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كلمة معالي الوزير
يســعدنا أن نضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة
ُ ّ
لعــام  2021والــذي يتضمــن العديــد مــن المنجــزات الــي حققــت فــي ســبيل تطويــر ســوق العمــل
الســعودي وتحقيــق التنميــة االجتماعيــة المســتدامة.
فمنــذ صــدور األمــر الملكــي الكريــم رقــم (أ )455/فــي غــرة رجــب 1441هــ ،القاضــي بضــم وزارة الخدمــة
المدنيــة إلــى وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،وتعديــل مســماها ليصبــح “وزارة المــوارد البشــرية
والتنميــة االجتماعيــة” ،ونحــن نشــهد تحقيقــا عالــي المســتوى للنتائــج المرجــوة مــن هــذا الدمــج،
وللمهــام المنوطــة بالــوزارة فــي هــذا الشــأن.
فبالرغــم مــن حساســية الملفــات الــي تتعامــل الــوزارة معهــا ،الرتباطهــا بقضايــا مجتمعيــة
كالتوظيــف والتمكيــن والخطــط التنمويــة الشــاملة والمســتدامة ،إال أن هــذا القــرار قــد أســهم فــي
تأديــة الــوزارة ألدوارهــا الفعليــة بتســارع وتنظــم شــامل؛ عــن طريــق زيــادة التنســيق والتكامــل بيــن
القطاعيــن والمســاهمة فــي خلــق فــرص عمــل للشــباب والشــابات فــي هــذا الوطن الغالــي؛ لتحقيق
تطلعــات الدولــة الراميــة إلــى االســتثمار فــي رأس المــال البشــري.

إن الــوزارة -بفضــل هللا -ثــم بالدعــم الالمحــدود مــن لــدن القيــادة الرشــيدة ،تمتلــك اليــوم عــددا
اإلســراتيجية الراميــة إلــى تعزيــز كفــاءة وفاعليــة وجاذبيــة ســوق العمــل الســعودي،
مــن األهــداف ِ
وتعزيــز شــبكة األمــان والحمايــة االجتماعيــة ،وزيــادة مســاهمة القطــاع غــر الربحــي فــي االقتصــاد
الوطــي ،وتحقيــق تنميــة اجتماعيــة مســتدامة.
إننــا اليــوم نكشــف فــي هــذا التقريــر ،عــن عملنــا وأدواتنــا ومبادراتنــا وقراراتنــا ومنجزاتنــا بــكل
ّ
شــفافية ،ونتشــاركها معكــم؛ لنعمــل بعــد ذلــك علــى تحديــد نقــاط قوتنــا ومواطــن ضعفنــا ،فنعــزز
ونعالــج ونطــور بمــا يعمــل علــى تحقيــق التمــز فــي األعــوام القادمــة ،راجيــن مــن المولــى القديــر
كل العــون والتوفيــق.
وفــي الختــام ..باســمي ونيابــة عــن زمالئــي منســوبي وزارة الــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة
يطيــب لــي أن أرفــع أســمى آيــات الشــكر والتقديــر لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك
ســلمان بــن عبــد العزيــز وصاحــب الســمو الملكــي األمــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد ،نائــب
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع والطــران -يحفظهمــا هللا -علــى الدعــم الســخي الــذي حظيــت
بــه الــوزارة والــذي هــو ســبب
بعد توفيق هللا -في جميع المنجزات المحققة.آمليــن أن يكــون عملنــا علــى مســتوى تطلعاتهــم وآمالهــم ،ســائلين هللا العلــي العظــم لهــم العــون
والتمكيــن والتوفيق والســداد
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الملخص التنفيذي
يســتعرض التقريــر رؤيــة ورســالة وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،ومــا
تقدمــه مــن خدمــات للقطاعيــن الخــاص والعــام والتنميــة االجتماعيــة ،كجهــة
تشــريعية واشــرافية فــي المقــام األول ،ثــم كجهــة خدماتيــة وداعمــة مــن خــال
العمــل مــع األفــراد والجهــات ذات العالقــة لتحســين بيئــة العمــل وتحويلهــا إلــى
بيئــة جاذبــة وذات معايــر عاليــة الجــودة ،إضافــة إلــى رفــع حصــة الســعوديين
والســعوديات فــي المشــاركة فــي ســوق العمــل وتمكيــن المــرأة ،وذلــك مــن
خــال المبــادرات والمشــاريع والربامــج الــي تســاعد علــى اإلنتــاج ،ثــم التنميــة
ً
ً
المســتدامة الــي تعــد هدفــا أساســيا للــوزارة؛ عــر تحقيــق مســتهدفات رؤيــة
المملكــة . 2030
ويبــدأ هــذا التقريــر ب ـ اســتعراض اســراتيجية وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة ،ثــم عــرض موجــز لــدور الــوزارة نجــو رؤيــة  ،2030وقبــل ان يبــدأ بعــرض
ملخــص لــكل قطــاع تــم عــرض الهيــكل التنظيمــي ،وبعدهــا يــم اســتعراض أبــرز
اإلنجــازات والمشــاريع للقطاعــات األربــع (قطــاع العمــل والتنميــة االجتماعيــة
والخدمــة المدنيــة وقطــاع الخدمــات المشــركة).
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اسرتاتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
الرؤية

تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات ،وتعزيز المسؤولية المجتمعية ،واالرتقاء بسوق العمل من خالل تطوير
السياسات والتشريعات ,وتمكين منسوبي الوزارة من تقديم تجربة ممزية للمستفيدين
ّ
ّ
ّ
والتمي
المجتمعية ،التعاون ،المشاركة
المسؤولية
الرتكزي على المستفيدين،

االهداف االسرتاتيجية

عملــت الــوزارة علــى تطويــر اســراتيجية لــوزارة المــوارد البشــرية
والتنميــة واالجتماعيــة وتــم اعتمادهــا فــي شــهر مايــو 2020

الرسالة

وجــاء قــرار الدمــج بيــن الوزارتيــن كخطــوة موفقــة ســتؤدي
لنتائــج محمــودة بزيــادة التنســيق والتكامــل بيــن القطاعيــن
والمســاهمة فــي خلــق فــرص عمــل للشــباب والشــابات فــي
هــذا الوطــن الغالــي ومحققــة لتطلعــات الدولــة فــي االســتثمار
فــي رأس المــال البشــري.

مجتمع حيوي ممكن ،وبيئة عمل
متمزية نحو سوق عمل جاذب

القمي

فــي غــرة رجــب  ،1441صــدر األمــر الملكــي رقــم (أ )455/بضــم
وزارة الخدمــة المدنيــة إلــى وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة،
وتعديــل مســمى الــوزارة ليصبــح “وزارة المــوارد البشــرية
والتنميــة االجتماعيــة” الثالثــاء  25فربايــر 2020

البيت االسرتاتيجي

زيادة مشاركة
القوى العاملة
وشموليتها

دعم سوق عمل
متوائم

تمكين توظيف
السعوديين

تحسين إنتاجية
واداء القوى العاملة

التحول إلى وضع السياسات
الفعالة واإلشراف التام على
المنظومة
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رفع كفاءة
اإلنفاق على
القوى العاملة
في القطاع العام

تحقيق المستوى األمثل
في تجربة العميل

زيادة مساهمة
القطاع غري الربحي في
االقتصاد الوطين

تحقيق خدمات
تنموية اجتماعية
مستدامة

تعزيز شبكات األمان
االجتماعي وتعزيز
االعتماد على الذات
لألسر واألفراد

ضمان خدمات
رعاية اجتماعية
فعالة وشاملة

بناء قدرات بشرية
مستقبلية

تحقيق التمزي
التشغيلي
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األهداف االسرتاتيجية
01

زيادة مشاركة القوى
العاملة وشموليتها

05

رفع كفاءة اإلنفاق على
القوى العاملة في
القطاع العام
09

ضمان خدمات
رعاية اجتماعية
فعالة وشاملة

02

تحسين إنتاجية وأداء
القوى العاملة

06

03

تمكين توظيف
السعوديين

07

زيادة مساهمة
القطاع غري الربحي في
االقتصاد الوطين.

تحقيق خدمات تنموية
اجتماعية مستدامة.

10

11

التحول إلى وضع
السياسات الفعالة
واإلشراف التام على
المنظومة

بناء قدرات بشرية
مستقبلية

04

دعم سوق عمل
متوائم

08

تعزيز شبكات األمان
االجتماعي وتعزيز
االعتماد على الذات
لألسر واألفراد
12

تحقيق المستوى
األمثل في تجربة
العميل

13

تحقيق التمزي
التشغيلي
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مساهمة الوزارة في برامج رؤية المملكة 2030
األهداف

المؤشرات

المبادرات
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الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

0

0

3

برنامج التحول
الوطنـــــــــــــــــــــي

12
0
0
0
0
0

24
0
0
5
1
1

64
1
5
15
1
1
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30

90

برنامج اإلسكان
برنامج خدمة
ضيوف الرحمن
برنامج تنمية
القدرات البشرية

برنامج جودة
الحيـــــــــــــــــــــــاة
برنامج تطوير
القطاع المالي

المجموع
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يهــدف برنامــج التحــول الوطــي إلــى تحقيــق التمــز فــي األداء الحكومــي ،وتعزيــز الممكنــات
االقتصاديــة ،واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات المعيشــية ،وذلــك مــن خــال تســريع وتــرة تنفيــذ
مشــاريع البنيــة التحتيــة األساســية والرقميــة ،وإشــراك المســتفيدين فــي التعــرف علــى التحديــات
وابتــكار الحلــول ،ومســاهمتهم فــي التنفيــذ ،وتقيــم أداء مبــادرات الربنامــج.

األهــداف االســراتيجية لــوزارة المــوارد البشــرية
والتنميــة االجتماعيــة فــي برنامــج التحــول الوطــي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل
تمكين اندماج ذوي اإلعاقة في سوق العمل
استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية
تحسين ظروف العمل للوافدين
تحسين إنتاجية موظفي الحكومة
تمكين المواطنين من خالل منظومة الخدمات االجتماعية
تحسين فعالية وكفاءة الخدمات االجتماعية
تشجيع العمل التطوعي
تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية
دعم نمو القطاع الغري ربحي
تمكين المنظمات غري الربحية من تحقيق أثر أعمق
زيادة مساهمة األسر المنتجة في االقتصاد
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
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ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎر
ﻟﻢ ﻳﱲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ

0

1

القطاع

منجزات

زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل

قطاع العمل

 قرار قصر العمل في مهن ووظائف خدمة العمالء للعاملين بنظام العمل “عن بعد” -إطالق التكامل بين منصة العمل الحر ومنصة “بحر”

تمكين اندماج ذوي اإلعاقة في سوق
العمل

قطاع التنمية

 توقيع مذكرة تعاون بين هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة والهيئة العامة للغذاء والدواء -تكريم جامعة الملك عبدالعزيز من قبل هيئة رعاية األشخ ــاص ذوي اإلعاق ــة

تحسين ظروف العمل للوافدين

قطاع العمل

تحسين إنتاجية موظفي الحكومة

قطاع الخدمة
المدنية

5

ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ
ً
ﺟﺰﺋﻴﺎ
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10

أبرز منجزات برنامج التحول الوطين 2021

 توقيع اتفاقية بين وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وشركة سابك إطالق حملة إعالمية لرفع الوعي بالسالمة والصحة المهنية إطالق دليل المستخدم لخدمات مبادرة «تحسين العالقة التعاقدية» االنتهاء من وضع منهجية تعىن بقياس نسب الوعي بالسالمة والصحة المهنية اعتماد الئحة السالمة والصحة المهنية للمنشآت الصغرية إطالق النظام المركزي للمعلومات الوظيفية تنفيذ الربنامج التدرييب لتطوير وتأهيل موظفــي وقيــادات المـوارد البشريـةارتفعت نسبة االرتباط الوظيفي لموظفي القطاع العام من  68 %لعام  2017لتبلغ  74 %لعام  2020متجاوزةمستهدف الرؤية  73.5%لنفس العام
 تحول  8وزارات من قياس األداء الى إدارة األداء تحول  10جهات ضمن مشروع دعم التحول الى الموارد البشرية في الجهات الحكومية االنتهاء من التخطيط االسرتاتيجي للقوى العاملة لعدد من الجهات االنتهاء من تدريب أكرث من ( )24ألف مستفيد ضمان اجتماعي حول المملكة توظيف أكرث من ( )10آالف مستفيد من الضمان االجتماعي وتنفيذ ( )148برنامجا تدرييب اعتماد الحد األدنى االسايس الحتساب المعيشة إطالق خدمات منصة تمكين -تجاوز مستهدف مؤشر نسبة المستفيدين الذين تـم تمكينهم لالستغناء عـن الدعـم

تمكين المواطنين من خالل منظومة
الخدمات االجتماعية

قطاع التنمية

تحسين فعالية وكفاءة الخدمات
االجتماعية

قطاع التنمية

 تجاوز مؤشر (نسبة رضا المستفيدين من الخدمات االجتماعية) لمستهدف النصف الثاني من عام 2020م -موافقة مجلس الوزراء على الالئحة التنظيمية لدور األحداث

تشجيع العمل التطوعي

قطاع التنمية

 “الجائزة الوطنية للعمل التطوعي” و “تطبيق المنصة الوطنية للعمل التطوعي” -تدشين مبادرة تطوع بخربتك

تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها
االجتماعية

قطاع التنمية

 -اكتمال تواجد إدارة للمسؤولية االجتماعية في كافة فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
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برنامج جودة
الحيـــــــــــــــــــــــاة
ُيعــى هــذا الربنامــج بتحســين نمــط حيــاة الفــرد واألســرة وبنــاء
مجتمــع ينعــم افــراده بأســلوب حيــاة متــوازن ،وذلــك مــن
خــال تهيئــة البيئــة الالزمــة لدعــم واســتحداث خيــارات جديدة
تعــزز مشــاركة المواطــن والمقــم فــي األنشــطة الثقافيــة
والرتفيهيــة والرياضيــة الــي تســاهم فــي تعزيــز جــودة حيــاة
الفــرد واألســرة ،كمــا سيســهم تحقيــق أهــداف الربنامــج فــي
وتوليــد العديــد مــن الوظائــف ،وتنويــع النشــاط االقتصــادي
ممــا يســهم فــي تعزيــز مكانــة المــدن الســعودية فــي ترتيــب
أفضــل المــدن العالميــة.
و يوجــد لــدى برنامــج جــودة الحيــاة مؤشــر واحــد و مبــادرة
واحــدة وهمــا :
•مؤشر نسبة الرضا عن الظروف المعيشية للوافدين
•مبــادرة تطويــر الخدمــات المخصصــة للوافديــن و اصــدار
دليــل الخدمــات
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برنامج خدمة
ضيوف الرحمن
إتاحــة الفرصــة ألكــر عــدد ممكــن مــن المســلمين مــن أداء
فريضــة الحــج والعمــرة والزيــارة علــى أكمــل وجــه والعمــل
علــى إثــراء وتعميــق تجربتهــم مــن خــال تهيئــة الحرميــن
الشــريفين ،وتحقيــق رســالة اإلســام العالميــة .وتهيئــة
المواقــع الســياحية والثقافيــة ،وإتاحــة أفضــل الخدمــات
قبــل وأثنــاء وبعــد زيارتهــم مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة
والمشــاعر المقدســة ،وعكس الصورة المشــرقة والحضارية
للمملكــة فــي خدمــة الحرميــن الشــريفين.
وســيمت تضميــن  5مبــادرات ضمــن الخطــة التنفيذيــة
المحدثــة للربنامــج:
•مبــادرة تفعيــل وتنميــة األوقــاف المخصصــة لضيــوف
الرحمــن
•تمكيــن وتنظــم العمــل التطوعــي لضيــوف الرحمــن فــي
مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة
•إعــداد إطــار عــام لحوكمــة مســاهمة القطــاع غــر الربحــي
فــي خدمــة ضيــوف الرحمــن وتنظيمــه
•تفعيــل إســناد الخدمــات الحكوميــة لضيــوف الرحمــن إلــى
القطــاع غــر الربحــي
•تطويــر قــدرات القطــاع غــر الربحــي وتعزيــز التنســيق
والتكا مــل
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
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برنامج تنمية
القدرات البشرية
يهــدف برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية إلــى تحســين
مخرجــات منظومــة التعلــم والتدريــب فــي جميــع مراحلهــا
مــن التعلــم المبكــر وحــى التعلــم والتدريــب المســتمر
مــدى الحيــاة للوصــول إلــى المســتويات العالميــة ،مــن خــال
برامــج تعلــم وتأهيــل وتدريــب تواكــب مســتجدات العصــر
ومتطلباتــه وتتــواءم مــع احتياجــات التنميــة وســوق العمــل
المحلــي والعالمــي المتســارعة والمتجــددة ومتطلبــات
الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،بالشــراكة بيــن جميــع الجهــات
ً
ً
ذات العالقــة محليــا ودوليــا .كمــا يســهم الربنامــج فــي
تطويــر جميــع مكونــات منظومــة التعلــم والتدريــب بمــا فيهــا
المعلميــن والمدربيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس والحوكمــة
وأنظمــة التقويــم والجــودة والمناهــج والمســارات التعليميــة
ّ
والمهنيــة والبيئــة التعليميــة والتدريبيــة لكافــة مراحل التعلمي
والتدريــب لتنســجم مــع التوجهــات الحديثــة والمبتكــرة فــي
مجــاالت التعلــم والتدريــب.

22

التقرير السنوي

ويوجد لدى برنامج تنمية القدرات البشرية المبادرات التالية:
01

تحديد وتصنيف
الطالب ذوي اإلعاقة

05

نماذج القدوة الشبابية
()role-models

02

اشرتاط الخربة العملية
في القطاع الخاص:
الخطوة األولى
06

03

السماح بدوام جزئي وإجازة
غري مدفوعة للموظفين للتعلم
مدى الحياة وريادة األعمال
07

04

العمل المبكر

08

التوعية والتثقيف لتعزيز
التعلم مدى الحياة

مسرعة المهارات
()skills Accelerator

الربنامج الوطين لتحفزي
أصحاب العمل لاللزتام
بتوفري فرص التدريب

10

11

12

وحدة استشراف العرض
والطلب في سوق العمل

الخدمة اإللزامية
للباحثين عن عمل

قسائم التدريب
المدفوعة لألفراد

اإلرشاد المهين
الشامل

13

14

15

برامج اإلرشاد ونقل
الخربات

برنامج تهيئة الموظف
الحكومي المستجد

مبادرة األسرة

09
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برنامج تطوير
القطاع المالي
تطويــر قطــاع مالــي متنــوع وفاعــل ،لدعــم تنميــة االقتصــاد
الوطــي وتنويــع مصــادر دخلــه ،وتحفــز االدخــار والتمويــل
واالســتثمار ،مــن خــال تطويــر وتعميــق مؤسســات القطــاع
المالــي وتطويــر الســوق الماليــة الســعودية لتكويــن ســوقا
ماليــة متقدمــة ،بمــا ال يتعــارض مــع األهــداف االســراتيجية
للحفــاظ علــى اســتقرار ومتانــة القطــاع المالــي.
•يوجــد لــدى الربنامــج مبــادرة مكتملــة وهــي مبــادرة
تطويــر منتجــات مصممــة خصيصــا للفئــات ذات الدخــل
المنخفــض المســندة إلــى بنــك التنميــة االجتماعيــة.
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برنامج االستدامة
الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
يتضمــن برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي مراقبــة واستشــراف األداء
المالــي بهــدف تعظــم اإليــرادات النفطيــة وغــر النفطيــة ورفــع
كفــاءة االنفــاق الحكومــي وإدارة المخاطــر المصاحبــة لذلــك ،مــع
االحتفــاظ باحتياطيــات ماليــة مناســبة وقــدرة عاليــة مســتدامة
ً
علــى االســتدانة مــن األســواق الماليــة المحليــة والدوليــة وفقــا
الســراتيجية الديــن العــام متوســطة المــدى وذلــك لتحقيــق
االســتدامة الماليــة.
•فــي الربــع الرابــع  2020تــم اكتمــال مبادرتيــن من برنامــج التوازن
المالــي :مبــادرة حســاب المواطــن (تحويــات المســتحقين)،
ومبــادرة المقابــل المالــي علــى الوافديــن.
•مبادرة حساب المواطن (التشغيلي) على المسار.

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
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برنامج اإلسكان
يعمــل برنامــج اإلســكان علــى تقديــم الحلــول الســكنية
والخيــارات التمويليــة لتمكيــن األســر الســعودية مــن تملــك
المســاكن المناســبة إمــا بنظــام التملــك أو االنتفــاع ،وفــق
احتياجاتهــم وقدراتهــم الماليــة ،وذلــك بالتــوازي مــع زيــادة
المعــروض مــن الخيــارات الســكنية اليت يمت تنفيذها بأســعار
مناســبة ووقــت أقــل وبجــودة عاليــة ،وتوفــر برامــج ســكنية
متخصصــة للفئــات األشــد حاجــة فــي المجتمــع ،وتطويــر
البيئــة التشــريعية والتنظيميــة لقطــاع اإلســكان لزيــادة األثــر
االقتصــادي منــه وتعزيــز جاذبيتــه للقطــاع الخــاص وتنميــة
المحتــوى المحلــي ،ممــا ُيســهم فــي خلــق الفــرص الوظيفية
فــي القطــاع ،وتعزيــز مشــاركته فــي الناتج المحلــي اإلجمالي
وتساهم الوزارة في الربنامج من خالل المبادرة التالية:
•تشجيع الشركات في المساهمة في اإلسكان
كمسؤولية اجتماعية
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27

الهيكل اإلداري
والتنظيمي

28
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سؤون المراقبين

العمليات الرقابية

االمتثال

العالقات الرقابية
للمنشآت

تطوير الرقاة
ومتابعة األداء

السالمة والصحة
المهنية

تمكين المرآه

تقيمي السياسات

بحوث واحصائيات
سوق العمل

سياسات ومعايري
سوق العمل

اسرتاتيجية العمل

ثقافة وبيئة العمل
واإلرتباط الوظيفي

اسرتاتيجية وتحول
إدارات الموارد البشرية

تنمية وتطوير الكوادر
البشرية

التعلمي المستمر

دراسة الموارد البشرية
التطويرية

إدارة األداء

دعم إدارات الموارد
البشرية

التخطيط االسرتاتيجي
للقوى البشرية

تصنيف وتقيمي
الوظائف

األنظمة واللوائح
الوظيفية

الرواتب والبدالت

إدارة المرافق

المشاريع الهندسية

الوثائق والمحفوظات

الشؤون المالية

الشؤون اإلدارية
والمشرتيات

الموارد البشرية

األداء والتطوير

تخطيط القوى العاملة

االسرتاتيجية والتغري
بالموارد البشرية

التمكين

خدمات الضمان

التدقيق والمراجعة

سياسات المعاشات
والمساعدات الضمانية

قطاع األعمال

استحداث فرص العمل

التوطين في المناطق

مستهدفات التوطين
المتابعة

مسارات التوطين

التصنيف والتعلمي ومعادالت
الشهادات المهنية

االشراف علي العمالة
ومكاتب االستقدام

المالحق العمالية

االستقدام

قياس العمل والجودة

العالقات العمالية

تسوية الخالفات العمالية

إدارة المخاطر العمالية
واألزمات

التطبيقات والقنوات
الرقمية

تطوير حلول األعمال

األمن السرياني

التحليل الذكي ودعم
القرار

أمن المعلومات

تشغيل تقنية المعلومات

التواصل المؤسسي

برنامج حساب المواطن

ابتكار المنتجات وتطوير
الخدمات

تجربة العميل

العناية بالعمالء

فروع الوزارة بالمناطق

رعاية وتمكين األيتام

الرعاية اليومية لألطفال

مراكز التوجية واإلرشاد
األسري

الحماية من العنف
األسري

مكافحة التسول

رعاية األحداث

دعم وتمكين األشخاص
ذوي الهمم

الخدمات االجتماعية
الداعمة

وكالة

رعاية كبار السن

إدارة
وكالة مساعدة

المسؤولية اإلجتماعية

تنمية فرص العمل

اإلشراف الفين

تمكين التوطين
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النظم وتطوير األعمال
شؤون االستقدام

إدارة عامة

التأهيل االجتماعي
األسرة والتوجية االجتماعي

الخدمات المجتمعية

التوطين

الشؤون العمالية

تجربة العميل
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االبحاث والبيانات

التأهيل والتوجية اإلجتماعي
الشؤون العمالية

الشؤون الفنية
الرقابة

التحول الرقمي

السياسات والتشريعات
تطوير وتدريب الموارد البشرية

الخدمات المساندة

التنسيق المجتمعي
السياسات والتعويضات الموارد البشرية

الموارد البشرية
الرقابة وتطوير بيئة العمل

مكتب إدارة المشاريع

الضمان االجتماعي والتمكين
سياسات سوق العمل

مساعد الوزير للخدمات المشرتكة

تنمية المجتمع
تطوير رأس العمل البشري

مكتب المساعد
مكتب النائب

إدارة رأس العمل البشري

التخصيص وإدارة المشاريع
مكتب إدارة المشاريع

مكتب إدارة البيانات

مكتب الوزير
المراجعة الداخلية
الشؤون القانونية

مكتب النائب
تحليل األبحاث

مكتب النائب

إدارة المخاطر والحوكمة وااللزتام

الخارطة التنظيمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
ربيع الثاني  ١٤٤٢ه ،معدل  ١٩جمادى الثاني  ١٤٤٢ه

نائب الوزير للتنمية االجتماعية
نائب الوزير العمل

الشؤون الدولية
المنظمات الدولية
العالقات الثنائية
التواصل الدولي

وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

مكتب إدارة المشاريع
الجودة االجتماعية
اسرتاتيجية القطاعات الفرعية وابتكار
الخدمات

نائب الوزير للخدمة المدنية

االسرتاتيجية وتحقيق الرؤية
اإلسرتاتيجية والتحول
المشاريع المؤسسية
التمزي المؤسسي
إدارة األداء االسرتاتيجي
مكتب تحقيق الرؤية

قطاع العمل

ً
أول :نظرة عامة على سوق العمل
الوضع الراهن- :
أ .سوق العمل بشكل عام:

ً
بلــغ إجمال ــي الق ــوى العامل ــة ف ــي منش ــآت القط ــاع الخـ ــاص حــى نهايــة الربـ ــع الرابـ ــع مـ ــن عـ ــام 2021م ( )8,581,184عامــــا ،شــــكل
العاملــون الســعوديون مــا نســبته ( )22,37%منهــم ،فيمــا شــكل العامليــن غــر الســعوديين مــا نســبته ( ،)77,63%كمــا يظهــر فــي
الشــكل التالــي:

وبمقارنــــة الربــــع الرابــــع مــــن عــــام 2021م بالربــــع نفســه مــــن عــــام 2020م ،يالحــظ ارتفــاع عـــدد القــوى العاملــة غــر الســعودية فـ ــي
القطــــاع الخــــاص بـــــمقدار ( )72,770عامــــل ،فيما ارتفع إجمالــــي القــــوى العاملــة فــي القطـاع الخـاص بمقـدار ( )237,649عامـل ،فـي
ظـــل ارتفــاع عـــدد الســــعوديين العامليــــن فــــي هــــذا القطــــاع بمقــــدار ( )164,879عامــــل بزيــادة تبلــغ ( )1,35%عــن العــام الســابق ،كمــا
فــي الشــكل (.)2

164,879
+1,35

الربع الرابع 2021م

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
2020

8,581,184

1,918,940

6,662,244

% 22,37

شكل ( :)1القطاع الخاص من سوق العمل خالل الربع الرابع عام 2021

ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ

8,343,535

اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

8,581,184

1,754,061

ﺳﻌﻮدي

1,918,940

6,589,474

ﻏﲑ ﺳﻌﻮدي

6,662,244

%21.02

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ

%22,37

237,649
72,770

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
2021

ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ارﺗﻔﺎع اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﲑ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

المصدر :المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،كما أن بيانات العاملين السعوديين للربع الرابع 2021م المذكورة في التقرير تختص بمنشآت القطاع الخاص فقط.

شكل ( )2مقارنة القطاع الخاص من سوق العمل في الربع الرابع بين عامي  2020و2021م
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كمــا يالحــظ االرتف ــاع التدريج ــي المس ــتمر ف ــي نس ــب التوطي ــن خ ــال عـ ــام 2021م ،حيـ ــث ارتفعــت مـ ــن ( )22,75%فـ ــي الربــــع األول
ً
إل ــى ( )23,71%ف ــي نهايــة الربــع الراب ــع؛ عاكســة لجهــود الدولـ ــة فــي دعــم القطــاع الخــاص للحفــاظ علــى الوظائــف ،عــن طريــق برامــج
التوطيــن ،والتوظيــف ،وحــزم الدعــم المقدمــة ،الــي ّأدت لزيــادة ع ــدد الس ــعوديين العاملي ــن ف ــي القطـ ــاع الخـ ــاص خـ ــال العــام
ّ
الحالــي عــن العــام الماضــي ،وبمقارنـ ــة نسـ ــب توطيـ ــن الوظائـ ــف فـ ــي األعـ ــوام الخمــس الماضيـ ــة ،يتضــح نجــاح برام ــج ومبـــادرات
ال ــوزارة ف ــي رفعهــا منــذ ع ــام 2017م ،ب ــل وتحقي ــق نس ــبة توطي ــن ه ــي األعل ــى من ــذ ذلــك العــام؛ حيــث ارتفعــت نس ــبة التوطيــن مـــن
( )17,12%فــي عــام 2017م لتص ــل إل ــى ( )22,37%ف ــي ع ــام 2021م ،كمــا يظهــر فــي الشــكل (.)4
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8215813
7715965
6662244

8000000

7055085
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7000000
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1918940

1754061

1835154

1718452

1697456

2000000
1000000

22.37

19.59
 2021م

19.21
 2020م

 2019م

17.12

 2018م

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﻳﺎدة

شكل ( )4التغري في نسب التوطين خالل السنوات الخمس الماضية
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17.12

0

 2017م

ﻏﲑ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ

ب .الذكور واإلناث العاملين في القطاع الخاص:

ً
بلــغ عــدد الســعوديين علــى رأس العمــل فــي القطــاع الخــاص حــى نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 2021م ( )1,918,940عامــا ،نســبة الذكــور
منهــم ( )64,1%واإلناث (.)35,9%

ج .التوزيع الجغرافي للعاملين في القطاع الخاص:
يشــكل العاملــون (ســعوديين ،وغــر ســعوديين) فــــي القطــــاع الخــــاص بمنطقــــة الريــــاض مــا نســبته ( )39,78%مــن إجمالــي العامليــن
فــي المملكــة ،بعــدد ( )3,413,598عامــل ،تليهــــا منطقــة مكــة المكرمــة بــــ ( )1,690,968عامــل يشــكلون مــا نســبته ( ،)19,71%ثــم المنطقــة
الشــرقية بعــــدد ( )1,664,053عامل يشــكلون ما نســبته ( )19,39%مــــن إجمالــــي العامليـــن فـــي القطـــاع الخـــاص بالمملك ــة ،فيم ــا يبل ــغ
نصيـــب بقيـــة مناطـــق المملكة ( )21,12%مـــن إجمالــــي العامليــــن فــــي القطــــاع الخــاص وبعــدد إجمالــي قــــدره ( )1,812,565عامل ،كما
ّ
يبيــن الشــكل (.)5
ّأمــا بالنســبة للعامليــن (الســعوديين) فــي القطــاع الخــاص فــإن غالبيتهــم يعملــون فــي المنطقــة الشــرقية بنســبة ( ،)27.70%تليهــا
ّ
منطقــي الريــاض ومكــة المكرمــة بنســب ( )23.47%و( )23.20%علــى التوالــي ،كمــا يتضــح فــي الشــكل (.)6
وتتفــاوت القطاعــات االقتصاديــة حســب تصنيــف « االيــزك  »4مــن حيــث عــدد العامليــن ،حيــث يســتحوذ قطــاع التشــييد علــى الحصــة
األكــر مــن العامليــن ،بعــدد ( )2,166,822عامــل ،ونســبة ( )25.25 %مــن إجمالــي عــدد العامليــن فــي القطــاع الخــاص ،يليــه قطــاع
تجــارة الجملــة والتجزئــة وإصــاح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات الناريــة ،بنســبة ( ) 17.51%وعــدد ( )1,502,741عامــل ،األمــر الــذي
ينطبــق علــى نســب التوطيــن بيــن القطاعــات؛ حيــث تتفــاوت ولكــن بعكــس الرتتيــب بيــن القطاعيــن الســابقين؛ فيتصــدر قطــاع تجــارة
الجملــة والتجزئــة وإصــاح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات الناريــة بنســبة ( ،)19.28%يليــه قطــاع التشــييد بنســبة توطيــن تبلــغ
( ،)16.08%فيمــا تراجــع نشــاط قطــاع التعلــم إلــى نســبة (.)3.87%
ُ
وتعـ ّـد قطاعــات (تجــارة الجملــة والتجزئــة وإصــاح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات الناريــة ،والتشــييد ،والخدمــات اإلداريــة،
وخدمــات الدعــم ،والصناعــات التحويليــة ،وخدمــات اإلقامــة والطعــام ،والنقــل والتخزيــن ،والتعديــن واســتغالل المحاجــر) ،أقــدر
قطاعــات االقتصــاد علــى خلــق فــرص العمــل ،باإلضافــة لجاذبيتهــا للعامــل الســعودي؛ لــــذا تبــذل الــــوزارة جهـ ـ ً
ـودا كبــرة فــي توطيـ ــن
هــذه القطاعــات؛ مـــن خـــال برامـــج التوظيـــف القطاعــي ،والتوطيــــن المناطقـــي ،وتوطيــن منافـــذ البيـــع.
وتوضــح الرســوم البيانيــة التاليــة حجــم ســوق العمــل حســب المناطــق اإلداريــة ،وتوزيــع العامليــن الســعوديين علــى المناطــق اإلداريــة،
ونســب التوطيــن حســب القطاعــات االقتصاديــة:
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
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اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
% 19.39

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
% 14.60

اﻟﺮﻳﺎض
% 23.47

د .حركة التوظيف الربعية للسعوديين في سوق العمل:
بلــــغ إجمالــــي المشــــركين فــــي نظــــام التأمينــــات االجتماعيــــة مــــن الســــعوديين حىت نهاية الربع الرابــع من عـ ــام 2021م ()1,918,940
عامــــل ،بزيــادة ( )90,199عامــــل عــن الربــــع الثالــــث مــــن نفــس العــام ،وباالطــاع علــى تفاصيـــل حركـــة اشــراك الســعوديين ف ــي نظ ــام
التأمينـــات االجتماعيـــة لــكل ربــع مـــن عـــام 2021م ،ومقارنــة األربــاع ببعضهــا ،يالحــظ انخفــاض عــدد الســعوديين فــي القطــاع الخــاص
فــي الربــع الثانــي بمقــدار ( )60,182عامــل ،ومــن بعدهــا اســتأنف االرتفــاع ،كمــا ّ
يبيــن الشــكل (:)8

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
% 19.71

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
% 23.20

اﻟﺮﻳﺎض
% 39.78

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
% 21.12

اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
% 27.70

شكل( )6توزيع العاملين السعوديين حسب المنطقة

شكل رقم ( )5حجم سوق العمل للمناطق اإلدارية

اﻟﺘﻌﻠﲓ
3.87%

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ
8.60%
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
11.20%

اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
16.08%

اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺤﺎﺟﺮ
5.08%

2,500,000
1,918,940

1,828,741

1,229,817

1,192,100

689,123

636,641

1,861,496

1,766,494
1,162,775

2,000,000
1,500,000

1,159,680

1,000,000

701,816

603,719

500,000
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
3.57%
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
3.31%

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
3.29%

0
اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺜﺎﻧﻲ

أﻧﺸﻄﺔ ﺻﺤﺔ اﻻﻧﺴﺎن واﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
5.14%
ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ وإﺻﻼح
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ذات اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت
واﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ
19.28%

أﻧﺸﻄﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﻗﺎﻣﺔ واﻟﻄﻌﺎم
6.70%
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
أﺧﺮى
9.34%

اﻷول
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

رﺟﺎل

ﻧﺴﺎء

شكل ( )8تغري حركة توظيف السعوديين في القطاع الخاص من سوق العمل

4.54%

شكل ( )7نسب التوطين حسب القطاعات االقتصادية
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ً
ثانيا :اسرتاتيجية سوق العمل السعودي
ُ
طـ ِّـورت اســراتيجية ســوق العمــل الســعودي بمنهجيــة تشــاركية؛ عــن طريــق ورش عمــل مشــركة مــع الجهــات الحكوميــة ،والقطــاع
الخــاص ،عــاوة علــى تحليــل ودراســة ســوق العمــل ،واالســتعانة بأفضــل التجــارب العالميــة ،وقــد عمــدت االســراتيجية إلــى إحــداث
وحــزم مــن المبــادرات
إصالحــات جذريــة فــي ســوق العمــل بشــقيه (العــام ،الخــاص)؛ مــن خــال إطــار منهجــي لإلصالحــات الممكنــةِ ،
ً
ً
متدرجــة المــدى (قصــر ،ومتوســط ،وطويــل) ،ونظــام حوكمــة شــامل ُص ِّمــم اســتجابة للتغــرات فــي ســوق العمــل ،وتمكينــا للتنفيــذ
الفعــال للقــرارات المتعلقــة بالسياســات ،وأخـ ًـرا ،بنيــة تحتيــة ومعلوماتيــة.
تهــدف االســراتيجية إلــى زيــادة معــدل المشــاركة االقتصاديــة ،ورفــع المهــارات واإلنتاجيــة ،وتحســين كفــاءة ســوق العمــل ،وتحفــز
الطلــب علــى األيــدي العاملــة ،وخلــق فــرص العمــل بالشــراكة مــع الجهــات المشــرفة علــى القطاعــات وبرامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة
2030م ،للوصــول بســوق العمــل الســعودي إلــى مصــاف األســواق العالميــة ،وهــي بذلــك تتفــق مــع أهــداف رؤيــة المملكــة 2030م
فيمــا يتعلــق بســوق العمــل ،الــي مــن أهمهــا( :زيــادة جاذبيــة ســوق العمــل للمواهــب والقــدرات المحليــة والعالميــة ،وتوفــر فــرص
ُ ِّ
عمــل ُمنتجــة وحيــاة كريمــة للمواطنيــن تعــزز االنتقــال القتصــاد متنــوع ومزدهــر يتجــاوز تحديــات اليــوم والمســتقبل).
وتحتــوي االســراتيجية علــى ( )25مبــادرة ،خمــس مبــادرات لــكل مــن (ظــروف العمــل ،والمهــارات ،والقــم) ،وثــاث مبــادرات لــكل مــن
(البنيــة التحتيــة والمعلوماتيــة ،وتنشــيط ســوق العمــل ،واالســتقدام ،ومنظومــة التوظيــف) ،ومبادرتيــن لمنــاخ النمــو واالســتثمار،
ُ
ّ ً
ً
متضمنــة محــاور رئيســية
ومبــادرة واحــدة للحوكمــة ،طـ ِّـورت هــذه المبــادرات علــى ثــاث مراحــل وفقــا ألفضــل الممارســات الدوليــة،
لإلصــاح ،ومســتهدفات مرحليــة ،علــى الشــكل التالــي:
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محاور اإلصالح

الهدف

تطوير القطاعات االقتصادية،
والمناطق ،وتشجيع المنشآت
مناخ النمو واالستثمار
الصغرية والمتوسطة ،وجذب
االستثمار األجنيب

الوضع
الحالي

المستهدف
في 2025

المستهدف
في 2030

نسبة مشاركة المنشآت الصغرية
والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي

% 25

% 30

% 35

نسبة تدفق االستثمار األجنيب في الناتج
المحلي اإلجمالي

% 0.54

%3

% 5.7

متوسط فرق األجور للسعوديين في القطاع
العام مقابل القطاع الخاص

% 28

% 18

%5

المؤشر

ظروف العمل

تحسين بيئة العمل والتعاقد

منظومة التوظيف

معدل السعوديين الذين يمت توظيفهم من
خالل القنوات إلى إجمالي العاطلين عن
تطوير عملية التوفيق بين الباحثين العمل في السنة
عن عمل وأصحاب العمل
نسبة المتعطلين عن العمل ألقل من  3أشهر

تنشيط سوق العمل

تيسري مشاركة المواطنين بجميع
فئاتهم

نسبة مشاركة المواطنين

المهارات والقمي

مواءمة المهارات والقمي مع
احتياجات السوق الحالية
والمستقبلية

االستقدام

استقطاب الكفاءات والمواهب
وسد فجوة متطلبات السوق

% 5.7

% 9.6

% 16

% 19

% 32

% 45

% 45.5

% 53

% 60

الرتتيب في مؤشر رأس المال البشري

82

47

37

نسبة العاملين الوافدين ذوي المهارات
العالية

%5

%7

% 15

ترتيب المملكة في مؤشر استقطاب
المواهب

36

25

20
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ً
ثالثا :مبادرات ما بعد جائحة كورونا
ً
أطلقــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة الكثــر مــن المبــادرات تخفيفــا لوطــأة جائحــة كورونــا علــى القطــاع الخــاص،
ً
ودعمــا لتوظيــف المواطنيــن خاللهــا ،واســتمرت العديــد مــن المبــادرات رغــم التعافــي التدريجــي لقطاعــات ســوق العمــل مــن آثــار
الجائحــة ،منهــا:
ً
1 .إتاحة إعارة العاملين عرب برنامج أجري عوضا عن االستقدام.
2 .إقــرار إجــراءات للتعامــل مــع الموظفيــن غــر المحصنيــن مــن فايــروس كورونــا :نصــت علــى ضــرورة الــزام كافــة منشــآت القطــاع
الربحــي بشــرط الحصــول علــى اللقــاح لدخولهــا.
ً
3 .إتاحة العمل عن بعد في المملكة :تمكينا الستمرارية العمل رغم وجود الجائحة.
4 .إتاحة العمل المرن :الذي ُي ّ
طبق بواسطة عقود بين الشركات والعاملين فيها
5 .برنامج العمل الحر :لتمكين الطاقات الوطنية ،ودعم الباحثين عن فرص دخل إضافية ،والعاملين لحسابهم الخاص.
6 .إعفاء المنشآت الصغرية من دفع المقابل المالي.
7 .االحتساب الفوري للموظفين السعوديين في القطاع الخاص :تحولت هذه المبادرة إلى سياسة.
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ً
رابعا :سياسات سوق العمل
تعمــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ضمــن منظومــة متكاملــة لتحقيــق رؤيــة المملكــة الهادفــة لجعــل ســوق العمــل
بيئــة اســتثمارية مناســبة وجاذبــة؛ ممــا ســيؤدي لرفــع حجــم القــوى العاملــة وخلــق الوظائــف وتنميــة االقتصــاد.
ولتحقيــق هــذه المســتهدفات عملــت الــوزارة علــى مراجعــة السياســات الحاليــة والتقيمي المســتمر ألثرهــا لضمان فعاليتهــا في تعزيز
تنافســية وجاذبيــة ســوق العمــل الســعودي بمــا يتوافــق مــع رؤيــة  2030واألهــداف االســراتيجية لــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة ،كمــا أصــدرت الــوزارة العديــد مــن السياســات والتشــريعات وأجــرت التعديــات الالزمــة علــى األنظمــة ممــا ســاعد بشــكل
كبــر فــي زيــادة نســبة التوطيــن فــي القطــاع الخــاص؛ حيــث وصــل عددهــم ألول مــرة إلــى أكــر مــن ( )1.9مليــون مواطــن.
وفيما يلي تفصيل الجهود ذات العالقة بسياسات وإحصائيات سوق العمل:
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أ .التشريعات اإلضافية لتحسين وتنظمي سوق العمل:
عملــت الــوزارة علــى مراجعــة شــاملة لنظــام العمــل؛ لتكفــل حــق العمــال فــي العمــل الالئــق ،وتســاهم فــي تطبيــق المبــادئ العادلــة فــي
ُالتعامــل مــع قضايــا شــؤون العمــل والعمــال ،وتواكــب الــدول المتقدمــة فــي التشــريعات العماليــة؛ وعليــه ترتقــي بســوق العمــل عامة.
أطلــق علــى هــذه المراجعــة (مشــروع تعديــات نظــام العمــل) ،وتضمنــت مشــاورة ثالثيــة مــع األطــراف الثالثــة فــي ســوق العمــل:
(الحكومــة ،وأصحــاب العمــل ،والعمــال)؛ لتقريــب وجهــات النظــر ،باعتبــار أن تطويــر ســوق العمــل ومواجهــة تحديــات المنافســة
العالميــة مســؤولية مشــركة ،ونتــج عــن هــذه المراجعــة؛ اقــراح تعديــل ( )48مــادة مــن نظــام العمــل ،لعــدة أهــداف مــن ضمنهــا :دعــم
تطويــر األنظمــة للوصــول لســوق عمــل متوائــم ،ودعــم القطاعــات اإلنتاجيــة والخدميــة ،وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة ُ
المحـ ّـددة
فــي وثيقــة رؤيــة المملكــة 2030م ،باإلضافــة لدعــم خلــق الوظائــف للســكان عامــة وللمواطنيــن خاصــة ،وتمكيــن المــرأة وزيــادة نســبة
ً
توظيفهــا ،وتحســين بيئــة العمــل ،وأخــرا ،توطيــن الوظائــف الموجــودة مســبقا.

ب  .إطالق برنامج نطاقات “المطور”:

ّ
دشــنت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة برنامــج نطاقــات “المطــور” الــذي ُيعــد مــن أهــم دعائــم مبــادرات التحــول
االســراتيجي للــوزارة ،متماشـ ًـيا مــع اســراتيجية ســوق العمــل.
ويهــدف برنامــج نطاقــات «المطــور» لتطويــر ورفــع كفــاءة ســوق العمــل؛ مــن أجل توفــر وظائف الئقة وجاذبــة للمواطنيــن والمواطنات،
وزيــادة مســاهمة الســعوديين فــي القطــاع الخــاص ،وذلــك مــن خــال؛ تقديــم خطــة توطيــن واضحــة تســتمر لثــاث ســنوات؛ تزيــد
االســتقرار التنظيمــي لــدى المنشــآت ،وتســاعد منشــآت القطــاع الخــاص علــى االلــزام بنســب التوطيــن ،وتســاهم بشــكل كبــر فــي
ً
جعــل العالقــة بيــن حجــم المنشــأة ونســبة التوطيــن الخاصــة بهــا أكــر توافقــا ،وقــد قامــت الــوزارة بعقــد حوالــي  30ورشــة عمــل ألكــر
مــن  70ممثــل للقطاعيــن العــام والخــاص بمختلــف المجــاالت؛ بهــدف توعيتهــم بربنامــج نطاقــات “المطــور”.
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جـ  .إصدار القرارات واألدلة اإلجرائية:
أصــدرت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة العديــد مــن القــرارات واألدلــة اإلجرائيــة؛ لالرتقــاء بســوق العمــل وتحقيــق أهدافهــا
االســراتيجية ،وأهــداف رؤيــة  2030التنمويــة ،مــن زيــادة فــي خلــق الوظائــف ،ورفــع نســب التوطيــن ،وتحســين بيئــة العمــل.
ّ
جدول يوضح قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية واألدلة اإلجرائية الصادرة عنها خالل عام 2021م:
رقم القرار

تاريخه

تاريخ تطبيق القرار

ملخص القرار
تعديل قرار جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها

92768

 1442/5/5ه

 1442/5/5هـ

قرار توطين مهن التسويق  +الدليل اإلجرائي

57818

 1443/3/18ه

حسب المدد المحددة في القرار

قرار توطين المهن الصحية (المختربات الطبية ،األشعة ،العالج الطبيعي ،التغذية العالجية)  +الدليل اإلجرائي

48116

 1443/3/5ه

 1443/3/5هـ

قرار توطين المهن اإلدارية المساندة (الرتجمة ،السكرتارية ،أمناء المخزون ،إدخال البيانات)  +الدليل اإلجرائي

52764

 1443/3/11هـ

 1443/10/7هـ

قرار توطين قطاع األجهزة الطبية  +الدليل اإلجرائي

48081

 1443/3/5هـ

 1443/3/5هـ

اشرتاط حصول العاملين بمنافذ البيع في نشاط الذهب والمجوهرات على رخصة عمل مهنية وفق الضوابط المشار إليها بالقرار

230530

 1442/12/29هـ

 1443/6/1هـ

قرار توطين مهن االستشارات القانونية  +الدليل اإلجرائي

212607

 1442/11/21هـ

المرحلة األولى  1443/5/26ه
والمرحلة الثانية  1444/5/26ه

قرار قصر العمل على السعوديين في نشاط السينما ودور العرض السينمائية  +الدليل اإلجرائي

212560

 1442/11/24هـ

المرحلة األولى  1443/2/8ه
والمرحلة الثانية  1443/7/1ه

قرار توطين األنشطة والمهن العقارية  +الدليل اإلجرائي

212535

 1442/11/24هـ

 1443/2/24هـ

قرار توطين نشاط التخليص الجمركي ومهنه  +الدليل اإلجرائي

212497

 1442/11/24هـ

 1443/5/26هـ

قرار توطين مدارس تعلمي قيادة المركبات  +الدليل اإلجرائي

212519

 1442/11/24هـ

 1443/5/26ه

قرار توطين المهن الفنية الهندسية  +الدليل اإلجرائي

212490

 1442/11/24هـ

 1443/5/26هـ
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رقم القرار

تاريخه

تاريخ تطبيق القرار

توطين المجمعات التجارية المغلقة والموالت  +الدليل اإلجرائي

159986

 1442/8/25ه

بعد  120يوم من تاريخ نشره

توطين أنشطة المطاعم والمقاهي  +الدليل اإلجرائي

160045

 1442/8/25ه

 1443/2/25ه

توطين التموينات واألسواق المركزية  +الدليل اإلجرائي

160008

 1442/8/25ه

 1443/2/8ه

الموافقة على ضوابط ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين وتقديم الخدمات العمالية الوطنية المؤقتة

179196

 1442/9/24ه

 1442/9/24ه

توطين قطاع التعلمي العام األهلي (المدارس األهلية ،المدارس العالمية)

179141

 1442/9/24ه

 1443/1/21ه

اعتماد برنامج نطاقات المطور

182495

 1442/10/11ه

 1443/4/26ه

الموافقة على الدليل اإلجرائي للسالمة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض ألشعة الشمس واإلجهاد الحراري

196086

 1442/10/29ه

 1442/10/29ه

ً
تعديل القرار الوزاري رقم ( )120453وتاريخ  ،28/12/1438تعديل أوال :تعريف العمل عن بعد.

101329

 1442/6/01ه

 1442/6/1ه

تنظمي المنصات اإللكرتونية التشاركية  +الدليل اإلجرائي

105576

 1442/6/7ه

بعد  180يوم من تاريخ نشره

اعتماد عقد االرتباط في مجال التوسط إلرسال العمالة المزنلية

106360

 1442/6/8ه

 2021/5/1م

قصر العمل في مهن ووظائف خدمة العمالء للعاملين بنظام العمل عن بعد على السعوديين من خالل التعاقد  +الدليل اإلجرائي

112203

 1442/6/18ه

بعد  180يوم من تاريخ صدور القرار

تعديل الملحق الرابع من الالئحة التنفيذية لنظام العمل (قواعد ممارسة نشاط االستقدام وتقديم الخدمات العمالية)

136241

 1442/7/19ه

حسب المدد المحددة في القرار

تنظمي عملية تحصيل الغرامات

138192

 1442/7/23ه

 1442/7/23ه

الموافقة على اعتماد اجتياز الفحص المهين للعمالة المهنية الراغبة في القدوم إلى المملكة كمتطلب أسايس إلصدار تأشرية

137860

 1442/7/23ه

 1442/11/21ه
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عــاوة علــى ذلــك أصــدر مجلــس الــوزراء القــرار رقــم ( )325وتاريــخ 13/6/1442هـــ ،القاضــي بتجزئــة المقابــل المالــي ،ورخــص العمــل،
ً
ورخــص اإلقامــة ،والرســوم الخاصــة باســتخراج االقامــات؛ ً
دعمــا لمنشــآت القطــاع الخــاص وتخفيفــا ألعبائهــا الماليــة ،وقــد اســتفاد
مــن القــرار بعــد تطبيقــه أكــر مــن  80ألــف منشــأة؛ اســتعانت بــه فــي اســتخراج أكــر مــن ( )184ألــف رخصــة عمــل.

د .تقيمي السياسات:
تقــوم وكالــة سياســات ســوق العمــل بــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بعمــل تقيــم دوري للسياســات الصــادرة عــن
ُ
الــوزارة؛ لمعرفــة آثارهــا علــى ســوق العمــل .وتنجــز عمليــة تقيــم السياســات علــى عــدة مراحــل :تبــدأ بوضــع تعريــف ووصــف للسياســة
يشــمل تحديــد مــا إذا كانــت سياســة جديــدة أو معدلــة مــع تحديــد أهــداف السياســة ،وتنتهــي بقيــاس أثرهــا،

هـ .الحوار الوطين:
أقامــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة منتــدى الحــوار االجتماعــي الحــادي عشــر يــوم األربعــاء الثامــن مــن ديســمرب عــام
2021م ألطــراف ســوق العمــل الثالثــة (الحكومــة ،أصحــاب العمــل ،العمــال) ،وتضمــن المنتــدى عقــد  6ورش عمــل تحضرييــة بمشــاركة
األطــراف الثالثــة فــي الفــرة مــا بيــن (شــهر ينايــر إلــى شــهر ســبتمرب مــن عــام 2021م) ،باإلضافــة لعقــد دورة تدريبيــة بمشــاركة األطــراف
الثالثــة تحــت إشــراف منظمــة العمــل الدوليــة بعنــوان (تعزيــز آليــات الحــوار االجتماعــي فــي المملكــة).
كمــا قامــت الــوزارة بتنظــم رحلــة إلــى دولــة الربتغــال تحــت إشــراف منظمــة العمــل الدوليــة ألطــراف ســوق العمــل الثالثــة؛ بهــدف نقــل
المعرفــة حيــال تعزيــز آليــات الحــوار االجتماعــي وذلــك فــي الفــرة مــا بيــن ( 16-22ديســمرب) ،عــاوة علــى ذلــك ،دعمــت الــوزارة اللجــان
الوطنيــة باتحــاد الغــرف الســعودية (لجنــة اإلقامــة واإلعاشــة ،لجنــة المهــن االستشــارية ،لجنــة الرتفيــه والتســلية) بخصــوص التحديــات
الــي تواجههــم ،أخــرا ،تعمــل الــوزارة علــى توقيــع اتفاقيــة مــع الهيئــة العامــة لدعــم المنشــآت الصغــرة والمتوســطة تتضمــن عــدد
مــن المبــادرات.
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و .تطوير العمل اإلحصائي والتحليلي والبحيث في الوزارة:
تحــرص وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة علــى دعــم قراراتهــا بالدراســات والبيانــات واإلحصــاءات ،وتســعى لبنــاء السياســات
والتشــريعات علــى األدلــة والرباهيــن ،ومــن هــذا المنطلــق عملــت الــوزارة علــى التالــي:

 01بناء األنظمة الرقمية وشاشات التحكم لالطالع على سري سوق العمل ،ومنها ما يلي:
 - 1.1بناء مؤشرات نظام العمل
ُّ
هــو أحــد المشــاريع الرئيســية والمهمــة لصانــع القــرار؛ حيــث ســيوفر مؤشــرات متكاملــة لســوق العمــل مــع الرتكــز علــى المؤشــرات
اإلحصائيــة ،بالتالــي ،سيســاعد علــى تحليــل ســوق العمــل الســعودي ،ويوفــر آليــة لتبــادل المعلومــات اإلحصائيــة ،والتنســيق بيــن الجهــات
الفاعلــة والمؤسســات المختلفــة الــي تنتــج وتســتخدم معلومــات ســوق العمــل ،وهــي( :الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،والمؤسســة العامــة
للتأمينــات االجتماعيــة ،وصنــدوق المــوارد البشــرية “هــدف” ،ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة) ،عــاوة علــى ذلــك ،مــن أهدافــه
تحســين الصــورة الذهنيــة عــن المملكــة العربيــة الســعودية؛ عــن طريــق نشــر مؤشــرات ســوق العمــل الســعودي فــي منصــة منظمــة العمــل
الدوليــة .
 - 1.2تطوير شاشات تحكم لبيانات سوق العمل ،كما يلي:
•لوحة قياس جدية الباحثين عن عمل.
•مؤشرات التحصين لموظفي القطاعين العام والخاص.
•لوحــة قيــاس موائمــة مخرجــات التعلــم مــع ســوق العمــل (توظيــف الخريجيــن ،والهجــرة الداخليــة للخريجيــن ،والخصائــص التعليميــة
بتفاصيلهــا للخريجيــن ،والخصائــص العلميــة للملتحقيــن بســوق العمــل).
•لوحــة الباحثيــن عــن عمــل (التوزيــع الديموغرافــي ،والتوزيــع بنــاء علــى الخصائــص التعليميــة ،والفرتة الزمنيــة للبحث عن عمل ،وســنوات
الخــرة لمــن ســبق لهــم العمل).
•لوحة الملتحقين بسوق العمل (تركيبة سوق العمل ،وديناميكية سوق العمل ،وتشغيل الشباب والنساء في سوق العمل).

 02بناء التقارير الدورية التحليلية لسوق العمل
 - 2.1تقارير سوق العمل الخاص
تقــوم الــوزارة ببنــاء تقاريــر شــهرية لبيانــات ســوق العمــل الســعودي الصــادرة عــن المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة؛ لمتابعــة
أعــداد العامليــن بشــكل عــام ،ومعــدالت نمــو أعــداد العامليــن الســعوديين والوافديــن بيــن مختلــف األنشــطة االقتصاديــة والمناطــق اإلداريــة،
وأعــداد الداخليــن والخارجيــن مــن ســوق العمــل فــي القطــاع الخــاص.
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 - 2.2التقارير اإلحصائية لسوق العمل
ُ ّ
ً
تحلــل الــوزارة نتائــج مســح القــوى العاملــة الصــادر عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء ربعيــا ،مــن حيــث أبــرز معالــم نشــرة ســوق العمــل،
والمالحظــات علــى منهجيــة وتنفيــذ المســح ،باإلضافــة لمقارنــة نتائــج المســح الحالــي بالســابق.
 - 2.3تقارير البطالة الدورية
ً
تعمل الوزارة على احتساب وتوقع معدالت البطالة احصائيا بهدف وضع الحلول المالئمة لمعالجتها.
 - 2.4التقارير والمؤشرات العالمية
تعمــل الــوزارة دوريــا علــى تحليــات شــاملة ألهــم التقاريــر الدوليــة المتعلقــة بســوق العمــل وتعمــل علــى تحليــل مؤشــراتها بهــدف
التعــرف علــى نقــاط القــوة والضعــف ،والعمــل علــى ربطهــا مــع مبــادرات الــوزارة ،ووضــع السياســات والربامــج الجديــدة الــي تدعــم
رفــع درجــة المملكــة فــي المؤشــرات العالميــة.

 03عقــد الشــراكات الفاعلــة مــع الجهــات المشــرفة علــى قطاعــات العمــل المختلفــة ،والجهات مالكــة البيانات
واإلحصاءات
عقــدت الــوزارة العديــد مــن الشــراكات الفاعلــة مــع الجهــات المشــرفة علــى قطاعــات العمــل المختلفــة ،والجهــات مالكــة
البيانــات واإلحصــاءات؛ بهــدف خلــق نظــام متكامــل لرصــد ســوق العمــل وتطويــره ،وقــد نتــج عــن هــذه الشــراكات عــدد مــن المشــاريع
الــي تتنبــأ بديناميكيــة ســوق العمــل والداخليــن والخارجيــن فيــه مــع عــدد مــن الجهــات الحكوميــة ،وتهــدف الشــراكات لتحقيــق
المســتهدفات التاليــة:
•تطويــر نظــرة تفصيليــة لديناميكيــة ســوق العمــل :عــن طريــق بنــاء مؤشــرات وإجــراء تحليــات حــول ســوق العمــل ،وأعــداد
الوظائــف ،والعوامــل المؤثــرة ،وتحليــل ســلوك المؤسســات ،وأثــر السياســات ،عــاوة علــى الخصائــص والرتكيبــة الديموغرافيــة
للمشــتغلين ومؤهالتهــم.
•دعــم صياغــة وتقيــم سياســات ســوق العمــل :باســتخدام تحليــات تشــمل الوضــع الحالــي ،وتحليــات لســلوك وخصائــص
المؤسســات ،والموظفيــن ،والعوامــل المؤثــرة ،مثــل :معــدالت التســرب الوظيفــي ،والمزايــا الماليــة ،وبيئــة العمــل ،وغريهــا.
•المســاهمة فــي رفــع نســب توظيــف الســعوديين :باالســتعانة بتحليــات حــول حجــم الطلــب المتوقــع علــى الوظائــف للســنوات
القادمــة ،وتحليــل وربــط ســمات الوظائــف الحاليــة بخصائــص ومؤهــات الموظفيــن الحاليين.
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ي  -الدراسات المكتبية والمقارنات المعيارية لسوق العمل
تحــرص الــوزارة علــى إنجــاز دراســات مكتبيــة مســتندة علــى األبحــاث المنشــورة وأحــدث النظريــات العلميــة ،باإلضافــة للمقارنــات المعياريــة
للممارســات الدوليــة المثلــى ،قبــل صياغــة أو تطويــر أي سياســة مــن سياســات العمــل ،عــاوة علــى دراســة األنظمــة والسياســات ذات
ً ّ
العالقــة ،ومــن أبــرز مــا أنجزتــه الــوزارة هــذه الســنة؛ دراســة األنظمــة والسياســات الــي تحـ ّـدد وتمنــع صراحــة التميــز وتعــزز المســاواة فــي
المعاملــة فــي االســتخدام والمهنــة.

ك -تقمي السياسات:

ُ
تقــوم الــوزارة بعمــل تقيــم دوري للسياســات الصــادرة عــن الــوزارة؛ لمعرفــة آثارهــا علــى ســوق العمــل ،وتنجــز عمليــة تقيــم
السياســات علــى عــدة مراحــل :تبــدأ بوضــع تعريــف ووصــف للسياســة يشــمل تحديــد مــا إذا كانــت سياســة جديــدة أو معدلــة مــع
تحديــد أهــداف السياســة ،وتنتهــي بقيــاس أثرهــا

مراحل تقيمي السياسات

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

تعريف السياسة

تحديد مصادر البيانات

دمج البيانات

أهداف السياسة

جمع البيانات الداخلية

اختبار الفرضيات

وضع الفرضيات

جمع البيانات الخارجية

اعداد التقرير
ووضع التوصيات

وضع مؤشرات األداء

اعداد االستبيانات

تحديث التقرير

(إن تطلب ذلك)

ً
وعلى سبيل المثال ال الحصر تم تقيمي سياسة أثر اإلعفاء من المقابل المالي للمنشآت ذات التسع عمال فأقل؛ تخفيفا ألثر جائحة
كورونا .وسياسة التوطين الموازي وسياسة االحتساب الفوري في برنامج نطاقات وسياسة رفع الحد األدنى لألجور لالحتساب
في برنامج نطاقات.
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ً
خامسا :برامج التوطين والتوظيف
إن موضــوع التوطيــن والتوظيــف فــي غايــة األهميــة ويقــع علــى رأس قائمــة أولويــات الــوزارة وذلــك للعمــل علــى خفــض اعــداد الباحثيــن
عــن عمــل الجاديــن ولذلــك تعمــل الــوزارة بشــكل مســتمر علــى تحليــل المهــن و األنشــطة فــي ســوق العمــل وتحديــد فــرص التوطيــن
المناســبة والمالئمــة لتمكيــن الباحثيــن عــن عمــل مــن الدخــول لســوق العمــل وتوفــر الحوافــز والدعــم المطلــوب لهــم وللمنشــآت ،حيــث
تعمــل الــوزارة فــي ملــف التوطيــن علــى عــدة محــاور وهــي توطيــن األنشــطة الســتيعاب عــدد كبــر مــن الباحثيــن عــن عمــل وتوطيــن المهــن
ويســتهدف توظيــف أصحــاب التخصصــات النوعيــة وتوطيــن المناطــق الــذي يركــز علــى المــز النســبية للمناطــق والموائمــة مــع خصائــص
ومؤهــات الباحثيــن عــن عمــل فــي كل منطقــة :وذلــك مــن خــال دراســة المهــن المســتهدفة وإنشــاء مجموعــات مهنيــة وموائمتهــا مــع
اعــداد الباحثيــن عــن عمــل؛ وتحديــد نســبة التوطيــن بالمواءمــة مــا بيــن الطلــب “الفــرص فــي ســوق العمــل» والعــرض «الخريجيــن والباحثيــن
عــن عمــل” وبنــاء علــى ذلــك يــم تحديــد الفــرص وإطــاق قــرارات التوطيــن بعــد الموائمــة مــع الجهــات االشــرافيه والقطــاع الخــاص.
ولذلــك قامــت الــوزارة بدراســة ســوق العمــل وتحليلــه والموائمــة بيــن العــرض والطلــب بعــد التوافــق مــع الجهــات الشــريكة مــن خــال
ورش عمــل واجتماعــات مكثفــة ،إليجــاد فــرص عمــل الئقــة للمواطنيــن فــي القطــاع الخــاص ،نتــج عنهــا إطــاق عــدد مــن قــرارات التوطيــن
لألنشــطة أو المهــن النوعيــة فــي األعــوام الســابقة ،ومــن أبــرز هــذه القــرارات توطيــن طــب األســنان والصيدلــة والمهــن الهندســية والمهــن
المحاســبية ووظائــف االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وقطــاع التجــارة وقطــاع الســياحة بعــض المناطــق.
ولذلــك عملــت الــوزارة علــى التوطيــن بنــاء علــى عــدة محــاور وهــي توطيــن األنشــطة الســتيعاب عــدد كبــر مــن الباحثيــن عــن عمــل وتوطيــن
المهــن ويســتهدف توظيــف أصحــاب التخصصــات النوعيــة وتوطيــن المناطق.
وقــد أعلنــت خارطــة الطريــق لقــرارات التوطيــن لعــام  2021بمســتهدف  213.300ألــف وظيفــة  ،تتضمــن توطيــن عــدد مــن القطاعــات
واألنشــطة والمجموعــات المهنيــة حيــث أصــدر ( )20قــرار توطيــن منهــا (التعلــم األهلــي –المجمعــات التجاريــة – المطاعــم والمقاهــي –
التموينــات واألســواق المركزيــة – األجهــزة الطبيــة – مــدارس تعلــم قيــادة المركبــات – األنشــطة العقاريــة – التخليــص الجمركــي – المهــن
الفنيــة الهندســية – مهــن األشــعة – مهــن العــاج الطبيعــي – مهــن المختــرات – مهــن التغذيــة العالجيــة – المحامــاة واالستشــارات
القانونيــة – مهــن التســويق  -المهــن االداريــة المســاعدة)
كمــا قدمــت الــوزارة العديــد مــن المبــادرات خــال العــام الماضــي والــذي قبلــه ونتــج عنهــا تحســن كبــر وملحــوظ فــي توفــر األمــان
الوظيفــي وتحقيــق أرقــام ومعــدالت اســتقرار عاليــة وخفــض لنســب البطالــة.
وعليه هناك ثالثة مسارات للتوطين في وكالة التوطين بالوزارة وهي:
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01

مسار التوطين القطاعي:
والــذي يهــدف لبنــاء خطــط التوطيــن بنــاء علــى قطاعــات ســوق العمــل ،ويرتكــز علــى مبــدأ التشــاركية بيــن منظومــة وزارة المــوارد
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة والجهــات الحكوميــة المشــرفة علــى القطاعــات مــع القطــاع الخــاص ،حيــث يــم مــن خــال دراســة
وتحليــل قطاعــات ســوق العمــل لتحديــد المهــن الــي يمكــن توطينهــا بنــاء علــى عــدد الباحثيــن عــن العمــل والمؤهليــن لشــغل المهــن
المســتهدفة.

02

مسار التوطين المناطقي:
والــذي يهــدف إلــى دعــم برامــج توطيــن خاصــة بــكل منطقــة لزيــادة مســاهمة الكــوادر الوطنيــة فــي ســوق العمــل حســب نوعيــة
األنشــطة والمزايــا النســبية فيهــا مــن خــال تعزيــز التعــاون مــع إمــارات المناطــق ،وفــق الحوكمــة المعتمــدة بتشــكيل اللجــان وتســمية
أميــن الربنامــج والتعــاون بيــن شــركاء الوثيقــة مــن وزارة الداخليــة ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.

03

مسار أنماط العمل:
وهــي العمــل الحــر والعمــل عــن بعــد والعمــل المــرن .لتوفــر أشــكال متعــددة مــن التعاقــدات الوظيفيــة لمواكبــة تطــورات ســوق
العمــل والتغــر فــي اشــكال التعاقــد وطــرق تقديــم الخدمــات ،وعليــه تــم تدشــين منصــة العمــل الحــر ومنصــة العمــل عــن بعــد وأيضــا
أصــدرت الــوزارة القــرار الــوزاري للعمــل المــرن مــع إطــاق البوابــة االلكرتونيــة للعمــل المــرن.
وقد تحقق في العام 2021م العديد من اإلنجازات في التوطين منها:

•مسار برنامج توطين:

ُو ِّقعــت أكــر مــن ( )3000اتفاقيــة مــع القطــاع الخــاص فــي عــدة قطاعــات ،نتــج عنهــا أن بلغــت نســبة تحقيــق المســتهدف ُ
المحـ ّـدد
ِّ
بـــ( )115ألــف وظيفــة؛ ( ،)111%حيــث ُوظــف ( )128ألــف مواطــن فــي القطــاع الخــاص فــي قطاعــات متنوعــة.
وقــد اســتهدفت خارطــة طريــق قــرارات التوطيــن لعــام 2021م ( )213.300وظيفــة ،تضمنــت توطيــن عــدد مــن القطاعــات واألنشــطة
والمجموعــات المهنيــة؛ حيــث أصــدر ( )20قــرار توطيــن ،منها( :التعلمي األهلــي ،المجمعات التجارية ،المطاعــم والمقاهي ،التموينات
واألســواق المركزيــة ،األجهــزة الطبيــة ،مــدارس تعلــم قيــادة المركبــات ،األنشــطة العقاريــة ،التخليــص الجمركــي ،المهــن الفنيــة
الهندســية ،مهــن األشــعة ،مهــن العــاج الطبيعــي ،مهــن المختــرات ،مهــن التغذيــة العالجيــة ،المحامــاة واالستشــارات القانونيــة،
مهــن التســويق ،المهــن االداريــة المســاعدة).
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•التـدريب:

ِّ
•برنامــج التدريــب والتوجيــه للقيــادات النســائيةُ :حققــت مســتهدفات الربنامــج الهــادف لتمكيــن النســاء مــن المناصــب القياديــة؛
بتدريــب  655موظفــة علــى رأس العمــل مــن القطــاع العــام والخــاص ،وحصولهــم علــى شــهادات مــن معهــد انســياد العالمــي.
•برامــج التدريــب للعاطــات والخريجــات المســتجدات ،والتدريــب علــى رأس العمــلُ :د ِّربــت ( )2500مســتفيدة علــى رأس العمــل،
ً
وشــملت هــذه الربامــج تدريــب علــى مهــارات فنيــة وأساســية للعاطــات عــن العمــل والخريجــات حديثــا.

•اتفاقيات التوطين مع القطاع الحكومي:

ِّ
ُوقعــت اتفاقيــة توطيــن قطــاع الربيــد مــع هيئــة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات؛ لتحقيــق مســتهدف ( )22ألــف وظيفــة فــي المســتويات
اإلداريــة العليــا ،واإلدارات المهمــة ،باإلضافــة لتوطيــن الوظائــف االساســية فــي أنشــطة نقــل الطــرود.

•برنامج العمل الحر:
المقـ ّـدر بــ( )150,000وثيقــة عمــل حــر ،بنســبة ()930%؛ حيــث بلــغ عــدد الوثائــق ُ
•تــم تجــاوز ُمســتهدف عــام 2021م ُ
المســتخرجة حــى
تاريخــه ( )1,546,352وثيقــة.
ُ
•اســتفاد ( )64ألــف حامــل وثيقــة عمــل حــر مــن «منتــج تمويــل ممــارس العمــل الحر(نفــاذ)» المطلــق بالتعــاون مــع بنــك التنميــة
االجتماعيــة.
• ُد ِعم أكرث من ( )7,500حامل وثيقة عمل حر من خالل «برنامج دعم النقل الموجه».
ُ
• ُط ِّورت  33خدمة في منصة العمل الحر ،تتضمن( :خدمات ربط ،وتحسين تجربة عميل).
نجز الربط التقين ،مع( :منصة بحر ،ومنصة مستقل ،والهيئة العامة للعقار ،وهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات).
•أ ِ
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•برنامج العمل المرن:

ُ
نجز الربط التقين مع مزودي الخدمات.
أ
•ُ ِ
•أ ِبرم أكرث من ( )32ألف عقد عمل مرن حىت تاريخه.
ُ
• ُاعت ِمد أكرث من ( )10مزودين خدمة؛ لتوفري الفرص والربط بين الباحثين عن عمل والمنشآت.
طلقــت حملتيــن تســويقيتين؛ لرفــع الوعــي بالعمــل المــرن ،اســتهدفت جميــع مــدن المملكــة وجميــع الفئــات (األفــراد،
•أ ِ
والقطــاع الخــاص).
ُ
•ط ِّورت ( )66خدمة في منصة العمل المرن.
• ُو ِّحــدت رحلــة العميــل فــي منصــة العمــل المــرن بالربــط مــع الجهــات ذات العالقــة (المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة،
ُنطاقــات).
• ُأضيفت خدمة التحقق من أهلية العامل المرن في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
•أتيح التوثيق المباشر للعقود من خارج منصة العمل المرن.

•برنامج العمل عن بعد:
الم ّ
•تم تجاوز ُمستهدف عام 2021م ُ
قدر بـ ( )50ألف عقد عمل عن بعد؛ حيث بلغت العقود المربمة ( )58ألف عقد.
• ُأجري تعديل على القرار الوزاري للعمل عن بعد.
• ُأنشأت لوحة مؤشرات تعكس أداء مستخدمي بوابة العمل عن بعد.
طلقت خاصية العقد االلكرتوني ،والتوظيف المباشر للشركات في البوابة.
• ُأ ِ
•أصـ ِـدر قــرار قصــر مهــن خدمــة العمــاء (عــن بعــد) علــى الســعوديين ،والدليــل اإلجرائــي الخــاص بــه ،وقــد بلــغ عــدد الداخليــن
ُالجــدد إلــى ســوق العمــل أكــر مــن ( )1000موظــف.
• ُأ ِع ّدت ( )5أدلة إرشادية وإجرائية للعمل عن بعد.
طلقــت حملــة تســويقية بعنــوان #كفاءة_بدون_كالفــة لتشــجيع الشــركات علــى توظيــف العامليــن عــن بعــد ،وأخــرى تحــت
•أ ِ
شــعار #تحية_ســعودية للرتويــج لقــرار قصــر مهــن خدمــة العمــاء (عــن بعــد) علــى الســعوديين.
ِّ
• ُوقعت ( )20مذكرة تفاهم مع مزودي خدمات العمل عن بعد.
ُ
•ط ِّورت ( )20خدمة في منصة العمل عن بعد.
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
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الداخلون لسوق العمل ضمن اتفاقيات التوطين

ً
بلــغ إجمالــي عــدد الداخليــن إلــى ســوق العمــل نتيجــة التفاقيــات أو قــرارات التوطيــن ( )523,802مواطــن؛ يشــكلون مــا نســبته
( )% 67,63مــن إجمالــي الداخليــن إلــى ســوق العمــل.

( )41,74%منهــم مــن الداخليــن الجــدد لســوق العمــل بعــدد ( )218,655مواطــن ،و ( )58,26%منهــم مــن العائديــن لســوق العمــل بعــدد
( )305,147مواطــن ،فــي جميــع القطاعــات موزعيــن كالتالــي:

فيمــا بلــغ عــدد الداخليــن الجــدد لســوق العمــل مــن خــارج اتفاقيــات التوطيــن –رغــم أثــر قــرارات التوطيــن الواضــح فــي توفــر فرصهــم
الوظيفيــة )96,581( -مواطــن يشــكلون مــا نســبته ( )38.52%مــن إجمالــي الداخليــن لســوق العمــل مــن خــارج اتفاقيــات التوطيــنّ ،أمــا
العائديــن لســوق العمــل مــن خــارج اتفاقيــات التوطيــن فقــد بلــغ عددهــم ( )154,107مواطــن بنســبة ( )61.47%مــن اإلجمالــي ،فــي
جميــع القطاعــات موزعيــن كالتالــي:

350,000

البيــان

الجدد

العائدون

المجموع

داخل اتفاقيات وقرارات
التوطين من مهن وأنشطة
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523,802

خارج اتفاقيات التوطين
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250,688

اإلجمالي

315,236

459,254

774,490
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305,147
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218,655

200,000
150,000

154,107
96,581

جدول الداخلين لسوق العمل حسب اتفاقيات وقرارات التوطين

100,000
50,000
0

اﻟﺠﺪد

اﻟﻌﺎﺋﺪون
ﺧﺎرج اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت

داﺧﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت وﻗﺮارات اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻬﻦ وأﻧﺸﻄﺔ

شكل ( )9الداخلون لسوق العمل حسب االتفاقيات.
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ً
سادسا :االستقدام والعالقات العمالية والتسويات
الودية وإدارة األزمات
عملت الوزارة في هذا المجال على ثالثة محاور رئيسية ،هي( :التسهيل ،والتمكين ،واالمتثال).

أ -التسهيل :أي التسهيل من البدء باألعمال والتوسع في خلق الوظائف ،باإلضافة لتسهيل ودعم األسر من خالل تسهيل
عمليات االستقدام ،وعليه أنجزت التالي:
•أسهمت الوزارة في تسهيل بدء المنشآت التجارية باألعمال ،وتوسعها خالل عام 2021م؛ مما خلق عدد ( )535,619فرصة وظيفية للمواطنين.
•أسهمت منصة مساند في تقديم العديد من الخدمات اليت تساهم في تسهيل احتياجات األسرة ،منها:
•إطالق خدمة معرفة.
•إطالق العقد الموحد.
•تأمين عقد العمالة.
•تطوير وتحسين تجربة العميل من خالل رحلة االستقدام.
•نظام الشكاوى.
• برنامج حماية األجور على العمالة المزنلية.

وعليه بلغ إجمالي التأشريات الصادرة عام 2021م ( )802,074تأشرية.
•منصة (قوى) وأهم منجزاتها ما يلي- :
•تطوير الخدمات المقدمة من الوزارة إلى العمالء:
•تم إطالق ( )100خدمة من أصل (.)110
•تم إطالق ( )5مبادرات ضخمة (حرية التنقل الوظيفي ،نطاقات المطور ،رخص العمل الربعية ،قوى مكاتب العمل ،مركز اتصال قوى).
•تم تغطيته ( )% 95من احتياج العمالء عرب منصة قوى وبشكل فوري..
• تم أتمتة ( )30خدمة ،بعد أن كانت تتطلب زيارة الوزارة أو تقديم مستندات ورقية.
•تم استحداث ( )47خدمة جديدة لتواكب تطلعات أصحاب األعمال والموظفين في سوق العمل.
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•تم تغطية احتياج المنشآت التأسيسية بنسبة (.)100%
•أكرث من ( )200رسالة في النظام تم إعادة صياغتها باللغتين العربية واالنجلزيية..
•التواصل المباشر مع مكاتب العمل بهدف توعيتهم ،لفهم أسباب زيارة العمالء ،وكذلك التحديات اليت تواجه موظف
خدمة العمالء لتقديم الخدمة.
•عقد ( )8ورش تدريبية ،لتدريب ( )350موظف خدمة عمالء بمكاتب العمل لتعريفهم على خدمات منصة قوى وتدريبهم
على نظام قوى مكاتب العمل.
•تم تغطية ( )13منطقة إدارية.
•القرب للعميل سواء أصحاب األعمال أو موظفي الموارد البشرية أو معقبين أو موظفين السعوديين واألجانب أو جهات
حكومية وذلك باستخدام كل الوسائل الممكنة وشىت الطرق بهدف فهم احتياجهم ،من خالل- :
•اكرث من ( )780ألف منشأة مسجلة على المنصة.
•( )% 80نسبة رضا العمالء عن خدمات الوزارة المقدمة على قوى.
•أقامه ( )17ورشة مع الغرف التجارية حول المملكة ،وسيمت بمشيئة هللا عمل ( )7ورش اضافية مجدولة في الفرتة القادمة.
•مشاركة أكرث من ( )4,000صاحب عمل في ورش العمل المقدمة.
•تم إنجاز أكرث من ( )20استبيان مع العمالء لفهم احتياجهم والتحديات اليت تواجههم.
•تم تقديم ( )4خدمات استباقية تهدف لرفع الوعي واالمتثال والرضى.
•( )30ثانية وقت االنتظار للرد على استفسارات العمالء.

ب  -التمكين :أي تمكين عمالء برنامج الصفوة ،ومعالجة األزمات ،واستمرار األعمال.
ممكنات عمالء برنامج الصفوة:
• تحفزي المنشآت على رفع نسب التوطين.
•استقبال اتصاالت عمالء الصفوة والرد على استفساراتهم على مدار اليوم.
•مسار خاص إلنهاء إجراءات عمالء الصفوة داخل الوكاالت واإلدارات بالوزارة والجهات ذات العالقة.
•زيارات دورية لعمالء الربنامج.
•مشاركة العمالء بمستجدات القرارات الوزارية والخطط المستقبلية.
•إقامة ورش عمل للمنشآت للقرارات المستجدة بالوزارة مع اإلدارات المعنية.
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•تقديم الخدمات دون الحاجة لزيارة مكتب العمل أو االتصال على مركز خدمة العمالء.
بناء على الممكنات السابقة؛ بلغ عدد عمالء برنامج الصفوة ( )355منشأة ،وبلغت نسبة مستوى رضا العمالء ()95%
ممكنات االستقدام:
•التأمين على عقد العمالة المزنلية
•تطبيق برنامج حماية األجور على العمالة المزنلية
ً
إلكرتونيا
•توثيق عقود العمالة المزنلية

 الحماية والدعم للعمالة المزنلية ،وهي:تنفيذ اإلجراءات التبعية لما يصدر للعمالة من قرارات لجان الفصل ،باإلضافة إلى تقديم خدمات الحماية والدعم لشكاوى
العمالة المزنلية المقدمة من قبل( :العمالة المزنلية ،ومكاتب االستقدام ،وشركات الموارد البشرية ،وسفارات الدول عرب وزارة
الخارجية).

ج – االمتثال :أي االمتثال للتسويات الودية ،والحقوق العمالية ،والحماية والدعم للعمالة المزنلية ،وإيواء
العمالة المزنلية.

 إيواء العمالة المزنلية ،وهو:إيواء ومتابعة قضايا العامالت المتغيبات ،ورافضات العمل مع أصحاب العمل ،والجهات ذات العالقة وفق االشرتاطات الصحية
المعتمدة للسكن الجماعي لألفراد من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ،واالشرتاطات الفنية المعتمدة من وزارة
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،مع التحقق من االلزتام بكافة اشرتاطات الجهات الحكومية ،حيث سجل دخول ()6,693
عاملة ،وخروج ( )6,477عاملة خالل عام 2021م.

 التسويات الودية (منصة ودي) ومن أبرز إنجازاتها ما يلي:• أتمته خدمات التسوية الودية بنسبة  ،100%وإمكانية التحقق من المحضر بواسطة وزارة العدل (.)QR-Code
•االنتهاء من تطوير لوحة مؤشرات وتقارير التسوية الودية.
• الربط بين إدارة التسوية الودية وإدارة األزمات لمعالجة الدعاوى الجماعية.
•الطاقة االستيعابية للنظام اإللكرتوني للتسوية الودية  300مستخدم/ثانية.
•تفعيل التسوية الودية عن بعد من خالل الجلسات المرئية.
•إضافة صفحة لالستعالم عن المحاضر في موقع الوزارة.
•تقليل تدفق الدعاوي على المحاكم العمالية.
•الربط نظام ودي مع نظام تمام وذلك لرفع مستوى االلزتام في سوق العمل وتقليل تدفق الدعاوى.
•الربط بين إدارة التسوية الودية وإدارة األزمات لمعالجة الدعاوى الجماعية.
•منح السفارات مستخدم على النظام للتقديم نيابة عن مواطنيها.
•إطالق نظام لوحة المؤشرات لمتابعة الجلسات اليومية وإصدار التقارير.
•تجاوز مستهدف عمر الدعوى من ( )44يوم إلى ( )9أيام.
•تم تجاوز مستهدف نسبة الصلح للتسوية الودية ( )55%وتم تحقيق نسبة صلح (.)73.23%
•متوسط انتظار أول جلسة ( 5أيام).
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ً
سابعا :الرقابة وتطوير بيئة العمل

ب .المراقبين والمراقبات
بلــغ عــدد مراقــي ومراقبــات قطــاع العمــل ( )1,058مراقــب ومراقبــة ،منهــم ( )806مراقــب ميدانــي و ( )95مراقــب مهــام خاصــة
و( )257مراقــب مكتــي.

تقــوم الــوزارة بمتابعــة الــزام منشــآت القطــاع الخــاص بأحــكام نظــام العمــل ولوائحــه والقــرارات الوزاريــة الصــادرة تنفيــذا لــه  ،وذلــك
عــر عمليــات الرقابــة المدعمــة بحــزم مــن المبــادرات والمشــاريع لرفــع نســب االمتثــال فــي ســوق العمــل وتنظيمــه والمســاهمة فــي
حمايــة حقــوق طرفــي العالقــة التعاقديــة  ،ورفــع تنافســية الســوق لتوفــر بيئــة عمــل جاذبــه معــززه لتكافــؤ الفــرص واإلنتاجيــة وللوصــول
إلــى أفضــل بيئــة عمــل وفــق اعلــى المعايــر الدوليــة بحيــث تكــون المملكــة مرجعيــة عالميــة فــي معايــر بيئــة العمــل والســامة والصحــة
المهنيــة  ،ولدعــم اســراتيجية التوطيــن الــي تســتهدف ضــخ المزيــد مــن الفــرص الوظيفيــة ألبنــاء وبنــات المملكــة ،لتحقيــق ذلــك بدقــة
وفعاليــة عملــت الــوزارة علــى أتمتــه عمليــات الرقابــة بالكامــل عــر نظــام الرقابــة المؤسســي (تمــام) الــذي مــن خاللــه تــم كافــة عمليــات
ً
الرقابــة بــدا مــن اســناد الزيــارات للمراقبيــن وتســجيل المحاضــر ثــم رفــع محضــر الزيــارة والضبــط لمركــز االعتمــاد وانتهـ ًـاء بمرحلــة االعــراض
وتســوية المخالفــات ،وقــد تــم خــال هــذا العــام إطــاق العديــد مــن التحديثــات والــي ضمــت خصائــص جديــدة توائــم المســتجدات فــي
ً
اعمــال الرقابــة وســوق العمــل ،مماســاهم فــي رفــع اإلنتاجيــة وتحســين مؤشــرات االمتثــال والرقابــة عمومــا ورفــع معــدالت التغطيــة
الجغرافيــة وســرعة مباشــرة البــاغ
المدينة المنورة
القصم %7
%7

أ .نطاق اعمال الرقابة- :
وتغطــي اعمــال الرقابــة كافــة مناطــق المملكــة
والمنشــآت والعامليــن فيهــا (الخاضعيــن لنظــام
العمــل) ،وقــد بلــغ عــدد المنشــآت الخاضعــة للرقابــة
لعــام 2021م ( )940,607منشــأه ،حيــث بلــغ عــدد
المنشــآت بمنطقــة الريــاض ( )243,843منشــأة بنســبة
()26%يليهــا منطقــة مكــة المكرمــة ب ـ ( )208,512بنســبة
( )22%كمــا يوضــح الشــكل ()10

تبوك
%3
حائل
نجران %3
%3

عسري
%8

المنطقة الشرقية
%13

جازان
%4

الجوف
%2
الحدود الشمالية
%1
الرياض
%26

شكل ( )10نسب المنشآت الخاضعة للرقابة لعام  2021م حسب المنطقة
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بلــغ عــدد الزيــارات الرقابيــة فــي عــام  2021الــي قــام بهــا مراقبــو ومراقبــات قطــاع العمــل ( )1,312,736زيــارة ،مقارنــة بــ( )843,419زيــارة
تمــت فــي عــام 2020م ،وذلــك بزيــادة بلغــت نســبتها ( ،)56%ويــم اســناد الزيــارات وفقــا لخطــط الرقابــة ومــا يــرد للــوزارة عــر العديــد
مــن القنــوات ومنهــا:
البالغــات مــن المواطنيــن والوافديــن (مركــز االتصــال ،تطبيــق معــا للرصــد ،وســائل التواصــل االجتماعــي) والجهــات الحكوميــة
والرقابيــة وبلــغ عددهــا ( )118,199بــاغ.
الضبط واالنذار
نتــج عــن الحمــات والزيــارات الرقابيــة ضبــط ( )136,721مخالفــة ،وتوجيــه ( )79,420إنــذار للمنشــآت الــي خالفــت نظــام العمــل ولوائحه
والقــرارات الصــادرة تنفيــذا له.
والجدول التالي يوضح اعداد االعرتاضات والتسويات اليت باشرتها لجنة االعرتاضات والتسوية خالل فرتة التقرير:
االعرتاضات

مكة المكرمة
%22

الباحة
%1

ج .الزيارات الرقابية

مبادرة تسوية المخالفة األولى

مبادرة تسوية المخالفات مقابل التوطين

االعرتاضات المقدمة

64,862

التسويات المقدمة

22,507

التسويات المقدمة

19,934

االعرتاضات المقبولة

17,364

التسويات المقبولة

22,035

التسويات المقبولة

16,655

المخالفات المعاد مبلغها

765

التسويات المرفوضة

472

التسويات المرفوضة

1,573

القضايا المحالة من ديوان المظالم

1,012

قيد المراجعة

0

قيد المراجعة

1,706

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
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د .مؤشـرات الرقابة على التوطين- :
بلــغ عــدد الزيــارات الرقابيــة الــي تمــت لمتابعــة قــرارات التوطيــن ( )1,001,203زيــارة بنســبة ()76%مــن اجمالــي الزيــارات خــال فــرة التقريــر،
واظهــرت مؤشــرات الرصــد الميدانيــة بــان نســبة امتثــال المنشــآت الــي تمــت زيارتهــا فــي كافــة مناطــق المملكــة بلغــت (،)95%

ه .نظـام حمايـة األجور- :
•منصة حماية االجور:
منصــة رقميــة تعمــل علــى توفــر متكامــل إلدارة الرواتــب للمنشــآت الصغــرة والمتوســطة حيــث تقــوم بحفــظ ومعالجــة بيانــات الرواتــب
وكذلــك تقديــم العديــد مــن الخدمــات الــي تخــدم العالقــة بيــن العامــل وصاحــب العمــل مــن خــال االســتفادة مــن الربــط اآللــي مــع عــدد
مــن الجهــات.
•مزيات المنصة:
•توفري نظام إدارة رواتب مناسب للمنشآت الصغرية والمتوسطة.
•حوكمة عمليات األجور بما يتيح االستغناء عن عدد من األنظمة والتطبيقات.
•تمكين المنشآت من االلزتام بنظام حماية األجور.
•رفع شفافية وموثوقية العمليات المالية اليت تمت في المنشآت.
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•نظام حماية األجور ونظام إدارة الرواتب:
•نظام إدارة الرواتب :PMS
 نظام يوفر حلول تقنية متكاملة إلدارة الرواتب والموارد البشرية بتكلفة محددة. يستهدف النظام شريحة المنشآت الصغرية والمتوسطة اليت تبحث عن هذه الخدمات بسعر مناسب.•نظام حماية األجور :WPS
 بوابة لتسهيل آلية حماية األجور. منصة حكومية تقيس الزتام المنشآت. تستهدف كافة منشآت القطاع الخاص المشمولة بتطبيق نظام حماية األجور.•أهداف نظام حماية األجور:
 ضمان حقوق الموظفين. تطبيق اإلجراءات في حال عدم امتثال أصحاب المنشآت مع نظام حماية األجور. االلزتام بإيداع الرواتب على حسابات بنكية.التقرير السنوي

خدمات نظام إدارة الرواتب:
 إدارة بيانات الموظفين. توضيح نسبة االلزتام بنظام حماية األجور والرفع االلي للملفات. تحويل الرواتب. الخدمات البنكية. تقارير الخاصة بإدارة الرواتب.يوضــح الجــدول التالــي نســبة االمتثــال بنظــام حمايــة األجــور للمنشــآت الــي يعمــل لديهــا ( )30عامــل فأكــر حــى نهايــة الربــع
الرابــع مــن عــام 2021م *
2021م

Q2 2021

Q1 2021

Q4 2021

Q3 2021

الشهر

يناير

فرباير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليه

أغسطس

سبتمرب

أكتوبر

نوفمرب

ديسمرب

عدد العاملين بالقطاع الخاص
المستفيدين من نظام حماية
األجور  30عامل فأكرث

4,074,292

3,969,841

4,066,837

3,737,274

3,689,994

3,748,827

3,615,605

3,663,605

3,454,550

3,415,513

3,364,238

نشط

عدد العاملين في المنشآت
الملزمة بتطبيق نظام حماية
األجور  30عامل فأكرث

4,749,466

4,798,278

5,161,815

4,794,882

4,756,177

5,213,047

4,803,174

5,223,070

4,413,413

4,358,771

4,328,854

نشط

نسبة االمتثال بنظام حماية األجور
(شهري)

85.78%

82.73%

78.79%

77.94%

77.58%

71.90%

75.25%

70.14%

78.00%

78.00%

77.72%

ـ

نسبة االمتثال بنظام حماية األجور
(ربعي)

82.43%

75.81%

74.46%

75.81%

(*) مؤشرات الربع الرابع يمت قياسها في فرباير 2022م فهي ال تزال نشطة وقت كتابة التقرير.
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
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و .لوائح تنظمي العمل الخاصة بالمنشآت- :

جدول نسبة االمتثال بنظام حماية األجور للمنشآت ( 29 – 11عامل) حىت نهاية الربع الرابع من عام 2021م *
2021م

Q2 2021

Q1 2021

Q4 2021

Q3 2021

الشهر

يناير

فرباير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليه

أغسطس

سبتمرب

أكتوبر

نوفمرب

ديسمرب

عدد العاملين بالقطاع الخاص
المستفيدين من نظام حماية
األجور  29-1عامل

221,673

191,785

208,902

223,485

420,370

240,888

234,824

270,992

248,272

262,117

273,983

نشط

عدد العاملين في المنشآت
الملزمة بتطبيق نظام حماية
األجور  29-1عامل

816,822

819,755

817,988

807,603

935,597

892,583

784,715

867,257

ـ710.638

703,392

693,487

نشط

نسبة االمتثال بنظام حماية
األجور (شهري)

27.14%

23.40%

25.54%

27.67%

44.93%

26.98%

29.90%

31.00%

35.00%

37.00%

39.51%

ـ

نسبة االمتثال بنظام حماية
األجور (ربعي)

ز .مكافحة االتجار باألشخاص- :
25.36%

31.97%

33.19%

33.19%

(*) مؤشرات الربع الرابع يمت قياسها في فرباير 2022م فهي ال تزال نشطة وقت كتابة التقرير.

الجدول ادناه يوضح نسبة التحاق المنشآت بربنامج حماية األجور:
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حجم المنشأة حسب عدد العاملين

المنشآت اليت رفعت ملف حماية األجور

إجمالي المنشآت

نسبة التحاق المنشآت بحماية األجور (خط
األساس)

+30
11 - 29
6 - 10
1-5

21,473
18,564
14,619
38,104

22,856
26,479
30,013
261,034

% 93.95
% 70.11
% 48.71
% 14.60

التقرير السنوي

تقــوم الــوزارة باعتمــاد اللوائــح التنظيميــة للمنشــآت وذلــك فــي إطــار ســعيها لرفــع مســتوى امتثــال القطــاع الخــاص بنظــام العمــل
وتنظــم آليــات التعامــل بيــن أصحــاب العمــل والقــوى العاملــة وحفــظ حقــوق طرفــي العالقــة التعاقديــة ،ويلــزم النظــام صاحــب العمــل
باإلعــان عنهــا فــي منشــأته بمــكان ظاهــر او أي وســيله أخــرى تكفــل علــم ومعرفــة الخاضعيــن ألحكامهــا ،وتهــدف الــوزارة مــن ذلــك
الــى:
•إيجاد بيئة عمل مناسبه وآمنة ورفع مستوى الوعي لدى العاملين بحقوقهم والزتاماتهم.
•الحد من الخالفات العمالية اليت قد تنشأ بين العامل والمنشأة.
ولتســهيل إجــراءات اعتمــاد لوائــح تنظــم العمــل وتســريعها ،فقــد قامــت الــوزارة بأتمتــة اجــراءات اعتمادهــا ســواء كانــت تلــك اللوائــح
وفــق النمــوذج الموحــد الــذي وضعتــه الــوزارة او قــام صاحــب العمــل باإلضافــة والتعديــل علــى بعــض بنودهــا ،كمــا قامــت الــوزارة
بتفعيــل دور القطــاع الخــاص مكاتــب المحامــاة بمســاهمتها فــي إعــداد لوائــح تنظــم العمــل ومراجعتهــا مــع أصحــاب المنشــآت ،ومــن
ثــم رفعهــا الــى وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،وقــد بلــغ عــدد اللوائــح النموذجيــة المعتمــدة مــع نهايــة عــام 2021م (
) 202,188الئحــة ،بنســبة زيــادة عــن العــام الماضــي ( )67%حيــث بلــغ اجمالــي للوائــح النموذجيــة المعتمــدة لعــام 2020م  135,189الئحــة.

تعمــل الــوزارة علــى مكافحــة جرائــم االتجــار باألشــخاص مــن خــال متابعــة أوضــاع العمالــة للتأكــد مــن عــدم تعرضهــم الــى ســوء
المعاملــة أو االســتغالل أو انتهــاك حقوقهــم ،بــأي شــكل مــن أشــكال االســتغالل ،وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة داخليــا
وخارجيــا ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر (وزارة الداخليــة ،النيابــة العامــة ،وزارة العــدل ،وزارة الثقافــة ،وزارة االعــام ،هيئــة حقــوق اإلنســان،
وزارة الصحــة ،هيئــة المحاميــن ) وتقديــم المشــورة للضحايــا وتعريفهــم بحقوقهــم الــي كفلهــا لهــم النظــام ،مــن خــال حمــات توعوية
وبلغــات مختلفــة ،لتصحيــح أوضاعهــم بالتعــاون مــع الجهــات المعنيــة ،وكذلــك النظــر فــي البالغــات الــواردة ودراســتها ،ومتابعــة كافــة
اإلجــراءات الــى حيــن االنتهــاء منهــا .وقــد بلــغ عــدد البالغــات الــي قامــت الــوزارة بالتعامــل معهــا فــي هــذا الخصــوص خــال فــرة التقريــر
( )1,029بــاغ ،منهــا ( )82حالــة اشــتباه باالتجــار باألشــخاص و( )101حالــة قــدم لهــا حمايــة ودعــم ،.وقــد تــم تنفيــذ عــدد مــن الحمــات
اإلعالميــة لرفــع الوعــي بمكافحــة جرائــم االتجــار باألشــخاص والتوعيــة بالمؤشــرات لهــذه الجرائــم فــي ســوق العمــل وشــملت حملــة
التوعيــة بمؤشــرات االتجــار باألشــخاص وحملــة توعويــة بعــدم اســتغالل العمالــة المزنليــة فــي غــر أعمالهــم وحملــة توعويــة موجهــه
للســفارات .وقــد تــم عقــد عــدة ورش عمــل بهــذا الخصــوص .وقــد تــم صعــود المملكــة العربيــة الســعودية فــي تصنيــف وزارة الخارجيــة
األمريكيــة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص للمســتوى الثانــي وهــو ثانــي صعــود علــى التوالــي.
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ح .مكاتب وشركات االستقدام ومخالفاتها- :
تــم متابعــة امتثــال شــركات ومكاتــب االســتقدام ألحــكام نظــام العمــل ولوائحــه مــن خــال إدارة مســتقلة ،حيــث يــم مباشــرة
البالغــات واســناد زيــارات دوريــة مجدولــة .وفيمــا يلــي إحصائيــة ألبــرز نتائــج الزيــارات الــي تمــت فــي عــام 2021م وأبــرز المخالفــات
الــي تــم ضبطهــا.
الفـ ـ ـئ ــة

عدد المكاتب

مكات ـ ــب

1,340

شركـ ــات

38

عدد الزيارات

5,937

عدد المخالفات

1,575

وفيما يلي أبرز المخالفات- :
•قيام المرخص له بتقديم الخدمات العمالية للغري دون تسجيل العمالة المقدمة خدماتها بأنظمة الوزارة المعتمدة لذلك.
•عدم الزتام المرخص له باستالم العمالة اليت توسط باستقدامهن عرب ميناء الوصول أو ايوائها خالل فرتة العقد
ً
•عــدم الــزام المرخــص لــه بتوثيــق العالقــة التعاقديــة بيــن المرخــص لــه والعمــاء المقــدم لهــم خدمــات العمالــة المزنليــة إلكرتونيــا
وفــق أنظمــة وزارة العمــل.
•عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل أو عدم تحديث بيانات المنشأة.

ط .مبادرات ومشاريع تطوير الرقابة- :
الحصول على اعتماد االيزو  17020للعمليات الرقابية:
حصلــت الــوزارة علــى شــهادة االيــزو ( )ISO 17020للرقابــة « كأول وزارة فــي المملكــة وأول وزارة فــي المنطقــة فــي قطــاع المــوارد البشــرية
ً
تحصــل علــى تلــك الشــهادة وتعتــر شــهادة االيــزو  17020هــي المعيــار الدولــي المعــرف بــه عالميــا والــي تــم إعدادهــا لجهــات الرقابــة
ً
المختلفــة لكــي تنفــذ نظامــا للجــودة يهــدف إلــى اعطــاء الثقــة فــي أعمــال الرقابــة وتحســين قدرتهــا علــى إصــدار تقاريــر للرقابــة تتوافــق مــع
المعايــر الدوليــة .وتعتــر هــذه المواصفــة هــي المعيــار األســايس لــدى جهــات االعتمــاد الدوليــة وذلــك العتمــاد جهــات الرقابــة والتحقــق
مــن كفاءتهــا الفنيــة بمــا يســاهم فــي قبــول تقاريــر الرقابــة بيــن الجهــات المختلفــة .وتســتند معايــر التقيــم إلــى المواصفــة القياســية
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ُ
الدوليــة  :ISO/IEC 17020تقيــم المطابقــة  -المتطلبــات الخاصــة باألنــواع المتعــددة مــن الجهــات الــي تقــدم خدمــات التفتيــش ،والــي تســتخدم
لتقيــم جهــات التفتيــش فــي جميــع أنحــاء العالــم.
إطالق جدول المخالفات الجديد:
تــم اصــدار القــرار الــوزاري باعتمــاد جــدول المخالفــات الجديــد حيــث يهــدف القــرار إلــى تطويــر األنظمــة واللوائــح القائمــة بمــا يســهم فــي إصــاح
ســوق العمــل لتنميــة القطــاع الخــاص ودعــم رواد األعمــال وخلــق بيئــة عمــل محفــزة ومســتدامة للعامليــن ودعــم مســرة التوطيــن .ويراعــي
القــرار مــا يلــي:
•مالءمــة الغرامــات الماليــة المرتتبــة علــى المخالفــات لحجــم المنشــأة وجســامة المخالفــة ،حيــث صنــف القــرار المنشــآت إلــى ثــاث فئــات
وفــق عــدد العامليــن بهــا
•تصنيف المخالفات بناء على جسامتها إلى ثالثة مستويات (عالية ومتوسطة ومنخفضة).
إطالق حزم من المبادرات الجديدة:
لســعي الــوزارة فــي خلــق ســوق عمــل جــاذب أطلقــت الــوزارة حزمــة مــن المبــادرات لدعــم منشــآت القطــاع الخــاص ورواد األعمــال ،وتســتهدف
الحزمــة جميــع المنشــآت ورواد األعمــال وهــي:
ً
•تخفيض قيمة الغرامة على المخالفات اليت تم ضبطها خالل أول زيارة تم رصد مخالفات بها (أيا كان عدد المخالفات) بنسبة .80%
•تمديد فرتة السماح بطلب تسوية كافة المخالفات ورفع نسبة التخفيض إلى  80%مقابل توظيف سعودي عن كل مخالفة.
•االكتفــاء باإلرشــاد للمنشــآت الناشــئة ورواد االعمــال خــال الســنة األولــى مــن بدايــة ممارســة اول نشــاط ،واالســتمرار بتقديــم النصــح
واإلرشــاد.
إطالق خدمة طلبات رخص الذهب والمجوهرات:
تقــدم هــذه المنصــة الحصــول علــى ترخيــص مهــي للعمــل فــي منافــذ بيــع أنشــطة الذهــب والمجوهــرات مؤتمتــة بشــكل كامــل والــي مــن
خاللهــا ســيمت متابعــة الــزام ســوق العمــل فــي نشــاط الذهــب والمجوهــرات والزتامهــا بالقــرار الــوزاري الصــادر.
إطالق منصة تنظمي العاملين في المنصات اإللكرتونية التشاركية (تشارك):
تهــدف المنصــة الــى تنظــم عمــل العامليــن مــن خــال المنصــات اإللكرتونيــة التشــاركية بحيــث تســتطيع التطبيقــات والمنشــآت المشــغلة لهــا
مــن التســجيل فــي المنصــة وإضافــة العمالــة األجنبيــة التابعــة للمنشــآت المشــغلة والــي تعمــل مــن خــال التطبيــق.
إطالق مبادرة تحسين العالقة التعاقدية:
هــي احــدى مبــادرات برنامــج التحــول الوطــي والــي تســتهدف دعــم رؤيــة الــوزارة فــي بنــاء ســوق عمــل جــاذب وتمكيــن وتنميــة الكفــاءات
البشــرية وتطويــر بيئــة العمــل.
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ي .السالمة والصحة المهنية
مشروع برنامج كوادر السالمة والصحة المهنية:
تــم إطــاق خدمــات مشــروع برنامــج كــوادر الســامة والصحــة المهنيــة مــع مطلــع هــذا العــام 2021م ويهــدف هــذا المشــروع الــى تدريــب
 18,000باحــث عــن عمــل فــي مجــال الســامة والصحــة المهنيــة علــى مســتويين (ممــارس ومحــرف) ،ومطابقــة الخــرات والمؤهــات
للعامليــن فــي مجــال الســامة والصحــة المهنيــة ،باإلضافــة الــى تأهيــل العامليــن فــي مجــال الســامة والصحــة المهنيــة الذيــن لــم يــم
حصولهــم علــى المطابقــة مــن خــال الحصــول علــى برنامــج تدريــب الكرتونــي ،واجتيازهــم االختبــار المعــد لذلــك وادنــاه أبــرز المنجــزات
الــي تــم تحقيقهــا ،تدريــب عــدد  3,405والمجتازيــن منهــم  914متــدرب و تــم اجتيــاز  744متــدرب مســار ممــارس و تــم اجتيــاز  170متــدرب
مســار محــرف و قــد تــم اعتمــاد  28معهــد لتقديــم خدمــة التدريــب عــدد الجهــات التدريبيــة المعتمــدة 28 :وهنــاك  36تحــت االعتمــاد.

العمــل وطلبــة المــدارس والجامعــات مقســمين علــى مســتويات مختلفــة وفقــا لمســتهدفات التدريــب ،باإلضافــة الــى اطــاق
حمــات إعالميــة توعويــة بالســامة والصحــة المهنيــة وبالخدمــات الــي تطلقهــا الــوزارة .كذلــك تــم اعتمــاد مجموعــة مــن الحقائــب
التدريبــة للمفتشــين لمدققــي ومستشــاري الســامة والصحــة المهنيــة وإطــاق برامــج تدريبيــة للمفتشــين ،مــن ناحيــة أخــرى تــم
إطــاق عــدد مــن الحمــات االعالنيــة الخاصــة بالســامة الصحــة والمهنيــة وحظــر العمــل تحــت اشــعة الشــمس والتوعيــة بخصــوص
بيئــة العمــل وتــم إطــاق مؤتمــر خــاص بالســامة والصحــة المهنيــة.

مشروع تنظمي السالمة والصحة المهنية في المنشآت الصغرية:
تــم اطــاق مشــروع تنظــم الســامة والصحــة المهنيــة فــي المنشــآت الصغــرة فــي نهايــة شــهر مــارس 2021م ،ويهــدف المشــروع الــى
مراقبــة أداء المنشــآت الصغــرة والتأكــد مــن امتثالهــا فــي تطبيــق إجــراءات الســامة والصحــة المهنيــة مــن خــال ثــاث مســارات تــم
تصميمهــا لتلبيــة احتياجــات كافــة المنشــآت وتتمثــل فــي مســار مجانــي يــم مــن خاللــه اجــراء عمليــة التقيــم الذاتــي ورفــع مؤشــرات
األداء وطباعــة بطاقــة األداء مــن خــال مســؤول المنشــأة ،ومســار آخــر يــم فيــه تقديــم خدمــة االستشــارات والنصــح والتمكيــن لمســؤول
المنشــأة لتحقيــق االمتثــال مــن خــال اخصائــي ســامة وصحــة مهنيــة يــم توفــره مــن خــال المنصــة للمنشــآت الراغبــة فــي ذلــك ،ومســار
ثالــث يــم فيــه تقديــم شــهادات امتثــال لكافــة المنشــآت الممتثلــة ومتابعــة امتثالهــا بالســامة والصحــة مــن خــال مدققيــن خارجييــن
واعفائهــا مــن إجــراءات تفتيــش الســامة والصحــة المهنيــة للمنشــآت الراغبــة فــي ذلــك.
مشروع الحملة اإلعالمية للسالمة والصحة المهنية:
تــم اطــاق مشــروع الحملــة اإلعالميــة للســامة والصحــة المهنيــة مــن بدايــة شــهر مــارس 2021م ،ويهــدف المشــروع الــى بنــاء منهجيــة
للتواصــل مــع كافــة المعنييــن فــي مجــال الســامة والصحــة المهنيــة ،وبنــاء مؤشــر لنشــر الثقافــة والوعــي فــي مجــال الســامة والصحــة
المهنيــة واطــاق برامــج تدريبيــة الكرتونيــة تفاعليــة توعويــة فــي مجــال الســامة والصحــة المهنيــة تغطــي احتياجــات العامليــن وأصحــاب
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ً
ثامنا :المهارات والتدريب

ً
تاسعا :االعتماد المهين

تلبيــة الحتياجــات ســوق العمــل الســعودي ،عــن طريــق رفــع كفــاءة
ً
مســتوى مهــارات القــوى العاملــة وفقــا ألفضــل المعايــر الوطنيــة
والدوليــة ولســوق عمــل منافــس ،ومتمــز ،ذو مهــارات عاليــة ،تعمــل
الــوزارة علــى تنظــم ومتابعــة ســوق العمــل والمتطلبــات المتعلقــة
بالمهــن والمهــارات وتنميــة القــوى العاملــة وانتاجيتهــا بمــا يــواءم
مــع أفضــل الممارســات الــي تواكــب تطلعــات الدولــة ،وســوق العمــل
الســعودي ،وتحقــق أفضــل المســتهدفات لتنميــة راس المــال البشــري.
وقــد تــم فــي هــذا المجــال خــال عــام 2021م تــم توقيــع اتفاقيــة شــراكة
ُ
مــع شــركة مايكروســوفت تعــى بالمهــارات والتدريــب ومذكــرة تعــاون
بيــن مقــام الــوزارة ومركــز الملــك فيصــل لألبحــاث والدراســات واتفاقيــة
ُ
تعــاون مــع هيئــة تقويــم التعلــم والتدريــب والــي تعــى بمجــاالت
المهــارات والتدريــب واألنشــطة المشــركة .كمــا تــم إطــاق مبــادرة
مســرعة المهــارات ،وهــي نابعــة مــن برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية
وإطــاق مبــادرة الربنامــج الوطــي لتحفــز القطــاع الخــاص بتوفــر فــرص
تدريبيــة.
ً
أيضــا تــم تفعيــل اليــوم العالمــي لمهــارات الشــباب بالتعــاون مــع
مؤسســة مســك ،للتوعيــة بأهميــة التدريــب والمهــارات للشــباب ،وذلــك
مــن خــال العديــد مــن ورش العمــل والحمــات اإلعالميــة.

أطلقــت الــوزارة  -وبالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة والمؤسســة
العامــة للتدريــب التقــي والمهــي -برنامــج الفحــص المهــي،
الــذي يعــد أحــد برامــج منظومــة «االعتمــاد المهــي» الــي تســعى
لتنظــم مدخــات ســوق العمــل ،واالرتقــاء بجــودة العمالــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،ويعمــل الربنامــج ضمــن مســارين؛
يهــدف األول لفحــص العمالــة المهنيــة فــي دولهم قبــل وصولهم
بالتعــاون مــع مراكــز فحــص دوليــة ،بينمــا يعمــل المســار الثانــي
ً
علــى فحــص العمالــة المهنيــة الموجــودة حاليــا فــي المملكــة
بالتعــاون مــع مراكــز فحــص محليــة معتمــدة .و يهــدف الربنامــج
إلــى التحقــق مــن امتــاك العامــل المهــي للمهــارات األساسـ ّـية
الالزمــة لتأديــة المهنــة الحرفيــة الــي تــم اســتقدامه للمملكــة
العربيــة الســعودية للعمــل بهــا ،وذلــك من خــال أداء اختبــار عملي
ونظــري فــي مجــال تخصصــه .ويســعى الربنامــج لالرتقــاء بجــودة
عمــل األيــدي المهنيــة العاملــة فــي ســوق العمــل الســعودي،
ورفــع مســتوى الخدمــات المهنيــة المقدمــة وتعزيــز اإلنتاجيــة،
وإيقــاف تدفــق العمالــة المهنيــة غــر المؤهلــة لســوق العمــل فــي
المملكــة.
وقــد تــم اختبــار ( )89,523عامــل مهــي ،وتوقيــع مذكــرة تفاهــم
الفحــص المهــي مــع دولــة باكســتان وإطــاق ( )8مهــن مؤهلــة
للفحــص المهــي وتفعيــل ( )50مركــز اختبــار فــي ( )13منطقــة
إداريــة فــي المملكــة
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َ
عاشرا :المشاركات الدولية واللجان المشرتكة
إسهامات الوزارة بمجموعة العشرين ( )G20لعام 2021م
•المشــاركة فــي أربعــة اجتماعــات لمجموعــة التوظيــف فــي أوقــات متفرقــة مــن العــام .وقــد كانــت المخرجــات
كالتالــي:
1 .تعــاون الــدول األعضــاء لزيــادة جــودة وعــدد الوظائــف للنســاء وضمــان تكافــؤ الفــرص وتحقيــق مخرجــات أفضــل فــي ســوق العمــل
مــع تعزيــز التوزيــع األمثــل للرجــال والنســاء بيــن القطاعــات والمهــن ومعالجــة فجــوة األجــور بيــن الجنســين ،إضافــة إلــى تعزيــز التوزيــع
المتــوازن للعمــل المأجــور وغــر المأجــور بيــن النســاء والرجــال ،والعمــل علــى معالجــة القوالــب النمطيــة بينهــم فــي عالــم العمــل،
ومتابعــة وقيــاس تقــدم الــدول األعضــاء فــي قائمــة المؤشــرات المحــددة لهــذا الهــدف.
2 .العمــل ً
معــا لجعــل األنظمــة القائمــة علــى االشــراكات أكــر ســهولة ،وتقويــة أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة ،وتوفــر الحمايــة
االجتماعيــة بصــورة متســاوية ،وشــاملة ،ومســتدامة ،وفعالــة ،وأكــر ســهولة للجميــع.
3 .اتفــق األعضــاء علــى وضــع حزمــة مــن خيــارات السياســات الــي يمكــن أن تســاعد فــي تشــكيل وصياغــة التغيــرات المســتقبلية
للسياســات فــي مجــال العمــل عــن بعــد ،والعمــل مــن خــال المنصــات الرقميــة ،بمــا فــي ذلك التنظيمــات واللوائــح ،لدعــم العاملين
عــن بعــد والعامليــن خــال المنصــات الرقميــة لالســتفادة مــن فــرص العمــل ،مــع تعزيــز العمــل الالئــق والحمايــة االجتماعيــة ،وتعزيــز
االمتثــال لتشــريعات الصحــة والســامة المهنيــة ،ودعــم الشــفافية والوضــوح فــي الشــروط التعاقديــة بيــن العمــال والشــركات.

•مواقف المملكة تمثلت باآلتي:
4 .تؤكد المملكة على أهمية التشاور والحوار ودور المنظمات الدولية والشركاء االجتماعيين.
5 .شــددت المملكــة علــى ضــرورة التصنيــف الصحيــح للعمــال ،لضمــان حقوقهــم خاصــة فيمــا يتعلــق باألجــور والصحــة والســامة
المهنيــة ،وأوقــات العمــل ،وضمــان حصولهــم علــى الحمايــة االجتماعيــة ،وتقليــل الضبابيــة وعــدم الوضــوح بيــن العمــل الحــر،
والعمــل التابــع ،وفــق المتفــق عليــه فــي الريــاض 2020م.
6 .تؤيــد المملكــة وتدعــم بشــدة الرئاســة اإليطاليــة العتمادهــا األولويــات الــي تعــزز المســاواة بيــن الجنســين ،وأنمــاط العمــل فــي
العصــر الرقمــي ،وأنظمــة الحمايــة االجتماعيــة ،ممــا يضمــن اســتمرار الجهــود الــي عملــت المملكــة عليهــا خــال عــام 2020م.
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مبادرة مركز الرياض للمناهج السلوكية النابع من مجموعة العشرين (:)G20
خــال رئاســة المملكــة لمجموعــة العشــرين تــم االتفــاق فــي البيــان الختامــي لــوزراء العمــل والتوظيــف ،علــى إنشــاء مركــز الريــاض
للسياســات الســلوكية ،حيــث تتيــح الشــبكة تبــادل التجــارب والخــرات بيــن الــدول األعضــاء ،مــن أجــل تحســين سياســات ســوق العمــل،
وعليــه يقــوم المركــز بــإدارة أعمــال الشــبكة ،وإجــراء التجــارب المحليــة والدوليــة وتــرأس المملكــة رئاســة وتشــغيل هــذا المركــز
ممثلــة بــوزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــةُ .
ويعــد مركــز الريــاض للمناهــج الســلوكية أحــد أهــم مخرجــات رئاســة المملكــة
لمجموعــة العشــرين لعــام 2020م ،حيــث تــم االجمــاع بشــأن إنشــاء شــبكة تبــادل المعــارف فــي المناهــج الســلوكية لمجموعــة
العشــرين ،ويمثــل هــذا المشــروع إرث هائــل لرئاســة المملكــة العربيــة الســعودية لمجموعــة العشــرين .وقــد تــم انشــاء المركــز
وإطــاق الهويــة الخاصــة بالمركــز ووضــع الخطــط االســراتيجية وإطــاق دراســة مســحية تشــمل الــدول األعضــاء وانشــاء شــبكة تشــمل
خمســين خبــر فــي العلــوم الســلوكية ســيعملون علــى وضــع خطــط المركــز ويســاهمون فــي تنفيذهــا .وقــد قــام المركــز بعقــد اول
اجتماعاتــه مــع مجموعــة دول العشــرين بتاريــخ  16نوفمــر وفيــه تــم االتفــاق علــى خطــة العمــل.

•المشاركات الدولية:
حوار أبو ظيب خالل عام 2021م:

ّ
مثلـــت الـــوزارة المملكـــة العربيـــة الســـعودية فــي أعمــال اللقــاء الــوزاري التشــاوري الســادس للــدول األعضــاء فــي حــوار أبــو ظــي خــال
ً
عــام 2021م ،بوفــد برئاســة معالــي الوزيــر بنـ ًـاء علــى األمــر الســامي الكريــم رقــم  16852وتاريــخ 16/3/1443هـــ ،تلبيــة لدعــوة معالــي وزيــر
المــوارد البشــرية والتوطيــن بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وفيــه ألقــى معالــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة كلمــة
المملكــة االفتتاحيــة فــي بدايــة أعمــال اللقــاء ،كمــا تضمــن اللقــاء عـ ً
ـددا مــن جلســات النقــاش حــول العديــد مــن الموضوعــات ،وتــم
االتفــاق فــي ختــام اللقــاء علــى بيــان وزاري مشــرك عــن أهــم القضايــا الــي ناقشــها اللقــاء ،بمــا فــي ذلــك تعزيــز حقــوق العمالــة
الوافــدة ،وتمكيــن المــرأة ،وتعزيــز مشــاركتها فــي ســوق العمــل ،وتعزيــز التعــاون اإلقليمــي والدولــي فــي مجــال حوكمــة تنقــل األيــدي
العاملــة األجنبيــة ،كمــا تــم فــي هــذا الســياق تكريــم عــدد مــن الخــراء المشــاركين نظــر الجهــود المبذولــة فــي التحضــر والتنســيق
وإعــداد أوراق العمــل والجوانــب الفنيــة الــي أســهمت فــي إنجــاح أعمــال اللقــاء ،ومــن ضمنهــم ممثــل وكالــة الشــؤون الدوليــة –
مديــر عــام اإلدارة العامــة للعالقــات الثنائيــة بالــوزارة .
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•االجتماعات والمؤتمرات والمجالس:

3.القمة الثالثة عشر للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية:
ً
شــارك وفــد المملكــة فــي القمــة الثالثــة عشــرة للمنتــدى ،والــذي عقــد افرتاضيــا خــال الفــرة مــن  18إلــى  26ينايــر  ،2021تــم
المشــاركة فــي جلســات الطاولــة المســتديرة لموضوعــات القمــة ،وقــد شــاركت المملكــة العربيــة الســعودية ضمــن فريــق إعــداد
ُ
مســودة موضــوع اســتثمار التكنولوجيــا لتمكيــن العمــال المهاجريــن والــذي كان أحــد الموضوعــات الــي طرحــت للمناقشــة فــي
القمــة.

1.الدورة ( )109لمؤتمر العمل الدولي:
ً
ُعقــدت الــدورة افرتاضيــا علــى فرتتيــن األولــى مــن  3-19يونيــو  2021والفــرة الثانيــة مــن  25نوفمــر الــى  11ديســمرب 2021م ،بوفــد ثالثــي
ُ
التشــكيل يتكــون مــن الحكومــة ،وممثلــي أصحــاب العمــل ،وممثلــي العمــال ،حيــث تــرأس معالــي النائــب للعمــل وفــد المملكــة .وقــد
توزعــت القــرارات ذات العالقــة بســر عمــل المؤتمــر وكذلــك بنــود جــدول أعمالــه علــى اللجــان التاليــة :لجنــة االســتجابة لكوفيــد ،19لجنــة
اعتمــاد العضويــة ،لجنــة تطبيــق المعايــر ،اللجنــة الماليــة ،لجنــة عــدم المســاواة فــي عالــم العمــل ،ولجنــة المهــارات والتعلــم مــدى
الحيــاة.
ً
ً
ً
 حققــت المملكــة العربيــة الســعودية إنجــازا علــى الصعيــد الدولــي خــال أعمــال المؤتمــر بانتخابهــا عضــوا أصيــا فــي مجلــس إدارةمنظمــة العمــل الدوليــة ،ضمــن فريــق الحكومــات للــدورة (2021م 2024 -م).

4.اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية:
شــارك وفــد المملكــة فــي أعمــال اجتماعــات مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة خــال شــهري مــارس ونوفمــر مــن عــام ،2021
وتــم خــال المشــاركة اعــداد وإلقــاء بيانــات بــامس مجموعــة آســيا والمحيــط الهــادي.

الدورة ( )47لمؤتمر العمل العربي:
شــارك فــي أعمــال المؤتمــر وفــد المملكــة برئاســة معالــي النائــب للعمــل خــال الفــرة  5-12ســبتمرب2021م ،وقــد توزعــت القــرارات
ذات العالقــة بســر عمــل المؤتمــر وكذلــك بنــود جــدول أعمالــه علــى اللجــان التاليــة :لجنــة اعتمــاد العضويــة ،ولجنــة تطبيــق المعايــر،
اللجنــة الماليــة ،لجنــة أثــر التطــور التكنولوجــي علــى بيئــة العمــل ،ولجنــة متطلبــات االقتصــاد األخضــر لتوفــر فــرص العمــل .وقــد ترأســت
المملكــة عضويــة اللجنــة الماليــة خــال أعمــال المؤتمــر.

5.اجتماع مجموعة العمل الثالثية لمنظمة العمل الدولية بشأن المشاركة الكاملة والمتساوية والديمقراطية:
ترشــحت المملكــة العربيــة الســعودية لعضويــة هــذه اللجنــة للســنة الثانيــة علــى التوالــي ،حيــث تهــدف عمــل هــذه المجموعــة
تقديــم تقاريــر الــى مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة يوضــح فيهــا حالــة التصديــق علــى صــك  1986لتعديــل دســتور منظمــة
العمــل الدوليــة ،وكذلــك االنشــطة الرتويجيــة فيمــا يتعلــق بتعديــل صــك عــام  1986لتحقيــق مبــدأ المســاواة بيــن الــدول األعضــاء
فــي منظمــة العمــل الدوليــة.

2.االجتماع السابع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
ً
تــرأس معالــي الوزيــر وفــد المملكــة المشــارك فــي اجتمــاع اللجنــة المعقــودة افرتاضيــا يــوم  21ســبتمرب مــن عــام 2021م ،وقــد ناقــش
أصحــاب المعالــي الــوزراء خــال االجتمــاع عـ ً
ـددا مــن الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول األعمــال مــن بينهــا :قــرارات المجلــس األعلــى
ُ
المصــدرة فــي مجــال العمــل ،ورؤيــة األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون بشــأن تعزيــز العمــل الخليجــي المشــرك لمــا بعــد جائحــة فايــروس
كورونــا ،إضافــة الســتعراض تنفيــذ مبــادرات اســراتيجية العمــل المشــرك فــي مجــال العمــل والقــوى العاملــة.

6.المشاورات اإلقليمية حول “المؤتمر العالمي الخامس بشأن عمل األطفال” ،في الفرتة ما بين  16 – 15ديسمرب 2021م.

•اللقاءات الثنائية:
تـــم خــال العـــام 2021م عقـــد ( )50لقــاء بيــن معالــي الوزيــر ومعالــي النائــب لقطــاع العمــل وأصحــاب الســعادة الــوكالء ،مــع أصحــاب
المعالي والســـعادة مـــن وزراء وســـفراء دول العالـــم.

االجتماع التاسع للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030م بالمنطقة العربية:
شــارك معالــي نائــب الوزيــر لقطــاع العمــل كمتحــدث فــي الجلســة الرئيســية للهــدف الثامــن حــول تنشــيط النمــو االقتصــادي والعمالــة
بهــدف التعافــي بشــكل أفضــل فــي المنطقــة العربيــة ،والــذي ُعقــد بشــكل افرتاضــي خــال الفــرة مــن  30مــارس 2021م.
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•اجتماعات اللجان وفرق العمل:
فــي إطــار حــرص الــوزارة علــى اســتعراض جهــود المملكــة عــن طريــق إقام ــة ورش العم ــل والمشــاركة فيهــا ،جــرى التنســيق إلقامــة ورش
عمــل وجلســات حواريــة والمشــاركة فيهــا علــى النحــو التالــي:
1 .إقامة ورشة عمل الستعراض تجربة المملكة في حماية األجور بالتنسيق مع المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية.
2 .إقامــة ورشــة عمــل بعنــوان «تأثــر القوانيــن الحاليــة علــى الحقــوق العماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية» بالتنســيق مــع مندوبيــة
المملكــة العربيــة الســعودية فــي جنيــف وبالتشــارك مــع مندوبيــة المملكــة فــي األمــم المتحــدة بجنيــف.
3 .إقامــة حلقــة حواريــة عــن مبــادرة تحســين العالقــة التعاقديــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بالتنســيق مــع المكتــب التنفيــذي
لمجلــس وزرا ء العمــل بــدول مجلــس التعــاون وبمشــاركة ممثليــن عــن دول مجلــس التعــاون.
4 .المشــاركة فــي ورشــة عمــل إقليميــة بعنــوان «العمــل عــن ُبعــد بشــكل فعــال والســامة والصحــة المهنيــة وشــروط العمــل» بمشــاركة
 12دولــة عربيــة ،خــال الفــرة مــن  9 - 6ديســمرب 2021م.
5 .المشــاركة فــي ورشــة عمــل افرتاضيــة بعنــوان «تعزيــز سياســة ونظــام التدريــب القائــم علــى الكفايــات فــي دول مجلــس التعــاون»
وذلــك يومــي  27 - 26يوليــو 2021م ،بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة ومركــز التدريــب الدولــي التابــع للمنظمــة (مركــز توريــن).
6 .المشــاركة فــي جلســة حــول «تعزيــز التنقــل داخــل ســوق العمــل» خــال اجتمــاع أقاليمــي ثالثــي بيــن أفريقيــا والــدول العربيــة بشــأن
هجــرة األيــدي العاملــة ،حيــث قامــت الــوزارة باســتعراض مبــادرة تحســين العالقــة التعاقديــة وتأثــر المبــادرة علــى تعزيــز التنقــل داخــل
ســوق العمــل للعمــال المهاجريــن بالتنســيق مــع منظمــة العمــل الدوليــة.

•االتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم:

ً
وفقــا لقــرارات مجلــس الــوزراء ذات الصلــة عملــت الــوزارة خــال العــام 2021م علــى التباحــث لتوقيــع عــدد مــن االتفاقــات لتنظمي االســتقدام
للعمالــة مــن الفئــة العامــة والمزنليــة ،إضافــة إلــى التباحــث بشــأن عــدد مــن مذكــرات التفاهــم مــع الجهــات النظــرة للــوزارة فــي مجــال
ُ
المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة مــن منطلــق تبــادل الخــرات والتجــارب الممــزة فــي مجــاالت عمــل الــوزارة حيــث نتــج عــن ذلــك:
•توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية أذربيجان في مجال العمل.
•توقيع اتفاقان في مجال استقدام العمالة من الفئة العامة والمزنلية مع جمهورية بورندي.
•توقيع اتفاق في مجال استقدام العمالة من الفئة العامة مع جمهورية باكستان اإلسالمية.
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ً
وبذلــك يصــل عــدد االتفاقــات الثنائيــة الموقعــة ( )21اتفاقــا لتنظــم
االســتقدام ،ومذكــرات التفاهــم ( ،)22وتهـــدف الـــوزارة مـــن خــال
هـــذه االتفاقــات إلــى تعزيــز وتعميــق التعــاون الدولــي ،وذلــك
ً
تحقيقــا لهــدف فتــح أســواق جديــدة للعمالــة فــي المملكــة ،كمــا
تســعى مــن خــال مذكــرات التفاهــم إلــى تفعيــل وســائل التعــاون
ونقــل المعرفــة.
ومــن ناحيــة أخــرى صادقــت المملكــة علــى بروتوكــول عام2014م
بشــأن اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  29المتعلقــة بالعمــل
الجــري لعــام 1930م ،بالمرســوم الملكــي رقــم م 37/تاريــخ 26/8/1442
هـــ ،وبذلــك يصبــح مجمــوع صكــوك منظمــة العمــل الدوليــة الــي
صادقــت عليهــا المملكــة ( ،)19منهــا  18اتفاقيــة ،مــا بيــن أساســية
وفنيــة وحوكمــة ،وبروتوكــول واحــد ،كمــا تقــوم الــوزارة بدراســة
االتفاقيــات والتوصيــات والربوتوكــوالت الدوليــة بشــكل مســتمر،
لتحقيــق موائمــة عاليــة مــع معايــر العمــل الدوليــة والتوجهــات
العالميــة ألســواق العمــل.
ً
وانطالقــا مــن مراقبــة ومتابعــة االلــزام ،تــم إعــداد وصياغــة
وإرســال تقاريــر االمتثــال المطلوبــة للعــام الجــاري 2021م بشــأن
اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة الــي صادقــت عليهــا المملكــة
المتعلقــة بمعيــار (تعزيــز تكافــؤ الفــرص والمســاواة فــي المعاملــة)،
وهــي علــى النحــو التالــي:
•اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ( )100بشــأن المســاواة
فــي األجــور.
•اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ( )111بشــأن التميــز فــي
االســتخدام والمهنــة.
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•المخرجات الفنية للمشاركات الدولية:
فيمــا يتعلــق بالتواصــل الدولــي قامــت الــوزارة بالعديــد مــن األعمــال الهادفــة لتعزيــز الصــورة اإليجابيــة وعكــس الجهــود المبذولــة لإلعــام
الدولــي خــال العــام 2021م ،ومــن أبرزهــا التالــي:
1 .دعــم الجهــود لرتشــح المملكــة لمقعــد أصيــل فــي مجلــس إدارة منظمــة العمــل الدوليــة ( )ILOلمواكبــة إعــان الرتشــح فــي شــهر يونيــو
فــي ثــاث أدوار رئيســية:
•إعداد مطوية عن مخرجات مجموعة العمل والتوظيف خالل عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
•إعــداد مطويــة توعويــة عــن دور المملكــة العربيــة الســعودية ومكانتهــا للدعــم فــي ترشــيح المملكــة لمقعــد أصيــل فــي منظمــة
العمــل الدوليــة.
•إعداد حملة إعالمية تتضمن مداخالت تلفزيونية للتوعية برتشح المملكة لمقعد أصيل.
2 .إعــداد كافــة البيانــات الصحفيــة والمخرجــات الفنيــة لتســليط الضــوء علــى اجتماعــات مجموعــة العمــل والتوظيف بمجموعة العشــرين
فــي إيطاليــا وإعــداد الحملــة المصاحبــة لــرأس معالــي الوزيــر لوفــد المملكــة لالجتمــاع الــوزاري فــي إيطاليا.
3 .التنســيق والتحضــر للقــاءات قيــادات الــوزارة مــع اإلعــام الدولــي وتشــمل لقــاءات تمــت مــع صحيفــة  ،Bloombergوصحيفــة New York
 ،Timesوصحيفــة  ،Wall Street Journalوالــرد علــى جميــع استفســارات وســائل اإلعــام الدوليــة المتعلقــة بقطــاع العمــل وتشــمل الردود
تصحيــح للمعلومــات المغلوطــة لدعــم التقاريــر الصحفيــة ذات الصلــة.
4 .إعــداد كلمــة معالــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــي أعمــال اللقــاء الــوزاري التشــاوري الســادس للــدول األعضــاء فــي
حــوار أبــو ظــي والبيانــات اإلعالميــة والنشــر اإلعالمــي.
5 .اإلشــراف علــى الحملــة اإلعالميــة الخاصــة بإطــاق برنامــج الفحــص المهــي والدعــم المباشــر مــن خــال الظهــور اإلعالمــي للتحــدث عــن
الربنامــج والتوعيــة مــن خــال التواصــل بالســفارات األجنبيــة.
6 .المســاهمة فــي إطــاق مبــادرة تحســين العالقــة التعاقديــة ودخولهــا حــز النفــاذ ومراجعــة كافــة المحتــوى الفــي واإلعالمــي باللغــات
األجنبيــة وإعــداد تقريــر الرصــد اإلعالمــي الدولــي وإعــداد ونشــر فيديــو يتضمــن لقــاء مــع الســفري الفلبيــي يســلط مــن خاللــه الضــوء علــى
أهميــة المبــادرة وجهــود الــوزارة وإنجازاتهــا.
7 .مراجعــة وتنقيــح ترجمــة محتــوى حملــة مكافحــة اإلتجــار باألشــخاص لســبع لغــات أخــرى مــن خــال التنســيق مــع الســفارات المعنيــة،
وتأميــن مســاحات إعالنيــة مجانيــة فــي المطــارات الدوليــة بالمملكــة.
8 .مراجعــة محتــوى المخرجــات الفنيــة للمؤتمــر الســعودي الدولــي للصحــة والســامة المهنيــة والدعــم فــي مراجعــة ترجمــة جميــع
النصــوص والمــواد اإلعالميــة.
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احدى عشر :األثر المالي لقطاع العمل
إيرادات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية للعام ()2021م
مبلغ الرمس

إجمالي مبلغ الرمس
لعام ()2021م

أوجه استخدام الرمس

المقابل المالي للعمالة
الزائدة عن السعودة

قطاع خاص

يحتسب مقابل مالي عن كل عامل وافد لدى
المنشأة يزيد على عدد العاملين السعوديين

600
ً
شهريا
ريال

19,994,918,237

يحول إلى حساب جاري وزارة
المالية لدى مؤسسة النقد

المقابل المالي للعمالة
الوافدة

قطاع خاص

يحتسب مقابل مالي عن كل عامل وافد لدى
المنشأة يقابله عامل سعودي

700
ً
شهريا
ريال

6,859,203,089

يحول إلى حساب جاري وزارة
المالية لدى مؤسسة النقد

رخص عمل

قطاع خاص

رسوم رخصة عمل لكل عامل وافد

100
ً
سنويا
ريال

554,624,542

يحول إلى حساب جاري وزارة
المالية لدى مؤسسة النقد

تأشرية الدخول للعمل
الموسمي

قطاع خاص

رمس تأشرية الدخول للعمل الموسمي

1000
ً
سنويا
ريال

-

يحول إلى حساب جاري وزارة
المالية لدى مؤسسة النقد

تأشرية الدخول للعمل
المؤقت

قطاع خاص

رمس تأشرية الدخول للعمل المؤقت

1000
ً
سنويا
ريال

41,846,000

يحول إلى حساب جاري وزارة
المالية لدى مؤسسة النقد

نوع الرمس

الجهة
المستهدفة

وصف الرمس

المقابل المالي للعمالة
الزائدة عن السعودة
(صندوق تنمية الموارد
البشرية)

قطاع خاص

يحتسب مقابل مالي عن كل عامل وافد لدى
المنشأة يزيد على عدد العاملين السعوديين

200
ً
شهريا
ريال

6,641,733,934

يحول إلى حساب صندوق
تنمية الموارد البشرية

مخالفات نظام العمل

قطاع خاص

تحتسب غرامات مخالفة نظام العمل

حسب نوع
المخالفة
وتكرارها

580,936,100

يحول إلى حساب صندوق
تنمية الموارد البشرية

التوطين الموازي (نطاقات)

قطاع خاص

في حال ترغب المنشأة شراء وحدات السعودة ( 3400ـ ـ )9000
لرفع نسبة السعودة ويمت ذلك عن طريق صندوق ريال للوحدة
الواحدة
تنمية الموارد البشرية

38,185,600

يحول إلى حساب صندوق
تنمية الموارد البشرية
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قطاع التنمية
االجتماعية
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نظرة عامة على معالم قطاع التنمية االجتماعية

أبرز إنجازات قطاع التنمية االجتماعية

يق ــوم قط ــاع التنمي ــة االجتماعي ــة بمس ــؤولية تنمي ــة القط ــاع االجتماع ــي وتطوي ــره م ــن خ ــال مهام القط ــاع اإلشرافية والتنظيميـــة والتنفيذيـــة،
واإلس ــهام ف ــي توجي ــه التطوي ــر االجتماع ــي به ــدف رف ــع وع ــي المواطنيـن ،وتحسـين مس ــتوى معيشـتهم وتهيئة مقومات الحيـــاة الكريمـة لهـم
ف ــي إط ــار المحافظ ــة عل ــى القي ــم الروحي ــة والخلقي ــة وتدعيمه ــا لبنــاء مجتم ــع ناه ــض متكام ــل .يقــدم القطــاع عــدد مــن الخدمــات للمجتمــع
يمكــن تلخيــص بعــض الخدمــات والمهــام فــي اآلتــي.
التأهيــل والتوجيــه االجتماعــي  -الرعايــة الطبيــة المقدمــة للمســتفيدين - .وهــم االشــخاص ذوي اإلعاقــة - .األحــداث - .األيتــام - .كبــار الســن- .
حمايــة األســرة - .التســول - .مركــز التمــز للتوحــد  -تمكيــن مســتفيدي الضمــان االجتماعــي - .التنميــة االجتماعيــة والقطــاع غــر الربحــي .التطــوع.
 -تطويــر القطــاع غــر الربحــي - .اســتحداث الجمعيــات التخصصيــة - .المســؤولية االجتماعيــة - .تأهيــل القــوى العاملــة - .ضيافــة األطفــال.

التحول االسرتاتيجي لأليتام:
إطالق المبادرات والمشاريع الداعمة لتمكين األيتام واستقاللهم
• إضافــة األبنــاء المحتضنيــن لــدى األســر الكافلــة فــي (خدمــة ابشــر ،تطبيــق صحــي ،موعــدي ،توكلنــا) لتســهيل الخدمــات علــى
اليتــم لــدى األســر الكافلــة.
• إغالق عدد  19دار إيوائي وذلك بتمكين األيتام واإلسناد للقطاع الثالث والغري ربحي
•تفعيل دور القطاع الثالث في تقديم الخدمات المتخصصة لأليتام (تمكين ،استقالل ،تعلمي ،تدريب)
•تحقيق التوظيف لألبناء األيتام بنسبة 75%
•تم توفري عدد من المنح الدراسية لأليتام في الجامعات األهلية لعام 2021م ما يقارب من  162مقعد.
•تمكين واستقالل الفتيات في الدور اإليوائية بوحدات سكنية خاصة بهن حيث بلغ عدد الفتيات المستقالت  60ابنة
•ارتفاع وعي المجتمع نحو احتضان وكفالة األيتام حيث بلغت قوائم االنتظار  3000أسرة.
•تحقيق كفالة األيتام بنسبة 100%
•إسناد وتخصيص خدمات األيتام للقطاع الثالث والقطاع الغري ربحي بما يحقق التوجه المستقبلي لرؤية المملكة.

التحول االسرتاتيجي لكبار السن:
توقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــرك بيــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة و وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة حيــث يســعى
الطرفــان لتفعيــل ســبل التعــاون نحــو التالــي:
•التواصل مع امانات المناطق والمدن والمحافظات وطرح فكرة المشروع
•تفعيــل الشــراكة مــع القطــاع الخــاص لتقديــم الخدمــات النوعيــة لكبــار الســن والتنســيق مــع الــوزارة لالجتمــاع وعــرض الفكــرة
وأهدافهــا االجتماعيــة والســتثمارية
•التواصل مع جميع امانات المناطق والمحافظات والمدن وعرض الفكرة والتشجيع على دعمها
•المساهمة في تقيمي العروض الفنية والمالية للمشاريع المطروحة في المناطق.
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تم افتتاح اول نادي لكبار السن جمعية واحة الوفاء لمساندة كبار السن.
طرح أول مشروعين إلنشاء وتشغيل نادي اجتماعي لكبار السن بالرياض وجده والذي يهدف إلى:
ً
ً
1 .مجتمــع يتمتــع فيــه كبــر الســن بأفضــل الخدمــات االجتماعيــة الــي تحقــق أعلــى جــودة حيــاة ممكنــة لــه ليكونــوا عنصــرا فعــاال ومنتجــا
فــي المجتمــع.
2 .العمــل علــى تعزيــز منظومــة خدمــات كبــار الســن فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال التنظــم ورفــع الوعــي وتحســين جــودة
وكفــاءة الخدمــات وتوســيع نطــاق التغطيــة فــي جميــع مناطــق المملكــة.
3 .تقديم الخدمات لكبار السن داخل المراكز االهلية حسب أفضل الممارسات العالمية.
4 .تحسين كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة لكبار السن وزيادة الوعي بحقوق وواجباتهم

التحول االسرتاتيجي لتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة:
توقيــع 9مذكــرات تعــاون خاصــة بمجــال التدريــب المهــي بعــدد مــن المجــاالت فــي كل مــن منطقــة الريــاض ،المنطقــة الغربيــة ،المنطقــة
الشرقية
•تم توظيف  947مستفيد بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية
•انشاء رابط لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة من قبل شركة أرامكو
•تم توظيف  105بالتعاون مؤسسة سعي الوقفية للتدريب والتوظيف
•إطالق لوحة مؤشرات التأهيل المهين
•إطالق خدمة صرف مكافآت المستفيدين من التأهيل المهين

تجاوز مؤشر (نسبة رضا المستفيدين من الخدمات االجتماعية) لمستهدف النصف األول من عام  2021م
تجــاوز مســتهدف النصــف األول مــن عــام 2021م لمؤشــر “رضــا المســتفيدين مــن الخدمــات االجتماعيــة”؛ وذلــك بتحقيــق نســبة (،)% 74.2
ً
ويقيــس هــذا المؤشــر مــدى رضــا المســتفيدين مــن الخدمــات االجتماعيــة وتحديــدا الفئــات المســتفيدة مــن خدمــات الرعايــة االجتماعيــة
عــر وكالــة التأهيــل والتوجيــه االجتماعــي ،ويشــمل ذلــك :األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،كبــار الســن ،األيتــام ذوي الظــروف الخاصــة ،الحمايــة
األســرية ،األحــداث الجانحيــن ،والمتســولين حيــث يســاهم ذلــك فــي معرفــة مــدى تحقيــق الــوزارة ألهدافهــا االســراتيجية وقيــاس المنفعة
الخاصــة بمبادراتهــا ومشــاريعها.
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منجزات التطوع:
المنصة الوطنية للعمل التطوعي
وهــي حاضنــة ســعودية رائــدة للعمــل التطوعــي تســـاهم فـــي تـــوفري بيئـــة محفـــزة وآمنـــة وتـــنظم العالقــة بيــن الجهــات الموفــرة
للفــرص التطوعيــة والمتطوعيــن
والتالي أرقام إنجازات المنصة الوطنية للعمل التطوعي حىت  23ديسمرب :2021

عدد األفراد المسجلين
في المنصة 815,102
مسجل في المنصة

عدد الجهات المستفيدة
من التدريب  562جهة

عدد الجهات المسجلة
في المنصة  3990جهة

عدد المستفيدين من ً
التدريب  9.689مستفيدا

عدد الورش والدورات
التدريبية  114ورشة تدريبية

عدد المستفيدين من
التطوع أكرث من  42مليون
مستفيد

عدد االستشارات
المقدمة للجهات 18,636
استشارة

العائد االقتصادي للتطوع
 916.111.302ريال سعودي

إطالق مشروع الجائزة الوطنية للعمل التطوعي
تــم تدشــين الجائــزة الوطنيــة للعمــل التطوعــي وذلــك ألهميــة العمــل التطوعــي فــي النهضــة المجتمعيــة ومســاهم رئيســي وفاعــل
فــي جهــود تنميــة المجتمعــات تــم فــي يــوم التطــوع الســعودي والعالمــي االحتفــاء بالجهــات التطوعيــة والمتطوعيــن الفاعليــن
بشــكل مؤثــر وتكريمهــم واحتــوت الجائــزة علــى  4مســارات وشــارك فيهــا  260جهــة مــا بيــن جهــات تعليميــة وحكوميــة وجمعيــات
وفــرق تطوعيــة وقطــاع خــاص وذلــك مــن أجــل تحفــز تفعيــل العمــل التطوعــي والتقديــر واالعــراف بجهــود األطــراف المفعلــة للعمــل
التطوعــي وتحقيــق مســتهدفات تشــجيع العمــل التطوعــي.
تعــــد الجائــزة الوطنيــة للعمــل التطوعــي أداة فاعلــة لتحفــز وإلهــام المتطوعيــن والمتطوعـــــــــــات فـــــي المملكــة العربيــة الســعودية
بالقطاعــات المجتمعيــة المختلفــة وتهــدف الجـــائزة بشـــكل رئيســـي إلبـــراز وتكـــــريم الجهـــــود التطوعيـــــة المختلف ـ ــة ونش ـ ــر وترشــيد
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

87

يوم التطوع السعودي والعالمي

الفك ـ ــر التط ــوعي ل ـ ــدى أف ــراد المجتم ــع
والمساهمة في بناء صورة ذهنية إيجابية عن المجتمع السعودي تجاه قمي العطاء والبذل.

تأسيس وحدات تطوع في القطاعات الحكومية وغري الربحية ً
بناء على المعيار الوطين السعودي للتطوع
تــم تأســيس  240وحــدة تطــوع علــى المعيــار الوطــي الســعودي للتطــوع لتفعيــل العمــل التطوعــي واســتقطاب المتطوعيــن وفــق منهجيــة
وأســس واضحــة وموحــدة .وتلــك الجهــات الحكوميــة وغــر الربحيــة موزعــة علــى  13منطقــة مــن مناطــق المملكــة

مبادرة تطوع بخربتك
تــم تدشــين مبــادرة تطــوع بخربتــك والــي كانــت تهــدف إلــى مشــاركة مجموعــة مــن القيــادات العليــا والوســطى فــي الجهــات الحكوميــة
والقطــاع الخــاص والقطــاع غــر الربحــي ورجــال األعمــال والخــراء المختصيــن فــي مختلــف التخصصــات بمــا يســاهم فــي االســتفادة
وتســليط االضــواء علــى مفهــوم التطــوع االحرتافــي ونشــره لمســاندة مختلــف الفئــات المجتمعيــة وذلــك فــي عــدة مجــاالت تخصصيــة
وقــد تمــت الحملــة اإلعالميــة للمبــادرة فــي جميــع وســائل اإلعــام والتواصــل االجتماعيــة وعلــى مــدار  7أيــام حيــث بلــغ عــدد التفاعــل فــي
تويــر أكــر مــن مليــون ظهــور للتغريــدات فــي أكــر مــن حســاب وتــم نشــر  175تغريــدة و  10مــادة علــى الفيــس بــوك و 100مــادة علــى لنكــد
إن و 5مــواد علــى اليوتيــوب وتغطيــة ســناب حســاب العمــل التطوعــي لجميــع األحــداث والفعاليــات وذلــك مــن أجــل نشــر ثقافــة العمــل
التطوعــي وتحقيــق مســتهدفات تشــجيع التطــوع.
أرقام مبادرة “تطوع بخربتك”:
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تــم تفعيــل يــوم التطــوع الســعودي والعالمــي تحــت شــعار (عطــاء وطــن) بحضــور صاحــب الســمو الملكــي األمــر عبدالعزيز بن ســلمان
آل ســعود ومعالــي الوزيــر المهنــدس أحمــد بــن ســليمان الراجحــي وعــدد مــن أصحــاب الســمو والمعالــي والســعادة وأعضــاء اللجنــة
الوطنيــة للعمــل التطوعــي والمهتميــن بمجــال العمــل التطوعــي مــن مختلــف القطاعــات حيــث اشــتمل الحفــل علــى عــدد مــن
الفقــرات بدايــة باالســتقبال فــي معــرض آفــاق العمــل التطوعــي حيــث اشــتمل المعــرض علــى جميــع اإلنجــازات التطوعيــة فــي جميــع
المجــاالت واشــتملت فقــرات الحفــل علــى كلمــة معالــي الوزيــر و لقــاء جماهــري مــع صاحــب الســمو الملكــي عبدالعزيــز بــن ســلمان
آل ســعود و عــدد مــن قصــص النجــاح للمتطوعيــن وأكــر مــن عــرض مرئــي عــن التطــوع ومنجزاتــه والفعاليــات الــي تمــت والمبــادرات
الــي اطلقــت وبعــض تجــارب المتطوعيــن وتــم مــع ذلــك اليــوم تنفيــذ العديــد مــن الفعاليــات فــي أكــر مــن جهــة ومدينــة وذلــك مــن
أجــل تحقيــق مســتهدفات تشــجيع العمــل التطوعــي.
أرقام ومنجزات فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي:
1 .تنفيذ أكرث من  450فعالية
1 .عدد الجهات المشاركة في الفعاليات  450جهة
1 .عدد المناطق والمدن  13منطقة وأكرث من  150مدينة
1 .عدد المتطوعين المشاركين في الفعاليات تجاوز  40ألف متطوع
1 .عدد حضور الحفل أكرث من  300شخص

مبادرة ازرع أثر

ً
 60متطوعا ومتطوعة من
الخرباء من بينهم  12من
أصحاب السمو والمعالي
شاركوا بالتطوع

 400 +مستفيد ومستفيدة

 12لقاء جماهريي

 3جلسات حوارية

 6ورش تدريبية

 200 +استشارة فردية

ً
1 .ضمــن تفعيــل مبــادرة الســعودية الخضــراء الــي أطلقهــا ســمو ولــي العهــد انطلقــت مبــادرة -أزرع أثــرا -الهادفــة إلــى زراعــة أكــر
مــن  4000شــجرة حيــث دشــن المبــادرة ســعادة وكيــل وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة أ .أحمــد الماجــد وتــم إقامــة
المبــادرة لمــدة يوميــن فــي مبــى وزارة العمــل مخــرج  9وشــارك فــي المبــادرة علــى مــدار اليوميــن  200متطــوع ومتطوعــة
مــن منســوبي الــوزارة وذلــك لنشــر ثقافــة العمــل التطوعــي وتفعيــل روح التعــاون بيــن المتطوعيــن والمســاهمة فــي تحقيــق
مســتهدفات تشــجيع العمــل التطوعــي
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دليل آلية حساب القيمة االقتصادية
آليــة حســاب القيمــة االقتصاديــة عــن طريــق منصــة العمــل التطوعــي حيــث توفــر المنصــة مؤشــرات قيــاس أساســية ومــن ضمنهــا القيمــة
االقتصاديــة عــن طريــق المعادلــة الموجــودة فــي المنصــة مــن خــال المجاليــن التطــوع العــام والتطــوع الصحــي

تحقيــق مســتهدفات مؤشــرات العمــل التطوعــي حــى  23ديســمرب ( 2021عــدد المتطوعيــن  /الفــرص التطوعيــة /
الســاعات التطوعيــة  /القيمــة االقتصاديــة مــن التطــوع)

المقابــات والرتشــيح لهــم وهــم جاهــزون لمرحلــة تقديــم العــروض الوظيفيــة.
1 .اطــاق أكــر مــن  22خدمــة نوعيــة جديــدة ومــن ضمنهــا خدمــة االســتقطاع الشــهري باإلضافــة للتحســينات الدوريــة فــي تجربــة
المســتخدم.
1 .ارتفع عدد الجمعيات الى  1258جمعية مستفيدة من المنصة.
2 .اطــاق خدمــة المتاجــر االلكرتونيــة لتمكيــن الجمعيــات االهليــة مــن امتــاك متاجرهــا الخاصــة وجعــل عمليــات التــرع اكــر ســرعة
وكفــاءة.

احصائيات وأرقام المنصة الوطنية للتربعات :

عدد المتطوعين والمتطوعات في
المملكة العربية السعودية إلى ()484,251
ً
متطوعا ومتطوعة بينما المستهدف
المخطط هو ( 360ألف) متطوع ومتطوعة.

عدد الفرص التطوعية 242,805
فرصة تطوعية بينما كان
المستهدف  160,000فرصة

عدد فرص التربع 976

عدد الساعات التطوعية بلغ أكرث من
 35,778,922ساعة تطوعية

القيمة االقتصادية للتطوع تم
تحقيق  57,42ريال للساعة بينما
كان ال مستهدف 17ريال للساعة

متوسط المساهمة
الفردية  128ريال

عدد الجمعيات الشريكة
927
اعلى عملية تربع  228الف
ريال

عدد الشركاء اكرث من 20
شريك
اجمالي عدد الفرص
المطروحة 1049فرصة

منجزات المنصة الوطنية للتربعات
المنصة الوطنية للتربعات (تربع)
وهــي منصــة وطنيــة الكرتونيــة موجهــة للمســاهمين بأعمــال الخــر تســعى لتمكيــن الجمعيــات االهليــة مــن تحقيــق اثــر اعمــق مــن خــال
تســهيل عمليــات تمويــل مشــاريعهم الخرييــة بطريقــة التمويــل الجماعــي مــن المتربعيــن.
والتالي اهم إنجازات المنصة الوطنية للتربعات حىت  23ديسمرب : 2021
1 .تجــاوز إجمالــي عــدد عمليــات التــرع الناجحــة أكــر مــن  1.36مليــون عمليــة تــرع تــم مــن خاللهــا إغــاق أكــر  1175فرصــة ومشــروع تربعــي
باإلضافــة لفــرص التــرع الدائمــة.
1 .اســتقطاب أكــر مــن  10كفــاءات نوعيــة مــن اصحــاب الخــرة فــي مجــال التربعــات اإللكرتونيــة وســوق منصــات التــرع ســاهم وجودهــم
فــي تحقيــق هــذا النمــو االيجابــي خــال نتائــج الربــع االخــر مــن الســنة ،باإلضافــة إلــى وجــود  13مرشــح إضافــي تمــت اســتكمال اجــراءات
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عدد المسجلين في
المنصة 154894

اجمالي عدد الفرص
المغلقة 887

عدد المستفيدين من المنصة
اكرث من  3مليون مستفيد

منجزات التعاونيات
 /22تحديث نظام الجمعيات التعاونية
علــى ضــوء العمــل علــى تطويــر البيئــة التشــريعية والتنظيميــة للقطــاع التعاونــي فــي المملكــة بتمكيــن الجمعيــات التعاونيــة مــن
القيــام بدورهــا التنمــوي واالقتصــادي واالجتماعــي تــم العمــل علــى تحديــث نظــام الجمعيــات التعاونيــة .تــم اطــاق مشــروع تحديــث
نظــام الجمعيــات التعاونيــة بمــا يتوافــق مــع توجــه وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ورؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية،
ً
تماشــيا مــع توجــه المملكــة فــي زيــادة الشــفافية ضمــن إجــراءات إطــاق األنظمــة واللوائــح ،تــم خــال مرحلــة تحديــث مــواد النظــام
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بالشــكل النهائــي العمــل علــى عــدة مســارات إلشــراك العمــوم والمهتميــن بالقطــاع والجهــات الحكوميــة فــي مراحــل تعديل بنــود النظام
واألخــذ بتلــك المقرتحــات فــي مرحلــة إعــداد النســخة النهائيــة مــن النظــام المحــدث

نمو إيرادات التعاونيات في المملكة للسنة المالية 2020
نمو عوائد التعاونيات في المملكة بنسبة  40%لكل تعاونية بمعدل إيرادات  4.2مليون ريال لكل تعاونية

الدليل االسرتشادي للجمعيات التعاونية للقطاع (العام ،الزراعة ،التجارة)
تــم إعــداد دليــل اسرتشــادي شــامل ورفعــه عــر موقــع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة والــذي يعــد مــن أهــم المبــادرات الــي
توضيــح األنظمــة واألطــر واآلليــات الــي تدعــم التعاونيــات فــي تأســيس وتشــغيل وتطويــر نمــاذج العمــل والتشــغيل ورفعــه

زيادة السعودة في قطاع التعاونيات
زيادة نسبة السعودة  11%في عام  2021لمجمل التعاونيات في المملكة

زيادة عدد التعاونيات في القطاعات الناشئة
زيادة في عدد التعاونيات في القطاعات الناشئة بالمملكة بنسبة بلغت  31%في عام 2021

إعادة هيكلة مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية
تم استحداث فئات التمثيل في مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية وإعادة هيكلة مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية

زيادة أعضاء التعاونيات
زيادة أعضاء التعاونيات في المملكة بنسبة  15%بواقع عدد إجمالي وصل إلى  59,136في عام 2021

زيادة مساهمة قطاع الجمعيات التعاونية في سوق العمل
زيادة عدد الموظفين واألعضاء المنتجين في التعاونيات بنسبة  44%بواقع عدد إجمالي  5,023موظف وعضو منتج في عام 2021

زيادة عدد الجمعيات التعاونية
زيادة عدد التعاونيات في المملكة العربية السعودية بنسبة  12%بواقع عدد إجمالي ( )328حىت نهاية شهر نوفمرب
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تأسيس اإلدارة العامة للجمعيات التعاونية
إنشــاء اإلدارة العامــة للجمعيــات التعاونيــة تســعد اإلدارة وطاقمهــا بالمســاهمة فــي تطويــر القطــاع التعاونــي وتعزيــز العمــل التعاونــي وتطويــر
إجــراءات وحوكمــة الجمعيــات التعاونيــة واإلشــراف علــى جميــع متطلبــات الجمعيــات التعاونيــة وضمــان تســجيلها ورمس خطــط اســراتيجية
تســعى للتطويــر القطاعــي والمناطقــي وتحديــد األولويــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والعمــل علــى حل مشــاكل و تطويــر أداء الجمعيــات التعاونية

منجزات المسؤولية االجتماعية
اطالق اسرتاتيجية المسؤولية االجتماعية للشركات
اســراتيجية شــاملة للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي المملكــة تغطــي ســت ركائــز أساســية وهــي الشــراكات والحوكمة ،واألنظمــة واللوائح،
والتخطيــط الوطــي ،والمحفــزات ،والتوعيــة وتطويــر القــدرات ،والرصــد والقيــاس وذلــك لوضــع بنيــة تحتيــة وإطــار تنظيمــي وتشــغيلي لتحقيــق
المســتهدفات مــن “تعزيــز قيــام الشــركات بمســؤوليتها االجتماعيــة”.
ُ
•اعتمــاد تشــكيل لجنــة تعــى بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات والمؤسســات فــي وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،برئاســة
ً
معالــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،وعضويــة ثالثــة عشــر ممثــا عــن الجهــات الحكوميــة ذات العالقة،وممثليــن عــن
القطــاع الخــاص .وذلــك لتنظــم وتمكيــن وتحفــز المســؤولية االجتماعيــة للشــركات والمؤسســات وذلــك ضمــن مســتهدفات اســراتيجية
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات أحــد مخرجــات هــدف تعزيــز قيــام الشــركات بمســؤوليتها االجتماعيــة
•عقــد أولــى اجتماعــات لجنــة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات والمؤسســات والــي تهــدف إلــى وضــع االســراتيجيات والخطــط والربامــج
وتحفــز الشــركات والمؤسســات علــى ممارســة أنشــطتها المتعلقــة بالمســؤولية االجتماعيــة والمســاهمة فــي القطــاع غــر الربحــي
بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة ،ودعــم تنظــم المؤتمــرات والنــدوات واللقــاءات ذات الصلــة ،والعمــل علــى إبــراز المســاهمات
االجتماعيــة للشــركات والمؤسســات.
•تغطيــة جميــع مناطــق المملكــة بتحقيــق مســتهدف اكتمــال تواجــد إدارة للمســؤولية االجتماعيــة بكافــة فــروع الــوزارة .وبهــدف تعزيــز
قيــام الشــركات بمســؤوليتها االجتماعيــة وتحقيــق مســتهدفاتها للوصــول لنهــج تنمــوي أكــر اســتدامة ،تــم تأســيس واطــاق إدارة
المســؤولية االجتماعيــة بفــروع الــوزارة .كمــا ان تأســيس إدارة للمســؤولية االجتماعيــة فــي منطقــة نجــران ســوف يخلــق بيئــة تنظيميــة
لألعمــال االجتماعيــة وتحقيــق الشــراكات الفاعلــة بيــن القطــاع العــام والخــاص وغــر الربحــي ،باالضافــة إلــى العمــل علــى تفعيــل اســراتيجية
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي كافــة مناطــق المملكــة والــي اطلقهــا معالــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنمية االجتماعيــة المهندس
أحمــد الراجحــي.
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•تأســيس فريــق عمــل مشــرك علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون وعقــد االجتمــاع االول يــوم االربعــاء  24فربايــر  ،2021حيــث
ترتكــز اعمــال الفريــق علــى ابتــكار حــزم محفــزات القطاعــات الحكوميــة للشــركات نظــر مســاهمتها المجتمعيــة .وتســتهدف
اعمــال الفريــق القطــاع الخــاص بشــكل عــام لتحفــزه علــى نمــو نســبة الشــركات المســاهمة فــي المســؤولية االجتماعيــة .كمــا
ســيؤثر ذلــك علــى توحيــد الجهــود وتعظــم أثــر المحفــزات علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون وبالتالــي زيــادة المســاهمات
المجتمعيــة.
•وتتضمــن المذكــرة وضــع برامــج مشــركة لرفــع الوعــي مــن خــال برامــج ذات محتــوى تعليمــي وتوعــوي لتعميــق أثــر المســؤولية
االجتماعيــة للمجتمــع التعليمي.
•تشــكيل لجنــة للمســؤولية االجتماعيــة علــى مســتوى منطقــة الريــاض بعضويــة امــارة المنطقــة وفــرع الــوزارة وامانــة الريــاض
والغرفــة التجاريــة بالريــاض .حيــث يســاعد هــذا المنجــز علــى توحيــد الجهــود والمســاعي فــي تفعيــل اعمــال وبرامــج المســؤولية
االجتماعيــة فــي منطقــة الريــاض
•توقيــع عــدة اتفاقيــات فــي فــرع منطقــة حائــل لتقديــم برامــج فــي المســؤولية االجتماعيــة وتفعيلهــا لمســتفيدي الفــرع وعلــى
مســتوى المنطقــة بشــكل عــام.
•تأســيس لجنــة للمســؤولية االجتماعيــة فــي منطقــة الحــدود الشــمالية بقيــادة أمــارة المنطقــة وتهــدف إلــى تعزيــز حوكمــة
منظومــة المســؤولية االجتماعيــة للشــركات وتحقيــق مســتهدفات مؤشــرات المســؤولية االجتماعيــة للشــركات فــي برامــج
الرؤيــة ووتحقيــق المخرجــات الرئيســية لالســراتيجية الوطنيــة للمســؤولية االجتماعيــة علــى مســتوى المنطقــة.
•تقديــم ورشــة عمــل حــول المســؤولية االجتماعيــة مــع الهيئــة العامــة للعقــار موجهــة للشــركات فــي القطــاع العقــاري وذلــك
لرفــع الوعــي حــول اســراتيجية المســؤولية االجتماعيــة فــي المملكــة وتشــجيع الشــركات فــي القطــاع العقــاري لتبــي وتقديــم
مشــاريع ومبــادرات تنمويــة تخــدم القطاعيــن التنمــوي والعقــاري ،كمــا حضــر الورشــة اكــر مــن  150شــخص مــن المهتميــن فــي
المســؤولية االجتماعيــة وممثليــن عــن شــركات فــي القطــاع العقــاري
•اطــاق حملــة توعويــة حــول أهميــة المســؤولية االجتماعيــة مــن خــال نشــر محتويــات مختلفــة فــي منصــات التواصــل االجتماعــي
باإلضافــة الــى ابــراز دور لجنــة المســؤولية االجتماعيــة والمهــام المناطــة بهــا ،حيــث اســتهدفة الحملــة اإلعالميــة كافــة المجتمــع.
•بدء العمل مع وزارة التعلمي في مبادرة مأسسة المسؤولية االجتماعية في الجامعات السعودية بما يخدم هدف الرؤية
•عقــدت اإلدارة العامــة للمســؤولية االجتماعيــة ورشــة عمــل بحضــور مــدراء المســؤولية االجتماعيــة بفــروع الــوزارة بالمناطــق
بهــدف مراجعــة أهــداف المســؤولية االجتماعيــة لعــام 2022م ،وتنســيق الجهود لبناء عالقات فاعله مع فــروع الجهات الحكومية
بالمناطــق ،وتمكيــن شــركات القطــاع الخــاص مــن تقديــم مســاهمات اجتماعيــة ذات اثــر إيجابــي فاعــل فــي المجتمــع ،ودعــم
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الجهــود العالميــة لتحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة وتبــي االســتدامة فــي ممارســات الشــركات.
•المشــاركة بتوضيــح مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة واســراتيجية الــوزارة للمســؤولية االجتماعيــة ،فــي ورشــة عمــل تبــادل الخــرات
والــذي تنظمــه جامعــة االمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل بالتعــاون مــع مجلــس المنطقــة الشــرقية للمســؤولية االجتماعيــة
•عقــدت اإلدارة العامــة للمســؤولية االجتماعيــة بفــرع الريــاض بالتعــاون مــع جامعــة الملــك ســعود دورة تصمــم المشــاريع الرياديــة
لالخصائييــن و الباحثيــن االجتماعييــن

منجزات تنمية القطاع غري الربحي

تحقيــق المســتهدف فــي مســاهمة القطــاع غــر الربحــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن خــال المنظمــات غــر الربحيــة ،حيــث تــم
تحقيــق نســبة ( )0.47%تفــوق المســتهدف للســنة الماليــة 2019م (.)0.40%

زيارات الحوكمة للمنظمات غري الربحية – المرحلة الثالثة

ً
تــم االنتهــاء مــن تنفيــذ  2500زيــارة حوكمــة للمنظمــات غــر الربحيــة بنـ ًـاء واعتمــادا علــى معايــر الحوكمــة المعتمــدة وإصــدار تقاريــر
لهــذه الزيــارات وإصــدار تقريــر ختامــي يعكــس واقــع المنظمــات غــر الربحيــة

اطالق المركز الوطين لتنمية القطاع غري الربحي

دليل آلية حساب القيمة االقتصادية

تأســيس جهــة وطنيــة مســتقلة ومختصــة مــن أجــل قيــادة وتشــغيل القطــاع غــر الربحــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية وســوف يــؤدي
هــذا المركــز دورا رئيســيا فــي إعــادة تحديــد أدوار ومســؤوليات جميــع أصحــاب المصلحــة والمؤسســات المرتبطــة بالقطــاع غــر الربحــي
فــي المملكــة ونقــل خدمــات التنميــة المقدمــة مــن الــوزارة إلــى المركــز ممــا يســهم فــي نمــو القطــاع غــر الربحــي

آليــة حســاب القيمــة االقتصاديــة عــن طريــق منصــة العمــل التطوعــي حيــث توفــر المنصــة مؤشــرات قيــاس أساســية ومــن
ضمنهــا القيمــة االقتصاديــة عــن طريــق المعادلــة الموجــودة فــي المنصــة مــن خــال المجاليــن التطــوع العــام والتطــوع الصحــي

صدور تنظمي المركز الوطين لتنمية القطاع غري الربحي
أصــدر مجلــس الــوزراء قــرار تنظــم المركــز الوطــي لتنميــة القطــاع غــر الربحــي ليكــون الجهــة المســؤولة عــن كافــة أعمــال القطــاع غــر
الربحــي ويرتبــط المركــز مباشــرة بمجلــس الــوزراء ولــه االســتقاللية اإلداريــة والماليــة

إصدار 142ترخيص متجر إلكرتوني

مؤشر نسبة النمو في المنظمات غري الربحية
تــم تحقيــق المؤشــر وذلــك مــن خــال تأســيس  3040منظمــة أهليــة بنســبة تجــاوزت  %86.3حيــث تــم تجــاوز مســتهدف عــام  2021بأكــر
مــن 30%

االنتهــاء مــن بنــاء وإطــاق تصنيــف للجمعيــات والمؤسســات األهليــة متوافــق مــع  ISIC4والربــط إلكرتونــي
ً
مــع الجهــات المشــرفة فنيــا

إصــدار ترخيــص متجــر إلكرتونــي للجمعيــات األهليــة لعــرض برامجهــا يمكــن الجمعيــة مــن جمــع التربعــات عــر المتجــر اإللكرتونــي الخــاص
بهــا ،وتمكيــن الجمعيــة للعمــل علــى االســتدامة الماليــة

يعتــر هــذا المنجــز ممكــن إلتاحــة الفرصــة لجميــع المهتميــن فــي القطــاع غــر الربحــي مــن خــال بنــاء وإطــاق اكــر مــن  120تصنيــف
فرعــي تخصصــي يتوافــق مــع جميــع االحتياجــات التنمويــة

تصممي السياسات العامة لمجلسي الجمعيات والمؤسسات األهلية

مؤشر نسبة المنظمات غري الربحية المتخصصة اليت تدعم األولويات التنموية

صياغــة اإلطــار العــام للمجالــس الــي يوضــح األهــداف الوطنيــة والتقاطعــات فــي األدوار مــا بيــن المجالــس ،وضــع نظــام حوكمــة يســهم
فــي فاعليــة أداء المجالــس.
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تــم تحقيــق المؤشــر مــن خــال الرتكــز علــى إنشــاء الجمعيــات المتخصصــة الــي تدعــم األولويــات التنمويــة والــي تغطــي االحتياجــات
المجتمعيــة بنســبة % 67.20
وعدد الجمعيات المتخصصة  1309وكذلك تجاوز مستهدف عام  2021بأكرث من 13%
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طرح مسار تدرييب للمنظمات غري الربحية

اعتماد رخصة مكين

مسار تدرييب على منصة دروب لتمكين المنظمات غري الربحية في مجاالت محددة تخص تنفيذ الخدمات الحكومية

تــم االنتهــاء مــن اعتمــاد رخصــة مكيــن والــذي يســهم فــي تحديــد مجموعــة مــن معايــر الكفايــات األساســية ألعضــاء مجالــس اإلدارة
فــي الجمعيــات األهليــة بمــا
يضمــن أهليتهــم لعضويــة مجالــس اإلدارة بالجمعيــات األهليــة وتحســين أداء ومخرجــات الجمعيــات األهليــة كــي تكــون أكــر كفايــة
وفعاليــة وتنافســية.

المنصة المحاسبية
أطلقــت وكالــة تنميــة المجتمــع المنصــة المحاســبية للمنظمــات غــر الربحيــة الواقعــة تحــت إشــراف الــوزارة ،ويــم مــن خــال هــذه المنصــة
ربــط كافــة األطــراف ذات العالقــة (الوزارة-المكاتــب المحاســبية-الجمعيات) لربــط عمليــة مراجعة الحســابات والتقاريــر المالية.
ممــا ُيمكــن المنظمــات مــن إبــداء المالحظــات علــى تقاريرهــا الماليــة وتحديــد جوانــب القــوة والضعــف فــي أداءهــا المالــي ممــا يعــود
عليهــا بالمنفعــة وترشــيدها لالســتخدام األمثــل لمواردهــا الماليــة ممــا يحقــق لهــا االســتدامة الماليــة .باإلضافــة إلــى حفــظ وتحليــل
البيانــات الماليــة للمنظمــات خــال أكــر مــن عــام لقيــاس األداء مــن خــال لوحــة المؤشــرات الماليــة.

تقرير حوكمة المنظمات غري الربحي
نشر تقرير حوكمة المنظمات غري الربحية ونشره عرب برامج التواصل االجتماعي وإطالق ومس «قد الثقة» لرتويج التقرير

تحقيق المستهدف لمؤشر نسبة االنفاق التنموي من اجمالي انفاق القطاع غري ربحي
تــم تحقيــق المســتهدف لمؤشــر نســبة االنفــاق التنمــوي مــن اجمالــي انفــاق القطــاع غــر ربحــي بمــا نســبته  %69.4لعــام 2020م وسيســهم
هــذا اإلنجــاز فــي تطويــر عمليــة األســناد وتوعيــة المنظمــات فــي القطــاع غــر الربحــي وتأهيلهــا وتحفــز الجهــات الحكوميــة وإيضــاح كيفيــة
مســاهمة اإلســناد فــي النهضــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

تحقيق مانسبته  0.54من نسبة مساهمة المنظمات غري الربحية في الناتج المحلي
تــم تحقيــق مانســبته  0.54مــن نســبة مســاهمة المنظمــات غــر الربحيــة فــي الناتــج المحلــي االجمالــي لعــام 2020م وسيســهم هــذا االنجاز
فــي رفــع مســاهمة القطــاع غــر الربحــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بشــكل ملحــوظ

تحقيق المستهدف لمؤشر امتثال منظمات القطاع غري الربحي

انهاء أعمال لجنة اإلسناد الخدمات الحكومية للقطاع غري الربحي
تــم انهــاء أعمــال لجنــة اســناد الخدمــات الحكوميــة للقطــاع غــر الربحــي و الــرد علــى األمــر الســامي بالمحضــر النهائــي موقــع مــن
كافــة الجهــات حيــث أن اللجنــة شــكلت بموجــب قــرار مجــس الــوزراء رقــم  413بتاريــخ  17/06/1441هـــ و تــم االنتهــاء مــن اعمــال اللجنــة الــي
كانــت تهــدف الــى نمــاذج تحديــد الخدمــات و التواصــل مــع الجهــات الحكوميــة لحصــر الخدمــات الحكوميــة الممكــن اســنادها الــى
الجهــات غــر الربحيــة كمــا كلفــت اللجنــة المركــز الوطــي لتنميــة القطــاع غــر الربحيــة الــى المتابعــة مــع الجهــات الحكوميــة و تحديــث
الخدمــات الحكوميــة بشــكل دوري

مؤشر مساهمة منظمات القطاع غري الربحي في الناتج المحلي اإلجمالي
تحقيــق المســتهدف فــي مســاهمة القطــاع غــر الربحــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن خــال المنظمــات غــر الربحيــة ،حيــث تــم
تحقيــق نســبة ( )0.47%تفــوق المســتهدف للســنة الماليــة 2019م (.)0.40%

تأسيس فريق عمل مشرتك على مستوى دول مجلس التعاون
االنتهــاء مــن تأســيس فريــق عمــل مشــرك علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون وعقــد االجتمــاع األول يــوم األربعــاء  24فربايــر ،2021
حيــث ترتكــز أعمــال الفريــق علــى ابتــكار حــزم محفــزات القطاعــات الحكوميــة للشــركات نظــر مســاهمتها المجتمعيــة .وتســتهدف
أعمــال الفريــق القطــاع الخــاص بشــكل عــام لتحفــزه علــى نمــو نســبة الشــركات المســاهمة فــي المســؤولية االجتماعيــة .كمــا ســيؤثر
ذلــك علــى توحيــد الجهــود وتعظــم أثــر المحفــزات علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون وبالتالــي زيــادة المســاهمات المجتمعيــة.

تــم تحقيــق المســتهدف لمؤشــر امتثــال منظمــات القطــاع غــر الربحــي لمعايــر الحوكمــة المفعل بما نســبته  %82لعام 2020م وسيســهم
هــذا االنجــاز فــي ضمــان الــزام المنظمــات غــر الربحية باألنظمــة واللوائــح التنفيذية .
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اجتماعــات الــدورة ال ـ ( )41لمجلــس وزراء الشــؤون
االجتماعيــة العــرب ومنتــدى إدارة التحوالت االجتماعية
( )MOSTلــوزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب:
اســتضافت المملكــة العربيــة الســعودية اجتماعــات الــدورة الحاديــة
واألربعــون لمجلــس وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب والمجالــس
الوزاريــة العربيــة المعنيــة بالقطاعــات االجتماعيــة يســبقه تنظــم
المؤتمــر والمنتــدى الوزاري حول برنامــج إدارة التحوالت االجتماعية
( )MOSTلــوزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب يومــي األربعــاء والخميس
الموافــق  22و 23ديســمرب فــي مدينــة الريــاض ،تحــت عنــوان «اآلثــار
المتباينــة لجائحــة كوفيــد :-19رمس مســارات التعافــي للمنطقــة
العربيــة ودعــم الفئــات الضعيفــة والهشــة فــي األوبئــة واألزمــات».
وتــرأس المجلــس معالــي وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة
وبمشــاركة ( )18وزيــر مــن وزراء الشــؤون االجتماعيــة العــرب ورئيــس
المكتــب التنفيــذي فــي جمهوريــة مصــر العربيــة ومــا يقــارب ()100
مــن الخــراء الممثليــن للــدول والمنظمــات العربيــة واإلقليميــة
والدوليــة.
كمــا تــرأس معالــي وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة الوفــد
المشــارك فــي المؤتمــر والمنتــدى الــوزاري ( )MOSTوضـ ّـم الوفــد
ً
الرســمي إلــى جانــب معاليــه كال مــن :معالــي النائــب لقطــاع التنميــة
االجتماعيــة وأصحــاب الســعادة مــن الــوكالء المعنييــن فــي القطــاع
وكذلــك األميــن العــام لمجلــس شــؤون األســرة والرئيــس التنفيــذي
لهيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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نبذة عن منظومة الدعم واالعانات االجتماعية
شــكلت لجنــة وزاريــة تــرأس منظومــة مخصصــة تتولــى إدارة وتطويــر برامــج الدعــم واالعانــات االجتماعيــة فــي المملكــة تحــت مظلــة
مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة فــي تاريــخ 23-5-1442هـــ بموجــب الربقيــة الصــادرة مــن الديــوان الملكــي رقــم 28583
يــرأس اللجنــة معالــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة وعضويــة كل مــن أصحــاب المعالــي وزراء (الصحة  ،والبيئــة والمياه
والزراعــة ،واإلســكان ،والماليــة ،واالقتصــاد والتخطيــط ،والتعلمي ،والنقل)

ابرز إنجازات منظومة الدعم واالعانات االجتماعية
نظام الضمان االجتماعي الجديد
 االعتمــاد النهائــي لالئحــة التنفيذيــة لنظــام الضمــان االجتماعــي الجديــد (حــذف -تــم ذكــره فــي الفقــرة 76صــدور نظــام الضمــان االجتماعــي
صــدر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم (م )32/وتاريــخ 2/4/1442ه الموافــق (19نوفمــر2019م) ،ويهــدف نظــام الضمــان االجتماعــي إلــى
اآلتــي :رســال الوســائل والتدابــر الالزمــة لمعالجــة حــاالت الفقــر فــي .المجتمــع ،وضمــان حــد أدنــى ضمــان حــد أدنــى مــن الدخــل يلــي
االحتياجــات األساســية لــكل مســتفيد مــن خــال تقديــر الحــد األدنــى المحتســب للمعــاش وتقديــم الدعــم المناســب وتقديــم الدعــم
ً
احتياجــا واألكــر اســتحقاقا وتمكيــن المســتفيد مــن تحقيــق االســتقالل المالــي
والحمايــة االجتماعيــة للمســتفيدين مــع مراعــاة األكــر
والتحــول إلــى شــخص منتــج مــن خــال التأهيــل والتدريــب ،ووضــع اآلليــات الــي تضمــن مســاعدة المســتفيدين فــي حــال األزمــات
والكوارث.

 الالئحة التنفيذية لنظام الضمان االجتماعياعتمــدت الالئحــة بموجــب قــرار وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة رقــم ( )192891وتاريــخ 25/10/1442ه الموافــق (  6يونيــو2021م
ً
 ،وتهــدف الــى تحقيــق العدالــة وشــمول المســتفيدين األكــر احتياجــا ،وتحــث المســتفيدين القادريــن علــى العمــل االلــزام بالبحــث
عــن عمــل وااللتحــاق بالفــرص الوظيفيــة المقدمــة لــه مــن صنــدق تنميــة المــوارد البشــرية وغريهــا ،كــم حثــت الالئحــة المســتفيدين
االلــزام بالفحــص الطــي الســنوي والتحــاق أطفالهــم بالتعلــم لغــرض حمايتهــم االجتماعيــة
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اصدار الدليل االجرائي لنظام الضمان االجتماعي
ويشــمل علــى االجــراءات المفصلــة لتنفيــذ أحــكام الالئحــة التنفيذيــة لنظــام الضمــان االجتماعــي  ،ويهــدف الــى دعــم موظفــي الــوزارة
ً
المعنييــن بتنفيــذ النظــام الــى فهــم الخطــوات الرئيســية وفهــم ســر العمليــات الرئيســية فــي رحلــة مســتفيد الضمــان االجتماعــي بــدءا
ً
مــن مرحلــة تقديــم الطلــب للحصــول علــى معــاش الضمــان االجتماعــي وصــوال الــى المتابعــة المســتمرة للمســتفيد.

أعداد من تم تمكينهم عرب التدريب

64,635

أعداد من تم تمكينهم عرب ريادة األعمال

12,917

االعتماد النهائي لالئحة التنفيذية لنظام الضمان االجتماعي الجديد
ضمــن جهــود مبــادرة «تعديــل نظــام والئحــة الضمــان االجتماعــي وتطويــر محفــزات تمكــن المســتفيدين لالندمــاج فــي ســوق العمــل
واســتحداث لوائــح تنظيميــة تعــى بتحقيــق التكامــل بيــن الجهــات المعنيــة بالتمكيــن» االعتمــاد النهائــي لالئحــة التنفيذيــة لنظــام الضمــان
االجتماعــي الجديــد ،وهــي مــن المعالــم الرئيســية للمبــادرة الــي تهــدف إلــى تفســر وتوضيــح األحــكام واإلجــراءات الــي أحالهــا النظــام
لالئحــة ،لضمــان وصــول الدعــم للمســتحقين وآليــة اســتمراره بتحقيــق الشــروط وااللزتامــات علــى المســتفيدين مــن النظــام

أعداد من تم تمكينهم عرب التوظيف

64,710

تم إطالق خدمة التمكين عن بعد “تيلي تمكين”  Tele Tamkeenفي عام 2021م .
والــي مــن خاللهــا تقــدم الخدمــة للمســتفيدين عــن طريــق تقديــم خدمــات التمكيــن مــن توجيــه و تدريــب ومقابــات وظيفيــة مــن
خــال منصــات االجتماعــات االفرتاضيــة والهاتــف والربيــد االلكرتونــي

المتحقق

30939
تدريب  30939مستفيد ضمان اجتماعي
تــم تحقيــق مســتهدف عــام  2021مــن خــال تدريــب عــدد 30939
ً
مســتفيدا مــن الضمــان االجتماعــي حــول المملكــة مــن أصــل 21521
والــي تهــدف إلــى تطويــر حلــول وبرامــج وادوات تخــدم تحــول
المســتفيدين مــن االعتمــاد علــى الدعــم المــادي مــن الــوزارة إلــى
مســتفيدين قــادر يــن علــى اإلنتــاج وتزويدهــم بالممكنــات الــي
تســاعدهم فــي االعتمــاد علــى الــذات.
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تم توظيف
المستهدف

18%

21521
تدريب مستفيدي
الضمان اإلجتماعي
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دراســة وتحليــل اثــر برنامــج دعــم حليــب األطفــال ومــن ثــم تحديــد اليــة االســتحقاق وطريقــة الدفــع ،حيــث تــم تحديــد المســار
المناســب لتفعيــل القــرار الســامي الكريــم وتحديــد مقــدار الدعــم المناســب لتخفيــف العــبء المالــي المرتتــب مــن رفــع الدعــم

تنميــة الجوانــب األخالقيــة والســلوكية والمهنيــة وتعزيزها
للقائميــن علــى البحــث االجتماعي.

حصــر البيانــات التفصيليــة الخاصــة بالربامــج الــي تنــدرج تحــت نطــاق الدعــم واالعانــات االجتماعيــة مــن اكــر مــن 20
جهــة معينــة وذلــك مــن خــال تعبئــة اســتبيان يحتــوي علــى  40ســؤال لتشــكيل صــورة شــاملة وتقيــم كل برنامــج

انشــاء اكــر مــن  138قســم للتمكيــن فــي مختلــف مناطــق المملكــة
العربيــة الســعودية وتكريــس أكــر مــن  1638أخصائــي تمكيــن يقومــون
بعملهــم لتمكيــن فئــة مســتفيدي الضمــان وتوجيههــم نحــو مســار
التمكيــن المناســب لهــم

تصمــم منصــة الدعــم والحمايــة االجتماعيــة الســعودية وربطهــا مــع  13جهــة معنيــة واطــاق نظــام الضمــان االجتماعــي
المطــور مــن خاللهــا وذلــك بالزتامــن مــع رؤيــة المملكــة  2030وبرنامــج التحــول الرقمــي الــذي يهــدف الــى تطويــر البنيــة التحتيــة الممكنــة
للقطــاع العــام بالرتكــز علــى التمــز فــي األداء الحكومــي وتعزيــز التنميــة المجتمعيــة
تقديــم المســودة األولــى الســراتيجية الدعــم واالعانــات االجتماعيــة الــى اللجنة الوزارية االســراتيجية وجــاري العمل
علــى معالجــة جميــع مالحظــات اللجنــة وتفصيل االســراتيجية للتســلمي
تنصيــف مــا يعــرف بالدعــم االجتماعــي وتطويــر منهجيــة مراجعــة االنفــاق االجتماعــي بمــا يتضمــن دراســة المزيانيــات
المتعلقــة بربامــج الدعــم واالعانــات االجتماعيــة والخــروج بمبــادرات لتحســين االنفــاق االجتماعــي

اصدار دليل الزيارات المزنلية للبحث االجتماعي
تــم العمــل عليــه بالتعــاون مــع البنــك الدولــي ويشــمل علــى مــا يجــب علــى الباحــث االجتماعــي االلــزام بــه خــال القيــام بالزيــارة المزنليــة
لألســرة المســتفيدة مــن الضمــان االجتماعــي ويشــمل علــى آليــات تعبئــة االســتمارة الخاصــة بقيــاس القــدرة الماليــة وكيفيــة تقصــي
االحتيــاج االجتماعــي لتلــك األســرة

اصدار ميثاق آداب وسلوك الباحث االجتماعي
ويشــمل علــى القــم األساســية لمهنــة الباحــث االجتماعــي والضوابــط الــي يجــب علــى الباحــث االلــزام بهــا تجــاه األســر الــي يزورهــا
والباحثيــن االجتماعييــن اآلخريــن و جهــة العمــل ويهــدف الميثــاق الــى التالــي:
•تنظمي الممارسة المهنية ،وضبطها ،وتقديم خدمة أفضل .
•ضمان حقوق المستفيدين .
•حماية حقوق الباحثين االجتماعيين .
•االرتقاء بالمهنة والمنتسبين لها .
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توقيــع  10اتفاقيــات وشــراكات مــع القطــاع الخــاص
والجمعيــات لدعــم مســتفيدي الضمــان االجتماعــي.
منصة الدعم والحماية االجتماعية
أنشــأت منصــة الدعــم والحمايــة االجتماعيــة تحــت مظلــة مجلــس
الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة بهــدف تقديــم طريقــة موثوقــة وســهلة
تمكــن المســتفيدين مــن الوصــول لربامــج الدعــم الحكوميــة مــن
خــال إضافــة برامــج متعــددة داخــل منصــة موحــدة باســتخدام ملــف
تعريــف وســجل اجتماعــي موحــد للمســتفيد ،و يســتطيع المســتفيد
التقــدم ألي برنامــج دعــم ثــم يخضــع كل مســتفيد إلجــراء التحقــق مــن
االســتحقاق لهــذه الربامــج وإجــراءات أخــرى مثــل إجــراء الدفــع اآلمــن
والتمكــن مــن التعامــل مــع االعرتاضــات والشــكاوى عــر المنصــة
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نظرة عامة على المشاريع
•مشــروع الشــراكة مــع القطــاع الثالــث لزيــادة التغطيــة الجغرافيــة لجهــات الحمايــة االجتماعيــة يهــدف إلــى توســيع خدمــات الحمايــة األســرية وتغطيــة
جميــع المناطــق الجغرافيــة ،مــع مراعــاة تخفيــض تكاليــف إنشــاء مراكــز الحمايــة ورفــع كفــاءة الخدمــات ،وبنـ ًـاء عليــه تهــدف هــذه المبــادرة إلــى بنــاء
شــراكات مــع القطــاع الثالــث ( 11مركــز حمايــة 7،دور إيــواء) وذلــك إلنشــاء فــروع لتقديــم خدمــات الحمايــة األســرية فــي مناطــق مختلفــة مــن المملكــة.
•مشــروع تمكيــن األيتــام ذوي الظــروف الخاصــة مــن االســتقالل يهــدف إلــى تأهيــل وتمكيــن عــدد  ٥٠٠يتــم مــن ذوي الظــروف الخاصــة وتقديــم الدعــم
والمســاندة لهــم مــن (الذكــور واإلنــاث) الراغبيــن فــي االســتقاللية التامــة عــن الخدمــات الرعويــة ،وذلــك عــن طريــق التأهيــل والتدريــب لســوق العمــل
ورفــع جــودة الممكنــات بدعــم المشــاريع واإللحــاق بالوظائــف الداعمــة والممكنــة الســتقالليتهم بعمــر التمكيــن والعمــل علــى تملكهــم مســاكن
ً
لدمجهــم فــي المجتمــع تمهيــدا إلغــاق البيــوت االجتماعيــة.
•مشــروع قيــاس أثــر وتحســين كفــاءة اإلنفــاق علــى برامــج الرعايــة االجتماعيــة يهــدف إلــى تطويــر إمكانــات الــوزارة فــي قيــاس وتحليــل أثــر اإلنفــاق علــى
الربامــج االجتماعيــة ،لهــدف ترشــيد فعاليــة اإلنفــاق علــى الفئــات المســتحقة والتأكــد مــن كفاءتهــا ســوف تســاهم المبــادرة فــي تحقيــق الهــدف
االســراتيجي عــن طريــق قيــاس رضــا المســتفيدين مــن الخدمــات االجتماعيــة كذلــك عــن طريــق قيــاس معــدل اإلنفــاق علــى برامــج الرعايــة االجتماعيــة
•مشــروع تعديــل نظــام الجمعيــات والمؤسســات األهليــة يهــدف إلــى تمكيــن الجمعيــات والمؤسســات األهليــة مــن القيــام بدورهــا التنمــوي،
والمســاهمة فــي تحقيــق القطــاع غــر الربحــي للمســتهدفات الوطنيــة بالمملكــة والــذي يســهم في تحقيــق المملكــة لمراكز متقدمة في المؤشــرات
الدوليــة وبمــا يتمــاىش مــع أســس ومعايــر الحوكمــة الحديثــة ،وذلــك اسرتشـ ً
ـادا بأفضــل الممارســات العالميــة.
•مشــروع بنــاء وتطويــر وصيانــة البوابــة الوطنيــة للتطــوع المشــروع عبــارة عــن تصمــم وبنــاء وتطويــر بوابــة وطنيــة للتطــوع تقــوم بتوفــر عــدة حســابات
للجهــات والمتطوعيــن يــم خاللهــا طــرح فــرص تطوعيــة واســتقطاب المتطوعيــن واحتســاب عــدد ســاعات التطوعيــة وتوثيقهــا ومنــح المتطــوع
شــهادة إلكرتونيــة
•مشــروع بنــاء منصــة إلكرتونيــة لتمكيــن مســتفيدي الضمــان مــن ســوق العمــل يهــدف إلــى بنــاء وتنفيــذ نظــام متكامــل لتمكيــن وإدمــاج المســتفيدين
فــي ســوق العمــل ،ويتضمــن تطويــر نظــام الحاســب اآللــي ألتمتــه نظــام تمكيــن وإدمــاج المســتفيدين بمــا فيهــا إيجــاد منصــة إلكرتونيــة موحــدة
تقــدم كافــة خدمــات التمكيــن للمســتفيدين باالســتفادة مــن األدوات واآلليــات الالزمــة لفــرز المســتفيدين مــن حيــث القــدرة علــى العمــل
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الدروس المستفادة
•عــدم وضــوح نطــاق المشــاريع عنــد الطــرح ،لــذا البــد مــن تحديــد نطــاق المشــروع بشــكل واضــح ودقيــق وأخــذ الموافقــات مــن
أصحــاب المصلحــة قبــل بــدء طــرح المشــروع.
•تأثــر جائحــة كورونــا علــى ســر عمــل المشــاريع عنــد تنفيــذ الــدورات التدريبيــة الحضوريــة ،ينصــح بدراســة وإدراج خطــط بديلــة
لتنفيــذ الــدورات التدريبيــة فــي حــال وجــود أي خطــر قــادم فــي جــدول الكميــات (مثــال :دورات تدريبيــة ميدانيــة /أوناليــن فــي
حــال وجــود عائــق) وتحديــد عــدد الــدورات والــورش لــكل جــزء
•تطبيــق نظــام الضمــان المطــور ســيكون ملــزم للمســتفيدين بالتمكيــن ممــا يحــم زيــادة الفــرص المتاحــة ،وتظهر أهمية التنســيق
مــع شــركاء التمكيــن والخــروج بحلــول ابتكارية تخدم المســتفيدين
•عــدم توفــر /إدراج معايــر مفصلــة مــن أصحــاب االختصــاص فــي مجــال التواصــل المؤسســي والوكالة لقبــول المخرجــات ،لضمان
اعتمــاد المخرجــات فــي الوقــت المحــدد دون تأثــر شــخصي مــن أصحــاب االختصــاص فالبــد مــن وضــع معايــر دقيقــة وواضحــة
لقبــول كل مخــرج.
•عــدم توفــر قائمــة توضــح الجهــات المعنيــة ببالغــات العنــف األســري وتوضيــح نطــاق عملهــا ،لــذا يجــب حصــر قائمــة الجهــات
المنفــذة فيمــا يخــص بالغــات العنــف األســري والتأكــد مــن نطــاق عمــل الجهــات قبــل طــرح المنافســة.
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نظرة عامة على معالم قطاع الخدمة المدنية

وتم العمل على تحقيق المستهدفات من خالل وكاالت القطاع:

يعمل القطاع على االشراف وتطوير وتنظمي كل ما يتعلق بوظائف الخدمة المدنية سواء من:
•جوانب تنظيمية مثل اعداد وتطوير ومراجعة االنظمة واللوائح وساللم الرواتب.
•عمليات تنفيذية للموارد البشرية لموظفي الخدمة المدنية مثل إدارة األداء واالشراف على عمليات التوظيف والتعاقد وغريها.
•عمليــات تطويريــة لــرأس المــال البشــري وتشــمل تطويــر وتدريــب الموظفيــن الحكومييــن باإلضافــة الــى رفــع مســتوى بيئــة العمــل
وقيــاس نضــج المــوارد البشــرية لــدى الجهــات الحكوميــة.
ويمت تحقيق ذلك عرب تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع التنظيمية والتطويرية اليت من شأنها تحقيق المستهدفات االسرتاتيجية.

 - 1وكالة إدارة رأس المال البشري:

احصائيات عامة عن موظفي القطاع العام:

تعمــل الوكالــة علــى تطويــر الجوانــب التنظيميــة التشــريعية المتعلقــة بالوظائــف
والموظفيــن الحكوميــة كمراجعــة وتطويــر األنظمــة والسياســات والتعويضــات
للمــوارد البشــرية .كمــا تدعــم العمليــات التنفيذيــة للمــوارد البشــرية الحكوميــة
كادارة األداء وتصنيــف وتقيــم الوظائــف ومــا يتعلــق بالرتقيــات والتوظيــف واالحــال
وإعــادة التوجيــه والبيانــات الوظيفيــة .وتحــوي الوكالــة علــى  5إدارات عامــة وفــق
الهيــكل التنظيمــي تقــوم بطويــر وتنفيــذ مبادراتهــا وهــي :اإلدارة العامــة لألنظمــة
واللوائــح الوظيفيــة ،واإلدارة العامــة للرواتــب والبــدالت ،واإلدارة العامــة لدعــم
ادارات المــوارد البشــرية ،واإلدارة العامــة الدارة األداء واإلدارة العامــة لتصنيــف
وتقيــم الوظائــف.

 - 2وكالة تطوير رأس المال البشري:

1.254

مليون موظف*

734
59%

ألف

520
41%

ألف

* بناء على بيانات منصة الوظيفة العامة

بلــغ عــدد الموظفيــن علــى رأس العمــل  1.254مليــون موظــف لعــام ( ،)2021حيــث بلــغ عــدد الموظفيــن الذكــور  734ألــف موظــف بنســبة
 59%مــن اجمالــي الموظفيــن ،كمــا بلــغ عــدد الموظفــات  520ألــف موظفــة بنســبة بلغــت  41%مــن اجمالــي الموظفيــن.
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تقــوم الوكالــة بــكل مــا يتعلــق مــن أعمــال الــي مــن شــأنها تطويــر رأس المــال
البشــري فــي القطــاع الحكومــي كالتخطيــط االســراتيجي للقــوى العاملــة ،إدارة
عمليــة تحــول إدارات المــوارد البشــرية فــي الجهــات الحكوميــة ،تطويــر بيئــة العمــل
واالرتبــاط الوظيفــي فــي القطــاع الحكومــي ،وتطويــر وتدريــب المــوارد البشــرية.
ويــم تحقيــق ذلــك عــر عــدد مــن المبــادرات والمشــاريع الــي تشــرف عليهــا اإلدارات
العامــة ضمــن الوكالــة .وتتكــون الوكالــة مــن  5إدارات عامة وفق الهيــكل التنظيمي
وهــي :اإلدارة العامــة الســراتيجية وتحــول المــوارد البشــرية ،اإلدارة العامــة لثقافــة
وبيئــة العمــل واالرتبــاط الوظيفــي ،اإلدارة العامــة للتخطيــط االســراتيجي للقــوى
البشــرية ،اإلدارة العامــة للتعلــم المســتمر ،اإلدارة العامــة لتنميــة وتطويــر الكــوادر
البشــرية.
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

111

أبرز ما قام به قطاع الخدمة المدنية حيال التعامل مع
مستجدات جائحة كورونا خالل عام  2021م
أطلقت الوزارة عدد من االجراءات للتعامل مع مستجدات جائحة كورنا فيما يتعلق بالعمل الحكومي ،منها:
•تطبيــق أســلوب العمــل عــن بعــد فــي الجهــات الحكوميــة ،حيــث اظهــر فيهــا موظــف القطــاع العــام خــال تطبيــق هــذا األســلوب القــدرة
علــى التعامــل مــع التقنيــة وانمــاط العمــل الجديــدة.
•تطبيق التحصين كشرط لدخول المقرات الحكومية
•إقرار إجراءات للتعامل مع الموظفين غري المحصنين من فايروس كورونا في القطاع العام
•تطبيق التحصين بالجرعة التنشيطية كشرط لدخول المقرات الحكومية

أبرز إنجازات قطاع الخدمة المدنية
عمــل القطــاع علــى عــدد كبــر مــن المبــادرات والمشــاريع التحوليــة خــال عــام  2021والــي حقــق مــن خاللهــا علــى عــدد مــن اإلنجــازات
ومــن أبرزهــا مــا يلــي:

ارتفاع نسبة االرتباط الوظيفي لعام 2020
ارتفعــت نســبة االرتبــاط الوظيفــي لموظفــي القطــاع العــام مــن  68%لعــام  2017لتبلــغ  74%لعــام  2020متجــاوزة مســتهدف الرؤيــة 73.5%
لنفــس العــام .وتقــوم الــوزارة بقيــاس المؤشــر واعــداد التقاريــر الدوريــة لمســتوى ارتبــاط الموظفيــن لــدى الجهــات الحكوميــة ،حيــث
يســهم القيــاس الــدوري للمؤشــر فــي تطويــر بيئــة العمــل وإيجــاد بيئــة عمــل محفــزة ورفــع إنتاجيــة الموظفيــن .ويعتــر مســتوى االرتبــاط
الوظيفــي مــن ضمــن مســتهدفات الرؤيــة علــى المســتوى الثالــث .كمــا قامــت الــوزارة بتكريــم الجهــات الحكوميــة الحاصلــة علــى أعلــى
مؤشــرات لالرتبــاط الوظيفــي لعــام .2020
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إطالق مشروع العالقة التعاقدية عند التوظيف الجديد للجهات الحكومية
تــم تطويــر وإطــاق مشــروع العالقــة التعاقديــة عنــد التوظيــف الجديــد للجهــات الحكوميــة وفــق مــا هــو محــدد فــي الالئحــة التنفيذيــة
للمــوارد البشــرية فــي الخدمــة المدنيــة .حيــث صــدر التوجيــه الكريــم باعتمــاد تطبيــق العالقــة التعاقديــة وفــق نظــام العمــل عنــد
التوظيــف الجديــد .ويهــدف هــذا المشــروع الــى تغيــر ثقافــة طالــي العمــل والوصــول الــى ســوق عمــل متوائــم.

تطوير نظام االنضباط الوظيفي والالئحة التنفيذية
تــم تطويــر وتحديــث نظــام االنضبــاط الوظيفــي لمواكبــة التطويــر اإلداري الشــامل فــي المملكــة وأســاليب العمــل الحديثــة ،والــذي
يعمــل علــى تعزيــز المفهــوم الشــامل لالنضبــاط الوظيفــي .ويســتهدف النظــام المطــور حفــظ حقــوق الجهــات والموظفيــن وضمــان
تحقيــق عدالــة أكــر للجميــع مــن خــال اجــراءات واضحــة وشــفافة.

إطالق الربنامج التدرييب لتأهيل وتطوير مختصي الموارد البشرية
يســتهدف الربنامــج تطويــر وتأهيــل مختصــي المــوارد البشــرية فــي القطــاع الحكومــي لتمكينهــم مــن الحصــول علــى شــهادات
احرتافيــة معتمــدة فــي مجــاالت تطويــر المواهــب والمــوارد البشــرية والمزايــا والتعويضــات وقيــادة المــوارد البشــرية .حيــث حصــل
أكــر مــن  450مختــص مــن مختصــي المــوارد البشــرية علــى شــهادات احرتافيــة عالميــة مثــل  .World at Work, CIPD, ATDويهــدف
الربنامــج لرفــع مهــارات وقــدرات ممــاريس المــوارد البشــرية والــي تــؤدي إلــى رفــع كفــاءة إدارات المــوارد البشــرية فــي القطــاع
العــام.

تأهيل وتدريب شاغلي الوظائف اإلشرافية
ضمــن مبــادرة تطويــر كفــاءات موظفــي القطــاع العــام ،تــم اكمــال تدريــب أكــر مــن ألــف موظــف مــن العامليــن علــى الوظائــف
اإلشــرافية عــر  10برامــج تدريبيــة متخصصــة .حيــث تهــدف هــذه الربامــج الــى رفــع كفــاءة شــاغلي هــذه الوظائــف مــن خــال إكســابهم
مجموعــة مــن المعــارف والقــدرات القياديــة واإلداريــة المتناســبة الــي تســهم فــي تحســين إنتاجيــة موظفــي الحكومــة

االنتهاء من التخطيط االسرتاتيجي للقوى العاملة لعدد من الجهات
تــم االنتهــاء مــن التخطيــط االســراتيجي للقــوى العاملــة لـــ  6وزارات ،حيــث تهــدف المبــادرة إلــى تحديــد االحتياجــات الفعليــة للقــوى
العاملــة فــي األجهــزة الحكوميــة مــن خــال تطبيــق أفضــل االطــر والممارســات المتعلقــة بالتخطيــط اإلســراتيجي للقــوى العاملــة فــي
القطــاع الحكومــي واإلشــراف علــى تنفيذهــا والــي مــن شــأنها رفــع كفــاءة عمــل األجهــزة الحكوميــة.
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إطالق مشروع تأهيل المتمزيين
وهــو أحــد المبــادرات الهادفــة الــى تمكيــن الجهــات الحكوميــة مــن اســتقطاب الكفــاءات المتمــزة حديــي التخــرج وتأهيلهــم مــن خــال
خطــط التطويــر الفرديــة ومجموعــة الربامــج التأهيليــة والــي تســاهم فــي اكســاب المشــاركين المهــارات والمعــارف النوعيــة وتســاعدهم
فــي انخراطهــم فــي بيئــة العمــل الحكومــي بكفــاءة وفاعليــة عاليــة .حيــث تــم تدريــب وتوظيــف أكــر مــن  100خريــج مــن خــال المشــروع.

والمشــاريع الــي مــن شــأنها تحقيــق األهــداف المتعلقــة بالقطــاع ،ومــن أبــرز هــذه المبــادرات والمشــاريع القائمــة مــا يلــي:

تحول  8وزارات من قياس األداء الى إدارة األداء

مشروع تطبيق التصنيف السعودي الموحد للمهن على وظائف قطاع الخدمة المدنية:

تحولــت  8وزارات مــن قيــاس أداء الموظفيــن إلــى إدارة أداء الموظفيــن .حيــث ان الهــدف مــن التحــول الــى إدارة االداء هــو تعزيــز ثقافــة
األداء فــي القطــاع العــام وربــط قيــاس أداء الموظفيــن بأهــداف ومســتهدفات محــددة .ويــم ذلــك عــر ثــاث محــاور :نشــر التوعيــة عــن
ثقافــة األداء ،وتدريــب شــاغلي الوظائــف االشــرافية بطــرق قيــاس األداء ،و أتمتــة إجــراءات القيــاس الوظيفــي .وتســهم إدارة األداء فــي
رفــع مســتوى أداء األجهــزة الحكوميــة ،ونشــر ثقافــة األداء ،وتحقيــق العدالــة بيــن الموظفيــن ،باإلضافــة الــى تحفــز الموظفيــن ذوي األداء
العالــي.

ويهــدف هــذا المشــروع إلــى تطبيــق التصنيــف الســعودي الموحــد للمهــن علــى وظائــف قطــاع الخدمــة المدنيــة وذلــك عــر مواءمــة دليــل
تصنيــف الوظائــف الحالــي مــع دليــل تصنيــف الوظائــف المطــور ،والموائمــة مــع التصنيــف الســعودي الموحــد للمســتويات والتخصصــات
العلميــة ،باإلضافــة الــى تســكين جميــع وظائــف وموظفــي الخدمــة المدنيــة بنــاء علــى التصنيــف الموحــد للمهــن ،ودراســة االثــار الماليــة
واالكتواريــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة باإلضافــة الــى االثــر علــى األنظمــة االلكرتونيــة القائمــة.

تنفيذ أكرث  880ألف عملية على منصة مسار
بلــغ عــدد الجهــات الحكوميــة المســتفيدة مــن خدمــات قطــاع الخدمــة المدنيــة عــر منصــة مســار بشــكل الكرتونــي بنهايــة عــام 2021
أكــر مــن  400جهــة حكوميــة ،بعــدد عمليــات تجــاوزت  880ألــف عمليــة .كمــا ارتفــع عــدد المســتخدمين والمســتفيدين مــن المنصــة منــذ
االطــاق الــى نهايــة  2021ليبلــغ أكــر مــن  2مليــون مســتفيد ،وتقــدم المنصــة  9خدمــات رئيســية .وتســهم المنصــة فــي تحســين منظومــة
العمــل الحكومــي ورفــع كفاءتهــا واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات والشــفافية عــر حوكمــة االجــراءات واألنظمــة بمــا يتوافــق بمــا ورد فــي
الالئحــة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية فــي الخدمــة المدنيــة.

تحول  10جهات ضمن مشروع دعم التحول الى الموارد البشرية في الجهات الحكومية
يهــدف هــذا المشــروع الــى إدارة عمليــة التحــول مــن إدارات شــؤون الموظفيــن لــدى الجهــات الحكوميــة الــى إدارات للمــوارد البشــرية
وذلــك عــر تبــي منهجيــة موحــدة للتحــول يــم مــن خاللهــا تقيــم الوضــع الراهــن وتحديــد مســتهدفات للتحــول ورمس خارطة طريــق لتحقيق
مســتهدفات لالنتقــال الــى إدارة المــوارد البشــرية ،حيــث بلغــت عــدد الجهــات الــي فــي مرحلــة التحــول الــى المــوارد البشــرية الــى  10جهــات
حكومية.
اســتكماال إلنجــازات القطــاع والســعي الــدؤوب الــى تحقيــق األهــداف االســراتيجية المرجــوة ،يجــري العمــل علــى عــدد مــن المبــادرات
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مراجعة وتطوير اللوائح واألنظمة:
ويهــدف هــذا المشــروع الــى مراجعــة وتطويــر عــدد مــن اللوائــح واألنظمــة الــي مــن شــأنها المســاهمة فــي رفــع اداء األجهــزة الحكوميــة
وتطويــر المــوارد البشــرية فــي القطــاع العــام ومعالجــة تحديــات الوضــع الراهــن فيمــا يتعلــق بــإدارة المــوارد البشــرية

تطوير آليات التوظيف (جدارة :)+
بهــدف تحســين مدخــات التوظيــف فــي القطــاع العــام ورفــع كفــاءة تحديــد واختيــار المرشــحين للتوظيــف بمــا يتناســب مــع المتطلبــات
الوظيفيــة الحاليــة والمســتقبلية ،وإلعطــاء خيــارات ومرونــة إضافيــة لمختصــي المــوارد البشــرية عنــد اإلعــان عــن وظائــف الجهــات الحكوميــة
يــم العمــل مــن خــال هــذا المشــروع علــى اســتحداث وإضافــة معايــر توظيــف إضافيــة للمعايــر الحاليــة لتحقيــق األهــداف المرجــوة.

قياس مؤشر االرتباط الوظيفي لعام :2021
حيــث تقــوم الــوزارة ً
حاليــا بقيــاس المؤشــر واعــداد التقاريــر الدوريــة لمســتوى ارتبــاط الموظفيــن لــدى الجهــات الحكوميــة للعــام 2021
والــذي يســهم فــي تطويــر بيئــة العمــل وإيجــاد بيئــة عمــل محفــزة ورفــع إنتاجيــة الموظفيــن ،ويعتــر هــذا مســتوى االرتبــاط الوظيفــي مــن
ضمــن مســتهدفات الرؤيــة علــى المســتوى الثالــث .كمــا تــم تكريــم الجهــات الحكوميــة الحاصلــة علــى أعلــى مؤشــرات لالرتبــاط الوظيفــي
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التخطيط االسرتاتيجي للقوى العاملة:
حيــث تقــوم الــوزارة باســتكمال التخطيــط االســراتيجي للقــوى العاملــة لبقيــة الجهــات المســتهدفة ،حيــث
تهــدف هــذه إلــى المبــادرة تحديــد االحتياجــات المتوقعــة المســتقبلية للقــوى العاملة في األجهــزة الحكومية
مــن خــال تطبيــق أفضــل االطــر والممارســات المتعلقــة بالتخطيــط اإلســراتيجي للقــوى العاملــة فــي القطــاع
الحكومــي واإلشــراف علــى تنفيذهــا والــي مــن شــأنها رفــع كفــاءة عمــل األجهــزة الحكوميــة.

إطالق عدد من المبادرات اليت تهدف الى تحسين بيئة العمل ورفع مستوى االرتباط:
حيــث تســتهدف الــوزارة إطــاق عــدد مــن المبــادرات النوعيــة الــي مــن شــأنها رفع مســتوى االرتبــاط الوظيفي
وتحســين بيئــة العمــل والــي تســهم فــي رفــع مســتوى إنتاجيــة الموظف

مشروع النظام المركزي للمعلومات الوظيفية في القطاع العام:
وهــو نظــام موحــد يتيــح للجهــات الحكوميــة تحديــث البيانــات الوظيفيــة بشــكل مباشــر والكرتونــي ،وذلــك
بهــدف الحصــول علــى بيانــات دقيقــة ،ومحدثــة ،ومســتدامة عــن المــوارد البشــرية فــي الجهــات الحكوميــة.
كمــا يهــدف هــذا النظــام الــى دعــم اتخــاذ القــرار والتنبــؤ بالمتغــرات المســتقبلية والمســاهمة فــي رفــع
مســتوى الشــفافية فيمــا يتعلــق بالبيانــات الوظيفيــة.
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نظرة عامة على معالم قطاع الخدمات المشرتكة
خــال عــام 2021م اســتمر قطــاع الخدمــات المشــركة بالمســاهمة فــي مســار التعافــي مــن آثــار الجائحــة وتقديــم الدعــم والتمكيــن
لقطاعــات الــوزارة لتحقيــق مســتهدفاتها الطموحــة الــواردة فــي اســراتيجية الــوزارة الــي تــم اعتمادهــا بنهايــة 2020م .حيــث تــم العمــل
علــى تضميــن برامــج التحــول ضمــن اســراتيجية وزارة المــوارد البشــرية ليســتمر العمــل علــى تحقيــق مســتهدفات هــذه الربامــج.
مــع مطلــع العــام تــم إطــاق اســراتيجية الــوزارة وإطــار الحوكمــة الخــاص بهــا لقيــاس أداء القطاعــات وســر العمــل نحــو مســتهدفاتها.
حيــث يشــارك القطــاع فــي االســراتيجية الممتــدة حــى عــام 2025م ب  4أهــداف رئيســية و 11هــدف فرعــي يــم تنفيذهــا مــن خــال 32
مبــادرة و 202مشــروعا ويقــاس األداء ب  56مؤشــر أداء بمســتهدفات طموحــة مســقطة علــى وكاالت القطــاع.
يعمــل القطــاع خــال العــام علــى مراجعــة األداء وتوثيــق المنجــزات حســب المنهجيــة الداخليــة المعتمــدة حيــث يــم إصــدار تقاريــر األداء
والمنجــزات بشــكل دوري تحــت مظلــة األهــداف المســندة للقطــاع:

أبرز إنجازات قطاع الخدمات المشرتكة
أ .تحسين إطار قياس األداء وإدارة المشاريع
نحــو تحقيــق مســتهدفات الخمــس أعــوام القادمــة ،تــم اعتمــاد التقويــم االســراتيجي الــذي يعمــل علــى تحديــد فــرات دوريــات
قيــاس المؤشــرات وجلســات مراجعــة األداء واجتماعــات اللجــان التنفيذيــة والتوجيهيــة إلصــدار التقاريــر الربعيــة؛ حيــث أطلــق النظــام
التقــي المرحلــي إلدارة المؤشــرات لتســهيل القيــاس وحفــظ البيانــات فــي األنظمــة التقنيــة واحتســاب المعــادالت ورفــع الوثائــق
الداعمــة عــر اللوحــة المؤتمتــة.
(أ) بلغت نسبة المؤشرات اليت تم قياسها بمنتصف الربع الرابع إلى .74%
(ب) صدرت  3تقارير ربع سنوية تهدف الى متابعة األداء ودعم التحسين المستمر التخاذ القرارات واإلجراءات التصحيحية.

ب .تخصيص وإسناد خدمات الوزارة

ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل

جرى العمل على حصر الخدمات المقدمة وإعداد ملفاتها؛
•خدمة البيوت االجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة حسب أفضل الممارسات العالمية.
• خدمة مراكز كبار السن.
• خدمة إدارة الحاالت االجتماعية وتحتاج الى شراكة مع القطاع الخاص.
•إصدار دليل يمثل األسئلة واألجوبة المتوقعة حول التخصيص واإلسناد وطرق التعامل مع الموظفين.

ت .تحسين رحالت الخدمات المقدمة للعمالء
من أبرز قصص النجاح خالل هذا العام التحول في مراكز االتصال تحت اشراف قيادات القطاع وفرق عملهم:
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
واﻻﻟﱱام

اﻟﺘﺤﻮل ﻟﻠﺘﻤﻴﲒ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

اﻟﺘﺤﻮل
ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ
واﻷﺳﻨﺎد

اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺮﻗﻤﻲ

ﺗﺤﻮل اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ
اﻟﻔﺮوع
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
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•تأسيس وتشغيل  9مراكز اتصال في جميع مناطق المملكة خالل  5أشهر على ،ووفق أفضل المعايري العالمية.
• تدريب أكرث من  290موظف حكومي في الوزارة من المهتمين بمسار خدمة العمالء ومراكز االتصال.
•البدء في دمج األرقام التابعة في الرقم الموحد ( )19911لتسهيل وصول العميل للخدمة المطلوبة
تأســيس نظــام إدارة العمــاء الموحــد بنســختيه األولــى والثانيــة للتمكــن مــن تحقيــق المســتوى األمثــل لخدمة العميل وحل الشــكوى
خــال  72ســاعة (قفــزة فــي نســبة التعامــل مــع الشــكاوى بنســبة  78%لعــدد  81,225شــكوى واردة خــال 2021م) ،كمــا تــم إعــادة بنــاء
وتطويــر هيكلــة نظــام الــرد االلــي.
تحســين األداء العــام بنســبة  75%عــن الســنة الماضيــة مــا ســاهم فــي ســرعة حــل الشــكاوى وتقليــص معــدل انتظــار العميــل الــى أقــل
مــن دقيقتيــن ورفــع نســبة الــرد إلــى . 95%
تطبيــق معيــار  COPCالعالمــي وتحســين الصــورة الذهنيــة للعمــاء وإنجــاز  70%مــن مشــروع  ISO 10002للحصــول علــى شــهادة ISO
باإلضافــة الــى تطبيــق مؤشــرين عالميــة لقيــاس األداء :مؤشــر  CX Indexومؤشــر رضــا المســتفيد  CSATوقياســها بشــكل ســنوي،.
وإطــاق نظــام  sprinklerلمنصــات التواصــل االجتماعــي.

ث .رفع مستوى الخدمات المقدمة في فروع الوزارة
بعــد تطبيــق الركــن الرقمــي داخــل فــروع الــوزارة عملــت وكالــة الخدمــات المســاندة والفــروع علــى خفــض عــدد العمليــات المقدمــة خــال
الفــروع والحــرص علــى أتمتــه العمليــة عــر تدريــب الموظفيــن علــى اســتخدام الركــن الرقمــي ممــا يســاهم فــي تســريع تقديــم الخدمــة
للعمــاء .وانطالقــا مــن هــدف تحفــز الفــروع ورفــع روح المنافســة فيمــا بينهــا تــم العمــل علــى قيــاس أداء الفــروع عــر بطاقــات األداء
المتــوازن وقيــاس الفروقــات بيــن الفــروع حيــث حقــق تــراوح أداء الفــروع لمســتهدفاتها مــا بيــن  95.9% - 119.2%بنهايــة الربــع الثالــث.

ج .تطوير وتمكين ا لقدرات البشرية

ً
مــن أبــرز منجــزات الهــدف اعتمــاد الهيــكل التنظيمــي للــوزارة مــن قبــل مجلــس الــوزراء حــى المســتوى الثالــث اســتنادا لألمــر الملكــي
الكريــم ذي الرقــم (أ )455/والتاريــخ 1/7/1441ه ـ القاضــي بضــم وزارة الخدمــة المدنيــة الــى وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة تحــت مســمى
ً
ـوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة .حيــث عملــت الــوزارة ممثلــة بوكالــة المــوارد البشــرية على تصمــم الهيكل والدليــل التنظيمي
وزارة المـ ً
للــوزارة وفقــا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم  48983تاريــخ 27/9/1442ه ـ واســتكمال تفصيــل الهيــكل التنظيمــي المعتمــد حــى المســتوى
الرابــع والخامــس واعتمــاده مــن قبــل أصحــاب الصالحيــة .كذلــك تــم بنــاء االوصــاف الوظيفيــة للوظائــف فــي المعتمــدة بحســب الهيــكل
التنظيمــي للــوزارة عمــا يزيــد عــن  300وصــف وظيفــي .بحســب الهيــكل المعتمــد ،تــم كــذاك اعتمــاد نتائــج تخطيــط القــوى العاملــة
لعامــي  2021و2022م ،واعــداد نمــاذج التســكين الخاصــة بــكل وكالــة حــى المســتوى الخامــس والتنســيق مــع كافــة الــوكاالت واإلدارات
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العامــة لتســكين وتوزيــع كافــة الموظفيــن وفــق الهيــكل التنظيمــي الجديــد واعتمادهــا مــن قبــل أصحــاب المعالــي والســعادة .كمــا تــم البــدء
بالعمــل علــى مشــروع أتمتــه إجــراءات طلبــات التغيــر علــى الهيــكل التنظيمــي للــوزارة وفــق اليــة وقواعــد واشــراطات خاصــة بذلــك .وقامــت
الوكالــة باالنتهــاء مــن تحويــر عــدد ( )1200وظيفــة ونقــل عــدد ( )2249وظيفــة وتــم العمــل عليهــا فــي جميــع األنظمــة المتعلقــة بتدقيــق متغــرات
الوظائــف وكذلــك نظــام وزارة الماليــة.
خــال العــام تــم اكتمــال المرحلتيــن الثانيــة والثالثــة مــن مشــاريع تحــول الموارد البشــرية عرب مشــروع بناء الضوابــط المثالية لتخطيــط احتياجات
القــوى العاملــة ومشــروع تقيــم وتســكين الكــوادر البشــرية ،بعــدد مــن المخرجــات المعتمــدة مثــل :إطــار الجــدارات ،الهيــكل التنظيمــي
المحــدث للــوزارة ،خطــة التعاقــب الوظيفــي ،الهيــكل التنظيمــي والنمــوذج التشــغيلي للفــروع ،خطــة القــوى العاملــة ،اســراتيجية المــوارد
البشــرية ،إطــار الجــدارات الســلوكية والفينــة وغريهــا مــن المحــاور الهامــة واألساســية للمــوارد البشــرية والــي تخــدم كافــة قطاعــات الــوزارة.
انطالقــا مــن أهميــة رفــع جــودة الحيــاة الوظيفيــة لموظفيــن الــوزارة وتمكينهــم كونهــم شــركاء نجــاح لتحقيــق مســتهدفات اســراتيجية الوزارة
عملــت وكالــة المــوارد البشــرية متمثلــة بإداراتهــا العامــة بالتعــاون مــع وكاالت القطاعــات علــى عــدة برامــج تطويريــة وتحســينية مــن أبرزهــا:
•إطالق منصة التدريب االلكرتوني ُ
«تقدم»
•ربط خدمات التسجيل في برامج معهد اإلدارة العامة مع نظام موارد بصورة الكرتونية 100%
•كمــا االنتهــاء مــن تنفيــذ الربامــج التأهيليــة للشــهادات االحرتافيــة حســب حاجــة الــوزارة مــن أبرزهــا :الشــهادة االحرتافيــة فــي إدارة المشــاريع
،PMPشــهادة المحــرف المعتمــد فــي مؤشــرات األداء الرئيســية  ،KPIPالشــهادة الدوليــة لمحرتفــي التوريــدات  ،CIPPشــهادة الصحــة
والســامة المهنيــة  ،NEBOSHالشــهادة االحرتافيــة فــي الجــودة والتمــز المؤسســي ، EFQMالشــهادة االحرتافيــة فــي تحليــل االعمــال ،PBA
الشــهادة االحرتافيــة لخدمــة العمــاء CPP
•تم االنتهاء من تدريب  49%من منسوبي الوزارة ضمن خطة التدريب للربامج الفنية والسلوكية للعام 2021
•ضمــن جهــود اإلدارة لتحســين عمــل نظــام األداء الوظيفــي ولضمــان حــق الموظــف فــي التظلــم تــم انشــاء ايقونــة تظلماتــي الــي تمكــن
الموظــف مــن االعــراض علــى النتيجــة النهائيــة لتقيــم أدائــه وتوثيــق أفادتــه وافــادة المديــر المباشــر ثــم الوصول الــى مختص األداء لدراســة
التظلــم كامــا الــي بذلــك ترفــع الكفــاءة الزمنيــة والنوعيــة لدراســة التظلــم.
•ضمــن جهــود الــوزارة لتحســين االنطبــاع األولــى للموظــف الجديــد تــم وضــع برنامــج ترحييب فــي الموظف الجديد لمســاعدته علــى االندماج
بالعمــل بشــكل منظــم وتقديــم الممكنــات اليت تســاعده فــي العمل
•خلــق فــرص للخريجيــن ومســاعدتهم فــي االنخــراط فــي ســوق العمــل تــم االتفــاق مــع برنامــج تمهــر لتدريــب عــدد مــن الخريجيــن علــى
الربنامــج وتأهيلهــم لســوق العمــل
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•حرصــا علــى اتبــاع األنظمــة واللوائــح تعمــل الوكالــة علــى مشــروع الحضــور الذكــي عــر الجــوال لضبــط حضــور وانصــراف الموظفيــن
والموظفــات وتهــدف هــذه العمليــة لتمكيــن الموظــف مــن تســجيل حضــوره وانصرافــه باســتخدام تطبيــق مــوارد موبايــل وتطبيــق
مبــادرة العمــل عــن بعــد للعامليــن بالــوزارة وفــق الضوابــط المحــددة لذلــك
•بالتعــاون مــع وكالــة التحــول الرقمــي والجهــات الخارجيــة ذات العالقــة تــم العمــل علــى ربــط نظــام مــوارد مــع منصــة العمــل التطوعــي
الحتســاب ســاعات التطــوع ضمــن تقيــم األداء الســنوي ،الربــط مــع نظــام أبشــر لتحقــق مــن صحــة البيانــات األساســية للموظــف  ،ربــط
التقاريــر الطبيــة مــع وزارة الصحــة ،الربــط مــع وزارة التعلــم للتحقــق مــن المؤهــات العلميــة للموظــف فــي منصــة التعلــم ،الربــط مــع
المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة لتســجيل وتصحيــح بيانــات موظفــي بنــد األجــور فــي الموقــع الخــاص بهــا ،حيــث تــم االنتهــاء
مــن ( )13691طلــب توثيــق وتصحيــح بيانــات خاصــة بالموظفيــن والوظائــف خــال عــام 2021م ،أتمتــه نظــام المســح األمــي لرتقيــة
شــاغلي المراتــب العليــا للتحقــق مــن ســامة ســجالت الموظفيــن المســتحقين للرتقيــة مــن المالحظــات بشــكل آلــي
•كمــا تــم تحويــل الخدمــات المقدمــة للموظفيــن الــى خدمــات الكرتونيــة او تطبيقــات علــى الجــوال لرفــع كفــاءة العمليــات وتحســين
تجربــة الموظــف ( مــوارد موبايــل -الربيــد االلكرتونــي – المراســات) .
•وحرصــا علــى التوعيــة الصحيــة للموظفيــن وســامتهم أشــرفت الوكالــة علــى  20برنامجــا تدعــم صحــة الموظفيــن ورفــع الســعادة
المهنيــة مــن خــال إقامــة حمــات كشــف للموظفيــن ،تقديــم لقــاءات توعويــة ،توفــر اللقاحــات فــي مقــر العمــل ،و 14برنامــج لتوفــر
خصومــات علــى بطاقــات الرعايــة الصحيــة ،جلــب عــروض خاصــة لالشــراك باألنديــة الرياضيــة ،وعــروض للوجبــات الصحيــة.
•برنامــج تســتاهل لتعزيــز الــوالء تتمثــل مــن خــال تميــز الموظــف بخصومــات حصريــة فــي العديــد مــن الخدمــات (صحة وعنايــة ،مطاعم
ومقاهــي ،ســفر وســياحة ،مركبــات ،خدمــات عامة) بعــدد  365عرضا
•برنامــج العمــل الخــري لتعزيــز دور القــم الدينيــة واألخــاق الحميــدة بيــن الموظفيــن وزيــادة اإلحســاس بالمســؤولية اتجــاه المجتمــع
ويتمثــل ذلــك ب ـ (حمــات هدايــا األطفــال المصابيــن بالســرطان ،اإلعــان عــن الفــرص التطوعيــة حمــات التــرع بالــدم)
•كذلــك مــن ضمــن األعمــال الخرييــة كأحــد مبــادرات وكالــة المــوارد البشــرية ،تــم بنــاء مســجد منســوبي وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة بالتعــاون مــع جمعيــة العنايــة بمســاجد الطــرق وتمويلــه عــر مســاهمة وتــرع منســوبي الــوزارة لوقــف المســجد بكافــة
مرافقــه الواقــع علــى طريــق حفــر الباطــن  -المجمعــة.
•ولتحقيــق مســتهدفات الربامــج تــم تأســيس شــبكة التواصــل والتغيــر عــر اختيــار  204ســفري ورائــد وراعــي تغيــر للمســاهمة فــي نشــر
ثقافــة التغيــر ورفــع الوعــي بأهميتهــا ،كمــا تــم االنتهــاء مــن صياغــة اســراتيجية المــوارد البشــرية واعتمادهــا وجــاري العمــل علــى
دمجهــا مــع اســراتيجية الــوزارة للمســاهمة فــي تنفيــذ المشــاريع الخاصــة ب ــكل مــن( :إدارة األداء  -اســتقطاب الكفــاءات  -تقديــر
الموظفيــن  -التمــز والحوكمــة) للوصــول إلــى النمــوذج المثالــي للمــوارد البشــرية.
124

التقرير السنوي

ح .تعزيز التحول الرقمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
عملــت وكالــة التحــول الرقمــي خــال عــام 2021م علــى اســتكمال برنامــج التحــول الخــاص بهــا والــذي يعــى بتطويــر أعمــال الــوزارة نحــو
بيئــة عمــل رقميــة ذكيــة وتقديــم الحلــول المتطــورة لمعالجــة البيانــات ودعــم اتخــاذ القــرار .تــم إطــاق عــدة اســراتيجيات تخصصيــة مــن
أهمهــا:

1 .اسرتاتيجية األمن السيرباني على مستوى الوزارة:
عملــت الوكالــة علــى تطويــر اســراتيجية تخــص االمــن الســيرباني للــوزارة والــي تهــدف الــى رفــع مســتوى االلــزام بالضوابــط والمعايــر
الصــادرة مــن الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيرباني ،وتســعى هــذه االســراتيجية ان تحقــق ثالثــة أهــداف رئيســية:
1 .تمكين االمن السيرباني وحماية البيئة الرقمية للوزارة من اي تهديدات سيربانية.
2 .التوافق الحكومي من خالل الموائمة مع التشريعات والضوابط مع الجهات التشريعية.
3 .رفع مستوى الثقافة والوعي االمين في الوزارة.

تعزيز قدرات االمن السيرباني
حرصــت الوكالــة علــى رفــع مســتوى قــدرات األمــن الســيرباني فــي الــوزارة ،حيــث قامــت بتطويــر واعتمــاد نظــام حوكمــة األمــن الســيرباني
مــن خــال انشــاء حوكمــة متكاملــة تتضمــن مجموعــة متكاملــة مــن سياســات األمــن الســيرباني تجــاوزت  26سياســة ،ومجموعــة مــن
االجــراءات والمعايــر تســتهدف جميــع منســوبي ومنســوبات الــوزارة باإلضافــة الــى المســتفيدين مــن أنظمتهــا وخدماتهــا وأصولهــا
المعلوماتيــة والتقنيــة ،والــي تمثــل أداة لرفــع مســتوى حوكمــة جميــع األعمــال ذات العالقــة بالتحــول الرقمــي ممــا يســاهم فــي رفــع
مســتوى الــزام الــوزارة بالضوابــط والتشــريعات الوطنيــة ذات العالقــة .باإلضافــة الــى ذلــك تــم رفــع كفــاءة التقييمــات األمنيــة ممــا كان
لــه األثــر الكبــر علــى رفــع مســتوى القــدرات األمنيــة والحــد مــن التهديــدات االمنيــة علــى المنصــات الرقميــة والبنيــة التحتيــة للــوزارة.

إدارة المخاطر السيربانية في الوزارة
مــن أجــل تقليــل المخاطــر الســيربانية علــى األصــول المعلوماتيــة والتقنيــة ،قامــت الوكالــة برفــع مســتوى كفــاءة وفاعليــة إدارة المخاطــر
الســيربانية فــي الــوزارة ،مــن خــال تطويــر وتفعيــل إطــار عمــل ادارة المخاطــر الســيربانية ،والــذي يهــدف الــى التأكــد مــن رصــد المخاطــر
ً
المحتملــة وتقديــم الحلــول الــي تدعــم عمليــات اتخــاذ القــرار الــي تخــص هــذه المخاطــر معــززا دور األمــن الســيرباني فــي الــوزارة.
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مستوى نضج األمن السيرباني في الوزارة
تــم تقيــم مســتوى نضــج األمــن الســيرباني باســتخدام أطــر وأدوات عالميــة بنــاء علــى نمــوذج  ،CMMIلقيــاس مســتوى نضــج األمــن
الســيرباني فــي الــوزارة بمــا يشــمل قيــاس اإلجــراءات والعمليــات والمعايــر المرتبطــة باألمــن الســيرباني ،والــذي يعتــر مدخــل رئيســي
لعمليــة تحديــث االســراتيجية الخاصــة باألمــن الســيرباني.
ومــن ضمــن الجهــود المبذولــة لرفــع مســتوى نضــج االمــن الســيرباني ,قامــت الوكالــة برفــع مســتوى الوعــي باألمــن الســيرباني لــدى
منســوبي الــوزارة ،عــر عقــد  10ورش عمــل توعيــة لموظفــي الــوزارة ،وإطــاق حملــة شــهر التوعيــة باألمــن الســيرباني «انــت درعنــا الرقمــي»،
وإنجــاز فيديــو افتتاحــي للحملــة 12 ،الفتــة مطبوعــة 4 ،شاشــات توقــف ،محاضــرة توعويــة ،مســابقة االمــن الســيرباني والــي تــم فيهــا توزيــع
أكــر مــن  100جائــزة 4 ،نصائــح توعويــة عــر البوابــة الداخليــة 4 ،نشــرات بريديــة توعويــة ،وحملــة تهــدف الــى تعريــف منســوبي الــوزارة بأهميــة
الوعــي بمخاطــر األمــن الســيرباني وكيفيــة التعامــل مــع التهديــدات واالخرتاقــات الســيربانية.

االلزتام بالتشريعات الوطنية وأفضل الممارسات العالمية
ضمــن جهــود الوكالــة فــي رفــع مســتوى االمتثــال بضوابــط وتشــريعات الجهــات المشــرعة المحليــة والعالميــة ،حيــث حققــت الــوزارة
نســبة امتثــال تعــدت المســتهدف الســنوي لمؤشــر مســتوى االلــزام بضوابــط االمــن الســيرباني الصــادر مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة لالمــن
الســيرباني ،وتلقــت الــوزارة الشــكر علــى ذلــك مــن معالــي محافــظ هيئــة االمــن الســيرباني.
كمــا حصلــت الوكالــة علــى شــهادة الجــودة فــي مجــال األمــن الســيرباني “ ،»ISO 27001ممــا يعــزز كفــاءة برامــج االمــن الســيرباني فــي الــوزارة
باتباعهــا أفضــل الممارســات والمعايــر والمواصفــات الدوليــة ذات العالقــة.

2 .اسرتاتيجية البيانات على مستوى الوزارة:
لخلــق منظومــة بيانــات مســتدامة ومجــودة تســهم بفاعليــة فــي صنــع السياســات والقــرارات ،وتقديــم تجربــة متمــزة للمســتفيدين
والمســتخدمين ،تــم تطويــر وإعتمــاد اســراتيجية البيانــات علــى مســتوى الــوزارة ،والــي يــم مــن خاللهــا تطبيــق أفضــل الممارســات فــي
ً
مجــال إدارة البيانــات وحوكمتهــا بالتوافــق مــع ضوابــط وسياســات الجهــات المشــرعة داخليــا وأفضــل الممارســات عالميــا ممــا يشــكل
األثــر الكبــر فــي رفــع وتعظــم االســتفادة مــن البيانــات .وخــال العــام  2021تــم تأســيس واطــاق مكتــب إدارة البيانــات ،و يعمــل المكتــب
علــى بنــاء وتطويــر معايــر وسياســات حوكمــة إدارة البيانــات ،ويســتهدف وضــع وتطبيــق أطــر إدارة وحوكمــة البيانــات لكافــة قطاعــات
ً
الــوزارة وفقــا ألفضــل الممارســات والمتطلبــات الوطنيــة ذات العالقــة و تحديــد المهــام واالدوار والمســؤوليات المطلوبــة مــن مكتــب
إدارة البيانــات فــي الــوزارة ،والــي نتــج عــن أعمالهــا اعتمــاد سياســة خاصــة بــإدارة و حوكمــة البيانــات بالــوزارة مــن قبل معالي وزيــر الموارد
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البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،وهــي مجموعــة مــن الممارســات واإلجــراءات الــي تســاعد علــى ضمــان إدارة أصــول البيانــات فــي
الجهــات ،مــن خــال وضــع وتطبيــق الخطــط المعنيــة بالبيانــات وتطويــر وتنفيــذ السياســات والربامــج والممارســات واإلشــراف عليهــا
مــن أجــل تعزيــز قيمــة البيانــات باعتبارهــا أحــد األصــول القيمــة والثمينــة .وتســاهم هــذه السياســات فــي تحســين األداء واإلنتاجيــة
والتمــز التشــغيلي وتقديــم الخدمــات العامــة .كمــا تهــدف هــذه السياســات إلــى تطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة لسياســات
وضوابــط إدارة البيانــات الوطنيــة وحوكمتهــا وحمايــة البيانــات الشــخصية وتعزيــز القيمــة المســتفادة منهــا فــي اتخــاذ القــرارات
االســراتيجية واستشــراف المســتقبل وتحقيــق أعلــى مســتويات المســؤولية والشــفافية.
كذلــك قامــت وكالــة التحــول الرقمــي بالعمــل خــال العــام  2021علــى رفــع مســتوى توفــر التقاريــر ولوحــات المعلومــات والمؤشــرات
وذلــك لتقديــم تحليــات إحصائيــة وتقاريــر متقدمــة عــن البيانــات الخاصــة بمختلــف العمليــات لمختلــف القطاعــات واالنظمــة
والخدمــات لجميــع قنــوات االدخــال بهــدف تعزيــز القــدرة التحليليــة .وتعتــر لوحــات المؤشــرات والبيانــات اداة لتطويــر االســراتيجيات
وتنظــم بيئــة العمــل وتقليــل الفاقــد مــن الوقــت والجهــد والتكاليــف لتحقيــق اقصــى قيمــة للمســتفيدين وقيــاس مــدى فعاليــة
األنظمــة .وتســاهم المؤشــرات والتقاريــر الــي تعــرض فــي الوصــول ألفضــل أداء ممكــن وتمكيــن صنــاع القــرار مــن اتخــاذ اإلجــراءات
المناســبة بدقــة وفعاليــة .و بلغــت نســبة الــوكاالت المســتفيدة مــن لوحــات البيانــات والمؤشــرات  ،93%وتــم أتمتــة أكــر مــن 2000
تقريــر و  2200مؤشــر مــن خاللهــا ،وإطــاق أكــر مــن  30لوحــة أداء لمختلــف قطاعــات ووكاالت الــوزارة ،وتدريــب أكــر مــن  83متــدرب
علــى اللوحــات والمؤشــرات والتقاريــر  ،ومــا يزيــد عــن  40ســاعة تدريبــة لموظفــي االدارات المعنيــة.
ً
ً
وفيمــا يتعلــق بجــودة البيانــات للعامليــن فــي القطــاع العــام فقــد تــم مطابقــة أكــر مــن  128ألــف ســجال وظيفيــا ،وعكــس بيانــات أكــر
ً
مــن  700ألــف ســجال للموظفيــن والوظائــف.
وفــي مجــال رفــع أداء الجهــات الحكوميــة فقــد قدمــت الــوزارة كل الدعــم للجهــات الحكوميــة فــي مؤشــر جــودة البيانــات الوظيفيــة،
حيــث ســاهمت بشــكل كبــر فــي تكامــل الجهــات الحكوميــة مــع الــوزارة مــن  68%إلــى نســبة  99%مــن الجهــات المســتهدفة والــي
وصــل عددهــا إلــى  616جهــة ،ونتــاج ذلــك رفــع األداء العــام للجــودة مــن  72%فــي بدايــة عــام 2021م إلــى نســبة أداء .85%
أمــا فــي مجــال تعزيــز التعــاون والتكامــل مــع الجهــات الحكوميــة فــي مجــال البيانــات ،فقــد تــم توقيــع عــدة اتفاقيــات مــع الجهــات
الحكوميــة مــن أهمهــا:
•عقــد أربــع اتفاقيــات مــع هيئــة البيانــات والــذكاء االصطناعــي ،تختــص بــإدارة البيانــات وتجويدهــا والتدريــب واالســتثمار األمثــل
فــي تقنيــات الــذكاء االصطناعــي
•اتفاقيــة تبــادل البيانــات مــع وزارة الســياحة مــن أجــل تطويــر وتحســين الخدمــات المقدمــة للعامليــن فــي النشــاط الســياحي
(الشــركات ،المؤسســات ،االفــراد) وإنشــاء عالقــة تكامليــة تســهل اتاحــة ومشــاركة البيانــات بيــن الجهتيــن لتحســين األداء وتعزيــز
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
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القيمــة المســتفادة منهــا فــي اتخــاذ القــرار.
•اتفاقية مع وزارة الصناعة والرثوة المعدنية تهدف لمشاركة البيانات وفق ضوابط إدارة البيانات وحوكمتها
•اتفاقية مع الهيئة العامة للعقار بهدف مشاركة البيانات وفق ضوابط إدارة البيانات وحوكمتها ورفع مستوى الشفافية
•اتفاقيــة مــع برنامــج «طاقــات» ،تهــدف الــى تحفــز ودعــم الباحثيــن عــن العمــل فــي التســجيل فــي برنامــج طاقــات مــن خــال الدعــم
باالحتســاب الفــوري لهــم فــي برنامــج نطاقــات ،حيــث سيســهم هــذا المنجــز فــي تحفــز عمليــة التوظيــف مــن خــال الربنامــج.

.

.

تطوير المنظومة الرقمية لقطاعات أعمال الوزارة:
علــى مســتوى تطويــر المنظومــة الرقميــة لقطاعــات االعمــال بالــوزارة (قطــاع العمــل ،قطــاع التنميــة االجتماعيــة ،قطــاع الخدمــة المدنيــة)،
قامــت وكالــة التحــول الرقمــي بإطــاق خدمــات ومســارات ومنصــات رقميــة تســاهم فــي رفــع مســتوى فاعليــة وكفــاءة الخدمــات
المقدمــة للعمــاء وتســريع وتــرة وإنجــاز العمــل بجــودة عاليــة ووقــت أقــل مــن خــال أتمتــة الخدمــات ورفــع مســتوى النضــج لهــا.
ومــن أبــرز المنجــزات علــى مســتوى تطويــر المنصــات والتطبيقــات وإطــاق الخدمــات الرقميــة ،فقــد تــم إطــاق مجموعــة مــن الخدمــات
الرئيســية والــي لهــا األثــر الكبــر علــى المســتفيدين خــال  ،2021ومنهــا:
1 .اطــاق برنامــج نطاقــات المطــور  ،ويعمــل الربنامــج علــى ثــاث مزايــا رئيســة(األولى تضــع خطــة توطيــن واضحــة الــرؤى والشــفافية
لمــدة ثــاث ســنوات قادمــة بهــدف زيــادة االســتقرار التنظيمــي لــدى منشــآت القطــاع الخــاص ،وفيمــا تعتمــد الثانيــة العالقــة الطرديــة
بيــن عــدد العامليــن ونســب التوطيــن المطلوبــة لــكل منشــأة مــن خــال معادلــة خطيــة ترتبــط بشــكل متناســب مــع عــدد العامليــن
ً
لــدى المنشــأة بــدال مــن نظــام نســب التوطيــن الحاليــة المبنيــة علــى تصنيــف المنشــآت إلــى أحجــام محــددة وثابتــة ،والثالثــة تبســط
ً
ً
تصمــم الربنامــج وتحســن تجربــة العميــل مــن خــال دمــج تصنيفــات األنشــطة ذات الصفــات المشــركة لتكــون بعــدد  32نشــاطا بــدل
ً
مــن  85نشــاطا فــي نطاقــات)
2 .إطــاق خدمــة حصــر وظائــف التعاقــد الجزئــي للجهــات الحكوميــة ،ومــن خــال هــذه الخدمــة يمكــن للجهــات الحكوميــة تزويــد الــوزارة
بالمســميات الوظيفيــة الــي ترغــب بالتعاقــد عليهــا جزئيــا
3 .إطــاق منصــة الدعــم والحمايــة االجتماعيــة بهــدف تقديــم الدعــم المطلــوب للمســتفيدين لربامــج الدعــم الحكومــي المقدمــة فــي
المملكــة وتســهيل معالجــة طلبــات المواطنيــن والحفــاظ علــى ملفهــم الشــخصي والتقيــم العــادل لألهليــة واالســتحقاق
4 .إطــاق خدمــة تأهيــل المتمزييــن الدارة وتطويــر اســتقطاب خريجــي الجامعــات المتمزييــن واعــداد برنامــج تأهيلــي لهــم بحســب احتياج
ً
ً
العمــل ،بــدءا مــن طــرح االحتيــاج الوظيفــي والخطــة التدريبيــة وانتهــاءا بعمليــة التعاقــد ،ممــا يســاهم فــي تعزيــز جــودة العمــل فــي
القطــاع العــام وزيــادة االنتاجيــة
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التقرير السنوي
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5إطــاق خدمــة المســابقات الوظيفيــة علــى المنصــة الرقميــة إلدارة وتطويــر المــوارد البشــرية الحكوميــة “مســار” لتمكيــن الجهــات
الحكوميــة مــن طــرح الوظائــف الشــاغرة وتمكيــن الباحثيــن عــن العمــل مــن التقــدم علــى الوظائــف الــي يــم طرحهــا مــن قبــل
الجهــات الحكوميــة وإدارة كافــة عمليــات الطــرح والتقديــم والرتشــيح بشــكل الكرتونــي ،ممــا يســاهم بشــكل ملحــوظ فــي رفــع
جــودة وكفــاءة اجــراءات التوظيــف فــي الجهــات الحكوميــة
6إطــاق النظــام اإللكرتونــي للتســوية الوديــة للعمالــة المزنليــة ،وهــي مجموعــة خدمــات الكرتونيــة تتيــح رفــع دعــوى عــن بعــد مــن
قبــل صاحــب العمــل أو العمالــة المزنليــة بالمطالبــات الماليــة والحقــوق والواجبــات للنظــر فيهــا مــن قبــل لجــان مختصــة ،ممــا
يســاهم فــي تحســين العالقــة التعاقديــة وحمايــة حقــوق االطــراف المتعاقــدة
7إطــاق خدمــة التحقــق مــن الفحــص المهــي للفئــات المســتهدفة (العامليــن فــي المهــن الحرفيــة والفنيــة) ،والــي تهــدف للتأكــد
مــن اجتيــاز العامــل للفحــص المهــي للمســاهمة فــي كفــاءة وجــودة العامليــن فــي ســوق العمــل وبالتالــي تعــزز االقتصــاد والنمــو
الوطين.
8إطــاق خدمــات تســجيل وإدارة بيانــات المســتفيدين فــي منصــة القطــاع غــر الربحي(نمــاء) ،وتهــدف هــذه الخدمــة إلــى تمكيــن
الجهــات غــر الربحيــة مــن ادخــال بيانــات الدعــوم المقدمــة للمســتفيدين واالســتعالم عنهــا ،وذلــك لتحقيــق هــدف تمكيــن دعــم
اتخــاذ قــرار الدعــم لــدى الجهــات غــر الربحيــة عــر معرفــة الدعــوم المقدمــة للمســتفيد ،وتســاهم الخدمــة فــي تحســين وتطويــر
اإلجــراءات المتعلقــة بالتحــول الوطــي والــي تســتهدف بشــكل أســايس البعــد الرابــع «تعزيــز التنميــة المجتمعيــة وتطويــر القطــاع
غــر الربحــي»
1لتعزيــز وتمكيــن ودعــم الكــوادر الســعودية لإلنخــراط فــي ســوق العمــل تــم إطــاق خدمــة «توطيــن المهــن الصحيــة والمحاســبية «،
وتهــدف الخدمــة الــى توطيــن  40ألــف كادر ســعودي فــي القطــاع الصحــي و  9800كادر ســعودي فــي القطــاع المحاســي باشــراط
تســجيل عضويتهــم فــي الهيئــات ذات االختصاص
2إطــاق تطبيــق متكامــل للعمــل التطوعــي يعمــل علــى تمكيــن المتطوعيــن مــن الوصــول إلــى خدمــات المنصــة الوطنيــة للعمــل
التطوعــي بشــكل أســرع وأســهل ،ويســاهم التطبيــق فــي زيــادة شــريحة المتطوعيــن لتحقيــق المســتهدف المــراد الوصولــة لــه فــي
رؤيــة  2030الــى مليــون متطــوع
3تحســين العالقــة التعاقديــة بيــن العامــل الوافــد وصاحــب العمــل وذلــك بتنفيــذ بعــض التعديــات فــي خدمــات الخــروج والعــودة
ً
ممــا يمكــن الوافــد مــن الخــروج والعــودة بحريــة ومرونــة ،وتمكيــن أيضــا مــن اصــدار تأشــرة الخــروج النهائــي بحريــة ،إضافــة
إلــى حريــة التنقــل بيــن منشــآت القطــاع الخــاص ،للمســاهمة فــي اســتقرار ســوق العمــل وزيــادة التنافســية فيــه ورفــع تصنيــف
المملكــة فــي مؤشــرات العمــل الدوليــة.
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واســتكماال لمســرة الــوزارة فــي رفــع نضــج الخدمــات اإللكرتونيــة المقدمــة للمســتفيدين ،تــم التكامــل مــع عــدة جهــات حكوميــة بهــدف
تحســين تجربــة العمــل ورفــع مســتوى نضــج وجــودة الخدمــات االلكرتونيــة ،وأبــرز هــذه اإلنجــازات بهــذا الصــدد كمــا يلــي:
.

.
.
.
.
.

1اكتمــال الربــط مــع بنــك البيانــات الوطــي بمــا يخــص بيانــات نظــام الرعايــة امتثــاال لألمــر الســامي رقــم  59766بتاريــخ  20-11-1439والــذي
يهــدف إلــى توحيــد مصــادر البيانــات واتاحتهــا علــى مســتوى الدولــة .ويهــدف هــذا الربــط التقــي الــى رفــع كفــاءة جــودة البيانــات
وتحســين فاعليــة وكفــاءة الخدمــات المجتمعيــة
2التكامل مع وزارة التجارة للحصول على بيانات السجالت التجارية للجهات االعتبارية المتقدمة لتأسيس الجهات االهلية
3التكامــل مــع هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك للحصــول علــى بيانــات شــهادة الــزكاة والدخــل للجهــات االعتباريــة المتقدمة لتأســيس
الجهــات االهلية
4التكامــل مــع وزارة البلديــة والشــؤون القرويــة واإلســكان للحصــول علــى بيانــات رخصــة البلديــة للمراكــز األهليــة المتقدمــة للحصــول
علــى الرتاخيــص النهائيــة
5التكامل مع وزارة التعلمي للحصول على بيانات المؤهالت العلمية للمتقدمين على خدمات تأسيس الجهات االهلية
6اكتمال الربط بين وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ووزارة العدل بحيث يعمل الربط على تمكين القاضي من:
 طلب زيارة تفتيشية جديدة على منشأة. -استعالم عن حالة زيارة تفتيشية على منشأة.

تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة :
علــى مســتوى البنيــة التحتيــة الرقميــة للــوزارة ،ولغايــات رفــع كفــاءة وموثوقيــة االعمــال الرقميــة ،حققــت الوكالــة مجموعــة مــن المنجــزات
تســاهم بشــكل مباشــر فــي تحســين البنيــة التحتيــة الرقمــي منهــا:
1 .اكتمــال الربــط مــع أنظمــة أمــن الدولــة المعنيــة بالمســح األمــي الخــاص باجــراءات التوظيــف لــدى الجهــات الحكوميــة ،ممــا ســاهم
هــذا المنجــز فــي رفــع كفــاءة التوظيــف وتقليــل المــدة الزمنيــة إلجــراءات التوظيــف بشــكل ملحــوظ ،وتــم تجهــز مباني الوزارة لمشــروع
المســح األمــي لتمكيــن موظفــي الــوزارة المعنيــن للدخــول الــى أنظمــة المســح األمــي.
2 .تفعيــل شاشــات التدريــب الذكيــة التفاعليــة لجميــع مراكــز تدريــب الــوزارة والبالــغ عددهــا أكــر مــن  15مركــز ،والــي مــن شــأنها تمكيــن
نقــل الــدورات عــر برنامــج االجتماعــات االفرتاضيــة ،وكذلــك إمكانيــة الشــرح علــى العــروض التدريبيــة للمســاهمة فــي رفــع مســتوى
التفاعــل بيــن الحضــور
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3 .تمكيــن عقــد المؤتمــرات المقامــة عــن بعــد مــن قبــل وكاالت الــوزارة والــي تســاهم فــي رفــع مســتوى االنتاجيــة ،وأبــرز هــذه
المؤتمــرات :مؤتمــرات التعريــف بالمركــز الوطــي لتنميــة القطــاع غــر الربحــي وأدواره ،وقــد حضــر هــذه المؤتمــرات أكــر مــن
 425شــخص ،وآليــة تنظــم عمــل العامليــن مــن خــال المنصــات اإللكرتونيــة التشــاركية  ،بعــدد حضــور تجــاوز  340شــخص.
وبنهايــة العــام المالــي 2021م أصــدرت وكالــة التحــول الرقمــي بالــوزارة تقريــرا عــن المنجــزات واألرقــام المهمــة ومــن أبــرز مــا جــاء
فيــه:
عدد الجهات اليت
تستفيد وزارة الموارد
البشرية من خدماتهم
اإللكرتونية المتاحة
من خالل قناة التكامل
الحكومية

 31جهة

 517جهة مستفيدة من
الخدمات اإللكرتونية
للوزارة والمتاحة من خالل
قناة التكامل الحكومية
والقنوات االخرى

الجهات المستفيدة من
الخدمات اإللكرتونية
المتاحة من خالل بوابة
الوزارة اإللكرتونية

186
 331خالل القنوات األخرى

624
 2مليون منشأة

جهة GSB

جهة حكومية

إحصاءات عامة للتحول الرقمي
 63,65مليون سجل

عدد زوار الوزارة
اإللكرتونية خالل عام
2021م

 15,745,818زائر

تم تحقيق مستهدف
عام 2021م ألتمتة
الخدمات

 +1000خدمة

عدد مستخدمي خدمات
وأنظمة الوزارة الداخلية
والخارجية

 14مليون مستخدم

قطاع العمل

 ٢١مليون سجل للعمالة ٢ ،مليون سجل منشآة

قطاع التنمية االجتماعية

 ١٫٨مليون سجل في الضمان والتنمية االجتماعية و
 ١٥مليون سجل لألرشفة وغريها

حساب المواطن

 ١٩مليون سجل

قطاع الخدمة المدنية

 ١٫٢مليون سجل في الوظيفة العامة ٢ ،مليون
سجل باحث عن عمل  ١٫٦مليون في الزتام
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كمــا تــم عمــل إحصــاء وتحليــل علــى الخدمــات المقدمةمــن الــوزارة ،وتحديــد وقــت إنجازهــا ومعــدل تقيــم المســتفيدين لهــا ومــن
أبــرز هــذه الخدمــات مــا يلــي:
الخدمة
وقت انجاز الخدمة

معدل التقيمي

الخدمة

لحظي

3.2

لحظي
قوى فورا اما الخدمات االلكرتونية ال يوجد لها
مدة
ً
فوريا عن طريق الخدمات االلكرتونية
ً
فوريا عن طريق الخدمات االلكرتونية
ً
فوريا عن طريق الخدمات االلكرتونية
ً
فوريا عن طريق الخدمات االلكرتونية
ً
فوريا عن طريق الخدمات االلكرتونية
ً
فوريا عن طريق الخدمات االلكرتونية
ً
فوريا عن طريق الخدمات االلكرتونية
ً
فوريا عن طريق الخدمات االلكرتونية
ً
فوريا عن طريق الخدمات االلكرتونية

3.1

3.1

خدمة طلب خطاب توصية لأليتام

فوري

5

طلب صرف مؤقت مشروط للعقود الحكومية

فوري

5

خدمة الشهادات الرقمية الضطراب التوحد

فوري

4.5

التوثيق االلكرتوني

فوري

3.8

خدمة إصدار مشهد ضماني
خدمة اعفاء رسوم التأشريات لذوي االعاقة
طلب رصد تأسيس او توسيع بالنشاط
خدمة العقود والتأييدات الحكومية
االستعالم عن موظف وافد
نقل خدمات وافد بين فروع الرقم الموحد
إلغاء بالغات التغيب عن العمل
خدمة مستشارك العمالي
نقل خدمات وافد برقم الحدود
إصدرا رخص العمل بغرض الخروج النهائي
نقل خدمات وافد
إصدار  /تجديد رخص العمل

132

التقرير السنوي

3.3
3.6
3.5
3.5
3.4
3.4
3.4
3.3
3.2

وقت انجاز الخدمة

معدل التقيمي

تقيمي المنشأة في نطاقات

فوري

3.8

استعادة كلمة المرور

فوري

3.7

خدمة االستعالم عن بيانات مستفيدي الضمان (جهات)

فوري

3.7

خدمة االستعالم عن شمول المستفيد من االعفاء من رسوم قياس

فوري

3.7

خدمة االستعالم عن موظف سعودي

فوري

3.6

خدمة استعالم عن طلب تقديم اعانة للجهات االهلية

فوري

3.5

خدمة االستعالم عن الربامج المساندة

فوري

3.5

خدمة االستعالم عن بيانات مستفيدي الضمان

فوري

3.5

خدمة حساب مكافأة نهاية الخدمة

فوري

3.5

خدمة االستعالم عن االعانة المالية (ذوي اإلعاقة  -كفالة أيتام)

فوري

3.4

خدمة الشهادات الرقمية للتسهيالت المرورية

فوري

3.4

االستفسار عن وضع موظف

فوري

3.3

التفويض االلكرتوني للصالحيات

فوري

3.3

طلب اصدار التأشريات

فوري

3.3

طلب الحصول على خدمة االستعالم عن مستفيدي الضمان (جهات)

فوري

3.2

التسجيل في البواية اإللكرتونية

فوري

3

تعديل بيانات تعاقد عامل

فوري

3
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الخدمة

134

وقت انجاز الخدمة

معدل التقيمي

معا للرصد

فوري

3

اصدار شهادة السعودة

االستعالم عن بيانات موظف أو وظيفة

فوري

2.9

خدمة اشعارات أهلية القبول بمراكز الرعاية النهارية االهلية

غري محدد

تغيري مهنة وافد

فوري

2.9

طلب تعاقد مع مكتب  /شركة استقدام

غري محدد

5

خدمة الموعد اإللكرتوني

فوري

2.9

إصدار شهادة الموائمة

غري محدد

3

خدمــة الحصــول علــى التأشــرات البديلة عن الخروج النهائي (التأشــرات
التعويضية)

فوري

2.8

منصة العمل الحر

غري محدد

2.6

دقيقة

3.6

خدمة تقديم بالغ عن تغيب

فوري

2.8

خالل  24ساعة

5

طلب اصدار تأشريات (مبادرة رواد األعمال)

فوري

2.8

استعراض  /تحديث بيانات عامل

فوري

2.7

الغالء التأشريات

فوري

2.7

تحدد من قبل وكالة التوطين
تحدد من قبل وكالة التفتيش وتطوير بيئة
العمل
تحدد من قبل المفتش

3.4

2

نقل خدمة التابعين الى منشأة

فوري

2.7

تحدد من خالل مكتب العمل

3.5

شهادة االلزتام بحماية األجور

فوري

2.6

خدمة طلب اثبات كيدية بالغ

تحدد من الجهة المخولة

3.4

النطاقات و االحتساب الفورى

فوري

2.6

إعادة الحاسب

تحدد من الجهة المخولة

3.1

الموافقة على عقد تأجري خدمات عمالة

فوري

2.5

أقل من  24ساعة

3.2

خدمة اصدار مشهد اإلعاقة

فوري

2.5

أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب

4.2

خدمة الشهادة الرقمية لتخفيض أجور الركاب للشخص ذوى اإلعاقة و
مرافقه

فوري

2.4

خدمة تأسيس مركز بحوث و دراسات أهلى

 90يوم

4.3

العمل المرن

فوري

2.3

تأسيس جمعية تعاونية

 90يوم

3.8

بيان خدمات موظف

فوري

2.1

نظام تحديث جمعية أهلية

 90يوم

3

التقرير السنوي

الخدمة

طلب إصدار تأشرية إلكرتونيا
منصة قيادات
التوطين الموازى
االعرتاض على مخالفات التفتيش
خدمة االعرتاضات و التسويات على مخالفات العمل
طلب الغاء تاشرية

اشعارات خدمات العمل المؤقت
خدمة طلب تأييد منح رصيد تأشريات لمكاتب االستقدام

وقت انجاز الخدمة

معدل التقيمي

فوري

1.5
1.5

3.1
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الخدمة

وقت انجاز الخدمة

معدل التقيمي

 90يوم

2.6

نظام البدالت

خدمة التسجيل فى نظام ساعد للوظائف المساندة ( ساعد )

 7أيام عمل

2.7

خدمة طلب تجديد ترخيص شركة ومكتب استقدام

 21يوم

خدمة تدوير الموظفين الحكوميين من جهة الى أخرى ( تدوير )

 7أيام

3.6

خدمة التسوية الودية

 21يوم

3.3

خدمة التقديم على الوظائف المساندة ( ساعد تقديم )

خدمة بيان

 2يوم

3.1

 7أيام

2.7

 15يوم عمل

3.1

منظومة التوظيف اإللكرتونى ( جدارة )

 7أيام

2.6

خدمة مكافأة نهاية الحضانة لألسر الحاضنة

 15يوم

5

تأسيس مؤسسة أهلية

 60يوم

4.6

خدمة طلب إصدار تصريح السفر وجواز السفر وتجديده لأليتام

 15يوم

4.4

تأسيس جمعية أهلية

 60يوم

4.3

خدمة االعرتاضات

 15يوم

1.4

 6أيام عمل

3.9

خدمة تأسيس مركز ضيافة أطفال أهلي

 13يوم

2.7

بوابة التدريب و االبتعاث

 6أيام

2.9

خمة التقديم على برنامج األسر الكافلة

 10أيام عمل

2.3

خدمة اعانة الدعم السنوي للجان التنمية االجتماعية

 10أيام

4.7

وظائف و موظفي البنود

 6أيام

2.5

خدمة اإلعانة المالية التأسيسية للجان التنمية االجتماعية

 10أيام

4

خدمة توفري السرية الذاتية لتوظيف الكفاءات السعودية ( كفاءات )

 5أيام

3

خدمة اإلعانة المالية لالجهزة الطبية المعينة

 10أيام

3.1

تأييد التعاقد

 5أيام

1.7

منصة العمل عن بعد

 10أيام

2.8

فتح ملف منشأة

 3أيام

3.3

خدمة اإلعانة المالية لألشخاص ذوي االعاقة

 10أيام

2.5

خدمة تقيمي اإلعاقة

 30يوم

2.9

خدمة اعانة محاسب للجمعيات التعاونية

 10أيام

2

بياناتي الوظيفية

 30يوم عمل

3

خدمة التظلمات

-----

2.6

اللجان الحكومية المشرتكة (لجان)

 4أيام

3.2

االستفسارات النظامية

 3يوم عمل

5

تدقيق بيانات ومتغريات الوظائف

 4أيام

3.2

تسجيل احتياج الوظائف

 3يوم عمل

2.1

خدمة إشغال الوظائف بالرتقيات

-----

3.6

خدمة معاش الضمان

 3أيام

3.1

خدمة االستعالم عن المساعدة المقطوعة

-----

2.7

خدمة تأسيس صندوق عائلى

متابعة و توثيق اإلجراءات و الوقوعات الوظيفية اليا ( توثيق )
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التقرير السنوي

الخدمة

خدمة إعانة الزواج لأليتام

وقت انجاز الخدمة

معدل التقيمي

 3أيام

2.8
3.6
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4 .مشاركة البيانات مع الجهات الحكومية األخرى

3 .قياس التقدم في التحول للتعامالت اإللكرتونية

تقرير مشاركة البيانات مع الجهات الحكومية األخرى

نتيجة الوزارة في القياس التاسع

امس الخدمة

ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻀﺞ

خدمة بيانات الموظفين وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

5

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺑﺪاع واﻟﺮﻳﺎدة

4

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜـــﺎﻣــﻞ

3

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﺴﻴـﻦ

2
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺗـــــــــﺎﺣﺔ

1
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻨـــــــــــــﺎء

خدمة بيان

سدايا

وزارة الموارد
البشرية استقبال طلبات التصحيح
والتنمية االجتماعية

خدمة شهادة الزكاة

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

هيئة الزكاة والضريبة االستعالم عن شهادة الزكاة واليت
تمثل الحالة الحالية
والجمارك

التحقق من وجود شهادة الزكاة صالحة خاصة بالمورد او الشركة
اليت قامت الوزارة بالتعاقد معها قبل صرف أي مستحقات مالية،
باإلضافة الى لالستفادة منها في محرك االهلية في منصة الدعوم

خدمة شهادة ضريبية
القيمة المضافة

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

هيئة الزكاة والضريبة االستعالم عن لشهادة ضريبية
القيمة المضافة
والجمارك

التحقق من وجود شهادة القيمة المضافة صالحة خاصة بالمورد او
الشركة اليت قامت الوزارة بالتعاقد معها قبل صرف أي مستحقات
مالية

خدمة شهادة االلزتام
الضرييب

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

هيئة الزكاة والضريبة االستعالم عن شهادة االلزتام
الضرييب
والجمارك

التحقق من وجود شهادة االلزتام الضرييب صالحة خاصة بالمورد او
الشركة اليت قامت الوزارة بالتعاقد معها قبل صرف أي مستحقات
مالية

خدمة فتح ملف منشأة المركز السعودي
لألعمال

وزارة الموارد
البشرية فتح ملف منشأة
والتنمية االجتماعية

إضافة قناة لفتح ملف منشأة عن طريق مركز االعمال لتحسين تجربة
العميل

خدمة بيانات ممارس وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية
صحي

هيئة التخصصات
الصحية

خدمة االستعالم عن
حافز
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سدايا

ارسال بيانات الموظفين الحكوميين استعراض بيانات الموظفين الحكوميين عن طريق تطبيق توكلنا
الحالية والتاريخية الى تطبيق توكلنا لغرض االطالع ورفع جودة بيانات الموظفين
استقبال بيانات موظفي الدولة بشكل آلي من خالل تطبيق توكلنا
وعكسها على قواعد بيانات النظام المركزي لوزارة الموارد البشرية
بعد مراجعتها من مختصي الوزارة

خدمة مخالفات
المنشأة

التقرير السنوي

الجهة المستفيدة
من الخدمة

الجهة المزودة
للخدمة

الغرض من الخدمة

مدى االستفادة والتحديات اليت تم معالجتها

االستعالم عن ممارس صحي

االستعالم عن وجود تصنيف طيب قبل اصدار رخصة عمل باإلضافة
الى التحقق من وجود تصيف للباحث عن عمل قبل التقديم على
وظيفة طبية والتحقق من اشرتاطات التوطين

صندوق الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية
االستعالم عن وجود مخالفات على االستعالم عن وجود مخالفات على المنشآت قبل صرف المستحقات
والتنمية االجتماعية المنشآت
(هدف)
وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

صندوق الموارد
البشرية (هدف)

االستعالم عن مبلغ حافز

االستعالم عن مبلغ حافز لالستفادة منها في محرك االهلية في
منصة الدعوم

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

139

امس الخدمة
خدمة االستعالم عن
موظفي المساجد

الجهة المستفيدة
من الخدمة

الجهة المزودة
للخدمة

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

الشؤون اإلسالمية

الغرض من الخدمة
استالم بيانات الخاصة بالعاملين
السعوديين

خدمة بيانات الباحثين صندوق الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية استالم البيانات الخاصة بالعاملين
والتنمية االجتماعية السعوديين
(هدف)
عن عمل

خدمة رخص المحالت
التجارية

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

االستعالم عن موظفي المساجد لالستفادة منها في محرك االهلية
في منصة الدعوم
استالم البيانات الخاصة بالعاملين السعوديين (الموظفين الذين تم
تعيينهم من طاقات بحسب معيار " الباحثين عن العمل ") وعكسها
بشكل مباشر في محرك نطاقات لغرض االحتساب الفوري ورفع
نطاق المنشأة في نسبة التوطين وتحفزي المنشآت في لتوظيف
الباحثين عن عمل

وزارة الشؤون
البلدية االستعالم عن رخص المحالت
والقروية واإلسكان

تمكين وزارة الموارد البشرية معرفة مواقع المنشأة المسجلة في
رخصة البلدية

وزارة الشؤون
البلدية االستعالم عن مؤجر العقار
والقروية واإلسكان

االستعالم من بيانات المؤجر لالستفادة منها في محرك االهلية في
منصة الدعوم

خدمة بيانات وسيط
ايجار

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

وزارة الشؤون
البلدية االستعالم عن الوسيط العقاري
والقروية واإلسكان

االستعالم من بيانات الوسيط لالستفادة منها في محرك االهلية في
منصة الدعوم

خدمة بيانات عقد
االيجار

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

وزارة الشؤون
البلدية االستعالم عن عقد االيجار
والقروية واإلسكان

االستعالم عن عقد االيجار لالستفادة منها في محرك االهلية في
منصة الدعوم

خدمة ملف تعريف
الطالب

خدمة االستعالم عن
النقل العام

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

هيئة النقل العام

االستعالم عن النقل العام

لالستفادة منها في محرك االهلية في منصة الدعوم

خدمة االستعالم عن
منسوبي المساجد

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

الشؤون اإلسالمية

االستعالم عن منسوبي المساجد

لالستفادة منها في محرك االهلية في منصة الدعوم

مركز المعلومات
الوطين

اسرتجاع بيانات صلة القرابة
للمستفيد (الدرجة األولى)

لالستفادة منها في محرك االهلية في منصة الدعوم

خدمة االستعالم عن وزارة الموارد البشرية
صلة القرابة للمستفيد والتنمية االجتماعية
خدمة االستعالم عن
التابعين

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

مركز المعلومات
الوطين

االستعالم عن األهلية
للمستفيد

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

مركز المعلومات
الوطين

االستعالم عن شهادة أهلية
المستفيد في منصة إحسان

خدمة مسريات الرواتب وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

وزارة المالية

االستعالم عن مسريات الرواتب

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

وزارة التعلمي

االستعالم عن بيانات الملف
التعريفي لدى وزارة التعلمي
للمستفيد

االستعالم عن بيانات الملف التعريفي لدى وزارة التعلمي للمستفيد
لالستفادة منها في محرك االهلية في منصة الدعوم

خدمة االسرتجاع

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

وزارة المالية

خدمة اسرتجاع المبالغ المالية
المدفوعة خدمة اسرتجاع المبالغ المالية المدفوعة في المخالفات المدفوعة
المدفوعة في المخالفات
بعد االعرتاض
بعد االعرتاض

وزارة الموارد البشرية
خدمة بيانات آخر
شهادة دراسية للطالب والتنمية االجتماعية

وزارة التعلمي

االستعالم عن بيانات آخر شهادة
دراسية للطالب

االستعالم عن بيانات آخر شهادة دراسية للطالب لالستفادة منها في
محرك االهلية في منصة الدعوم

خدمة استالم بيانات
الموظفين

المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

استبدال ملف التأمينات االسبوعي
وزارة الموارد
البشرية بنطاقات بخدمات تكاملية مباشرة تحسين الخدمات التكاملية ومحرك نطاقات
االجتماعية
والتنمية
مع التأمينات

خدمة البيانات المؤجر وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

االستعالم عن التابعين

لالستفادة منها في محرك االهلية في منصة الدعوم

لالستفادة منها في محرك االهلية في منصة الدعوم

لالستفادة منها في محرك االهلية في منصة الدعوم

خدمة بيانات مؤهالت وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية
الدراسات العليا

وزارة التعلمي

االستعالم عن مؤهالت الدراسات
العليا

االستعالم عن مؤهالت الدراسات العليا لالستفادة منها في محرك
االهلية في منصة الدعوم

االستعالم عن بيانات وزارة الموارد البشرية
المحاسبيين القانونيين والتنمية االجتماعية

االستعالم عن بيانات المحاسبيين
الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين القانونيين

اتمتة إجراءات العمل والتحقق من وجود عضوية في هيئة المحاسبين
قبل اصدار رخصة عمل

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

وزارة التعلمي

االستعالم عن البيانات الجامعية

االستعالم عن البيانات الجامعية لالستفادة منها في محرك االهلية
في منصة الدعوم

خدمة االستعالم عن
مستفيدين الضمان
االجتماعي

وزارة الموارد البشرية االستعالم عن مستفيدين الضمان
والتنمية االجتماعية االجتماعي

االستعالم عن مستفيدين الضمان االجتماعي لإلعفاء من رسوم
االختبارات

خدمة االستعالم عن
البيانات الجامعية

140

مدى االستفادة والتحديات اليت تم معالجتها

امس الخدمة

الجهة المستفيدة
من الخدمة

الجهة المزودة
للخدمة

الغرض من الخدمة

مدى االستفادة والتحديات اليت تم معالجتها

التقرير السنوي

هيئة تقويم التعلمي
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امس الخدمة
استقبال بيانات
المطالبات المالية

الجهة المستفيدة
من الخدمة
هيئة تقويم التعلمي

االستعالم عن الرخص وزارة الموارد البشرية
المهنية لمهن التعلمي والتنمية االجتماعية

وزارة الموارد البشرية استقبال بيانات المطالبات المالية
والتنمية االجتماعية للمعفيين من رسوم قياس
هيئة تقويم التعلمي

استالم المطالبات المالية للمعفيين من رسوم قياس

االستعالم عن الرخص المهنية لمهن للتأكد من فعالية التسجيل في هيئة التقويم والتعلمي والتدريب عند
طلب خدمة :اصدار أو تجديد رخص العمل تغيري المهنة ‘نقل خدمة
التعلمي
تابع.

خدمة االستعالم عن
مبالغ التأشريات

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

مركز المعلومات
الوطين

خدمة بيانات عن
القروض

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

بنك التنمية االجتماعي االستعالم عن القروض من بنك
التنمية االجتماعي

االستعالم عن مبالغ التأشريات

خدمة بيانات منشأة

وزارة العدل

خدمة
بيانات التفتيش وزارة العدل
عن منشأة

التحقق من المبالغ التأشريات ت

خدمة بيانات االشرتاك وزارة العدل

وزارة الموارد
البشرية االستعالم عن بيانات االشرتاك
والتنمية االجتماعية

معرفة المبالغ المطالب بها الموظف الحكومي في مرحلة طلب
التقاعد

اصدار التأشريات
الموسمية

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

خدمة بيانات القروض وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

صندوق التنمية
العقاري

االستعالم عن القروض من صندوق معرفة المبالغ المطالب بها الموظف الحكومي في مرحلة طلب
التقاعد
التنمية العقاري

خدمة بيانات الحالة
المالية للعميل

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

صندوق التنمية
الزراعي

معرفة المبالغ المطالب بها الموظف الحكومي في مرحلة طلب
خدمة االستعالم الحالة المالية
للعميل من صندوق التنمية الزراعي التقاعد

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

خدمة بيانات الغاء
التأييد

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

مركز المعلومات
الوطين

التحقق من وجود تأييد حكومي
للتجديد واإلصدار والنقل

خدمة طلب الغاء التأييد وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

مركز المعلومات
الوطين

الغاء
تأييد حكومي للتجديد واإلصدار اتمتة إجراءات العمل والغاء طلبات التأييد المنفذة بشكل خاطئ
والنقل

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

خدمة بيانات محاضر
ودي وزارة العدل
التسوية من نظام

التقرير السنوي

منصة الفحص المهين االستعالم عن الفحص المهين

وزارة الموارد البشرية تزويد وزارة العدل بيانات المنشأة
والتنمية االجتماعية بغرض القضايا المتعلقة بها

أتمتة إجراءات الحصول على البيانات

وزارة الموارد البشرية االستعالم عن محاضر التفتيش عن االستفادة من الخدمة في القضايا العمالية والقضايا المتعلقة
بالمنشآت
والتنمية االجتماعية منشأة

خدمة بيانات الجمعيات وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

خدمة بيانات الفحص
المهين
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الجهة المزودة
للخدمة

الغرض من الخدمة
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الجهة المستفيدة
من الخدمة

الجهة المزودة
للخدمة

الغرض من الخدمة
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اتمتة إجراءات العمل والتحقق من وجود تأييد مسبق

التحقق من وجود اختبار فحص مهين قبل اصدار رخصة عمل او تغيري
المهنة

وزارة الموارد البشرية
اسرتجاع محاضر التسوية من نظام أتمتة إجراءات الحصول على البيانات
والتنمية االجتماعية ودي

خدمة بيانات العمالة

خدمة التصنيف الوطين وزارة الموارد البشرية
لألنشطة االقتصادية والتنمية االجتماعية

وزارة الخارجية

اصدار التأشريات الموسمية

االستفادة من الخدمة في الحكم على قضايا النفقات

اصدار تأشريات موسمية للعمالة للعمل في مومس الحج وغريها

وزارة الموارد
البشرية االستعالم عن بيانات الجمعيات
والتنمية االجتماعية

خدمة تمكن وزارة الشؤون البلدية والقروية من االستعالم عن بيانات
الجمعيات واتخاذ قرارات ذات عالقة

وزارة الشؤون
البلدية ارسال بيانات العمالة
والقروية واإلسكان

معرفة بيانات العاملة الموجودة في المملكة لغرض اإلسكان
الجماعي

االستعالم عن التصنيف الوطين
الهيئة العامة لإلحصاء لألنشطة االقتصادية (تعديل  /إضافة اسرتجاع بيانات التصنيف الوطين والعمل بناء عليه في أنظمة الوزارة
 /االستعالم)

خدمة تقيمي وطين

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

المركز الوطين
لقياس التكامل مع تقيمي وطين لمنصات
العامة
أداء األجهزة
الوزارة المختلفة
(أداء)

اتاحة تقيمي منصات الوزارة المختلفة عن طريق قناة أخرى

خدمة بيانات االيتام

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

مركز المعلومات
الوطين

خدمة ارسال بيانات االيتام

تقديم خدمات مختلفة لأليتام عن طريق توفر المعلومة في مركز
المعلومات الوطين -اصدار تصاريح وجواز سفر وتجديده لأليتام

خدمة تحديث بيانات
االيتام

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

مركز المعلومات
الوطين

خدمة تحديث بيانات االيتام

تقديم خدمات مختلفة لأليتام عن طريق توفر المعلومة في مركز
المعلومات الوطين  -اصدار تصاريح وجواز سفر وتجديده لأليتام
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امس الخدمة
خدمة التحقق من
إمكانية ارسال بيانات
االيتام

الجهة المستفيدة
من الخدمة
وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

مركز المعلومات
الوطين

خدمة التحقق من إمكانية ارسال
بيانات االيتام

تقديم خدمات مختلفة لأليتام عن طريق توفر المعلومة في مركز
المعلومات الوطين -اصدار تصاريح وجواز سفر وتجديده لأليتام

خدمة التحقق من
بيانات وزارة الموارد البشرية
إمكانية تحديث
والتنمية االجتماعية
االيتام

مركز المعلومات
الوطين

خدمة التحقق من إمكانية تحديث
بيانات االيتام

تقديم خدمات مختلفة لأليتام عن طريق توفر المعلومة في مركز
المعلومات الوطين  -اصدار تصاريح وجواز سفر وتجديده لأليتام

خدمة بيانات الوالية

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

وزارة العدل

االستعالم عن معلومات والية

لالستفادة منها في محرك االهلية في منصة الدعوم

خدمة احصائيات
الملفات للمنشآت

المركز السعودي
لألعمال

وزارة الموارد البشرية االستعالم عن احصائيات الملفات
والتنمية االجتماعية للمنشآت

االستعالم عن احصائيات الملفات للمنشآت

وزارة الموارد البشرية إيقاف رخصة العمل وتجديدها
والتنمية االجتماعية بسبب عدم اثبات السكن

حوكمة إجراءات الخدمة وضمان تحقيق جميع الشروط والضوابط

خدمة مالحظات عدم وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان
اثبات السكن
خدمة بيانات الصكوك وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

وزارة العدل

االستعالم عن الصكوك

لالستفادة منها في محرك االهلية في منصة الدعوم

خدمة بيانات
المفوضين

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

مركز المعلومات
الوطين

ارسال بيانات المفوضين الى مركز
المعلومات الوطين للجهات الغري
ربحية

تمكين المفوضين من بعض الصالحيات الخاصة لالستفادة من
الخدمات المقدمة من وزارة الداخلية

خدمة إلغاء عقد مرن

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

تكامل منصة العمل المرن مع
المؤسسة العامة
عقد مرن إلغاء اشرتاك العقد المرن مع التأمينات االجتماعية
للتأمينات االجتماعية التأمينات االجتماعية إللغاء

خدمة بيانات خدمات
المال منشئات
اسرتداد المقابل
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الجهة المزودة
للخدمة

الغرض من الخدمة

مدى االستفادة والتحديات اليت تم معالجتها

خدمة بيانات
المشرتكين

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

خدمة بيانات العقود

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

التقرير السنوي

وزارة الموارد البشرية االستعالم عن بيانات خدمات
والتنمية االجتماعية اسرتداد المقابل المالي

السماح لمنشآت باالستعالم عن بيانات خدمات اسرتداد المقابل
المالي من وزارة الموارد البشرية عن طريق الرقم الوطين الموحد

االستعالم عن بيانات المشرتكين من تمكين وزارة الموارد البشرية من التحقق من تسجيل المشرتكين في
المؤسسة العامة
التأمينات االجتماعية وبيانات المنشأة المسجل عليها
للتأمينات االجتماعية التأمينات االجتماعية
االستعالم عن بيانات العقود من
المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية التأمينات االجتماعية

تمكين وزارة الموارد البشرية من التحقق من وجود عقد موثق في
التأمينات االجتماعية
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5 .رفع كفاءة االنفاق وقصص النجاح

ً
ً
قصــص نجــاح أثمــرت بتنفيــذ األمــر الســامي الكريــم رقــم 16380؛ وبــدأت بتشــكيل فريقــا داخليــا لرفــع كفــاءة اإلنفــاق وتحقيــق وفــورات خــال
 5ســنوات بمقــدار  5%ســنويا ًلتصبــح كامــل الوفــورات بانتهــاء العــام  2023حوالــي  2.3مليــار ريــال ،ووفــق التوجيهــات تــم ربــط اســراتيجية
كفــاءة االنفــاق فــي العــام المالــي  2020ووضعــت لهــا حوكمــة خاصــة بهــا مــن خــال  3لجــان ،وبكفــاءة واحرتافيــة عالميــة طبقــت أفضــل
ً ُ
الممارســات حــى باتــت تجربــة رفــع كفــاءة اإلنفــاق مصــدرا تنــر منــه المســاعدات للجهــات الحكوميــة ،وقــد كان مــن ثمــار هــذا النجــاح مــا
يلــي:
•جائزة التمزي العملي والمؤسسي لتنفيذ برنامج الركائز وتسلمي التقارير الشهرية من هيئة كفاءة االنفاق والمشروعات الحكومية.
•تخطــي اجمالــي الوفــورات حــى نهايــة العــام المالــي  4 ،2021مليــار ريــال ،ومــن المتوقــع ان تتجــاوز الوفــورات فــي نهايــة العــام 2023
 8مليــارات ريــال وهــو أكــر مــن  3اضعــاف المســتهدف.
ً
•المســاعدة باقــراح دمــج مشــروع حصــر وتقيــم االصــول (فنيــا) ومشــروع حصــر وتقيــم االصــول (ماليــا) وهــو مــا تــم فعليــا ومــن خاللــه
تــم توفــر مبالــغ كبــرة جــدا علــى خزينــة الدولــة.
•إيقاف صرف بعض أنواع البدالت لمنع ازدواجية الصرف حسب اللوائح واألنظمة..
•توحيد مراكز البيانات لمرحلة ما بعد الدمج وايقاف المراكز السابقة مما ساهم بشكل كبري في تخفيض التكاليف التشغيلية.
•وفــورات ماليــة مــن خــال مراقبــة الدوائــر غــر المســتخدمة بحصــر عــدد  78دائــرة بيانــات رقميــة غــر مســتخدمة لفــروع قديمــة أو
مغلقــة وتســجيل طلبــات الغــاء لهــا.

6 .رفع الكفاءة التشغيلية لربنامج حساب المواطن
حققت المملكة نجاحات عدة خالل العام عرب برنامج حساب المواطن ،منها:
•بطولــة مســار الحكومــة اإللكرتونيــة فــي مســابقة جائــزة القمــة العالميــة لمجتمــع المعلومــات  - WSISالفئــة الســابعة  -التابــع لألمــم
المتحــدة لعــام 2021م  ،وشــهادة التمــز .
•تحقيق كافة المعايري العالمية اليت وضعتها األمم المتحدة لخدمة المجتمع.
•تطويــر شــراكات مــع الجهــات الحكوميــة فاقــت معلوماتهــا المتبادلــة مــع تلــك الجهــات أكــر مــن  8.4مليــارات معلومــة تبادليــة منــذ
انطالقــة الربنامــج.
•الحصــول علــى شــهادة األيــزو ( )ISO/IEC 27001:2013لنظــام إدارة حمايــة المعلومــات المعتمــد مــن قبــل ( )LMSالمعتمــدة مــن (- )IAS
اعتمــاد دولــي..
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التقرير السنوي

وحقق فريق عمل رفع الكفاءة التشغيلية مستهدفات برنامج حساب المواطن وهي كالتالي:
•تحقيق جميع المستهدفات الربعية لمؤشر رضا المواطنين عن الخدمات التشغيلية لعام 2021م .
•اســتمرارية صــرف الدعــم للمســتفيدين مــن خــال برنامــج حســاب المواطــن لجميــع دفعــات عــام 2021م بالوقــت المحــدد ،ولــم
يتأخــر .
•أكرث من  5مليون خدمة تشغيلية خالل شهر يناير حىت شهر نوفمرب 2021م.
•تحقيــق جميــع المســتهدفات الشــهرية لمؤشــر مــدى الوصــول علــى منصــات التواصــل لزيــادة مســتوى الوعــي عــن الربنامــج
لعــام 2021م (ينايــر  -نوفمــر).
•تحقيق جميع المستهدفات الشهرية لمؤشر االلزتام بتنفيذ نشر محتوى لكل عملية دفع شهرية« .يناير – نوفمرب2021م).
•تحقيق جميع المستهدفات الشهرية لمؤشر التعامل مع اعرتاضات األهلية لعام 2021م (يناير  -نوفمرب).
•تحقيق جميع المستهدفات الشهرية لمؤشر التعامل مع الشكاوى المالية لعام 2021م (يناير  -نوفمرب).

7 .تحقيق تمزي مؤسسي مستدام بمعايري عالمية

ً
سريا على منهج التطوير وبناء ثقافة التمزي ووفق التوجيهات ،أنجز ويجرى العمل على التالي:
ُ
ً
•أطلقــت جائــزة التمــز المؤسســي لتمكيــن القــادة وفــرق العمــل والمنســوبين مــن أدوات الجــودة وصــوال لبيئــة مؤسســية داعمــة
تكتشــف القــدرات وتحقــق الريــادة المحليــة والعالميــة.
•االنتهاء من إطالق منهجية االبداع واالبتكار ،وهي منهجية تكاملية مستدامة تضمن المراجعة والتطوير المستمر.
َ
•العمــل علــى إطــاق منصــة الكرتونيــة فــي الموقــع الداخلــي بمســمى «فكــر ،أبــدع ،ابتكــر « الســتقبال ودارســة ودعــم األفــكار
اإلبداعيــة المؤسســية..
•تحليل متطلبات معايري تقيمي نضج مركز أداء لألجهزة العامة والعمل على توفريها ضمن المجاالت المحددة.
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نظرة على المشاريع المختارة
مشروع تحسين كفاءة االنفاق
يهــدف الــى تحقيــق وفــورات خــال  5ســنوات بمقــدار  5%ســنويا لكــي تصبــح كامــل الوفــورات بإنتهــاء العــام  2023حوالــي  2.3مليــار ريــال،
وفيــه اعتمــدت  27مبــادرة ســاهمت فــي تحقيــق وفــورات فاقــت المســتهدف؛ وســمحت بنقــل الخــرات لجهــات عــدة كالهيئــة الملكيــة
بالجبيــل وينبــع ووزارة الدفــاع (مستشــفى لقــوات المســلحة) ووزارة الخارجيــة  ،ومكنــت مــن الحصــول علــى شــهادة شــكر مــن قبــل هيئــة
كفــاءة االنفــاق والمشــروعات الحكوميــة.

مشروع تشغيل مركز االتصال لحساب المواطن .2021
يهــدف الــى توفــر وتجهــز مركــز اتصــال متكامــل وتوفــر خدمــات االتصــال الهاتفــي وقنــوات التواصــل االجتماعــي وتوضيــح ضوابــط
الدعــم للمســتفيدين وتســهيل اإلجــراءات.

مشروع دعم مركز العمليات التشغيلية والدعم التقين .2021

مشروع تدريب القيادات
يهــدف الــى تطويــر مهــارات قيــادات الــوزارة فــي عــدد مــن الجوانــب القياديــة ممــا ينعكــس ايجابيــا علــى اداء القيــادات نحــو تحقيــق
الــوزارة الهدافهــا بالكفــاءة والفعاليــة المطلوبــة  ،حيــث تــم تصمــم محتــوى الربامــج التدريبيــة وفــق افضــل الممارســات العالميــة
فــي تدريــب القيــادات لتتالئــم مــع االحتيــاج التدريــي لجميــع المســتويات القياديــة بدايــة مــن اصحــاب المعالــي ومــن ثــم الــوكالء
والــوكالء المســاعدين وتنتهــي الرحلــة بمــدراء العمــوم فــي الــوزارة  ،حيــث تــم تدريــب عــدد  9مــن القيــادات مــن اصــل  20وتحقيــق
فــوق مســتهدف ســنة .2021

برامج تحول الموارد البشرية
يضــم الربنامــج  3مشــاريع لتحــول المــوارد البشــرية للوصــول الــى النمــوذج التشــغيلي المســتهدف .ابتــدأت الرحلــة ببنــاء الثقافــة
المؤسســية ،اســراتيجية المــوارد البشــرية وتصمــم الهيــكل التنظيمــي للمســتويات العليــا للــوزارة والنمــوذج التشــغيلي بعــد الدمــج،
تفصيــل الهيــكل التنظيمــي وتخطيــط القــوى العاملــة للــوزارة والفــروع وتطويــر أدوات المــوارد البشــرية كذلــك تقيــم الموظفيــن
وتســكينهم وفــق الجــدارات المتطلبــة والقــم المؤسســية للــوزارة بالهيــكل التنظيمــي والوظائــف المعتمــدة .حيــث تــم اكتمــال
مبــادرة التحــول فــي المــوارد البشــرية واغالقهــا بجميــع مخرجــات ومعالمهــا.

مشروع الخدمات التسويقية لحساب المواطن 2021
يشــمل الرصــد اإلعالمــي وإدارة المحتــوى والتقاريــر والبحــوث الدوريــة وتســهيل متابعــة الظهــور اإلعالمــي اإللكرتونــي وزيــادة مســتوى
الوعــي عــن برنامــج حســاب المواطــن.

مشروع إدارة التحسين المستمر وتعزيز ثقافة وممارسات الجودة والتمزي المؤسسي
يهــدف الــى توفــر خدمــات استشــارية وتطويريــة والحصــول علــى شــهادة المؤسســة األوروبيــة للجــودة ،ومتابعــة  25مشــروع للتحســين
المســتمر ،واعــداد خطــة تواصــل وتغيــر محكمــة.
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أبرز الدروس المستفادة
•تقيمي معظم الركائز لتحسين ممارسات كفاءة االنفاق.
•ترســيخ ثقافــة األداء المؤسســي لينعكــس علــى نتائــج قيــاس األداء ونســب تحقيــق
األهــداف االســراتيجية.
•تحســين جــودة التوثيــق لقــم المؤشــرات يســاعد فــي زيــادة الموثوقيــة فــي نتائــج
قيــاس األداء
•معالجــة تحــدي عــدم وجــود نظــام الكرتونــي إلدارة مؤشــرات األداء بوضــع نظــام
مرحلــي وعــدم االنتظــار الــى تطويــر النظــام بشــكل كامــل.
•توزيــع مكافــأة ســنوية للمتمزييــن لتعزيــز وتحفــز الموظفيــن المتمزييــن وتقديــر
الجهــود والعمــل الــذي يقومــون بــه فــي الــوزارة
•حوكمــة الشــركات المشــغلة لتنظــم العمــل علــى إدارة الموظفيــن المتعاقديــن علــى
الشــركات التشــغيلية ومعرفــة إجــراءات المــوارد البشــرية مــن قبــل المتعاقــد علــى
هــذه الشــركة.
•العمل على منصة مسار للرتقيات لضمان ظهور نتائج الرتقيات بشكل أكرث دقة
•كيفيــة عكــس تقريــر المؤهليــن للرتقيــة بنظــام مــوارد حســب متطلبــات الالئحــة
الجديــدة والحصــول علــى التقريــر مــن نظــام مــوارد بشــكل الــي مــن قبــل اإلدارة.
•دمــج بعــض البنــوك واالســتعداد الدائــم مــن قبــل المختصيــن لمواجهــة التعــرات
ً
واألخطــاء الــي قــد تتعــرض لهــا عمليــات الصــرف “يوصــى بدعــم فــي متواجــد دومــا
للحــل”
•اعتمــاد مراحــل المشــروع وعقــد اجتماعــات وورش عمــل مــع كافــة القطاعــات
الحكوميــة المعنيــة لحصــر أصحــاب المصلحــة وتحديــد الطلبــات واإلجــراءات.
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الجوائز
والتكريمات
لعام 2021م

جوائز وتكريمات دولية
الجائزة

جائزة Validated by EFQM

جوائز وتكريمات محلية
الوكالة

التاريخ

الوكالة

شهادة شكر لتمزي فريق عمل لجنة كفاءة االنفاق في نشر ثقافة كفاءة االنفاق للمنسوبين وكالة الخدمات المساندة والفروع

مايو 2021م

تكريم هيئة كفاءة االنفاق للوزارة لحصولها على جائزة التمزي العملي في التقيمي العام

وكالة الخدمات المساندة والفروع

مايو 2021م

تكريم هيئة كفاءة االنفاق للوزارة لحصولها على جائزة التمزي المؤسسي

وكالة الخدمات المساندة والفروع

مايو 2021م

شهادة األيزو ( )ISO/IEC 27001:2013لنظام إدارة حماية المعلومات المعتمد من
قبل حلول اإلدارة الخطية ( )LMSوالمعتمدة من خدمات االعتماد الدولي ()IAS

وكالة التحول الرقمي

يونيو 2021م

تكريم معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للمنجزات المحققة في التعامل
مع عقارات الوزارة

وكالة تجربة العميل  -برنامج حساب
المواطن

نوفمرب 2021

شهادة الجودة ISO9001

وكالة تجربة العميل  -برنامج حساب المواطن

نوفمرب 2021

وكالة الخدمات المساندة والفروع

أكتوبر 2021م

ديسمرب 2021

شهادة الجودة في أمن المعلومات ISO27001

وكالة التحول الرقمي

ديسمرب 2021

جائزة االسرتاتيجية التواصلية

وكالة تجربة العميل

أكتوبر 2021م

المستوى الخامس في تقيمي النضج لعام 2021

وكالة الشؤون االسرتاتيجية وتحقيق الرؤية

2021ديسمرب م

جائزة  IDCللتمزي في االبتكار الرقمي

وكالة التحول الرقمي

أكتوبر 2021

تكريم الموظفة أمل
الشالط لفوزها بالمركز األول في برنامج الشهادة االحرتافية بإدارة وكالة الموارد البشرية
وممارسات الموارد البشرية

وكالة الموارد البشرية

جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
 - WSISالفئة السابعة مسار الحكومة وكالة تجربة العميل  -برنامج حساب المواطن
اإللكرتونية  -التابع لألمم المتحدة لعام 2021م
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الجائزة

التاريخ

 11أبريل 2021م
مايو 2021م

 7يونيو 2021م

جائزة  Validated by EFQMلمركز االتصال الموحد

وكالة التحول الرقمي

أبريل 2021م

جائزة التمزي الداخلي األولى

وكالة الشؤون االسرتاتيجية وتحقيق الرؤية

أكتوبر 2021م

شهادة كبري مدققي أمن المعلومات لـ  7موظفين من وكالة التحول الرقمي

وكالة تجربة العميل والتواصل المؤسسي

أكتوبر 2021

تكريم معالي المساعد لفرق العمل المشاركة في الحصول شهادة Validated by EFQM
من المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة EFQM

وكالة الشؤون االسرتاتيجية وتحقيق الرؤية

يونيو 2021م

شهادة كبري مدققي تقنية المعلومات لـ  5موظفين من وكالة التحول الرقمي

وكالة التحول الرقمي

أكتوبر 2021

حفل تكريم الفائزين بالجائزة الداخلية األولى للتمزي المؤسسي

وكالة الشؤون االسرتاتيجية وتحقيق الرؤية

يوليو 2021

شهادة كبري مدققي الجودة لـ 10موظفين من وكالة التحول الرقمي

وكالة التحول الرقمي

نوفمرب 2021

حصول مركز الوثائق والمحفوظات على المركز الثاني في الفئات التنظيمية (االبداع
واالبتكار المؤسسي) في الجائزة الداخلية األولى للتمزي المؤسسي لعام 2021م

وكالة الخدمات المساندة والفروع

2021م

شهادة كبري مدققي حوكمة تقنية المعلومات لـ 8موظفين من وكالة التحول

وكالة التحول الرقمي

ديسمرب 2021

تكريم معالي الوزير للمركز بعد حصوله على جائزة التمزي المؤسسي

وكالة الخدمات المساندة والفروع

نوفمرب2021م

جائزة التحول المؤسسي

وكالة الخدمات المساندة والفروع

نوفمرب2021م

شهادة كبري مدققي حوكمة تقنية المعلومات لـ 8موظفين من وكالة التحول

وكالة التحول الرقمي

ديسمرب 2021

جائزة القائد المتمزي

وكالة الخدمات المساندة والفروع

سبتمرب 2021
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تكريم الجهات المحققة ألعلى إنجاز في وحدات العمل التطوعي
تــم إقامــة برنامــج لتكريــم الجهــات المحققــة ألعلــى إنجــازات فــي وحــدات العمــل
التطوعــي وذلــك تثميــن لجهودهــم فــي تفعيــل التطــوع وحرصهــم علــى تفعيــل
الوحــدات التطوعيــة التابعــة لهــم وحافــز للجهــات األخــرى وذلــك لزيــادة الفــرص
التطوعيــة وبالتالــي زيــادة أعــداد المتطوعيــن وتحقيــق رؤيــة المملكــة  2030للوصــل
إلى مليون متطوع 					

تدشين الجائزة الوطنية للعمل التطوعي
دشــن معالــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة المهنــدس أحمــد بــن
ســليمان الراجحــي بمقــر الــوزارة فــي الريــاض« ،الجائــزة الوطنيــة للعمــل التطوعــي «
و»تطبيــق المنصــة الوطنيــة للعمــل التطوعــي للمتطوعيــن» ،وذلــك بحضــور عــدد من
قيــادات ومنســوبي الــوزارة ،وأعضــاء اللجنــة الوطنيــة للعمــل التطوعــي مــن ممثلــي
الجهــات الحكوميــة عملــت الــوزارة علــى إطالق الجائــزة الوطنية واليت تســعى لتحفزي
ممارســات العمــل التطوعــي بطريقــة مســتدامة وكذلــك إبــراز وتكريــم الممارســات
التطوعيــة المتمــزة والقائميــن عليهــا للمســاهمة فــي التنميــة المســتدامة لقطــاع
العمــل التطوعــي فــي المملكــة وذلــك لتحقيــق مســتهدفات تشــجيع العمــل
التطوعــي.
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