص

المجموع

1

3

4

1

5

التسول

2

3

1

6

إساءة استعمال

33

13

52

98

الممارسات الشبيهة بالرق

1

1

2

اإلكراه والتهديد

3

2

4

9

نزع األعضاء

0

إجراء التجارب الطبية

0

االحتيال

1

استغالل السلطة أو النفوذ

3

4

12

12
0

مواقع اإلنترنت
أخرى
المجموع

4

19

6

6

83

146

 تـم اعـداد تقريـر يوضـح جهـود الـوزارة فـي مكافحـة جرائـم االتجـار باالتجـار باألشـخاص واألعمـالالتـي تمـت خلال عـام  ،2019وقـد تضمـن التقريـر ثالثـة محـاور رئيسـية وهـي:
= محور الوقاية:
• تـم رصـد اإلجـراءات االحترازيـة التـي ُوضعـت مـن قبـل الـوزارة لحمايـة العامليـن من االسـتغالل
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وقـد بـرزت هـذه اإلجـراءات فـي توعيـة العامليـن بحقوقهـم ،اصـدار التشـريعات الالزمـة لحمايـة
العامليـن مثـل التعاميـم الداخليـة والقرارات الوزارية مثل القرار الوزاري الخاص بضوابط التعديات
السـلوكية فـي بيئـة العمـل ،وتـم ادراج البرامـج التـي تحمـي العامليـن مثـل ببرنامج حمايـة األجور
وبرنامـج توثيـق العقـود ومنصـة مسـاند وغيـر ذلك.
= محور الحماية:
• تـم عـرض الجهـود التـي تمـت لحمايـة الضحايـا مـن االسـتغالل او أي نـوع مـن أنـواع اإلسـاءة
ومـن ذلـك التعديلات فـي اإلجـراءات مثـل إجـراءات تقديـم بلاغ تغيـب ،كما تم عرض جهـود إدارة
الحمايـة والدعـم خلال العـام.
= محور المقاضاة:
• تـم توضيـح عـدد القضايـا والحـاالت التـي تـم التحقيـق فيهـا والتحقـق مـن وجـود شـبهه مـن
عدمهـا ،كمـا تـم توضيـح عـدد الحـاالت التـي تـم احالتهـا للشـرطة.
• اصدار قرار توطين مهن السالمة والصحة المهنية في ديسمبر .2019
• يكون التطبيق على ثالث مراحل:
الموعد

نسبة التطبيق

2020

30%

2021

50%

2022

70%

• اصـدار الدليـل االرشـادي الخـاص بالقـرار ونشـره فـي موقـع الـوزارة بالتعـاون مـع فريـق وكالـة
التوطيـن وتعديـل آليـة التطبيـق لتكـون خلال السـنة.
• عقـد اجتماعـات بيـن فريـق اإلدارة وشـركات الصفـوة لتوضيـح اآلليـة ودعمهـم فـي تسـهيل
تنفيـذ القـرار.
• يهـدف القـرار لتوفيـر  18000وظيفـة علـى مـدى سـنتين  2020و 2021وسـتكون آليـة المتابعـة
عـن طريـق فريـق مشـكل مـن الـوزارة وصنـدوق تنميـة المـوارد البشـرية (هدف).

• الموقع االلكتروني للسالمة والصحة المهنية:
 موقـع الكترونـي يهـدف لرفـع التوعيـة ونشـر المعاييـر واألدلة االسترشـادية وتسـجيل العاملينوالمهتميـن بالمجـال وتقديـم االستشـارات والـرد علـى االستفسـارات وتقديـم البالغـات لمـا
يتعلـق بالسلامة والصحـة المهنيـة.

ثانيا :بيئة عمل المرأة:
القرار الوزاري الخاص بضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل:

• تـم اصـدار قـرار وزاري بضوابـط الحمايـة مـن التعديات السـلوكية في بيئة العمـل والتي تهدف
اعتبارا من
حيز التنفيـذ
ً
إلـى صيانـة خصوصيـة الفـرد وكرامتـه وحريته الشـخصية ،ودخل هـذا القرار ّ
تاريـخ  .2019/10/20ويهـدف هـذا التشـريع إلـى تحسـين بيئـة العمـل وتطويرهـا ،وجعلهـا جاذبـة
للباحثيـن والباحثـات عـن عمـل ،وحفـظ حقـوق جميع العامليـن والعامالت.
يوضـح القـرار بـأن التعديـات تشـمل« :التهديـد ،االسـتغالل ،االبتـزاز ،التحـرش ،التشـاجر ،اإلغـراء،
التحقيـر ،الشـتم ،اإليحـاء بمـا يخـدش الحيـاء ،تعمـد الخلـوة مـع الجنس اآلخر ،المسـاعدة أو التسـتر
علـى اإليـذاء» ،وان أشـكال التعـدي تتضمـن «القـول ،الفعـل ،الكتابـة ،اإلشـارة ،اإليحـاء ،الرسـم،
اسـتخدام الهاتـف ،الوسـائل اإللكترونيـة ،أو أي وسـيلة تواصـل».
• تم اصدار عدد من األدلة اإلجرائية واالسترشادية الخاصة ببيئة عمل المرأة.
البالغات التي حولت لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل  2019م
البالغات

العدد

عدد البالغات الواردة

40703

عدد البالغات التي تم إسنادها

26238

عدد البالغات المرفوضة

14465
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استقدام العمالة المنزلية
تعمـل وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة ضمـن منظومـة متكاملة لخدمـة رؤية المملكة
ونمـو وتنـوع االقتصـاد و زيـادة مسـاهمة قطـاع االسـتقدام فـي االقتصـاد .واصـدرت عـدد مـن
السياسـات والقرارات التنظيمية والتشـريعية التي كانت مؤثرة في رفع نسـبة مسـاهمة القطاع
الخـاص فـي سـوق العمـل وفـي مختلـف المناطـق .والجـدول التالـي يوضـح التسلسـل التاريخي
لقـرارات هـذه الـوزارة المؤثـرة في قطاع االسـتقدام.

ملخص القرار أو السياسة
اعتماد عقد التوسط اإللكتروني الموحد لخدمات التوسط
الستقدام عمال الخدمة المنزلية
إلزام شركات ومكاتب االستقدام بتوثيق العالقة التعاقدية مع
أصحاب العمل في مجال التوسط الستقدام العمالة المنزلية
عبر منصة مساند

5/11/1440

5/11/1440

تحديد مسؤولية استقبال العامالت المنزليات القادمات للعمل ألول مرة على مكاتب وشركات
االستقدام عن طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض

1/11/1440

تحديد مسؤولية استقبال العامالت المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة تحت مسؤولية
صاحب العمل للعامالت القادمات عن طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض

15/11/1440

5/12/1440

5/12/1440

تعديل نموذج العقد االلكتروني الموحد لخدمات التوسط
الستقدام العمالة المنزلية
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172489

14/9/1440

28/10/1440

إلزام شركات ومكاتب االستقدام باستقبال و إيواء العامالت
المنزليات الالتي قامت بالتوسط باستقدامهن خالل مدة
العقد
دليل متطلبات تأمين استقبال وايواء العمالة المنزلية لمكاتب
االستقدام
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رقم القرار

تاريخه

تاريخ تطبيق
القرار أو
السياسة

340717

215731

تحديد مسؤولية استقبال العامالت المنزليات القادمات للعمل ألول مرة و مسؤولية استقبال
العامالت المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة  ،للعامالت القادمات عن طريق مطار األمير
نايف بن عبدالعزيز بالقصيم

5/4/1441

تحديد مسؤولية استقبال العامالت المنزليات القادمات للعمل ألول مرة و مسؤولية استقبال
العامالت المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة  ،للعامالت القادمات عن طريق مطار الملك
فهد بن عبدالعزيز بالدمام

28/3/1441

دليل ضوابط العالقة التعاقدية بين الشركات ومراقبة تنفيذها

28/3/1441

أ .ملخص تنفيذي لجهود وإنجازات الشؤون العمالية
شركات ومكاتب االستقدام

المرخص لهم بممارسة نشاط التوسط في االستقدام وتقديم الخدمات العمالية
ُ
انطالقا من توجيه مجلس الوزراء بجلسـته المنعقدة بتاريخ  1426 / 8 / 1هـ بتشـكيل لجنة برئاسـة
وزيـر العمـل وعضويـة مندوبيـن مـن :كل مـن وزارة الماليـة ووزارة االقتصـاد والتخطيـط ووزارة
الشـؤون االجتماعيـة فـي حينـه تتولـى وضع تنظيم يتم بموجبه إنشـاء شـركات كبيرة لالسـتقدام،
وبنـاء عليـه صـدرت الئحـة شـركات االسـتقدام وتنظيـم اسـتقدام العمالـة للغيـر و تقديـم الخدمـات
العماليـة بقـرار وزاري رقـم  1998وتاريـخ 1432 / 6 / 29هــ.
ّ
حيـث بلغـت عـدد شـركات االسـتقدام المرخـص لهـا  42شـركة اسـتقدام  ،منهـا  32شـركة فئـة «أ»
و  10شـركات فئـة «ب» ،ويتركّـز تواجـد معظـم شـركات االسـتقدام األهليـة ( )90%فـي المناطـق
بالتوسـع
الرئيسـية الثالثة في المملكة (الرياض ،مكة المكرمة  ،الشـرقية ) ،بدأت هذه الشـركات
ّ
إلـى المـدن األخـرى مثـل جازان والقصيم والمدينة ( )10%و بفضل نمو السـوق ،تسـتمر شـركات
االسـتقدام الخاصـة بافتتـاح فـروع لهـا فـي مختلـف أرجـاء المملكـة ،يمثـل الشـكل التالـي فـروع
شـركات االسـتقدام بحسـب المنطقة .

اQ-ﺪود اﻟﺸﻤﺎﻟ2ﻴﺔ
ا.-ﻮف
3
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كما يوضح الجدول التالي عدد طلبات نقل الخدمة التي تم تنفيذها خالل عام 2019م
فيمـا بلغـت عـدد مكاتـب االسـتقدام المرخـص لهـا حتـى نهايـة الربـع الرابـع مـن عـام 2019م
 1136مكتـب اسـتقدام  ،و تتركّـز تواجـد معظـم هـذه المكاتـب فـي المناطـق الرئيسـية الثالثـة
فـي المملكـة  ،حيـث بلغـت نسـبة تواجدهـا بمنطقـة الريـاض ( )40%ومكـة المكرمـة ( )14%أمـا
المنقطـة الشـرقية ()16%

خدمات التراخيص المقدمة لعام  2019م
خدمات التراخيص
اصدار ترخيص شركة استقدام

2

اصدار ترخيص مكتب استقدام
تجديد ترخيص مكتب استقدام

484

ترقية فئة مكتب استقدام

79

التأييدات والخدمات المساندة للمرخص لهم

يوضح الجدول التالي التأشيرات التي تم تأييدها للمرخص لهم خالل عام 2019م
البند
تأشيرات للعمل في إدارة المرخص لهم

العدد لعام 2019م
مكتب استقدام

شركة استقدام

717

34

تأشيرات القطاع العام والخاص للمرخص لهم

-

165590

تأشيرات تقديم الخدمات العمالية المنزلية للغير

12397

125351
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نقل الخدمات من شركات االستقدام الى االفراد

6415

نقل الخدمات من منشاة الى أفراد

1284

مراقبة أداء قطاع االستقدام

تابعـت فـرق الرقابـة المكتبيـة أداء القطـاع مـن خلال البوابـة اإللكترونيـة للـوزارة و الخدمـات
المقدمـة للمرخـص لهـم عبـر منصـة مسـاند باإلضافـة إلـى مـا يتـم رصـدة مـن خلال الزيـارات
الرقابيـة الميدانيـة.
الجدول التالي يوضح أعداد المرخص لهم المخالفين والمخالفات التي تم ضبطها عليهم.

العدد لعام 2019م
387

نقل الخدمات من المرخص لهم

العدد لعام 2019م

مخالفات المرخص لهم

العدد لعام 2019م

مكاتب االستقدام المخالفة

 201مكتب

عدد أنواع المخالفات المرتكبة من المكاتب

 15مخالفة

مكاتب االستقدام المخالفة

 37شركة

عدد أنواع المخالفات المرتكبة من الشركات

 8مخالفة

ً
مؤقتا
إيقاف المرخص لهم

العدد لعام 2019م

ً
موقتا
مكاتب االستقدام التي تم ايقافها

 313مكتب

ً
موقتا
شركات االستقدام التي تم ايقافها

 25شركة

إشعارات المخالفات

العدد لعام 2019م

إشعارات المخالفات التي تم توجيهها لشركات
االستقدام

 173إشعار

الشكاوى على المرخص لهم

بلغـت اجمالـي الشـكاوى علـى مكاتـب االسـتقدام ( )4666شـكوى  ،بينمـا بلغـت الشـكاوى علـى
شـركات االسـتقدام 229شـكوى.

إحصائية لجنة النظر في مخالفات مكاتب وشركات االستقدام

حتـى نهايـة الربـع الرابـع مـن 2019م ،بلـغ اجمالـي عـدد الحـاالت التـي صـدر بهـا قـرار مـن اللجنـة
ً
ً
قـرارا بحـق مكاتب االسـتقدام  ،كما
تسـعة منهـا لشـركات االسـتقدام و اثنـان وثالثـون
ً
قـرارا
()41
بلغـت عـدد التظلمـات علـى قـرارت هـذه اللجنـة ( )10حـاالت تظلـم .
و تـم إحالـة حالتـان مـن اإلدارة المختصـة إلـى التفتيـش إليقـاع الغرامـات إحالـة ( )7حـاالت إلـى
اإلدارة المختصـة لمتابعـة المرخـص لـه وتزويـد اللجنـة بالبيانـات المطلوبـة .
الجدول التالي يوضح القرارات الصادرة من اللجنة لعام 2019م
البند

العدد لعام 2019م
مكتب استقدام

شركة استقدام

سحب ترخيص المرخص له

13

2

إيقاف خدمات المرخص له

13

6

عدم التجديد للمرخص له

6

-

االحتفاظ بالضمان البنكي

6

1

السحب من الضمان البنكي

13

1

الغاء الترخيص بناء على طلب المرخص له

2

1

العمالة المنزلية
خدمات الدعم والحماية للعمالة المنزلية

يتـم اسـتقبال البالغـات والشـكاوى الخاصـة بعمـال الخدمـة المنزليـة ومـن فـي حكمهـم وتقديـم
كامـل خدمـات الدعـم والحمايـة والتحقـق مـن حصـول العمالـة علـى حقوقهـم وفـق األنظمـة
والتعليمـات الخاصـة بهـم
يتـم اسـتقبال الشـكاوى وطلبـات الدعـم مـن خلال مكاتـب وشـركات االسـتقدام  ،سـفارات دول
العمالـة ،مركـز االتصـال  ،الجهـات الحكوميـة  ،وتحويـل الحـاالت األمنيـة إلـى الجهـات المختصـة.
الجدول التالي يوضح الخدمات المقدمة لعام 2019م
البند

العدد لعام 2019م

البالغات والشكاوى

490

رفع التغيب ونقل الخدمة  

197

ضبط مخالفة االحتفاظ بجواز السفر

3

حاالت نقل الجثمان

13

االستفسارات الواردة من مكاتب العمل

67

ضيافة العمالة المنزلية

تم خالل عام 2019م تطوير نظام االيواء اإللكتروني و تطوير اإلجراءات مراكز اإليواء ،وتحسـين
اداء تشـغيل دار اإليـواء الحكومـي ،حيـث يتـم اسـتضافة و إيـواء العاملات المنزليـات المتغيبـات
و الالتـي رفضـن العمـل لـدى أصحـاب العمـل ،و تقـدم لهـن خدمـات االعاشـة والرعايـة الطبيـة
وخدمـات امنيـة حتـى يتـم إنهـاء اإلجـراءات الالزمـة و إلـى أن يتم تسـليمهن للمكاتب والشـركات
التـي قامـت بالتوسـط باسـتقدامهن أو ألصحـاب العمل.
حيـث بلـغ عـدد دخـول العاملات المنزليـات إلـى مراكـز االيـواء حتـى نهايـة الربـع الرابـع مـن عـام
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2019م ) 13,374( ،عاملـة منزليـة  ،بينمـا أصبـح اعـداد العاملات المنزليـات المتواجـدات بمراكـز
االيـواء حتـى نهايـة العـام ( )298عاملـة .
سـاهمت سياسـة إلـزام شـركات ومكاتـب االسـتقدام باسـتقبال و إيـواء العاملات المنزليـات
الالتـي قامـت بالتوسـط باسـتقدامهن خلال مـدة العقـد بالحـد مـن دخـول العاملات المنزليـات
لمراكـز االيـواء التابعـة للـوزارة  ،حيـث ادى القـرار الـوزاري رقـم 172489وتاريـخ 14/9/1440هــ إلـى
تقليـص اعـداد العاملات المنزليـات المتواجـدات بمراكـز االيـواء ،والشـكل ادنـاه يوضـح تناقـص
أعداد العامالت المتواجدات في الربع الثالث و الرابع لعام  2019م مقارنة بالربع األول و الثاني
لنفـس العـام مـع انخفـاض اعـداد الدخـول الجديـد للعاملات.
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار
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المنجزات
مشروع استراتيجية قطاع االستقدام

يهـدف إلـى تحديـد رؤيـة هـذه الـوزارة و رسـالتها و أهدافهـا االسـتراتيجية لقطـاع االسـتقدام
بالمملكـة  ،وتحديـد مؤشـرات األداء الرئيسـية و إعـداد خارطـة طريـق التنفيـذ تسـتند علـى 20
مبـادرة بعمليـة تنفيـذ تفصيليـة خاصـة بهـا خلال الخمـس سـنوات القادمـة وبالتالـي تحقيـق
اسـتراتيجية قطـاع االسـتقدام.

مشروع حوكمة العالقة بين الوزارة وشركات ومكاتب االستقدام

يهـدف إلـى تعديـل وتطويـر القواعـد الخاصـة بممارسـة نشـاط االسـتقدام و تقديـم الخدمـات
العماليـة و ذلـك لصناعـة قطـاع وكالء االسـتقدام مسـتدام وفعـال مـع رقابـة عالية بجودة وسـرعة
فاعلـة  ،بـدأ هـذه المشـروع منـذ بدايـة عـام 2019م  ،تـم خاللـه عقـد عـدة اجتماعـات وورش عمـل
داخليـة وخارجيـة مـع الجهـات ذات العالقـة  ،كمـا تـم عـرض مسـودتان على العموم ألخـذ المرئيات
َ
رسـميا .ومـن المتوقـع أن يتـم
و المقترحـات المرسـلة مـن أصحـاب المصلحـة قبـل اعتمادهـا
اطالقهـا خلال الربـع الثالـث مـن عـام 2020م.

مشروع تطوير آليات الشكاوى على االستقدام

يهـدف إلـى تطويـر آليـة الشـكاوى علـى مكاتـب و شـركات االسـتقدام ،و تحويـل كافـة اإلجـراءات
عبـر نظـام إدارة الشـكاوى عبـر منصـة مسـاند

مشروع تطوير نظام إلكتروني إلدارة تشغيل دور االيواء للعمالة المنزلية

يهـدف إلـى تطويـر دور اإليـواء بمـا في ذلك تطوير اإلجراءات لمراكز اإليواء ،واسـتقبال ومغادرة
العامالت المنزليات ،وتحسـين اداء تشـغيل دار اإليواء الحكومي.

مشروع تنظيم استقبال العامالت المنزليات في المطارات الدولية واألقليمية

يهـدف إلـى تنظيـم اإلجـراء الخـاص باسـتقبال العاملات المنزليات عبـر المنافذ الدوليـة للقادمات
ً
قـرارا يلزم
للعمـل للمـرة األولـى أو القادمـات بنظـام الخـروج والعـودة ،حيـث أصـدرت هـذه الوزارة
مكاتـب وشـركات االسـتقدام باسـتقبال العاملات الالتـي قامت بالتوسـط في اسـتقدامهن حال
وصولهـن فـي المـرة األولـى  ،والقادمـات بنظـام الخـروج والعـودة اسـتقبالهن تحـت مسـؤولية
صاحـب العمـل  ،لتقديـم جـودة أعلـى ألصحـاب العمـل .المطـارات التـي تم تطبيق اإلجـراء الجديد
لالسـتقبال فيها:
 مطار الملك خالد الدولي بالرياض مطار األمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم مطار الملك فهد الدولي بالدماموكانـت هـذه الوكالـة قـد عزمـت علـى إطلاق حزمـة مـن البرامـج والمشـاريع التطويريـة خلال عـام
2019م ،إال أن مشـروع اسـتراتيجية قطاع االسـتقدام أدى إلى تأخر طرحها و من المتوقع أن يتم
طرحهـا خلال  2020م

االجتماعات وورش العمل

عقـدت عـدة اجتماعـات وورش عمـل مشـتركة انبثق منها عدة مسـتهدفات تمت خالل عام 2019م
 ،حيـث عقـد ( )25اجتمـاع تشـاركي مـع جهـات خـارج الـوزارة  )64( ،اجتمـاع تشـاركي داخـل هـذه
الـوزارة )31( ،اجتمـاع مـع أصحـاب المصلحـة بقطـاع االسـتقدام  )20( ،ورشـة عمـل فنيـة تدريبيـة
تطويريـة  )7(،ورشـة عمـل لمكاتـب االسـتقدام.
كما تمت ( )4زيارات من قبل هذه الوكالة لشركات االستقدام.

أهم التعاميم و القرارات

مؤشر قياس مدى تجاوب وتعاون المرخص لهم باالستقدام.
التحقـق مـن تطبيـق أعلـى معاييـر الرقابـة والتطويـر لنشـاط شـركات االسـتقدام مـع الجهـات ذات
العالقة
الترخيص باإلعالنات
اطالق تأشيرات العمالة المنزلية من جمهورية كينيا.
إجراءات نظام توظيف العاملين في الخارج لجمهورية اوزباكستان
تفعيل فروع شركات االستقدام.
ً
إلكترونيا.
اعتماد قبول الوثائق المصادق عليها
عدم الزام المرخص لهم بغرامات تأخير اوغندا وبنجالديش.
تعميم مؤشرات االتجار باألشخاص.
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ب .خدمات مساند

مسـاند هـو منصـة الكترونيـة تهـدف إلـى تحسـين وتطويـر قطـاع العمالـة المنزليـة فـي المملكـة
العربيـة السـعودية بتقديـم حلـول تقنيـة وخدمـات الكترونيـة مبتكـرة ومتكاملـة ،لرفـع جـودة
االسـتقدام وحفـظ الحقـوق وتنظيـم العالقـة التعاقديـة بيـن جميـع األطـراف المعنيـة و تحقيـق
أعلـى درجـات الرقابـة ،ويعتبـر نـواة التحـول اإليجابـي لخدمات االسـتقدام من خلال طرح مجموعة
مـن الحلـول التطويريـة الراميـة لتحسـين بيئـة عمـل هـذا القطـاع.
من مزايا منصة مساند :
 تجربة ميسرة ومتكاملة تمكين العمالء من تقييم اداء المكاتب رفع مستوى الجودة من خالل معايير األداء -حفظ حقوق جميع األطراف من خالل العملية التعاقدية

من أهم تحديات استقدام العمالة المنزلية:

 عـدم وجـود آليـة ضبـــط ورقابـــة لجميـــع خطـــوات ومراحـــل رحلـــة االســتقدام ممـا يـؤدي إلـىارتفـاع األسـعار و طـول االجـراءات و مـدد االسـتقدام وانخفـاض فـي مسـتوى جـودة الخدمـات
المقدمـة للعملاء
 اختلاف بنـود العقـد ممـا يـؤدي الـى عــدم وضــوح حقــوق وواجبــات كل طــرف مــن أطــرافالعالقـة ســواء العامــل أو صاحــب العمــل أو مكتــب االســتقدام.
 صعوبة اجراءات استقبال وإيواء العامالت المنزليات القادمات للعمل عبر المنافذ الدولية.مرخصين (السماسرة) يعملون في مجال االستقدام
 وجود اشخاص غير ّ -محدودية الوصول للعمالء وفقا للنطاق الجغرافي لمزودي الخدمة
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وقـد عملـت الـوزارة علـى معالجة تلـك التحديات عـن طريـق طـرح مجموعـة مبـادرات
خاصـة بالعمالـة المنزليـة تحـت مظلـة منصة مسـاند تغطي رحلة االستقدام كاملة:
ما قبل عملية االستقدام:

• أتمتـة اإلجـراءات المتعلقـة بإصـدار تأشـيرات العمالـة المنزليـة عبـر تطويـر محـرك إلكترونـي يتـم
التحقـق فيـه مـن أهليـة المتقدميـن للتأشـيرات والربـط مـع الجهـات التالية:
 المؤسسة العامة للتقاعد المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية الخدمة المدنية التنمية االجتماعية• تطبيـق ضوابـط اسـتقدام العمالـة المنزليـة بمعاييـر واضحـة للقبـول والرفـض وذلـك بهـدف
الحـد مـن عمليـات التزويـر والمتاجـرة فيهـا ،ولزيـادة تكافـؤ الفـرص للمواطنيـن فـي عمليـة إصـدار
التأشـيرة
• توعيـة األفـراد بمعلومـات االسـتقدام والخدمـات المقدمـة مـن قبـل مـزودي الخدمـة ممـا يزيد
الشـفافية والتنافسية.
• تحديـث األنظمـة والتشـريعات المتعلقـة باالسـتقدام بشـكل دوري بمـا يتوافـق مـع احتياجـات
قطـاع العمل.
• إعـادة تهيئـة مقـر إدارة االسـتقدام بالريـاض بمـا يتناسـب مـع أعلـى المعاييـر النموذجيـة لخدمـة
العملاء وذلـك باسـتخدام أحـدث التقنيـات الممكنـة لتسـهيل رحلـة العميـل ورفـع نسـبة رضـا
العملاء.

أثناء عملية االستقدام (داخليا):

• تدشـين سـوق الكترونـي شـفاف يمكـن صاحـب العمـل الراغب في اسـتقدام عمالـة منزلية من
االطلاع علـى أسـعار وخدمات مكاتب االسـتقدام
• تدشين بوابة إلكترونية متكاملة إلدارة العالقة التعاقدية بين األفراد والمكاتب/الشركات
• تطبيق عقد االستقدام الموحد إلكترونيا مما يضمن التزام جميع أطراف العالقة التعاقدية
• إطلاق خدمـة «معروفـة» السـتقدام عاملـة منزليـة معينـة مـن جمهوريـة الفلبيـن ممـا سـاهم
فـي خفـض تكلفـة االسـتقدام بنسـبة 30%
• إدارة التعامالت المالية لـ  159,742عقد عبر خيارات الدفع اإللكترونية المتعددة.
خدمة التعاقد اإللكتروني

بداية من

عدد العقود

اإلطالق التجريبي

2019-1-1

13,458

اإلطالق الرسمي

2019-7-1

146,284

أثناء عملية االستقدام (خارجيا):

• تتبـع العمليـة التعــاقدية كـــاملة لتوثيـق العقـود العمالـة المنزليـة بيـن مـكــاتب االستقـــدام
األهليـة المحليـة ومكاتـب اإلرسـال فـي الـدول المرسـلة للعمالـة،
• توفيـر صـورة أشمــل وأوضـح لسـوق العمالـة المنزليـة لـوزارة المـوارد البشـرية والتنميـة
االجتماعيـة
• منع السماسرة وحجب العمليات الغير نظامية التي قد تحدث في العالقية التعاقدية
• التفاوض مع وزارات العمل في الدول المرسلة
• تدريب وزارات العمل المرسلة والمكاتب المعتمدة والسفارات
• إدارة قائمة الحظر(مكاتب وشركات االستقدام – العمالة المنزلية
• توفير معلومات موثقة عن أصحاب العمل
• مصرح الستخدامه فقط المكاتب المعتمدة في دول اإلرسال واالستقبال
• حماية معلومات المستخدمين

وللمساهمة في تحقيق أهداف المنصة تم العمل خالل سنة  2019على :

• عقد أكثر من  100دورة تدريبة داخلية وخارجية للتعريف بالنظام وطرق استخدامه .
• اطالق نظام التوثيق االلكتروني في  10دول مرسلة للعمالة المنزلية.
• توثيق أكثر من مليون عقد عمل في النظام .
• رفع أكثر من مليون سيرة ذاتية في النظام.
• يوجد أكثر من  4500مكتب استقبال وارسال معتمدين.
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القضايا والهيئات العمالية
تسوية الخالفات العمالية:

إدارات التسوية الودية للخالفات العمالية:
ً
وديــا ،وبــــلغ عـــدد القضـايــــا
تقــوم إدارة التســويات الوديــة للخالفــات العماليــة بحــل القضايــا
الـــواردة فـــي عــــــام 2019م عـدد  17680قضيـــة ،وبلـــغ عـــدد المنتهيـة بالصلـح  1903قضيـة
والمحفوظـة والمحالـة  10010قضيـة ،وقـد تـم تحويـل الهيئات االبتدائية والنهائيـة لوزارة العدل.
ويوضـح الشـكل  27عـدد القضايـا فـي عـام 2018م مقارنـة فـي عـام 2019م.

81805

28001

10010

ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ  /اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ

12213

1903

ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ
2018

2019

ﺷﻜﻞ ) (27اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮاردة واﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻠﺢ واﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ

نظام ودي
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17680

ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎاﻟﻮاردة

كمـا أطلقـت الـوزارة نظـام ودي فـي الريـاض والشـرقية كمرحلـة أولـى وهو خدمة جديـدة تطلقها
الـوزارة ممثلـة فـي اإلدارة العامـة للتسـوية الوديـة فـي أطـار حرصهـا علـى أتمتـه إجـراءات العمل
وتقديـم الخدمـة للمسـتفيدين مـن مواطنيـن ومقيميـن ورواد االعمـال بشـكل سـريع وميسـر،
وذلـك مـن خلال تقديـم طلـب الدعـوى الكترونيـا وإمكانيـة االطلاع علـى النـص النظامـي
والعقوبـات والغرامـات المترتبـة علـى ذلـك لرفـع وعي المدعي بحقوقه ،وضمان تسـليم رسـائل
التبليـغ لجميـع األطـراف وايقـاع العقوبـات فـي حـال عـدم الحضـور وانهـاء الطلـب خلال  21يـوم
عمل .
 اهداف النظام .1إجراءات عمل موحدة لتنظيم سير عمل تقديم الدعاوى
 .3المحافظة على استمرار العالقة التعاقدية بين طرفي النزاع
 .4محاولة انهاء النزاع دون اللجوء الى القضاء ورفع مستوى الصلح
وهـو نظـام متكامـل مـع األنظمة الداخلية بالوزارة واألنظمة المتعلقة بالتسـويات الودية كأنظمة
وزارة الداخلية ووزارة العدل
 أهم مميزات نظام ودي .1منظومة عالية الشفافية
 .2الحكومة والرقابة
 .3تبادل وتكامل المعلومات
* لوحة القيادة التي يتم من خاللها الحصول على التقارير واالحصائيات
وفـي سـبيل تحقيـق اهـداف النظـام قامـت الـوزارة ممثلـة فـي اإلدارة العامـة للتسـوية الوديـة
بالتالـي:
تـم االنتهـاء مـن تدريـب عـدد ( )170موظـف وموظفـة مـن إدارات التسـوية الوديـة علـى البرنامـج
التدريبـي (مهـارات الوسـاطة وتسـوية المنازعـات) بالتعـاون مـع معهـد اإلدارة العامـة فـي المدن

التالية :الرياض ،جدة والدمام ولمدة  9أسـابيع وعلى ثالثة مراحل وذلك ضمن مشـروع التطوير
المهني لمنسـوبي التسـوية الودية
عقد اجتماع بالتعاون مع إدارة التفتيش للربط بين برنامج تمام ونظام ناجز.
إطلاق نظـام ودي بشـكل تجريبـي فـي إدارة التسـوية الوديـة بمكتب عمل الريـاض كمرحلة أولى
بتاريـخ  2مايـو  2019م وعقـدت وزارة العمـل والتنميـة االجتماعيـة ممثلـة فـي اإلدارة العامـة
تعريفيا عن الخدمة اإللكترونية للتسـوية الودية
لقاء
للتسـوية الودية بتاريخ  11ديسـمبر  2019م
ً
ً
«نظـام ودي» مـع ممثلـي سـفارات بعـض الـدول فـي المملكـة ،بحضـور عـدد مـن مسـؤولي
الـوزارة والجهـات الحكوميـة.
مستهدفات عام 2019م
المحقق

مستهدف
الربع الرابع

المحقق

مستهدف
الربع
الثالث

المحقق

مستهدف
الربع
الثاني

المحقق

مستهدف
الربع االول

% 49.8

30%

%25.5

% 25

23.4

% 21

% 23

% 17

احصائيات عام 2019م
اجمالي القضايا الواردة خالل العام  2019م

68692

إجمالي القضايا المنتهية بالصلح(نظام ودي)خالل العام
 2019م

19554

الخطوات التي اتخذتها الوزارة حتى اآلن لنقل هيئات تسوية الخالفات العمالية
لوزارة العدل:

شـرعت الوزارة في ضوء آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الموافق عليها بالمرسـوم الملكي
رقم ( م  ) 78 /بتاريخ  1428 / 9 / 19هـ بنقل هيئات تسوية الخالفات العمالية.
وتسـاهم وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة مـن خلال الربـط اإللكترونـي بيـن أنظمـة
المحاكم التشــغيلية وأنظمــة وزارة الموارد البشرية والتنميــة االجتماعيــة بمــا فـي ذلـك الدخـول
علــى خدمــات المنشــآت والخدمــات المســاندة لدعــم وزارة العــدل ،كمــا تم االجتمــاع مــع وزارة
العــدل؛ لمناقشــة مــا يمكــن لــوزارة المـوارد البشـرية والتنميــة االجتماعيــة المســاهمة فــي
توفيــره لــوزارة العــدل مــن الكــوادر البشــرية وآليــة ذلـك
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻘﻀﺎة
ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎت ﺗﺴﻮﻳﺔ
اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻧﻘﻞ ﻫﻴﺌﺎت ﺗﺴﻮﻳﺔ
اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  40ﻗﺎض
ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ وزارة
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﺳﺘﻌﺪاداً ﻻﻧﻄﻼق
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﻣﺞ
ﻧﻘﻞ ﻫﻴﺌﺎت ﺗﺴﻮﻳﺔ
اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﺿﻴﺢ
اﻟﻤﺮاﺣﻞ واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
واﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل
ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻔﺎدي
أي ارﺗﺒﺎك ﺗﺸﻐﻴﻠﻲ
ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻞ
ﻣﺸﺮوع ﻧﻘﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت
ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻓﻲ وزارة اﻟﻌﺪل
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ
اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أدوار
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﻣﻦ وزارة
اﻟﻌﺪل ووزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ  3ورش ﻋﻤﻞ
ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻺﺷﺮاف
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون
اﻹدارﻳﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل
ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ أدوار وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت
اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ
ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل
ووزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎع أوﻟﻲ
ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل
وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
دورﻳﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪم
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المشاركات واالنشطة الدولية لقطاع العمل
شـاركت الـوزارة فـي عـدد مـن االجتماعـات والمؤتمرات والمناسـبات الدولية خلال العام 2019م،
وعملـت علـى تفعيـل عـدد مـن االتفاقيـات الثنائيـة مـع بعـض الـدول ،كمـا شـاركت فـي اجتماعات
ً
الحقـا وحـدة مجموعـة
وأسسـت
مجموعـة العشـرين برئاسـة اليابـان كرئيـس مشـارك (ترويـكا)،
ّ
العشـرين للتحضيـر لتـرأس الـوزارة الجتماعـات مجموعـة عمـل التوظيـف المنبثقـة مـن مجموعـة
ً
تزامنـا مـع اسـتضافة المملكـة العربية السـعودية الجتماعات
العشـرين خلال العـام  ،2020وذلـك
وقمـة مجموعـة العشـرين.

مجموعة التوظيف بمجموعة العشرين

تسـلمت المملكـة العربيـة السـعودية فـي األول مـن ديسـمبر لعـام  2019م رئاسـة مجموعـة
وصوال للقمة الرئاسـية المقرر انعقادها بمدينة الرياض
العشـرين .وتسـتمر أعمالها طوال العام
ً
فـي شـهر نوفمبـر 2020م تحـت شـعار «اغتنـام فـرص القرن الحادي والعشـرين للجميـع» .ويندرج
تحـت أعمـال المجموعـة فـرق عمـل تعنـى بالقضايـا الماليـة واالقتصاديـة واالجتماعيـة والتنمويـة
وقضايـا التوظيـف والبطالـة .وتتولى وزارة الموارد البشـرية والتنمية االجتماعية رئاسـة مجموعة
ً
وحرصـا مـن وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة
التوظيـف بـدول مجموعـة العشـرين.
علـى قيامهـا بمهامهـا وبـاألدوار المنوطـة بهـا فـي أعمـال مجموعـة العشـرين بمـا يتوافـق مـع
مكانـة المملكـة ودورهـا فـي تحقيـق االسـتقرار االقتصـادي العالمـي ،فقد تم إنشـاء وحدة خاصة
ألعمـال مجموعـة العشـرين.
التقرير السنوي
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وتركـز مجموعـة عمـل التوظيـف تحـت رئاسـة المملكـة لعام  2020م على مناقشـة ثلاث أولويات
رئيسـية وهي:
• تهيئة الشباب لسوق العمل.
• مواكبة أنظمة الحماية االجتماعية ألنماط العمل المتغيرة.
• استخدام العلوم السلوكية في سياسات سوق العمل.
وسـيتم مناقشـة هـذه األولويـات مـع الـدول األعضـاء بمجموعـة عمـل التوظيـف لـدول مجموعـة
انتهـاء
العشـرين وبمشـاركة المنظمـات الدوليـة ذات الصلـة خلال أربعـة اجتماعـات تحضيريـة
ً
وصـوال للقمـة الرئاسـية.
باالجتمـاع الـوزاري
ً
وستكون االجتماعات لمجموعة التوظيف على النحو اآلتي:
التاريخ
االجتماع
فبراير2020-6-4
• االجتماع األول لمجموعة عمل التوظيف-جدة		
أبريل 2020-9-7
		
• االجتماع الثاني لمجموعة عمل التوظيف -الرياض
يونيو2020-9-8
		
• االجتماع الثالث لمجموعة عمل التوظيف  -جنيف
سبتمبر 2020-8-7
• االجتماع الرابع لمجموعة عمل التوظيف -الرياض
سبتمبر2020-10-9
		
• اجتماع وزراء العمل والتوظيف -الرياض
وتهـدف الـوزارة مـن خلال هـذه األولويـات لتعزيـز جهـود دول مجموعـة العشـرين فـي توظيـف
ً
ً
حظـا
تحقيقـا للهـدف المتفـق عليـه فـي 2015م بتخفيـض نسـبة الشـباب األقـل
الشـباب وذلـك
في سـوق العمل بنسـبة  %15بحلول عام 2025م .كما أن أنماط العمل الجديدة تسـتلزم التأكد
مـن مواكبـة أنظمـة الحمايـة االجتماعيـة لهـذه التغيـرات وضمـان وجـود شـبكة الحمايـة المناسـبة
للعامليـن فـي سـوق العمـل .كمـا أن الوزارة اقترحت إنشـاء شـبكة معرفية للسياسـات السـلوكية
تابعة لمجموعة التوظيف ،لكي تكون الشـبكة نقطة ارتكاز لقيادة موضوع السياسـات السـلوكية
فـي سـوق العمـل وكذلـك تبـادل المعرفـة وتشـجيع التعـاون بيـن الـدول األعضـاء ،وتبـادل أفضل

الممارسـات في التطبيقات العملية للسياسـات السـلوكية في سـوق العمل والقضايا الرئيسية
مثـل قضايـا زيـادة مشـاركة المـرأة وإدمـاج الشـباب فـي سـوق العمـل وغيرهـا مـن المجـاالت
التطبيقيـة الممكنة.
يذكـر أن أعمـال مجموعـة التوظيـف برئاسـة المملكـة انطلقـت مـن خلال اجتمـاع غيـر رسـمي فـي
مدينـة جنيـف فـي نوفمبـر لعـام 2019م وذلـك علـى هامـش الـدورة  337لمجلـس إدارة منظمـة
العمـل الدوليـة ،تسـلم فيـه فريـق الـوزارة مـن نظرائهـم فـي اليابـان رئاسـة المجموعـة للفتـرة
القادمـة.

المشاركات الدولية

ّ
مثلـت الـوزارة المملكـة العربيـة السـعودية فـي عـدد مـن المؤتمـرات الدوليـة خلال  2019وكانـت
عضـو منـاوب فـي مجلـس إدارة منظمـة العمـل الدوليـة حيـث شـاركت فـي االجتماعـات المعنيـة
التـي عقـدت فـي مـارس ويونيـو ونوفمبـر مـن العـام.
أبرز مشاركات الوزارة الدولية خالل عام :2019
المدينة

المشاركة

الفترة

جدة

استضافة االجتماع الثالث ّللجنة التوجيهية المنبثقة عن الدورة الرابعة للمؤتمر
اإلسالمي لوزراء العمل

 11-10مارس 2019م

القاهرة

ترأس المملكة للجنة اعتماد العضوية واللجنة المالية لمؤتمر العمل العربية
(الدورة )46

 21-14ابريل 2019م

جنيف

مؤتمر العمل الدولي (الدورة )108

 21-10يونيو 2019م

ماتسوياما

اجتماع وزراء العمل والتوظيف في دول مجموعة العشرين

 2-1سبتمبر 2019م

دبي

االجتماع الوزاري التشاوري الخامس لحوار ابوظبي

 17-16أكتوبر 2019م

مسقط

االجتماع الخامس للجنة وزراء العمل ولجنة وزراء التنمية االجتماعية بدول مجلس
التعاون لدول الخليج

 4-2ديسمبر 2019م

إسطنبول

المؤتمر الوزاري األول حول التنمية االجتماعية لمنظمة التعاون االسالمي

 9-7ديسمبر 2019م

عمان
ّ

اجتماع الدورة ( )39لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب

 17-15ديسمبر
2019م

الرياض

استضافة الدورة الثالثة لمنتدى المرأة العربية-الصينية

 20-19ديسمبر
2019م

اللقاءات الرسمية
تـم خلال العـام  2019عقـد عـدد مـن اللقـاءات رفيعـة المسـتوى بين معالـي الوزير وقيـادة الوزارة
مـع أصحـاب الفخامـة والمعالـي والسـعادة مـن رؤسـاء ووزراء وسـفراء دول العالـم ،وكان مـن
أهمهـا لقـاء معالـي الوزيـر مـع دولـة رئيـس الـوزراء الهنـدي بتاريـخ  29أكتوبـر.
أبرز االجتماعات الدولية التي تمت خالل عام 2019
الدولة

اللقاء

التاريخ

اثيوبيا

لقاء معالي النائب لقطاع العمل مع وزيرة العمل والشؤون االجتماعية بأثيوبيا

 7يناير 2019م

الهند

لقاء معالي الوزير مع وزير الدولة للشئون الخارجية بجمهورية الهند

 31يناير 2019م

قبرص

لقاء معالي النائب لقطاع العمل مع سفير جمهورية قبرص

 21فبراير 2019م

بنغالدش

لقاء معالي النائب لقطاع العمل مع وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي

 3مارس 2019م

كوريا

لقاء معالي النائب لقطاع التنمية مع وزير الصحة والرفاه االجتماعي

 4مارس 2019م
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سريالنكا

لقاء معالي النائب لقطاع العمل مع سفير جمهورية سريالنكا

 28مارس 2019م

العراق

لقاء معالي النائب لقطاع العمل مع سفير جمهورية العراق

 28مارس 2019م

األمارات

لقاء معالي الوزير مع وزير الموارد البشرية والتوطين باألمارات

 13ابريل 2019م

الكويت

لقاء معالي الوزير مع وزير الدولة للشؤون االقتصادية بدولة الكويت

 13ابريل 2019م

مصر

لقاء معالي الوزير مع وزير القوى العاملة بجمهورية مصر

 14ابريل 2019م

العراق

لقاء معالي الوزير مع وزير العمل والشؤون االجتماعية بجمهورية العراق

 14ابريل 2019م

سلطنة
عمان

لقاء معالي الوزير مع وزير القوى العاملة بسلطنة عمان

 14ابريل 2019م

اثيوبيا

لقاء معالي النائب لقطاع العمل مع سفير جمهورية اثيوبيا

 7مايو 2019م

السودان

لقاء معالي النائب لقطاع العمل مع سفير جمهورية السودان

 14مايو 2019م

المانيا

لقاء معالي النائب لقطاع العمل مع سفير جمهورية المانيا

 20مايو 2019م

المانيا

لقاء معالي النائب لقطاع التنمية مع سفير جمهورية المانيا

 20مايو 2019م

نيبال

لقاء معالي النائب لقطاع العمل مع سفير جمهورية نيبال

 7يوليو 2019م

النمسا

لقاء معالي النائب لقطاع التنمية مع سفير جمهورية النمسا

 29يوليو 2019م

الهند

لقاء معالي النائب لقطاع التنمية مع سفير جمهورية الهند

 31يوليو 2019م

الفلبين

لقاء معالي الوزير مع معالي وزير العمل والتوظيف بجمهورية الفلبين

 31أغسطس
2019م

بنغالديش

لقاء معالي النائب لقطاع العمل مع وزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي
بجمهورية بنغالديش

 18سبتمبر
2019م

بريطانيا
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معالي النائب لقطاع العمل ومعالي النائب لقطاع التنمية واألمين العام لمجلس
شؤون االسرة مع رئيس الوزراء البريطاني لحرية الدين والمعتقد اللورد  /احمد
اوف ويمبلدون

 19سبتمبر
2019م

لقاء معالي النائب للعمل مع وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية

 17أكتوبر 2019م

لقاء معالي النائب للعمل مع سعادة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة

 17أكتوبر 2019م

باكستان

لقاء معالي النائب للعمل مع وزير الدولة الباكستاني للعاملين المغتربين وتنمية
الموارد البشرية

 17أكتوبر 2019م

افغانستان

لقاء معالي النائب للعمل مع وزير العمل والشؤون االجتماعية االفغاني

 17أكتوبر 2019م

الهند

لقاء معالي النائب للعمل مع سفير جمهورية الهند

 20أكتوبر 2019م

كينيا

االجتماع مع وفد رفيع المستوى من جمهورية كينيا

 30أكتوبر 2019م

فنلندا

لقاء معالي النائب لقطاع التنمية مع معالي األمين الدائم لوزارة الشؤون
االجتماعية والصحة الفنلندية

 26نوفمبر 2019م

الهند

االردن

لقاء معالي الوزير مع معالي وزير الشؤون االجتماعية بمملكة األردن

17ديسمبر 2019م

اجتماعا اللجان المشتركة
عقـدت الـوزارة خلال العـام  2019في مدينة الرياض عدد من اجتماعات اللجان المشـتركة شـملت
أعمـال اللجـة الفنيـة السـعودية-الفلبينية بتاريـخ  13نوفمبـر ،واعمـال اللجنـة الفنيـة السـعودية-
البنجالدشـية بتاريـخ  27نوفمبـر .كمـا شـاركت الـوزارة فـي أعمـال اللجنـة السـعودية-الكورية
المشـتركة بتاريـخ  30أكتوبـر ،واجتماعـات مجموعـة العمـل السـعودية األذربيجانيـة بتاريـخ 12
ديسـمبر ،وأعمـال اللجنـة السـعودية-األردنية خلال الفتـرة  19-18ديسـمبر.
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الوضع العام لوظائف الخدمة المدنية

75

التقرير السنوي
2019

الوضع الراهن
 1/ 3أنشطة الوزارة التنفيذية:
 1/1/3تقييم وتحليل الوظائف وإجراءات التصنيف:

ً
انطالقـا مـن متابعـة الـوزارة للتطـورات والمتغيـرات فـي مجـال تصنيـف الوظائـف ،والعمـل
علـى تطويـر أو تعديـل أو تأكيـد الضوابـط والقواعـد التصنيفيـة بهـا ،ولمواكبـة هـذه التطـورات
والمتغيـرات ،وإجـراء الدراسـات المختلفـة (مكتبية ،وميدانية) في مجـال تصنيف الوظائف ،كذلك
دعـم وتمكيـن الجهـات الحكوميـة مـن القيـام بإجـراءات التحويـر والتصنيـف ،فقـد تـم خلال العـام
المالـي 1441/1440هــ إنجـاز مـا يلـي:
 تمكيـن وتقديـم الدعـم للجهـات بإجـراءات تحويـر الوظائـف ،وتخفيـض المراتـب ،وفـق الضوابـطالمتفـق عليهـا بيـن الوزيـر ووزيـر المالية.
ً
وفقـا
 تمكيـن وتقديـم الدعـم للجهـات فـي إجـراءات صـرف البـدالت والمكافـآت لمنسـوبيهالشـروط وضوابـط الصـرف المقـررة.
 تمكيـن وتقديـم الدعـم للجهـات فـي إجـراءات منـح الدرجـات اإلضافيـة للمشـمولين بالئحـةً
وفقـا لشـروط وضوابـط منـح الدرجـات اإلضافية
الوظائـف الصحيـة ،والئحـة الوظائـف التعليميـة،
المقـررة.
 عقـد ورش عمـل ألكثـر مـن ( )35جهـة حكوميـة للتدريـب علـى إجـراءات التحويـر ،والتخفيـض فـينظـام (تدقيـق بيانـات ومتغيـرات الوظائف).
 عقـد ورشـة عمـل بمشـاركة ممثلـي المركـز الوطنـي للمحفوظـات والوثائـق حـول التصانيـفالمطبقـة لـدى الـوزارة ،لالسـتفادة منهـا فـي مشـروع تصنيـف الجهـات الحكوميـة لـدى المركـز.
 عقـد ورش عمـل بمشـاركة عـدد مـن الجهـات الحكوميـة حـول تطبيـق قواعـد التصنيـف في ضوءالتقرير السنوي
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الالئحـة التنفيذيـة للموارد البشـرية.
 إقامـة ورشـة التصنيـف الموحـد للتخصصـات والمسـتويات التعليميـة ،بمشـاركة وزارة التعليـموالجهـات ذات العالقـة.
 المشـاركة فـي ( )12ملتقـى وورشـة عمـل نظمتهـا الجهـات الحكوميـة ،ولهـا عالقـة بتصنيـفالوظائـف والمزايـا الماليـة.
 المشاركة في ( )14لجنة مؤقتة ،مشكلة من عدة جهات حكومية ألداء مهمة مؤقتة. اجتماعات اللجان الدائمة للتصنيف ،والتحوير ،والرواتب ،والبدالت بالوزارة:ً
اجتماعا.
 اللجنة الدائمة للمؤهالت العلمية والبرامج اإلعدادية ()55ً
اجتماعا.
 لجنة تحوير وتخفيض الوظائف ()24ً
اجتماعا.
 لجنة البدالت ()20 لجنة ترميز البدالت ( )9اجتماعات. لجنة وظائف مباشرة األموال العامة ( )6اجتماعات. لجنة بدالت الوظائف الصحية (التميز ،الندرة ،اإلشراف ،التدريب) ( )6اجتماعات. لجنة بدالت الوظائف الدبلوماسية ( )8اجتماعات.ً
استفسارا.
 إحصائية منصة االستفسارات ذات العالقة ()2021 تحديث ( )5سالسل فئات وظيفية بدليل تصنيف الوظائف. المؤهلات العلميـة ،والبرامـج اإلعداديـة ،والتدريبيـة التـي تـم تصنيفها خالل الفتـرة على النحوالتالي:
دبلوم بعد
الثانوية

البكالوريوس

دبلوم بعد
البكالوريوس

الماجستير

الدكتوراه

الدورات
التدريبية

65

300

48

250

34

32

 العمليات اإلجرائية التي تمت في نظام تدقيق بيانات ومتغيرات الوظائف خالل الفترة:تحوير الوظائف
الممكنة

تحوير وظائف من قبل
الوزارة للوظائف غير الممكنة

تعديل رقم وظيفة

تعديل مالك
وظيفة

خفض وظيفة

1989

582

81

1099

228

 إعادة تأهيل الخريجين: تصنيـف البرامـج التأهيليـة اآلتيـة (سـحب الـدم ،مكافحـة العـدوى ،التعقيـم ،الترميـزالطبـي مسـاعد طبيـب أسـنان ،مسـاعد تمريـض) ،لغـرض إعـادة تأهيـل خريجـي البكالوريـوس من
طالبـي العمـل علـى قوائـم جـدارة.
 موائمـة الوظائـف بدليـل تصنيـف الوظائـف مـع دليـل المهـن الموحـد الخـاص بالهيئـةالعامـة لإلحصـاء ،ألجـل عكسـه علـى البوابـة الوطنيـة للتوظيـف.
 المشاركة في إعداد التصنيف السعودي الموحد للمهن. تصحيح بيانات الوظائف في نظام الوظيفة العامة إلطالق برنامج جدارة بنسخته الخامسة. المشـاركة فـي إعـداد دليـل التصنيـف السـعودي الموحـد للمسـتويات والتخصصـات التعليميـةالمكلفـة بإعـداده وزارة التعليـم ،بمشـاركة عـدة جهـات حكوميـة.
 توحيد رموز التخصصات في أنظمة الوزارة. ربط إجراءات دليل تصنيف الوظائف بنظام (مسار) للترقيات. موائمة تخصصات جدارة مع دليل التخصصات بالهيئة العامة لإلحصاء. تقديم الدعم لتصحيح وظائف وزارة النقل ،وفق الهيكل التنظيمي المعتمد. تقديم الدعم لتصحيح وظائف وزارة الحج. إنجاز مهام تصحيح أوضاع موظفي هيئة اإلذاعة والتلفزيون. التطبيق التجريبي لتصنيف الوظائف المطور على منسوبي الوزارة وتحديد تحديات التطبيق. المشاركة في تحديث البوابة االلكترونية للوزارة(.دليل تصنيف الوظائف)(ساللم الرواتب). البدء بالعمل على مشروع تطوير الئحة الحقوق والمزايا المالية المشاركة في دراسة التحويل من التاريخ الهجري إلى التاريخ الميالدي. العمل على تطبيق األنظمة اآللية التالية: منصة مرصد البدالت والمكافآت والتعويضات. -نظام البدالت.

 2/1/3تحوير الوظائف (*):

وافقـت الـوزارة  -مـن خلال لجنـة تحويـر الوظائـف  -علـى تحويـر مسـمى عـدد مـن الوظــائف
التـي طلبـت الجهـات الحكوميـة تحويرهـا ألسـباب تنظيميـة في عدد من المجموعـات العامة وفق
االتي:
عدد الوظائف المحـورة

المجموعات التصنيفية

عدد الوظائف المحـورة

المجموعات التصنيفية

اإلدارية والمالية

279

العمليات

59

التخصصية

175

التعليمية

13

اإلدارية المعاونة

147

الدينية

10

الفنية والفنية المساعدة

72

الحرفية

9

الثقافية واالجتماعية

64

وظائف المستخدمين

198
1026

اإلجمـــــــــالـــــــــــي

بلـغ إجمالـي عـدد الوظائـف التـي تمـت الموافقـة علـى تحويرهـا ( )1.026وظيفـة بسـلم
رواتـب الموظفيـن العـام وسـلم رواتـب المسـتخدمين ،معظمها في المجموعـة العامة للوظائف
اإلدارية والمالية بنسـبة ( )% 27.2يليها وظائف المسـتخدمين بنسـبة ( ،)% 19.3ثم المجموعة
العامـة للوظائـف التخصصيـة بنسـبة ( ،)% 17ثـم المجموعـة العامـة للوظائـف اإلداريـة المعاونة
بنسبة ( ،)% 14.3والنسبة المتبقية ( )% 22.2هي في بقية المجموعات التصنيفية للوظائف
(العمليـات ،الثقافيـة واالجتماعيـة ،التعليميـة ،الدينيـة ،الفنيـة والفنية المسـاعدة ،الحرفية) .وقد
أسـهم هـذا اإلجـراء فـي تلبيـة متطلبـات الجهـات الحكوميـة فـي عـدد من األنشـطة التـي ال تقبل
التأجيـل إلـى مناقشـات الميزانيـة التاليـة ،كمـا أسـهم فـي الحـد مـن طلبات إحـداث الوظائف.
(*) تم تمكين الجهات الحكومية من اعمال التحوير وفقا لالئحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية اعتبارا من 1440/9/11هـ.
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الوظائف المحورة حسب المجموعات التصنيفية
اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ 17%

وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ 19%

اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 1%

اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ 1%
اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة 7%
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 1%
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 6%

اﻹدارﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 27%

اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ 14%

 3/1/3التوظيف:

يتـم شـغل وظائـف الخدمـة المدنيـة وفقـا لمبـدأ الجـدارة الـذي نصـت عليـه المـادة (األولـى)
مـن نظـام الخدمـة المدنيـة (الجـدارة هي األسـاس في اختيـار الموظفين لشـغل الوظيفة العامة)
وقـد اعتمـدت الـوزارة آليـات واضحـة لتطبيـق هـذا المبـدأ علـى شـغل جميـع الوظائف المشـمولة
بسـلم رواتـب الموظفيـن العـام (للمرتبـة العاشـرة فمـا دون) ،وسـلم رواتب الوظائـف التعليمية،
وسـلم رواتـب الوظائـف الصحيـة ،عنـد طلـب الجهـات الحكوميـة شـغل وظائفهـا الشـاغرة ،وتطبق
ً
بـدءا مـن (نظـام جـدارة) وهـو نظـام يبـدأ االجـراء فيـه مـن
الـوزارة منظومـة توظيـف آليـة كاملـة
الجهـة الحكوميـة بطلـب شـغل الوظائـف وأداة تصنيـف للمؤهلات وإعالنـات واضحـة للجميـع
تتيـح للسـعوديين الراغبيـن والراغبـات فـي العمـل بالقطـاع الحكومـي التقـدم لشـغل أي مـن
الوظائـف التـي تعلـن عنهـا الجهـات الحكومية ،وخالل العام المالـي 1441 /1440هـ ووفقا للتوجه
االسـتراتيجي للـوزارة بتمكيـن الجهـات الحكوميـة تـم تطويـر نظـام (جـدارة تمكين) وقامـت الجهات
التقرير السنوي
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ً
ً
وظيفيا ،كما قامـت الوزارة بتدريب مختصي
إعالنا
الحكوميـة باسـتخدام هـذا النظـام وتنفيـذ ()60
المـوارد البشـرية فـي( )62جهـة حكوميـة علـى هـذا النظـام مـن خلال نظـامجـدارة ،كمـا اسـتمرت
التحسـينات علـى نظام(جـدارة تمكيـن ) بمـا يلبـي احتياجـات الجهـات الحكوميـة ،ويتماشـى مـع
ممارسـات المـوارد البشـرية ضمـن االطـار التنظيمـي لذلـك ،وقامـت الوزارة في هـذا المجال بما
يلـي :
أ) شغل الوظائف عن طريق الترشيح:
تـم خلال العـام المالـي 1441 /1440هــ معالجـة الحـاالت التـي تطالـب بتحسـين مسـتوياتها
الوظيفية في المجال الصحي ،والتعليمي ،واإلداري ،وكذلك الترشيح على الوظائف المستثناة
ً
مواطنـا ومواطنة
فـي عـدد مـن الجهـات الحكوميـة. وقـد تـم خالل فتـرة التقريـر ترشـيح ()13.134
لشـغل الوظائـف التعليميـة وغيـر التعليميـة (فـي كافـة مناطـق المملكـة) والتـي أعلنـت عنهـا
سـواء عـن طريق المفاضلة أو التوظيف المباشـر ،من بينهم ()6.514
الـوزارة والجهـات الحكوميـة
ً
ً
مرشـحا مـن الرجـال بنسـبة ( ،)% 49.6و ( )6.620مرشـحة مـن النسـاء بنسـبة ( .)% 50.4وتـم
اسـتكمال إجـراءات ترشـيحهم عـن طريـق فـروع الـوزارة.

 - 2المرشحون حسب نوعية الوظائف :

 -1المرشحون حسب الدرجة العلمية :
النـــــــــــوع

الدرجة العلمية

رجــــــــال

دكتوراه وماجستير

136

168

304

تعليميـة

4,917

5,409

الجامعية

6,056

6,372

12,428

دون الجامعية

322

80

402

اإلجمـــــالي

6,514

6,620

13,134

الدراسات العليا
والجامعات

نساء

رجال

المجموع

نوعية الوظـائف

النـــــــوع
نســــــــاء

ً
مرشـحا مـن
معظـم المرشـحين هـم مـن حملـة المؤهلات الجامعيـة ،حيـث بلـغ عددهـم ()12.428
الرجـال والنسـاء ،يمثلـون مـا نسـبته ( )% 94.6مـن المرشـحين ،يليهـم مـن لديهـم مؤهالت دون
ً
مرشـحا بنسـبة ( ،)3.1%أمـا المرشـحون مـن حملـة الدكتـوراه
الجامعيـة حيـث بلـغ عددهـم ()402
والماجسـتير فقـد بلغـت نسـبتهم (.)% 2.3

المرشحون حسب الدرجة العلمية:

1,597

1,211

2,808

اإلجمــالي

6,514

6,620

13,134

ً
مرشـحا مـن الرجـال والنسـاء يمثلـون ما
بلـغ عـدد مـن رشـحوا علـى الوظائـف التعليميـة ()10.326
نسبته ( )% 78.6من إجمالي المرشحين ،فيما بلغ عدد من رشحوا على الوظائف غير التعليمية
ً
مرشـحا من الرجال والنسـاء يمثلون ما نسـبته ( )% 21.4من إجمالي المرشـحين.
()2,808

المرشحون حسب نوعية الوظائف

ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
6000

رﺟﺎل
7000

215380390

3000

3500

80

168
136

322

دون ﺟﺎﻣﻌﺔ

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ

1750

4500
215380390

6372

5409

4917

5250

6056

10,326

غير تعليمية (صحية وإدارية
وغيرها )

ﻏﻴﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻧﺴﺎء

المجمــوع

1211

ﻧﺴــﺎء

1597

رﺟــﺎل

1500
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- 3إنهاء إجراءات المرشحين بحسب الفرع
الفرع

توزيع المرشحين من الفروع في مختلف المناطق

عدد المرشحين

المجموع

رجال

نساء

1,312

1,657

2,969

مكة المكرمة

1,666

1,643

3,309

المدينة المنورة

727

703

1,430

القصيم

609

461

1,070

المنطقة الشرقية

636

694

1,330

عسير

416

433

849

تبوك

163

209

372

حائل

219

188

407

الحدود الشمالية

47

42

89

جازان

401

285

686

الرياض

نجران

88

82

170

الباحة

162

137

299

الجوف

68

86

154

اإلجمالــي

6,514

6,620

13,134

حيـث بلـغ عـدد مـن تـم انهـاء إجـراءات ترشـيحهم مـن فـرع الـوزارة بمنطقـة مكـة المكرمـة ()3,309
ً
ً
مرشـحا بنسـبة
مرشـحا يشـكلون مـا نسـبته ( ،)% 25.2يليـه فـرع منطقـة الريـاض بـــ ()2.969
ً
مرشـحا بنسـبة ()6.5%
( ،)% 22.6يليـه فـرع منطقـة عسـير بــ ()849
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80

3309
2969

1330

686
299

4.7

372

849

1070

1430

ب) شغل الوظيفة عن طريق النقل:

ً
ً
ومسـتخدما ،سـواء داخـل الجهـة الحكوميـة ،أو إلـى
موظفـا
وافقـت الـوزارة علـى نقـل ()5.482
جهـة حكوميـة أخـرى ،علـى وظائـف فـي مختلف السلالم الوظيفيـة (الموظفين العـام  -الوظائف
التعليميـة  -الوظائـف الصحيـة  -أعضـاء هيئـة التدريـس والمحاضريـن والمعيديـن  -القضـاة -
النيابـة العامـة  -أعضـاء هيئـة التدريـب بالمؤسسـة العامـة للتدريـب التقنـي والمهنـي  -الوظائف
الدبلوماسـية  -المسـتخدمين).

ج) شغل الوظائف عن طريق الترقية والتعيين:

أ-التعيين على المرتبتين (م  / 14م :)15
ً
موظفا (بالمرتبة
قامت الوزارة خالل العام المالي 1441 /1440هـ بدراسـة تعيين ()111

ً
ً
ً
وزيرا
موظفـا (بالمرتبة  )14من بينهم ()54
سـفيرا ،وتعييـن ()250
 15او مـا يعادلهـا) بينهـم ()17
ً
مفوضا.
ً
موظفـا
ب -الترقيـة للمراتـب مـن (م 2ــــــــــ م  :)13تـم خلال فتـرة التقريـر ترقيـة ()42,755
وموظفـة مـن المرتبـة ( )13 - 2وفـق الجـدول التــــــالــــــــي:
المــــرتبــــة

العـــــدد

م 13

507

م 12

924

م 11

1,604

م 10

2,973

م9

4,657

م8

9,365

م7

10,835

م6

6,348

م5

4,302

م4

751

م3

409

م2

80

المجموع

42,755

ً
ً
موظفا
موظفا تمت ترقيتهم إلى المراتب العليا (م - 11م ،)13و ()34.178
من بينهم ()3.035
تمـت ترقيتهـم إلـى المراتـب (م 6ـــــــ م ،)10أمـا المرقـون إلـى المراتـب (م 2ـــــــــــ م )5فقـد بلـغ
ً
موظفا.
عددهـم ()5.542

المرقون على المراتب (م 2ــــــــــــ م)13

د) ذوو الشهداء:
 تـم اإلطلاق الفعلـي لنظـام (ذوو الشـهداء ومـن فـي حكمهـم) والـذي يتيـح معالجـة طلبـاتً
آليـا عـن طريـق الربـط مـع جهـات الشـهيد والجهـات المسـتقبلة لطلبـات
توظيـف ذوي الشـهداء
التوظيـف ،وتـم التعميـم علـى جميـع الجهـات بتوقـف الـوزارة عـن اسـتقبال المعاملات الورقيـة.
 إطلاق ورش عمـل لتدريـب جهـات الشـهيد علـى نظـام (ذوو الشـهداء ومن فـي حكمهم) بواقع( )4ورش تدريبية.
 إطلاق ورش عمـل لتدريـب الجهـات المسـتقبلة لطلبـات التوظيـف علـى نظـام (ذوو الشـهداءومـن فـي حكمهـم) لــ ( )6جهـات توظيـف.
 استكمال إعادة معامالت المصابين المخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (.)126ه) شغل الوظائف التي يتعذر شغلها بسعوديين:
تـم إنهـاء عقـود ( )1,856غيـر سـعودي ،فـي حيـن تـم التعاقـد مـع ( )459غيـر سـعودي مـن الرجـال
ً
وفقـا للتفصيـل التالـي:
والنسـاء علـى وظائـف تعـذر شـغلها بسـعوديين
• ( )425غير سعودي على وظائف ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
• ( )14غير سعودي على وظائف في سلم الوظائف الصحية.
• ( )20غير سعودي على وظائف مختلفة.
• كمـا تـم إطلاق برنامـج التوطيـن اإللكترونـي بتاريـخ 1440/11/7هــ ،للتعاقـد ،وتجديـد عقـود غيـر
السـعوديين ،ومنـح الجهـات الحكوميـة صالحيـة الدخـول علـى البرنامـج إلدارة طلبـات التعاقـد،
وتجديـد العقـود ،وعقـدت ورشـة عمـل للجهـات الحكوميـة للتعريـف بالبرنامـج ،فيمـا تعمـل الوزارة
ً
حاليـا على مــــــــــا يلــــــــــي- :
•المراحل األخيرة من انتهاء الربط مع وزارة الداخلية إلصدار وتجديد العقود بشكل آلي.
•البدء بوضع خطط اإلحالل مع الجامعات ووزارة الصحة.
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(المبتعثون والمتدربون بالخارج والموفدون للدراسة بالداخل حسب المجال الدراسي)
 4/1/3التدريب واالبتعاث (*):

عقـدت لجنـة تدريـب وابتعـاث موظفـي الخدمـة المدنيـة خلال فتـرة التقريـر( )5اجتماعـات،
إضافـة إلـى مناقشـات اللجـان الفرعيـة المنبثقـة عـن اللجنـة الرئيسـية فـي المجـاالت التـي تقـع
تحـت صالحيـات اللجنـة حـول كل مـا لـه عالقـة باالبتعـاث للدراسـة بالخـارج ،واإليفـاد للدراسـة
بالداخـل والتدريـب داخـل وخـارج المملكـة ،حيـث تمـت الموافقـة علـى اعتمـاد ( )5برامـج تدريبيـة،
وفيمـا يلـي أبـرز القـرارات - :
أوال /االبتعاث للدراسة بالخارج:
ً
ً
مبتعثـا للدراسـة بالخـارج ،مـن ( )30جهـة حكوميـة ،لدراسـة
وافقـت اللجنـة علـى ابتعـاث ()83
( )7درجـات علميـة (البكالوريـوس ،الماجسـتير ،الدكتـوراه ،الزمالـة الطبيـة ،شـهادة االختصـاص،
ً
تخصصـا فـي المجـاالت الدراسـة المختلفـة،
التخصـص الدقيـق ،التخصـص الطبـي) ،ولــ ()60
موزعيـن علـى ( )9دول.
ً
ثانيا  /التدريب خارج المملكة:
وافقـت اللجنـة علـى تدريـب ( )200موظفـا بالخـارج ،مـن ( )21جهـة حكوميـة ،للتدريـب فـي ()8
مجـاالت (إداريـة وماليـة ،لغـات ،طبيـة وصحيـة ،هندسـية ،حاسـب آلـي ،قانونيـة وتخصصيـة
طبيعيـة وبيئيـة ،فنيـة ومهنيـة) ،موزعيـن علـى ( )9دول.
ً
ثالثا  /االيفاد للدراسة بالداخل:
ً
موفـدا للدراسـة بالداخـل ،مـن ( )30جهة حكومية لدراسـة ()7
وافقـت اللجنـة علـى إيفـاد ()1.060
درجـات علميـة (دبلـوم بعـد الثانويـة ،البكالوريـوس ،الدبلـوم بعـد الجامعـة ،الماجسـتير الدكتـوراه،
ً
تخصصـا ،موزعيـن علـى ( )40جهـة تعليمية.
الزمالـة الطبيـة ،شـهادة االختصـاص) ،ولــ ()35
(*) ُمكنت الجهات الحكومية من أعمال التدريب واالبتعاث وااليفاد اعتباَ را من تاريخ 1440 /09 /11هـ .
 لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية سابقاً برئاسة معالي وزير الخدمة المدنية سابقاً وعضوية وزارة المالية  -وزارة االقتصاد والتخطيط  -وزارة التعليموزارة العمل والتنمية االجتماعية سابقاً  -معهد اإلدارة العامة  -المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني).
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المجــــال

المبتعثون
للدراسة خارج
المملكة

المتدربون خارج
المملكة

الموفدون
للدراسة داخل
المملكة

المجموع

طب وصحة

26

13

552

591

إدارية ومالية

22

88

143

253

حاسب آلي

5

1

24

30

قانونية وتخصصية

17

3

21

41

تربوية

0

0

187

187

هندسية

5

42

17

64

اجتماعية

0

0

1

1

زراعية

4

0

2

6

طبيعية وبيئة

2

14

28

44

فنية ومهنية

0

7

15

22

لغات

1

32

0

33

دينية وثقافية

0

0

69

69

إحصاء

1

0

1

2

اإلجمــالـي

83

200

1060

1343

بلـغ عـدد مـن ابتعثـوا فـي مجـال علوم الطب والصحة ما نسـبته ( )% 31.3و( )% 26.5في مجال
العلـوم اإلداريـة والماليـة ،مـن إجمالـي المبتعثيـن ،و( )% 44ممـن تدربـوا فـي مجـال العلـوم
اإلداريـة والماليـة ،و( )% 21فـي مجـال العلـوم الهندسـية ،فـي حيـن بلـغ مـن أوفـدوا فـي مجـال
علـوم الطـب والصحـة مـا نسـبته ( )% 52.1مـن إجمالـي الموفديـن بالداخـل.
 -المبتعثون والمتدربون في الخارج والموفدون للدراسة بالداخل

 5/1/3تاركوا الخدمة والمحققة خدماتهم من منسوبي القطاع الحكومي:

ً
موظفـا
بلـغ عـدد تاركـي الخدمـة ممـن يشـغلون وظائـف ثابتـة فـي ميزانيـة الدولـة ()20.461
ً
ً
وفقـا للتفصيـل التالـي:
ومسـتخدما خلال فتـرة التقريـر،
اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻮن ﻟﻠﺪراﺳﺔ
ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
83

رجال

4788

3778

1132

2204

11902

نساء

1374

3983

262

499

6118

المجموع

6162

7761

1394

2703

18020

رجال

1185

127

158

286

1756

نساء

588

16

21

59

684

المجموع

1773

143

179

345

2440

رجال

5973

3905

1290

2490

13658

نساء

1962

3999

283

558

6802

المجموع

7935

7904

1573

4048

20460

الفئة
اﻟﻤﺘﺪرﺑﻮن ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
14.9%

الموظفون
(*)

المستخدمون

المجموع

اﻟﻤﻮﻓﺪون ﻟﻠﺪراﺳﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
78.9%

بلوغ السن

تقاعد مبكر

استقالة

أسباب أخرى
(**)

إجمالي ترك
الخدمة

وقامـت الـوزارة بتسـوية اسـتحقاقات المتقاعديـن وتاركـي الخدمـة وإرسـالها للمؤسسـة العامـة
ً
ً
علما
وفقا لنظام التقاعـد المدني.
للتقاعـد ،السـتكمال إجـراءات صـرف اسـتحقاقاتهم التقاعديـة،
ومكنت الجهـات الحكومية من الرفع
بأنـه ألغيـت المعاملات الورقيـة فـي إجراءات تحقيق الخدمةُ ،
ً
آليـا عـن طريـق (نظـام بيـان) لتحقيـق خدمة منسـوبيها ممن أنهيـت خدماتهم.
(*) تشمل الساللم الوظيفية التالية (الموظفين العام  -الصحية  -التعليمية  -أعضاء هيئة التدريس بالجامعات  -القضاة  -النيابة العامة -
الدبلوماسية  -سلم أعضاء هيئة التدريب التقني والمهني).
(**) يشمل (الفصل أثناء سنة التجربة ،إنهاء الخدمة للعجز الصحي ،إنهاء الخدمة للغياب ،الفصل التأديبي ،اإلعفاء من الخدمة ،الوفاة).
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 :2/3أنشطة الوزارة الرقابية:

15

7935

7.7

38,6

تقوم الوزارة بالرقابة على إجراءات الجهات الحكومية في عدة مجاالت ،منها- :
أ  -الرقابـة علـى تطبيـق الجـدارة كأسـاس لشـغل الوظيفـة العامـة المشـمولة بنظـام الخدمـة
المدنيـة.
ب  -الرقابـة علـى تطبيـق تكافـؤ الفـرص الوظيفيـة المتاحـة لجميـع المواطنيـن والمواطنـات مـن
الحاصليـن علـى التأهيـل المناسـب للوظائـف الحكوميـة المدنيـة المشـمولة بالتقاعـد المدنـي
والمعتمـدة بالميزانيـة العامـة للدولـة ،التـي تقوم الجهات الحكومية بشـغلها بالتعيين أو الترقية،
أو النقـل.
ج  -التأكـد مـن دقـة وشـمولية السـجل الوظيفـي لـكل موظـف وموظفـة وحفظـه بقاعـدة
المعلومـات بالـوزارة.
د  -الرقابـة الالحقـة مـن خلال مراجعة دقيقـة للقرارات اإلدارية المتعلقة بالموظفين والموظفات
الصـادرة مـن الجهـات الحكوميـة ،بمـا فـي ذلـك المؤسسـات والهيئـات العامـة والصناديـق
المشـمولة وظائفهـا بنظـام التقاعـد المدنـي ،سـواء كانـت وفـق اختصاصهـا المعطـى لهـا
بأنظمتهـا ،أو حسـب التفويـض الممنـوح للـوزارة.

 1/2/3المراجعة الالحقة:

قامـت الـوزارة بمراجعـة التداخـل فـي الخدمـة ،والتكليـف ،ودراسـة المؤهلات العلميـة
والمالحظـات علـى التعييـن .وسـاهم برنامـج (توثيـق) فـي تقليـص القـرارات مـا عـدا الطلبـات
التـي يتطلـب وضعهـا دراسـة مـن قبـل المختصيـن بالـوزارة.

 2/2/3التوثيق:
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فـي مجـال توثيـق وحفـظ القـرارات والوثائـق المتعلقـة بالوظائـف ،وموظفـي الجهـات الحكوميـة
قامـت الـوزارة خلال العـام المالـي 1441 /1440هــ بمـا يلـي:
•تسـجيل الوظائـف المحدثـة والمعدلـة بميزانيـة الدولـة عبـر برنامـج آلـي وربطـه بكافـة الجهـات
الحكوميـة.

ً
قـرارا لعمليـات المـوارد البشـرية فـي الجهـات الحكوميـة عبر برنامـج (توثيق)
•تسـجيل ()149,369
اآللـي ،والـذي يتوفـر علـى بوابـة الخدمـة المدنيـة وتسـتخدمه الجهـات الحكوميـة فـي عمليـات
(التعييـن ،والترقيـة ،والنقـل ،وإنهـاء الخدمـة ،والتكليـف ،واإلعـارة) وغيرهـا ،وتتـم مراجعتهـا
ً
وفقـا للتفصيـل التالــي- :
واعتمادهـا مـن قبـل المختصيـن بالـوزارة قبـل توثيقهـا
القرارات

العدد

القرارات

العدد

القرارات

العدد

الترقية

24130

المؤهالت العلمية

71

تسوية وضع

418

النقل

67667

كف اليد

435

التصنيف

588

اإلجازات

16800

التعيين

54

التعاقد

681

التكليف

623

الغاء التعيين

1132

تمديد الخدمة

277

الجزاءات

4773

انهاء الخدمة

22431

انهاء خدمات غير سعودي

الدورات التدريبية

9190

 3/2/ 3نظام بياناتي الوظيفية:

اإلجمــالي

99

149,369

تمكـن المنصـة الرقميـة «بياناتـي الوظيفيـة» عملاء الـوزارة مـن الموظفين المدنييـن ومختصي
المـوارد البشـرية مـن االسـتفادة مـن التقنيـات الحديثة التي تعمل الوزارة علـى تطويرها ،وتقدم
المنصـة خدمـات رقميـة للموظـف الحكومـي المدنـي تمكنـه مـن القـدرة علـى اسـتعراض بياناتـه
الوظيفية المسـجلة في سـجالت الوزارة ويمكنه تصحيح تلك البيانات ،إضافة إلى خدمة التقارير
الطبيـة بالشـراكة مـع وزارة الصحـة ،كمـا تـم توفيـر االطلاع علـى السـجل الوظيفـي التاريخـي،
وطباعـة بيـان خدمـة ،مـع إمكانيـة متابعـة قـرارات التدريـب ،واالبتعـاث والمعاملات اإلداريـة،
ومعرفـة مـدة الخدمـة بعـد اعتمـاد طلبـات التحديـث علـى البيانـات الوظيفيـة ،كمـا تمكـن المنصـة
الموظـف مـن متابعـة كافـة الطلبـات مـن أي مـكان وزمـان ،باإلضافـة إلـى المزيـد مـن الخدمـات
الرقميـة التـي مـن شـأنها اختصـار الوقـت والجهد علـى الموظف دون الحاجة إلـى مراجعة الوزارة.

وفيما يلي إحصائية بياناتي حتى نهاية العام المالـي 1441 /1440هـ :
طلبات تم
اعتمادها

طلبات في
مرحلة التكامل

طلبات تم
اعادتها
لمختصي
الوزارة

طلبات لدى
مختصي
الجهات
الحكومية

طلبات معادة
للجهات
الحكومية

اإلجمالي

477.918

129

35.206

1.831

18.258

533.842

 4/2/ 3االستفسارات واآلراء النظامية:

قامـت الـوزارة بإطلاق منصـة االستفسـارات واآلراء النظاميـة ،وذلـك لإلجابـة على استفسـارات
المـوارد البشـرية فـي الجهـات الحكوميـة ،فيمـا يتعلـق باللوائـح ،واألنظمـة ،وتفعيـل خاصيـة
ً
ً
وفقا
استفسـارا
التصعيـد ،واتفاقيـة مسـتوى الخدمـة فـي المنصـة ،حيـث تم الرد علـى ()7.007
للتفصيـل الموضـح بالجـدول التالـي:
نوع االستفسار

العدد

نوع االستفسار

العدد

الحقوق والمزايا المالية

1902

االجازات

677

النقل

780

بند األجور

102

الترقيات

1136

اإلعارة

57

التوظيف

725

العجز الصحي

48

انهاء الخدمة

331

التكليف

129

التصنيف

564

تقويم االداء

30

406

العقوبات

التدريب واالبتعاث
اإلجمـــالي

120
7.007
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 5/2/3مدراء الحسابات وسفراء التمكين:
أ-مدراء الحسابات- :

مديـر الحسـاب هـو الشـخص المسـؤول فـي الـوزارة عـن إدارة العالقـة بيـن الـوزارة وعـدد مـن
ويعتبـر نقطـة اتصـال رئيسـة فـي أي مسـائل خاصـة بحسـابات الـوزارة ،كمـا
الجهـات الحكوميـةُ ،
أنـه بمثابـة واجهـة الـوزارة أمـام تلـك الجهـات ،ويركـز مديـر الحسـاب علـى بنـاء العالقة مـع الجهات
الحكوميـة وتطويرهـا والمحافظـة عليهـا طـوال فتـرة عمله مديرا للحسـاب ،حيـث يعمل على فهم
متطلبـات الجهـات الحكوميـة المرتبـط بهـا واحتياجاتهـا ،والعمـل علـى تلبيـة تلـك المتطلبـات،
ومتابعـة أعمالهـا المتعلقـة بالـوزارة بالتعـاون مـع كافـة الـوكاالت واإلدارات داخـل الـوزارة ،ومـن
هـذه المهـام والمسـئوليات مـا يلـي - :
 تطوير اسـتراتيجية الحسـاب القائم عليه والتخطيط ،والمشـاركة في قيادة الجهود لدعم الجهاتالحكومية المسؤول عنها.
 بناء عالقة قوية طويلة األمد مع الجهات الحكومية والمحافظة عليها. يكون مدير الحسـاب بمثابة نقطة االتصال الرئيسـية لجميع المسـائل المتعلقة بإدارة حسـاباتتلـك الجهات.
ً
وفقـا الختصاصاتهـا وخدماتهـا االلكترونيـة المقدمـة
 ضمـان تقديـم الـوزارة الحلـول الناجحـةللجهـات الحكوميـة.
 تقديـم الدعـم للمـوارد البشـرية ،لتصحيـح بيانـات الموظفيـن عبـر بياناتـي الوظيفيـة ،والتأكيـدبأهميـة تقديـم طلبـات التحديـث ،ومسـاعدة موظفـي الجهـة لتقديـم طلباتهـم.
 مطابقـة بيانـات الجهـة (وظائـف وموظفيـن) مع قاعدة بيانات الوزارة عبـر خدمة (التزام) وتصحيحالفروقـات بالتعـاون مع جودة البيانات.
 التأكد من اعتماد الميزانية السنوية للجهة بالتعاون مع جودة البيانات. المشاركة في اللجان وورش العمل المتعلقة بالجهة. تقديـم مجريـات سـير العمـل بشـكل واضـح ألصحـاب المصالـح الداخلييـن ،والخارجييـن ،بشـكلأسـبوعي وشـهري.
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 العمـل علـى تحقيـق جميـع متطلبـات الجهـة الحكوميـة بالوقـت المناسـب ،وبحسـب الخطـطالمحـددة.
 مراجعـة التقاريـر حـول حالـة الحسـابات ،وتحديـد أوجـه الخلـل ،ومكامـن الضعـف ،بعالقـة الجهـةبنـاء علـى ذلـك.
الحكوميـة بالـوزارة ،ووضـع خطـط وفـرص للتطويـر
ً
 المساعدة في توفير حلول لطلبات ومشاكل الجهات الحكومية الحرجة (الصعبة). تطويـر القـدرة المعرفيـة للمـوارد البشـرية بالجهـات الحكوميـة حـول لوائـح وأنظمـة الـوزارةوإجـراءات العمـل.
 الرفع عن المخالفات النظامية التي تالحظ على الجهة. تدريـب فريـق العمـل المختـص فيمـا يتعلـق بأنشـطة إدارة الحسـابات ،بمـا فـي ذلـك نظـاموأدوات إدارة الحسـابات.

ب  -سفراء التمكين:

قامـت الـوزارة بتأهيـل مجموعـة مـن موظفـي ديـوان الـوزارة والفـروع مـن خلال دورات تدريبيـة
وورش عمـل وتهيئتهـم لتعريـف وتدريـب موظفـي الجهـات الحكوميـة علـى العمـل بالالئحـة
التنفيذيـة للمـوارد البشـرية الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم ( )1550وتاريـخ1440/ 06/09ه ،وبلـغ
عـدد أنشـطة مـدراء الحسـابات ،وسـفراء التمكيـن خلال العـام المالـي 1441 /1440هــ ()3.903
ً
نشـاطا مـا بيـن ورش عمـل ،وتدريـب للجهـات الحكوميـة ،وحضور لقـاءات ،وزيـارات ميدانية موزعة
علـى النحـو التالـي- :
حضور ورش عمل

تدريب الجهات
الحكومية

حضور لقاءات
ودعوات من
الجهات الحكومية

الزيارات الميدانية
لحملة بياناتي
الوظيفية

المجموع

374

579

273

2404

3.903

 6/2/3خدمة العمالء:

ً
تماشـيا مـع التوجيهـات السـامية التـي تؤكـد علـى االهتمـام بسـرعة إنجـاز معاملات المواطنيـن،
تقـوم الـوزارة مـن خلال اإلدارة العامـة لخدمـة العملاء ،فـي مقـر الـوزارة ،والفـروع التابعـة لهـا،
باسـتقبال استفسـارات وشـكاوى واقتراحـات المواطنيـن مـن الموظفيـن وغيـر الموظفيـن ،والرد
علـى تلـك االستفسـارات ومعالجـة الشـكاوى ،وقامـت الـوزارة بزيـادة وتعدد قنـوات التواصل مع
العملاء لتسـهيل خدمتهـم ،وقـد تـم اسـتقبال ( )170.600طلـب وحالـة حسـب التوزيـع التالـي:
مركز االتصال

منصة تويتر

البريد االلكتروني

منصة تواصل

المعامالت
اإلدارية

126.539

5.721

5.161

30.521

2.658

اإلجمالي

170.600

حيـث تـم إفادتهـم بالـرأي النظامـي ،أو تقديـم التوجيه واإلرشـاد لهـم ،ومخاطبة جهاتهـم لمعالجة
أوضاعهم ،وفق الطرق النظامية ،مع مراعاة الجوانب اإلنسانية لبعض الحاالت كذوي االحتياجات
الخاصـة والمتقاعديـن ،وورثـة المتوفيـن .باإلضافة إلى متابعة طلبات التوظيف التي ترد للوزارة
مـن الجهـات الحكوميـة ذات العالقـة ،أو مـن المواطنين مباشـرة ،وإفادتهم بالطـرق المعمول بها
فـي عمليـة التوظيـف ،واألسـلوب األمثـل لتحقيـق رغباتهـم ،فـي ضـوء أوضاعهـم النظاميـة.
فيمـا تـم أتمتـه نظـام التظلمـات وتفعيـل دور الوزارة في التظلمات بشـكل أكبـر ،حيث وصل عدد
ً
تظلمـا ،وقامـت الـوزارة
التظلمـات التـي وردت مـن المواطنيـن (موظفيـن وغيرهـم) ()20.682
ً
وفقـا للتفصيـل التالي:
بمتابعتهـا واإلجابـة عنهـا خلال العـام المالـي 1441 /1440ه
التظلمات

عددها

التظلمات

عددها

البدالت

12445

نقل

578

تحسين مستوى

750

تكليف

131

تقاعد

194

تقييم األداء

112

طي قيد

606

اإلجازات

402

تصنيف

252

حسم

253

ترقيات

465

لفت نظر

107

إيفاد وابتعاث

93

التوظيف

3897

تثبيت

397
المجموع

20.682
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 :3/3األنشطة التطويرية واالستشارية:
 1/3/3الالئحة التنفيذية للمورد البشرية في الخدمة المدنية:

قامت الوزارة بإجراء دراسات تطويرية للوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقرارات والقواعد
ذات الصلـة ،والتـي بلـغ عددهـا ( ،)27بمشـاركة الجهـات الحكوميـة ،وانتهـت تلـك الدراسـات
بصياغـة «الالئحـة التنفيذيـة للمـوارد البشـرية فـي الخدمـة المدنيـة» والتـي تعـد نقلـة تطويريـة
شـاملة فـي مفهـوم وتطبيقـات الموارد البشـرية الحديثة في القطـاع الحكومي ،تضمنت مبادئ
تمكيـن الجهـات الحكوميـة مـن ممارسـة مهامهـا المتعلقـة بوظائفهـا وموظفيهـا ،وإدخـال جوانـب
تطويـر المـوارد البشـرية فـي ممارسـات المـوارد البشـرية فـي الجهـات ،مثل تحسـين بيئة العمل
وتشـجيع الموظفيـن المتميزيـن ،وإدارة األداء ،والتتابـع الوظيفـي ،وتأهيـل المتميزيـن ،وتخطيط
القـوى العاملـة ،والترقيـة اسـتثناء للموظفيـن المتميزيـن ،وغيرهـا ،وتـم اعتمـاد الالئحـة مـن لجنة
البـت فـي شـأن اللوائـح التنفيذيـة ،ونفـذت الالئحـة اعتبـارا مـن 1440/9/11هــ ،وحظيـت الالئحـة
بالقبول واالشـادة من مسـؤولي األجهزة الحكومية وموظفيها والمختصين في المجال اإلداري.

مـن الجهـات المختصـة.
ج) قضايا موظفي الخدمة المدنية:
قامـت الـوزارة فـي قطـاع الخدمـة المدنيـة بمتابعـة العديـد مـن القضايـا المتعلقـة بموظفـي
الدولـة ،والتـي أقيمـت ضـد عـدد مـن الجهـات الحكوميـة التـي يعملـون بهـا ،تتعلـق بأنظمـة
وشـؤون الخدمـة المدنيـة ،كمـا قـام الباحثـون والمستشـارون القانونيـون فـي الـوزارة بالترافـع
ومتابعـة القضايـا المقامـة مـن هـؤالء الموظفيـن ضد الوزارة ،وحضور جلسـاتها وتقديم مذكرات
ً
وفقـا لنظـام «المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم» ،وبلـغ عدد
الـرد بوجهـة النظـر النظاميـة للـوزارة،
القضايـا المقامـة خلال فتـرة التقريـر ( )865قضيـة ،وهـي كالتالـي:
أوال :القضايـا واالستفسـارات الـواردة للـوزارة مـن المحاكـم اإلداريـة ،والمقامـة ضـد الجهـات
ً
الحكوميـة ،المتعلقـة بشـئون الخدمـة المدنيـة ،وابـداء الـرأي النظامـي فيهـا ،وقـد بلـغ عددهـا
ً
استفسـارا وقضيـة.
()633
ً
ثانيا :القضايا المقامة ضد الوزارة ،وعددها ( )232قضية.

تقـوم الـوزارة فـي قطـاع الخدمـة المدنيـة بإجـراء العديـد مـن المراجعـات القانونيـة ذات الصلـة
بالخدمـة المدنيـة ،وإبـداء الـرأي بشـأن بعـض مشـاريع األنظمـة ،واللوائـح المقترحـة ،ومتابعـة
الدعـاوى المقامـة أمـام ديــوان المظالـــم ،المتعلقـــة بشـؤون الخـــدمــــة المـــدنيـــــة ،وقــــد ورد
للـوزارة خــــــــلال العـــــام المــالـــي 1441 /1440هــ العديـد مـن المعاملات المتنوعة في مجاالت
الخدمـة المدنيـة منهـا:
أ) إبداء الرأي القانوني حيال المعامالت المتعلقة بتطبيقات أنظمة ولوائح الخدمة المدنية:
أبـدت الـوزارة الـرأي القانونـي حيـال العديـد مـن المعاملات الـواردة من الجهات الحكومية
المختلفـة ،فـي مواضيـع متنوعـة ومتعـددة فـي شـؤون الخدمـة المدنيـة ،حيـث بلـغ عـدد هـذه
المعاملات ( )256معاملـة.
ب) دراسة مشروعات األنظمة والتنظيمات:
ً
مشـروعا مـن مشـروعات األنظمـة ،والتنظيمـات الـواردة
دراسـة وإبـداء الـرأي بشـأن ()28

تقـوم الـوزارة  -بصفـة مسـتمرة  -بممارسـة أنشـطة تطويريـة مختلفـة فـي مجـاالت الخدمـة
المدنيـة ،كإجـراء الدراسـات فـي مجـال تطويـر األنظمـة ،ولوائح الخدمـة المدنية ،والقـوى العاملة،
وتقويـم األداء الوظيفـي ،إلـى جانـب المشـاركة فـي اللجـان الفنيـة المتخصصـة ذات العالقـة
بعمـل الـوزارة .وكذلـك إعـداد األدلـة ،والمطويـات ،وتنفيـذ اللقـاءات ،والنـدوات ،والتنسـيق مـع
األمانـة العامـة لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية ،فيمـا يتعلق بأنشـطة الخدمة المدنية
في دول المجلس ،وكذلــك مع المنظمــات والهيئــات الـدوليــة ،فيمــا يتعلــق باالتفـاقيـــات ذات
العـالقــة بالخـــدمــــة المــــدنيــــــة ،وقـــد تــــم خـــالل العـــام المــــالــــي 1441 /1440هـ تنفيذ عدد
ً
وفقــا لمــــــا يلــــــــي:
من األنشطة
أ) الدراسات
قـــامت الـــوزارة بإعـداد عـدد مـن المشـاريع واألدلـة ،ودراسـة عـــدد مــن الموضوعـات ،شـملت
مجـاالت الخدمـة المدنيـة المختلفـة ،وطلبـات للمؤسسـات التعليميـة ،ومـن أبرزهـا مـا يلـي:

 2/3/3االستشارات القانونية:
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 3/3/3الدراسات والتخطيط والموارد البشرية واألنشطة التطويرية:

 دراسة طلبات المؤسسات التعليمية افتتاح تخصصات ،أو اقسام جديدة مثل:• دراسة طلب جامعة الملك سعود اإلفادة عن مدى الحاجة إلى إنشاء كلية للشريعة والدراسات
اإلسالمية.
• دراسـة طلـب جامعـة الملـك فيصـل تحويـل قسـم االتصـال واإلعلام بكليـة اآلداب إلـى (كليـة
لعلـوم االتصـال واإلعلام).
• دراسـة طلـب جامعـة االمـام عبـد الرحمـن بـن فيصـل إنشـاء برامـج بكالوريوس فـي التخصصات
التاليـة( :فيزيـاء الطاقـة المتجـددة ـــ تقنيـة المعلومـات ـــ الرياضيـات الماليـة ـــ اللغـة اإلنجليزيـة
والترجمـة ـــ الرياضـة والجهـد البدنـي «بنـات»).
دراسـة مشـروع إنشـاء (وحـدة التخطيـط االسـتراتيجي للقـوى العاملـة) التـي تهـدف بشـكل عـامإلـى رفـع كفـاءة رأس المـال البشـري للجهـات الحكوميـة ،مـن خلال تقديـم الدعـم والمسـاند لهـا
في تخطيطهــــا االستـراتيجـي الفعـال للقـوى العـاملـة ،تلبيـة ألهداف ومتطلبـات رؤيـة المملكـة
(. )2030
 دراسة تحديد الفئات الوظيفية التي يجوز تمديد خدمات شاغليها بقرار من الوزير المختص. دراسة مراجعة وصياغة الترتيبات التنظيمية لمشروع العمل عن بعد. دراسة تطوير سياسة االقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية. دراسة تحديث دليل اآلراء النظامية ألنظمة ولوائح الخدمة المدنية. مراجعة الحقائب التدريبية لبرنامج (االخصائي المعتمد) بمعهد اإلدارة العامة. مراجعة نماذج االختبارات المعدة لبرنامج (االخصائي المعتمد) بمعهد اإلدارة العامة. دراسة تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية.ب) التقارير واإلحصائيات:
قامـت الـوزارة بإصـدار عـدد من التقاريـر ،واإلحصائيات ،ومنها التقرير اإلحصائـي (الخدمة المدنية
باألرقـام) وتقريـر (إنجـازات الـوزارة) ،كذلـك تزويـد الجهـات الحكوميـة والباحثين بإحصائيـات مختلفة
عـن الخدمـة المدنية حسـب طلبهم.

ج) اللجان وفرق العمل:
اوال :لجان منعقدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء:
ً
شـاركت الـوزارة فـي ( )312لجنـة فـي هيئـة الخبـراء بمجلـس الـوزراء لمناقشـة جوانـب تنظيميـة
ونظاميـة لعـدد مـن الجهـات الحكوميـة والتقاريـر السـنوية ،منهـا علـى سـبيل المثـال مـا يلـي :
• لجنـة لدراسـة محضـر اللجنـة الفنيـة لتسـوية أوضـاع العامليـن الحالييـن فـي الهيئات المشـمولة
بأحـكام تنظيـم هيئـات تطويـر المناطـق والمدن.
• لجنة لدراسة الهيكل والدليل التنظيمي المقترح لوزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.
• لجنة لدراسـة وضع خطة تنفيذية لنقل الموظفين ،والوظائف الشـاغرة ،والمشـغولة ،والوثائق
والمخصصـات ،الماليـة ،واألصـول ،والممتلـكات الخاصـة بقطـاع الري ،التابع لـوزارة البيئة والمياه
والزراعـة إلى المؤسسـة العامة للري.
• لجنـة لدراسـة إيجـاد نظـام مركـزي للحقـوق الماليـة للموظفيـن ،والعامليـن فـي الدولـة ،بمـا
يسـهم فـي بنـاء قاعـدة بيانـات مفصلـة لمـا يتـم صرفـه مـن تلـك الحقـوق.
• لجنـة لدراسـة طلـب اسـتمرار العمـل بقـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة (الملغـى) رقـم ()1/1391
ً
اعتبـارا مـن تاريـخ 1439/3/26ه .
وتاريـخ 1430/2/12هــ ،لمـدة ثلاث سـنوات،
• لجنـة لدراسـة مـا ورد لهيئـة الرقابـة والتحقيـق مـن بلاغ مفـاده المبالغـة الكبيـرة فـي راتـب عـدد
مـن المسـؤولين فـي إحـدى الهيئـات العامـة.
• لجنة مشكلة في وزارة المالية بخصوص نظام الموارد الحكومية الشامل.
• لجنـة لدراسـة طلـب الموافقـة علـى تحويـل مكتـب إدارة الديـن العـام إلـى مركـز ،تحـت مسـمى
ً
وفقـا للترتيبـات التنظيميـة للمركـز.
(المركـز الوطنـي إلدارة الديـن)
• لجنـة لدراسـة طلـب المؤسسـة العامـة للتقاعـد معالجـة بعـض الحـاالت المتضـررة ،التـي ظهرت
خلال عمليـة تصحيـح ملفـات المتقاعديـن وأرشـفتها ونقلها.
• لجنـة لدراسـة مالحظـة الديـوان العـام للمحاسـبة علـى تعاقـد إحـدى الجهـات الحكوميـة مع عضو
ً
ً
ً
رئيسـا تنفيذيا.
متفرغـا ،وتكليفـه بالعمل
مستشـارا
هيئـة تدريـس مـن إحـدى الجامعـات للعمـل
• لجنة لدراسة التقرير السنوي لبنك التنمية االجتماعية للعام المالي (1439/1438هـ) (2017م).
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ثانيا :المشاركة باللجان المنعقدة بالجهات الحكومية:
 لجنـة دراسـة التنظيـم المعمـول بـه للتعامـل مـع إبعـاد المعلميـن عـن التدريـس ألسـباب موجبـةلذلـك ،للتوصـل لتنظيـم للتعامـل مـع الحـاالت القائمـة والمسـتقبلية.
 لجنـة اسـتكمال مـا يلـزم لنقـل الموظفيـن ،والوظائـف (الشـاغرة والمشـغولة) ،والمرافـق،والممتلـكات ،والوثائـق ،والمخصصـات الماليـة ،المتعلقـة بقطـاع الغـذاء مـن وزارة الشـؤون
البلديـة والقرويـة إلـى الهيئـة العامـة للغـذاء والـدواء ،ووضـع برنامـج زمنـي لذلـك.
 لجنة دارسة الموافقة على النظام األساسي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. المشاركة باللجنة التوجيهية لمبادرة تمكين الجهات الحكومية من استدامة التوازن المالي. لجنـة حصـر الموظفيـن والوظائـف (الشـاغرة والمشـغولة) والممتلـكات ،والوثائـق ،والعقـودوالمخصصـات الماليـة ،ذات العالقـة باختصاصـات الطيـران الملكـي السـعودي.
 لجنة التخطيط األكاديمي بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن. لجنة لتطوير أنظمة ممارسة األعمال للمرأة.ً
اعتبـارا مـن تاريـخ االمـر السـامي رقـم
 لجنـة دراسـة إمكانيـة تطبيـق السـلم العسـكري الحالـي( )4217وتاريـخ 1432/6/28هــ ،القاضـي بتثبيـت بـدل غلاء المعيشـة.
 لجنة دراسة خطة إنشاء المركز الوطني إلدارة النفايات. لجنة لدراسـة طلب منح الملحقين أو المكلفين بالعمل بالشـؤون العسـكرية في االمانة العامةلمجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية المزايا التي تصـرف لموظفي األمانة العامة.
 لجنـة دراسـة طلـب مركـز تحقيـق كفـاءة اإلنفـاق صـرف بـدل نقـدي عوضـا عـن الوجبـات الغذائيـةلطواقـم التمريـض ومـن فـي حكمهـم.
 لجنة التنسـيق المشـتركة بين المركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي والهيئة السـعوديةللتخصصات الصحية.
 لجنة دراسة الوضع الحالي لوظائف األئمة ،والمؤذنين ،وخدم المساجد ،الشاغرة والمشغولة،وحصر االحتياجات المالية الالزمة لمكافآت األئمة والخطباء ،والمؤذنين وخدم المساجد.
 لجنة لدراسة دعم األيتام في التوظيف في القطاع العام ،بمشاركة التنمية االجتماعية.التقرير السنوي
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ً
ثالثا :اللجان المنعقدة بالوزارة:
تشـكيل لجنـة فنيـة بالـوزارة تتولـى وضـع خطـة تنفيذيـة ينقـل بموجبهـا الموظفـون ،والوظائـف
(الشـاغرة والمشـغولة) والممتلـكات ،والوثائـق والمخصصـات الماليـة المتعلقـة بوكالـة التجـارة
الخارجيـة بـوزارة التجـارة إلـى الهيئـة العامـة للتجـارة الخارجيـة.
ً
رابعا :ورش العمل واللقاءات:
تعزيـزا لـدور الـوزارة فـي توعيـة الجهـات الحكوميـة حـول جوانـب التطويـر التـي تقـوم بهـا فـي
األنظمـة واللوائـح والخدمـات التقنيـة وغيرهـا ،تـم خالل العـام المــالـــي 1441 /1440هـ (2019م)
إنجـاز مـا يلـي:
• عقـد ورشـة عمـل لعـدد مـن الجهـات الحكوميـة عـن خدمـة «التـزام» وتعريف الجهات بهـا ،تهدف
إلـى تسـريع عمليـة الربـط مـع الجهـات الحكوميـة ،وتوفيـر البيانـات المطلوبـة ،وتقديـم الدعم من
فريـق الـوزارة التقني.
• عقـد ورشـة عمـل لعـدد مـن الجهـات الحكوميـة عـن خدمـة «بياناتـي» ،بهـدف توعيـة مختصـي
المـوارد البشـرية فـي الجهـات الحكوميـة للتعامـل مـع الخدمـة ،وكذلـك تعزيز مبدأ الشـفافية في
اسـتقبال استفسـاراتهم حـول نتائـج اسـتخدام الخدمـة فـي مراحـل التجريـب ،بهـدف رفع مسـتوى
الخدمـة إلـى النضـج المأمـول ،والمسـتهدف ،ألجـل تيسـر أعمـال الجهـات الحكوميـة فـي تحديـث
بيانـات موظفـي الدولـة فـي قواعـد بيانـات الـوزارة.
• عقـد عـدة ورش عمـل تدريبيـة علـى نظـام تعييـن ذوي الشـهداء ومـن فـي حكمهـم ،لعـدد مـن
الجهات الحكومية المسـتفيدة من النظام ،مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ورئاسـة أمن الدولة.
كمـا تـم عقـد ورش عمـل مسـتقلة لتدريـب الجهـات الموظفـة علـى النظـام وطريقـة التعامـل مـع
الطلبـات المحالـة إليهـم عـن طريقـه .وتهـدف هـذه الـورش إلـى تعريـف الجهـات علـى طريقـة
تسـهيال علـى أفـراد أسـرة الشـهيد للحصـول علـى وظائـف تناسـب
اسـتخدام النظـام ،وذلـك
ً
مؤهالتهـم بشـكل آلـي.
• عقـد ورشـة عمـل نظـام التوطيـن اإللكترونـي للجهـات الحكوميـة ،وهـو نظام يهـدف الى توفير
فـرص عمـل أفضـل للمواطنيـن ،وذلـك مـن خلال متابعـة جميـع العامليـن غيـر السـعوديين فـي

بديلا عنه/هـا.
جميـع الجهـات الحكوميـة ،تمهيـدا إلحلال مواطـن سـعودي مؤهـل
ً
• تدريـب الجهـات الحكوميـة علـى خدمـة الترقيـات فـي أكثـر مـن ( )8ورش عمـل وبحضـور أكثـر من
ً
مختصـا فـي الموارد البشـرية،
()150
• عقـد ( )7لقـاءات لمنصتـي (مسـار ،وذكاء األعمـال) فـي كافـة مناطـق المملكـة ،تسـتهدف
أخصائـي المـوارد البشـرية فـي الجهـات الحكوميـة ،وحضـر تلـك اللقـاءات أكثـر مـن ()2,500
مختـص ،وتـم تقديـم عـرض متكامـل عـن الخدمـات االلكترونيـة فـي منصـة مسـار وكذلـك لوحـات
المؤشـرات والتقاريـر عبـر منصـة ذكاء األعمـال ،كمـا تـم توفير ركن تفاعلي مصاحـب في كل لقاء.
ً
موظفـا مـن منسـوبي الـوزارة فـي ورشـة عمـل تدريبيـة علـى لوحـات المؤشـرات
• تدريـب ()39
والتقارير.
ً
خامسا :اللجان الدولية المشتركة:
 تمـت المشـاركة فـي اللجـان الدوليـة المشـتركة اآلتيـة( :الكوريـة ،اإلسـبانية ،األلمانيـة،الكازاخسـتانية ،األردنيـة ،االيطاليـة).
ً
سادسا :المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية واالقليمية والدولية:
شـاركت الـوزارة فـي العديـد مـن االجتماعـات ،والمؤتمـرات ،والنـدوات ،والزيـارات اإلقليميـة
والدوليـة ،خلال فتـرة التقريـر كان مـن أبرزهـا مـا يلـي :
 المشـاركة بوفـد برئاسـة معالـي نائـب الوزيـر فـي الـدورة السـابعة للقمـة العالميـة للحكومـاتالتـي عقـدت فـي مدينـة دبـي بدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة خلال الفتـرة مـن 1440/6/7-5هــ
الموافـــق 2019/2/12 - 10م.
 مشـاركة مختصيـن مـن الـوزارة فـي مؤتمـر التنميـة اإلدارية في ضوء رؤيـة المملكة  2030الذيعقـده معهـد اإلدارة العامـة بمدينة الرياض خلال الفترة من 1440/7/13-10هـ.
 -المشـاركة بوفـد برئاسـة معالـي الوزيـر فـي مؤتمـر المـوارد البشـرية الدولـي 2019م (فـي

دورتـه التاسـعة) الـذي عقـد خلال الفتـرة مـن 1440/8/13 - 12هــ الموافق مـن 2019/4/18 - 17م
بمدينـة دبـي.
 المشـاركة فـي ورشـة عمـل بشـأن تصـور المركـز اإلحصائـي الخليجـي حـول الوثيقـة المتكاملـةللمرحلـة الثالثـة مـن دراسـة مـدى تنفيـذ قـرارات العمـل الخليجـي المشـترك خلال الفتـرة مـن
1440/10/15 - 14هـ.
 مشـاركة مختصيـن مـن الـوزارة فـي منتـدى األمـم المتحـدة للخدمـة العامة ،وحفل توزيـع الجوائزالـذي عقـد خلال الفتـرة مـن 1440/10/23 - 21هــ فـي باكـو بجمهوريـة أذربيجـان ،وذلـك لالحتفال
بيـوم األمـم المتحـدة للخدمـة العامة.
 مشـاركة مختصيـن مـن الـوزارة فـي الملتقـى العربـي الثالـث لقيـادات المسـتقبل» قيـاداتالمسـتقبل والحكومـة الذكيـة» ،الـذي عقـد خلال الفتـرة مـن 2019/7/17 - 15م بمدينـة القاهـرة
بجمهوريـة مصـر العربيـة.
 المشـاركة بوفـد برئاسـة معالـي الوزيـر للمؤتمـر السـنوي العـام التاسـع عشـر للمنظمـة العربيـةللتنميـة اإلداريـة بعنـوان «متطلبـات توطيـن البنيـة التحتيـة الذكيـة فـي الـدول العربيـة ،لتحقيـق
أهداف التنمية المستــدامـــــة  »2030الــــــذي عقـــــد بمــدينـــــة مراكـــــش بالمملكـــــة المغربيـــــة،
خـــــلال الفتــــــرة مـن 1441/2/19 - 18هــ الموافـق مـن 2019/10/18 - 17م.
 المشـاركة فـي الملتقـى العربـي للإدارة والتنميـة «إدارة األداء والحكومـة الذكيـة» ،خالل الفترةمـن 2019/11/27 - 25م فـي مدينـة دبـي بدولـة االمـارات العربية المتحدة.
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المشاركات اإلقليمية:

أ -أعمال مجلس التعاون:
 تقديـم الـوزارة مرئياتهـا حـول (الوثيقـة المتكاملـة لتنفيـذ المسـح اإلحصائـي للمرحلـة الثالثـة مندراسـة قيـاس مـدى تنفيـذ قـرارات العمـل الخليجـي المشـترك علـى أرض الواقـع) ،وإفـادة وزارة
الماليـة بذلـك بتاريـخ 1440/6/9هـ
 المشـاركة فـي االجتمـاع الثامـن للجنـة الفنيـة لشـؤون الخدمـة المدنيـة والموارد البشـرية ،خاللالفتـرة مـن 1440/6/16 - 15هـ.
 التعميـم علـى األجهـزة الحكوميـة بالمملكـة بتاريـخ 1440/7/12هــ بشـأن الترشـيح علـى جائـزةتكريـم الكفـاءات اإلداريـة بـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة.
 المشـاركة في االجتماع التاسـع للجنة الفنية لشـؤون الخدمة المدنية ،والموارد البشـرية ،خاللالفترة من 1440/7/26 - 25هـ .
 مخاطبة وزارة الصحة ووزارة التعليم ومعهد اإلدارة العامة بتاريخ 1440/8/5هـ لتوفير معلوماتعـن الخبـرات والتجـارب الناجحـة لوضعهـا علـى موقـع األمانـة العامـة لمجلس التعاون لـدول الخليج
العربيـة لالسـتفادة منهـا لمـن يرغب في ذلك.
 المشـاركة فـي االجتمـاع السـادس عشـر ألصحـاب المعالـي ،والسـعادة وزراء ورؤسـاء أجهـزةالخدمـة المدنيـة بـدول مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة ،واالجتمـاع التحضيـري للجنـة الوكالء
التي عقـــدت في مدينــــة مسقـــــط بسلطنـــــة عمـــــان خــــــالل الفتـــرة مـــن 1440/8/25 - 24هـ
المــوافــــــق 2019/4/30 - 29م.
 حضور الوزارة بوفد برئاسـة معالي الوزير لحفل تكريم الكفاءات اإلدارية المتميزة بدول مجلسالتعـاون لـدول الخليـج العربيـة فـي  27شـعبان 1441هـ ،وتتويج أحد قيادات الوزارة ،األسـتاذ عادل
اليوسـف بوسـام مجلس التعاون الخليجي لدوره في االرتقاء بقطاع الخدمة المدنية بالمملكة.
 المشـاركة فـي االجتمـاع العاشـر للجنـة الفنيـة لشـؤون الخدمـة المدنية والموارد البشـرية خاللالفتـرة مـن 1441/1/26 - 25هـ.
 المشاركة في االجتماع الحاديالتقرير السنوي
2019
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عشر للجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بتاريخ 1441/4/29هـ.
 المشـاركة فـي االجتمـاع األول لفريـق التفـاوض لتوحيـد عمليـات شـراء تراخيـص أنظمـة المواردالبشـرية بـدول مجلـس التعـاون بتاريـخ 1441/4/28هــ.
ب -أعمال المنظمة العربية للتنمية اإلدارية:
 المشـاركة فـي اجتمـاع المجلـس التنفيـذي فـي دورة االنعقـاد العاديـة ( )109وحضـور اجتمـاعالجمعيـة العموميـة فـي دورتهـا االسـتثنائية ( )56التـي عقـدت بمدينـة القاهـرة بجمهوريـة مصـر
العربيـة خلال الفتـرة مـن 1440/8/30 - 17هــ الموافـق 2019/4/25 - 22م.
 حضـور معالـي الوزيـر لحفـل تدشـين جائـزة المنظمـة العربيـة للتنميـة اإلداريـة للتميـز الحكومـيواالجتمـاع األول لمجلـس أمنـاء الجائـزة الـذي عقـد بتاريـخ 1440/9/18هــ الموافـق 2019/5/23م
باألمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة بالقاهـرة.
 المشـاركة فـي اجتمـاع المجلـس التنفيـذي فـي دورة االنعقـاد العاديـة ( )110الـذي عقـد بمدينـةمراكش بالمملكة المغربية خالل الفترة من 1441/2/17 - 15هـ الموافق من 2019/10/16 - 14م.
 التعميـم علـى الجهـات الحكوميـة بتاريـخ 1441/3/21هــ للمشـاركة فـي النـدوة التعريفيـة لجائـزةالمنظمـة العربيـة للتميـز الحكومـي التـي عقـدت بتاريـخ 2019/12/8م فـي القاهـرة بجمهوريـة
مصـر العربيـة وتـم مشـاركة الـوزارة فـي هـذه النـدوة.
 التعميـم علـى الجهـات الحكوميـة بتاريـخ 1441/4/27هــ للترشـيح فـي حـال الرغبـة ،بإعلانالمنظمـة العربيـة للتنميـة اإلداريـة المتضمـن فتـح بـاب المشـاركة فـي جائـزة المنظمـة العربيـة
للتميـز الحكومـي والبـدء بالتقديـم علـى مختلف الفئات عبر الموقع اإللكتروني الرسـمي للجائزة.
ج ـ العالقات الدولية والزيارات ومذكرات التفاهم:
 صـدر قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ( )223وتاريـخ 1440/5/2هــ القاضـي بالموافقـة علـى تفويـضمعالـي الوزيـر أو مـن ينيبـه بالتباحـث مـع الجانـب الكـوري فـي شـأن مشـروع مذكـرة تفاهـم بيـن
الـوزارة فـي المملكـة العربيـة السـعودية ووزارة إدارة شـؤون الموظفيـن فـي جمهوريـة كوريـا

فـي مجـال الخدمـة المدنيـة ،والتوقيـع عليهـا فـي ضـوء الصيغـة المرافقـة ،ومن ثم رفع النسـخة
النهائيـة الموقعـة ،السـتكمال اإلجـراءات النظاميـة ،وجـاري التنسـيق عبـر القنـوات الدبلوماسـية
مـع الجانـب الكـوري لتوقيـع المذكـرة.
 اجتمـاع مرئـي لمعالـي المسـاعد بمكتـب شـؤون الموظفين بالواليات المتحـدة االمريكية بتاريخ1440/5/8هــ لبحـث مجـاالت التعـاون في تطوير القـادة والكفاءات اإلدارية.
 زيـارة معالـي المسـاعد وفريـق عمـل مـن هذه الـوزارة ،ومعهـد اإلدارة العامة لجامعة سـنغافورةخلال الفتـرة مـن 1440/5/24 - 22هــ لالطلاع علـى تجاربهم فـي تطوير القادة.
 زيـارة معالـي رئيـس ديـوان الموظفيـن العـام بدولـة فلسـطين للـوزارة خلال الفتـرةمن 1440/6/30 - 26هـ.
 زيـارة وفـد مـن الـوزارة إلـى وزارة الخدمـة المدنيـة بسـلطنة عمـان بتاريـخ 1440/7/3هــ لالطلاععلـى تجاربهـم فـي عـدد مـن الموضوعـات.
 الـرد علـى استفسـارات بعـض الجهـات الحكوميـة بشـأن اتفاقيـات أو مذكـرات تفاهـم أو تعـاونمـع كل مـن (االرجنتيـن ،إيطاليـا ،اندونيسـيا ،تركيـا ،ماليزيـا ،مصـر ،الجمهوريـة القرغيزيـة ،الهنـد
الصيـن ،سويسـرا ،سـنغافورا ،روسـيا ،بلغاريـا ،اليابـان).
 االعـداد لزيـارة وفـد مـن سـلطنة عمـان برئاسـة معالـي وزيـر الخدمـة المدنيـة العمانـي لحضـورمؤتمـر التنميـة اإلداريـة فـي ضـوء رؤيـة المملكـة  2030الـذي عقـد بتنظيـم معهـد اإلدارة العامـة
بمدينـة الريـاض خلال الفتـرة مـن 1440/7/13 - 10هــ.
 الكتابـة للديـوان الملكـي بتاريـخ 1440/7/14هــ بشـأن التباحـث مـع الجانـب الكازاخسـتاني فـيشـأن مشـروع مذكـرة تفاهـم فـي مجـال الخدمـة المدنيـة.
 زيـارة معالـي المسـاعد ومختصيـن مـن الوزارة إلى مكتب شـؤون الموظفيـن بالواليات المتحدةاالمريكيـة ،وجامعـة هارفـرد خلال الفتـرة مـن 1440/7/21 - 17هــ لبحـث مجـاالت التعـاون فـي
تطويـر القـادة والكفـاءات اإلداريـة.
 الرفع للمقام السامي الكريم بتاريخ 1440/12/20هـ بشأن رغبة وزير الخدمة المدنية بجمهوريةغينيـا زيـارة المملكـة وتأميـن أجهـزة حاسـب آلـي ،وأثـاث مكتبـي للمعهـد الوطنـي للإدارة ،وفروع

وزارة الخدمـة المدنيـة بجمهوريـة غينيـا ،وتمـت موافقـة المقـام السـامي علـى الزيـارة ،ودراسـة
طلـب الجانـب الغينـي بتأميـن ما أشـير إليـه أعاله.
 زيـارة وفـد مـن مكتـب إدارة شـؤون الموظفيـن بالواليـات المتحـدة األمريكيـة لهـذه الـوزارة خاللالفتـرة مـن 1441/3/23 - 13هــ تحـت إطـار تفعيـل مذكـرة التفاهـم الموقعـة بيـن الجانبين.
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 4/3تمكين المرأة:

أنشـأت الـوزارة وكالـة تمكيـن المـرأة لإلسـهام فـي زيـادة نسـبة المشـاركة للمـرأة فـي جميـع
القطاعـات الحكوميـة ،وعلـى جميع المسـتويات الوظيفية ،من خالل اسـتثمار طاقاتها ،وقدراتها،
وتوسـيع خيـارات العمـل أمامهـا ،وزيـادة مشـاركتها ،وتقلدهـا للمناصـب الوظيفيـة القياديـة
الهيكليـة العليـا فـي األجهـزة الحكوميـة فـي الخدمة المدنية لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسـين.
وتقدم الوكالة عددا من المشاريع التي تصب في األهداف المرجوة من إنشائها ومنها:
 .1مشروع المنصة الوطنية للقيادات النسائية (قياديات).
 .2مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الوزارة.
 .3مشروع إنشاء وتنظيم مراكز ضيافة األطفال في مقرات العمل.
 .4زيارات للجهات الحكومية لبحث سبل التعاون بين الوزارة والجهات.
مؤشرات وكالة تمكين المرأة:
اسم المؤشر

خط
األساس

مستهدف
2018

مستهدف مستهدف القراءة الحالية
بنهاية 2019
2020
2019

نسبة النساء السعوديات في الخدمة
المدنية

% 39.8

% 40.80

% 41.40

% 42.00

% 40.57

ملخص مشاريع الوكالة:
اسم المشروع

المرحلة

اإلنجازات

البداية

النهاية
المتوقعة

منصة قياديات

تحليل االعمال

مشروع منصة الكترونية تشمل بيانات
قياديات القطاع العام والخاص.

سبتمبر
2019م

نهاية
2020م

مشروع تحقيق
التوازن بين الجنسين

التخطيط

• وضع دليل ارشادي من قبل منظمة
األمم المتحدة وورش عمل آللية لتطبيق
اإلجراءات (مستوى مؤسسي)
• التجهيز لورشة عمل على التدريب على
طرق التعامل والتواصل بين الجنسين
(مستوى فردي)

2019/3/31

 12شهرا

مركز ضيافة األطفال

التخطيط

مقابلة الشركات االستشارية وعرض
كراسة شروط دراسة الجدوى وبدء
استقبال العروض الفنية

2019/9/18

2020/9/19

• ورشة تعريفية بدور وكالة تمكين المرأة.
• لقاءات سعادة الوكيلة مع عدد من
القنوات التلفزيونية.

• 27/10/2019
• مستمر

مستمر

• عمل زيارات مع عدد من الجهات
الحكومية لبحث سبل التعاون والتواصل
في مجال تمكين المرأة في القطاع
الحكومي.

مستمر طوال
العام

مستمر
طوال العام

متوسط نسبة الفجوة النوعية بين
النساء والرجال في وظائف الخدمة
المدنية حسب دليل التصنيف الوظيفي

% 50

% 50.31

% 49.51

% 48.31

% 38.3

االستراتيجية
اإلعالمية

تحديث مستمر

نسبة القيادات النسائية في الخدمة
المدنية من مرتبة  11فما فوق
باإلضافة إلى القيادات النسائية على
بند الوكالء والوكالء المساعدين

% 1.6

% 2.73

% 3.5

%5

% 2.3

زيارات للجهات
الحكومية

مستمر
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مشروع المنصة الوطنية للقيادات النسائية
منصـة الكترونيـة تفاعليـة تحـوي علـى قاعـدة بيانـات القيـادات الوطنيـة النسـائية ،لتسـهل
الوصـول السـريع للقياديـات للقطـاع العـام ومؤسسـات القطـاع الخـاص ،ومؤسسـات المجتمـع
المدنـي ،كمـا سـتوثق قصـص ومسـيرة نجاحات المرأة السـعودية في ظل رؤيـة المملكة .2030
وسـيكون التدشـين الرسـمي فـي  8مـارس 2020

أهدافها:

• تسهيل الوصول السريع للقيادات الوطنية النسائية لكال القطاعين العام و الخاص.
• رفـع جـودة االختيـار للمـرأة السـعودية لتمثيل المملكة في الوفود المحليـة والخارجية والمحافل
الرسمية.
• رفع جودة االختيار والترشيح للمرأة في اللجان والمجالس.
• تسجيل وتوثيق قصص نجاحات القياديات خالل مسيرة الرؤية .2030

المستفيدون:

• الجهات الحكومية.
• مؤسسات القطاع الخاص بما فيها مؤسسات المجتمع المدني .
• القيادات الوطنية النسائية.

مشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية:

يهـدف المشـروع إلـى سـد الثغـرة وإحـداث التـوازن بيـن الجنسـين فـي القطاعـات الحكوميـة
بوظائفهـا المتنوعـة والتغلـب علـى العقبـات التـي تمنع تحقيق التوزان ،ولرفع المكانة التنافسـية
ً
عالميـا ،وذلـك مـن خلال دليـل إرشـادي لتعزيـز ممارسـات العمـل
للمملكـة العربيـة السـعودية
الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسـين ومتابعة تطبيقه في الجهات الحكومية وتقييم االحتياجات
التدريبيـة وتقديـم التوصيـات وإطلاق الحملات التوعويـة لنشـر ثقافة أكثر شـمولية للنسـاء في
بيئـة العمـل ،وذلـك عـن طريـق االتـي:
• زيادة نسبة مشاركة المرأة في الخدمة المدنية بمختلف وظائفها.
• تحقيق التكافؤ في التوظيف بين الجنسين في الخدمة المدنية.
• الحد من العقبات والحواجز التي تعترض تكافؤ الفرص الوظيفية بين الجنسين.
• تحسين بيئة العمل التمكينية لتحقيق التوازن بين الجنسين.
• رفع مكانة المملكة العربية السعودية عالميا في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين.
• خلـق بيئـة عمـل إيجابيـة ومحفـزه لتعزيـز قيـم االحتـرام المتبـادل بيـن الجنسـين ،وذلـك بتدريـب
موظفـي القطـاع العـام مـن خلال ورش عمـل ،ودورات تدريبيـة علـى ذلـك ،مـن خلال مـا يلـي :
 تحديد السياسات واإلجراءات قبل البدء في البرنامج التدريبي. تحديد الدورات التدريبية المقترحة. تحديد الجهات الحكومية المستهدفة في التدريب. تحديد فئات الموظفين المستهدفين من التدريب. اختيـار أفضـل الطـرق اإلعالميـة والوسـائل التعليميـة (فيديوهـات قصيـرة ،الـدورات التدريبيـة،فـرق الحـوار) وغيرهـا للتدريـب ونقـل المعرفـة لكافـة موظفـي القطـاع العـام بشـأن طـرق التعامل
والتواصـل فـي بيئـة العمـل بيـن الجنسـين.
عدد الموظفين والموظفات المستهدفين

150

عدد المجموعات التدريبية

3
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مشروع مراكز ضيافة األطفال في مقرات العمل:

تنظيـم إنشـاء دور ضيافـة األطفـال فـي مقـرات العمـل بالتعـاون مـع هيئـة المنشـآت الصغيـرة
والمتوسـطة ،وذلـك لخلـق بيئـة عمـل محفـزة للموظفيـن والموظفـات ،ورفـع نسـبة مشـاركة
المـرأة فـي سـوق العمـل ،وحوكمـة ومراقبة تنظيم هذه الدور ،ورفع مسـتوى الكفاءة الوظيفية.
ولتنفيذ هذا المشروع فقد تم:
• إعداد كراسة الشروط والمواصفات لدراسة الجدوى.
• التنسيق مع الوكالة المختصة بالوزارة للتجربة النموذجية.
• إطلاق االسـتبانة الداخليـة للوقـوف علـى حاجـة الموظفيـن والموظفـات ،الفتتـاح دار ضيافـة
لألطفـال بالـوزارة ،والعـدد المتوقـع لألطفـال الملتحقيـن بالمركـز.
• البدء بعملية التخطيط للمشروع.
االستراتيجية اإلعالمية
تـم وضـع خطـة اسـتراتيجية إعالميـة لوكالـة تمكيـن المـرأة والتـي تهـدف للتعريـف بـدور الوكالـة
فـي تمكيـن المـرأة فـي الخدمـة المدنيـة ،وتعزيـز دور المـرأة القيـادي ،وبتمكينهـا مـن أداء دورهـا
الوظيفـي بشـكل أفضـل ،وقـد تـم عقـد عـدد مـن اللقـاءات اإلعالميـة والتلفزيونيـة مـع وكيلـة
تمكيـن المـرأة بالـوزارة ،تحدثـت فيهـا عـن دور الوكالـة وخططهـا المسـتقبلية.
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 5/3إدارة األداء:

تم تأسيس اإلدارة العامة لألداء الوظيفي وتختص بما يلي- :
• تطوير نظام إدارة األداء في قطاع الخدمة المدنية.
• تطوير وتحديث ممارسات إدارة األداء ،واجراءاته ،وما يحكمها من مواد نظامية.
• تقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية في كل ما يخص إدارة األداء.
• الرد على االستفسارات والتظلمات الواردة من الجهات الحكومية بشان إدارة األداء.
• قيـاس مسـتوى نضـج ممارسـات إدارة األداء لبعـض الجهـات الحكوميـة ،ومـدى توافقهـا مـع
أحـكام الالئحـة التنفيذيـة للمـوارد البشـرية بالـوزارة ،واألطـر التنظيميـة المصاحبـة لهـا (بـاب إدارة
االداء).
• تطوير نظام تقني لتقييم األداء.
وقد قامت اإلدارة بعدد من المنجزات خالل فترة التقرير ،منها:
• عقـد أكثـر مـن ( )40ورشـة عمـل تعريفيـة وتطبيقيـة لالئحـة التنفيذيـة للمـوارد البشـرية فـي
الخدمـة المدنيـة ،واألطـر التنظيميـة (بـاب إدارة االداء) ،والنمـاذج المعتمـدة ،باإلضافة إلى كيفية
كتابـة األهـداف الذكيـة.
• تطبيـق النظـام اإللكترونـي المطـور إلدارة األداء علـى أربـع جهـات حكوميـة ،وذلـك للمرحلـة
األولـى للمشـروع لعـام (2019م) وهـي (قطـاع الخدمـة المدنيـة بـوزارة المـوارد البشـرية ،وزارة
النقـل ،ديـوان وزارة الدفـاع ،أمـارة منطقـة المدينـة المنـورة) ،حيـث تضمـن التطبيـق (الحملات
التوعويـة للتعريـف بمفاهيـم عمليـة إدارة األداء ،تصميـم نظـام اإللكترونـي إلدارة األداء ،تدريـب
منسـوبي الجهـات الحكوميـة المشـمولة بالتطبيـق علـى كيفيـة كتابـة األهـداف الذكيـة ،ومراحـل
واجـراءات النظـام اإللكترونـي إلدارة األداء ،وإنهـاء جميـع مراحـل دورة األداء) ،ويهـدف التطبيـق
بالدرجـة األولـى إلـى رفـع أداء الموظـف الحكومـي من خالل وضع أهداف تكـون مرتبطة بأهداف
الجهـة الحكوميـة والجـدارات المناسـبة لذلـك ،والتـي بدورهـا تمكـن الجهـة الحكوميـة مـن إدارة
مواردهـا البشـرية بـكل كفـاءة ،وفعاليـة ،وقيـاس أداء منسـوبيها وفـق أفضـل الممارسـات.
ً
استفسارا ورد من الجهات الحكومية.
• الرد على أكثر من ()51

 6/3المراجعة الداخلية والمتابعة:

ممثلة باإلدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة بما يلي:
ً
قامت الوزارة
 مراجعة الحساب الختامي للوزارة للعام المالي 2018م. إنجاز ( )12برنامجا مجدوال حسب خطة المراجعة المعتمدة. متابعة تنفيذ التوصيات لـ ( )6برامج مراجعة سابقة. التعامـل مـع جميـع خطابـات الجهـات الرقابيـة الـواردة إلـى اإلدارة العامـة للمراجعـة الداخليـةومتابعـة معالجـة المالحظـات مـع اإلدارات المختصـة بالـوزارة ،والـرد علـى الجهـات الرقابيـة مـن
قبـل اإلدارة العامـة للمراجعـة الداخليـة بعـد إغلاق تلـك المالحظـات.
 تمثيـل الـوزارة فـي لجنـة تطويـر البنية التنظيميـة لوحدات المراجعة الداخليـة بالجهات الحكومية،والرفـع للمقـام السـامي الكريـم بالمخرجـات الثلاث (الالئحـة الموحـدة للمراجعـة الداخليـة ،الئحـة
عمـل لجنـة اإلشـراف علـى اعمـال المراجعـة ،دليـل مبـادرات وقواعـد اخالقيات مهنـة المراجعة).
 تمثيل الوزارة في ( )3ندوات ومؤتمرات داخلية متخصصة. مراجعة التقارير المالية وتقديم استشارات للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية. تمثيـل الـوزارة فـي دراسـة وإعـداد ورفـع محضـر لجنـة السالسـل الوظيفيـة لمـدراء المراجعـةالداخليـة.
 إنجاز دراسة جودة أداء المراجعة الداخلية بالوزارة من قبل معهد اإلدارة العامة. -إعداد دليل إجراءات عمل لإلدارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزارة.

 7/3لجنة هياكل مراكز الوثائق والمحفوظات في األجهزة الحكومية

• المستند النظامي ألنشاء اللجنة:
قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ( )9وتاريـخ 1438/1/2هــ ،القاضـي بالموافقة على الترتيبـات التنظيمية
لمراكـز الوثائـق والمحفوظـات فـي األجهـزة الحكوميـة ،والمتضمـن فـي المادة السـابعة منه بأن:
(تتولـى كل مـن وزارة الماليـة ووزارة الخدمـة المدنيـة ـ بالتنسـيق مـع الجهـاز الحكومـي ـ تحديـد
الهيـكل التنظيمـي المناسـب لمراكـز الوثائـق والمحفوظات في األجهزة الحكومية وفق الشـكلين
التنظيمييـن الوارديـن فـي البنـد (سادسـا) مـن هـذه الترتيبات.
• تشكيل اللجنـة:
ُشـكلت اللجنـة مـن هـذه الـوزارة ووزارة الماليـة ،برئاسـة المستشـار والمشـرف على وكالـة الوزارة
المسـاعدة لألنظمـة واللوائـح الوظيفيـة ،ومقرهـا الـوزارة ،وناقشـت اللجنـة منـذ بـدء مزاولتهـا
ً
طلبـا إلنشـاء مركـز للوثائـق والمحفوظات في األجهـزة الحكومية ،على النحو
لمهـام أعمالهـا ()72
التالي:
م

اسم الجهة

رقم الهيكل التنظيمي الموافق
عليه من قبل اللجنة

1

جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن

الشكل الثاني

2

صندوق التنمية الزراعية

الشكل الثاني

3

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الشكل الثاني

4

جامعة حائل

الشكل الثاني

5

دارة الملك عبدالعزيز

الشكل الثاني

6

صندوق التنمية العقارية

الشكل الثاني

7

رئاسة الحرس الملكي

الشكل الثاني

8

إمارة منطقة نجران

الشكل الثاني
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9

الرئاسة العامة للبحوث العلمية واالفتاء

الشكل الثاني

29

جامعة الطائف

الشكل الثاني

10

مكتبة الملك فهد الوطنية

الشكل الثاني

30

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

الشكل الثاني

11

الهيئة العامة لإلحصاء

الشكل الثاني

31

إمارة منطقة مكة المكرمة

الشكل الثاني

12

الهيئة العامة للمساحة

الشكل الثاني

32

وزارة البيئة والمياه و الزراعة

الشكل األول

13

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الشكل الثاني

33

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الشكل األول

14

هيئة الرقابة والتحقيق

الشكل األول

34

إمارة منطقة الرياض

الشكل األول

15

الهيئة العامة للوالية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

الشكل الثاني

35

رئاسة أمن الدولة

الشكل األول

16

وزارة التجارة واالستثمار

الشكل الثاني

36

جامعة أم القرى

الشكل الثاني

17

هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

الشكل الثاني

37

جامعة الحدود الشمالية

خطاب تعقيب

18

وزارة االسكان

الشكل الثاني

38

الجامعة السعودية اإللكترونية

الشكل الثاني

19

جامعة الملك خالد

الشكل الثاني

39

هيئة حقوق اإلنسان

الشكل الثاني

20

الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

الشكل الثاني

40

وزارة العدل

الشكل األول

21

جامعة شقراء

الشكل الثاني

41

إمارة منطقة عسير

الشكل الثاني

22

مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال االنسانية

اعتذار

42

وزارة الشئون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد

الشكل األول

23

ديوان المراقبة العامة

الشكل األول

43

إمارة المنطقة الشرقية

الشكل الثاني

24

وزارة الشئون البلدية والقروية

الشكل األول

44

إمارة منطقة القصيم

الشكل الثاني

25

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

الشكل الثاني

45

الجامعة اإلسالمية

الشكل الثاني

26

جامعة الجوف

الشكل الثاني

46

إمارة منطقة الباحة

الشكل الثاني

27

وزارة النقل

الشكل األول

47

إمارة منطقة الجوف

الشكل الثاني

28

وزارة الحج والعمرة

الشكل الثاني

48

جامعة القصيم

الشكل الثاني
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49

جامعة نجران

الشكل الثاني

69

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل

تحت الدراسة

50

وزارة الخارجية

الشكل األول

70

جامعة بيشة

تحت الدراسة

51

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

الشكل الثاني

71

وزارة المالية

تحت الدراسة

52

إمارة منطقة جازان

الشكل الثاني

72

إمارة منطقة حائل

تحت الدراسة

53

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

الشكل الثاني

54

إمارة منطقة المدينة المنورة

الشكل الثاني

55

جامعة جازان

الشكل الثاني

56

إمارة منطقة تبوك

الشكل الثاني

57

جامعة الملك فيصل

الشكل الثاني

58

جامعة تبوك

الشكل الثاني

59

جامعة حفر الباطن

الشكل الثاني

60

جامعة جدة

الشكل الثاني

61

معهد اإلدارة العامة

الشكل الثاني

62

وزارة الصحة

الشكل األول

63

وزارة الداخلية

الشكل األول

64

وزارة الحرس الوطني

الشكل الثاني

65

جامعة المجمعة

الشكل الثاني

66

إمارة منطقة الحدود الشمالية

الشكل الثاني

67

جامعة الملك عبدالعزيز

تحت الدراسة

68

جامعة الملك سعود

تحت الدراسة

ملخص إحصائي لعدد المواضيع التي تمت مناقشتها من خالل اللجنة:
الشكل األول

الشكل الثاني

اعتذار/تعقيب

تحت الدراسة

المجموع

13

51

2

6

72

% 18

% 71

%3

%8

% 100

 8/ 3التطوير والتعليم المستمر:

مـن ضمـن مبـادرات الـوزارة مبادرة تطوير القيادات في الجهات الحكومية ،ومبادرة تطوير كفاءات
ً
عددا من البرامج في هذا الشـأن على النحو التالي:
موظفـي القطـاع الحكومـي ،حيـث تـم تنفيذ
 برنامج تأهيل المتميزين:• يسـتهدف حديثـي التخـرج مـن طالبـي العمـل ،لتدريبهـم فـي الجهـات الراغبـة باسـتقطابهم
للعمـل لديهـا ،بعـد اجتيـاز البرنامـج بنجـاح.
• يخضـع المشـارك فـي البرنامـج لخطـط تطويـر فرديـة اثنـاء فتـرة البرنامـج مـن الجهـة الحكوميـة
وبإشـراف ومتابعـة مـن وزارة الخدمـة المدنيـة.
• تهـدف الخطـط الفرديـة إلـى إكسـاب المشـارك مجموعـة مـن الجـدارات ،والمهـارات ،لرفـع
مسـتوى جاهزيتـه لشـغل الوظيفـة مثـل (رؤيـة المملكـة ،اسـتخدام الحاسـب ومعالجـة البيانـات،
إدارة الوقـت ،حـل المشـكالت ،مهـارات التواصـل ،العـادات السـبع) وغيرهـا.
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• يشـترط لقبـول المشـارك فـي البرنامـج اجتيـازه لشـرط المعـدل ،اختبـارات اللغـة ،االختبـارات
السـلوكية ،الفحـص الطبـي ،المقابلات الشـخصية.
• يتـم إدارة عمليـات االختيـار والترشـيح ووضـع الخطـط التطويريـة ومتابعتهـا عـن طريـق منصـة
الكترونيـة خاصـة بالبرنامـج.
• يمنـح المشـارك بعـد اجتيـازه للبرنامـج بنجـاح وتعيينـه درجتيـن اضافيتيـن فـي مرتبـة التعييـن
باإلضافـة الـى اكتسـابه مهـارات ومعـارف منظمـة وسـريعة.
• تـم اسـتهداف وزارة الماليـة كمرحلـة أولـى للبرنامـج بمشـاركة ( )400مشـارك ،وسـيتم بمشـيئة
اللـه اسـتالم المرحلـة األولـى مـن المنصـة االلكترونيـة بدايـة شـهر مـارس 2020م والتـي تتيـح
للجهـات الحكوميـة اسـتقبال طلبـات الترشـيح والفـرز واجـراء المقابلات الشـخصية.
 اإلطار العام للتعاقب الوظيفي:• أحد مخرجات مبادرة تطوير القيادات في الجهات الحكومية.
• هـو مجموعـة مـن العمليـات واإلجـراءات التـي تهـدف إلـى ضمـان اسـتمرارية شـغل الوظائـف
القياديـة والحساسـة بالدولـة بموظفيـن ذوي كفـاءة عاليـة.
• يخضـع المتعاقبـون الختبـارات تقييـم سـلوكية لمجموعة من الجـدارات القيادية لتحديد إمكانيات
المرشـح للتعاقـب ،وأبـرز نقـاط القـوة ،ومكامـن التحسـين التـي يحتاجهـا ،وتسـتخدم كمدخلات
لخطـط التطويـر الفردية.
• يخضـع المتعاقبـون لخطـط تطويـر فرديـة ترفـع مؤشـر جاهزيتهـم ،تعـد أهدافهـا مـن اإلدارة
المعنيـة ،وتترجـم كأسـاليب تدريبيـة مـن إدارة المـوارد البشـرية (ورش عمـل  ،دورات تدريبيـة ،
تكليـف  ،توجيـه ومتابعـه ،حضـور اجتماعـات )
• تـدار عمليـات التعاقـب الوظيفـي والنمـاذج المسـتخدمة عـن طريقـة منصـة الكترونيـة تكـون
صالحيـة اسـتخدامها موزعـة بيـن (منسـق التعاقـب الوظيفـي ،مـدراء اإلدارات المسـتهدفة،
أصحـاب الصالحيـة حسـب النمـاذج).
• اسـتهدف التطبيـق التجريبـي لإلطـار وكاالت الـوزارة خلال عـام 2019م ،علـى أن يتـم تقييـم
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التجربـة وتسـويقها للجهـات الحكوميـة بعـد اكتمالهـا ونضجهـا داخـل الـوزارة.
 برنامج تطوير موظفي القطاع العام:• برنامـج تدريبـي موجـه لموظفـي القطـاع الحكومي يهدف إلى اكسـابهم مجموعة من الجدارات
الرئيسـية المطلوبة للفئة غير اإلشـرافية في بيئات العمل المحترفة.
• يتـم اكسـاب المشـارك فـي البرنامـج مهـارات مثـل (اتخـاذ القـرار ،حـل المشـكالت ،العمـل
الجماعـي ،التفكيـر اإلبداعـي ،التواصـل الفعـال).
• استهدف في مرحلته األولى مناطق (الباحة ،جازان ،تبوك ،الجوف) خالل عام 2019م.
• تقام أنشطة تفاعلية للمشارك أثناء فترة البرنامج في بيئة تدريبية جاذبة.
• اسـتمرار تنفيـذ البرنامـج فـي المناطـق المسـتهدفة ولمـدة شـهريين متتالييـن علـى مراحـل
متعـددة.
• نشر خبر اعالمي للبرنامج عن طريق ( واس ) ومواقع الوزارة في وسائل التواصل االجتماعي
ومجموعة من الصحف المحلية.
 برنامج تطوير القيادات الوسطى:• يركـز علـى تنميـة وتطويـر المهـارات القياديـة لـدى المشـاركين مـن خلال تعريفهـم بسـمات
الشـخصية القياديـة وأسـاليب القائـد الناجـح
• يتـم اكسـاب المشـاركين فـي البرنامـج الجـدارات التاليـة (التواصـل الفعـال والـذكاء العاطفـي ،
القيـادة والتأثيـر ،التفكيـر االسـتراتيجي ،إدارة التغييـر والعمـل الجماعـي ،اتخـاذ القـرارات).
• مـدة البرنامـج ( )10أيـام وينفـذ علـى خمـس مراحـل مـدة كل مرحلـة يومـان بإجمالـي ()250
متدربـا.
• يخضـع المشـارك لحلقـات عمـل تطبيقيـة ودراسـة حـاالت عملية عن طريق التماريـن واالختبارات
وورش العمـل وتمثيـل األدوار والتـي تقيس مسـتوى اتقان المهارة.
• حلقـات خاصـة بيـن المـدرب والمتـدرب يتـم مـن خاللهـا توضيـح نقـاط القـوة واالحتياجـات
التطويريـة للمشـارك مـع وضـع خطـط تطويـر فرديـة نهايـة البرنامـج.

• تـم تنفيـذ البرنامـج لمـدة عشـرة أيـام على خمـس مراحل مدة كل مرحلة يومين تدريبيين شـاملة
للخمس جدارات اسـتفاد منها ( )250متدربا.
 الشهادات االحترافية في الموارد البشرية:• إكسـاب موظفي الموارد البشـرية وقياداتها شـهادات احترافية عالمية لرفع مسـتوى جاهزيتهم
لعملية التحول للموارد البشـرية.
• تستمر رحلة البرامج من ( )10 - 4أشهر.
• تـم التعاقـد مـع معاهـد عالميـة  ، CIPD , WAW ,ATDويتـم تنفيـذ تلـك البرامـج بالتعـاون مـع
معهـد اإلدارة العامـة.
• تـم ترشـيح ( )105مشـاركا لبرنامـج ( )CIPDخلال عـام 2019م علـى ان تسـتكمل عمليـة إلحـاق
بقيـة المشـاركين ( 95مشـاركا) خلال الربـع األول مـن عـام 2020م.
• سيتم بمشيئة الله البدء في برامج (  )ATD، WAWخالل الربع األول من عام 2020م .

 9/ 3مبادرات برنامج التحول الوطني (:)2020

 مقدمة عن مبادرات الوزارة:انطالقـا مـن رؤيـة المملكـة ( ،)2030والتزامـات الـوزارة وتطلعاتهـا المسـتقبلية ،عملـت الـوزارة
علـى صياغـة اسـتراتيجيتها لتقييـم وضعهـا الراهـن وأبـرز التحديـات والفجـوات التـي تسـتهدف
التعامل معها ،حيث تتكون مراحل تنفيذ اسـتراتيجية دور الوزارة الجديد من ثالث مراحل أساسـية
(التطويـر ،التمكيـن ،ودعـم التطبيـق) .وليتـم حـل التحديـات والفجـوات عملـت الـوزارة علـى توجـه
اسـتراتيجي جديـد يتسـم بالشـمولية ،والتحـول نحـو الالمركزيـة ،بهـدف تمكيـن الجهـات الحكومية
فـي كل مـا يخـص شـؤون موظفيهـا وإدارات مواردهـا البشـرية.

 منجزات المبادرات للعام المالي 1441 /1440هـ (2019م):أبـرز اإلنجـازات التـي حملهـا العـام المالـي 1441/1440هــ (2019م) فـي الـوزارة التـي اسـتهدفت
تطويـر بيئـة العمـل فـي الجهـات الحكوميـة عبـر تحديـث اللوائـح والتنظيمـات ،والتحـول الرقمـي،
وتمكيـن المـرأة ،إضافـة إلـى تنميـة العنصـر البشـري مـن خلال دورات تدريبيـة وبرامـج تطويريـة
متخصصـة ،ومبـادرات ترمـي إلـى صقـل المواهـب ،ودعمهـا ،وتطويرهـا ،بمـا يتواكب مـع برنامج
التحـول الوطنـي ،وأهـداف رؤيـة المملكـة  2030التـي تضـع االسـتثمار فـي االنسـان علـى رأس
أولوياتها.
ويتجسـد االهتمـام بالعنصـر البشـري فـي حزمـة مـن البرامـج التدريبيـة التـي أطلقتهـا الـوزارة،
كالبرنامـج الوطنـي لتأهيـل وتدريـب موظفـي وقيـادات المـوارد البشـرية فـي الجهـات الحكوميـة،
بالتعـاون مـع ( )CIPDلدعـم التحـول إلـى المفهـوم الجديـد للمـوارد البشـرية ،ونقـل أفضـل
الممارسـات العالميـة فـي مجـال ادارة المـوارد البشـرية ،كمـا أنشـأت «أكاديميـة تطويـر القيـادات
اإلداريـة» التـي وافـق عليهـا مجلـس الـوزراء بهـدف إعـداد قيـادات وطنيـة مـن الجنسـين ،لتكـون
قـادرة علـى قيـادة دفـة التحـول والتطور المؤسسـي فـي القطاعات الحكومية بالمملكة ،لتسـهم
فـي تصميـم وتطويـر الجـدارات ،القياديـة ،وإنشـاء «مركـز قيـاس الجـدارات القياديـة».
وقـد كان العتمـاد «الالئحـة التنفيذيـة للمـوارد البشـرية فـي الخدمـة المدنيـة» بالـغ األثـر علـى
موظفـي القطـاع الحكومـي ،والتـي أصدرتهـا الـوزارة بعـد اعتمادهـا مـن قبـل (لجنـة البـت فـي
ً
تحديثـا للوائـح التنفيذيـة للخدمـة
اللوائـح) ،وقـد جـاءت تلـك الالئحـة بصيغتهـا الجديـدة ،والمرنـة،
لتطـور مواردهـا البشـرية ،بمـا يتوافـق مـع
المدنيـة ،بمـا يدفـع نحـو تمكيـن الجهـات الحكوميـة
ّ
المسـتجدات والمتغيـرات اإلداريـة الحديثـة.
كمـا أصـدرت الـوزارة األطـر التنظيميـة لالئحـة ،والتـي تتضمـن القواعـد واإلجـراءات التفصيليـة
لتطبيـق الالئحـة التنفيذيـة للمـوارد البشـرية ،باإلضافـة إلـى اعتمـاد الئحـة الوظائـف التعليميـة
الجديـدة ،التـي جـاءت بشـكل حديـث مواكـب للمرحلـة ،من خلال التحديث الذي أجرتـه على الالئحة
ً
تمكينـا للجهـات
الخاصـة بالوظائـف التعليميـة السـابقة ،وسـلم الرواتـب الملحـق بهـا ،لتعطـي
التعليميـة مـن تطويـر مواردهـا البشـرية بمـا يتوافـق مـع المسـتجدات والمتغيـرات التعليميـة
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الحديثـة.
أمـا تمكيـن المـرأة فـي القطـاع الحكومـي ،فقـد اسـتطاعت الـوزارة تقليـص الفجـوة بيـن النسـاء
والرجـال فـي وظائـف الخدمـة إلـى نسـبة  ،37%حيـث تم تحقيق مسـتهدف عـام 2020في توزيع
النسـاء علـى أغلـب السلالم الوظيفيـة فـي وظائـف الخدمـة المدنيـة ،واسـتحداث وكالـة تمكيـن
المـرأة ،وتعييـن أول وكيلـة فـي الخدمـة المدنيـة ،كذلـك تعيين مديرات لفروع الـوزارة في مناطق
عسـير وجـازان والقصيـم للمـرة األولـى فـي تاريخ الـوزارة.
وفيمـا يتعلـق بالتحـول الرقمـي ،الـذي يأتـي فـي قائمـة أهدافهـا االسـتراتيجية ،تبنـت الـوزارة
برامـج إلكترونيـة توجـت بحصـول الـوزارة علـى جائـزة «ابـداع المـوارد البشـرية فـي القطـاع العـام»
لعـام  2019فـي مؤتمـر المـوارد البشـرية الحكوميـة علـى مسـتوى مجلـس التعـاون الخليجي في
أبـو ظبـي ،نظيـر جهودهـا وتوجهاتهـا االسـتراتيجية فـي التحـول الرقمـي.
وقـد أسسـت الـوزارة «وحـدة ذكاء األعمـال» لتوفـر تقاريـر لحظيـة ،ولوحـات مؤشـرات عـن المـوارد
البشـرية الحكوميـة ،لدعـم صنـع القـرار ،وكذلك بناء قاعدة بيانـات مركزية في الوزارة ،تحتوي على
بيانـات الموظفيـن والوظائـف فـي الجهـات الحكومية ،من خالل الربـط االلكتروني مع ( )114جهة
حكوميـة حتـى اليـوم ،وذلـك لالسـتفادة من وحـدة ذكاء األعمال ،التي عززت بأحـدث التقنيات في
تحليـل وعـرض البيانـات ،والتقاريـر علـى شاشـات تفاعليـة ( ،)Dashboardبمـا يسـهم وبشـكل
كبيـر فـي دعـم صناعة واتخـاذ القرار.
وقـد أطلقـت الـوزارة خدمـة «بياناتـي» التـي تمكـن الموظفين ومسـؤولي الموارد البشـرية في
الجهات الحكومية من إدارة السـجالت الوظيفية ،واالسـتعالم عن مدد وبيان الخدمة في الدولة،
ً
حاليـا قرابـة ( )500ألـف موظـف وموظفـة ،مـع اسـتمرار األعمـال
ويسـتفيد مـن هـذه الخدمـة
الحثيثـة لتكامـل تلـك القاعـدة مـن حيـث الجـودة والنوعيـة.
وعبـر أتمتـة العمليـات وحوكمـة اإلجـراءات ،تـم تمكين الجهات الحكومية مـن إدارة عملية التوظيف
بـدون تدخـل الـوزارة وذلـك مـن خلال منصـة التوظيـف اإللكترونية إلعلان الوظائـف ،والمفاضلة
ً
والترشـيح ،واكمـال مسـوغات التعييـن ً
إلكترونيا من
آليـا ،باإلضافـة إلـى تمكيـن الجهات الحكوميـة
تحويـر وخفـض وتعديـل بيانـات الوظائـف بمـا يتوافـق مـع هيكلهـا ،وتنظيمهـا اإلداري للمراتـب
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العاشـرة فما دون.
وفـي إطار(التوطيـن اإللكترونـي) لدعـم عمليـات إحلال المواطنيـن بالوظائـف المشـغولة بغيـر
ً
نظامـا الكترونيـا بالمشـاركة مـع عـدد مـن الجهـات المعنيـة تطبيقـا
السـعوديين ،أطلقـت الـوزارة
لخطـط توطيـن الوظائـف فـي القطـاع العـام ،عبـر آليـة دقيقـة ،يتـم مـن خاللهـا متابعـة طلبـات
ً
أيضا تفعيل خدمة «االستفسـارات
تم
التعاقـد وتجديـد العقـود فـي جميـع الجهات الحكومية ،كما ّ
واآلراء النظاميـة» إليجـاد خـط تواصـل مـع الجهـات الحكوميـة ،مـن أجـل تسـهيل متابعـة ودراسـة
االستفسـارات المقدمـة مـن قبلهـم ،ومـن ثـم اإلفـادة بالـرأي النظامـي ،ممـا يسـاهم فـي رفـع
جـودة تطبيـق اإلجـراءات حسـب مـا تقتضيـه الئحـة المـوارد البشـرية.
كمـا نفـذت الـوزارة أتمتـة أنـواع جديـدة من اإلجـازات المرضية في خدمـة التقارير الطبية بالشـراكة
مـع وزارة الصحـة ومنهـا إجـازة المرافـق ،والتـي تسـاهم فـي ربـط أنظمـة الجهـات الحكوميـة
اإللكترونيـة مباشـرة ،ورفـع النضـج الرقمـي للجهـات الحكوميـة وتخفيـف االعتمـاد علـى األعمـال
الورقيـة.

منجزات المبادرات للعام المالي 1441 /1440هـ (2019
اسم المبادرة

ما تم إنجازه في 2019م

برنامج إعادة
هيكلة الوظيفة
العامة في
الخدمة المدنية

• اعتمـاد «الالئحـة التنفيذيـة للمـوارد البشـرية فـي الخدمـة المدنيـة» وقـد جـاءت الالئحـة بصيغتهـا
ً
تحديثـا للوائـح الخدمـة المدنيـة وتمكينً ـا للجهـات الحكوميـة لتطويـر مواردهـا البشـرية
الجديـدة والمرنـة
تواؤمـا مـع طموحـات رؤيـة المملكـة.
بمـا يتوافـق مـع المسـتجدات والمتغيـرات اإلداريـة الحديثـة،
ً
• اعتمـاد األطـر العمـل التنظيميـة والتـي تنظم اإلجراءات التنفيذيـة لتطبيق الالئحة التنفيذية للموارد
البشرية.
ً
تحديثا لالئحة
• اعتمـاد الئحـة الوظائـف التعليميـة ،وقـد جـاءت تلـك الالئحة بصيغتها الجديدة والمرنـة
ً
وتمكينـا للجهـات التعليميـة مـن تطويـر
الوظائـف التعليميـة السـابقة وسـلم الرواتـب الملحـق بهـا،
مواردهـا البشـرية بمـا يتوافـق مـع المسـتجدات والمتغيـرات التعليميـة الحديثـة
• إطلاق برنامـج األخصائـي المعتمـد فـي الالئحـة التنفيذيـة للمـوارد البشـرية بالتعـاون مـع معهـد
اإلدارة العامـة ليشـمل  1753متدربـا فـي أكثـر مـن  52جهـة حكوميـة.
 يهـدف البرنامـج لرفـع كفـاءة موظفـي المـوارد البشـرية فـي القطـاع الحكومـي الراغبيـن فـيالحصـول علـى اعتمـاد مـن الـوزارة فـي تطبيـق الئحـة المـوارد البشـرية مـن حيـث المعرفـة النظريـة
والقـدرة علـى تطبيقهـا ومـدى إدراك المسـؤولية المهنيـة عنـد التطبيـق.
 يشـمل البرنامـج ( )6دورات تدريبيـة تشـمل جميـع أبـواب الالئحـة التنفيذيـة للمـوارد البشـرية:كشـغل الوظائـف ،تطويـر المـوارد البشـرية ،اإلجـازات ،بيئـة العمـل ،إدارة األداء الوظيفـي ،وإنهـاء
يؤهلـه للحصـول علـى شـهادة اعتمـاد مـن وزارة الخدمـة
الخدمـة ،ويخضـع مـن يجتـاز الـدورات الختبـار
ِّ
المدنيـة لمـدة  5سـنوات
• تطويـر النظـام اإللكترونـي للترقيـات وتدريـب الجهـات الحكوميـة علـى تحديـد اإلجـراءات للجهـات
نصت
الحكوميـة لطريقـة اختيـار وتطبيـق العناصـر المعتمـدة باسـتخدام نظام إلكترونـي يتوافق مع ما ّ
عليـه الالئحـة مـن إعطـاء الجهـات الحكوميـة صالحيـة وتحديـد العناصـر االختياريـة إلجـراء عمليـة الترقيـة
باالتفـاق مـع الـوزارة ،فـي كل مـرة يتـم فيهـا اختيـار معاييـر المفاضلـة وأوزانهـا أو تعديلهـا ،وسـيتم
تدريـب  23جهـة حكوميـة علـى النظـام اإللكترونـي للترقيـات فـي ينايـر مـن العـام .2020
• اطلاق نظـام إدارة األداء الوظيفـي والـذي يهـدف إلـى التحـول مـن قيـاس األداء الوظيفـي إلـى
إدارة األداء الوظيفـي ،بإعـادة هيكلـة سـير إدارة اإلداء لخدمـة متطلبـات العمـل وتحقيـق أهـداف
الجهـات بربطهـا مـع أداء الموظـف عـن طريـق أتمتـه وحوكمـة اإلجـراءات ببنـاء نظـام إلكترونـي وتحديـد
الجـدارات اإلشـرافية وغيـر اإلشـرافية ووضـع األهـداف الذكيـة ،والعمـل علـى ربـط نتائـج إدارة األداء
بأنشـطة المـوارد البشـرية المختلفـة ،كمـا تـم العمـل علـى مسـار خـاص علـى أربعـة قطاعـات ديـوان
وزارة الدفـاع  ،وزارة النقـل ،وزارة المـوارد البشـرية (قطـاع الخدمـة المدنيـة) ،إمـارة المدينـة المنـورة
للمرحلـة األولـى وتغطيتهـا بالتدريـب العملـي والنظـري للتأكـد من سلامة المفهوم .وتـم تدريب أكثر
مـن  515مسـتفيد مـن النظـام.

التحول إلى
إدارة الموارد
البشرية

• تدشـين البرنامـج الوطنـي لتأهيـل وتدريـب موظفـي وقيـادات المـوارد البشـرية فـي الجهـات
الحكوميـة بالتعـاون مـع معهـد  CIPDالعالمـي بحضـور أكثـر مـن  300قيـادي ومختـص مـوارد بشـرية
مـن الجهـات الحكوميـة
 أكثر من  800متقدم للبرنامج. أكثر من  470مرشحا لدورة األساسيات  372ملتحقا بدورة األساسيات  180مجتازا لدورة األساسيات  23مجموعة في دورة األساسيات  26جهة مشاركة• التوقيـع مـع جهـات احترافيـة دوليـة متخصصـة لتأهيـل أخصائيـي المـوارد البشـرية بشـهادات
احترافيـة دوليـة :بالتعـاون مـع معهـد اإلدارة العامـة مـن خلال البرامـج التاليـة:
 oاخصائي المزايا والتعويضات ( )GRPالذي يقدم بالشراكة مع جمعية  World at Workالعالمية.
 oاخصائـي تطويـر المواهـب ( )APTDوالـذي يقـدم بالشـراكة مـع جمعيـة تطويـر المواهـب
.Association for Talent Development
وتهـدف هـذه البرامـج إلـى المسـاهمة فـي تحقيـق أهـداف مبـادرة «التحـول إلـى المـوارد البشـرية»
لضمـان تحـول الجهـات الحكوميـة مـن أسـلوب شـؤون الموظفيـن التقليـدي إلـى مفهـوم المـوارد
البشـرية الحديثـة.
  300مرشح ومرشحة لدورة األساسيات في كل برنامج  140مرشح ومرشحة في كل برنامج للحصول على الشهادة االحترافية 96 -جهة حكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات

برنامج إيجاد
بيئة عمل
محفزة

• إطلاق اسـتبيان قيـاس مسـتوى االرتبـاط المهنـي فـي الجهـات الحكوميـة للعـام  2019م مشـروع
ً
انسـجاما مـع مبـادرات برنامـج التحـول الوطنـي واألهـداف
القيـاس الـدوري لالرتبـاط الوظيفـي يأتـي
االسـتراتيجية لرؤيـة المملكـة  ،2030وذلـك لقيـاس مـدى ارتبـاط الموظـف الحكومـي بجهـة عمله ،من
النواحـي الفكريـة والسـلوكية ومضاعفـة عـدد االسـتجابات مقارنـة بالعـام الماضـي حيـث وصلـت عدد
االسـتجابات إلـى  90ألـف اسـتجابة.
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تطوير كفاءات
موظفي
القطاع العام

• بـدء المرحلـة األولـى مـن مبـادرة تطويـر كفـاءة موظفـي القطـاع العـام فـي عـدد مـن مناطـق
المملكـة ،حيـث يغطـي البرنامـج فـي المرحلـة األولـى من الـورش التدريبية التطويريـة مناطق الجوف
وتبـوك وجـازان والباحـة وحائـل ،بالتعاقـد مـع أحـد المراكـز االحترافيـة المتخصصـة فـي تدريـب وتطوير
الجـدارات الوظيفيـة ،وذلـك لتدريـب وتطويـر موظفـي القطـاع العـام فـي المناطـق علـى بعـض
الجـدارات الوظيفيـة األساسـية ،شـملت  1875متـدرب ومتدربـة و 75دورة بواقـع  15دورة فـي كل
منطقـة.
• إطلاق برنامـج تأهيـل القيـادات الوسـطى ويهـدف المشـروع إلـى تحسـين وتطويـر القيـادات
الوسـطى فـي القطاعـات الحكوميـة لضمـان قيـادة مسـتدامة ،ويهـدف المشـروع إلـى بنـاء قاعـدة
ً
جاهـزا فـي المسـتقبل حيـث بلـغ عـدد المسـتفيدين  275مـن
بيانـات مـن القيـادات الناشـئة ،ويكـون
أصـل  300فـي  25جهـة حكوميـة.
• وضع إطار عام للتعاقب الوظيفي للقيادات والوظائف الحساسة في الجهات الحكومية
• بدء تطبيق برنامج التعاقب الوظيفي كمرحلة أولية في قطاع الخدمة المدنية

تمكين المرأة
في الخدمة
المدنية وتعزيز
دورها القيادي

• تحقيـق مسـتهدف نسـبة الفجـوة النوعيـة بيـن النسـاء والرجـال فـي وظائـف الخدمـة المدنيـة للعـام
 2019م تقليـص الفجـوة مـن  49.5 %إلـى  37 %مـن إنجـاز الفجـوة.
• أول إعلان وظيفـي ال يحـدد جنـس المتقـدم حيـث أتاحـت منظومـة جـدارة للجهـات الحكوميـة حريـة
تحديـد جنـس المتقـدم للوظائـف المطروحـة حسـب حاجـة الجهـة أو االكتفاء بطرح اإلعلان بدون تحديد
وإتاحتـه للمتقدميـن الرجـال والنسـاء علـى حـد سـواء للمفاضلـة علـى الوظائـف المطروحـة ،وشـهد
منتصـف ربيـع الثانـي مـن عـام 1440ه أول إعلان وظيفـي ال يتـم فيـه تحديـد جنـس المتقـدم والـذي
تـم طرحـه مـن قبـل وزارة الخارجيـة لوظائـف مترجميـن فـي لغـات مختلفـة اسـتهدف اإلعلان خريجـي
 10لغـات مختلفـة تقـدم عليهـا الرجـال والنسـاء علـى حـد سـواء.

المنظومة
اإللكترونية
الوطنية للخدمة
المدنية

• تم تأسـيس وحدة ذكاء أعمال توفر تقارير لحظية ولوحات مؤشـرات عن الموارد البشـرية الحكومية
لدعـم صنـع القـرار وتـم تطويـر أكثـر مـن (  ) 15لوحـة مؤشـرات للجهات الحكومية تغطـي ابعاد مختلفة
ابتـداء مـن الباحثيـن عـن عمـل وعمليات الموارد البشـرية ونهاية الخدمـة واإلجازات المرضية.
• تـم بنـاء قاعـدة بيانـات مركزيـة فـي الـوزارة تحتـوي علـى بيانـات الموظفيـن والوظائـف فـي الجهـات
الحكوميـة وتـم الربـط االلكترونـي مـع ( )90جهـة حكوميـة حتـى اليـوم تمثـل ( )%85مـن بيانـات القطاع
الحكومـي المدني.
• تم إطالق خدمة بياناتي والتي تمكن الموظفين ومسـؤولي الموارد البشـرية من إدارة السـجالت
الوظيفيـة واالسـتعالم عـن مـدد وبيـان الخدمـة فـي الدولـة ويسـتفيد مـن هـذه الخدمـة ( 499ألـف)
موظف.
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• تـم تمكيـن الجهـات الحكوميـة مـن إدارة عمليـة التوظيـف بـدون تدخـل الـوزارة وذلك مـن خالل منصة
التوظيـف اإللكترونيـة إلعلان الوظائـف والمفاضلة والترشـيح واكمال مسـوغات التعيين اليا.
• تـم تمكيـن الجهـات الحكوميـة ومـن خلال خدمـة الكترونيـة مـن تحويـر وخفـض وتعديـل بيانـات
الوظائـف بمـا يتوافـق مـع هيكلهـا وتنظيمهـا اإلداري للمراتـب  10فمـا دون.
• إدارة وإشـراف على إجراءات التعاقد واالسـتقطاب وذلك بإطالق خدمة الكترونية مرتبطة بالجهات
ذات العالقـة لتأييد التعاقد.
• إطلاق التوطيـن اإللكترونـي لدعـم عمليـات إحلال المواطنيـن بالوظائـف المشـغولة بغيـر
ا لسـعو د يين .
• إطلاق خدمـة الكترونيـة لتيسـر علـى الجهـات الحكوميـة إكمـال إجـراءات التعاقـد واالسـتقطاب
وإجـراءات تأييـد التعاقـد مـن خلال خدمـة الكترونيـة متكاملـة.
• إطلاق خدمـة االستفسـارات واآلراء النظاميـة وذلـك إليجـاد خـط تواصـل مـع الجهـات الحكوميـة من
أجـل تسـهيل عمليـة ومتابعـة ودراسـة االستفسـارات النظاميـة المقدمـة من قبلهم ومـن ثم اإلفادة
بالـرأي النظامـي ،ممـا يسـاهم فـي تطبيـق اإلجـراءات حسـب مـا تقتضيـه الئحة الموارد البشـرية.
• أتمتـة أنـواع جديـدة مـن اإلجـازات المرضيـة فـي خدمـة التقاريـر الطبيـة بالشـراكة مـع وزارة الصحـة
ومنهـا إجـازة المرافـق .وتسـاهم هـذه الخدمـة فـي ربط أنظمة الجهـات الحكومية اإللكترونية مباشـرة،
ورفـع النضـج الرقمـي للجهـات الحكوميـة وتخفيـف االعتمـاد علـى األعمـال الورقيـة.
• رفـع تقييـم الـوزارة فـي تقريـر الربـع الثانـي مـن عـام ٢٠١٩م لمؤشـر نضـج الخدمـات الحكوميـة
اإللكترونيـة مـن ( )% 76إلـى ( ،)% 94والـذي يقيـس جـودة الخدمـات اإللكترونيـة المقدمـة
للمسـتفيدين وتكاملهـا مـع الجهـات الحكوميـة والتـي وصلـت ألعلـى مسـتوى نضـج ،حيـث أصبحـت
الـوزارة ضمـن قائمـة أفضـل ( )15جهـة حكوميـة فـي نضـج خدماتهـا االلكترونـي.
• حققـت الـوزارة جائـزة ابـداع المـوارد البشـرية فـي القطـاع العـام فـي مؤتمـر المـوارد البشـرية
الحكوميـة علـى مسـتوى مجلـس التعـاون الخليجـي المنعقـد فـي أبـو ظبـي نظير جهودهـا وتوجهاتها
االسـتراتيجية فـي التحـول الرقمـي.
• نجحـت الـوزارة فـي الحصـول علـى شـهادة االعتمـاد الدولـي لنظـام إدارة اسـتمرارية األعمـال
 ISO22301والـذي تـم تطويـره لتوفيـر الحمايـة للمنشـآت مـن الكـوارث واألزمـات المحتملـة والحد من
آثارهـا.
منجزات أخرى
(اللجنة
التحضيرية
للتنظيم
اإلداري)

دراسة ورفع توصيات لـ ( )16هياكل تنظيمية للجهات الحكومية واعتماد ( )8هياكل تنظيمية.

مبادرات ملف الخدمة المدنية- :
تاريخ البدء
واالنتهاء

#

اسم
المبادرة

وصف المبادرة

مشاريع المبادرة

1

إعادة هيكلة
الوظيفة
العامة في
الخدمة
المدنية

هدف هذه المبادرة إلى تحسين أداء
األجهزة الحكومية والمساهمة في
تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030
حيث تعمل المبادرة على التحول من
قياس األداء الى إدارة األداء وتطوير
التصنيف الوظيفي للخدمة المدنية
وتطوير اللوائح (الالئحة التنفيذية
للموارد البشرية – الئحة الوظائف
التعليمية – الئحة الحقوق والمزايا
المالية – الئحة الوظائف الدبلوماسية
– الئحة الوظائف الهندسية) والذي
بدوره سيساهم في حل التحديات
المتعلقة بـ:
• تقادم األنظمة واللوائح التابعة
للخدمة المدنية وغير مالءمتها مع
المتغيرات الحديثة في علم الموارد
البشرية
• تحسين طرق استحداث الحقوق
والمزايا وإيجاد آليه مستدامه للمراجعة
بما يحقق كفاءة االنفاق على العنصر
البشري.

 - 1تطوير الئحة الحقوق والمزايا
المالية
 - 2تطوير الئحة الوظائف الدبلوماسية
 - 3دراسة إعادة هيكلة وظائف
المستخدمين وبند األجور
 - 4دراسة التكلفة اإلكتوارية لتطبيق
الئحة الوظائف الهندسية
 - 5تطبيق التصنيف السعودي الموحد
للمهن

بداية المبادرة:
2015/4/20
نهاية المبادرة:
2022/7/20

2

التحول إلى
إدارة الموارد
البشرية

تسعى المبادرة الى تحويل إدارات
الموارد البشرية في الوزارات
إلى موارد بشرية حديثة بجميع
مكوناتها من موظفين وتقنية
وعمليات وهيكلة ،وذلك لتمكينهم
من المساهمة في تحقيق أهداف
الجهات الحكومية.

 .1البرنامج التدريبي لتطوير وتأهيل
CIPDموظفي وقيادات الموارد
البشرية
 .2البرنامج التدريبي لتأهيل أخصائي
المزايا والتعويضات
 .3البرنامج التدريبي لتأهيل أخصائي
تطوير المواهب
 .4دعم التحول إلى إدارة الموارد
البشرية في الجهات الحكومية
 .5إنشاء وحدة التخطيط االستراتيجي
للقوى العاملة

بداية المبادرة:
2018/1/1
نهاية المبادرة:
2021/12/31

برنامج إيجاد
بيئة عمل
محفزة

تهدف المبادرة الى خلق بيئة
عمل محفزة عبر تطوير وتحديث
لوائح الخدمة المدنية ووضع
معايير مميزة تسهم في تحسين
وتطوير العمل الحكومي ورفع
أداء الموظف .كما تهدف المبادرة
الى تطوير بيئة العمل في القطاع
الحكومي وآليات متابعتها.

4

تطوير
القيادات
في الجهات
الحكومية

وضع إطار عام الكتشاف وتطوير
القادة والمواهب القيادية الواعدة
بناء على نتائج تقييم الجدارات
القيادية والتعاقب الوظيفي.

5

تطوير كفاءات
موظفي
القطاع العام

وضع السياسات واألطر العامة
واألدلة االسترشادية ونماذج
تطوير كفاءات الموظفين بما
يتماشى مع احتياجات التعليم
والتطوير في الجهات الحكومية،
كما تهدف المبادرة إلى المساهمة
في تطوير برامج خاصة إلعادة
تأهيل موظفي القطاع الحكومي
(عند الحاجة).

3

 .1تطوير منظومة خدمة العمالء
 .2القياس الدوري لالرتباط الوظيفي
لموظفي الخدمة المدنية
 .3تنفيذ وتشغيل برنامج الوالء
الوظيفي

 .1إطار عام للتعاقب الوظيفي
للقيادات والوظائف الحساسة
 .2تدريب القيادات الوسطى في
الجهات الحكومية
 .3أكاديمية تطوير القيادات اإلدارية

 .1برنامج تأهيل المتميزين من حديثي
التخرج
 .2تدريب وتطوير موظفي القطاع
العام في المناطق

105

بداية المبادرة:
2017/2/6
نهاية المبادرة:
2021/12/31

بداية المبادرة:
2016/1/1
نهاية المبادرة:
2022/06/30

بداية المبادرة:
2016/01/ 01
نهاية المبادرة:
2021/12/31

التقرير السنوي
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 2/8/3منجزات مؤشرات األداء الرئيسية للعام المالي 1441 /1440هـ (2019م):

6

تمكين المرأة
في الخدمة
المدنية وتعزيز
دورها القيادي

7

المنظومة
اإللكترونية
الوطنية
للخدمة
المدنية

التقرير السنوي
2019
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تسهم المبادرة في زيادة نسبة
مشاركة المرأة في القطاعات
الحكومية بجميع المستويات
الوظيفية من خالل استثمار
طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات
العمل أمامها وزيادة مشاركتها
لضمان تكافؤ الفرص بين
الجنسين ،وتقلدها للمناصب
الوظيفية القيادية الهيكلية العليا
في األجهزة الحكومية في الخدمة
المدنية.

 .1منصة القيادات النسائية في
الخدمة المدنية
 .2تحقيق التوازن بين الجنسين في
الخدمة المدنية
 .3تنظيم إنشاء دور ضيافة األطفال
في مقرات العمل

 .1االستراتيجية الرقمية للخدمة
تهدف مبادرة المنظومة اإللكترونية المدنية
 .2تطوير بوابة وزارة الخدمة المدنية
إلى تطوير إجراءات العمل في
وبعض خدماته
قطاع الخدمة المدنية وإعادة
 .3تطوير النظام المركزي للمعلومات
هندستها وبناء قاعدة بيانات
دقيقة ومحدثة عن الموارد البشرية الوظيفية
الحكومية لدعم صناعة القرار .كما  .4بوابة الخدمات الرقمية للخدمة
المدنية (مسار)
تهدف المبادرة إلى تفعيل أدوار
 .5إنشاء وحدة ذكاء األعمال
وتوجهات الوزارة االستراتيجية
المتمثلة في دعم وتمكين الجهات  .6النظام اإللكتروني للمسابقات
الوظيفية
الحكومية للتحول من شؤون
موظفين إلى إدارات موارد بشرية  .7النظام اإللكتروني لتأهيل
المتميزين
احترافية وذلك من خالل تقديم
منصة رقمية تعنى بتطوير وإدارة  .8الفحص األمني ألنظمة وشبكة
وزارة الخدمة المدنية
الموارد البشرية الحكومية

بداية المبادرة:
2017/02/07
نهاية المبادرة:
2020/12/31

بداية المبادرة:
2016/10/27
نهاية المبادرة:
2022/12/31

تعمـل الـوزارة ضمـن برنامـج التحـول الوطنـي مـن خلال مؤشـر أداء رئيسـي يقيـس «نسـبة
االرتبـاط الوظيفـي لموظفـي القطـاع العـام» وهـو مؤشـر مبنـي علـى عـدة محـاور تؤثـر علـى
الموظـف مثـل القيـادة ،والتوجيـه ،والتواصـل ،وإدارة األداء ،وبيئـة وظـروف العمـل ،والتدريـب،
والتطويـر ،ويهـدف االرتبـاط الوظيفـي إلـى الوصـول إلـى موظـف حكومي محفـز ،وممكن ،وذو
والء للجهـاز الـذي يعمـل بـه ،بمـا يحقـق أفضـل أداء للموظـف ،حيـث يسـتهدف المؤشـر تحقيـق
نسـبة ( )% 75فـي عـام .2020
كمـا تعمـل الـوزارة مـع المركـز الوطنـي لقيـاس أداء األجهـزة العامـة ،لوضـع مؤشـرات داخليـة
للـوزارة ،حيـث يقـوم مكتـب تحقيـق الرؤيـة بتحليل األداء االسـتراتيجي لمبادرات ومؤشـرات األداء
الرئيسـة للـوزارة ،والتـي تتضمـن متابعـة وقيـاس وجمـع البيانـات ،إلصـدار التقاريـر التي تسـاهم
فـي تيسـير عمليـة اتخـاذ القـرار ،كمـا تعمـل علـى التواصـل مـع الجهـات الداعمـة ضمـن رؤيـة
المملكـة  .2030ومـن أهـم المؤشـرات الداخليـة مـا يلـي:
• توفيـر بيئـة عمـل مميـزة :نسـبة تطبيـق الـوزارات لمعاييـر بيئـة العمـل تسـتهدف الوصـول إلـى
نسـبة ( )% 20فـي عـام .2023
• تطويـر الخطـط االسـتراتيجية للقـوى العاملـة :نسـبة تطبيـق الـوزارات إلدارة المـوارد البشـرية
يسـتهدف الوصـول إلـى نسـبة ( )% 40فـي عـام .2022
• توفير خدمات موارد بشـرية ذكية :نسـبة خدمات وزارة الخدمة المدنية التي تم اتاحتها الكترونيا
يستهدف الوصول إلى نسبة ( )% 75في عام .2020
• تعزيـز رأس المـال البشـري المتميـز فـي الجهـات الحكوميـة :نسـبة الموظفات السـعوديات في
الخدمة المدنية يسـتهدف رفع النسـبة من ( )% 38.8عام  2017إلى نسـبة ( )% 42عام .2020

قراءات مؤشرات األداء االستراتيجية كما في تقرير أداء للربع الرابع من عام : 2019
#

اسم المؤشر

سنة خط
األساس

دورية
القياس

القيمة
الفعلية*

القيمة
المستهدفة**

مستهدف
2020

1

نسبة خدمات الوزارة
التي تم إتاحتها الكترونيا

2016

نصف سنوي

% 88.68

% 65

% 75

2

نسبة الموظفات
السعوديات في الخدمة
المدنية

2015

ربع سنوي

% 40.57

% 41.40

% 42

3

نسبة الوظائف
القياسية التي تم إعداد
وصف وظيفي لها

2017

سنوي

% 100

% 50

% 100

4

نسبة موظفي الخدمة
المدنية الذين تلقوا
التدريب خالل العام

2017

ربع سنوي

% 14.96

% 25

% 30

5

نسبة الفجوة النوعية
بين النساء والرجال في
وظائف الخدمة المدنية

2017

ربع سنوي

% 38.30

% 49.51

% 48.31

6

نسبة االرتباط الوظيفي
لموظفي الخدمة
المدنية

2017

سنوي

% 70

% 73

% 75

7

نسبة لوائح الخدمة
المدنية التي تم
مراجعتها وتطويرها

2017

سنوي

% 100

% 100

% 100

8

مؤشر يسر لنضج
الخدمات االلكترونية***

2017

سنوي

% 95.83

% 91

% 94

9

نسبة رضا الموظفين
عن بيئة العمل***

2018

سنوي

ال يوجد
قراءة

سيتم تحديدها
في عام 2020

سيتم
تحديدها في
عام 2020

10

نسبة تطبيق إدارة
الموارد البشرية في
الوزارات***

11

نسبة تطبيق الوزارات
لمعايير بيئة العمل
الحكومي المميزة***

12

2017

2018

سنوي

نصف سنوي

ال توجد
قراءة
ال يوجد
قراءة

% 40

% 25

% 40

% 25

مؤشر رضا إدارات
الموارد البشرية لدى
الجهات الحكومية عن
خدمات الوزارة ***

2017

سنوي

% 76.2

% 80

% 80

13

نسبة الموظفين الذين
تم تحديد أهداف األداء
السنوية لهم***

2017

سنوي

ال يوجد
قراءة

% 60

% 100

14

عدد المشاركين الذين
اجتازوا برامج اإلعداد
القيادي (الطويلة) بنجاح

2017

سنوي

255

300

650

عدد المشاركين الذين
اجتازوا برامج التطوير
15
القيادي (القصيرة)***
مالحظة :بيانات وقياسات المؤشرات بناء على المسودة األولية من تقرير األداء للربع الرابع من عام 2019م.
* :القيمة الفعلية للمؤشرات بناء على قراءات الربع الرابع لعام 2019م.
** :القيمة المستهدفة بناء على دورية القياس (ربع ،نصف او سنوي) لعام 2019م.
ً
حاليا.
*** :مؤشرات ال يتم قياسها
2017

سنوي

ال توجد
قراءة

1250

1000
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 9/3التحـول الرقمـي:

أوال :إطالق خدمات وإكمال مشاريع:
تعمـل الـوزارة علـى أتمتـة العديـد مـن الخدمـات وإجـراء التحسـينات المسـتمرة ألجـل الوصـول
إلـى خدمـات إلكترونيـة تكامليـة ،لتحقيـق مفهـوم التحـول الرقمـي بالـوزارة ،حيـث تـم خلال العـام
المالـي1441 /1440هــ إنجـاز مـا يلـي:
• إطلاق تطبيـق الـوزارة لألجهـزة الذكيـة حيـث تـم دمـج عـدد مـن التطبيقـات فـي تطبيـق موحـد
للخدمـة المدنيـة ،لتحسـين وتسـهيل الوصـول لخدمـات الـوزارة مـن خلال هـذا التطبيـق .مثـل
تحديـث البيانـات الوظيفيـة ،واالطلاع علـى االجـازات المرضيـة ،وخدمـة اتصل بنـا ،باإلضافة إلى
عـرض تفاعلـي لألنظمـة واللوائـح ،وتوفيـر أدوات للبحـث فيهـا ،وكذلـك أخبـار الـوزارة ،وغيرهـا.
ً
انطالقـا مـن اسـتراتيجية الـوزارة للتحـول الـى «الالمركزيـة» وتمكين الجهـات الحكومية من إدارة
•
مواردهـا البشـرية ،تـم تدشـين نظـام «جـدارة تمكيـن» (اإلصـدار الخامـس) ،والـذي ّمكـن الجهـات
الحكوميـة مـن إدارة إعالناتهـا الوظيفيـة مـن مرحلـة اإلعـداد الـى الطرح ،ثم المفاضلة ،والترشـيح،
وانتهـاء بالتعييـن ،ممـا َ
قلـص إجـراءات التوظيـف ويزيـد مـن كفـاءة أداء الجهـات الممكنة.
ً
• إطلاق خدمـة العمليـات علـى الوظائـف اإللكترونيـة والتـي تمكّـن الجهـات الحكوميـة مـن إدارة
ً
إلكترونيـا ،وذلـك بتنفيـذ عمليـات تحويـر الوظائـف ،أو خفضهـا ،ممـا يقلـص إجـراءات
وظائفهـا
ً
إيجابيـا علـى كفـاءة أداء الجهـات الممكَّنـة.
العمـل وينعكـس
• إطلاق نظـام التوطيـن االلكترونـي الـذي يهـدف الـى توفيـر فـرص عمـل أفضـل للمواطنيـن
وذلـك مـن خلال متابعـة جميـع العامليـن غيـر السـعوديين فـي جميـع الجهـات الحكوميـة تمهيـدا
إلحلال مواطـن سـعودي مؤهـل.
• إطلاق نظـام الكترونـي متكامـل ألتمتـه إجـراءات طلبـات التعييـن لـذوي الشـهداء والـذي يمكـن
أفراد أسـرة الشـهيد من الحصول على وظائف تناسـب مؤهالتهم ،وبشـكل الكتروني من خالل
الربـط مـع عـدد مـن األنظمـة ،لجلـب المعلومات الالزمـة إلكمال إجـراءات التعيين.
• إطلاق بوابـة االستفسـارات واآلراء النظاميـة وذلـك إليجـاد خـط تواصـل مـع الجهـات الحكوميـة
مـن أجـل تسـهيل عمليـة ومتابعـة ودراسـة االستفسـارات النظاميـة المقدمة مـن قبلهم ومن ثم
اإلفـادة بالـرأي النظامـي ،ممـا يسـاهم في نشـر الثقافـة التنظيمية بين الجهـات الحكومية ،ورفع
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مسـتوى قدراتهـم فـي تحقيق رؤيتهم ورسـالتهم.
• إطلاق نظـام (تمكيـن التدريـب واالبتعـاث) لتمكيـن الجهـات الحكوميـة من ادارة تدريـب وابتعاث
وإيفـاد موظفيهـا مـن خالل نظـام آلي.
• أتمتـة أنـواع جديـدة مـن اإلجـازات المرضيـة فـي خدمـة التقاريـر الطبيـة ،بالشـراكة مـع وزارة
الصحـة ،منهـا إجـازة المرافـق ،وتسـهم هـذه الخدمة في ربط أنظمة الجهـات الحكومية اإللكترونية
مباشـرة ،ورفـع النضـج الرقمـي للجهـات الحكوميـة ،وتخفيـف االعتمـاد علـى األعمـال الورقيـة.
• إطلاق نسـخة محدثـة مـن خدمـة «التـزام» للربـط مـع الجهـات الحكوميـة ،بالتعـاون مـع برنامـج
التعاملات اإللكترونيـة الحكوميـة (يسـر) ،لتشـمل المؤهلات الدراسـية ،ومعلومـات األداء
الوظيفـي ،ومعلومـات االجـازات ،ومعلومـات الرواتـب لموظفـي الدولـة ،وذلـك بهـدف أتمتـة
إجـراءات الحصـول علـى المجموعـات المسـتهدفة مـن الربـط ،وتـم الربـط االلكترونـي مـع أكثر من
( )114جهـة حكوميـة ،وتهـدف الخدمـة إلـى تمكيـن الربـط مـع الجهـات الحكوميـة دون الحاجـة إلـى
ارتباط مباشـر عن طريق قواعد البيانات ،إذ تسـتخدم الجهات الحكومية الخدمات المقدمة بشـكل
مباشـر فـي أنظمتهـا اإللكترونيـة ،كمـا تهـدف إلـى دعـم أعمـال التكامـل بيـن الـوزارة والجهـات
الحكوميـة ،وتقليـل الزمـن المسـتغرق فـي األعمـال الورقيـة ،وستسـهم هـذه الخدمـة فـي رفـع
ً
إيجابيـا فـي دعـم اتخـاذ القـرارات الهامـة مـن قبـل
جـودة بيانـات موظفـي الدولـة ،ممـا سـيؤثر
المسـؤولين.
• تطويـر وبنـاء نظـام اتصـاالت صوتـي للهواتـف ،ومرئـي لغـرف االجتماعـات يعمـل على تفعيل
قنـوات التواصـل الداخليـة والخارجيـة بيـن الموظفين ،ويسـاهم النظام في رفع مسـتوى الخدمة
فـي الـوزارة ،وتطويـر البنيـة التحتيـة ،ووضع جميع االتصاالت تحت سـقف واحد وتوفير اتصاالت
متكاملـة لمواكبـة التطـور التقنـي ،والعالمـي ،واألمنـي ،ومواكبـة سـرعة التحـول الرقمي والتي
يهـدف لتحقيـق الرؤية .2030
ً
تحقيقـا لتوجـه الـوزارة إلـى التحـول إلـى وزارة بلا ورق ،تـم إتاحـة عـدد مـن الخدمـات مـن خلال
•
القنـوات اإللكترونيـة لعملاء الـوزارة الداخلييـن ،وايقـاف التعامـل الورقـي مـن خاللهـا .ومنهـا
العمـل اإلضافـي ،وأوامـر اإلركاب ،واالنتدابـات ،كما تم إطالق نظام االتصاالت اإلدارية إليقاف
العمـل الورقـي بيـن إدارات الـوزارة.
• تشـغيل مركـز البيانـات االحتياطـي والـذي يهـدف إلـى اسـتمرارية األعمـال وضمـان أقصـى
توافريـه ألنظمـة الـوزارة.
• تطويـر األمـن اإللكترونـي للـوزارة ،عـن طريـق ترقيـة أنظمـة الحمايـة الحاليـة ،وبعـض الخدمـات
األمنيـة الضروريـة ،واسـتحداث أنظمـة حمايـة جديـدة ،لرفـع مسـتوى أمـن المعلومـات ،واألمـن

السـيبراني ،وإطلاق برامـج التوعيـة بأمـن المعلومـات لموظفـي الـوزارة.
• تحديث نظام النسـخ االحتياطي للبيانات للتأكد من اسـتمرارية األعمال ،والقدرة على التعافي
فـي حالة الكوارث.
• بنـاء لوحـات المؤشـرات والتقاريـر عبـر نظـام ذكاء األعمـال للمـوارد البشـرية للجهـات الحكوميـة،
وتم تزويد مجموعة من الجهات الحكومية بلوحات مؤشـرات مخصصة إلدارة مواردهم البشـرية،
باإلضافـة إلـى الخدمـات االلكترونية األخرى.
• إطالق ( )10لوحات مؤشرات وتقارير لألنظمة والخدمات التالي:
 خدمة التزام. خدمة بيان النسخة التطويرية. المستودعات النسخة الجديدة. اإلدارة المالية وملخص الوزير النسخة الجديدة. لوحة مؤشرات وتقارير الوظائف والعمليات عليها. المشتريات النسخة الجديدة. التقارير الطبية النسخة الجديدة. الباحثون عن عمل النسخة التطويرية. لوحة مؤشرات وتقارير إدارة العلميات على جدارة. لوحة مؤشرات وتقارير نظام توطين• إجـراء بعـض التعديلات علـى خدمـة «بيـان» لتحسـين إجـراءات العمـل ،ورفع جـودة الخدمة حيث
تـم تعديـل مخرجاتهـا لتحقيـق التوافـق األكبر مع خدمات المؤسسـة العامة للتقاعد وتسـاهم هذه
الخدمـة فـي التأثيـر بشـكل إيجابـي على سـرعة إنجاز إجـراءات التقاعد.
• تطبيـق اختبـار القـدرة المعرفيـة للوظائـف اإلداريـة النسـائية بعـد نجـاح تطبيقهـا علـى الوظائـف
المخصصـة للرجـال ،لتصبـح معادلـة احتسـاب درجـات المفاضلـة لـكال الجنسـين ( 40%للمعـدل،
 40%اختبـار قـدرات معرفيـة 20% ،أقدميـة) .بمـا يسـهم فـي رفـع جـودة التوظيـف فـي القطـاع
الحكومـي ،مـن خلال اختيـار حملـة المهـارات المناسـبة للعمـل.
ً
ً
جديـدا وتجربـة
تصميمـا
• إطلاق الموقـع اإللكترونـي الجديـد للـوزارة بإضافـات مميـزة تشـمل:

مسـتخدم فريـدة ،تتوافـق مـع متطلبـات األمـم المتحـدة بنسـبة تتجـاوز(  )٪٩٤وضـم الموقـع
ً
ً
تفاعليـا ،ومحـرك بحـث مخصـص لألنظمـة واللوائـح وأدلـة الخدمـة المدنيـة ،بمـا يوفـر
قسـما
سـهولة الوصـول للمـواد ومشـاركتها ،وكذلـك دليـل تصنيـف إلكتروني يسـاعد مختصـي الموارد
البشـرية والمهتميـن فـي البحـث بـكل يسـر وسـهولة ،ويتضمن الموقع محتوى ثريـا عن مبادرات
ومشـاريع الـوزارة ،وإحصـاءات للمهتميـن ،باإلضافـة إلـى رحلات تعليميـة للموظـف ومختـص
المـوارد البشـرية عـن الالئحـة التنفيذيـة ،ودليـل الخدمـات اإللكترونيـة بتصميـم جديـد وتعريـف
ً
ً
ودليلا ً
محدثـا لسلالم الخدمـة المدنيـة المعتمـدة.
وتصميمـا
آليـا
مفصـل عنهـا،
ً
• تعديلات علـى إجـراءات النقـل ،والترقيـة ،وإضافـة الترقيـة االسـتثنائية علـى نظـام «توثيـق»
لضمـان تحقيـق ضوابطهـا ،ممـا يسـهم فـي حوكمـة تنفيـذ الالئحـة التنفيذيـة للمـوارد البشـرية.
• إطلاق نظـام إدارة األداء لتمكيـن الجهـات الحكوميـة من تقييـم أداء موظفيها ،وتحديد األهداف
لهـم مـن خالل نظـام آلي.
• إطالق نظام تسـجيل المتعاقدين ،والذي يهدف الى إدارة عملية اسـتقطاب الكفاءات المميزة
والتعاقـد معهـا مـن حيـث عمليـة الترشـيح ،واإلجـراءات المتعلقـة بهـا ،وصـوال الـى المصادقـة
علـى التعاقـد مـع المرشـح .وتعـد عملية االسـتقطاب من أهم وسـائل اسـتكمال منظومة العمل
الحكومـي الحديـث ،واالرتقـاء بهـا وتحسـين قدرتهـا علـى االبتـكار ،ووضـع مخرجاتهـا فـي خدمـة
المجتمـع علـى نحـو يزيـد مـن اسـتمرار التنميـة الوطنيـة الشـاملة ،والمسـتدامة.
• إطلاق نظـام بيانـات الجوانـب الوظيفيـة للجهـات الحكوميـة ،والـذي يسـهم فـي بنـاء قاعـدة
بيانـات رئيسـية ،يحـدد مـن خاللهـا جميـع أنواع السلالم ،وبدالتهـا ،وحجم االنفـاق الحكومي خالل
عامـي  2017و 2018لـكل بـدل.
• إطلاق اسـتبيان دراسـة أثـر تطبيـق الالئحـة التنفيذيـة للمـوارد البشـرية ،لمـا يترتـب علـى
التعديلات الجديـدة مـن أثـر علـى األنظمـة االلكترونيـة الخاصـة بالمـوارد البشـرية الحكوميـة
المعمـول بهـا فـي الجهـات الحكوميـة ،وذلـك لتحديـد مـكان التغييـر فـي األنظمـة ودرجـة تأثـره.
• إطلاق منصـة التكامـل حيـث يتـم ربـط جميـع الخدمـات ،واألنظمـة الداخلية والخارجيـة ،من خالل
ً
مباشـرا
منصـة واحـدة ،ممـا يسـهل التكامـل بيـن اإلجـراءات الداخليـة والخارجيـة ،سـواء كان الربـط
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مثـل الربـط بيـن الـوزارة ومركـز المعلومـات الوطنـي ،أو الربـط مـن خلال قنـاة التكامـل الحكومـي
مثـل خدمـة التزام.
• إطلاق اإلصـدار الثانـي مـن الخدمـات االلكترونيـة ليتوافـق مـع هويـة الـوزارة الحديثـة ،ورفـع
مسـتوى التوافـق مـع األجهـزة الذكيـة.
• اغالق مشروع ترقية نظام ذكاء األعمال ومستودع البيانات «المرحلة الثانية».
• إطالق خدمة االشعارات االلكترونية لحوكمة اإلعالنات الوظيفية.
ً
ثانيا :عقد اتفاقيات  /شهادات:
تسـعى الـوزارة إلـى تعزيـز عالقتهـا بالجهـات الحكوميـة مـن خلال عقـد اتفاقيات لتحقيـق التكامل
مـع الجهـات الحكوميـة ،مـن خلال تقديـم خدمـات إلكترونيـة ،أو تبـادل معلومـات وبيانـات بيـن
الـوزارة والجهـات االخـرى ،كمـا تهـدف إلـى رفـع مسـتوى نضـج المنظومـة االلكترونية بالـوزارة من
خلال الحصـول علـى شـهادات أو تصنيفـات محليـة ودوليـة ،والتـي تعـزز مكان الـوزارة في تحقيق
مفهـوم التحـول الرقمـي ،حيـث تـم خلال الفتـرة المسـتهدفة إنجـاز مـا يلـي:
مقدمـا لخدمـات التصديـق الرقمـي مـع المركـز الوطنـي
ِ
• تـم توقيـع اتفاقيـة اعتمـاد الـوزارة
للتصديـق الرقمـي ،وذلـك لرفع مسـتوى الموثوقية في التعاملات اإللكترونية للوزارة ،ويهدف
التصديـق الرقمـي الـى التثبـت مـن هويـة المسـتخدمين ،الحفـاظ علـى سـرية المعلومـات عنـد
تبادلهـا ،والحفـاظ عليهـا مـن التغييـر أو العبـث ،ودعـم التوقيـع االلكترونـي للوثائـق ،ممـا يسـاعد
فـي تقليـل التعاملات الورقيـة.
• تصنيـف الـوزارة ضمـن قائمـة أفضـل ( )15جهـة حكوميـة في نضـج خدماتهـا اإللكترونية ،وذلك
(يسـر) لنضج الخدمات الحكوميـة الرقمية.
حسـب تقييـم برنامـج تعاملات الحكوميـة اإللكترونيـة ّ
ً
تنفيـذا لمخرجـات اتفاقيـة الـوزارة مـع مركـز المعلومـات الوطنـيُ ،بنيـت واجهـات وقواعـد
•
بيانـات تـم مـن خاللهـا توفيـر معلومـات وبيانـات المـوارد البشـرية ،والباحثـون عـن عمـل ،ومن ثم
إتمـام عمليـة الربـط المباشـر مـع مركـز المعلومـات الوطنـي مـن أجـل مبـادرة توحيـد المعلومـات
االستشـرافية التابعـة لمركـز المعلومـات الوطنـي.
ً
تنفيـذا لمخرجـات اتفاقيـة الـوزارة مـع الهيئـة العامـة لإلحصـاءُ ،بنيـت واجهـات قواعـد بيانـات تـم
•
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ً
مؤشـرا بأبعـاد متعـددة عـن المـوارد البشـرية ،والباحثـون عـن عمـل ،ومـن
مـن خاللهـا توفيـر ()19
ثـم إتمـام عمليـة الربـط المباشـر مـع الهيئـة العامـة لإلحصـاء ،ألجـل تحقيـق مشـروع مصـدر الـذي
تتبنـاه الهيئـة ألجـل انشـاء لوحـات مؤشـرات وتقاريـر علـى مسـتوى بيانـات الدولـة.
• حصلـت الـوزارة علـى شـهادة االعتمـاد الدولـي لنظـام إدارة اسـتمرارية األعمـال ()ISO 22301
الـذي ُطـور لتوفيـر الحمايـة للمنشـآت مـن الكـوارث ،واألزمـات المحتملـة ،والحـد مـن آثارهـا ممـا
يسـاهم ويشـجع علـى ضمـان اسـتمرارية كافـة العمليـات فـي حـال وقـوع متغيـرات مـن شـأنها
التأثيـر علـى سـير األعمـال.
• حققـت الـوزارة جائـزة اإلبـداع فـي المـوارد البشـرية للقطـاع العـام فـي القمـة السـابعة للمـوارد
البشـرية الحكوميـة لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي ،التـي أقيمـت فـي العاصمـة اإلماراتيـة أبـو
ً
وتحديـدا
ظبـي .وقـد جـاء تتويـج الـوزارة بالجائـزة نظيـر مشـاريعها المبتكـرة فـي التحـول الرقمـي،
مـن خلال اسـتثمارها فـي بنـاء قواعـد بيانـات للمـوارد البشـرية ،وتسـهيل إجـراءات تحديثهـا،
وربطهـا مـع الجهـات الحكوميـة ،وتطويرهـا ألنظمـة ذكاء األعمـال ،ودعـم صنـع القـرار ،وخدمـة
ً
رقميا ،باإلضافة لتسـهيل إجراءات
«بيان» ودورها في تسـهيل إجراءات نهاية الخدمة ،وتحويلها
ً
رقميـا.
اإلجـازات المرضيـة ،وتحويلهـا
• حصلـت الـوزارة علـى جائـزة اإلنجـاز المتميـزة مـن شـركة كليـك ( )Qlikنظيـر مـا قامـت بـه الـوزارة
مـن اسـتثمار أمثـل وقـوي فـي أدوات ذكاء األعمـال ،لتصميـم وبنـاء لوحـات المؤشـرات والتقارير
التـي تسـاعد فـي صنـع القـرار علـى مسـتوى الدولة.
ثالثا :تحقيق مستهدفات ومؤشرات
أحـد المسـتهدفات فـي خطـة الـوزارة المعتمـدة فـي برامـج التحـول الوطنـي ،هـو تعزيـز التحـول
الرقمـي فـي الخدمـة المدنيـة ،وهـو المسـتهدف االسـتراتيجي الثالـث علـى الـوزارة ،حيث يتضح
مـن تقريـر المركـز الوطنـي لقياس أداء األجهزة العامة للفترة المسـتهدفة ،من أجل تحقيق الوزارة
ً
إلكترونيـا ،باإلضافـة إلـى مؤشـر قيـاس التحـول
لرفـع نسـبة خدمـات الـوزارة ،التـي تـم إتاحتهـا
الرقمـي الحكومـي الثامـن للـوزارة والـذي يتـم قياسـه مـن قبـل برنامـج التعاملات الحكوميـة
«يسـر» وذلـك كالتالـي:
ٍ
االلكترونيـة

مؤشرات
األداء

حالة
المؤشر

حالة
التوثيق

برنامج
تحقيق
الرؤية
برنامج
التحول
الوطني
2.0

القيمة
الفعلية

القيمة
المستهدفة

مستهدف
2020

فترة
القياس

نسبة خدمات
الوزارة لتي
تم اتاحتها
إلكترونيا

88.86%

% 100

% 100

2019

موثق

مؤشر
يسر لنضج
الخدمات
االلكترونية

95.83%

% 100

تحت
الدراسة

2019

موثق

مؤشر قياس
التحول
الرقمي
الحكومي
الثامن
للوزارة

% 80.12

-

-

2019

التوجه

موثق

ً
رابعا :مؤشرات وأرقام:
مـن خلال تعامـل عملاء الـوزارة الخارجييـن والداخلييـن ينتـج عنهـا عمليـات على مسـتوى االنظمة
والخدمـات اإللكترونيـة ،وكذلـك البنيـة التحتيـة للتحـول الرقمـي ،هنـا نسـتعرض جملـة مـن
المؤشـرات والتقاريـر التـي تـم إنجازهـا خلال فتـرة التقريـر وهـي كالتالـي:

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺆﺷﺮات ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
144,65

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ
واﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ

ذﻛﺎء اﻻﻋﻤﺎل
واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

454

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

25,985

ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻄﺒﻴﺔ

2,224

ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺘﺨﺪام ذﻛﺎء اﻻﻋﻤﺎل

 11,024ﺳﺎﻋﺔ

ﻣﺴﺘﻔﻴﺪي اﻟﻮزارة

3.2ﻣﻠﻴﻮن

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﻗﻴـﺎت

51,937

ﻋﺪد اﻷﻃﺒﺎء

22,307

ﻋﺪد ﻣﺮات اﻟﺪﺧﻮل ﻟﺬﻛﺎء اﻻﻋﻤﺎل

 15,873ﻣﺮة

ﻋﺪد اﻟﺨﺪﻣﺎت

25+

ﻧـﻬﺎﻳـﺔ اﻟﺨـﺪﻣــﺔ

24,965

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ

416,396

ﻋﺪد اﻻﺣﺪاث

808,248,638

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻴﻮﻣﻲ

 500ﻋﻤﻠﻴﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌـﻴﻴﻦ

23,991

ﻋﺪد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

855,767

زﻳﺎرات ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻮزارة واﻟﻤﻮﻗﻊ

 8.9ﻣﻠﻴﻮن

ﻋﺪد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

20

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨـﻘــﻞ

7,128

أﻳﺎم اﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ

2,377,456

ﻋﺪد ﻣﺨﺘﺼﻲ اﻟﺠﻬﺎت

6000+

ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﺪﻣﺔ

1,006

ﺧﺪﻣﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﺎة ﻳﺴﺮ

 15ﺧﺪﻣﺔ

اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻌﻠـﻢ

1,345

ﻋﻤﻠـﻴـﺎت أﺧــﺮى

8,204
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الوضع العام لوظائف الخدمة المدنية

1/4ــ الوضع العام لموظفي الدولة:

بلغ عـدد العاملين بالدولة حتى نهاية العام المالي 1441 /1440ه ،بساللـم (الموظفين
العام ،الــوظائف التعليمية ،الوظائف الصحية ،أعضاء هيئـة التدريـس بالجـامعــات ،القضـــاة،
النيابة العامة ،الوظائف الدبلوماسية ،أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب
التقني والمهني ,المستخدمين) بكافة الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة(
)1.257.091موظفا وموظفة من السعوديين وغير السعوديين ،وفيما يلي تفصيل وضع
الوظائف المشغولة :
الـوظـائـف المشغولة
السلم الوظيفي

سعودي

غير سعودي

اإلجمالي

رجال

نساء

رجال

الموظفين العام
(مراتب)

299253

136039

393

27

435,712

الوظائف التعليمية

244836

277515

697

161

523209

الوظائف الصحية

65346

46925

13748

17847

143866

أعضاء هيئة التدريس
والمحاضرون
والمعيدون

20691

20534

9975

4516

55716

القضاة

2950

0

0

0

2950

النيابـة العامة

2570

42

0

0

2612

الدبلوماسية

1001

142

0

0

1143
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المؤسسات والهيئات
العامة

30074

617

12

0

30703

مجمـوع المـوظـفيـن

673244

482537

25017

22556

1.203.354

المستخدمون

40189

13450

95

3

53737

اإلجمـالـي

713433

495987

25112

22559

1.257.091

 1/1/4الوظائف المشغولة بسعوديين:

نساء

112

أعضاء هيئة التدريب
بالمؤسسة العامة
للتدريب التقني
والمهني

6523

723

192

5

7443

يشغل السعوديون ( )1.209.420وظيفة على النحو التالي:
• ( )435,712وظيفـة بسـلم الموظفيـن العـام ،يشـغل الرجـال منها ( )299.253وظيفة ،والنسـاء
( )136.039وظيفة.
• ( )522.351وظائـف بسـلم الوظائـف التعليميـة ،يشـغل الرجـال منهـا ( )244.836وظيفـة،
والنسـاء ( )277.515وظيفـة.
• ( )112.271وظيفـة بسـلم الوظائـف الصحيـة ،يشـغل الرجـال منهـا ( )65.346وظيفـة ،والنسـاء
( )46.925وظيفـة.
• ( )41.225وظيفـة بسـلم وظائـف أعضـاء هيئـة التدريـس والمحاضريـن والمعيديـن ،يشـغل
الرجـال منهـا ( )20.691وظيفـة ،والنسـاء ( )20.534وظيفـة.
• ( )2.950وظيفة بسلم وظائف القضاة.
• ( )2.612وظيفـة بسـلم وظائـف النيابـة العـــامة يشـغل الرجـال منهـا ( )2.570وظيفـة ،والنسـاء
( )42وظيفـة.
• ( )1.143وظيفـة بسـلم الوظائـف الدبلوماسـية ،يشـغل الرجـال منهـا ( )1001وظيفـة ،والنسـاء
( )142وظيفة.

• ( )7.246وظيفة بسلم وظائف أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني
والمهني ،يشغل الرجال منها ( )6.523وظيفة ،والنساء ( )723وظيفة.
• ( )30.691وظيفة بالمؤسسات والهيئات العامة التي لها ساللم خاصة بها ،يشغل الرجال
منها ( )30.074وظيفة ،والنساء ( )617وظيفة.
• ( )53.639وظيفة بسلم المستخدمين ،يشغل الرجال منها ( )40.189وظيفة ،والنساء
( )13.450وظيفة.

 2/1/ 4ـــ الوظائف المشغولة بغير السعوديين:

بلغ العدد اإلجمالي للوظائف المشغولة بغير السعوديين ( )47.671وظيفة على النحو التالي:
 ( )420وظيفة بسلم الموظفين العام (المراتب) ،يشغل الرجال منها ( )393وظيفة ،والنساء( )27وظيفة.
 ( )858وظيفة بسلم الوظائف التعليمية ،يشغل الرجال منها ( )697وجميعها في تخصصرياضيات ،والنساء ( )161وظيفة جميعها وظائف مدربات (حركية وبدنية).
 ( )31.595وظيفة بسلم الوظائف الصحية ،يشغل الرجال منها ( )13.748وظيفة ،والنساء( )17.847وظيفة ،موزعون على النحو التالي:
• ( )780وظيفة طبيب استشاري.
• ( )6.819وظيفة طبيب نائب.
• ( )10.796وظيفة طبيب مقيـم.
• ( )53وظيفة استشاري صيدلي ،وأخصائي صيدلي ،وصيدلي.
• ( )1.841وظيفة أخصائي استشاري ،وأخصائي أول ،وأخصائي.
• ( )5.538وظيفة فني ،في تخصصات مختلفة ( )90.38%منها عنصر نسـائي.
• ( )5.768وظيفة مساعـد صحـي.
 ( )14.491وظيفة بسلم وظائف أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين ،يشغلالرجال منها ( )9.975وظيفة ،والنساء ( )4.516وظيفة ،موزعون على النحو التالي:
• ( )1.143وظيفة أستـاذ.

• ( )3.039وظيفة أستاذ مشارك.
• ( )8.441وظيفة أستاذ مساعد.
• ( )1.786وظيفة محـاضر (*).
• ( )81وظيفة معيـد (*).
 ( )197وظيفة بسلم وظائف أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقنيوالمهني يشغل الرجال منها ( )192وظيفة ،والنساء ( )5وظائف.
 ( )12وظيفة مشغولة بالرجال بالمؤسسات والهيئات العامة التي لها ساللم خاصة بها.وظيفة والنساء ( )3وظائف.
ً
( )98وظيفة بسلم المستخدمين ،يشغل الرجال منها ()95-------

(*) سبق أن طلبت الوزارة من وزارة التعليم ضرورة نقل جميع غير السعوديين المعينين على وظائف
محاضر ومعيد الى وظائف أخرى ،باعتبارها من الوظائف التي ال يجور التعيين عليها بغير المواطنين ألنها
بداية إعداد ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
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 2/4ـــ إنجازات الوزارة للعام المالي (1441 /1440ه) مقارنة بالعام المالي السابق
(1440/1439هـ)
ما تم إنجازه خالل
العام السابق
(1440/1439هـ)

موضوع النشاط

المنجز خالل سنة
التقرير للعام المالي
(1440/1439هـ)

التغير

نشاطات الوزارة التنفيذية (*):
التحويــــر

1268

1026

-242

الترشيح

17271

13134

-4137

ابتعاث

196

83

-113

تدريب

325

200

-125

ايفاد

2437

1060

-1377

20460

-2300

التدريب واالبتعاث
واإليفاد

بيانات الخدمة المحققة خدماتهم

22760
نشاطات الوزارة الرقابية

مراجعة طلبات النقل

6336

5482

-854

االستفسارات واآلراء النظامية

30438

7007

-23431

التظلمات

11830

20682

8852

االستشارات القانونية
إبداء الرأي القانوني

291

256

-35

قضايا موظفي الخدمة المدنية

685

865

180

(*) تـم تمكيـن الجهـات الحكوميـة وفقـا لالئحـة المـوارد البشـرية الجديـدة مـن معظـم هـذه
األنشـطة.
التقرير السنوي
2019

114

115

التقرير السنوي
2019

قطاع التنمية
أعمال القطاع حسب األنشطة والمهام الرئيسية
عقود المشروعات الموقعة خالل 2019
المنجزات خالل 2019
قرارات مجلس الوزراء واألوامر السامية
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أعمال القطاع حسب األنشطة والمهام الرئيسية
يقـوم قطـاع التنميـة االجتماعيـة بمسـؤولية تنميـة القطـاع االجتماعـي وتطويـره مـن خلال مهام
القطـاع اإلشـرافية والتنظيميـة والتنفيذيـة ،و اإلسـهام فـي توجيـه التطويـر االجتماعـي فـي
ً
ً
متزنـا يهـدف إلـى رفـع وعـي المواطنيـن ،وتحسـين مسـتوى معيشـتهم وتهيئة
توجيهـا
المملكـة
مقومـات الحيـاة الكريمـة لهـم فـي إطـار المحافظـة علـى القيـم الروحيـة والخلقيـة وتدعيمهـا لبناء
مجتمـع ناهـض متكامـل.
يقدم القطاع عدد من الخدمات للمجتمع يمكن تلخيص بعض الخدمات والمهام في اآلتي :
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عقود المشروعات الموقعة خالل 2019
اسم المشروع

تاريخ البداية

تاريخ النهاية

الميزانية

الحالة

زيارات الحوكمة للمنظمات غير
الربحية للعام  9( 2019أشهر)

2019/1/6

2020/1/3

7,132,151

تحت التنفيذ

االستشارات المالية واإلدارية
لتفعيل الحوكمة ( 10أشهر)

2019/1/10

2020/1/8

1,200,000

تحت التنفيذ

تطوير معايير الحوكمة ونماذجها
(11اشهر)

2019/1/5

2020/1/4

974,400

على وشك االنتهاء

المنصة المحاسبية للجمعيات
(بناء النظام المحاسبي) (12
شهر)

2019/1/12

2020/1/12

750,000

تحت التنفيذ

اسناد الخدمات الحكومية للقطاع
غير الربحي

2019/1/4

2020/1/3

2,761,500

مكتمل

اسناد تطوير جمعيات اهلية
حديثة الى منظمة غير ربحية

2020/1/4

2020/1/12

983,250

تحت التنفيذ

تطوير العاملين في القطاع غير
الربحي

2016/1/3

2022/1/12

22,540,500

تحت التنفيذ

بناء المعايير الوظيفية للعاملين
في القطاع الثالث من مؤهالت
أكاديمية ومهنية بما ينسجم مع
المعايير الدولية (المهننة)

2019/1/3

2022/1/6

29,750,000

تحت التنفيذ

اسم المشروع

تاريخ البداية

تاريخ النهاية

الميزانية

الحالة

التعاون مع المؤسسات التأهيلية
والتعليمية لبناء برامج تأهيلية وتعليمية
وتدريبية للعاملين في القطاع الثالث
بحيث تكون مبنية على المعايير العالمية

2018/1/6

2022/1/12

-

تحت التنفيذ

بناء حزمة من المحفزات والبرامج
التي من شأنها استقطاب القوى
البشرية للعمل في القطاع غير الربحي
وتطويرها وآليات تطبيقها

2019/1/9

ممكنات المسؤولية االجتماعية في
المملكة العربية السعودية

2019/1/3

2020/1/12

2021/1/12

4,574,902

12,990,000

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

دراسة الوضع الراهن للمسؤولية
االجتماعية

2019/1/1

2021/1/2

4,845,000

تحت التنفيذ

تعزيز أهمية المسؤولية االجتماعية

2019/1/11

2022/1/12

8,500,000

تحت التنفيذ

بناء و تطوير البوابة الوطنية للتطوع

2018/1/3

2020/1/5

3,998,905

تحت التنفيذ

حملة تسويقية لألفراد و المنظمات عن
إمكانات البوابة الوطنية للتطوع

2019/1/7

2020/1/5

3,999,975

مكتمل

فعاليات تدشين البوابة والوطنية
للتطوع

2019/1/11

2020/1/1

976,000

تحت التنفيذ

تشغيل البوابة الوطنية للتطوع

2019/1/6

2022/1/3

17,588,655

تحت التنفيذ

دورات تدريبية اون الين بالبوابة الوطنية
للتطوع

2019/1/1

2020/1/1

مكتمل

850,000

119

التقرير السنوي
2019

اسم المشروع

تاريخ البداية

تاريخ النهاية

الميزانية

الحالة

تاريخ النهاية

الميزانية

الحالة

          
8,200,000

اسم المشروع

تاريخ البداية

توفير وترشيد االدوية عن طريق وزارة
الصحة

تحت التنفيذ

2019/1/4

2020/1/10

  -

تحت التنفيذ

نظام حقوق كبار السن

2019/1/1

2020/1/7

  -

تحت التنفيذ

  -

تحت التنفيذ

مشروع ضوابط مراكز كبار السن األهلية

2019/1/4

2020/1/6

2019/1/10

2020/1/12

  -

تحت التنفيذ

2020/1/12

تحت التنفيذ

-

تحت التنفيذ
تحت التنفيذ

فعاليات يوم التطوع السعودي
()2019.2020.2021

2019/1/10

2021/1/10

5,000,000

تحت التنفيذ

تعزيز ثقافة التطوع لدى افراد المجتمع
و القطاعات

2019/1/8

2020/1/5

558,4000

تحت التنفيذ

حمالت توعوية و تسويقية
()2020.2021

2019/1/1

2021/1/12

16,642,000

تحت التنفيذ

مشروع تمكين نزيالت دور الضيافة

تأسيس وحدات التطوع وفق المعيار
الوطني السعودي للتطوع

2019/1/1

2021/1/1

12,500,000

تحت التنفيذ

مشروع مراجعة النظام والالئحة
التنفيذية لنظام حماية الطفل

2019/1/6

تطوير حمالت تسويقية وتوعوية
وارشادية لبرامج التمكين  -المرحلة
األولى

2019/23/4

2020/30/7

4,096,000

على وشك االنتهاء

مشروع مراجعة النظام والالئحة
التنفيذية لنظام الحماية من اإليذاء

2019/1/6

2020/1/12

مشروع تطوير نظام دور الضيافة

2019/1/5

2020/1/12

-

تطوير حمالت تسويقية وتوعوية
وارشادية لبرامج التمكين  -المرحلة
الثانية والثالثة

2020/1/4

2021/31/12

6,293,700

تحت التنفيذ

مشروع نظام مكافحة التسول

2019/1/6

2020/1/12

-

تطوير أخصائي التمكين

2018/4/4

2021/30/12

9,386,896

تحت التنفيذ

مشروع الخطة اإلعالمية لمكافحة ظاهرة
التسول

2019/1/10

2021/1/12

1,980,612

مرحلة التخطيط

تطوير برامج تدريبية وتأهيلية منتهية
بالتوظيف

الخط الساخن لمكافحة التسول

2019/1/6

2020/1/12

993,510

تحت التنفيذ

2018/11/3

2021/31/12

169,800,000

تحت التنفيذ

إيجاد منصة إلكترونية موحدة تقدم كافة
خدمات التمكين للمستفيدين

مشروع النظام االلكتروني لمكافحة
التسول

2019/1/6

2020/1/12

2,000,000

تحت التنفيذ

2018/18/2

2021/30/4

7,147,739

تحت التنفيذ

مشروع تأسيس شراكات لتدريب
وتوظيف ذوي اإلعاقة

الربط االلكتروني مع الجهات المانحة
لخدمات اإلعانات في وكالة الرعاية

2019/1/7

2020/1/8

-

تحت التنفيذ

2019/1/6

2020/1/6

  -

تحت التنفيذ
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اسم المشروع

تاريخ البداية

تاريخ النهاية

الميزانية

الحالة

نمذجة وتجهيز خدمات الرعاية االجتماعية
المقدمة األحداث

2019/1/5

2020/1/12

          
3,180,316

معلق

الشراكة مع القطاع الثالث لزيادة
التغطية الجغرافية لجهات الحماية
االجتماعية

2019/1/4

2022/1/12

          
7,397,700

تحت التنفيذ

منصة االرشاد  -منصة لخدمات مركز
الدعم واإلرشاد األسري في وكالة
الرعاية

2019/1/4

2021/1/12

        
25,000,000

تحت التنفيذ

قياس اثر وتحسين كفاءة االنفاق على
برامج الرعاية االجتماعية

2019/1/5

2021/1/12

          
4,121,600

مرحلة البدء
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المنجزات خالل 2019
التأهيل االجتماعي
توفـر الـوزارة التأهيـل والتمكيـن لألشـخاص ذوي اإلعاقـة واأليتـام وكبـار السـن والمعنفيـن مـن
النسـاء واألطفـال ،والعمـل علـى إرشـاد وتوجيـه األحـداث الجانحيـن وتعديـل سـلوكهم ليصبحـوا
أعضـاء نافعيـن فـي المجتمـع ورقابـة المعرضيـن لالنحـراف  ،ومكافحة التسـول من خالل دراسـة
حـاالت المتسـولين االجتماعيـة واالقتصاديـة وتقديـم الدعـم والتمكيـن لهـم ،وتطويـر وبنـاء
الشـراكات ومؤسسـاتها وتعزيـز وتوقيـع اتفاقيـات ومذكـرات التعـاون والتفاهـم ،إضافـة إلـى
الربـط اإللكترونـي لتسـهيل وصـول الخدمـات للمسـتفيدين مـع القطاعـات الحكوميـة والخاصـة
وغيـر الربحيـة لخدمـة المسـتفيدين .وذلـك مـن خلال الـدور والمراكـز والمؤسسـات التاليـة :
• مراكز التأهيل الشامل (األشخاص ذوي اإلعاقة)
• وحدات الخدمات المساندة (األشخاص ذوي اإلعاقة)
• دور التربية االجتماعية (األيتام)
• دور الحضانة االجتماعية (األيتام)
• دور التوجيه االجتماعي
• مؤسسة رعاية الفتيات (األحداث من الفتيات)
• دور األحداث االجتماعية (األحداث من البنين)
• البيوت االجتماعية (األيتام)
• دور الرعاية االجتماعية (كبار السن)
التقرير السنوي
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• دور الحماية األسرية (المعنفين من النساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة)
• مكاتب مكافحة التسول (المتسولين)

الرعاية الطبية المقدمة للمستفيدين :

تعمـل الـوزارة علـى تطويـر األنظمـة والخدمـات المتخصصـة فـي مجـال الرعايـة الصحيـة للفئـات
التـي ترعاهـا الـوزارة مـن خلال تعزيز منظومـة الرعاية الصحيـة (الوقائية ،والتوعويـة ،والتأهيلية)
مـن خلال التخطيـط والتنظيـم لتحسـين جـودة وكفـاءة الخدمـات واإلشـراف والتقييـم وفـق
مؤشـرات قيـاس األداء ومعاييـر الجـودة.

ومن ضمن تلك الخدمات:

• التعـاون والتنسـيق مـع وزارة الصحـة بشـأن تقديـم الخدمـة الصحيـة للمسـتفيدين فـي المراكـز
والـدور اإليوائيـة التابعـة لـوزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة .
• توفيـر بطاقـة أولويـة لعـدد  7700مسـتفيد فـي مراكز التأهيل الشـامل ودور الرعاية االجتماعية
للمسـنين لتقديـم التسـهيالت وإعطائهـم األولويـة فـي تقديـم الخدمـات عنـد مراجعـة منشـئات
وزارة الصحة.
• التنسـيق مـع وزارة الصحـة لتفعيـل برنامـج موعـد فـي مراكـز التأهيـل الشـامل ودور الرعايـة
االجتماعيـة ودور التربيـة والحضانـة االجتماعيـة.
• فتح ملفات طبية للمسـتفيدين في الفروع اإليوائية في مستشـفيات ومراكز الرعاية الصحية
األوليـة في وزارة الصحة.
• حصر األمراض النفسية المستهدفة لنقلهم إلى دور ناقهي الصحة النفسية.

ومن ضمن البرامج المقدمة:

• برنامج دعم المستفيدين باألجهزة الطبية المعينة للمستفيدين.
• تدريـب العامليـن اإلدارييـن والصحييـن في مراكز التأهيل الشـامل ودور الرعاية االجتماعية على
التعامـل األمثل مع اإلصابات.

وقد تمت:

• أتمتـه نظـام تسـجيل األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي مراكـز الرعايـة النهاريـة لعـدد تجـاوز  16ألـف
مسـتفيد موزعيـن علـى  194مركـز حـول المملكـة
• أتمتـة خدمـة تسـجيل مسـتفيدي الرعايـة النهاريـة عـن طريـق موقـع الـوزارة ،وأتـت هـذه المبادرة
ً
تماشـيا مـع برنامـج التحـول الرقمـي الـذي يعتبـر ضمـن أساسـيات رؤية المملكـة .2030
أﻋﺪ
د اﻟ
ا
ﻤﺴ
ﺪﻳﻦ
ﺘﻔﻴ

720,000

ﻋﺪد

اﻟﻤ

أتمتة الخدمات اإللكترونية:

تهـدف أتمتـة الخدمـات االجتماعيـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة إلـى تيسـير فرصـة الحصـول علـى
العديـد مـن الخدمـات والتسـهيالت المسـاندة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة عبـر منصـة إلكترونيـة
تفاعليـة فـي أسـرع وقـت وبأقـل جهـد ممكـن .وتتيـح البوابـة اإللكترونيـة للمسـتفيدين التقديـم
علـى الخدمـات التاليـة:

			
• طلب تقييم إعاقة
• طلب إعانة مالية			
				
• طلب أجهز طبية
		
• طلب إعفاء من رسوم التأشيرات
			
• طلب رعاية نهارية

ﺮاﻛﺰ

األشخاص ذوي اإلعاقة :

•يتـم تقديـم الخدمـات التأهيليـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي مراكـز التأهيـل (فئـة شـديدي
ومتوسـطي ومزدوجـي اإلعاقـة واالعاقـات البسـيطة) ،وتوفيـر الرعايـة االجتماعيـة لهـم وتأهيـل
ً
اجتماعيا بتعويدهم على خدمة أنفسـهم وتعزيز دورهم في المجتمع
الحاالت التي تصلح منهم
وفـق أفضـل الطـرق المبنيـة علـى أحـدث األسـاليب العلميـة لتحسـين جـودة الخدمـات االجتماعيـة
المقدمـة مـن خلال المراكـز ،وتمكيـن األشـخاص ذوي اإلعاقـة واسـتثمار قدراتهـم وإمكاناتهـم
وتوجيههـم وتهيئتهـم وتأهيلهـم للعمـل علـى إحـدى المهـن المناسـبة لهـم.
سـواء كانـت
•اإلشـراف وتقديـم الدعـم لمراكـز الرعايـة النهاريـة ومراكـز التأهيـل غيـر الحكوميـة،
ً
منشـأة فرديـة أو جمعيـة خيريـة أو لجنـة أهليـة.
• تشـجيع الجمعيـات والمؤسسـات األهليـة لإلسـهام فـي تقديـم خدمـات الرعايـة والتأهيـل
والتوجيـه االجتماعـي فـي شـتى صورهـا.
• المســــاهمة فــــي تعزيـز الشــــراكة مـع القطــــاع الخـاص فـي دعــــم وتمويــــل برامـج الرعايـة
االجتماعيـة مـن خلال تخصيـص خدمـات الرعايـة االجتماعيـة.
• برنامـج الرعايـة التأهيليـة االجتماعيـة المنزليـة لألشـخاص ذوي اإلعاقـة وكبـار السـن وطريحـي
الفـراش حيـث تـم تقديـم الخدمـات الوقائيـة واالجتماعيـة التـي يحتاجونهـا فـي محيطهم األسـري
وصـوال لالسـتقاللية واالعتمـاد علـى النفـس.
واالجتماعـي بهـدف تحسـين قدراتهـم الشـخصية
ً

• طلب اعتراض.
• طلب بطاقة التسهيالت لذوي التوحد
• طلب بطاقة تخفيض أجور الراكبين
• طلب بطاقة التسهيالت المرورية
• طلب مشهد باإلعاقة

40
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إحصائيات التأهيل المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة

ﻋﺪد اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ

7
أﻋﺪاد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻌﺎم
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أﻋﺪاد اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻟﻠﻌﺎم
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إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ

الشراكات /الجوائز

 توقيع مذكرة تعاون مع جمعية «ألجلهم» لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة. توقيع مذكرة تعاون مع شركة خاتمة الطبية لتدريب منتهي بالتوظيفمنته بالتمكين
ٍ
 توقيع مذكرة تعاون مع جمعية أعمال لتدريب أتمتـه نظـام تسـجيل األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي مراكـز الرعايـة النهاريـة لعـدد تجـاوز  15ألـفمسـتفيد موزعيـن علـى  199مركـز حـول المملكـة خلال عـام  2019م
 أتمتة خدمة تسجيل مستفيدي الرعاية النهارية عن طريق موقع الوزارة المشاركة في مسرحية المهرجان الخليجي الخامس لألشخاص ذوي اإلعاقة الخامس. حصول مركز التأهيل الشامل ببريدة على شهادة اعتماد اآليزو . نظام التراخيص اإللكترونية بالتعاون مع هيئة االستثمار. توقيـع مذكـرة تفاهـم مـع المركـز السـعودي للمسـؤولية االجتماعيـة فـي مجـال تحسـين البيئـةالمنزليـة لالشـخاص ذوي االعاقـة فـي مراكـز التأهيـل الشـامل.

المبادرات واألنشطة

 التعـاون مـع أكاديميـة السـلطان لتدريـب المسـتفيدين مـن القسـم المهنـي للذكـور بالريـاضعلـى سـوق العمـل.
 برنامج التدريب على لغة اإلشارة في المنشآت الصحية في مستشفى اليمامة. تشكيل فريق عمل لتفعيل التدريب المنتهي بالتوظيف لألقسام المهنية (جاري العمل). تخريج ( )150متدرب للعام الماضي  39/40هـ. توظيف ( )79من المستفيدين خالل العامين الماضيين. عقد شراكة مع المركز السعودي للمسؤولية االجتماعية مبادرة «مكاني بينكم». -دمج وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة في اسرهم.
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األولوية لهم:

أطلقـت وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة خلال عـام  2019م مبـادرة األولويـة لهـم،
وتهـدف إلـى تيسـير المراجعـات وإجـراء المعاملات اليوميـة وتخفيـف المشـقة؛ لتمكيـن ذوي
االحتياجـات الخاصـة وهـم :كبـار السـن ومـن لديـه إعاقـة والمـرأة الحامـل ومـن لديهـا طفـل رضيـع
فـي مختلـف الجهـات الحكوميـة وقطـاع الخدمـات .وتسـعى الـوزارة مـن خلال هـذه المبـادرة إلـى
تعزيـز صـورة المملكـة الرياديـة فـي خدمـة ذوي االحتياجـات الخاصة بجميع فئاتهم ،وتحسـين نمط
الحيـاة المعيشـية مـن خلال تسـهيل وتيسـير وتذليـل التحديـات التـي قـد تواجههـم .كمـا تؤكـد
الـوزارة علـى أن الوصـول لألثـر المتوقـع وتحقيـق األهـداف المنشـودة لهـذه المبـادرة سـوف
يتحقـق مـن خلال توحيـد الجهـود مـع القطاعـات المعنيـة.

األحداث:

تعمـل الوزارة مـن أجـل تحقيق أسـس التوجيـه واإلصالح والتقويم والتأهيـل االجتماعي لألحداث
المنحرفيـن والمعرضيـن لالنحـراف مـن الجنسـين .وكذلك األحداث الجانحيـن الذيـن يحتجـزون
رهـن التحقيـق أو المحاكمـة أو الذيـن يقـرر القاضـي إبقائهـم فـي الدار  والعمـل مـن أجـل دراسـة
مشـكالتهم وإيجـاد الحلـول المناسـبة لهـا  .وتشـرف اإلدارة علـى الفـروع التاليـة :
 - 1دور المالحظة االجتماعية.
 - 2دور التوجيه االجتماعي.
 - 3مؤسسة رعاية الفتيات.
دور ومؤسسات

عدد الدور

عدد األحداث الذين ألتحقوا خالل
عام  ٢٠١٩م

دور المالحظة االجتماعية

17

5825

دور التوجيه االجتماعي

5

86

مؤسسة رعاية الفتيات

10

388

125

التقرير السنوي
2019

2
اﻟ

846

ﺒﻴﻮ
ﻻﺟ
تا

21

ﺘﻤﺎ

10

ﻋﻴﺔ

التقرير السنوي
2019

126

ﻋﺪد أﻗﺴﺎم اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ

ﻋﺪ

• المبادرات:

مبـادرة تنويـر بالتعـاون بيـن الـوزارة ومجتمـع جميـل :أطلـق عليـه برنامـج تنويـر لمؤسسـة مجتمـع
جميـل الخيريـة إحـدى المؤسسـات التابعـة لشـركة عبـد اللطيف جميل وبرعاية مـن الخطوط الجوية
العربيـة السـعودية كناقـل رسـمي .ويهـدف البرنامـج إلـى تكريـم وتشـجيع األبنـاء المتفوقيـن
ً
دراسيا من الذكور واإلناث ومكافأتهم برحالت خارجية سنوية شاملة للسفر والسكن والتنقالت
واإلعاشـة  ،وتشـمل الرحلات لألبنـاء مـن الجنسـين الذيـن تتـراوح أعمارهـم مـا بيـن  13و 18عامـاً
مـن األبنـاء المشـمولين بالرعايـة فـي دور التربية والحضانة االجتماعيـة وتهدف الرحالت إلى إثراء
الجانـب المعرفـي والثقافـي باإلضافـة إلـى الجانـب الترفيهـي لألبناء
 الشراكة مع جمعية الكشافة العربية السعودية لتأهيل األيتام ليكونوا قادة كشفيين. توقيـع مذكـرة تعـاون مـع مركـز الملك سـلمان لإلغاثة والخدمات اإلنسـانية إلشـراك األيتام فيً
ً
وخارجيا.
داخليـا
خدمـة المجتمـع مـن خالل المشـاركة فـي االعمال التطوعية
 إغالق عدد ( )4دور إيوائية النتقال األيتام إلى البيوت االجتماعية. افتتاح عدد ( )10من البيوت االجتماعية خالل المرحلة األولى. -توقيع مذكرة تعاون للحج والعمرة مع (شركة تفويج المحدودة) .

 خدمة الشفاعة االلكترونية عبر بوابة الوزارة. خدمة شهادة التعريف باألسر الكافلة عبر بوابة الوزارة. التقديم على طلب صرف إعانة الزواج عبر بوابة الوزارة. خدمة التواصل مع العمالء (المستفيدين) واإلجابة على استفساراتهم. -التقديم على االحتضان عبر بوابة الوزارة.

د اﻟ

مـن منطلـق تعزيـز دمـج األيتـام -المقيميـن فـي الـدور اإليوائيـة التابعـة للـوزارة فـي جميـع
المناطـق -مـع كافـة فئـات المجتمـع وزيادة تمكينهم ،أكملت المرحلة األولى من مشـروع اإلسـناد
للبيـوت االجتماعيـة مـن خلال افتتـاح ( )10بيـوت فـي األحيـاء خلال عـام  2019م لجميـع الفئـات
العمريـة مابيـن ذكـور وانـاث وجميـع الفئـات االجتماعيـة ( العائلـة ،الشـباب ،المسـتقالت) ،فـي
مناطـق مختلفـة فـي المملكـة شـملت (الريـاض ،مكـة المكرمـة ،المنطقـة الشـرقية ،القصيـم)
ً
تباعـا فـي المرحلـة الثانيـة مـن المشـروع التـي
وسـوف يتـم اسـتكمال افتتـاح البيـوت االجتماعيـة
سـتنطلق خلال عـام  2020م.

• الشراكات وأتمتة الخدمات المقدمة لأليتام:

ﺪور

األيتام :

• دمج األيتام في المجتمع:

 االتفاق مع اكاديمية فاكت لتدريب وتأهيل االيتام والبحث عن الفرص وظيفية لهم. توقيع اتفاقيه مع عريب الوطن لتوظيف أبناء االسر الكافله . -مساواة أبناء األسر الكافلة المحتضنيين مع أبنائهم بالمستشفيات العسكرية .
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* دور الحضانـة االجتماعيـة هـي خاصـة باأليتـام فقـط أما أقسـام الضيافة فهي عبارة عن أقسـام
ملحقـة بمراكـز التأهيـل الشـامل تقـدم خدماتهـا لأليتـام حسـب إجـراءات سـابقة ووفـق معاييـر
محـددة أو لعـدم وجـود دور تخـدم األيتـام بالمحافظـة فـي حينـه.

كبار السن:

نعمـل علـى تعزيـز منظومـة كبار السـن من خالل التنظيم ورفع الوعي و تحسـين جودة
وكفـاءة الخدمـات وتوسـيع نطـاق التغطيـة فـي جميـع مناطـق المملكـة ورفـع مسـتوى
الخدمـة المقدمـة لكبـار السـن سـواء كانـوا بـدور الرعاية االجتماعيـة الحكوميـة أواالهلية
بأعلـى معاييـر الجودة
عدد دور الرعاية االجتماعية  12 :دار يستفيد منها  590مستفيد
تقوم الوزارة بالتالي:

• نمذجة الخدمات المقدمة لكبار السن.
• تحليل الفجوات مع أفضل الممارسات العالية.
• تخصيص وإسناد الخدمات المقدمة لكبار السن.
• تنظيم وحوكمة الجمعيات المتخصصة بكبار السن.

من خالل:

• التعاقد للدراسة االستشارية لنمذجة الخدمات المقدمة لكبار السن.
• التعاقد لعمل دراسة الجدوى االقتصادية للخدمات المقدمة لكبار السن.
• وضـع الضوابـط التنظيميـة لتشـغيل مراكـز كبار السـن األهلية لإلقامة الدائمـة والرعاية النهارية
واألندية االجتماعية.

المنجزات:

اسم المنجز أو
الفعالية

الوصف

المستهدف منه

تاريخه

مذكرة تعاون

التنسيق لتفعيل مذكرة تعاون بين وزارة
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
والبرنامج الوطني للحرف والصناعات
اليدوية

االستفادة من خبرات كبار
السن في مجال الحرف
اليدوية

تم توقيعها
2019/12/15م

نظام حقوق كبار السن

االنتهاء من نظام حقوق كبار السن
ورعايتهم.

صياغة حقوق وواجبات
كبار السن

1440/11/13هـ

مراكز كبار السن األهلية

تنظيم مراكز كبار السن األهلية

فتح مراكز تقدم خدمات
ُمتخصصة في مجال رعاية
كبار السن

2019/2/25

مذكرة تعاون

جمعية تواصل للتقنيات المساعدة لذوي
اإلعاقة وكبار السن

تطوير نموذج لدعم كبار
السن وذوي اإلعاقة في
مجال التقنيات المساعدة

2019/11/15

لجنة مشتركة

التعاون مع وكالة األحوال المدنية لتسهيل
إجراءات استخراج الهوية الوطنية

استخراج الهويات الوطنية
لكبار السن

2019/12/15

لجنة مشتركة

التعاون مع الهيئة العامة ألموال
القاصرين ومن في حكمهم لحفظ أموال
غير المدركين من كبار السن

لوضع آلية إلدارة أموال
كبار السن المتوفين والغير
مدركين وليس لهم ورثه

2019/6/1

الدراسة االستشارية
لنمذجة الخدمات
المستقبلية لكبار السن

االنتهاء من الدراسة االستشارية لنمذجة
خدمات كبار السن

ورش نموذج العمل
المستقبلي
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حماية األسرة :

تقـوم اإلدارة بتنفيذ اللوائـح واألنظمـة والتشـريعات الخاصـة بالعنـف األسـري ،ونشـر التوعيـة
بمفهـوم اإليـذاء وخطورتـه وآثـاره السـيئة علـى بنـاء شـخصية الفرد واسـتقرار المجتمع وتماسـكه
عن طريق عقد الشـراكات مع الجهات ذات العالقة وتنسـيق الجهود مع الجهات األخرى المسـاندة
ألعمـال الحمايـة األسـرية  ،و تشـغيل وإدارة مركـز تلقـي البالغـات السـتقبال جميـع بالغـات
العنـف واإليـذاء الموجـه نحـو المـرأة أيـا كان عمرهـا والطفـل دون سـن الثامنـة عشـر وكبـار السـن
واألشـخاص ذوي اإلعاقـة ،للحـد مـن حـاالت العنـف األسـري وإثارة االجتماعيـة والنفسـية وحمايـة
الطفـل مـن جميـع إشـكال اإليـذاء

المبادرات والشراكات :

البرامج واألنشطة

494
4152
الشركاء
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اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ
ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ واﻷﻧﺸﻄﺔ

اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ

287
57968

المنجزات
المنجز

الوصف

المستهدف منه

لجهات
المشاركة

توثيق مذكرة تعاون
بين النيابة العامة
واإلدارة العامة
للحماية األسرية

توقيع مذكرة التعاون بهدف تعزيز برامج
المسؤولية االجتماعية في النيابة العامة
وتطوير برامج الحماية األسرية في وزارة
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بما
يحقق استقرار الفرد واألسرة في ضوء
مرتكزات رؤية المملكة 2030

تعزيز الحماية األسرية للمرأة
والطفل في المملكة العربية
السعودية
تطوير األداء المؤسسي إلدارات
الحماية األسرية في المملكة
العربية السعودية الحد من
كافة جوانب مصادر اإليذاء في
المملكة العربية السعودية

النيابة
العامة

اعتماد استراتيجية
تصميم النظام
المستقبلي –
مشروع نمذجة
وإسناد مراكز الحماية
األسرية وحماية
الطفل
ودور اإليواء بالشراكة
مع القطاع الثالث

انطالقا من «رؤية المملكة ،« 2030
تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية إلى تطوير نهج متكامل لحماية
األسرة .ويشمل ذلك زيادة الوعي
بالعنف األسري ،ووضع نهج ثابت لتحديد
المخاطر واإلبالغ عن حوادث العنف ودعم
العمالء وتوسيع نطاق تغطية الخدمات
في جميع ال  13منطقة ،وبناء قدرات
القوة العاملة وتحديد معاييرها وتنمية
الشراكات مع القطاع الثالث

الحد من كافة جوانب مصادر
اإليذاء في المملكة العربية
السعودية
تطوير األداء المؤسسي إلدارات
الحماية االجتماعية بالمملكة
العربية السعودية
تعزيز الحماية األسرية للمرأة
والطفل في المملكة العربية
السعودية

شركة
استشارات
KPMG

31410

12

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﺒﻼﻏﺎت

ﻋﺪد وﺣﺪات اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

29943

22

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ

ﻋﺪد ﻓﺮق اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

1525

2
دور اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺎﻻت اﻹﻳﻮاء

95%

ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻼﻋﺎت اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻬﺎ ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﺨﻄﻮرة

9019

8095

6653

7741

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﺮﺑﻊاﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺮﺑﻊاﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
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التسول

يتحـدد الهـدف العـام مـن إدارة مكافحـة التسـول فـي العمـل علـى مواجهـة ظاهـرة
التسـول والحد من انتشـارها  ,ووضع الخطط والبرامج الكفيلة لضمان تقديم الخدمات
للمتسولين السـعوديين إلعادة
تأهيلهم ومنعهم من العودة للتسول مرة أخرى.
رجال

نساء

328

1366

أطفال

المجموع

ذكور

إناث

229

491

2.414

نسبتهم المئوية

14%

57%

9%

20%

100%

المتسولين غير السعوديين
أعداد ُ

1.197

1.861

800

664

4.522

نسبتهم المئوية

26%

41%

18%

15%

100%

المتسولين السعوديين
أعداد ُ

إحصائيات

إجمالي أعداد
المتسولين
ُ

6.936

 المتسولين السعوديين المقبوض عليهم للمرة األولى 2% أعداد المتسولين من األطفال والنساء 86% -الممتهنين للتسول 98%

ُي ْعمل على خفض:

نسبة أعداد المتسولين السعوديين المقبوض عليهم
نسبة أعداد المتسولين من النساء واألطفال
نسبة أعداد المتسولين الممتهنين

وعلى رفع:

مسـتوى الوعـي لـدى المجتمـع وإيضـاح مخاطـر التسـول االجتماعيـة واالقتصاديـة واألمنيـة مـن
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خالل:
رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتسولينإشراك الجهات الداعمة في البرامج المقدمة للمتسولينالتنسـيق مـع الجهـات ذات العالقـة (النيابـة العامـة  ,وزارة الداخليـة ,إمـارات المناطـق ) لتشـديداإلجـراءات وتطبيـق العقوبـات النظاميـة بحقهـم
إصـدار نظـام العقوبـات الجديـد لمكافحـة وتجريـم التسـول المرفـوع للمقـام السـامي والمنظورً
حاليـا لـدى هيئـة الخبراء

األنشطة والشراكات:
 الشـراكة مـع وزارة التعليـم لتنفيـذ بعـض البرامـج التوعويـة واإلرشـادية للتعريـف بالتسـولوأضـراره
 التنسيق مع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد لتوعية المجتمع بأضرار التسول التنسـيق مـع وزارة الرياضـة مـن خلال نشـر الوعـي لـدى الشـباب وإبـراز األضـرار الناتجـة عـنظاهـرة التسـول
 -التنسيق مع وزارة اإلعالم لتنفيذ بعض البرامج لتوعية المجتمع بأضرار التسول

مركز التميز للتوحد

تحـت رعايـة وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة و البنـوك السـعودية ممثلـة فـي
مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي ،تـم إنشـاء مركـز التميز للتوحد الذي يهدف إلـى خدمة األفراد
ذوي اضطـراب طيـف التوحـد وأسـرهم و تحسـين جـودة حياتهـم ودعـم تطويـر خدمـات الرعايـة
التأهيليـة لهـم فـي المملكـة العربيـة السـعودية .

األهداف :

تقديم الخدمات التأهيلية ونمذجتها لألفراد ذوي اضطراب طيف التوحد.
المساهمة في إجراء الدراسات البحثية باضطراب طيف التوحد.
تدريب المختصين في مجال اضطراب طيف التوحد.
دعم األسر والمجتمع من خالل التوعية باضطراب طيف التوحد
التأهيل المهني وتوفير نموذج للحلول السكنية لذوي اضطراب طيف التوحد
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تمكين مستفيدي الضمان االجتماعي
ملخص تنفيذي لإلنجازات

تـم تخصيـص  247باحـث اجتماعـي للعمـل بأقسـام التمكيـن كذلـك افتتـاح وحـدات وأقسـام فـي
 138مكتـب ووحـدة للضمـان االجتماعـي بالفروع وإقامـة ملتقيـات تدريـب وتوظيـف تناسـب
مهـارات مسـتفيدي الضمـان و توقيـع الشـراكات االسـتراتيجية مـع الشـركات الكبـرى لتوفيـر
الشـواغر و الفـرص الوظيفيـة.

برامج التأهيل والتدريب

تـم تدريـب  26,000مسـتفيد ببرامـج التدريـب والتأهيـل والتـي تسـتهدف مسـتفيدي الضمـان
االجتماعي بهدف رفع مهاراتهم وقدراتهم لالندماج في سـوق العمل حيث قدمت على سـبيل
المثـال عـدد مـن الـدورات تتمثـل فـي اإلرشـاد المهنـي وإعـداد السـير الذاتيـة واجتيـاز المقابلـة
الشـخصية وبنـاء الهويـة االحترافيـة للمشـاريع اإلنتاجيـة وريـادة األعمـال والـذكاء االقتصـادي وقد
شـارك فـي تنفيـذ هـذه الـدورات صنـدوق المـوارد البشـرية وبنك التنميـة االجتماعيـة والجمعيات
الخيريـة وعـدد مـن معاهـد القطـاع الخاص.

جهات الشراكات وأنواعها

تـم عقـد  49شـراكة وتوقيـع عـدد مـن مذكـرات التعـاون بالفـروع والمناطـق تسـتهدف القطـاع
الحكومـي والخـاص والقطـاع غيـر الربحـي (مثـل صنـدوق االسـتثمارات العامـة و شـركة البحـر
األحمـر للتطويـر و نيـوم) لتوفيـر فـرص عمـل وفرص تدريبية ودعم المشـاريع اإلنتاجية واألعمال
الرياديـة حيـث جـرى توقيـع أكثـر مـن  49مذكـرة تعـاون.

مواضيع وأهداف ومخرجات ورش العمل

تـم عقـد  45ورشـة عمـل بهـدف معالجـة التحديـات التـي تواجه المسـتفيدين لالندماج في سـوق
العمـل وقـد تناولـت عـدد امـن المواضيع مثل:
شرح وتوضيح محفزات التمكين التي أقرت في الئحة الضمان االجتماعي
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توضيح الحقوق والمميزات لموظفي القطاع الخاص
توضيـح الممكنـات الداعمـة الندماجهـم فـي سـوق العمـل سـواء داخـل الـوزارة أو خارجهـا مثـل
«قـرة ووصـول وتمهيـر ومنصـة دروب والعمـل الحـر ومعهـد ريـادة»
وركـزت هـذه الـورش علـى رفـع الوعـي لـدى مسـتفيدي الضمـان االجتماعـي بأهميـة العمـل
وتوجيههـم لالسـتفادة مـن الممكنـات فـي سـوق العمـل.

مواضيع وأهداف ومخرجات الملتقيات

عقد  59ملتقى
تهدف الملتقيات إلى:
 - 1تزويد المستفيدين بالممكنات التي تساعدهم في االعتماد على الذات.
 - 2نشر ثقافة العمل لدى المستفيدين لتحفيزهم للحصول على ما يتوافق مع قدراتهم.
 - 3المواءمة بين متطلبات سوق العمل وطالبي العمل من مستفيدي الضمان االجتماعي
ومـن المخرجـات؛ لتمكيـن أكبـر عـدد مـن مسـتفيدي الضمـان االجتماعـي سـواء ألحقـوا بسـوق
العمـل أم حصلـوا علـى مشـاريعهم الخاصـة.
فرص التمكين التي التحق بها المستفيدين (وظيفة  /مشروع  /إلخ)
تم تمكين أكثر من  42000مستفيد على النحو التالي :
 تم التحاق  39651بفرص وظيفية بالقطاع الخاص. -تم دعم وتمويل  2564مستفيد لتملك مشاريعهم اإلنتاجية.

تحليل الوضع الراهن (في بداية  2019م)

عن طريق تطوير هيكل نموذج خدمات التوظيف المكثفة وتحليل سوق العمل و الوضع الراهن.
بناء على استعدادهم لدخول سوق العمل.
عن طريق تطوير تصنيف للباحثين عن عمل َ
عـن طريـق دراسـة وتحليـل بيانـات المسـتفيدين مـن حيـث العوامـل المحـددة فـي مجموعـة
البيانـات ( )1,395,607بمـا فـي ذلـك اإلعاقـة و العمـر و التعليـم ونـوع الفائـدة والخدمة و التوزيع
الجغرافـي.
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تنمية القطاع غير الربحي

ً
جهـودا فـي تطويـر القطـاع غيـر الربحـي مـن خلال تفعيـل دور المنظمات
بذلـت الـوزارة
غيـر الربحيـة وتوسـعها فـي المجـاالت التنمويـة وتفعيـل دور الرقابـة الماليـة واإلداريـة
والفنيـة والعمـل علـى تقديـم الدعـم اللازم لهـا ممـا يسـاهم فـي مسـاعدتها علـى
القيـام بـاألدوار التـي انشـأت مـن أجلهـا باإلضافـة إلـى تدريـب وتحسـين الوظائـف
الرئيسـية للقطـاع غيـر الربحـي ،كذلـك توفيـر فـرص للمهتميـن بالتطـوع ممـن لديـه
الرغبـة فـي خدمـة المجتمـع وتنميتـه.
.
.
.
.
.
.
.

1التطوع
2تطوير القطاع غير الربحي
3حوكمة المنظمات غير الربحية
4استحداث جمعيات تخصصية
5المسؤولية االجتماعية
6تأهيل القوى العاملة في القطاع غير الربحي
7ضيافة األطفال
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التطوع
صـــدرت إحصائيـة العمـل التطوعـي لعـام  ،2019حيـــث حقـقــــت مسـتهدفات تشـجيع العمـل
التطوعـي فـي برنامـج التحــــول الوطنــــي ،أحــد برامــــج رؤيـــــــة المملكـة ،2030حيـث كان
ً
متطوعـا ،بينمــا تجـاوز عـدد المتطوعيـن
المسـتهدف خلال هـذا العـام الوصـول إلـى 120,000
الفعلـي المحقـق  192,448متطوعـا دون تكـرار رقـم الهويـة.
واسـتهدف فـي عـدد الفـرص التطوعيـة  48,125فرصـة تطوعيـة ،وقد تجاوزت الفـرص المحققة
 300,837فرصة منها  67%في مجال التطوع العام و 21%فــــي مجـــال التطوع المهـاري و12%
فــــي مجـــــال التطـــــوع االحتــــرافي ،كمـــــا بلـغ إجمالـي عـدد السـاعات التطــوعية 18,735,625
سـاعة تطوعيـة محققة.
ويذكـر أن نسـبة المتطوعيـن السـعوديين بلغــــت  91%حســــب مـــا اشـتملت عليـه اإلحصائيـة،
حيـث حـازت منطقـة مكـة المكرمـة علـى أعلـى نسـبة مــن المتطـــوعين ،تليهــــا منطقـة المدينـة
ً
ً
إيجابيـا علـى  97%مـن
أثــرا
المنـورة ثـم منطقـة الريـاض ،كمـا يذكـر أن التجربـة التطوعيـة تركـت
المتطوعيـن الذيـن كان لهـم دور إيجابـي فـي أداء الفـرص التطوعيـة ،وأبــــدى  98%منهـم الرغبـة
فـي تكـرار تجربـة العمـل التطوعـي ،واسـتعدادهم لتحفيـز اآلخريـن لخــوض هـذه التجربـة الرائـدة.
وقـد سـاهمت العديـد مـن الجهـات الحكوميـة وغيـر الربحيـة الفاعلـة فـي مجـال العمـل التطوعـي
فـي تحقيـق هـذه المسـتهدفات وفـق مبـدأ التكامـل والتعـاون.
وتعمـل وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة علـى نشـر ثقافـة العمـل التطوعـي ورفـع
واسـتكماال لمسـيرة المبـادرات
الوعـي بأهميتـه وأثـره علـى الفـرد والمنظمـــات والمجتمـع،
ً
واألعمـال التطوعيـة المنبثقـة مـن رؤيـــة المملكــــة  ٢٠٣٠للوصـول إلـى مليـون متطـوع   .

اﻟﺘﻄﻮع

مؤشرات التطوع :

ﻓﻲ ﻋﺎم 2019

اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

120,000
اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺤﻘﻖ

192,448
%67
ﺗﻄﻮع ﻋﺎم

%21

اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

48,125
اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ

300,837

ﺗﻄﻮع اﺣﺘﺮاﻓﻲ

ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﻣﺤﻘﻘﺔ

أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻄﻮﻋﻴﺎً
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

ﺗﻄﻮع ﻣﻬﺎري

%12

18,735,625

اﻟﺮﻳﺎض

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻨﻮرة
ﻣﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة

عدد المتطوعين :
			
			

120,000 : 2019
300,000 : 2020
1,000,000 : 2030

القيمة االقتصادية :
			

 7,57 : 2019ريال سعودي
 15,00 : 2020ريال سعودي

رضا المتطوعين :
			

%87 : 2019
%90 : 2020

		
عدد الفرص :
			

48125 : 2019
112000 : 2020

		
عدد الساعات:
			

 10 : 2019مليون
 500 : 2030مليون

192,448
 11,35ريال
% 98.3
300,873
18,735,625

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﻳﺎض
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اعتمـاد آليـة المنـح للجمعيـات التعاونيـة :تهـدف هـذه اآلليـة إلـى تطويـر معاييـر المنـح للجمعيات
التعاونيـة مـن خلال تعديل الالئحة التنفيذية واسـتحداث نماذج تتيـح للجمعيات التعاونية التقديم
علـى المنـح المخصصـة لهـا والتـي تسـهم فـي رفـع أدائهـا وتحقيـق أهدافهـا التـي أنشـئت مـن
أجلها.
اعتمـاد آليـة المنـح للجمعيـات األهليـة :تهـدف هـذه اآلليـة إلـى تطويـر منظومـة تقديـم المنـح؛
ً
إسـهاما فـي تشـجيع اسـتقاللية واسـتدامة الجمعيـات األهليـة؛ لتصبـح أكثـر إسـهاما
لتصبـح أكثـر
ً
وتواؤمـا مـع دور الـوزارة فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المجتمعيـة المنوطـة بهـا.
برنامـج اسـتدامة (دائـم) :البرنامـج هـو عبـارة عـن شـراكة بيـن وكالـة التنميـة االجتماعيـة وبنـك
التنميـة االجتماعيـة ومؤسسـة سـليمان الراجحـي للتمويـل التنمـوي حيـث تهـدف هـذه الشـراكة
إلـى تمويـل الجمعيـات األهليـة ولجـان التنميـة االجتماعيـة لتمكينهـا مـن تملـك أصـول بهـدف
توليـد عائـد دوري مناسـب يسـاهم فـي تغطيـة النفقـات التشـغيلية وتنويـع مصـادر الدخـل التـي
تسـاعدها علـى تحقيـق اسـتدامة لهـا.
برنامـج اسـتدامة وتمكيـن :يهـدف البرنامـج إلـى تفعيـل مسـاهمة القطـاع غيـر الربحـي وتعزيـز
إسـهاماته فـي التنميـة االقتصاديـة لتتكامـل جهـود الـوزارة والهيئـة العامـة لألوقـاف وذلـك مـن
خلال إطلاق حزمـة مـن المبـادرات والمشـاريع التـي تهـدف إلـى تمكيـن منظمـات القطـاع غيـر
الربحـي مـن تحقيـق أثـر أعمـق وكذلـك إطلاق صناديق وقفيـة اسـتثمارية وتنموية وكذلـك تأهيل
وتدريـب الكـوادر العاملـة فـي القطـاع غيـر الربحـي.
إطلاق مجلـس الجمعيـات األهليـة وفروعـه المناطقيـة والمتخصصـة :تـم إنشـاء مجلـس
الجمعيـات االهليـة علـى مسـتوى المملكـة وتفـرع مـن المجلـس عـدد  13مجلـس علـى مسـتوى
مناطـق المملكـة حيـث يهـدف عمـل المجلـس الرئيسـي التنسـيق بيـن الجمعيـات االهليـة لتحقيق
التعـاون فيمـا بينهـم وتنفيـذ مشـاريع تسـاهم فـي بنـاء قـدرات العمـل األهلـي ممـا يـؤدي الـى
تعزيـز ثقافـة العمـل األهلـي ونشـر ثقافتـه فـي المجتمـع وتسـاهم المجالـس المناطقيـة فـي
ً
ً
ً
ايضـا مجالـس متخصصـة فـي
وماليـا ويتفـرع مـن المجلـس الرئيسـي
إداريـا
تمكيـن الجمعيـات
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ً
فنيـا حسـب التخصـص وتـم االن إنشـاء  3مجالـس
مجـاالت محـددة وتهـدف لتمكيـن الجمعيـات
تنسـيقية تخصصية وهي (حفظ النعمة ،التنمية األسـرية ،اإلسـكان) على أن يتم إنشـاء مجالس
متخصصـة فـي الفتـرة القادمـة
إطلاق مجلـس المؤسسـات األهليـة :أنشـاء مجلـس المؤسسـات االهليـة لتمكيـن والتنسـيق
بيـن المؤسسـات االهليـة لتحقيـق التعـاون فيمـا بينهم وتنفيذ مشـاريع تسـاهم في بناء قدرات
العمـل األهلـي ممـا يـؤدي الـى تعزيـز ثقافـة العمـل األهلـي ونشـر ثقافتـه فـي المجتمـع.
إمكانيـة إسـناد الخدمـات الحكوميـة الـى منظمات غيـر الربحية :تم تفعيل إمكانية اسـناد الخدمات
الحكوميـة الـى المنظمـات غيـر الربحية من خالل تعديل نظام المنافسـات والمشـتريات الحكومية
والصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م 128/وتاريـخ  1440/11/13هـــ وقـرار مجلس الـوزراء رقم 649
وتاريخ  1440/11/13هــ.
تأسـيس وتسـريع الوحـدات اإلشـرافية :تـم تفعيـل دور الجهـات المشـرفة فـي الجهـات الحكومية
ً
وفقـا لألمـر السـامي  55190تاريـخ 1438/11/28هــ حيـث تم تأسـيس 23
ذات االختصـاص وذلـك
وحـدة إشـرافية فـي الجهـات الحكوميـة وأكملـت الـوزارة عمليـة الربـط التقنـي اإللكترونـي معهـا
للتيسـير علـى المهتميـن بتأسـيس المنظمـات غيـر الربحية .ويهـدف الربط التقني إلى التسـهيل
علـى الجهـات والـوزارات الحكوميـة المختصة باإلشـراف الفني على منظمات القطاع غير الربحي،
ممـا يجعـل تأسـيس الجمعيـات األهليـة أسـرع وأكثـر سـهولة في إنهـاء اإلجراءات.
مركـز االتصـال لوكالـة التنميـة االجتماعيـة :تسـعد وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة
باسـتقبال االستفسـارات والمقترحـات والشـكاوى الخاصـة بقطـاع التنميـة االجتماعيـة عبـر قنوات
التواصـل بهـدف تحسـين الخدمـات المقدمـة مـن القطـاع .حيـث تـم توفيـر كادر مختـص للـرد علـى
االستفسـارات والمقترحـات والشـكاوى والتـي تفـي بتحقيـق الرضا في الخدمـة المقدمة ويمكن
اسـتقبال االستفسـارات والمقترحـات علـى الرقـم (.)19911
تأسـيس األنمـاط االجتماعيـة :تدعـم الـوزارة كل مـا يمكنـه تنميـة المجتمـع وتحقيـق أهـداف رؤيـة
المملكـة  2030مـن رفـع نسـبة مسـاهمة المنظمـات غيـر الربحيـة فـي رفـع الناتـج المحلـي وذلك
مـن خلال إنشـاء أنمـاط اجتماعيـة مختلفـة لهـا أعمـق األثـر فـي تحقيـق التنميـة المجتمعيـة ومنـذ
مطلـع عـام م 2019حتـى نهايـة عـام 2019م ُأسـس أكثـر مـن  420جمعيـة أهليـة و عـدد 29

مؤسسـة أهليـة و عـدد  24لجنـة تنمويـة وعـدد  23جمعية تعاونية باإلضافـة إلى عدد  45صندوق
و أيضا عدد  205مركز أطفال وإرشاد أسري ودراسات وأبحاث عادت على المجتمع برفع مستوى
مسـاهمات المنظمـات غيـر الربحيـة الناتـج عـن رفـع الدخـل المحلـي حيـث بلغـت نسـبة النمـو فـي
منظمـات القطـاع الثالـث  26%فـي عـام  2019م.

حوكمة المنظمات غير الربحية

معاييـر حوكمـة المنظمـات غيـر الربحيـة :ضمـن مبـادرة حوكمـة المنظمـات غيـر الربحيـة (مكيـن)
أعـدت الـوزارة معاييـر حوكمـة المنظمـات غيـر الربحيـة وفـق أفضـل الممارسـات العالميـة مـن أجل
ّ
ضمـان التـزام المنظمـات غيـر الربحيـة بمتطلبـات األنظمة والتشـريعات ،لتشـمل المعايير الثالث
الرئيسـة :معيـار الشـفافية واإلفصـاح ،ومعيـار االمتثـال وااللتـزام ،ومعيـار السلامة الماليـة ،و
ُخدمـت هـذه المعاييـر بأدلـة إرشـادية ُع ّممـت علـى الجمعيـات األهليـة بغـرض تثقيفهـا مرفقـة
بنمـاذج ُمسـاعدة.
زيـارات الحوكمـة :بـدأت اإلدراة بتطبيـق زيـارات ميدانيـة خلال عـام  2018م لعـدد  700جمعيـة
ووصـل عـدد الزيـارات إلـى  1500جمعيـة ومؤسسـة أهلية فـي المملكة خالل عـام 2019م للتأكد
مـن تطبيقهـا لمعاييـر الحوكمـة الرئيسـة وأتمتـة أكثـر مـن  60%منهـا وتتـم الزيـارة بعـد اسـتكمال
المنظمـات غيـر الربحيـة نمـوذج اإلفصـاح ويتـم مـن خلال الزيـارة التأكـد مـن بيانـات المنظمات غير
ً
تقريـرا يتضمـن درجـة الشـفافية واالفصـاح واللتـزام وأي
الربحيـة ،كمـا يتـم تسـليم كل منظمـة
مالحظـات علـى درجـات الممارسـات.
إنفـاذا لنظـام الجمعيـات
ً
مواءمـة الجمعيـات علـى نظـام الجمعيـات والمؤسسـات األهليـة:
نـص علـى إشـراف وزارة الموارد البشـرية والتنميـة االجتماعية على
والمؤسسـات األهليـة الـذي ّ
جميـع منظمـات القطـاع غيـر الربحـي إال مـا اسـتثناه النظـام ،بـدأت اإلدارة فـي مشـروع لمواءمـة
ً
حديثـا لتتوافـق مـع بقيـة الجمعيـات التـي كانـت تشـرف عليهـا الـوزارة ،وتبلـغ
الجمعيـات المنظمـة
تابعا لوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد.
كان
أغلبها
جمعية،
800
قرابة
هذه الجمعيات
ً
تقييـم مجموعـة العمـل المالـي  FATFللقطـاع غير الربحي :صدر تقرير التقييم المشـترك للملكة

قيـم مدى التدابير واإلجراءات التي
العربيـة السـعودية عـن مجموعـة العمل المالي  FATFوالتي تُ َ
تتخذهـا الـدول فـي محاربـة تمويـل اإلرهـاب وغسـل األمـوال ،التقريـر يتنـاول جميـع القطاعـات
فـي الدولـة ومـدى سلامة األنظمـة الضابطـة لهـا والتدابيـر واإلجـراءات المتخـذة لحمايتهـا مـن
تلـك المخاطـر ،كمـا سـلط الضـوء علـى القطـاع غيـر الربحـي فـي المملكـة .حيـث حقـق القطـاع غير
ويقصـد بهـا  largely compliantوهي تعني «متوافق إلى حد
الربحـي فـي المملكـة نتيجـة ُ LC
كبيـر» مـع متطلبـات التقييـم ،وتعتبـر ثانـي أفضـل نتيجـة .ولمقارنة هـذه النتيجة ببقيـة القطاعات
غيـر الربحيـة علـى مسـتوى العالـم نالحـظ بأنـه لـم يحقـق الدرجـة الكاملـة إال دولتيـن همـا أرمينيـا
وكنـدا فـي ُسـلم التقييـم العالمي.ودرجـة تقييـم امتثـال القطـاع غير الربحي فـي المملكة العربية
السـعودية يـوازي نظيـره األمريكـي ويتفـوق على األسـترالي.
الدليـل المحاسـبي :تـم نشـر اإلصـدار الثانـي مـن الدليل المحاسـبي الموحد للجمعيـات األهلية،
وهـو متوائـم مـع الحسـاب الفرعـي للمنظمـات غيـر الربحيـة المعتمد من األمـم المتحدة ،ويهدف
إلـى إبـراز أدوار مؤسسـات القطـاع غيـر الربحـي ومصداقيتها ،ويظهر حجم مشـاركتها االقتصادية
واالجتماعيـة ومسـاهمتها التنموية في المجـاالت المختلفة.

استحداث جمعيات تخصصية

اسـتحداث جمعيـات متخصصـة فـي التمكيـن االقتصـادي االجتماعـي :يهـدف اسـتحداث
الجمعيـات إلـى المسـاهمة فـي دعـم وتمكيـن مختلـف فئـات المجتمـع مـن ذوي الدخـل المحـدود
والعاطليـن عـن العمـل والمحتاجيـن فـي المملكـة العربيـة السـعودية أو أصحـاب األفـكار،
والمسـاهمة فـي تحقيـق المسـتهدفات وسـد احتياجـات المجتمـع ،مما سـيحقق الزيـادة في نمو
افظ تنموية لكل
القطـاع غيـر الربحـي ،و التعـاون مـع الجهات الحكومية ذات العالقة في إنشـاء َم َح ِ
افـظ التنمويـة ،وتطويـر سياسـات اسـترداد القـروض
الم َح ِ
منطقـة إداريـة ،وإدارة وتنظيـم أعمـال َ
ً
تمهيـدا إلطلاق المشـاريع المناسـبة  ,في
الممنوحـة ،ودارسـة احتياجـات كافـة المناطـق اإلداريـة
عام  2018م تم تأسـيس عدد  67جمعية وبعدد اجمالي  1699للمنظمات األهلية بنسـبة تصل
إلـى  4.1%وفـي عـام  2019م بلـغ عـدد الجمعيـات المسـتحدثة  420منظمـة أهليـة ليصبـح عـدد
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المنظمـات األهليـة  2154بنسـبة تصـل إلـى  32%وبلغـت نسـبة الجمعيـات التخصصية في عام
 2018م  42%وفـي عـام  2019وصلـت إلـى نسـبة .67%
ً
وفقـا نمـوذج  :ISIC 4تطبيـق المعاييـر العالميـة فـي تصنيـف
تصنيـف الجمعيـات األهليـة
ً
وفقـا لنشـاط
الجمعيـات والمؤسسـات األهليـة حسـب منظمـة األمـم المتحـدة لتصنيـف ISIC4
ً
وتنفيـذا لألمـر السـامي الكريـم رقـم  55190وتاريـخ  1438/11/28هـــ وذلـك لتعزيـز
الجمعيـة
إبـراز دور مؤسسـات القطـاع غيـر الربحـي ومصداقيتهـا ويظهـر حجمهـا ومشـاركتها االقتصاديـة
واالجتماعية ومسـاهمتها التنموية في المجاالت المختلفة بالتنسـيق مع وزارة الموارد البشـرية
والتنميـة االجتماعيـة حيـث شـمل عشـر مجموعـات رئيسـية و  109تصنيـف جديـد للجمعيـات
والمؤسسـات األهليـة.

تخصصات الجمعيات التي تم تأسيسها عام  ٢٠١٩م
33
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اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -اﻟﻄﻮأرى واﻹﻏﺎﺛﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  -دﻋﻢ اﻟﺪﺧﻞ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪﻋﻮة واﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻲ
اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻹﺳﻜﺎن
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻷﺑﺤﺎث
اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ واﻟﻤﺆازرة
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺘﺮﻓﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت و اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻣﻨﻈﻤﺎت دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮي

المسؤولية االجتماعية
مرصـد المسـؤولية االجتماعيـة :هـو قاعـدة بيانـات ترصـد كل مـا يتعلـق بالمسـؤولية االجتماعيـة
مـن (بحـوث ودراسـات ،وإدارة المسـؤولية االجتماعيـة ،والتوصيـات والمقترحـات ،والبرامـج
والمبـادرات ،وتقاريـر المسـؤولية االجتماعيـة ،والخبـراء والمختصيـن) .يسـاهم فـي هـذه القاعـدة
البيانيـة الباحثـون ،والجهـات ،والمؤسسـات وأفـراد المجتمـع المهتميـن بالمسـؤولية االجتماعيـة
مـن خلال تغذيتهـا بالمـواد المتاحـة لديهـم.
حاضنـة جمعيـات المسـؤولية االجتماعيـة :تعمـل علـى التمكيـن والدعـم إليجـاد جمعيـات مختصة
فـي المسـؤولية االجتماعية فـي عـدد مـن مناطـق المملكـة وخلـق شـراكات مـع هـذه الجمعيـات
فيما يخدم استراتيجية المملكة في تمكين المسؤولية االجتماعية ،وتهدف إلى زيادة الجمعيات
التخصصيـة فـي مجـاالت المسـؤولية االجتماعيـة والريـادة االجتماعية والتنمية المسـتدامة.
الدليـل اإلرشـادي للمسـؤولية االجتماعيـة  :ISO 26000تعنـى مبـادرة مواصفـة اآليـزو 26000
بنشـر الوعـي بالمسـؤولية االجتماعيـة وتطبيقاتهـا وممارسـاتها مـن خلال تبنـي وتوطيـن
المواصفـة المرجعيـة الدوليـة آيـزو  26000وذلـك لتشـجيع المنشـآت علـى تبنـي ممارسـات
ذات مسـؤولية اجتماعيـة صحيحـة وفعالـة لتحسـين بيئاتهـا الطبيعيـة ومجتمعاتهـا ،وتهـدف هـذه
المبـادرة إلـى أن تكـون مواصفـة اآليـزو  26000مرجعيـة موحـدة لجميـع المنشـآت فـي القطـاع
الخـاص والعـام وغيـر الربحـي فيمـا يتعلـق بتطبيقـات المسـؤولية االجتماعيـة.
تأسـيس إدارات مسـؤولية اجتماعية في فروع الوزارة :تأسـيس إدارات مسـؤولية اجتماعية في
جميـع فـروع الـوزارة وتصميـم برنامـج تطويـري للعامليـن في إدارات الفـروع بإجمالي  3برامج في
عام  2019م.
دارسة واقع المسؤولية االجتماعية في المملكة :دراسة ميدانية لواقع المسؤولية االجتماعية
فـي المملكـة شـملت القطـاع الخـاص والحكومـي والغيـر ربحـي كذلـك أفـراد المجتمـع لقيـاس
الوعـي واألثـر وقيمـة المسـاهمات االجتماعيـة والتحديـات والطموحـات لمنظومـة المسـؤولية

االجتماعية.
اسـتراتيجية المسـؤولية االجتماعية  :وضع خارطة طريق لتنظيم وتمكين المسـاهمة االجتماعية
وتشـجيع الشـركات لتبنـي برامـج مجتمعيـة بعـد دراسـة أفضـل الممارسـات العالميـة والتحديـات
في منظومة المسـؤولية االجتماعية وخطوط األسـاس التي نتجت من دراسـة واقع المسـؤولية
االجتماعيـة ونتـج مـن هـذه االسـتراتيجية  6ركائـز و 6أهـداف اسـتراتيجية و 33مبـادرة لتحقيـق رؤيـة
وطنية للمسـؤولية.
سـفراء المسـؤولية االجتماعيـة :تـم اختيـار أكثـر مـن  15مؤثـر فـي عـدد مـن المجـاالت المختلفـة
وتقليدهـم لقـب «سـفير للمسـؤولية االجتماعيـة» لتحقيـق نشـر ثقافـة المسـؤولية االجتماعيـة
وتغطيـة ألهـم الممارسـات المجتمعيـة التـي تقدمهـا الـوزارة أو الشـركات أو القطـاع غيـر الربحـي
وكذلـك صناعـة مبـادرة خاصـة بـكل سـفير لسـد االحتيـاج التنمـوي.

تأهيل القوى العاملة في القطاع غير الربحي
تطويـر العامليـن فـي القطـاع غيـر الربحـي :أطلقـت وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة
مشـروع تطويـر العامليـن فـي القطـاع غيـر الربحـي بالتعـاون مـع جامعـة الملـك فهـد للبتـرول
والمعـادن ،وذلـك لتدريـب عـدد  1600موظـف فـي القطـاع غيـر الربحـي والرفـع مـن مسـتوى
أدائهـم والـذي ينعكـس علـى تحسـين الخدمـات التـي يقدمهـا القطـاع غيـر الربحـي حيـث يهـدف
هـذا المشـروع إلـى التدريـب علـى 7وظائـف رئيسـية وهي (المديـر التنفيـذي ،وأخصائي حوكمة
القطـاع غيـر الربحـي ،ومديـر تطويـر المـوارد الماليـة  ،ومديـر تطـوع ،ومديـر مشـاريع تنمويـة،
وباحـث اجتماعـي ،مـدراء البرامـج الشـبابية).

امتثال

مشـروع الميثـاق األخالقـي للعامليـن فـي القطـاع غير الربحـي ،يهدف إلى تعريـف العاملين في
القطـاع غيـر الربحـي بالقيـم الرئيسـة والمبـادئ المعـززة للـدور األخالقـي فـي العمل غيـر الربحي،
وتحقيـق مزيـد مـن النضـج والرقـي فـي خدمـات ومنتجـات العمـل غيـر الربحـي ،اإلسـهام فـي
ترشـيد االسـتراتيجيات والسياسـات واألنشـطة الخيريـة واالجتماعيـة.

التميز المؤسسي

ضمـن المنـح المقدمـة مـن الـوزارة لتنميـة الجمعيـات األهليـة؛ فقـد عقـدت الـوزارة شـراكة مـع
جمعية التنمية البشـرية «همة» لتنفيذ برنامج التميز المؤسسـي لعدد ( )20جمعية في منطقة
الريـاض .ويتـم تطبيـق معاييـر جائـزة العمـل الخيـري التسـعة لبنـاء نمـوذج التميـز المؤسسـي
للجمعيـات المسـتفيدة.

تدريب المحاسبين

بالشـراكة مـع الهيئـة السـعودية للمحاسـبين ،أطلقـت الـوزارة برنامجـي :دليـل الحسـابات الموحد،
و المحاسـبة فـي المنشـآت غيـر الهادفـة للربـح .لتأهيل المحاسـبين في الجمعيـات األهلية ولجان
التنميـة االجتماعيـة األهلية.
تدريـب أخصائـي الحوكمـة فـي المنظمـات غيـر الربحيـة :لحمايـة الجمعيـات األهليـة مـن مخاطـر
أعـدت الـوزارة بالشـراكة مـع مركـز التميـز للمنظمـات غيـر
غسـل األمـوال وتمويـل اإلرهـاب ،حيـث
ّ
برنامجـا لتأهيـل أخصائـي حوكمـة المنظمـات
الربحيـة فـي جامعـة الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن
ً
غيـر الربحيـة ،ويسـتهدف البرنامـج تدريـب  500أخصائـي علـى مسـتوى المملكـة.
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ضيافة األطفال
ضيافـة األطفـال :تـم تسـهيل إجـراءات تأسـيس مراكـز ضيافـة األطفـال األهلية من خلال تعديل
اللوائـح واإلجـراءات ،حيـث تسـاهم فـي زيـادة مشـاركة المـرأة فـي سـوق العمـل لتهيئـة المـكان
المناسـب والمالئـم لطفلهـا ممـا يصـب فـي زيـادة إنتاجهـا ،باإلضافـة للخدمـة االجتماعيـة التـي
تقدمهـا هـذه المراكـز فـي تقليـل االعتمـاد علـى المربيـات االجنبيـات ،وباإلضافـة إلـى البـدء
بتدشـين الخدمـات اإللكترونيـة لتأسـيس مراكـز ضيافـة األطفـال دون الحاجـة لمراجعـة الـوزارة أو
فروعهـا.

ترخيص مراكز الضيافة لخدمة ضيوف الرحمن في الحرمين:

ترخيصـا ألول مركـز ضيافـة لخدمـة أطفـال
منحـت وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة
ً
ضيـوف الرحمـن فـي مكـة المكرمـة ،حيـث تمثـل هـذه الرخصـة المرحلـة األولـى مـن عمـل المركز،
وتأتـي هـذه المرحلـة ضمـن مبـادرة تنظيـم دور ضيافـة األطفـال فـي الحرميـن الشـريفين ،التـي
تنفذهـا الـوزارة بالشـراكة مـع القطاعيـن الخـاص وغير الربحي ضمن برنامـج خدمة ضيوف الرحمن.
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الشؤون الدولية في القطاع
مشاركات وفعاليات الوزارة خالل 2019م في المنظمات الدولية لقطاع التنمية االجتماعية:
االجتمـاع الخامـس للجنتـي وزراء العمـل ووزراء التنميـة االجتماعيـة ( 4-2سـبتمبر2019م ،فـي
مدينـة مسـقط بسـلطنة عمـان)
اجتمـاع فريـق عمـل مـن الـدول األعضـاء والمكتـب التنفيـذي لمجلـس وزراء العمـل ومجلـس
وزراء الشـؤون االجتماعيـة بـدول الخليـج العربيـة؛ إلعـداد تصـور للخدمـات االجتماعيـة التـي يمكـن
تقديمهـا لمواطنـي دول مجلـس التعـاون (مسـقط -سـلطنة عمـان  11فبرايـر 2019م)
ورشـة عمـل تدريبيـة حـول التحديـات التـي تواجههـا دول مجلـس التعـاون فـي قضيـة تصنيـف
وتشـخيص األشـخاص ذوي اإلعاقـة (الكويـت -مـارس 2019م)
اجتمـاع فريـق العمـل الخليجـي بشـأن التقريـر الثانـي حـول آفـاق تطبيـق ورصـد اتفاقيـة حقـوق
األشـخاص ذوي اإلعاقـة فـي دول مجلـس التعـاون ( 6-5نوفمبـر 2019م فـي مدينـة مسـقط
بسـلطنة عمـان)
الـدورة التاسـعة للجنـة المـرأة فـي األسـكوا والمؤتمـر العربـي رفيـع المسـتوى حـول التقـدم
ً
عامـا (بيـروت يومـي 28-26
المحـرز فـي تنفيـذ إعلان ومنهـاج «بيجيـن» بعـد خمسـة وعشـرون
نوفمبـر 2019م)
المهرجان المسرحي الخليجي الخامس لألشخاص ذوي اإلعاقة (الكويت –  9-3ديسمبر 2019م)
المؤتمر الوزاري األول للتنمية االجتماعية (إسطنبول -جمهورية تركيا  9-7ديسمبر )2019
اجتمـاع الـدورة  39لمجلـس وزراء الشـؤون االجتماعيـة العـرب  -17(15ديسـمبر 2019م – عمـان –
المملكـة األردنية الهاشـمية)
الدورة الثالثة لمنتدى المرأة العربية الصينية لعام 2019م بشـأن تمكين المرأة ( 20-19ديسـمبر
2019م بمدينة الرياض)
الدورة  12للجنة التنمية االجتماعية (بيروت –  9-8أكتوبر 2019م)

اللقاءات الثنائية
فبراير  2019م
تنسيق لقاء معالي النائب لقطاع التنمية مع سعادة القائم باألعمال لسفارة أمريكا.
مارس  2019م
لقاء معالي النائب لقطاع التنمية مع وزير الصحة والرفاه االجتماعي بجمهورية كوريا
مايو 2019
لقاء معالي النائب لقطاع التنمية مع سفير جمهورية ألمانيا
يوليو  2019م
لقاء معالي النائب لقطاع التنمية مع سفير جمهورية النمسا
لقاء معالي النائب لقطاع التنمية مع سفير جمهورية الهند
سبتمبر  2019م
لقـاء دولـة رئيـس الـوزراء البريطانـي لحريـة الديـن والمعتقـد اللـورد  /أحمـد اوف ويمبلـدون ،مـع
معالـي النائـب لقطـاع العمـل ومعالـي النائـب لقطـاع التنميـة واألميـن العـام لمجلـس شـؤون
األسـرة
لقاء معالي النائب لقطاع التنمية مع السفير اللبناني
نوفمبر  2019م
لقـاء معالـي النائـب لقطـاع التنميـة مـع معالي األمين الدائـم لوزارة الشـؤون االجتماعية والصحة
الفنلندية.
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قرارت مجلس الوزراء واألوامر السامية
انشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي :

صـدور قـرار مجلـس الـوزراء رقـم (  ) 459بتاريـخ  1440 8- - 11هــ بانشـاء «المركـز الوطني لتنمية
القطـاع غيـر الربحـي» ،ويرتبـط برئيـس مجلـس الـوزراء ويهـدف المركـز إلـى تفعيـل دور منظمـات
القطـاع غيـر الربحـي وتوسـيعه فـي المجـاالت التنمويـة ،والعمـل علـى تكامـل الجهـود الحكوميـة
فـي تقديـم خدمـات الترخيـص لتلـك المنظمـات ،وإحـكام الرقابـة الماليـة واإلداريـة والفنيـة علـى
القطـاع ،وزيـادة التنسـيق والدعم.
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الموافقة على الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة األطفال األهلية بصيغتها الجديدة:

بنـاء علـى الصالحيـات المخولـة لمعالـي وزيـر وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة بـأن
َ
تتولـى الـوزارة االشـراف علـى نشـاط مراكـز ضيافـة األطفـال األهليـة ومتابعتهـا  ،وأن تضـع
الضوابـط والشـروط الخاصـة بالتراخيـص الالزمـة لذالـك باالتفاق مـع وزارة الداخلية والتنسـيق مع
الجهـات ذات العالقـة .
تـم الموافقـة علـى الضوابـط التنظيميـة لمراكـز ضيافة األطفـال األعلية بصيغتهـا الجديدة ،التي
تـم مراعـاة المرونـة وتيسـير االجـراءات للمسـتثمرات للتوسـع فـي نشـاط مراكـز ضيافـة األطفـال
األهليـة  ،حيـث تـم تعميـم هـذا القـرار علـى مراكـز التنميـة و تطبيقهـا .
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القطاع التنفيذي
التخطيط والتطوير
تجربة العميل
الخدمات المساندة
حساب المواطن

145

التقرير السنوي
2019

التخطيط والتطوير

وفق توجهات الوزارة نحو تطوير اسـتراتيجيتها فيما يتعلق بالموارد البشـرية وبرامجها التطويرية
والتنظيميـة ،وحـرص الـوزارة علـى تهيئـة بيئـة عمل مناسـبة لجميع منسـوبي ومنسـوبات الوزارة
وفروعهـا بالمناطـق ،ولمـا يمثلـه الموظـف مـن أهميـة قصـوى كونـه العنصـر األساسـي واألهم
فـي تحقيـق مسـتهدفات وبرامـج الـوزارة المعتمـدة فـي برنامـج التحـول الوطنـي ( )2020ورؤيـة
( )2030انشـئت وكالـة التخطيـط والتطويـر فـي نوفمبر .2019
تتولـى الوكالـة مسـؤولية قيـادة جميـع األنشـطة المتعلقـة بالتخطيـط والتطويـر لكفـاءات الـوزارة
واألنظمـة المتعلقـة بالجـودة لخدمـة الكـوادر في تحقيق أعلى مسـتويات اإلنجاز والنجاح وبشـكل
منافس في المملكة من خالل تمكين الكوادر والشـراكة الداخلية مع جميع الوكاالت والشـراكات
االسـتراتيجية مـع الجهـات المتقدمـة فـي المجـاالت المتخصصة وذات اهتمام لـدى الوزارة.

تشمل وكالة التخطيط والتطوير عدة إدارات ممثلة في:

 - 1المـوارد البشـرية التـي تعنـى بأنشـطة العمليـات االداريـة للمـوارد البشـرية فـي الـوزارة بمـا
فـي ذلـك العمليـات اللوجسـتية وتطبيـق اللوائـح والتطويـر التنظيمـي والتدريـب وإدارة الكفاءات
الداخليـة وتقييـم االداء وجميـع االحتياجـات اإلداريـة للفـروع المتعلقـة بالموظفيـن.
 - 2االسـتراتيجية والتحول للموارد البشـرية ومنها تعتمد االسـتراتيجية المسـؤولة عن األنشـطة
المتعلقـة بإعـداد الخطـط لتحـول الموارد البشـرية وإدارة التغيير واالحالل الوظيفي وبناء شـراكات
المـوارد البشـرية االسـتراتيجية مـع كافـة قطاعـات الـوازرة لتحسـين وتطويـر بيئـة العمـل وادراج
حلـول ومزايـا بشـكل مسـتمر تخـدم منسـوبي الـوزارة علـى أكمـل وجه.
 - 3التميـز المؤسسـي واالبتـكار حيـث تقـوم بقيـادة الطموحـات لتحقيـق أعلـى النتائـج فـي تميـز
مؤسسـي عالـي المسـتوى ومنافـس علـى مسـتوى القطـاع الحكومـي فـي المملكـة مـن خلال
تطبيـق أفضـل الممارسـات العالميـة للتميـز.
 - 4تخطيـط القـوى العاملـة وتعنـى باسـتقطاب الكفـاءات وعقـد الشـراكات مـع جهـات التوظيـف
وإدارة عقودها وإدارة المزايا والتعويضات للكوادر من المتعاقدين والعمليات واللوائح المتعلقة
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بالـكادر ،وتخطيـط الميزانيـات السـنوية مـن االحتياج لكافة قطاعـات الوزارة.
 - 5المخاطـر وتهـدف لوضـع السياسـات واإلجـراءات الضروريـة القائمـة علـى المعاييـر الدوليـة
المعتمـدة إلدارة المخاطـر ،لضمـان التعـرف علـى المخاطر المحتملة المؤثرة مسـبقا ووضع خطط
لدرئهـا وذلـك مـن أجـل الحـد مـن آثـار المخاطـر السـلبية واسـتثمار اإليجابيـة منهـا والحفـاظ علـى
حقـوق المواطنيـن والمقيميـن ،وتقديـم أفضـل الخدمـات لعمالئهـا.
باإلضافـة إلـى شـركاء أعمـال المـوارد البشـرية االسـتراتيجيون مـع قطاعـات الـوزارة والـوكاالت
التابعـة للمسـاندة فـي تطويـر االسـتراتيجيات ومواءمتهـا مـع متطلبـات األعمـال وتجـاوز جميـع
التحديـات لضمـان وضـع العملاء والمتطلبـات المتعلقـة بهـم فـي دائـرة التركيـز.
كل ذلـك بهـدف خلـق بيئـة عمـل تسـاعد الموظـف علـى االبتـكار واالبـداع ورفـع مسـتوى إنتاجيـة
المـورد البشـري لتحقيـق األهـداف المسـتقبلية للـوزارة.

مشروع تحول الموارد البشرية
ملخص تنفيذي:

مـرت وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة بتغيـرات هامـة علـى مـدى السـنوات القليلـة
أدت إلـى بـروز تحديـات جديـدة للمـوارد البشـرية يجـب التغلـب عليهـا مـن خلال مسـيرة
الماضيـة ّ
شـاملة تقـود نحـو التحـول.

المستهدفات:

المرحلـة األولـى تعريـف الثقافـة والتغييـر :تصميـم ثقافـة العمـل المسـتهدفة المناسـبة لتكـون
متوافقـة مـع االسـتراتيجية الجديـدة وتحديـد خطـة التنفيـذ لترسـيخ ثقافـة العمـل المسـتهدفة.
المرحلـة الثانيـة  :تطويـر اسـتراتيجية الموارد البشـرية وهيكلها التنظيمـي :مراجعة الوضع الحالي
إلدارة المـوارد البشـرية داخـل وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة وتصميـم اسـتراتيجية
المـوارد البشـرية ونمـوذج التشـغيل والهيـكل التنظيمـي إلدارة المـوارد البشـرية المسـتهدفة
والـذي سـيقود جميـع عمليـات تحـول المـوارد البشـرية فـي الـوزارة.
المرحلـة الثالثـة  :مراجعـة الهيـكل التنظيمـي الخـاص بالمسـتويات األولـى :مراجعـة الهيـكل
التنظيمـي الجديـد الخـاص بالمسـتوى األول (حتـى المسـتوى  – N-3اإلدارة العامـة) وتحديـد

التحسـينات ،إن وجـدت ،باإلضافـة إلـى تحديـد حجـم الوظائـف ذات المسـتوى األول وتخصيـص
مسـميات لهـا وتحديـد الخطـوات الالزمـة لتفعيـل الهيـكل التنظيمـي ذي المسـتوى األول.

الخطة لتحقيق المستهدفات:

المرحلـة األولـى  :تعريـف الثقافـة والتغييـر :فهـم وتقييـم عبـر مراجعـة االسـتراتيجية المحدثـة
الخاصـة بالـوزارة ووصـف الخصائـص المميـزة لثقافـة العمـل والقيـم الالزمـة وإجـراء مقابلات مع
الفريـق القيـادي فـي الـوزارة للتعـرف علـى التوجـه االسـتراتيجي للـوزارة وأولوياتهـا.
التصميـم عبـر إجـراء مجموعـات تركيـز مـن أجـل مناقشـة نتائـج اسـتبيان الثقافـة وفهـم األسـاس
المنطقـي وراء إجاباتهـم.
عقـد جلسـة عمـل مـع معالـي الوزير وأصحـاب المصلحة لمناقشـة نتائج االسـتبيان واالتفاق على
الثقافـة المسـتهدفة .تحديـد خطـة إدارة التغيير التي سـتدعم تنفيذ الثقافة المسـتهدفة.
المرحلـة الثانيـة  :تطويـر اسـتراتيجية المـوارد البشـرية وهيكلهـا التنظيمـي :فهـم وتقييـم عبـر
مراجعـة اسـتراتيجية المـوارد البشـرية ،والهيـكل التنظيمـي وغيرهـا مـن الوثائـق وإجـراء مقابلات
مـع ممثلـي عملاء المـوارد البشـرية الداخلييـن الرئيسـيين مـن أجـل تقييـم مـدى رضاهـم عـن
خدمـات المـوارد البشـرية وتوقعاتهـم .التحقـق مـن صحـة نتائـج المقابلات وتوثيـق التحليـل مـع
فريـق المـوارد البشـرية خلال ورشـة عمـل.
التصميـم عبـر تطويـر اسـتراتيجية المـوارد البشـرية بمـا فـي ذلـك الرؤيـة والرسـالة واألهـداف
االسـتراتيجية ومؤشـرات األداء الرئيسـية والمبـادرات.
تطويـر نمـوذج التشـغيل الخـاص بالمـوارد البشـرية وتطويـر الهيـكل التنظيمـي الخـاص بالمـوارد
البشرية.
شـخصا فـي
إعـداد األوصـاف الوظيفيـة الخاصـة بالمـوارد البشـرية ،تقييـم مـا يصـل إلـى 20
ً
المـوارد البشـرية (المشـرفين ومـا فوقهـم) ،ووضـع خطـة لـكل شـخص مـن العشـرين لسـد
احتياجاتهـم التطويريـة.
تحديـد خطـة التنفيـذ للمـوارد البشـرية المسـتهدفة داخـل وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة
االجتماعيـة ،اسـتنادا إلـى الفجـوات الموجـودة بيـن الوضـع الحالـي والوضـع المقبـل.
المرحلـة الثالثـة :مراجعـة الهيـكل التنظيمـي الخـاص بالمسـتويات األولـى :فهـم وتقييـم مـدى

مؤخـرا مـن خلال التحقـق مـن مـدى مالءمتـه مـع
مالءمـة الهيـكل التنظيمـي الـذي تـم ُط ّـور
ً
االسـتراتيجية ونمـوذج التشـغيل الجديـد ومراجعـة توافقـه مـع مبـادئ تصميـم الهيـكل التنظيمي
الرائـدة ومقارنتـه مـع الـوزارات المماثلـة واقتـراح التغييـرات والتعديلات إذا لـزم األمـر فيمـا بعـد.
تحليـل الوظائـف العليـا علـى أسـاس الهيـكل التنظيمـي واألدوار الوظيفيـة وقاعـدة بيانـات
بنـاء على الهيـكل التنظيمي المعتمد
األوصـاف الوظيفيـة وإعـداد  /تحديـث األوصـاف الوظيفيـة
ً
وتقييـم جميـع الوظائـف ذات المسـتوى األول  -حتـى المسـتوى المديـر العـام .تحديـد خطـوات
المسـتويات األعلـى لتفعيـل الهيـكل الجديـد الخـاص بالمسـتوى األول.

مؤشرات قياس األداء:
ثقافة العمل:

 نسبة استكمال استبيان الثقافة المؤسسية. -مواءمة القيم مع توجهات االستراتيجية في الوزارة.

استراتيجية الموارد البشرية:

 مواءمة الرؤية والرسالة مع استراتيجية الوزارة. اعتماد هيكل تنظيمي للموارد البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية واستراتيجية الوزارة. وضوح األدوار والمسؤوليات في إدارة الموارد البشرية. -تقيم ووضع خطة تطوير لقادة الموارد البشرية.

الهيكل التنظيمي:

 اعتماد هيكل تنظيمي للوزارة بناء على النموذج التشغيلي المعتمد من الوزارة. -توضيح مسؤوليات اإلدارات بحيث ال يوجد تداخل بين اإلدارات.

اإلنجازات والجوائز:

 اعتمـاد القيـم الثقافيـة األساسـية للـوزارة (التركيـز علـى المسـتفيدين والمسـؤولية االجتماعيـةو التعـاون والتميـز و التشـاركية).
 -اسـتكمال اسـتبيان الثقافـة المؤسسـية مـن قبـل لــ  2,606موظـف وموظفـة مـن مختلـف
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الوظائـف والمناطـق (تخطـي الهـدف األساسـي ب )173%
تطويـر واعتمـاد مشـاريع الثقافـة المؤسسـية وخطـوات تنفيذهـا (محورهـا التركيـز علـى
المسـتفيدين و الكفـاءة والجـودة والتركيـز واألولويـات و وضـوح األدوار وبيئـة العمـل و التمكيـن
والملكيـة والمسـاءلة الـخ.).
تنفيـذ ورشـة عمـل لتقييـم الوضـع الحالـي لخدمـات إدارة المـوارد البشـرية وتحديـد النمـوذج
التشـغيلي المسـتهدف والخدمـات المفتـرض اسـتحداثها وأتمتهـا .
استكمال تقييم ومراجعة هيكل المستوى األعلى.

الذكية).
 تسليم تقرير خارطة الطريق للتميز المؤسسي (.)2023 _ 2020 خطة مشاريع التحسين المستمر قريبة وبعيدة المدى. خطة بناء وإطالق منهجيات التميز المؤسسي وتوزيعها الهيكل. خطة ومبادرات الحصول على شهادتي االعتماد و .R4E_C2E خطة ومبادرات المشاركة في جائزة الملك عبد العزيز للجودة. -إنشاء جائزة التميز الداخلية للوزارة المؤسسية وأوسمة الوزير.

تطمح الوزارة لتطبيق النموذج الوطني للجودة والسـعي للمنافسـه على جائزة الملك عبدالعزيز
للجـوده .هـي رحلـة تبدأهـا الـوزارة بتطبيق النموذج األوروبي كمرحلـة انتقالية تؤهلها لما بعدها.
يتلخص مشروع التحول للتميز المؤسسي للعام  -2020 2019في أربع مراحل هي:
المرحلـة األولـى (تبنـي نمـوذج عالمي للتميز المؤسسـي) :حيث تبنت الوزارة نموذج المؤسسـة
األوروبية إلدارة الجودة  EFQMليكون حجر األسـاس في بناء منظومة مؤسسـية شـاملة بمعايير
نجـز مشـروع التقييـم الذاتـي وتحديـد مشـاريع التحسـين المسـتهدفة علـى المـدى
عالميـة وقـد ُأ ِ
القصيـر للعـام الحالـي والمدى البعيـد لنهاية .2022
 مراجعة الهيكل التنظيمي وتحديد اإلدارات المستهدفة للتقييم الذاتي. تشكيل فريق التميز المؤسسي وفرق سفراء التميز بالوزارة والمناطق.تنفيذ ورشة العمل التوضيحية لفرق التميز لشرح مفهوم التميز ومشروع التقييم الذاتي.تشكيل قادة وفرق معايير التميز المؤسسي اإلشرافيين على تنفيذ المشروع.
تسجيل قادة الفرق واألعضاء والسفراء في نظام التقييم الذاتي الذكي ضمن ورشة العمل.
تنفيـذ التقييـم الذاتـي المؤسسـي للـوزارة مـن خلال نظـام التقييـم الذاتـي الذكـي وإعـداد
التقاريـر اإللكترونيـة لنتائـج التقييـم ونقـاط القـوة ومجـاالت التحسـين.
 -عرض نتائج وتقرير مشـروع التقييم الذاتي لمجلس التميز والتنافسـية من خالل (لوحات األداء

حيـث تـم اعتمـاد مشـاريع التحسـين النهائيـة لـكل معيـار مـن معاييـر المنظومـة األوروبيـة السـبعة
وتوزيـع تلـك المشـاريع علـى اإلدارات العامـة المعنيـة بالـوزارة والبـدء فـي تطبيقهـا ومتابعـة
تنفيذهـا مـن خلال وكالـة الشـؤون االسـتراتيجية وتحقيـق الرؤيـة وإعـداد التقريـر الربعـي للتميـز
المؤسسـي مـن وكالـة التخطيـط والتطويـر لتكتمـل بذلـك منظومة األداء المؤسسـي بشـمولية
وتكامليـة بيـن جميـع المسـتويات الهيكليـة.
تنفيـذ ورش العمـل اإلشـرافية إلعـداد خطـط تنفيـذ المشـاريع  /التحسـينية) مشـروع تحسـينيوتكاملـي واحـد لـكل إدارة ومؤسسـة تابعـة للـوزارة بإشـراف فـرق التميـز المؤسسـي.
عـن إطلاق خطـة) المكاسـب السـريعة -Quick wins 2019 /االعلان للتميـز المؤسسـي للـوزارة
لعرضهـا علـى اللجنـة التوجيهيـة للتحـول للتميـز المؤسسـي.
اإلشـراف مـع اإلدارة العامـة للتميـز واالبتـكار إلعـداد التقريـر الشـهري مؤشـرات أداء تطبيـقالمشـاريع التحسـينية للـوكاالت المعنيـة بخطـة الكسـب السـريع  – 3( 2019 /تقاريـر).

مشروع التحول للتميز المؤسسي ( الحصول على شهادة  C2Eمن المؤسسة
األوروبية إلدارة الجودة)
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 مشروع التحول الرقمي إلدارة األداء والتميز المؤسسي.المرحلة الثانية :بناء وتطبيق منظومة التميز المؤسسي):

المرحلة الثالثة( :التنافسية والمحلية والعالمية)

حيـث سـيكون الحصـول علـى عضويـة المؤسسـة األوروبيـة للفئـة الماسـية وسـيكون التقـدم
للحصول على شهادة (المؤهلون للتميز–  )Qualified By EFQMخالل شهر  2020واالستعداد
مـن بعدهـا للتنافـس المحلـي فـي جائـزة الملـك عبـد العزيـز للجـودة فـي دورتهـا السادسـة فـي

العـام القـادم .2021/
• التقـدم لعضويـة المنظمـة األوروبيـة إلدارة الجودة) ( EFQMواإلشـراف على متطلبات حصول
العضوية
• توثيق مراحل وأدلة ونتائج مشروع التقييم الذاتي لتشمل:
• منهجية وهيكلية تطبيق مشروع التقييم الذاتي
• تقرير نقاط القوة وتقرير مجاالت التحسين
• عرض منهجية تصنيف خطط التحسين المستمر(األولويات)
• عرض منهجية إعداد وتنفيذ خطط التحسين المستمر وآلية متابعتها
• نتائـج التقييـم الذاتـي لجانـب المعاييـر وجانـب اإلدارات مـن  – 1000نقطـة توثيـق أدلة
ونتائـج خطـط التحسـين .
• التقدم لطلب الحصول على شهادة ملتزمون بالتميز لدى المنظمة
• تدريب قادة اإلدارات وفرق العمل على أعمال الزيارات الميدانية لممثلي المنظمة األوروبية
• دعوة ممثلي المنظمة األوروبية إلدارة الجودة) ( EFQMلتنفيذ زيارة التقييم
 إعداد خطاب الدعوة التقدم للموقع اإللكتروني اإلشراف على استقبال وتسكين وضيافة لجنة التقييم الميداني تنظيم جدول االجتماعات وأعمال الزيارات الميدانية للجنة التقييم• متابعة توفير متطلبات الحصول على شـهادة ملتزمون بالتميز) ( C2Eومتابعة اسـتالم التقرير
التعقيبي
• اسـتالم الشـهادة) بتوفيـق اللـه (وتسـليمها لمعالـي الوزيـر واللجنـة التوجيهيـة للتحـول للتميـز
المؤسسـي
 1إطلاق الجائـزة الداخليـة للتميـز المؤسسـي :حيـث ُص ّمـم نمـوذج الجائـزة ليضـم ثمانـي فئـاتللتميـز المؤسسـي داخـل الـوزارة صنفـت إلـى فئـات تنظيميـة وعددهـا أربـع ،وفئـات وظيفيـة
وعددهـا  4ليتـم إطالقهـا مطلـع الربـع الثالـث من العام  2020وهي تسـتهدف جميع المسـتويات

التنظيميـة والوظيفيـة داخـل ديـوان الـوزارة وخارجهـا مـن الفـروع والمراكـز.
• تنفيـذ المقارنـات المعياريـة ودراسـة أفضـل الممارسـات المحليـة والخليجيـة والعالميـة لتحديـد
معاييـر وفئـات الجائـزة ومنهجيـة عملهـا
• تصنيـف فئـات الجائـزة الداخليـة للتميـز ومواءمتهـا مـع طبيعـة العمـل المؤسسـي والتقسـيم
الهيكلـي
• تحليل وتطوير منهجية التقدم وتصنيف الترشيحات
• تحليل وتطوير منهجية وأدوات التقييم لكل فئة
• اعتماد تصنيف فئات الفائزين وجوائز التكريم
تسـليم النمـوذج الكامـل لجائـزة وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة للتميـز وعرضهـا على
اللجنـة التوجيهيـة للتحـول للتميـز المؤسسـي ألخـذ المالحظـات واالعتمـاد النهائي.

المستهدفات :

 - 1تنفيذ مشروع التقييم الذاتي األول للوزارة
 - 2تحديد واعتماد مشاريع التحسين المستمر 2022-2020
 - 3الحصول على عضوية المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة – EFQM
 - 4الحصـول علـى شـهادة المؤسسـة األوروبيـة إلدارة الجـودة ( المعتمـدون للتميـز– Qualified
) By EFQM
 - 5إطالق الجائزة الداخلية للتميز المؤسسي ()4Q4

الخطة لتحقيق المستهدفات :

 - 1حوكمة المشروع بقرار من معالي الوزير بتشكيل اللجنة التوجيهية واللجنة التنفيذية
 - 2تكليف أحد بيوت الخبرة وتحديد استشاري المشروع
 - 3تشـكيل فريـق التميـز المؤسسـي بقـرار مـن معالـي المسـاعد ( رئيـس اللجنـة التنفيذيـة )
ليضـم قـادة المعاييـر وسـفراء التميـز
 - 4إطالق الخطة التنفيذية للمشروع بإشراف االستشاري المكلف
 - 5تنفيذ ورشة العمل المساندة لمراحل المشروع
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 - 6متابعة األعمال المنجزة من خالل اجتماعات اللجنة التوجيهية واللجنة التنفيذية الدورية .

مؤشرات قياس األداء :

 - 1عدد المشاركين في التقييم المؤسسي الذاتي من ديوان الوزارة
 - 2عدد ورش العمل المنفذة خالل فترة المشروع
 - 3الحصول على العضوية الماسية في المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة – EFQM
 - 4الحصول على شهادة (المعتمدون للتميز– )Qualified By EFQM
 - 5إطالق الجائزة الداخلية للتميز المؤسسي

اإلنجازات والجوائز :

 - 1االنتهاء من تنفيذ مشروع التقييم الذاتي األول
 - 2االنتهاء من طلب الحصول على العضوية الماسية
 - 3إنجاز وحصر مشاريع التحسين 2022-2020
 - 4االنتهاء من الكتيب اإلرشادي إلطالق الجائزة الداخلية للتميز المؤسسي
 - 5السـبق العالمـي للـوزارة بتطبيـق التقييـم الذاتـي وفـق منظومـة التميـز األوروبيـة المحدثـة
2020

اإلدارة العامة للمخاطر

تعتبـر وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة أحـد القطاعـات الحكوميـة الرئيسـية والمحوريـة
فـي تنفيـذ رؤيـة المملكـة  2030-2020م والتـي ستسـاهم فـي رفـع تمكيـن القـوى العاملـة
الوطنيـة ودعـم القطـاع غيـر الربحـي بالمملكـة والرعايـة االجتماعيـة للمواطـن ورفـع الكفـاءة فـي
المحتـوى المحلـي الـذي سيسـاهم فـي نمـو الناتـج المحلـي غيـر النفطـي وغيـره فـي مواجهـة
المخاطـر المختلفـة (اقتصاديـة وسياسـة و اسـتراتيجية إيجابيـة وسـلبية) ويتطلـب هـذا مـن
المنشـئات استشـرافا للمسـتقبل ،وتفاعلا ،ومرونـة ،ودراسـة شـاملة للمخاطـر.
ً
وسـعيا مـن وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة السـتثمار الفـرص واسـتيعاب التحديـات؛
مـن أجـل الحـد مـن آثـار المخاطـر السـلبية واسـتثمار اإليجابيـة منهـا ،ولتعزيـز سـمعة المملكـة
والحفـاظ علـى حقـوق المواطنيـن والمقيميـن ،وتقديـم أفضـل الخدمـات لعمالئهـا ،فقـد بـدأت
فـي وضـع السياسـات واألطـر واإلجـراءات الضروريـة القائمـة علـى المعاييـر الدوليـة المعتمـدة
إلدارة المخاطـر ،لضمـان التعـرف علـى المخاطـر المحتملـة المؤثـرة مسـبقا ،ومـن ثـم تحديـد
مالكهـا ،وتحليلهـا ،وقياسـها ،ووضـع خطـط درئهـا ،ورفـع التقاريـر علـى نحـو ربعـي للجنـة المخاطر
وكذلـك لجنـة المراجعـة.

تحليل الوضع الراهن:

قامـت وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة فـي عام 2019م بتشـكيل لجنة إلدارة المخاطر
بالـوزارة لإلشـراف علـى تطبيـق أفضـل الممارسـات إلدارة المخاطـر بـوزارة المـوارد البشـرية
والتنميـة االجتماعيـة.
تـم إنشـاء إدارة عامـة للمخاطـر بالـوزارة تعنـى بتطبيـق أفضـل الممارسـات إلدارة المخاطـر
واسـتمرارية األعمـال داخـل الـوزارة.
فـي عـام 2020م سـيتم البـدء فـي تنفيـذ مبـادرات اإلدارات العامـة للمخاطـر والتـي تعنى بوضع
االسـتراتيجيات والسياسـات المتعلقـة بها.
وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة تعمـل مـع وحـدة المخاطر الوطنية؛ لتعزيز سـجل إدارة
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المخاطـر بالمملكـة العربيـة السـعودية وتطوير اسـتراتيجية احتواء الكوارث.

المستهدفات:

 - 1بناء برنامج إدارة المخاطر داخل الوزارة.
 - 2بناء برنامج إدارة استمرارية األعمال داخل الوزارة.

الخطة لتحقيق المستهدفات:

 - 1بناء استراتيجية المخاطر بالوزارة والمبادرات المتعلقة بها لثالثة أعوام قادمة.
 - 2بناء السياسات واألطر إلدارة المخاطر واستمرارية األعمال بالوزارة.
 - 3التوعية والتدريب بالمخاطر واستمرارية األعمال.
 - 4بناء سجل المخاطر بالوازرة ومراقبة المخاطر الناشئة.

مؤشرات قياس األداء:

 - 1ارتفاع مستوى نضج إدارة المخاطر داخل الوزارة.
 - 2ارتفاع مستوى نضج إدارة استمرارية األعمال داخل الوزارة.

اإلنجازات والجوائز:

 - 1المشاركة مع وحدة المخاطر الوطنية في جميع األنشطة المتعلقة بالمخاطر .
 - 2إعداد وثيقة بطاقة الخطر ودراسة الخطر الوطني ( اضطراب القوى العاملة ).
 - 3تزويـد وحـدة المخاطـر الوطنيـة بجمـع المعلومـات المتعلقـة بـوزارة المـوارد البشـرية والتنميـة
االجتماعيـة .
 - 4حضور االختبارات المتعلقة بمركز القيادة والسيطرة بوزارة الدفاع .

تجربة العميل

إنجازات إدارة العمليات(:الدعم الفني والصيانة)

 دمـج (طلبـات وشـكاوى واستسـفارت ) المـوارد البشـرية والتنميـة فـي نظـام الريميـدي لتكـونفـي مصـدر واحـد لجميـع بالغـات الـوزارة.
 ترقيـة وإعـادة هيكلـة بوابـة خدمـات البالغـات والدعم الفني للنسـخة األخيرة وإعـادة هيكلة نظامالبالغات ليسـهل على المسـتخدم تصنيف بالغه.
 إنشـاء خدمـات بصفحـة البالغـات الذاتيـة لتخـدم العمـل والتنميـة وهي مقسـمة مـا بين بالغاتالموظفين والمسـتفيدين ومصنفة بحسـب النوع ( طلب أو مشـكلة أو استفسـار )
 إنشـاء  483خدمة مع األسـئلة الخاصة لكل خدمة وربطهم مباشـرة باألقسـام المختصة ما يتيحلمسـتخدمي الـوزارة رفـع بالغاتهـم بشـكل أسـرع بكامـل التفاصيـل المطلوبـة وتحويلهـا تلقائيـا
إلـى القسـم المختـص بنـاء علـى إجاباتهـم لسـرعة اإلنجـاز بـدال عـن اإلجـراء القديـم المتضمـن
إرسـال أي بلاغ للدعـم الفنـي ثـم فرزهـا قبـل إرسـالها للقسـم المختـص.
 تقليـل نظـام رفـع البالغـات عـن طريـق  Email Stagingمـن  250بلاغ يوميـا إلـى  10بالغـاتباليـوم للحـاالت المسـتعجلة فقـط ،وتـم توجيـه الموظفيـن بالرفـع عـن طريـق صفحـة البالغـات
الذاتيـة عـن طريـق تزويدهـم بالرابـط للخدمـة المطلوبـة بهـدف مشـاركة المعرفة لهـم وتعويدهم
علـى الخدمـات الذاتيـة.
 دمـج  100%مـن المجموعـات بنـاء علـى الهيكلـة األخيـرة ونقـل جميـع الموظفيـن مـع مهامهـمإلـى المجموعـات الجديـدة وتزويدهـم بالصالحيـات المطلوبـة لتنفيـذ مهامهـم.
 إضافة المنطقة والمدينة لجميع بالغات الريميدي. إنشاء تقارير يوميه لألقسام المختصة لمعرفه عدد الطلبات المفتوحة لديهم وتقارير أخرى. إنشاء تقارير يوميه لألقسام المختصة لمعرفه عدد الطلبات المفتوحة لديهم وتقارير أخرى. الدعم اليومي لثالث قطاعات ( العمل والتنمية وحساب المواطن ) -إضافة تقييم رضا العمالء عن مستوى الخدمة المقدمة في صفحة البالغات الذاتية.
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 تحسـين وتطويـر نظـام الموافقـات وذلـك بإرسـال إشـعارات يوميـا عـن طريق البريـد اإللكترونيلألشـخاص الذيـن لديهـم طلبات تحتـاج موافقتهم.
 تحديث دليل مستخدم بوابة البالغات الذاتية والدعم الفني. الربـط بيـن نظـام الريميـدي ومـوارد إلنشـاء يـوزر جديـد فـي حـال وجـود موظـف جديـد أو إيقـافيـوزر فـي حـال طـي موظـف وذلـك عـن طريـق إشـعارات ترسـل مـن مـوارد إلـى نظـام الريميـدي
تنشـأ تلقائيـا.
 الترحيـب بالموظـف الجديـد عـن طريـق إرسـال بريـد إلكترونـي لـكل موظـف جديـد يحتـوي علـىترحيـب ودليـل الدعـم الفنـي والصيانـة.
 تطوير وإعادة صياغة نظام إشعارات البالغات عن طريق البريد اإللكتروني والرسائل النصية.العمل على مشروع  ITILللـ  ITSMوإنجاز أغلب المتطلبات وهي كما يلي:

 -إدارة الحوادث:

 تعزيز أداء نظام الريميدي  ,أكمل بنسبة 100% توحيـد التصنيفـات لتكـون مناسـبة لمتطلبـات العمـل وإزالـة التصنيفـات غير المسـتخدمة ،أكملبنسبة %100
 تعزيز هيئة رسائل اإلخطارات من حيث الشكل والمظهر ،أكمل بنسبة 100% إنشاء تقرير ألكثر  10بالغات مرفوعة خالل أسبوع وترسل أسبوعيا ،أكمل بنسبة 100% انشـاء خاصية التنبوء بالمشـاكل العامة وذلك عن طريق إشـعارنا بأن هنالك  20بالغا فتح خاللسـاعتين لنفس الخدمة ،أكمل بنسبة 100%
 تقاريـر بالتفاصيـل لجميـع البالغـات المفتوحـة وترسـل إلـى كل مديـر مجموعـة وفريـق ضمـانالجـودة .أكمـل بنسـبة 100%

إدارة طلبات الخدمة

 تطويـر مـا يصـل إلـى  10خدمـات تدعـم عمليـات أعمـال الـوزارةُ ،انتهـي من التخطيـط وفي طورالتنفيذ.
 تعزيز هيئة رسائل اإلخطارات من حيث الشكل والمظهر ،أكمل بنسبة 100%التقرير السنوي
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 -اضبط أداء محرك الموافقة ليكون أكثر موثوقية وحل المشكالت الحالية ،أكمل بنسبة 100%

إدارة البالغات

 تكوين وحدة إدارة المشكلة وتنفيذ الترخيص المطلوب ،أكمل بنسبة 100% تعزيز هيئة رسائل اإلخطارات من حيث الشكل والمظهر ،أكمل بنسبة 100% تنفيذ اإلغالق التلقائي للحوادث ذات الصلة في كل مشكلة ،أكمل بنسبة 100% -تحديد األشخاص ليكونوا المالكين ألي مشكلة يتم رفعها ،أكمل بنسبة 100%

إدارة المعرفة

 تكوين وتنفيذ وحدة إدارة المعرفة ،أكمل بنسبة 100% تنفيذ أدوار إدارة المعرفة من (موافقون و مؤلفون و محالون) .أكمل بنسبة 100% تخصيـص مسـتخدمي نظـام المعرفـة واآلليـة المتبعـة والموافقـون قبـل النشـر .أكمـل بنسـبة100%

إدارة مستوى الخدمة

 تنفيذ قنوات واضحة ألساليب التصعيد ،أكمل بنسبة 100% تعديل وتنفيذ رسائل التصعيد كنماذج  HTMLمطورة ،أكمل بنسبة 100% تحديد مدير للمجموعة ومدير اإلدارة للتصعيد ،أكمل بنسبة 100% -بناء اتفاقية مستوى الخدمة في حال الستجابة والحل لكل التصنيفات ،أكمل بنسبة % 100

ربط وإدارة األحداث

ربـط األحـداث الحرجـة مـع نظـام الريميـدي بحيـث يفتـح بالغـات ذات أهميـة عاليـة بشـكل تلقائـي
وإرسالها للقسم المختص وذلك عند ورود أي إندار لدى نظام  solarwindأكمل بنسبة . 100

نظام المراسالت اإللكترونية:

ً
إلكترونيـا ويسـتخدم لتـداول وإرسـال
نظـام اتصـاالت مركزيـة حيـث يتـم التعامـل مـع المعاملات
المعاملات اإللكترونيـة بيـن اإلدارات والموظفيـن كتوريـد المعاملات إلـى الجهـات الخارجيـة
بفعاليـة وبشـكل سـريع.

اإلنجازات:

الربط مع األنظمة األخرى:
 االنتهاء من الربط مع نظام يسر لتصدير وتوريد المعامالت إلكترونيا. االنتهاء من الربط مع منظومة نماء. تم االنتهاء من اختبار الربط مع نظام تخطيط الموارد الحكومية. -إنشاء تقارير آلية بالصالحيات الخاصة وصالحيات المستخدمين على نظام األوراكل.

التحديات:

 إرسال بالغات من الموظفين دون الرجوع إلى موافقة المدير المباشر. مشاركة المعامالت ذات المستوى السري وغير قابل للتداول عبر البريد اإللكتروني.بنـاء علـى المسـمى
 األنظمـة ال تدعـم إضافـة الصالحيـات بشـكل آلـي مـن خلال النظـامً
الوظيفـي دون الحاجـة لرفـع طلـب.
 ال يوجـد ربـط مباشـر بيـن نظـام مـوارد وأنظمـة العمـل والتنميـة بحيـث يتـم إيقـاف اليـوزر فـيحـال االنتقـال إلدارة أخـرى أو قسـم آخـر.

البالغات والطلبات التقنية:

 حل وإقفال البالغات الواردة لقسم الدعم الفني. بلغ عدد المكالمات المستقبلة من مركز االتصال.68870 : تصعيد المشاكل التقنية العامة لألقسام األخرى. عدد البالغات التي استقبلت في سنة  2019إلدارة العمليات 64,753 :بالغ. عدد البالغات التي استقبلت في سنة  2019لجميع إدارات تقنية المعلومات 115,430 :بالغ. عـدد البالغـات التـي اسـتقبلت فـي سـنة  2019للخدمـات اإللكترونيـة وشـكاوى العملاء:13,796بلاغ.

إنجازات إدارة أمن المعلومات:

 بنـاء اسـتراتيجية األمـن السـيبراني :مـن خلال ثلاث ركائـز (االسـتعانة بمصـادر مبتكـرة والثقافـةاألمنيـة والتوافـق الحكومـي) ووضـع خارطـة الطريـق المكونة مـن  26مبادرة تهـدف لحماية البيئة
الرقميـة ومـا تقدمـه مـن خدمـات ومـا تحتويـه مـن بيانات وسـتنفذ علـى فترة  36شـهر واعتمادها
مـن قبـل اللجنـة التوجيهية باألمن السـيبراني.
 بناء سياسات أمن المعلومات واعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية باألمن السيبراني. بنـاء برنامـج توعـوي يهـدف إلـى رفـع مسـتوى نضـج موظفـي الوزارة بأمـن المعلومـات وتطويرفريـق أمـن المعلومـات مـن خلال دورات أساسـية ومتقدمـة فـي مجال أمـن المعلومات.
 تأسـيس وتشـغيل مركـز عمليـات أمـن المعلومـات :يقـوم المركـز بمراقبـة أنظمـة الـوزارةاإللكترونيـة علـى مـدار السـاعة ويعمـل علـى رصـد الهجمـات السـيبرانية والنشـاطات المشـبوهة
وجمـع التقاريـر والمعلومـات االسـتباقية للمسـاهمة فـي تعزيـز مسـتويات اعلـى مـن األداء.
 نظـام وثـاق :نظـام حوكمـة الهويـة اإللكترونيـة لموظف/لموظفـة الوزارة ،حيث يتم أتمتة إنشـاءحسـاب والبريـد اإللكترونـي للموظـف وأيضـا أتمتـة إزالـة صالحيـات وتعطيـل حسـابات األنظمـة
بمـا فيهـا البريـد اإللكترونـي عنـد تـرك الموظـف العمـل لدى الـوزارة.
 إجـراء اختبـارات أمنيـة علـى جميـع الخدمـات اإللكترونيـة والمسـاهمة فـي إغلاق الثغـراتا لمكتشـفة .

إنجازات إدارة التطوير والجودة:
-

زود من خالل  18خدمة.
الربط مع الجهات الخارجية بوصفها ُم ّ
الربط مع الجهات الخارجية بوصفها مستفيد من خالل  45خدمة.
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التواصل المؤسسي
ً
إطـارا للتنسـيق الفعـال لجميـع
تقـوم إدارة التواصـل المؤسسـي علـى مبـادئ إداريـة توفـر
االتصـاالت الداخليـة والخارجيـة ،وإنشـاء وبنـاء السـمعة المؤسسـية التـي تعتمـد عليهـا الـوزارة
مـع أصحـاب المصلحـة والجمهـور مـن عملاء ومسـتفيدين والحفـاظ عليهـا ،وذلـك وفـق رؤيـة
اسـتراتيجية تبـدأ بالتخطيـط ضمـن رسـالة موحـدة لهويـة الـوزارة ،ثـم تنفيذهـا باألنشـطة والبرامـج
والمبـادرات لبنـاء السـمعة وتعزيـز الصـورة الذهنيـة والتواصـل الداخلـي والخارجـي والمجتمعـي،
وتوثيـق العالقـة مـع وسـائل اإلعلام المتنوعـة مـن خلال إبـراز إنجـازات وزارة المـوارد البشـرية
والتنميـة االجتماعيـة وخدماتهـا وفـق نمـوذج عمـل وشـبكة عالقـات وجدولـة منظمـة يتحـرك فيها
معـا بأقصـى قـدر مـن الفعاليـة لمصلحـة الـوزارة والجمهـور الـذي
التسـويق والعالقـات العامـة ً
تخدمه» .وتعد إدارة التواصل المؤسسـي مظلة إدارية تندرج تحتها :العالقات العامة والتسـويق
واالتصـال التسـويقي واالتصـاالت الداخليـة والخارجيـة ،كمـا أن بنـاء الهويـة المؤسسـية للـوزارة
وحمايـة سـمعتها مـن أهـم األدوار التـي تقـوم بهـا إدارة التواصـل المؤسسـي مـن خلال جـودة
المنتجـات وبنـاء الثقـة مـع الجمهـور الداخلـي والعملاء وتعزيـز العالقـات الوثيقـة مـع أصحـاب
المصلحـة وتغييـر الصـورة الذهنيـة للـوزارة المرتبطـة بمخرجاتهـا وإسـهاماتها فـي خدمـة المجتمـع
ونقـل الصـورة الحقيقيـة لإلنجـازات وشـفافيتها مـع الجمهـور.
وتعمـل اإلدارة علـى تحويـل الموظفيـن بطريقـة غيـر مباشـرة إلـى سـفراء للـوزارة حيـث يسـهم
االتصـال بالعامليـن فـي ترسـيخ الرضـا الوظيفـي عـن الوزارة وسياسـاتها والتفاعـل واالندماج مع
برامجها.

المنجزات:

 نجحـت إدارة التواصـل المؤسسـي خلال عـام  2019فـي تحسـين الصورة الذهنية للـوزارة وإبرازنجاحـات الـوزارة للجمهـور الداخلـي والخارجـي مـع العمـل علـى تحسـين آليـة العمـل واإلجـراءات
المتبعـة مـن خلال تنفيـذ الخطـط االتصاليـة المؤثـرة وتحسـين تواجـد هويـة الـوزارة والهويـات
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الفرعيـة األخـرى ،وتحسـين العالقـات العامـة والتواصـل مـع وسـائل اإلعلام الخارجيـة لإلجابـة
عـن االستفسـارات اإلعالميـة الـواردة للـوزارة ،وتصحيـح بعـض المعلومـات لإلعلام وللجمهـور.
وتضميـن المتحـدث الرسـمي كأحـد القنـوات التواصليـة التـي تـم الترويـج مـن خاللهـا.
 ُع ِمـل خلال العـام  2019علـى إبـراز وترويـج منجـزات مبـادرات العمـل الــ  ،68ومبـادرات قطـاعالتنميـة الــ  44مـن خلال جمـع البيانـات وحصرهـا وتنقيـح المعلومـات إلبرازهـا للجمهـور بمـا
يتناسـب مـع الفئـة المسـتهدفة لـكل مبـادرة مـع التأكيـد علـى اسـتمرارية العمـل علـى التذكيـر
بالقيمـة المضافـة لهـذه المبـادرات.

تحليل الوضع الراهن في بداية عام 2019م:

 نجحـت إدارة التواصـل المؤسسـي خلال عـام  2019بإعـادة هيكلـة اإلدارة ووضـع األهـدافوتحسـين العمليـات وتوفيـر القـدرات البشـرية وبنـاء األوصـاف الوظيفيـة بمـا يضمـن النجـاح
وتجـاوز المعوقـات التـي واجهتهـا فـي عـام  ،2018حيـث تتضمـن الهيكلـة اإلداريـة للإدارة العامـة
للتواصـل المؤسسـي والعالقـات العامـة كل مـن اإلدارات والنشـاطات االتيـة :
 االتصـال والهويـة :وتحـوي هـذه اإلدارة علـى كافـة النشـاطات التسـويقية التـي تصـب فـيالتحسـين والتوعيـة.
 العالقات العامة :وتعنى هذه اإلدارة بالعالقات العامة والفعاليات. المشـاريع التسـويقية :وهي البوابة التي ينفذ من خاللها كافة المشـاريع التسـويقية الخاصةبالوزارة.
 اإلعلام بشـقيه :إعلام جديـد وإعلام تقليـدي ويعنـى بنشـر كافـة مخرجـات الـوزارة وإعالناتهـافـي مختلـف وسـائل اإلعلام.
 تشـكيل فـرق عمـل وتوزيـع األعمـال للكـوادر البشـرية بمـا يضمـن حصـر النجاحـات واإلنجـازاتللـوكاالت داخـل الـوزارة ،وتوسـيع نطـاق العمـل خلال  2019م والتعـاون مـع الـوزارات والهيئـات
الحكوميـة؛ إلبـراز الـدور الـذي تقـوم بـه الـوزارة علـى مسـتوى منجـزات قطاعـي العمـل والتنميـة.

مستهدفات عام 2019م:

 تطوير آليات النشر والتسويق لمنجزات الوزارة. رفع الوعي بالخدمات المقدمة للجمهور من الوزارة. قياس وتحسين الصورة الذهنية للوزارة. -الترويج لخدمات الوزارة داخل المملكة وخارجها.

المستهدف خالل 2019م:

 الترويج لمبادرة قطاع العمل بوصفها من مبادرات المرحلة األولى. الترويج لمبادرة قطاع التنمية بوصفها من مبادرات المرحلة األولى. العمل على المشاركة في ملتقى ميزانية .2020 المشاركة في فعاليات ومعارض. -ورشة عمل.

ما تحقق خالل :2019

 الترويج لمبادرة لقطاع العمل وهي من مبادرات المرحلة األولى. الترويج لمبادرة لقطاع التنمية وهي من مبادرات المرحلة األولى. ُع ِمل لحمالت مشتركة مع قطاعات حكومية. تنفيذ عدة فعاليات ومعارض. -تنفيذ عدة ورشة عمل.

رفع الوعي بالخدمات المقدمة للجمهور من الوزارة:
 الترويج لمبادرات قطاع العمل والتنمية( .منجز) المشاركة في المعارض والفعاليات( .منجز) التسويق داخليا (التواصل الداخلي)( .منجز) الظهور التلفزيوني واإلذاعي( .منجز)قياس وتحسين الصورة الذهنية للوزارة:
 إطالق مؤشر لقياس الصورة الذهنية للوزارة( .منجز) دراسة الوضع الراهن للصورة الذهنية( .منجز) متابعة ردود الفعل من خالل برامج التواصل االجتماعي وحصر المشكالت( .منجز) االستجابة لردات الفعل وإدارة األزمات( .منجز)الترويج لخدمات الوزارة داخل المملكة وخارجها:
 إطالق حمالت التوعية للعمال وأصحاب العمل( .منجز) توضيح آليات الخدمات المقدمة( .منجز) -التواصل مع السفارات ومكاتب االستقدام( .منجز)

خطة تحقيق المستهدفات لعام 2019م:

تطوير آليات النشر والتسويق لمنجزات الوزارة:
 حوكمة النشر (منجز) تحديث محتوى البوابة اإللكترونية( .منجز) بناء خطط التسويق واالتصال( .منجز) االستخدام األمثل لتطبيقات هوية الوزارة( .منجز) -توسيع آلية النشر من خالل قنوات جديدة( .منجز)
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الخدمات المساندة
يعمـل منسـوبو وكالـة الخدمـات المسـاندة فـي وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعية على
رفـع مسـتوى جـودة الخدمـات المقدمـة مـن جميـع النواحـي اإلداريـة والماليـة والتشـغيلية .حيـث
أن جميـع متطلبـات واحتياجـات الموظفيـن تحظـى بأعلـى درجـات االهتمـام لتنفيذهـا علـى الوجـه
األمثـل ،إلـى جانـب االسـتجابة السـريعة لطلبـات الصيانـة ورفع كفـاءة وجودة العقود التشـغيلية،
واالهتمـام ببيئـة العمـل وخلـق وتهيئـة بيئـة إيجابيـة وصحيـة ،هـذا إلـى جانـب االهتمـام بأمـن
وسلامة الموظفين والعمل على رفع التغطية األمنية بالوزارة وتأهيل سـبل وأدوات السلامة.
كمـا تعمـل علـى توحيـد السياسـات واإلجـراءات الماليـة ،ورفع كفـاءة اإلنفاق فـي الجانب المالي،
ولمواكبـة التطـور التقنـي وتوجيهـات الحكومـة الرشـيدة فـإن الوكالـة تعمـل علـى أتمتـة وربـط
أنظمـة الخدمـات المسـاندة وإيقـاف المعاملات الورقيـة واالعتمـاد علـى أنظمـة تقنيـة متطـورة.
كمـا حرصـت الوكالـة علـى اسـتمرارية التطويـر ورفـع جـودة الخدمـات المقدمـة لجميـع قطاعـات
الـوزارة وذلـك باسـتقطاب كفـاءات إداريـة مميـزة تسـعى جاهـدة إلـى تحقيـق األفضـل.
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مؤشرات قياس األداء:
المستهدف

المعادلة/المؤشر

الميزانية

الميزانية اإلجمالية  /الوفر *100

رضا الموظفين

نسبة رضا الموظفين لعام  2018م على نسبة رضا
الموظفين لعام 100* 2019

اإلجراءات المؤتمتة

عدد اإلجراءات مؤتمتة – عدد اإلجراءات غير المؤتمتة
(المستهدف بالسالب)

مباني الوزارة

عدد مباني الوزارة – عدد مباني الوزارة المؤهلة.

المباني الخاضعة للمواصفات والمقاييس

عدد المباني التي تخضع للمواصفات والمقاييس
الموحدة – عدد المباني اإلجمالي.

ميزانيات المشاريع

عدد المشاريع التي ليس لها ميزانية – عدد المشاريع
ذات الميزانيات المعتمدة (المستهدف بالسالب)

اإلنجازات والجوائز:

اإلدارة العامة للشؤون المالية:
تـم البـدء بالتعاقـد والعمـل علـى النمـوذج التشـغيلي الموحـد للإدارة العامـة للشـؤون الماليـة
والـذي يوضـح تفاصيـل النمـوذج التشـغيلي والهيـكل التنظيمـي لعمـل اإلدارة العامـة للشـؤون
الماليـة فـي الـوزارة كمنظومـة متكاملـة تهـدف الـى االرتقاء بمسـتوى الخدمات الماليـة المقدمة
مـن قبـل اإلدارة العامـة للشـؤون الماليـة فـي الـوزارة  ،والعمـل علـى تحقيـق رؤيتهـا في سـعيها
ً
تماشـيا مع التوجه االسـتراتيجي العام للوزارة  ،كما تم
الدائـم نحـو زيـادة فعاليـة وكفـاءة عملياتها
البـدء بإعـداد دليـل السياسـات واإلجـراءات الماليـة والـذي يهـدف لتنظيم عمـل اإلدارة العامة في
الوزارة عبر تحقيق مسـتوى عالي من التناسـق والجودة بتوحيد اإلجراءات وتوفير مسـتوى واضح
وموثـوق مـن المبـادئ التوجيهيـة والمعياريـة كمـا يهدف الدليل بتوضيـح أدوار ومهام وصالحيات
الموظفيـن بـاإلدارة مـع العمـل علـى إعـداد مصفوفـة الصالحيـات الماليـة للـوزارة علـى أفضـل
الممارسـات التـي تتلاءم مـع عمل الـوزارة.
مركز الوثائق والمحفوظات
 -١اعتماد مقر مركز الوثائق بمبنى رقم ٧
 -٢اعتماد وتنفيذ واكتمال مشروع تهيئة عدد  ١٤مستودع للوثائق
 -٣اعتمـاد وتنفيـذ واكتمـال مشـروع تهيئـة المبنـى ليكـون مقـرا مناسـبا حيـث اكتملـت المهـام
التاليـة
 كاميرات المراقبة لكامل المبني نظام مراقبة والتحكم بأبواب المستودعات نظام إطفاء الحريق بغاز الهيليوم FM200 شاشات العرض غرفة المراقبة -طفايات حريق عادية لكامل المبنى

 -٤إعـداد وطـرح مشـروع ميكنـة أعمـال المركـز فيمـا يخـص أنظمـة ارشـفة الوثائـق لجميـع قطاعات
الـوزارة مـا عـدا الخدمـة المدنيـة والمشـروع تحـت التنفيـذ حاليا
 -٥ربط المبنى بشبكة الوزارة للحاسب األلى ( األلياف الضوئية )
 -٦ربط المركز بشبكة الوزارة الهاتفية ( الهاتف الرقمي )
 -٧ربط المركز بالمركز الوطني على البوابة الرسمية
 -٨دعم المركز بعدد من الموظفين من كادر الوزارة الوظيفي
 -٩تحوير عدد  ١٥وظيفة جاري العمل على شغلها بموظفين
 -١٠اعتمـاد الهيـكل التنظيمـي مـن قبـل اللجنـة الدائمـة المشـتركة بيـن وزارتـي الخدمـة المدنيـة
سـابقا ووزارة الماليـة
 -١١نقل وثائق الوزارة من مستودع السلي الى مقر المركز وترميم الحافظات المتهالكة
 -١٢مسح بعض وثائق الشؤون المالية واإلدارية تمهيدا إلتالفها وفقط نظام المركز الوطني
 -١٣دمج مركز الوثائق بالخدمة مع مركز الوثائق وتوزيع الموظفين على اإلدارات
 -١٤العمـل حاليـا علـى ربـط قطاعـات الـوزارة علـى منطقـة الويـب سـيرفس لتمكيـن قطاعـات
الـوزارة مـن أرشـفة وثائقهـا ( جـاري العمـل حاليـا )
اإلدارة العامة للمشاريع الهندسية والصيانة
فيما يخص إدارة المشروعات الهندسية:
 تم الرد على عدد  173خطاب لديوان المراقبة. تم االنتهاء واالستالم االبتدائي لعدد ( )22مشروع خالل العام الماضي. تـم االنتهـاء واالسـتالم االبتدائـي لعـدد ( )14مشـروع مـن أعمـال تأهيـل مقـر الـوزارة الجديـدبمخـرج9
 تـم معالجـة عـدد ( )2مشـروع صـدر بحقهـا قـرار سـحب وتـم إعـداد وتجهيـز وثائقهـا وتـم طرحهـامـرة أخـرى.
 تم معالجة جميع المستخلصات المتعثرة من عام .2018 -تـم الدراسـة والرفـع لـوزارة الماليـة إللغـاء عـدد ( )10مشـاريع مـن الميزانيـة واالسـتفادة مـن
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تكلفتهـا لدعـم مشـاريع أخـرى..
 تم إعادة تصميم بيئة عمل برج غرناطة واإلشراف على تنفيذ األعمال. تم إعداد نطاق عمل مشروع تحديث وتطوير المواصفات الفنية لمشاريع الوزارة ونمذجتها. تم إعداد نطاق عمل لعملية األمن والسالمة لمجمع الوزارة ب مخرج 9وخطة اإلخالء. تـم إعـداد دراسـة مكتملـة بإعـادة تأهيـل مبنـى رقـم  7ليتوافـق مـع متطلبـات تـم تنفيذهـا لمركـزحفـظ الوثائـق والمحفوظات.
 تـم إعـداد دراسـة باسـتحداث عـدد مـن المسـتودعات وتطويـر الموقـع العـام للمسـتودعاتوالواقـع بالجـزء الغربـي عنـد البوابـة رقـم  11مـن مجمـع الـوزارة بمخـرج .9
 تم إعداد قرابة  22نطاق عمل تصميم لعمليات وطلبات مختلفة لفروع المناطق. تـم إعـداد نمـاذج تأهيـل لمقاوليـن ومكاتـب استشـارية وفـق اآلليـة المتبعـة لـدى التأمينـاتاالجتماعيـة.
 تم إعداد عدد  49مقايسة ترميمات لطلبات مختلفة من فروع الوزارة بالمناطق. المشـاركة فـي عـدد مـن طلبـات الدراسـة ومراجعـة المخططـات لعـدد مـن المبادرات والمشـاريعمـن قبـل جهـات داخـل الـوزارة وخارجها.
 تـم إعـداد نطـاق عمـل لعمليـة حصـر األراضـي والمبانـي ليشـمل قرابـة  500عقـار تابـع للـوزارةوتحويـل صكـوك هـذه العقـارات إلكترونيـا ،وجـاري التنفيـذ حاليـا.
فيما يخص ادارة التشغيل والصيانة:
 متابعة سـير خطة االسـتالم والتسـليم بين المقاولين لعقد أعمال العناية الشـخصية والنظافةً
اعتبـارا مـن 16/2/2020م
العامـة والصيانـة بـدور الرعايـة االجتماعيـة ومراكـز التأهيـل الشـامل
للمجموعـات (الرابعـة  -الخامسـة  -السـابعة  -الثامنـة) للمقـاول (شـركة أفـراس للمقـاوالت)
 الزيـارات الميدانيـة لعـدد ( )24مركـز ودار بمناطـق المملكـة للتأكـد مـن تطبيق ما تضمنته كراسـةالشـروط والمواصفـات علـى أرض الواقـع والمعالجـة والتدخـل السـريع إلنجاز العمل
 تكليـف مشـرفين فـي فـروع الـوزارة لمتابعـة التشـغيل والصيانـة بــ ( )13منطقـة إداريـة ترتبـطً
فنيـا بـاإلدارة العامـة
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 متابعـة األداء الفعلـي للشـركات المشـغلة وجميـع مالحظـات الفـروع علـى السـكن ووسـائلالمواصلات واألدوات والمعـدات بالمراكـز والـدور والرفـع بهـا للشـركة المشـغلة لمعالجتهـا
وتأمينهـا

منجزات اإلدارة بالشراكة مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل
والصيانه في الجهات العامه ( مشروعات )

ً
إيمانـا مـن اإلدارة العامـة للمشـروعات بأهميـة الشـراكة ومسـانده القطاعـات فيما بينها  ،وفي
إطـار اإلتفاقيـات المبرمه بيـن البرنامج الوطني
لدعـم إدارة المشـروعات والتشـغيل والصيانـة فـي الجهـات العامـة ( مشـروعات ) وبيـن وزارة
المـوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة بهـدف
تقديـم الخدمـات وتحقيـق الفاعليـة فـي إدارة المشـروعات كانـت تلكـم مـن أهـم عوامـل تفاعـل
الشـراكه بيـن الطرفيـن مـن خلال تزويـد البرنامج
بيانـات المشـاريع اإلنشـائية والمشـاريع المرتبطـة بهـا ( عقـود اإلشـراف  ،والتصميـم ،
والخدمـات الفنيـة  ،إدارة المشـاريع ) وذلـك مـن خلال
عقد حزمة من اإلجتماعات مع فريق (برنامج مشروعات ) وكان نتاجها مايلي :

منجزات العمل :

الزمنيـة

  -وضـع خطـط تصحيحيـة لتحسـين آداء المشـاريع حتـى يتـم ِإنهائهـا وفـق البرامـجالمحدثـة .
 بحـث مؤشـرات اآلداء مـن خلال نمـاذج تقديـم البيانـات اإلرشـادية لتحليـل حالـة المشـاريعوالعوائـق التـي تواجههـا .
 وضـع إسـتراتيجيات وتقييـم لمنهجيـه اإلدارة فـي إدارة المشـروعات مـع دراسـة كيفيـة رفـعمؤشـرات اآلداء حسـب
رؤية البرنامج لمعالجة المشاريع المتعثره وتحديد الدعم المطلوب لإلدارة .
 بحـث مؤشـرات اآلداء مـن خلال نمـاذج تقديـم البيانـات اإلرشـادية لتحليـل حالـة المشـاريعوالعوائـق التـي تواجههـا .
 تدريـب وتمكيـن اإلدارة فـي مقـر البرنامـج الوطنـي وأثمـر عـن ذلـك إدخـال مشـاريع الـوزارة علـىمنصـة اآلداء الوطنيـة

(  )DASHBOARDالخاصه بالبرنامج .
 تـم إدخـال المشـاريع اإلنشـائية الجاريـة بـاإلدارة علـى المنصـة بنجـاح ممـا إنعكـس باإليجاب علىسـهولة إعـداد التقارير
الدوريـه الخاصـه بالمقـام السـامي ( النصـف سـنويه ) وإعـداد التقاريـر الدوريـة للمشـاريع
ومتابعـة مؤشـرات اآلداء .
 -مناقشة البرنامج في فاعليه ومدى جدوى الحاجه لطرح المشاريع المتعثره .

جهود اإلدارة في معالجة مستحقات المقاولين والمشاريع المتعثره :

 تـم عمـل مناقلات لدعـم السـيوله الماليـه للمشـاريع بمـا يعـادل ( )85.000.000ريـال لدعـمالتدفـق النقـدي للمشـاريع بهـدف
صـرف مسـتحقات المقاوليـن لدفـع سـير العمـل بالمواقـع ومعالجـة التأخر في سـريان الجداول
الزمنية .
 تـم دعـم المشـروعات اإلنشـائية بمبلـغ يقـارب ( )150.000.000ريـال مـن بنـود خارجيـه لدعـمسـيوله المشـاريع .
 تـم عمـل مناقلـة تكاليـف لدعـم المشـاريع المتعثـره التـي تحتـاج لزيـاده تكاليـف بمقـدار( )30.000.000ريـال
ً
ً
إبتدائيا .
إستالما
 تم معالجة (  ) 27متأخر بتوفير الدعم الفني والسيولة الآلزمة إلستالمها -تم العمل على إعادة طرح عدد ( )6مشاريع متعثره
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حساب المواطن
 نجـح برنامـج حسـاب المواطـن فـي تحقيـق نسـبة وصـول مرتفعـة للمواطنيـن خلال مرحلـةالتسـجيل ،حيـث بلـغ أعـداد المسـجلين المكتملـة طلباتهـم أكثـر مـن  15مليـون مسـتفيد وتابـع
بنهايـة دورة شـهر ديسـمبر لعـام .2019
 خلال مرحلـة األهليـة يتـم التحقـق ًآليـا مـن اسـتيفاء المسـجلين لشـروط األهليـة عبـر التحقـق مع
مصـادر البيانـات ويتـم تقييـم األهليـة بشـكل شـهري لجميـع المسـجلين المكتملـة طلباتهم ،حيث
بلغـت نسـبة المؤهليـن  99%مـن إجمالـي المسـجلين المكتملـة طلبتاهم حسـب آخر دورة لشـهر
ديسـمبر لعام .2019
 خالل مرحلة الدفع يتم احتسـاب مبلغ الدعم للمسـتحقين ًآليا لكل مؤهل عبر محرك االسـتحقاق
وبلغ إجمالي الدعم المقدم لعام  2019أكثر من  30.7مليار ريال.

تحليل الوضع الراهن في بداية 2019م:

 نجـح برنامـج حسـاب المواطـن بتحقيـق أهدافه لعام  2018وذلك عبـر االلتزام بالمبادئ التوجيهيةالتـي بنـي عليهـا البرنامـج وبتحقيق جميع مؤشـرات قياس األداء الرئيسـية واإلنجازات التشـغيلية
بالتعـاون مـع بعـض الجهـات الحكوميـة إضافـة إلـى الحصـول علـى جوائـز عالميـة علـى مسـتوى
خدمـة العملاء والحصـول على شـهادة األيـزو للجودة التشـغيلية.
 ال يوجـد هنـاك أي تغييـرات مؤثـرة فـي البرنامـج لعـام 2019م حيـث يسـتمر البرنامـج بصـرفالدعـم للمسـتفيدين كمـا هـو معمـول بـه فـي عـام .2018
خطة تحقيق المستهدفات لعام 2019م:

تطوير الخدمات وتوفير تجربة مستفيد أفضل:
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 تحديث محتوى البوابة اإللكترونية. إطالق الهوية الجديدة للبوابة اإللكترونية. تحسين خدمات مركز االتصال. إطالق تطبيق برنامج حساب المواطن. -االلتزام بتحقيق مؤشرات قياس األداء.

رفع معدل الوعي وتحسين جودة البيانات للمستفيدين:

 حملة «أفصح صح» لتصحيح بيانات الدخل. حملة إطالق تطبيق برنامج حساب المواطن. -حملة خدمة «صوتك مسموع».

الجوائز:

حصـل برنامـج حسـاب المواطـن علـى جائـزة سـمو الشـيخ سـالم العلـي الصبـاح للمعلوماتيـة في
دورتهـا التاسـعة عشـرة لعـام  2019كأفضـل مشـروع تقنـي فـي القطـاع الحكومي.
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الصعوبات والحلول المقترحة
قطاع العمل
قطاع الخدمة المدنية
قطاع التنمية
القطاع التنفيذي
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.5ارتف ــاع مع ــدل ال ــدوران (التس ــرب الوظيف ــي) واالنقط ــاع م ــا زال ه ــذا التح ــدي موج ــود ولك ــن خف ــت ح ــدة التس ــرب
المفاجـــئ ع ــن العمـــل وتقدي ــم االس ــتقالة ب ــدون س ــابق الوظيفــي فــي الفتــرة األخيــرة ،وبــدأ تنفيــذ مبــادرة أدائــي
والت ــي تس ــاعد ف ــي تقيي ــم الموظ ــف وتقيي ــم الش ــركة.
إن ــذار وع ــدم االلت ــزام ببن ــود العق ــد.

قطاع العمل
الصعوبات

يوجـــد برنامجيـــن قيادييـــن لتطويـــر مـــدراء اإلدارات
.6ع ــدم وج ــود برام ــج تدري ــب قيادي ــة ومتخصص ــة لتأهي ــل
الوســـطى والقياديـــة أحدهمـــا ينفـــذ البرنامـــج جامعـــة
الكـــوادر الوطنيـــة للوظائـــف العليـــا لبعـــض القطاعـــات
انســـياد الفرنســـية ويطبـــق فـــي مختلـــف القطاعـــات
واالنشـــطة.
و ا أل نشـــطة .

الحلول المقترحة

التحديات التي تواجه القطاعات والمناطق في التوطين
ضعـــف التوعيـــة لـــدى طـــاب الجامعـــات عـــن حجـــم بــدء صنــدوق المــوارد البشــرية والمرصــد الوطنــي لســوق
الف ــرص الوظيفي ــة ف ــي القط ــاع الخ ــاص ،وتدن ــي النظ ــرة العمـــل فـــي نشـــر بيانـــات الوظائـــف والمؤهـــات األكثـــر
االجتماعي ــة للعم ــل ف ــي بع ــض المه ــن والقطاع ــات مم ــا طلب ـ ًـا ،وقي ــام الصن ــدوق باس ــتكمال جه ــود تفعي ــل وح ــدات
التوجي ــه المهن ــي ف ــي الجامع ــات
يســـتدعي عمـــل حمـــات لرفـــع الوعـــي المجتمعـــي.
مخرج ــات التعلي ــم الحالي ــة توائ ــم ج ــزء جي ــد م ــن متطلب ــات
ســوق العمــل ،وهنــاك متطلبــات أخــرى ال تكفــي مخرجــات
عـــدم مواءمـــة مخرجـــات التعليـــم مـــع متطلبـــات ســـوق
التعليـــم لتغطيتهـــا أو أن جـــودة المخرجـــات فيهـــا مختلفـــة
العم ــل وع ــدم وج ــود برام ــج متخصص ــة ومعتم ــدة (حت ــى
عـــن احتياجـــات الســـوق ،ويقـــوم مشـــروع االنكشـــاف
اآلن) لســـد الفجـــوة.
المهن ــي بإع ــداد خط ــة عم ــل لس ــد الفج ــوة بالش ــراكة م ــع
وزارة التعليـــم والجهـــات اإلشـــرافية.
دقـــة بيانـــات قائمـــة العاطليـــن الباحثيـــن عـــن عمـــل بيانـــات العاطليـــن فـــي غايـــة الدقـــة حيـــث تـــم ربطهـــا
ومس ــتوى الجدي ــة لديه ــم لالنخ ــراط ودخ ــول س ــوق العم ــل وتصفي ــة المعلوم ــات غي ــر الصحيح ــة ،وت ــم تدقي ــق جدي ــة
العاطليـــن.
وبـــدء تعلـــم مهـــارات جديـــدة.
عـــدم تماثـــل بعـــض مســـميات المهـــن فـــي نظـــام
التأمين ــات االجتماعي ــة م ــع المه ــن ف ــي الدلي ــل الس ــعودي تـــم إقـــرار التصنيـــف الوطنـــي الموحـــد للمهـــن ،وتعمـــل
للمهـــن ،ممـــا ســـاهم فـــي خلـــق مشـــكلة فـــي البيانـــات الجهـــات علـــى تفعيلـــه خـــال  6أشـــهر.
اإلحصائيـــة لبعـــض المهـــن.
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.7منافســـة الوظائـــف الحكوميـــة (االمـــان الوظيفـــي،
الراتـــب المجـــزي ،وضـــوح التطـــور الوظيفـــي ،اوقـــات هنـــاك جاذبيـــة أعلـــى للوظائـــف الحكوميـــة ،ولكـــن هنـــاك
العم ــل ،االج ــازات الرس ــمية) اعالن ــات التوظي ــف المتك ــررة العدي ــد م ــن الباحثي ــن ع ــن عم ــل لي ــس لديه ــم مان ــع ف ــي
ي ــؤدي لرغ ــب الباح ــث ع ــن عم ــل االنتظ ــار لتوف ــر الفرص ــة العمـــل بالقطـــاع الخـــاص.
ادي لزيـــادة نســـب عـــدم االســـتقرار
تعمـــل الـــوزارة علـــى رفـــع الحـــد األدنـــى لألجـــور ببدايـــة
.8ضعـــف متوســـط الرواتـــب والحوافـــز وســـاعات العمـــل
 ،2021وكذلــك تحديــد الحــد األدنــى لألجــور لبعــض المهــن
الطويل ــة واالج ــازات ي ــؤدي للتس ــرب م ــن القط ــاع الخ ــاص
النوعي ــة.
قيــام الجهــات االشــرافية بمهامهــا ،ويمكــن وضــع نمــوذج
.9غي ــاب ترخي ــص المنش ــئات ف ــي بع ــض االنش ــطة م ــن موح ــد تتكام ــل في ــه بيان ــات الجه ــات المرخص ــة لمنش ــأة أو
ف ــرد ف ــي لوح ــة واح ــدة ل ــدى مرك ــز المعلوم ــات الوطن ــي
قب ــل الجه ــات اإلش ــرافية
لتحدي ــد الثغ ــرات ومتابع ــة معالجته ــا.
.10غيـــاب ترخيـــص العامليـــن فـــي بعـــض المهـــن قبـــل
القيـــام بعمليـــات تفتيـــش مـــن وزارة الصحـــة الكتشـــاف
الجهـــات المشـــرفة علـــى القطـــاع علـــى غـــرار القطـــاع
التجـــاوزات وفـــرض عقوبـــات رادعـــة والتشـــهير بهـــا.
الصح ــي مم ــا يتطل ــب وض ــع نم ــوذج للترخي ــص المهن ــي
ً
نموا.
.11ضعف توليد الوظائف في المناطق االقل

زيــادة نســب التوطيــن فــي األنشــطة المناســبة مناطقيـ ًـا،
وتحفي ــز العم ــل ع ــن بع ــد للمواطني ــن به ــا لخدم ــة المناط ــق
ً
نمـــوا ،وكذلـــك تحفيـــز قبـــول الوظائـــف فـــي
األكثـــر
المناطـــق األخـــرى واالنتقـــال.

.12ع ــدم قب ــول نس ــبة م ــن الباحثي ــن ع ــن العم ــل وظائ ــف
تحفي ــز االنتق ــال وتس ــويق نم ــاذج ناجح ــة ،وأهمي ــة إثب ــات
خـــارج نطـــاق المناطـــق التـــي يســـكنون بهـــا ممـــا يدفعنـــا
الجدي ــة للعاط ــل عب ــر قب ــول الوظائ ــف ف ــي مناط ــق أخ ــرى
للتركي ــز عل ــى تنمي ــة المناط ــق وخل ــق الوظائ ــف ف ــي جمي ــع
قريب ــة.
المناط ــق.
.13نس ــبة كبي ــرة م ــن الباحثي ــن ع ــن عم ــل يرغب ــون بالعم ــل
ف ــي الوظائ ــف الحكومي ــة بحث ـ ًـا ع ــن االم ــان الوظيف ــي.

تمت اإلجابة عليه أعاله.

.14تدنــي مســتوى الرواتــب فــي عــدد كبيــر مــن الوظائــف
المطروحــة للســعوديين.

تمت اإلجابة عليه أعاله

تحديات التفتيش وتطوير بيئة العمل
صعوبـــات تتعلـــق بضبـــط األســـواق العشـــوائية حيـــث ان
ه ــذه األس ــواق:
 1ال تطبق أنظمة العمل. 2-ال يمكن ضبطها لعدم تسجيلها في الوزارة.

جـــاري التنســـيق والعمـــل مـــع وزارة الشـــؤون البلديـــة
والقرويـــة ووزارة التجـــارة لضمـــان وجـــود ملفـــات لكافـــة
المنشـــآت الموجـــودة فـــي ســـوق العمـــل.

صعوب ــات تتعل ــق بكث ــرة المنش ــآت الصغي ــرة والت ــي تزي ــد ســـتطلق الـــوزارة خدمـــة جديـــدة وهـــي (إدارة مواقـــع
وبيانـــات المنشـــأة) حيـــث ســـيقوم صاحـــب المنشـــأة
ع ــن  90%م ــن اجمال ــي المنش ــآت وه ــي كالتال ــي:
بتعريـــف كافـــة الفـــروع بالرخصـــة البلديـــة والعنـــوان
 1صعوبة ضبط متطلبات التوطين. 2صعوب ــة الحص ــول عل ــى العن ــوان خصوص ـ ًـا للمح ــات الوطنــي وقائمــة العامليــن بــكل فــرع ممــا سيســاهم فــيضبـــط ســـوق العمـــل
الت ــي تغي ــر مواقعه ــا باس ــتمرار.
ً
حاليـــا بالتنســـيق مـــع وزارة الشـــؤون
 تقـــوم الـــوزارةالبلديــة والقرويــة إللــزام المحــات بإبــراز كــود خــارج المحــل
وجـــود ظاهـــرة التســـتر ،وأغـــاق المحـــات اثنـــاء زيـــارات
يس ــتطيع م ــن خالل ــه المفت ــش التع ــرف عل ــى المح ــل اثن ــاء
التفتيـــش ممـــا يعيـــق عمـــل المفتشـــين لعـــدم قدرتهـــم
اغالقـــه.
علـــى التعـــرف علـــى المنشـــأة المغلقـــة
 ســـيتم العمـــل علـــى أتمتـــة إجـــراءات إحالـــة االشـــتباهبالتســـتر التجـــاري

صعوبة التغطية الجغرافية لكافة قرى ومناطق المملكة

صعوبات في تحصيل الغرامات

ً
حاليـــا علـــى مشـــروعين لمعالجـــة تحـــدي
يتـــم العمـــل
التغطيـــة الجغرافيـــة:
 مشـــروع التفتيـــش المبنـــي علـــى المخاطـــر (التفتيـــشالموجـــه).
 مش ــروع التفتي ــش االلكترون ــي وال ــذي سيس ــاهم ف ــيزي ــادة التغطي ــة الجغرافي ــة
يت ــم العم ــل عل ــى وض ــع آلي ــات وعقوب ــات لزي ــادة مع ــدل
تحصي ــل الغرام ــات م ــن خ ــال:
 إيقاف كافة الخدمات للمنشآت الغير ملتزمة. الربط مع منصة ايفاء. -التنسيق مع الجهات ذات العالقة

تحديات استقدام العمالة المنزلية
تطوي ــر حماي ــة األج ــور للعمال ــة المنزلي ــة وإل ــزام أصح ــاب
العم ــل بدف ــع األج ــور والمتابع ــة اآللي ــة
تحديات متعلقة بالعمل لدى األفراد ومنها:
اص ــدار ج ــدول مخالف ــات وغرام ــات الئح ــة عم ــال الخدم ــة
ّ
يتعلــق
عــدم التــزام بعــض أصحــاب العمــل والعمالــة فيمــا
المنزليـــة (مخالفـــات صاحـــب العمـــل والعامـــل المنزلـــي)
بحقــوق وواجبــات أصحــاب العمــل والعمالــة.
عقوبـــات خاصـــة بمخالفـــة الئحـــة عمـــال الخدمـــة المنزليـــة
تغيب أو رفض العمل من قبل العمالة.
والعق ــد المب ــرم بي ــن صاح ــب العم ــل والعام ــل س ــواء م ــن
العام ــل أو م ــن صاح ــب العم ــل
التأمين على العمالة المنزلية.
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تحديات وصعوبات تواجه مكاتب وشركات االستقدام:
• ندرة الدول التي ترسل العمالة المنزلية النسائية
• ارتب ــاط خدم ــات رحل ــة االس ــتقدام بالعدي ــد م ــن الجه ــات
الحكوميــة ذات العالقــة بقطــاع االســتقدام ممــا يؤثــر علــى
مس ــتوى ج ــودة الخدم ــات م ــن ناحي ــة الوق ــت المس ــتغرق
ال ــازم لتنفي ــذ الخدم ــة.
• عـــدم التـــزام المكاتـــب المرســـلة للعمالـــة بالعقـــود مـــع
مكاتـــب وشـــركات االســـتقدام.

العمـــل علـــى تعزيـــز خدمـــة الســـاعة للعمالـــة المنزليـــة
لتقليـــل االعتمـــاد علـــى العمالـــة المنزليـــة النســـائية.
تعزيـــز العالقـــات الثنائيـــة مـــع دول االرســـال الحاليـــة
والمحتملــة للمحافظــة علــى نســبة وعــدد العمالــة المنزليــة
النســـائية المرســـل للمملكـــة مقارنـــة بباقـــي الـــدول.
تنفيـــذ حزمـــة مـــن المبـــادرات المنبثقـــة مـــن اســـتراتيجية
قطـــاع االســـتقدام وفـــق ثـــاث مراحـــل خـــال الخمـــس
ســـنوات القادمـــة والتـــي مـــن شـــأنها ان تســـاهم فـــي
الحـــد مـــن هـــذه الصعوبـــات علـــى ســـبيل المثـــال:
• تحســين الخدمــات الحكوميــة الخاصــة بقطــاع االســتقدام
والمرتبطــة بشــركات ومكاتــب االســتقدام
• تطوي ــر اتفاقي ــة مس ــتوى الخدم ــة ذات الصل ــة بإج ــراءات
قط ــاع االس ــتقدام
• تنظيم وتطوير العالقات الخارجية مع البلدان المرسلة
• بدأ العمل المحلق العمالي في دول االرسال.

قطاع الخدمة المدنية
الصعوبات
صعوبات تتعلق ببيانات موظفي الجهات الحكومية من
حيث:
 عدم تفاعل بعض الجهات للربط اإللكتروني لخدمةالتزام
 ضعف التقنيات في بعض الجهات الحكومية ضعف عملية حفظ البيانات ،واختالف البيانات بينقواعد البيانات في الجهات وما هو موجود لدى الوزارة.
 عدم توفر بيانات ومعلومات المتعاقدين على وظائفالبنود بشكل كامل في الجهات الحكومية.
 عدم توفر ترميز موحد للتخصصات والمؤهالتوالمسميات الوظيفية

الحلول المقترحة
 صدور أداة نظامية إللزام الجهات بتسجيل كافةوظائفها في قواعد بيانات الوزارة.
 استكمال عملية الربط االلكتروني من خالل خدمة التزام أهمية دعم الجهات الحكومية لتحقيق التحول الرقميواالرتباط بقناة التعامالت اإللكترونية الحكومية.
 تكثيف توعية مديري الموارد البشرية في الجهاتالحكومية والمؤسسات العامة بأهمية جودة وإدارة
بياناتها.
 يتم العمل حاليا على مشروع تصنيف التخصصاتوالمؤهالت مع وزارة التعليم.

 استقطاب الكفاءات المناسبة بطرق شغل الوظيفةالعامة.
 تدريب القائمين على راس العمل على االعمالالمستجدة ،حيث أطلقت الوزارة البرنامج الوطني لتأهيل
وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية بالتعاون مع
صعوبات تتعلق بندرة الكفاءات السعودية في ممارسات معهد « ،»CIPDوهو أحد مشاريع الوزارة المنبثقة من
مبادرات برنامج التحول الوطني الذي يعنى بتطوير رأس
الموارد البشرية المتخصصة كالمزايا المالية والتصنيف
المال البشري وبناء القدرات اإلدارية وتحقيق التحول
وفي التحول الرقمي كالبنية المؤسسية.
اإليجابي في إدارات الموارد البشرية في الجهات
الحكومية من شؤون موظفين إلى شريك استراتيجي
من خالل تدريب منسوبيها وحصولهم على التأهيل
محسن.
المناسب وفق أسس علمية وتدريب
َّ
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صعوبات تتعلق بالتوظيف :منها:
 تزايد أعداد الخريجين والخريجات في التخصصات التيال يحتاجها سوق العمل
 محدودية الوظائف المعلنة سنويا مقارنة بأعداد طالبيالعمل ،بالرغم من تسريع عمليات التوظيف وتمكين
الجهات من اإلعالن عن وظائفها.

 العمل مع الجامعات على توجيه مخرجاتها للتوائم معالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل
 برنامج التوطين االلكتروني والذي سيساهم فيتوطين الوظائف التي باإلمكان شغلها بالمواطنين

عدم إلمام مختصي الموارد البشرية في بعض الجهات
الحكومية باألنظمة واللوائح التنفيذية ،أو نقص المهارة
الالزمة للتعامل مع انظمة الوزارة االلكترونية الجديدة

أطلقت الوزارة وبالتعاون مع معهد اإلدارة العامة «برنامج
األخصائي المعتمد في الالئحة التنفيذية للموارد
البشرية» لدعم الجهات الحكومية ألداء أدوارها التي
ُمكنت منها.
وهو برنامج تأهيلي متخصص لتطوير قدرات ومعرفة
موظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية ورفع
كفاءتهم؛ لإللمام بالالئحة التنفيذية للموارد البشرية
ونظريا ،والحصول على شهادة االعتماد ألخصائي
عمليا
ً
ً
الالئحة التنفيذية للموارد البشرية من وزارة الخدمة
المدنية

عدم وجود قاعدة بيانات للقيادات النسائية.

 انشاء منصة قياديات. التعاون مع الجهات الحكومية لدعم برامج تمكين المرأةفي القطاع الحكومي مثل جامعة االميرة نورة بنت عبد
الرحمن.

قطاع التنمية
الصعوبات

الحلول المقترحة

صعوب ــات واجه ــة تنفي ــذ مب ــادرة تطوي ــر برام ــج تدريبي ــة وتأهيلي ــة
منتهيـــة بالتوظيـــف للمســـتفيدين مـــن منظومـــة الخدمـــات
االجتماعيـــة بســـبب :
ضعف الحوافز لدى المستفيدين لاللتحاق بسوق العملتأخــر اعتمــاد الــدورات مــن الخدمــة المدنيــة ممــا أثــر علــى اقبــالالمتدربين

 التثقيــف والتأهيــل للمســتفيدين بأهميــة االلتحــاق بســوق العمــلوهــذا مــا قامــت باتخــاذه الــوزارة بالتنســيق مــع مركــز التدريــب بالــوزارة
لتوفيــر حوافــز لالخصائييــن  ،متابعــة اعتمــاد الــدورات مــن الخدمــة
المدينــة
 -زيادة السيولة المعتمدة لعام 2020

صعوبـــات واجهـــة تنفيـــذ مبـــادرة بنـــاء نظـــام لتمكيـــن وإدمـــاج
المســـتفيدين مـــن الخدمـــات االجتماعيـــة فـــي ســـوق العمـــل
وهـــي ضمـــان التفاعـــل إيجابـــي مـــن مســـتفيدي الضمـــان
وتابعيهـــم ومقدمـــي فـــرص التمكيـــن مـــع المنصـــة.

االجراءات التي اتخذتها الوزارة* العمل على ملف لتحفيز المنشآت على التفاعل مع المنصة
*العمل على حملة تسويقية قبل اطالق المنصة
 الدعــم عــن طريــق المــوارد البشــرية ووكالــة التوطيــن لتحفيــزالمنشــات .

تأخر اعتماد تمويل المبادرات

تسريع عملية اعتماد و قبول المبادرات

نقص السيولة لبعض المبادرات

توفيــر الســيولة للمبــادرة للعــام التالــي بنــاء علــى االرتبــاط علــى
منصــة اعتمــاد

صعوبة قياس بعض مؤشرات األداء لألهداف االستراتيجية

تضميــن مجموعــة كبيــرة مــن مؤشــرات أداء برنامــج التحــول الوطنــي
ليكــون ضمــن نطــاق عمــل الهيئــة العامــة لإلحصــاء ولضمــان
اســتمرارية القيــاس

نقـــص االعتمـــاد المخصـــص المالـــي لمراكـــز الرعايـــة النهاريـــة
االهليـــة.

زيادة المخصص المالي لمراكز الرعاية النهارية.

ضعـــف البرامـــج العالجيـــة والتأهيليـــة والتنمويـــة الحاليـــة
الحتياجـــات المســـتفيدين المتناميـــة.

دعم البنود المخصصة لألدوية والمستلزمات الطبية.
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الحلول المقترحة

نقــص وعــدم ثبــات الكــوادر الوظيفيــة المؤهلــة فــي بعــض
الفــروع االيوائيــة ونقــص فــي اعــداد العمالــة التابعــة لعقــود
التشــغيل والصيانــة لجميــع مراكــز التأهيــل الشــامل و عــدم
توفيــر حراســات أمنيــة حكوميــة لفــروع الحمايــة االجتماعيــة ودور
الضيافــة

الدعم بالكوادر الوظيفية .

نقــص االعتمــاد المالــي لبنــد نفقــات ذوي االحتياجــات الخاصــة
وبنــد اعانــة األجهــزة المعينــة والتــي مــن شــأنها تراكــم قوائــم
االنتظــار لــكال الخدمتيــن

رفع بند مصروفات األشخاص ذوي اإلعاقة
رفــع بنــد األجهــزة المعينــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن  45مليــون
الــى  100مليــون.

الضعــف فــي تفعيــل دور الــوزارة فيمــا يخــص التوعيــة اإلعالميــة
لمكافحــة ظاهرة التســول.

تهيئــة مبانــي مكاتــب مكافحــة التســول و المتابعــة االجتماعيــة
الســتالم االحــداث وذوي االحتياجــات الخاصــة مــن المتســولين (غيــر
الســعوديين).
دعم مكاتب مكافحة التسول بسلف للبرامج واألنشطة.
نقــل المهــام التــي تقــوم بهــا مكاتــب ُمكافحــة التســول مــن غيــر
ً
ـتنادا للقــرار الــوزاري رقــم
مكافحــة التســول إلــى جهــات االختصــاص اسـ
( )200960وتاريــخ 1439-10-25هـــ.
عقــد النــدوات والمؤتمــرات ذات العالقــة بالتســول لنشــر الوعــي
المجتمعــي بأخطــار التســول علــى المجتمــع.

صعوبــة حصــول األبنــاء االيتــام علــى وظائــف تســاعدهم علــى
االســتقالل.

دعــم ميزانيــة البرامــج تربويــة وتوعويــة وترفيهيــة وتثقيفيــة وتدريبيــة
موجهــة لألبنــاء األيتــام.
عقــد شــراكات غيــر ربحيــه لتمكيــن وتوفيــر فــرص للعمــل ألبنائنــا
االيتــام.
دفــع الشــراكة مــع وزاره اإلســكان فــي منــح االيتــام مــن ذوي الظــروف
الخاصــة نقــاط اضافيــه وفقــآ لحالتهــم االجتماعيــة.
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القطاع التنفيذي
الحلول المقترحة

الصعوبات

التحديات التي تواجه اإلدارة العامة للمشاريع الهندسية والتشغيل والصيانة
توفي ــر س ــيولة أو مناقل ــة بي ــن البن ــود لس ــد العج ــز خاص ــة
عــدم وجــود ســيولة كافيــة لصــرف مســتحقات المتعهديــن
أن العق ــود التش ــغيلية للعناي ــة مرتبط ــة بمس ــتفيدين م ــن
.
ذوي اإلعاق ــة والمس ــنين .
ضعـــف البرنامـــج االلكترونـــي
المســـتخلصات الشـــهرية .

الحالـــي

لحســـاب تطويـــر البرنامـــج ليتـــم متابعـــة أداء المتعهـــد الفعلـــي
وربطـــه بشـــهادة اإلنجـــاز الشـــهرية .

عـــدم وجـــود نمـــوذج تشـــغيلي يشـــتمل علـــى سياســـات إع ــداد نم ــوذج تش ــغيلي ل ــإدارة لمتابع ــة أداء المتعهدي ــن
بالف ــروع لتحس ــين الخدم ــة المقدم ــة للمس ــتفيدين .
العمـــل وإجراءاتـــه إلدارة التشـــغيل .
قلة الكوادر المتخصصة والمؤهلة للتشغيل والصيانة .

اســـتقطاب وتدريـــب كـــوادر متخصصـــة بـــإدارة تشـــغيل
وصيانـــة المرافـــق وتشـــغيلها .

قل ــة الش ــركات المش ــغلة المؤهل ــة لتنفي ــذ عق ــود أعم ــال إيجـــاد قاعـــدة بيانـــات للشـــركات إن وجـــدت متخصصـــة
بذلـــك.
العنايـــة الشـــخصية لـــذوي اإلعاقـــة والمســـنين .

التحديات التي تواجه اإلدارة العامة للشؤون المالية

التحديات التي تواجه اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية

التوظيـــف  ,عـــن طريـــق اســـتقطاب الكفـــاءات المتميـــزة
وتدريـــب الموظفيـــن الحالييـــن تدريـــب علمـــي متخصـــص
وتقديـــم حوافـــز ماديـــة ومعنويـــة للمتميزيـــن .

ع ــدم توف ــر أنظم ــة إلدارة االس ــطول (بيان ــات المركب ــات – انشـــاء نظـــام متكامـــل إلدارة جميـــع خدمـــات االســـطول
الصيانـــة – صـــرف المحروقـــات – نقـــل العهـــد – تســـجيل (بيان ــات المركب ــات – المحروق ــات – نق ــل العه ــد -تس ــجيل
المســـتخدمين)
المس ــتخدمين) وإمكاني ــة الرب ــط م ــع الجه ــات الحكومي ــة.

نقص الكوادر البشرية المتخصصة والمتميزة.

ضعـــف التقنيـــات لتفعيـــل الربـــط المباشـــر مـــع الجهـــات
الحكومي ــة لمعالج ــة التكلف ــة المالي ــة باس ــتخدام الخدم ــات أهمية دعم الجهات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي .
االســـطول (تســـجيل المســـتخدمين)

عـــدم اتبـــاع خطـــة الدفـــع فـــي ســـداد عقـــود المورديـــن و
تطبي ــق التح ــول ال ــى أس ــاس االس ــتحقاق ب ـ ً
ـدل م ــن اتب ــاع
التأخــر فــي ســداد مدفوعــات المورديــن لفتــرات قــد تصــل
األس ــاس النق ــدي.
ألكث ــر م ــن ع ــام.

ارتفـــاع تكاليـــف الماليـــة وإدارة عمليـــات المركبـــات الشـــراء
باألســطول الــوزارة (التملــك) (صيانــة المركبــات -التأميــن).

اعتماد التحول الى تأمين المركبات بنظام التأجير.

عدم توفر أنظمة داخلية لتقديم خدمات العامة.

توفيـــر  /انشـــاء نظـــام متكامـــل إلدارة الســـتقبال وتنفيـــذ
الطلبـــات الخدمـــات ومراقبـــة قيـــاس األداء.

اختالف نظام الكراسة المؤتمتة عن الورقية

توحيد النموذجين

عدم ربط برنامج اوراكل ( )GRPبمنصة اعتماد

ربط برنامج اوراكل ( )GRPبمنصة اعتماد

عدم ربط منصة شامل مع منصة اعتماد

ربط منصة شامل مع منصة اعتماد

ع ــدم اعتم ــاد الضمان ــات البنكي ــة بحي ــث تك ــون بش ــكل آل ــي اعتم ــاد الضمان ــات البنكي ــة بحي ــث تك ــون بش ــكل آل ــي ب ــدل
الورق ــي وربطه ــا م ــع مؤسس ــة النق ــد لتف ــادي التزوي ــر
ب ــدل الورق ــي
نماذج تستخدم بشكل ورقي وهي
 - 1استخدام مذكرة استالم رقم ()2
 - 1أتمتــة النمــاذج واعتمادهــا فــي النظــام  .سيســهل مــن
 - 2استخدام محضر استالم رقم ()3
عمليــات االســتالم والتســليم .
 - 3استخدام طلب صرف المواد رقم ()7
 - 2سرعة انجاز االعمال.
 - 3أهميـــة تحقيـــق التحـــول الرقمـــي وأتمتـــة األنظمـــة
وهـــذي النمـــاذج هـــي نمـــاذج ذات قيمـــه ومعتمـــدة مـــن
والمعامـــات الكترونيـــا.
قبـــل وزارة الماليـــة وال يتـــم صـــرف حقـــوق المورديـــن اال
به ــا .

عدم توزيع بنود الميزانية على اإلدارات.

عدم أتمتة المعامالت.

تفعيـــل نظـــام الشـــجرة المحاســـبية داخـــل نظـــام ()ERP
وتوزيـــع بنـــود الميزانيـــة علـــى مراكـــز التكلفـــة.
يتـــم اعـــداد دراســـة لطبيعـــة المعامـــات بكافـــة أقســـام
اإلدارة العامــة للشــؤون الماليــة لتحديــد العامــات القابلــة
للتحويـــل مـــن مســـتنديه الـــى الكترونيـــة واعـــداد خطـــة
للتحـــول الـــى أتمتـــه هـــذه المعامـــات.

التنســـيق مـــع القطاعـــات ذات االختصـــاص للنظـــر فـــي
ورود اعتم ــادات الميزاني ــة بأق ــل م ــن المطل ــوب م ــن وزارة مــدى االســتفادة مــن كامــل االعتمــادات الــواردة وموافاتنــا
بالوف ــورات ح ــال توف ــر ذل ــك ف ــي وق ــت مبك ــر م ــن الس ــنة
المالي ــة رغ ــم تقدي ــم احتياج ــات ال ــوزارة بأكث ــر م ــن ذل ــك.
المالي ــة.
وجـــوب التنســـيق فيمـــا بيـــن القطاعـــات المختصـــة حـــال
تنفيـــذ الـــوزارة لبعـــض العمليـــات بمـــا يفـــوق التكاليـــف
الحاجـــة لتنفيـــذ بعـــض المشـــاريع وإدارة الميزانيـــة للتأكـــد
والســـيولة المعتمـــدة.
مـــن مـــدى توفـــر التكاليـــف الالزمـــة .
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الجانب االستراتيجي:
الحاجــة إلــى تقســيم مفصــل للفئــات وأصحــاب المصلحــة
المس ــتهدفين لضم ــان وص ــول رس ــائل ال ــوزارة وأهدافه ــا
لل ــرأي الع ــام عب ــر القن ــوات األكث ــر تأثي ــرا.
الجانب التنفيذي:
االرتقـــاء بمســـتوى التنســـيق البينـــي بيـــن الـــوزارة،
والجهـــات الحكوميـــة ،ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي.
وضـــع مؤشـــرات أداء وآليـــات تقييـــم لكافـــة األنشـــطة
التواصليـــة.
الدعم والتكامل:
الحاجـــة إلـــى التـــزام الـــوزارة بكافـــة خطـــط التواصـــل
ا لتكا مليـــة .
تطويـــر األداء مـــن خـــال بنيـــة تحتيـــة تقنيـــة؛ ترفـــع مـــن
مســـتويات األداء.
توفيـــر ميزانيـــة توظيـــف ســـنوي الســـتقطاب الكفـــاءات
المميـــزة
تخصيـــص ميزانيـــات ســـنوية مســـتقلة إلنتـــاج المحتـــوى،
واســـتباق اإلعـــان لزيـــادة االنتشـــار والتأثيـــر والتفاعـــل.
تفعيـــل قنـــوات تبـــادل الخبـــرات والـــدروس المســـتفادة
داخليـــا وخارجيـــا.

• الحاجـــة الـــى الدعـــم المـــادي و المعنـــوي لتحفيـــز
الموظفيـــن لاللتحـــاق بالوكالـــة
• صعوبــة فــي إيجــاد الموظفيــن داخليــا و الذيــن يتمتعــون
• توضيح آلية لصرف خارج الدوام
بالمهـــارات المناســـبة لشـــغل المناصـــب التخصصيـــة (
• تخصيص ميزانية للمكافآت
تقني ــة معلوم ــات  ,تحلي ــل بيان ــات  ,تجرب ــة عمي ــل )
• الحاج ــة ال ــى برام ــج تدريبي ــة داخلي ــة و خارجي ــة للموظفي ــن
• تأخـــر فـــي إجـــراءات الموافقـــة و النقـــل مـــن الجهـــات
متخصصــة فــي مفهــوم تجربــة العميــل و التحــول الرقمــي
األخـــرى الســـتقطاب الكفـــاءات الداخليـــة المناســـبة.
الحاجـــة الـــى ترقيـــات اســـتثنائية للموظفيـــن الرســـميين
• طول فترة آلية االستقطاب الخارجي
م ــن منس ــوبي الوكال ــة لتحفيزه ــم عل ــى االس ــتمرار و ب ــذل
المزي ــد م ــن الجه ــد و العط ــاء
• ضع ــف االس ــتجابة لح ــل التحدي ــات الت ــي تواج ــه العم ــاء
م ــن قب ــل مالك ــي الخدم ــات
• ضعــف التنســيق الخــاص بتطويــر الخدمــات و إطالقهــا و
إشــعار الوكالــة باالحتيــاج فــي اللحظــات األخيــرة مــا يشــكل
الضغــط علــى الوكالــة لإليفــاء بمتطلبــات االعمــال و أيضــا
يضعــف مســتوى جــودة الخدمــات
• عـــدم وضـــوح المهـــام والمتطلبـــات الخاصـــة باللجـــان
ا لمختلفـــة
• كثـــرة اللجـــان واالجتماعـــات وعـــدم وجـــود نطـــاق عمـــل
لتواجدنـــا
• ع ــدم قدرتن ــا عل ــى بن ــاء الق ــدرات واالجتم ــاع بموظفين ــا
لمتابع ــة س ــير المه ــام بس ــبب كث ــرة اللج ــان واالجتماع ــات
غيـــاب الوعـــي بـــدور المهـــام المناطـــة بـــاإلدارة العامـــة
لتجربـــة العميـــل لـــدى العديـــد مـــن قيـــادات الـــوزارة
• قلـــة األدوات و الوســـائل التوعويـــة لرفـــع مســـتوى
المعرف ــة ب ــدور إدارة تجرب ــة العمي ــل و أهمي ــة المفه ــوم و
ترســـيخه لـــدى موظفـــي الـــوزارة

• توفيـــر مواقـــف ســـيارات كافيـــة للموظفيـــن و زوار
الوكالـــة مـــن الجهـــات الخارجيـــة لحضـــور االجتماعـــات
• توفيـــر مكاتـــب مناســـبة لعـــدد الموظفيـــن و بســـبب
التغييـــرات الهيكليـــة و انتقـــال الموظفيـــن مـــن وكاالت
أخـــرى إلـــى وكالـــة تجربـــة العميـــل
• تأثيث غرف استراحة الموظفين و الموظفات
• الحاجـــة الـــى دمـــج اإلدارات التابعـــة للوكالـــة فـــي مقـــر
واح ــد
• الحاجـــة الـــى توفيـــر مواصـــات لالنتقـــال إلـــى فـــروع
الوكالـــة لحضـــور االجتماعـــات

• ضعـــف التنســـيق فيمـــا بيـــن الـــوكاالت فيمـــا يتعلـــق
باإلفصـــاح و التعريـــف بكافـــة المبـــادرات و المشـــاريع
الجـــاري تنفيذهـــا أو المخطـــط لهـــا بغـــرض قيـــاس او
تحســـين جـــودة الخدمـــات و مســـتوى الرضـــا
• قل ــة الوعـــي بمتطلبـــات مرك ــز أداء بش ــأن مس ــتهدفات
مس ــتوى الرض ــا للع ــام الج ــاري واش ــتراطات قياس ــه
• كثــرة التداخــات اإلداريــة والفنيــة بيــن الــوكاالت و ضعــف
التعـــاون و التنســـيق بينهـــم فـــي المجـــاالت المشـــتركة
( مثـــال  :خدمـــات العمـــاء بالفـــروع و مراكـــز االتصـــال و
العنايـــة بالعمـــاء )
• ع ــدم وض ــوح اس ــتراتيجيات  ،خط ــط  ،و توجه ــات ال ــوزارة
المســـتقبلية بكافـــة قطاعاتهـــا لقياديـــي الـــوزارة مـــن
المســـتوى الثالـــث
• الحاج ــة الملح ــة إل ــى بن ــاء مصفوف ــات تح ــدد م ــن خالله ــا
مســـؤوليات و صالحيـــات كل وكالـــة وإدارة بحســـب
األهـــداف و المهـــام المســـندة اليهـــا
• تعثـــر العديـــد مـــن المشـــاريع بســـبب عـــدم وضـــوح
األهـــداف  ،غيـــاب أصحـــاب المصلحـــة ومتطلباتهـــم عـــن
المشـــهد  ،ضعـــف التنســـيق  ،قلـــة الكـــوادر  ،وعـــدم
مالئمــة نمــوذج عمــل إدارة المبــادرات و المشــاريع الحالــي

صعوبـــات تتعلـــق بـــاألدوات المســـتخدمة فـــي خدمـــة
العميـــل :

• تعزيـــز مكانـــة الوكالـــة و دعمهـــا بالمـــوارد و األدوات
الكافيـــة بمـــا يتناســـب مـــع حجمهـــا و المهـــام المحوريـــة
المناطـــة بهـــا
• تخصيص ميزانية تشغيلية للوكالة واعتمادها
• توضيـــح آليـــة اعتمـــاد الميزانيـــة لالحتيـــاج ( التوظيـــف ,
األجهـــزة  ,المكافـــآت  ,التدريـــب  ,البـــدالت  ,التســـويق و
االعـــام )
• توزيـــع الميزانيـــات ذات العالقـــة بتجربـــة العميـــل و
التح ــول الرقم ــي ف ــي أغل ــب مب ــادرات الرؤي ــة مم ــا يس ــبب
ً
رفعـــا للتكاليـــف و األعبـــاء الماليـــة و التشـــغيلية

صعوبات تتعلق بالموظفين :
• ه ــدر الموظفي ــن وع ــدم اس ــتمرار الموظ ــف ف ــي مرك ــز
االتص ــال

• وضع خطة لتحفيز الموظفين وصنع بيئة عمل جاذبة

التحديات التي تواجه حساب المواطن
يواج ــه البرنام ــج صعوب ــة ف ــي بع ــض السياس ــات كاألف ــراد
المس ــتقلين الذي ــن يحصل ــون عل ــى الدع ــم ويس ــكنون م ــع تعديـــل السياســـات بإعـــادة تعريـــف الفـــرد المســـتقل
أس ــرهم مم ــا يشــكّل ذل ــك إزدواجي ــة ف ــي الدع ــم لألس ــرة ووضـــع اشـــتراط اثبـــات اإلســـتقاللية
الواح ــدة

التحديات التي تواجه اإلدارة العامة لتجربة العميل
صعوبات تتعلق بالخدمات :

• جـــاري العمـــل علـــى مشـــروع توحيـــد األنظمـــة
الموحـــد).
• تعـــدد األنظمـــة المســـتخدمة فـــي البحـــث وتوثيـــق (CRM
• استخدام األنظمة من قبل جميع الوكاالت.
الخدمـــات
• عـــدم اســـتخدام األنظمـــة مـــن قبـــل بعـــض الـــوكاالت
وتحويـــل الطلبـــات عـــن طريـــق البريـــد اإللكترونـــي

• وضـــع آليـــة معتمـــدة إلطـــاق الخدمـــات تكـــون إدارة
العنايـــة بالعمـــاء أحـــد أهـــم ركائزهـــا  ،ومنـــح الوقـــت
الكاف ــي لتجهي ــز الفري ــق لل ــرد عل ــى كاف ــة االستفس ــارات.

• إطـــاق الخدمـــات واجـــراء تعديـــات فـــي النظـــام دون
إخطــار العنايــة بالعمــاء أو االخطــار قبــل االطــاق بوقــت
• تخصي ــص فري ــق دع ــم ومس ــاندة للخدم ــة بع ــد إطالقه ــا
وجي ــز
(تقنـــي ،إجرائـــي) ،لتفـــادي المشـــاكل التـــي تتزامـــن مـــع
• قلـــة الدعـــم بعـــد إطـــاق الخدمـــات الجديـــدة بمعالجـــة
اإلط ــاق وس ــرعة معالجته ــا
المشـــاكل والثغـــرات التـــي تـــم اكتشـــافها بعـــد اإلطـــاق
• بـــطء التجـــاوب مـــع المشـــاكل والتأخـــر بتزويـــد فريـــق
• الســـرعة فـــي التوجيـــة بأســـباب المشـــاكل وآليـــة
العنايـــة بالعمـــاء بالتوجيـــه الصحيـــح فـــي المشـــكلة
معالجته ــا لتت ــم إف ــادة العم ــاء وس ــرعة معالج ــة الطلب ــات

ضعـــف جـــودة بعـــض البيانـــات مثـــل معلومـــات الدخـــل
لبعـــض الفئـــات المســـتفيدة مـــن البرنامـــج

الربط مع مصادر جديدة توفر بيانات ذات جودة عالية

أن يت ــم دراس ــة معايي ــر للث ــروة والم ــاءة المالي ــة م ــن قب ــل
تشـــكّل الثـــروة والمـــاءة الماليـــة أحـــد أكبـــر الصعوبـــات
وزارة االقتص ــاد والتخطي ــط ليت ــم تطبيقه ــا ف ــي مش ــروع
الت ــي تواج ــه البرنام ــج وذل ــك لع ــدم وج ــود معايي ــر للث ــروة
برام ــج الحماي ــة االجتماعي ــة ولتك ــون أح ــد الممكن ــات له ــذه
والمـــاءة الماليـــة حتـــى اآلن
المنظومـــة
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