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Classification: Strict  مقيٍد

التنفيذيالملخص

البشرية يستعرض التقرير المنجزات الربع سنوية لوزارة الموارد
م ، حيةةي ييقةةض ال ةةو  2202والتنميةةة اتمتميةيةةة اةةرتة ال ةة ة 

بيشةةةر ةيةةةب زبةةةرز المنجةةةزات اتسةةة ابيجية والمربب ةةةة بشةةة    
 بعةيلب برسيلتهي ورؤيتهي وزهةااههي، والةت بقققةف ب  ة  ه
تميةيةة ثم باةم  ن  عيلض وزير الموارد البشرية والتنمية اتم

المهنةةةاح زحمةةةا بةةةن سةةةييميأ الرامقةةةض، وز ةةةقي  المعةةةيلض 
ف النةةوا ، وبجهةةود  شةة ورة  ةةن  نسةةوبض الةةوزارة هةةض   تيةة
بن يذ الق يةيت والمنيطق والت كيأ لهي إسهي يت كبرية هض
ً ي هةةض ا ةةا اتسةة ابيجية وبققيةةق زهةةااههي، الةةت بم ةةض  ةةا
 ة العربية دةم المسرية التنموية الشي ية الت بشهاهي الممي

يةة  السةةعودية هةةض كةة  ح و ةةة اةةيدم القةةر ين الشةةري ين الم
سةةةيميأ بةةةن ةبةةةا العزيةةةز وولةةةض ةهةةةا  ا  ةةةين  ةةةيح  السةةةمو

تةوا م حيةي ب-ح ظهمةي ه–المي ض ا  ري  قمةا بةن سةيميأ 
، والت 2030هذ  ا هااف  ع بومهيت رؤية الممي ة ال موحة 

تاا ة، بؤكا ةيب زهمية العم  ةيب بققيق بنميةة وطنيةة  سة
واإلبةةاا  إضةةيهة إلةةب بةةوهري البينةةة المنيسةةبة والمق ةةزة ليعمةة 

ثمرات و ن هني كينف هذ  المنجزات زشبه  ي ب وأ ب. واإلنتيج
م وليسةف 2202الجهود المبذولةة اةرتة الربةع الرابةع  ةن العةيم 

ققيةةق هةض ا اةةرية هةةض طريةق الو ةةوة إلةةب الهةاف الر يسةةض بت
كيهةةةة زهةةةااف برنةةةي ا التقةةةوة الةةةوطة و سةةةتهاهيت رؤيةةةة 

.2030الممي ة 



Classification: Strict  مقيٍد

10 NOV
ي  ضمن  إطةير الجهةود المشة كة لتةوطين   ة

اتستشةةةةةيرات واتةمةةةةةية وبمشةةةةةيركة امةةةةة  
وزارة المةةةةةةةوارد البشةةةةةةةرية والتنميةةةةةةةة )مهةةةةةةةيت 

ى هينةةةةة المقتةةةةو-وزارة الميليةةةةة -اتمتميةيةةةةة 
ك ةي ة هينةة-المقيض والمشة ييت الق و يةة 

 ةةةةناول -اتن ةةةةيل والمشةةةةروةيت الق و يةةةةة 
وطين بةم اطةرتل  ةرار بة( بنمية الموارد البشةرية

ب   ةةي  و هةةن اتستشةةيرات بقيةةي ي ةةوأ  ةيةة
حس  % 40والثينية % 35 رحيتين ا ولب بنسبة 

ضةيهة المجموةيت الوكي يةة المسةتهاهة، بيت
يرية لتعاي  نمةيجج  نيهسةيت العقةود اتستشة

.الق و ية

ظة  ضمن اةمية  بيدرة ب وير برني ا ن ي يت هةض بن
سةةةةول العمةةةة  و التق ةةةةئ هةةةةض ايةةةةق وكةةةةي ف مايةةةةاة 

لعمة  ليمواطنين ل  ض  ستوى الب يلة  هض سةول ا
 ي ةةيت بةةم إضةةيهة ثرتثةةة زنشةة ة ر يسةةية هةةض برنةةي ا ن

مة الم ةةور وال ي ةةة بق ةةي  التعةةاين بهةةاف المسةةيه
.هض بنظ  الق ي 

26 OCT

ار ضةةمن زةمةةية  بةةيدرة بم ةةين وبعزيةةز دور القةةو
ة اتمتمةةيةض بةةين زطةةراف العرت ةةة  بةةم ةقةةا ورشةة
العمةةة  القواريةةةة ال ي سةةةة بيلتعةةةيوأ  ةةةع  ركةةةز 
. مالميةة  ةبةةاالعزيز  بر يسةةة ز ةةقي  السةةعيدة

زحمةةا الشةةر ض  المشةةرهين. هةةينض المعجةة  و م
ةيةب المشةةرو  وح ةور  مثةة  الق و ةة سةةعيدة

ر ني ةةةة. هيصةةة  ال ةةة ييأ  و مثةةةة  العمةةةية  م. ز
ةبةةةةاال ة . الجريةةةةا و مثةةةة  ز ةةةةقي  العمةةةة  د

الصةةةييح  حيةةةي بةةةم اسةةةتعراض بةةةرا ا التةةةاري 
ئ ةيدلة والتأهي  ،والت بهاف إلب بققيق  بيد

ف هض التعي    ع   ييي العمة   لمصةيقة زطةرا
الق و ةةةةةة وز ةةةةةقي  العمةةةةة  )اإلنتةةةةةيج الثرتثةةةةةة 

 ةوير لتنمية  وارد ال وادر الوطنية وب( والعمية 
ع نمةيجج اتةمةةية ةيةةب بينةةة العمةة   ةةن اةةرتة رهةة
ت اتنتيميةةةة واسةةةتق ي  ال ةةةوادر الوطنيةةةة ، والةةة

بسةةةةيهم هةةةةض ب ةةةةوير سةةةةول العمةةةة  والنهةةةةوض 
.بيلمجتمع وبقسينه

01 OCT12 OCT
م لصةنع ضمن زةمية  بيدرة التقي  والت ةوير المنةتظ

يةةةة السييسةةةيت و عةةةف  وزارة المةةةوارد البشةةةرية والتنم
ية   ركةز الماتمتميةية  ةذكرة ب ةيهم  شة كة  ةع

زيةةةز ةبةةةا العزيةةةز ليقةةةوار الةةةوطة، والةةةت بهةةةاف إلةةةب بع
يةةةةة التعةةةةيوأ بةةةةين ال ةةةةرهين لتققيةةةةق  سةةةةتهاهيت رؤ

، لجميةةةةع المةةةةواطنين  ةةةةن اةةةةرتة بنةةةةي  2030الممي ةةةةة 
ن الجةينبين الشراكيت المعرهيةة والثقيهيةة والبقثيةة بةي

يهظةة ليمسيهمه هض بعزيةز وبنةي  ثقيهةة القةوار، والمق
رتحم ةيةةب الوحةةاة الوطنيةةة وبعزيةةز  ةة  التسةةي   والةةت

.الوطة

قطاع العمل 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

0102

0304

دعم سوق عمل متوائم

دعم سوق عمل متوائم

دعم سوق عمل متوائم
دعم سوق عمل متوائم



Classification: Strict  مقيٍد

ب  اطةةرتل  بةةيدرة انهةةي  العرت ةةة العميليةةة بسةة
 ةةةن ( 80)اتنق ةةةي  ةةةةن العمةةة  وهقةةةي ليمةةةيدة 

نظةةةيم العمةةة   و بةةةيدرة نقةةة  اةةةا يت واهةةةا 
و حيلتةةه  ت يةة  ةةةن العمةة   ت ةةقي  العمةة 
ميله العميله الواهاة  بهاف حمييه حقول الع

الواهاة هض سول العمة  السةعودو و لق ة 
حقةةةةةول ز ةةةةةقي  العمةةةةة  و بنظةةةةة  العرت ةةةةةة 

.التعي اية

23 OCT

ةقةةا زةمةةية الةةاورة الرابعةةة ةشةةر  ةةن اليجنةةة 
بر يسةةة السةةعودية  البنجرتديشةةية المشةة كة

, ةبةةةةةاه زبةةةةةوثنين/  عةةةةةيلض ني ةةةةة  الةةةةةوزير د
وان يقةةف زةمةةية الةةاورة بمشةةيركة ةةةاد  ةةن 
الجهةةةةةيت الق و يةةةةةة  ةةةةةن الجةةةةةينبين لبقةةةةةي 

تعةيوأ اتهتمي ةيت المشة كة وسةب  بعزيةز ال
. جةةيتتالثنةةي ض بةةين البيةةاين هةةض   تيةةف الم

-الجةةةةةةةةاير بيلةةةةةةةةذكر زأ اليجنةةةةةةةةة السةةةةةةةةعودية 
عةةةيوأ البنجرتديشةةةية بهةةةاف الةةةب بشةةةجيع الت
, اينات تصةةةيدو وال ةةةة والتجةةةيرو بةةةين البيةةة
يهة  وبهاف الب بعزيز دور الممي ةة هةض المق

.ات ييمية والاولية

0506

0708

دعم سوق عمل متوائم
دعم سوق عمل متوائم

30 OCT

قطاع العمل 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

16 OCT
ة بو يةةةةةع وزارة المةةةةةوارد البشةةةةةرية والتنميةةةةة
ض اتمتميةيةةةة  ةةةذكرة ب ةةةيهم ليتعةةةيوأ هةةة

المجةةةةية التنمةةةةوو واتمتمةةةةيةض  ةةةةع وزارة 
و  التنميةةةة اتمتميةيةةةة هةةةض ممهوريةةةة منةةة

حيةةةي بهةةةاف هةةةذ  المةةةذكرة الةةةب, زهريقيةةةي
وضع إطير ةم  هعية ليتعيوأ هض  جيتت

كيهةةة و اتسةت يدة  ةن, التنميةة اتمتميةيةة
ال ةةةةوات والتجةةةةير  المن ةةةةذة و رامعتهةةةةي

ة هةةض يةةأبض بو يةةع هةةذ  المةةذكر. وبقييمهةةي
زارة سييل دةم القييدة الق يمة لجهود الةو

هةةةةض بنةةةةي  وبعزيةةةةز العرت ةةةةيت الاوليةةةةة  ةةةةع 
وبقةةي, الةةوزارات النظةةرية هةةض دوة العةةيلم 
مةةةةي ب, كيهةةةة زومةةةةه التعةةةةيوأ ال ةةةة الثنةةةةي ض
.رافيققق ا هااف المش كة لجميع ا ط

دعم سوق عمل متوائم

13 NOV
سةةةيت بةةةم باشةةةين المنصةةةة الر ميةةةة ليسيي

  بق ةةور   عةةيلض ني ةة  الةةوزير لق ةةي  العمةة
والةةةةت بهةةةةاف إلةةةةب  عرهةةةةة  ةةةةاى بةةةةرابا 
السييسةةيت جات العرت ةةة لجميةةع  ةةةوك ض

ميةيةة وزارة الموارد البشةرية والتنميةة اتمت
 ةةةن اةةةرتة بم ةةةين  ةةةني  السييسةةةيت  ةةةن
بوثيةةةةةةةةةق وح ةةةةةةةةة  وبقيةةةةةةةةة  السييسةةةةةةةةةيت 
هذا واست رامهي ب ريقة سهية و نظمة و

مةةةةز   ةةةةن زةمةةةةية  بةةةةيدرة بعزيةةةةز القةةةةارات 
.ال نية لصنع السييسيت

دعم سوق عمل متوائم



Classification: Strict  مقيٍد

0910

1112

قطاع العمل 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

01 OCT
 ةةةةن %( 71.8730)بةةةةم بققيةةةةق نسةةةةبة الصةةةةي  

إممةةةةيلض الةةةةاةيوى الةةةةواردة اةةةةرتة ال ةةةة ة 
و  ةةةةةا سةةةةةيهم ( م 2022/10/23-م 2022/10/1)

جلةةةةة  هةةةةةض بقييةةةةة  بةةةةةاهق الق ةةةةةييي ةيةةةةةب 
ة المقةةةيكم العميليةةةه  و كةةةذل  المسةةةيهم
ين هض المقيهظة ةيةب العرت ةة التعي ايةة بة

العي ةةةةةةةةة  و ةةةةةةةةةيح  العمةةةةةةةةة  حيةةةةةةةةةي اأ 
%(.67هو 2022المستهاف السنوو لعيم  

تحسين إنتاجية وأداء
القوى العاملة

اكتمةةةةية  شةةةةرو  رحيةةةةة اسةةةةتقاام العميلةةةةة 
ة المزنليةةةة الةةةذو يهةةةاف الةةةب حوكمةةةة العرت ةةة
جلة  ال يرمية  ع البيااأ المرسية  ليعميلة و

 ةةةن اةةةرتة بقسةةةين رحيةةةه اسةةةتقاام العميلةةةة
يليةة المزنلية باراسة زه ة  المميرسةيت العم

هةةةةض هةةةةةذا المجةةةةةية بهةةةةاف ب ةةةةةوير اتليةةةةةيت 
 ةةقي  المتبعةةة وبوضةةي  اتداوار الم تي ةةة  

  يبةةةةةةةة  -ز ةةةةةةةةقي  العمةةةةةةةة  ) المصةةةةةةةةيقة 
(.العميلة -اتستقاام

دعم سوق عمل متوائم
28 NOV

ية ةقةةا ورشةةة العمةة   ةةع السةة يرة البيكسةةتين
ضةةةمن برنةةةي ا ورل العمةةة   ةةةع السةةة يرات 
والةةةةذو يهةةةةاف لتعزيةةةةز العرت ةةةةة  ةةةةع الةةةةاوة 
ر المصارة ليعميلة واسةتعراض ومهةيت النظة
ارة هةةض الشةةأأ العمةةيلض وايصةةية  ر يةةيت الةةوز
شةةةةأأ ليسةةةة يرة البيكسةةةةتينية هيمةةةةي ي ةةةة  ال

.العميلض

دعم سوق عمل متوائم

2 OCT

دعم سوق عمل متوائم

01 DEC
ضةةةمن اةمةةةية  بةةةيدرة رهةةةع ك ةةةي ة وإنتيميةةةة 
ة،سول العم  ةو سييسيت العميلة الواها

بةةةةم اكتمةةةةية  شةةةةرو  دراسةةةةة ال جةةةةوة بةةةةين 
يةة  العةةي يين والواهةةاين  ت ةةمن ممةةع وبقي

 ةةةةةوك ين ) البيينةةةةيت  ةةةةةن مميةةةةةع ا طةةةةةراف 
بنةةةةةوةيهم، سةةةةةعوديين وواهةةةةةاين، شةةةةةركيت،

ة لتقايةةا ال جةةوات  ةةن اةةرت( مهةةيت ح و يةةة
ةقةةةةةةا ورل ةمةةةةةة   ةةةةةةع الق ةةةةةةيةين العةةةةةةيم 
وال ةةيم  ومهةةة ليعةةي يين هةةض السةةول  ةةن
مميةةةةةةع ا طةةةةةةراف بيإلضةةةةةةيهة إلةةةةةةب  رامعةةةةةةة 
المميرسةةةةةةةةةيت والسييسةةةةةةةةةيت والتومهةةةةةةةةةيت 

 سةةةةيرات ( 8)المسةةةةتقبيية  وال ةةةةروج بعةةةةاد 
  صةةةةةةةةية بةةةةةةةةم هيهةةةةةةةةي بقايةةةةةةةةا ا ولويةةةةةةةةيت 
ع والمسةةةةتهاهيت ل ةةةة   سةةةةير لتسةةةةهم برهةةةة

.ك ي ة وانتيمية سول العم 
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ضمن اةمةية المسةيهمة هةض المقيهظةة ةيةب
عم العرت ة التعي اية بين العي   و يح  ال

هةةض نسةةةبة 2022بةةم بجةةيوز المسةةةتهاف لعةةيم 
%( 68.7270)حيي بم بققيق % 68الصي  

 ةةةن إممةةةيلض الةةةاةيوى الةةةواردة اةةةرتة ال ةةة ة 
و  ةةةا سةةةيهم جلةةة  ( م 2022/11/24-م 2022/11/1)

هةةةةض بقييةةةة  بةةةةاهق الق ةةةةييي ةيةةةةب المقةةةةيكم
.العميلية

24 NOV

1314

1516

ءتحسين إنتاجية وأدا
القوى العاملة

قطاع العمل 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

14 DEC
ارة اتنتهةةةةةةي   ةةةةةةن ب ةةةةةةوير اسةةةةةة ابيجية اإلد

العي ةةةة  ليم ةةةيطر وا ز ةةةيت، والةةةت بمثةةة 
ة التومةةةةه اتسةةةة ابيجض لةةةة دارة   ةةةةن اةةةةرت
ارة ب ةةةوير سييسةةةةيت  ت ي يةةةةة وهعيلةةةةة إلد
ة الم يطر وا ز يت و نع الم يطر العميلية
وبقييةةةةة  بةةةةةةأثري حةةةةةاوثهي وبنةةةةةةي  القةةةةةةارات
ة المؤسسةةةةةية والموا  ةةةةةة  ةةةةةع اسةةةةة ابيجي
.يةالوزارة والمميرسيت اإل ييمية والعيلم

ول ضةةمن زةمةةية  بةةيدرة بقسةةين وبنظةة  سةة
ين العمةة   والةةت بهةةاف لتقييةة  ةةةاد العةةي ي
يلجةةة المنتهيةةة راصةةهم ،بةةم  اتنتهةةي   ةةن  ع
ممي ةة التقاييت الةت بوامةه العةي يين هةض ال

هةةةم  العربيةةةه السةةةعودية المنتهيةةةة راةةة  ةمي
.بعا الموا  ة  ع ز قي  المصيقة

دعم سوق عمل متوائم
دعم سوق عمل متوائم

15 DEC

تحسين انتاجية واداء 
القوى العاملة 

ضةةةةةةةةةمن   بةةةةةةةةةيدرة  نظو ةةةةةةةةةة اتسةةةةةةةةةتقاام 
مة  واس ابيجية سول العم  بم ةقا ورشةة ة
يةة و بق ور  مثيض  الوكةيتت والجهةيت المعن

بق ةةور ز ةةقي  السةةعيدة وكةةرت    ةةي  العمةة 
الةةةةةت بهةةةةةاف إلةةةةةب بققيةةةةةق -وهريةةةةةق ب ي ةةةةة  

الموا مةةةةةة الرتز ةةةةةة بةةةةةين  شةةةةةيريع  نظو ةةةةةة 
ة اتسةةةتقاام ةيةةةب  سةةةتوى الوكةةةيتت الميل ةةة
ريع ليمشيريع  واستعراض  نهجيةة إدارة  شةي

المبةةةةةةةيدرة والتأكيةةةةةةةا ةيةةةةةةةب  ؤشةةةةةةةرات ا دا  
.وال روج بعاد  ن التو ييت

19 OCT



Classification: Strict  مقيٍد

1718

1920

قطاع العمل 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

 ة بهاف المسيهمة هض المقيهظة ةيب العرت
التعي ايةةةة بةةةين العي ةةة  و ةةةيح  العمةةة  بةةةم

 ن %( 68.4488)بققيق  ستهاف نسبة الصي  
إممةةيلض الةةاةيوى الةةواردة اةةرتة شةةهر ديسةةمو

و ا سيهم % 68حيي زأ المستهاف السنوو 
قةيكم جل  هض بقيية  بةاهق الق ةييي ةيةب الم

.العميلية 

01 DEC

22 DEC
اتنتهةةةةةي   ةةةةةةن الاراسةةةةةة ا وليةةةةةةة لمنظو ةةةةةةة 
بأشةةةةةريات العمةةةةة ، حيةةةةةي بهةةةةةاف  نظو ةةةةةة 
بأشةةةةريات العمةةةة  الجايةةةةاة إلةةةةب اسةةةةتق ي  
ال ةةةةةةوادر  رب عةةةةةةة المهةةةةةةيرة وجلةةةةةة  لتعزيةةةةةةز 

ممي ةة، و   ستوييت  اإلنتيمية واتبت ةير هةض ال
ة بصةي    ق حةة لمنظو ة3بشم  الاراسةة 

ن بنةي  اتستقاام الجاياة تستقاام الواهةاي
(  ةةةةن  ض/ توسةةةةا/ةةةةةيلض)ةيةةةةب المهةةةةيرة 

قةةةة   بيإلضةةةةيهة الةةةةب بو ةةةةييت التصةةةةم  الم
ونمةةيجج  قيرنةةيت دوليةةة جات سةةييل  شةةيبه

 ليتصةةم  المقةة   ب بيقةةه بيلممي
ً
 ةةة اضةةيهة

صةةييية الةةب بقييةة  ليوضةةع الةةراهن وبيينةةيت ب 
وبقييةةةة  شةةةةي   لجميةةةةع  قةةةةيور واةتبةةةةيرات 
 نظو ةةةةة اتسةةةةتقاام الجايةةةةاة  و  رمةةةةيت  

:الاراسة بتي   هض
ا ة التن يذ-
ريعالمواثيق الت صييية ليمشي-
النموجج التش ييض-
حوكمة  نظو ة اتستقاام-
 ؤشرات ا دا  الر يسية-

تحسين إنتاجية وأداء
القوى العاملة

تحسين إنتاجية وأداء
القوى العاملة

11 DEC
ي ةلتقسين  نظو ة اتنتيمية هض المم

ات بم اكتمية  شرو  بني   نظو ةة  ؤشةر
 ةن اتنتيمية وا مور وبنةي   نظو ةة كي يةة
يت المؤشةةرات بشةةم  التعري ةةيت والقييسةة
10وآلية الجمةع وحيةي بةم  بقايةا زكة   ةن
ت  ؤشةةرات اسةةتنيًدا إلةةب زه ةة  المميرسةةي

ةةةي  ةةةع مميةةةع ز ةةةقي  
ً
هةةةض ال نةةةة و تواهق

ييت المصةةيقة  لتقايةةا المبةةيدرات والتو ةة
.المق حة

تحسين إنتاجية وأداء 
القوى العاملة

26 DEC
 لجهةةةةود وزارة المةةةةوارد البشةةةةرية

ً
اسةةةةتمرارا

ودة والتنميةةةة اتمتميةيةةةة هةةةض اتربقةةةي  بجةةة
ةمةةة  ا يةةةاو المهنيةةةة العي يةةةة هةةةض سةةةول
العمةةةة  السةةةةعودو بةةةةم إطةةةةرتل و ب عيةةةة  

 ولةب برني ا ال ق  المهة هض  رحيتةه ا
ليمسةةةةةير ال ةةةةةيرمض بجمهوريةةةةةة بيكسةةةةةتيأ
نت اإلسةةرت ية ودولةةة الهنةةا ابتةةااً   ةةن  ةةاي

نيةةةودلهض و و بةةةيو، وجلةةة  ليتققةةةق  ةةةن
 هةةةةةةةيرات العةةةةةةةي يين هةةةةةةةض الت صصةةةةةةةيت 

نيةة ورهع  سةتوى ال ةا يت المه. المهنية
هق المقا ةةةة وبعزيةةةز اإلنتيميةةةة وإيقةةةيف بةةةا
لعمة  العميلة المهنية غري المؤهية لسول ا

.هض الممي ة

ى تحسين إنتاجية وأداء القو
العاملة



Classification: Strict  مقيٍد

ع ضةةمن برنةةي ا ن ي ةةيت الم ةةور بيلتعةةيوأ  ةة
ن وزارة الصةةنيةة بةةم اسةةتقااط  نشةةي  بعةةاي
  المعةةةيدأ ال يزيةةةة واتحجةةةير ال ريمةةةة  ونشةةةي
بعةةةةةاين المعةةةةةيدأ غةةةةةري ال يزيةةةةةة والصةةةةةنيةية

كقةةةةا زدنةةةةب لنسةةةة  % 17ويسةةةةتهاف هةةةةرض 
ض التةةةوطين هةةةض  نشةةة ت الق ةةةي  ليتق ةةةئ هةةة
, ايةةق هةةرم ةمةة  مايةةاة هةةض سةةول العمةة   
وهو مةز   ةن زةمةية الةوزارة هةض بنظة  سةول

. يلةالعم  والسعض الب بقيي   ستوى الب

ضةةمن برنةةي ا ن ي ةةيت الم ةةور بيلتعةةيوأ  ةةع
وزارة الصةةةنيةة بةةةم اسةةةتقااط نشةةةي  بعةةةاين

كقا % 6 واد البني  ويستهاف الوني ا  هرض 
   زدنةةةب لنسةةة  التةةةوطين هةةةض  نشةةة ت الق ةةةي
ول ليتق ئ هض ايق هرم ةم  مايةاة هةض سة

وهةةةذا مةةةز   ةةةن زةمةةةية الةةةوزارة هةةةض , العمةةة  
بنظةةةة  سةةةةول العمةةةة  والسةةةةعض الةةةةب بقييةةةة 

. ستوى الب يلة

06 DEC

2122

23

24
ى زيادة مشاركة وتمكين القو

العاملة وشموليتها

ى زيادة مشاركة وتمكين القو
العاملة وشموليتها

06 DEC

قطاع العمل 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

ى تحسين إنتاجية وأداء القو
العاملة

27 DEC
هةةي  ضةةمن  بةةيدرة ال قةة  المهةةة بةةم اتنت

 ةةةةن بقريةةةةر الجيهزيةةةةة لرتطةةةةرتل ال ي ةةةة  هةةةةض 
ت ةةمن  ممهوريةةة بيكسةةتيأ اتسةةرت ية  حيةةي ي

ت بقييةةةة  اتطةةةةةرتل التجةةةةري  وبقريةةةةةر اةةةةةا ي
تبةةير الةةاةم ال ةةة وبيةةح ةةةاد المتقةةا ين لرتا
2000هةةةةض المرحيةةةةة التجريبيةةةةة  ةةةةييقر   ةةةةن 

.90%ةي   وبي ف نسبة النجي  

ري ضةةمن زةمةةية  بةةيدرة ب  ةةيا المهةةن وبنةةي   عةةيي
  ةةةةةن الةةةةةوزارة 

ً
 هنيةةةةة ونظةةةةةيم ليمهةةةةةيرات وسةةةةعيي

ة لتققيةةةةق النجةةةةي  المشةةةة ق ليمجةةةةيل  الق يةيةةةة
 ليمهةةيرات وبنةةي  نمةةوجج ةمةة   سةةتاام وان رت ةة
ً
ي
يجية  ةةن زهميةةة بنميةةة المهةةيرات كأولويةةة اسةة اب

ةةةةن ر يسةةةةض لنولويةةةةيت الوطنيةةةة
ئ
ة، ليممي ةةةةة و م 

يةيةة ةقات وزارة الموارد البشةرية والتنميةة اتمتم
( ري المهيرات والتةا)  مثية بوكيلة شؤوأ العم  

ورشةةةةةة ةمةةةةة  القةةةةةوار الق ةةةةةو ض المشةةةةة ق  ةةةةةع 
ز ةةةقي  المصةةةيقة  ةةةن الق ةةةي  الق ةةةو ض الةةةذين  

انشةةي  : )مهةةة  شةةيركة بعنةةواأ23 ثيةةوا  ةةي بجةةيوز 
وجلةةة ( وب عيةةة  المجةةةيل  الق يةيةةةة ليمهةةةيرات

يرق برةيية سعيدة وكي  الوزارة لشؤوأ العم  وش
هيهةةةي ةةةةاد  ةةةن  مثيةةةض الةةةوزارات والهينةةةيت جات 
العرت ةةةةةةة بمنظو ةةةةةةة المهةةةةةةيرات ةيةةةةةةب  سةةةةةةتوى 
رو  الممي ةةة وبهةةاف الورشةةة إلةةب التعريةةف بمشةة

" انشةةةي  وب عيةةة  المجةةةيل  الق يةيةةةة ليمهةةةيرات"
والموا  ةةةةة  ةةةةع ز ةةةةقي  المصةةةةيقة  ةةةةن الق ةةةةي  

ت رت  الق و ض المعنيين بمنظو ة المهيرات تسة
هةض بو عيبهم حوة المجيل  الق يةية ليمهيرات

.الممي ة

تحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة

24 NOV



Classification: Strict  مقيٍد

شةر ضمن زةمية اتمتمي  اإل ييمض السيبع ة
آلسةةةةيي والمقةةةةيا الهةةةةيدئ لمنظمةةةةة العمةةةة  
  الاوليةةة هةةض سةةن يهورة بةةرزح  عةةيلض ني ةة

حيةةةي بةةةم. ليعمةةة  وهةةةا الممي ةةةة المشةةةيرق
التأكيةةةةا ةيةةةةب حةةةةرم دوة  جيةةةة  التعةةةةيوأ 
ة ال ييجض ةيب ضميأ والقةا  ةن زو اسةت رت
بجةير زو  ميرسيت بتعيق بيلعم  الجةوو زو ات
 اة
ً
 مييةي

ً
رتة زز ةة بيلبشر،وبم اإلشيرة إلب   ثيت

وبةةةةذة ز صةةةةب  ال ي ةةةةيت لقمييةةةةة 19-كوهيةةةةا
مميةةةةةةةةع العمةةةةةةةةية دوأ اسةةةةةةةةتثني  زو بميةةةةةةةةئ 
ايم والتسةةهي  لهةةم بةةيلعودة  وطةةينهم وبقةة
.اليقيحيت والرةيية الصقية دوأ  قيب 

ضةةةةمن برنةةةةي ا ورل العمةةةة   ةةةةع السةةةة يرات 
بةةم ةقةةا ورشةةة ةمةة   ةةع . المصةةارة ليعميلةةة

عقةةيد بعتةةو زهميةةة ان, ممهوريةةة  صةةر العربيةةة
ة ورل العم   ع السة يرات المصةارة ليعميلة
ضةةةةةمن مهةةةةةود وزارة المةةةةةوارد البشةةةةةرية هةةةةةض 
ذا بوضي  حقةول العميلةة والةاور الجةوهرو لهة
وزارة الونةةي ا هةةةض بقريةةة  التوا ةةة   ةةةيبين الةةة

ض كمةي اسةتعر. والس يرات المصارة ليعميلةة
هريةةةق العمةةة   ةةةن الةةةوزارة زبةةةرز   ةةةي  ي ةةةف  بةةةه 
الةةةوزارة  ةةةن انجةةةيزات و بةةةيدرات بهةةةاف الةةةب 

.ب وير  بينة سول العم 

20 DEC

2526

2728

تعزيز التعاون والتواصل الدولي

تعزيز التعاون والتواصل الدولي

06 DEC

قطاع العمل 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

لقةةةةي   عةةةةيلض ني ةةةة  وزيةةةةر المةةةةوارد البشةةةةرية 
رة والتنميةةةة اتمتميةيةةةة  عةةةيلض وزيةةةرة الهجةةة
ر وشةةؤوأ العةةي يين بيل ةةيرج، بجمهوريةةة  صةة

ومةةةةةرى . العربيةةةةةة السةةةةةياة سةةةةةهب الجنةةةةةاو
يجية اسةةةتعراض اسةةة ابيجية الةةةوزارة واسةةة اب
هةةي سةةول العمةة ، وزبةةرز المبةةيدرات الةةت زطيقت

الةةةةوزارة هةةةةض  جةةةةية ح ةةةة  حقةةةةول العميلةةةةة، 
يةةة وبو ثيةةق  مثيةةة هةةض اةةا يت التسةةوية الودئ
عي ايةة العقود إل  ونيةي وبقسةين العرت ةة الت

، وحمييةةة ا مةةور و  يهقةةة اتبجةةير بي شةة يم
.واا ةةة العميةة ، وإسةةهي يت  نصةةة  سةةينا
يةةةذكر زأ هةةةذا اليقةةةي  يةةةأبض هةةةض إطةةةير بعزيةةةز 

.يقينالشراكيت والتعيوأ بين البياين الشق

ي ة  وزيةر نزبوثنينلقي   عيلض الاكتور ةباه 
يعمةة  المةةوارد البشةةرية والتنميةةة اتمتميةيةةة ل
ظمةة بمقر الوزارة سعيدة الماير اإل ييمةض لمن

الهجةةةةةرة الاوليةةةةةة لمن قةةةةةة الشةةةةةرل ا وسةةةةةا 
ض ةثمةةةةةيأ بيبيسةةةةة/ وشةةةةةمية زهريقيةةةةةي السةةةةةيا

زيةةز والوهةةا المراهةةق لةةه، ومةةي  اليقةةي  لبقةةي وبع
رة  جيتت التعةيوأ بةين الةوزارة و نظمةة الهجة

.الاولية

15 NOV

تعزيز التعاون والتواصل الدولي

تعزيز التعاون والتواصل الدولي

24 NOV
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قطاع العمل 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

تعزيز التعاون والتواصل الدولي

15 NOV
يةةةة لقةةي   عةةيلض وزيةةر المةةوارد البشةةرية والتنم

اتمتميةيةةةةة المهنةةةةاح زحمةةةةا بةةةةن سةةةةييميأ
الرامقض  ع وزير العمة  والتوكيةف ال ةيرمض

والوها راييكينيني  ينوشيهض سريرتن ي السيا 
ت حيةةةي بنةةةيوة اليقةةةي   سةةةتجاا. المراهةةةق لةةةه

يةةةةةة العرت ةةةةةيت الثني يةةةةةة بةةةةةين الممي ةةةةةة العرب
راطيةة السعودية وممهوريةة سةريرتن ي الايمق

اتشةةةةة اكية هةةةةةض  جةةةةةية التعةةةةةيوأ العمةةةةةيلض 
ي ةة المش ق، كمي بم استعراض مهود المم
مةة هض   ي  العمة ، وزبةرز السييسةيت وا نظ
  الةةةةت بعةةةةزز العرت ةةةةة التعي ايةةةةة بةةةةين العي ةةةة

.و يح  العم 

28 NOV
لقةةةي   عةةةيلض ني ةةة  وزيةةةر المةةةوارد البشةةةرية
ر والتنميةةةةةةة اتمتميةيةةةةةةة ليعمةةةةةة  الةةةةةةاكتو
زيةةةةر ةبةةةةاه بةةةةن ني ةةةةر زبةةةةوثنين بمعةةةةيلض و
وريةة ال يرمية وشةؤوأ الم  بةين هةض ممه

ر زل ريةةةةا  وبةةةةوا، هةةةةض  قةةةة/ كينيةةةةي الةةةةاكتور
الةةةوزارة  بيلعي ةةةمة الريةةةيض، بق ةةةور ةةةةاد 

يقةي  حيةي يهةاف ال.  ن  سؤولض الجينبين
يةةةاين إلةةةب بعزيةةةز التعةةةيوأ الثنةةةي ض بةةةين الب

وجلةة  هةةةض إطةةةير سةةعيهمي لنقةةة   سةةةتوى
التعةةيوأ إلةةب آهةةيل مايةةاة هةةض ن ةةيل سةةول

.العم 

تعزيز التعاون والتواصل الدولي

إكتمةةةةةية  بةةةةةيدرة إةةةةةةيدة بصةةةةةم  بةةةةةرا ا الةةةةةاةم 
م  الوكي ض  حيي  ركزت المبيدرة ةيةب إةةيدة بصة

:الوني ا  ن ارتة ثرتط  قيور 
إةةةةيدة بصةةةم  برنةةةي ا إةينةةةة البقةةةي ةةةةن ةمةةة  -1

ي  ن اةرتة بقيي ي وأ  بيح اتةينة يتني   باريجي
م سييسةةةةيت مايةةةةاة ليونةةةةي ا شةةةةميف بنظةةةة  بةةةة
م اةتمةةةيد   ةةةن  جيةةة  الةةةوزرا  وت قةةةة بن يذيةةةة بةةة
اةتميدهي  ن  جية  إدارة الصةناول و بةاز العمة 

.م2021بهمي  نذ شهر زغس   
بوميةةه التشةةايا ةيةةب  سةةتوى ا هييةةة لتقسةةين. 2

المسيةاات الميلية نقو جوو القيمة وجوو الاا 
المقاود

مةة  بق ةةئ البةةيحثين ةةةن ةمةة  ليةةااوة لسةةول الع. 3
   ةةةن اةةةرتة بم يةةةنهم ورب هةةةم ب ةةةا يت التةةةاري

.واإلرشيد والتوكيف، و را بة الجاية

20 OCT

ف اكتمةةةية ب ةةةوير المنصةةةة الموحةةةاة ليتوكيةةة
  رحيةة واإلطرتل التجري   ليمنصة الةذو يشةم

يت البيحي ةن العم  والةربا التقةة  ةع الجهة
.جات العرت ة لتم ين المست يا

20 OCT

ي رفع مستوى االمتثال ف
سوق العمل 

رفع مستوى االمتثال في 
سوق العمل 

30

3132
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(  سةةةةيحة)إ ي ةةةة لقةةةةي  دورو  ةةةةن إدارة ا بقةةةةيط 
ة وهةةو لقةةي  ح ةةورو ةيةةب  سةةتوى   ةةي  التنميةة
ير اتمتميةيةةة حيةةي بةةم ح ةةور  عةةيلض ني ةة  الةةوز
ليتنميةةةةةةة اتمتميةيةةةةةةة وبةةةةةةم اسةةةةةةتعراض وا ةةةةةةع 
ة التعيونيةةةةةيت هةةةةةض الممي ةةةةةة العربيةةةةةة السةةةةةعودي
و ي ةةةةة  ال  ةةةةةة اتسةةةةة ابيجة لةةةةة دارة العي ةةةةةة 
ليجمعيةةةةيت التعيونيةةةةة  ةةةةع جكةةةةر  صةةةة  نجةةةةي  
و عةةةةرض  صةةةةيح  لمنتجةةةةيت التعيونيةةةةيت هةةةةض 

.اليقي  

هةةو و( نيهةةذة بنمويةةة)ضةةمن سيسةةية لقةةي ات 
لقةةةةةي  شةةةةةهرو  ةةةةةن إدارة ا بقةةةةةيط لعمةةةةةوم 

يا ال ةو   نسوبض الوزارة حيي يمت هيةه بسةي
ض ةيب مهود الوزارة وااتيير وضو   قاد هة
تمةع ك  لقي  و ا  شيركف وكيلة بنميةة المج

و بةةةةةم اسةةةةةتعراض وا ةةةةةع التعيونيةةةةةيت هةةةةةض 
  ةة الممي ة العربيةة السةعودية و ي ة  ال

اتسةةةةةة ابيجية لةةةةةة دارة العي ةةةةةةة ليجمعيةةةةةةيت
ة التعيونيةةةة  ةةةع جكةةةر  صةةة  النجةةةي  واتميبةةة
 ةةن ةيةةب التسةةيؤتت واتست سةةيرات الةةواردة

.الق ور 

31 OCT

بهةةةاف رهةةةع مةةةودة نمةةةيجج العمةةة  والتشةةة ي  
و  ليتعيونيةةةيت  هةةةض الممي ةةةة بةةةم إ طةةةرتل  شةةةر

( .بني   ارات التعيونييت النيشنة )

02

0304
تقديم خدمات تنموية اجتماعية 

مستدامة

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة

تقديم خدمات تنموية اجتماعية 
مستدامة

قطاع التنمية 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

05 OCT

13 OCT

01

ضةةةةمن زةمةةةةية  شةةةةرو  زيةةةةيرات القوكمةةةةة 
 ح ةوري)ليتعيونييت بةم ةقةا ورشةة ةمة  

ً
-ي

لمني شةةةةةةة  سةةةةةةودة  عةةةةةةييري ( وةةةةةةةن بعةةةةةةا
رهي  القوكمة ال ي ة بيلتعيونييت حيي ح 

شةةةةةةة    ةةةةةةةةن الرؤسةةةةةةةي  التن يةةةةةةةةذيين 149
و مثيةةةةةين التعيونيةةةةةيت و زة ةةةةةي   جيةةةةة  

84شةةةةةةةة   ح ةةةةةةةةورو  و  65)الجمعيةةةةةةةيت 
(.ش   ةن بعا

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة

15 NOV



Classification: Strict  مقيٍد

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة

09 OCT
يعية إطةةرتل  شةةرو  ب ةةوير البينةةة التشةةر
رتة وبم ةةين الجمعيةةيت التعيونيةةة  ةةن اةة

ةةةةةةةةاة  سةةةةةةةيرات وإطةةةةةةةرتل ةةةةةةةةاد  ةةةةةةةن 
راكيت المبيدرات اتس ابيجية وةقا الشة

.المقيية

تمممأ تس ممميت امممات تعامنيممما   ممم   نممما  
: ختلفة    المملكة

 تهي التعيونيةةةةة التعييميةةةةة بيلريةةةةيض وزنشةةةة-1
وبشةةةةةةةةم  القمةةةةةةةةرتت ]التوةيةةةةةةةةة والتثقيةةةةةةةةف 

يةةةة  ، اإلرشةةةيد واتستشةةةيرات ، التأه[ التوةويةةةة
 ت والتةةاري  ، إدارة وبشةة ي  و ةةيينة المنشةة

والمراهةةةةةق العي ةةةةةة ، ال عيليةةةةةيت ، الاراسةةةةةيت 
ةةاد و( هةض  جةية التعية  ) وا بقيط ، الوا ا 

ة و 20زة ي هي 
 يت بعيونيةةةة رؤيةةةة ليتم ةةةين لتقةةةايم ال ةةةا-2

ة و 12اتمتميةية وةاد زة ي هي 
بعيونيةةةةةةةة  ةةةةةةةزار  البقةةةةةةةر ا حمةةةةةةةر لتقةةةةةةةايم -3

.ة و 32ال ا يت الزراةية وةاد زة ي هي 
بعيونيةةةةةةة الةةةةةةبن بمن قةةةةةةة ةسةةةةةةري لتقةةةةةةايم-4

. ة و19ال ا يت الراةية وةاد زة ي هي 
ت بهةاف بعيونية اتستهرتكية بيلقيينيةة والة-5

ي  وةةاد لتقايم ال ا يت اتسةتهرتكية لنة ة
ة و18اة ي هي 

يتت بأسةةةةي  بعيونيةةةةة ال عيليةةةةيت واتحت ةةةة-6
والةةةت بهةةةاف لتقةةةايم ال ةةةا يت هةةةض  جةةةية

ة و 14ال عيلييت وةاد اة ي هي  
ة بأسةةةةي  بعيونيةةةةةة إدارة المراهةةةةةق الصةةةةةقي-7

وبشةةةةةةةم ]وزنشةةةةةةة تهي لتوةيةةةةةةةة والتثقيةةةةةةةف 
هض )، ال عيلييت ، اا يت [ القمرتت التوةوية
ة و 13وةاد زة ي هي (   جية الصقة 

امن بأسةةي  بعيونيةةة وطةةة لمنتجةةض الةةاو-8
بعسةةةةةةةري جات ا نشةةةةةةة ة التسةةةةةةةويقية وةةةةةةةةاد 

ة و26زة ي هي 
 جةية بأسي  بعيونية البن برمية المع هةض-9

.ة و28ا نش ة الزراةية وةاد زة ي هي 

ب ا ي ةةةف وكيلةةةة بنميةةةة المجتمةةةع   يتقةةة
ري التم ةةةين الثةةةينض لمنظمةةةيت الق ةةةي  غةةة
الربقةةةةض بيلمن قةةةةة الشةةةةر ية حيةةةةي بةةةةم

اإلدارة)ح ةةور الجهةةيت المشةةيركة  وهةةم  
اإلدارة العي ةةةةةة -العي ةةةةةة لةةةةةذوو اإلةي ةةةةةة

ين اإلدارة العي ةةةةة ليتم ةةةة-لرةييةةةةة اتيتةةةةيم
هةةةةةةةر  الةةةةةةةوزارة بيلمن قةةةةةةةة -وال ةةةةةةةميأ  
تقةب و ةاد المشيركين هض المي( الشر ية

. ن  نسوبض الوزارة 208

01 OCT

0506

07

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة

قطاع التنمية 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

10 OCT

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة



Classification: Strict  مقيٍد

12 OCT
ا ي ةةةةف وكيلةةةةة بنميةةةةة المجتمةةةةع   يتقةةةةب
التم ةةةةةةةةين الثيلةةةةةةةةي بيلماينةةةةةةةةة المنةةةةةةةةورة 
ليموا  ةةة  ةةع المنظمةةيت هةةض الق ةةي  غةةري
الربقةةةض  حيةةةي كينةةةف الجهةةةيت المشةةةيركة

هةةةةةةر  الةةةةةةوزارة بمن قةةةةةةة )هةةةةةةض الميتقةةةةةةب  
ميةيةة  ركز التنمية اتمت-الماينة المنورة 
98و ةةةةاد المشةةةيركين( بيلماينةةةة المنةةةورة
. ن  نسوبض الوزارة

ا ي ةةف وكيلةةة بنميةةة المجتمةةع ورشةةة ةمةة    ةةع 
ممعيةةةةةةةيت جوو اإلةي ةةةةةةةة  لتقايةةةةةةةا احتييمةةةةةةةيت 
المسةةةةةةةت ياين  ةةةةةةةن  جوو اإلةي ةةةةةةةة و بق ةةةةةةةور  

اإلدارة العي ةةة لةةذوو ) الجهةةيت المشةةيركة وهةةم 
اكةةةةةةةةيديميين –هينةةةةةةةةة  جوو اإلةي ةةةةةةةة -اتةي ةةةةةةةة 
يةةيت ممع– راكةةز التنميةةة اتمتميةيةةة -  تصةةين

29و ةةةاد المشةةيركين (  ت صصةةة بةةذوو اتةي ةةة 
 ن  نسوبض الوزارة 

  ا ي ف وكيلةة بنميةة المجتمةع  ورشةة ةمة
لتقايةةةةةةةةا زهةةةةةةةةم اتحتييمةةةةةةةةيت ل ةةةةةةةةا يت 

 ةور  المسنين   ع  ممعييت كبةير السةن بق
اإلدارة العي ةةةة ل بةةةةير) الجهةةةيت المشةةةيركة 

اكةةةةةيديميين  ةةةةةةن +دار المسةةةةةنين –السةةةةةن 
ة  راكةةز التنميةة-  تصةةين-مي عةةة ات ةةيم  
ممعيةةةةةةةةةيت - سةةةةةةةةةت ياين –اتمتميةيةةةةةةةةةة 
 ةةةةةةن 23و ةةةةةةةاد المشةةةةةةيركين ( ت صصةةةةةةة 

. نسوبض الوزارة

27 OCT

08
09

1011

قطاع التنمية 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

26 OCT

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة

تقديم خدمات تنموية 
تقديم خدمات تنموية اجتماعية مستدامة

اجتماعية مستدامة

ن وحاة س نية  ن  بةيدرة السة ( 12)بميي  ةاد 
لمشةةةرو  بمييةةة  اتيتةةةيم  ةةةن الظةةةروف ال ي ةةةة) 

90حيةةةي زأ المسةةةتهاف اإلممةةةيلض هةةةو ( بيلسةةة ن 
وحةةاة 91وحةةاة سةة نية والعةةاد المققةةق هعييةةي هةةو 

.س نية

29 DEC

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة



Classification: Strict  مقيٍد

28 NOV
بو يةةةةةع ةقةةةةةا اسةةةةةنيد اتيتةةةةةيم  جهةةةةةولض 
ة اتبةةوين  سةةر  ؤهيةةة و اربةةة  ةةع ممعيةة
ا ةة الوداد   لتأهية   وبةاري  اتسةر المتق
وزارة ب ي  الق ةينة بعةا امتيةيز  عةييري الة
هةةةي ويةةةمت ااتبةةةير اتسةةةرة و ةةةن  المجتةةةيز  ن

.راصة رةيية يت 

بسةةةةةةةتهاف وزارة المةةةةةةةوارد البشةةةةةةةرية والتنميةةةةةةةة
اتمتميةيةةةةة ةقةةةةا  يتقيةةةةيت  نيطقيةةةةة وزيةةةةيرات
هرديةةةةة لتعيونيةةةةيت هةةةةض  نةةةةيطق الممي ةةةةة حيةةةةي
ض، ان يقف هةذ  القمةرتت هةض شةهر ينةيير الميضة
راأ بةةم ةقةةا  يتقةةب ليتعيونيةةيت هةةض  ن قةةة نجةة

 ةقةةةا 10وح ةةةرت  
 
ممعيةةةيت بعيونيةةةة  وبةةةم زي ةةةي
ميلية  يتقب ليتعيونييت هض  ن قة  القاود الش

كمةةةةي وبةةةةم زيةةةةيرة . ممعيةةةةيت بعيونيةةةةة4وح ةةةةرت 
زيةيرات ممعية بعيونية هةض كةرت المن قتةين هةض ال
. يةةيتال رديةةة ليو ةةوف بشةة    بيشةةر ةيةةب الجمع
ارة بسةةتهاف هةةذ  القمةةرتت إيصةةية رسةةي   الةةوز
مة هةض وزولوييبهي ليق ي  وهيمةي يتعيةق بيلمسةيه

ض النةةةيبا المقيةةةض اإلممةةةيلض وزثةةةر التعيونيةةةيت هةةة
المسةةةةةيهمة  اإل تصةةةةةةيدو وبوةيةةةةةةة التعيونيةةةةةةيت
بةةةةةةي دوات  اإل تصةةةةةةيدية القايثةةةةةةة  ةةةةةةع اتلةةةةةة ام
بعةةة بيلمبةةيدئ التعيونيةةة هةةض نمةةيجج ا ةمةةية المت

بوامةةه و  تيبعةةة التقةةاييت الةةت. هةةض التعيونيةةيت
التعيونيةةةةةيت ةةةةةةن  ةةةةةر  و ةةةةةن اةةةةةرتة الزيةةةةةيرات 
  و المياانيةةة يسةةيهم هةةض ههةةم زةمةةق ليمشةةيك

.إيجيد القيوة لت  يهي

بهاف ةقا اب ي ية  ع   توات زل ي بتبوق
ض إلةةب بقةةايم امسةةوأ بقييةة  شةةي    جةةين

يهة الةب ليزنت  بمركز التأهية  الشةي    بيإلضة
ر زربعةةةوأ بقييةةة  شةةةي    بنةةةي  وبنةةةيت اتسةةة
ي ية ال يهية وكذل  بقايم ةشرة بقيلي  ش
م هةذ  ليزنت  بةاار المرتحظةة بتبةوق  وبسةيه
.يزنت اتب ي ية هض بعزيز الرةيية الصقية ل

01 DEC

متميةيةة باشين المنصة الوطنية ليمسؤولية ات
وب عيةةةةة  اةةةةةا يبهي ل يهةةةةةة الق يةةةةةةيت العةةةةةيم 
 الةةب اأ المنصةة

ً
ة وال ةةيم وغةةري الربقةةض، اضةةيهة

ت يةمت حيضنة ليمبيدرات والمشةيريع التنمويةة الة
طرحهةةةي  ةةةن  بةةة  الق ةةةي  العةةةيم وغةةةري الربقةةةض 

.وبن ذ  ن  ب  الق ي  ال يم

1213

14

15

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة

قطاع التنمية 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

25 DEC

05 DEC

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة



Classification: Strict  مقيٍد

08 DEC
ة بةةم ةقةةا اب ي يةةة  ةةع  ؤسسةةة دار الريةةيد
ف ليتسةةةةويق بيلريةةةةيض بهةةةةاف إلةةةةب بوكيةةةة

اريجةةةةض  ركةةةةز التأهيةةةة  المهةةةةة ليةةةةذكور
وةمةةةةةةة  اصةةةةةةةو يت و اشةةةةةةة اق  جةةةةةةةينض 

 ر ةة وبسيهم هذ  اتب ي ية هةض إبيحةة ال
.ل ريجض المركز ل وض سول العم 

بةةم ةقةةا اب ي يةةة  ةةع نةةيدو حي ةة  لةةذوو اإلةي ةةة 
بقي ةةةةة  بهةةةةةاف إلةةةةةب  اتسةةةةةت يدة  ةةةةةن ا مهةةةةةزة 

  ا بنةةةةي  التشةةةة ييية والتاريبيةةةةة لينةةةةيدو وبسةةةةجي
و  جوو اإلةي ةةة بيلنةةيدو  جينةةي وهةةت   ةةيله النةةيد

لرتبنةةةةةةي  جوو اإلةي ةةةةةةة  جينةةةةةةي وبسةةةةةةيهم هةةةةةةذ  
.يناتب ي ية هض ب وير وبعزيز  هيرات المعي 

هةاف ةقا اب ي ية  ع نةيدو الجبيةين بقي ة  ب
ؤلية إلةب المسةيهمه هةةض ب عية  بةرا ا المسةة

اتمتميةيةةةةةةةةة وبقةةةةةةةةايم  ميمةةةةةةةةع المرتةةةةةةةةة  
والقيةةةةةةيت واآلتت التةةةةةاري   جينةةةةةي وجلةةةةة  
لتةةةةةةاري   المعةةةةةةي ين واتيتةةةةةةيم بيلمهةةةةةةةيرات 

 ةةوير القركيةةة وبسةةيهم هةةذ  اتب ي يةةة هةةض ب
.وبعزيز المهيرات لايهم

13 DEC

ةقةةةا اب ي يةةةة  ةةةع  جمةةةع ا هيةةةض ال ةةة  بقي ةةة  
هيةة  وبهةةاف إلةةب زيةةيرة طبيةة  اتسةةنيأ لمراكةةز التأ
 ض هةةض ا سةةبو  الثةةينض  ةةن كةة  شةةهر وزيةةيرة ااصةةي

.الت يط  هض ا سبو  الثينض  ن ك  شهر 

1617

1819

قطاع التنمية 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

13 DEC

13 DEC

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة



Classification: Strict  مقيٍد

13 DEC
بةةم ةقةةا اب ي يةةة  ةةع  عهةةا العيةةوم اإلداريةةة
يةةةة بقي ةةة  وبهةةةاف إلةةةب بقةةةايم دورات بأهيي

بعنةةةةةةةةةواأ ا سةةةةةةةةةيق الةةةةةةةةةاهيبر المقيسةةةةةةةةةبية 
مةةرا ات ليمسةةت ياين ودورة بأهيييةةة بعنةةواأ إ
يهم هةةض السةة ربيرية لمسةةت ياو اتيتةةيم بسةة
.رهع بنمية  ارابهم وب وير  هيرابهم 

يط بةةم ةقةةا اب ي يةةة  ةةع شةةركة الةةاار الممةةئ لرتثةة
وشةةةةةةركة البةةةةةةواردو القيب ةةةةةةة وشةةةةةةركة الزا ةةةةةة  

وشةةةةةركة إحسةةةةةيح البيةةةةةوت لرتثةةةةةيط-ليم ي ةةةةةيت
بيلمن قةةةةة الشةةةةر ية  بهةةةةاف إلةةةةب دةةةةةم ا سةةةةر 
ن ال مينية وجوو الاا  المقاود  ن ارتة بةأ ي
سة  احتييميبهم ال رورية  ن المسة ن وغةري  ح

القةةةةيتت المقولةةةةه  ةةةةن  ةةةةاير ةةةةةيم هةةةةر  الةةةةوزارة  
وبسةةةةةيهم هةةةةةذ  اتب ي يةةةةةة هةةةةةض سةةةةةا احتيةةةةةيج 

.المست ياين

يةةةةة ةقةةةا اب ي يةةةةة  ةةةع ال ييةةةةة التقنيةةةة العيلم
وأ ليبنةةةةةيت بةةةةةيلق يف بواسةةةةة ة كييةةةةةة لين ةةةةة
بيةةة العيلميةةة بهةةاف إلةةب  دةةةم ال ةةرم التاري
اريبيةةة والوكي يةةة لرتسةةت يدة  ةةن الةةوا ا الت
ض بيبيةة والتأهييية وبسيهم هةذ  اتب ي يةة هة

.احتييج سول العم 

14 DEC

ة ةقةةا اب ي يةةة  ةةع  ةةاارح هرسةةيأ الجزيةةرة ا هييةة
بةةةيل رج بهةةةاف إلةةةب بقةةةايم اصةةةو يت و ب عيةةة 
ا نشةةةةةةة ة الصةةةةةةةي ية لنيتةةةةةةةيم  و بقةةةةةةةايم دورات

 لنيتيم
ً
.التاريبية  جيني

2021

2223

قطاع التنمية 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

13 DEC

15 DEC

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة



Classification: Strict  مقيٍد

وحماية ضمان خدمات رعاية 
فعالة وشاملةاجتماعية 

18 OCT
الةةةةةاف  "  شةةةةةيركة  جتمعيةةةةةة بقةةةةةف شةةةةةعير 

ا سةر ليقيتت ا شا حيمة  ن" ليمست ياين 
بمةةف ( نالمتسةةولين السةةعوديي) المسةةت ياة  

  بم تةةةة    يهقةةةةة التسةةةةوة بيلريةةةةيض وجلةةةة
 سةةةت يا ( 48) لتةةأ ين  كسةةوة شةةتوية لعةةاد 

ة وبةةم ااتيةةير ا سةةر   ةةن اةةرتة  برنةةي ا الرةييةة
مةةة  الرتحقةةةة الةةةت بقةةةام ليمسةةةت ياين  ةةةن ا
اة بقةةويم سةةيوكهم  واسةةتمرت المبةةيدرة لمةة

.زسبو  واحا

د  شةةيركة  جتمعيةةةة  ةةةع  ةةةناول بنميةةةة المةةةوار
ن ةةن ل ا ة القيدرين و البةيحثي( هاف ) البشرية 

كي ة  ا سر المست ياة و بقايمالعم   ن زبني 
الةةاةم لهةةم  ةةن اةةرتة بم يةةنهم و  سةةيةابهم

يةةةق المةةيدو والمعنةةةوو وبققبيتكت ةةةي ليو ةةوة 
قة الهاف  ن جل  ةن طريق برني ا الرةيية الرتح
ض هةةةض   تةةة    يهقةةةة التسةةةوة بمن قةةةة الريةةةي

( 15)يةةاإلب ي  ن هذ  وإست يدبمراح   ستمرة 
. ست يا

2425

26

وحماية ضمان خدمات رعاية 
فعالة وشاملةاجتماعية 

قطاع التنمية 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

23 OCT

22 DEC
إ ي ةةةة بةةةرا ا باريبيةةةة ل ةةة   ةةةن الق ةةةي 
العةةيم وال ةةيم وغةةري الربقةةض بهةةاف الةةب

ؤولية بعةةةري هم بيلمنصةةةة الوطنيةةةة ليمسةةة
اتمتميةيةةةةةةةة وبةةةةةةةاريبهم ةيةةةةةةةب طريقةةةةةةةة 
اسةةةةت اام الصةةةةرتحييت الممنوحةةةةة ل ةةةة 

را ات    ي   بيتضيهة  الب بزويةاهم بةيتم
ا ا المنيسبة، وجل   ن ارتة بقايم الةو

جةيوز و ةا ب. التاريبية ل     ي  ةيب حا 
 يهةة ةاد الق ور هةض الةوا ا التاريبيةة ل

 مثةة  حيةةي بةةم 1000الق يةةةيت اكةة   ةةن 
.بقايمهي هض ةاة  راح 

إ ي ةةةةةةة الورشةةةةةةة التعري يةةةةةةة ا ولةةةةةةب لموا ةةةةةة ة 
 SASOدليةة  الشةةركيت -المسةةؤولية اتمتميةيةةة 

قةة بيلتنسةيق  ةع هةر  الةوزارة بيلمن - 2990:2022
شةةةةةركة بهةةةةةاف 20الشةةةةةر ية وجلةةةةة  بمشةةةةةيركة 

سةهم التعريف بيلموا  ة و ةاى زهميتهةي لمةي ي
هةةةةةةةض ب بيقهةةةةةةةي ورهةةةةةةةع مةةةةةةةودة وك ةةةةةةةي ة إدارة 

ق و ةةةا شةةةير. المسةةةؤولية اتمتميةيةةةة ليشةةةركيت
المةةةةةةةاير العةةةةةةةيم لةةةةةةة دارة العي ةةةةةةةة ليمسةةةةةةةؤولية 
اتمتميةيةةةةةة الةةةةةاكتور  بةةةةةيرق البقمةةةةةض بعةةةةةرض 

لممي ةةة اسةة ابيجية المسةةؤولية اتمتميةيةةة هةةض ا
ة بيتضةةةةةيهة الةةةةةب المنصةةةةةة الوطنيةةةةةة ليمسةةةةةؤولي

.اتمتميةية

25 DEC

تقديم خدمات تنموية 
تقديم خدمات تنموية اجتماعية مستدامة

اجتماعية مستدامة

27



Classification: Strict  مقيٍد

ض بعميةةق الشةةراكة  ةةع الق ةةي  ال ةةري ربقةةض هةة
جض حيي اتس ابي/ بققيق  ستهاهيت الرؤية

ة شميف  ذكرة الت يهم المو عةة  ةع ممعية
 ن ، السةة) بنيةةيأ ال رييةةة ل سةة يأ ةيةةب دةةةم 

المةي  سةااد ال ةوابري و, سااد لايوأ , التأثيي 
لنيتةةةةةيم   مةةةةةي يسةةةةةهم هةةةةةض بسةةةةةريع دةةةةةةم ( 

بةيدرة التم ين  لنيتةيم  وي ةام هةذا المنجةز  
بم ةةةةين اتيتةةةةيم جوو الظةةةةروف ال ي ةةةةة  ةةةةن 

.ا ستقرتة

11 OCT

 قةة ب ةوير القواةةا التن يذيةة لرت)ةقا ورشة ةم   
و ةةةةةةةاد ( التنظيميةةةةةةة لمراكةةةةةةز اترشةةةةةةيد اتسةةةةةةرو 

  ةةةةةةت  و  تصةةةةةةة و الجهةةةةةةيت ( 18)المشةةةةةةيركين 
-هةةرو  المنةةيطق- راكةةز التنميةةة )المشةةيركة هةةض 

الق ةةةةي  ال ةةةةيم وال ةةةةري - راكةةةةز اترشةةةةيد اتهييةةةةة 
(.الم تصين هض  جية اترشيد-ربقض 

29

3031
رعاية وحماية  ضمان خدمات 

اجتماعية فعالة وشاملة

رعاية وحماية  ضمان خدمات 
اجتماعية فعالة وشاملة

قطاع التنمية 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

19 OCT

ض بةةةم ب عيةةة  اليةةةوم العةةةيلمض ليت ةةةو  هةةة
مميةةةع المنةةةيطق وإطةةةرتل هةةةرم ب وةيةةةة 

.بمشيركة ا بني 

تحقيق خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة

04 DEC28
ةقةةا اب ي يةةة بعةةيوأ  ةةع  جموةةةة شةةركة  ابيريةة  

جوو ليتجةةةيرة لتةةةوهري شةةةواغر وكي يةةةة لنيتةةةيم  ةةةن
 سةةةت يا  ةةةن 60الظةةةروف ال ي ةةةة لتوكيةةةف ةةةةاد 

ركة جوو الظروف ال ي ة بوكيةف  بيشةر هةض الشة
او هةةةض هروةهةةةي والعمةةة  ةيةةةب اسةةةتاا ه  ةةةن بةةةم 

رتز ةين بوكي هم وبقايم الاةم المهة وال ةة ال
.لتم ينه  ن  ت يبيت الوكي ة

14 NOV

تقديم خدمات تنموية 
اجتماعية مستدامة



Classification: Strict  مقيٍد

ضمان خدمات رعاية وحماية  
اجتماعية فعالة وشاملة

26 OCT
بنةةةةةي   عةةةةةييري   زشةةةةةراف )ةقةةةةةا ورشةةةةةة ةمةةةةة  

وحوكمةةةةةةة و ؤشةةةةةةرات زدا   راكةةةةةةز اإلرشةةةةةةيد 
  ةةةةةت  ( 28)و ةةةةةةاد المشةةةةةيركين ( اتسةةةةةرو

ميةة  راكةز التن)و  تصة والجهيت المشةيركة 
- راكةةةةز اترشةةةةيد اتهييةةةةة -هةةةةرو  المنةةةةيطق -

ض الم تصةين هة-الق ي  ال ةيم وال ةري ربقةض 
(. جية اترشيد

يت اطرتل حمية ك ي ة لتم ين  ةةاد  ةن  الجمعية
ي  غةةري بيلشةةراكة  ةةع المركةةز الةةوطة لتنميةةة الق ةة

.الربقض

بةةةم ةقةةةا الجيسةةةة القواريةةةة  ةةةع  نشةةة ت لةةةاةم 
حيةي المشيريع الص رية والمتوس ة  هض الريةيض
ط ةية زأ ال نة المستهاهة   رتق  راكز ضةييهة ا 

ر والةةةةراغبين بيتسةةةةتثمير  هةةةةض هةةةةذا الق ةةةةي  وا ثةةةة
و  رمةةةةةةيت هةةةةةةذ  الجيسةةةةةةة القواريةةةةةةة وسيسةةةةةةية 
ة اليقةةةةي ات بشةةةةجيع اتسةةةةتثمير هةةةةض   ةةةةي  ضةةةةييه
ا ط ةةةةةةية وبعزيةةةةةةز التوا ةةةةةة   ةةةةةةع المسةةةةةةتثمرين 

.وبقسين الم رميت

3233

35
ضمان خدمات رعاية وحماية  

اجتماعية فعالة وشاملة

ضمان خدمات رعاية وحماية 
اجتماعية فعالة وشاملة

قطاع التنمية 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

11 OCT

19 OCT
ن  ةةةةن امةةةة  بقةةةةام بجربةةةةة  مةةةةئة ليمسةةةةت ياي
و عةةةةةةةةةف وزارة المةةةةةةةةةوارد البشةةةةةةةةةرية والتنميةةةةةةةةةة 
يةةة اتمتميةيةةة  ةةذكرة ب ةةيهم  شةة كة  ةةع ممع

حيةةي بهةةاف المةةذكرة ا اصةةي يين اتمتمةةيةيين
إلةةةةةب بعزيةةةةةز العمةةةةة  المشةةةةة ق بةةةةةين ال ةةةةةرهين 
ز واتربقةةةةةةةي  بيلمسةةةةةةةؤولية المجتمعيةةةةةةةة، وبعزيةةةةةةة
ية المميرسةةةةيت المهنيةةةةة واتمتميةيةةةةة والن سةةةة
ر ليمميرسةةةةين هةةةةض المجةةةةية اتمتمةةةةيةض، وب ةةةةوي
ظة  ال ا يت اتستشةيرية هةض هةذا المجةية، وبن
 جةية وبن يذ القمةرتت التوةويةة المشة كة هةض
  وإةااد الق ييي اتمتميةية، بيإلضيهة إلب بصم

الةةةةةةةةوا ا التاريبةةةةةةةةة والمقيضةةةةةةةةرات التوةويةةةةةةةةة 
.ليمميرسين اتمتميةيين

01 OCT

ضمان خدمات رعاية وحماية  
اجتماعية فعالة وشاملة

34



Classification: Strict  مقيٍد

ضمان خدمات رعاية وحماية 
اجتماعية فعالة وشاملة

31 OCT
 قا ةةةةة رةييةةةةة ةيةةةةب دليةةةة  344بةةةةم بةةةةاري  

ييةة الوا ا وا نشة ة بيلتعةيوأ  ةع ممعيةة رة
 قا ةةةة 400ال  ولةةةة والمسةةةتهاف بةةةاري  

رةييةةةةة وا ثةةةةر  ةةةةن التةةةةاري  ب ةةةةوير   هةةةةيرات 
 قةةةةةا يت الرةييةةةةةة والتعةةةةةرف ةيةةةةةب  راحةةةةة  

.ال  ولة وزهميتهي

ة  راكةةةز القمييةةةة اتسةةةري)بو يةةةع ةقةةةا بشةةة ي    
(  وحمييةةةةة ال  ةةةة   ةةةةع ممعيةةةةة  ةةةةودة ال رييةةةةة 
وجلةةةة  ضةةةةمن  شةةةةرو  نمذمةةةةه واسةةةةنيد  راكةةةةز 
القمييةةةةة اتسةةةةرية ضةةةةمن  بةةةةيدرة الشةةةةراكة  ةةةةع 
الق ةةةةي  الثيلةةةةي وجلةةةة  بهةةةةاف بشةةةة ي   راكةةةةز 

يةييةة القميية التيبعة ليمن قةة الوسة ب لرهةع ه
توى وك ي ة ال ا يت اتمتميةية واتربقةي  بمسة

.ال ا يت المقا ة ليمست ياين

02 OCT

 ي  ةقا ورشة ةم  بهاف الب  بوضي  الية التشة
لمراكةةةةز القمييةةةةة ودور اتيةةةةوا  واسةةةةنيدهي ليق ةةةةي  
يلةي  الثيلي  ضةمن  بةيدرة  الشةراكة  ةع الق ةي  الث

 ن المعنيين  ن ( 34)بق ور 2022زكتوبر 24بتيريخ 
الجمعيةةةيت المت صصةةةة هةةةض  جةةةية القمييةةةة  ةةةن 

.العنف اتسرو ةيب  ستوى الممي ة

36

38
39

ضمان خدمات رعاية وحماية 
اجتماعية فعالة وشاملة

ضمان خدمات رعاية وحماية  
اجتماعية فعالة وشاملة

قطاع التنمية 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

24 OCT

اا ةةةةة  ةةةةقية ليمسةةةةت ياين  هةةةةض 9734بقةةةةايم 
اةرتة  راكز التأهي  و دور الرةيية ل بير السن  ةن

.اب ي ية التعيوأ  ع  وزارة الصقة 

ضمان خدمات رعاية وحماية 
اجتماعية فعالة وشاملة

27 OCT

37



Classification: Strict  مقيٍد

ضمان خدمات رعاية وحماية 
اجتماعية فعالة وشاملة

23 OCT
وارد ضةةمن اتب ي يةةة المنعقةةاة بةةين وزارة المةة

البشرية والتنمية اتمتميةية 
قةةةة وممعيةةةة المةةةودة ليتنميةةةة ا سةةةرية بمن 
اه    ةة الم ر ةةة و  ؤسسةةة ةبةاه بةةن إبةةر
بةةةن السةةةبيعض ال رييةةةة و ؤسسةةةة ةبةةةاالعزيز
اد    ةبةةةاه الجمةةةي  ال رييةةةة  بةةةم بةةةاري    ةةةة

ااصةةةةةةةي ض   ةةةةةةةن ااصةةةةةةةي يين القمييةةةةةةةة (( 38)
 ةةةةةة واتدارة العي(  اتمتمةةةةةيةيين والن سةةةةةيين)

   ليقمييةةة  ةةن العنةةف اتسةةرو وحمييةةة ال  ةة
 ة   بيلمن قة الوس ب    اةرتة ال ة ة   ةن ال

بهةةةةةةةةةةةةةةةاف  (  2022-10-27وحةةةةةةةةةةةةةةة  23-10-2022)
بمهيةاا باريبهم ةيب  برا ا القزم التاريبيةة

قةةة إلسةةنيد اا ةةة القمييةةة ا سةةرية هةةض المن 
.ال ربية

زةينةةةةةةف وزارة المةةةةةةةوارد البشةةةةةةةرية والتنميةةةةةةةة 
التوميةةه اتمتميةيةةة  تمثيةةة بوكيلةةة التأهيةة  و

" ب ي ةةةةة بسةةةةهيرتت"اتمتمةةةةيةض ةةةةةن إطةةةةرتل 
لنشةةة يم جوو اإلةي ةةةة وجلةةة  اةةةرتة ح ةةة  
باشةةةةين ز ي تةةةةه بق ةةةةور ةةةةةاد  ةةةةن  مثيةةةةض
) الهينةةةةةةة السةةةةةةعودية ليةةةةةةذكي  ات ةةةةةة نيةض  

وهينةةةةةةة ا شةةةةةة يم جوو اإلةي ةةةةةةة (  سةةةةةةاايي
ي ةة ووكيلة التقوة الر مةض، حيةي بقةام الب 

 زايةةةي واةةةةا يت ليمسةةةجيين بنظةةةةيم الةةةةوزارة 
 مةةةن بن بةةةق ةيةةةيهم شةةةرو  ال ا ةةةة،  ةةةن 
ن السةةةةةعوديين وغةةةةةري السةةةةةعوديين المقيمةةةةةي

ن العربيةة بيلممي ة، كمي زنهي سةت وأ بةيلي تي
يرج واإلنجيئيةةةة بقيةةةي يم ةةةن اسةةةت اا هي اةةة

.الممي ة

18 NOV

4041

4243
ضمان خدمات رعاية وحماية  

اجتماعية فعالة وشاملة

قطاع التنمية 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

ا ا اتنتهةةي   ةن ب بيةةق برنةي ا الةة)اكتمةية   ةرج 
حيةةةةي زأ هةةةةذا (  سةةةةت يا300المجتمعةةةةض لعةةةةاد 

الةةةةةا ا المجتمعةةةةةض )الم ةةةةةرج  ةةةةةرببا بمشةةةةةرو   
ضةةةةمن  بةةةةيدرة بأهيةةةة  ( لنشةةةة يم جوو اإلةي ةةةةة 

.وبم ين ا ش يم جوو اإلةي ة

ضمان خدمات رعاية وحماية 
اجتماعية فعالة وشاملة

31 OCT

زيةةةةيدة ةةةةةاد  راكةةةةز ضةةةةييهة ا ط ةةةةية هةةةةض 
 ركةةةةةةةةز  حيةةةةةةةةي زأ ( 1116)  الممي ةةةةةةةةة إلةةةةةةةةب 

 ركةةةةةةةةز لتققيةةةةةةةةق 1000المسةةةةةةةةتهاف هةةةةةةةةو 
 سةةةةتهاف الوكيلةةةةةة لزيةةةةةيدة زةةةةةةااد  راكةةةةةز 

.ضييهة ا ط ية التيبعة ليوزارة

31 DEC

ضمان خدمات رعاية وحماية 
اجتماعية فعالة وشاملة



Classification: Strict  مقيٍد

اأ إطةةرتل  بةةيدرة بمنصةةة العمةة  الت ةةوةض بعنةةو
( وةبعريف ةمية النظيهة بنظيم   يهقةة التسة)

ة وبقةةوم ةيةةب بوزيةةع   نشةةورات  لعمةةية النظيهةة
.بي يبهم

4445

4647
ضمان خدمات رعاية وحماية 

اجتماعية فعالة وشاملة

قطاع التنمية 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

10 DEC

ضمان خدمات رعاية وحماية
اجتماعية فعالة وشاملة

01 DEC
وبقةةوم ةيةةب( دف )إطةرتل  بةةيدرة بعنةواأ 

ت ياة بوزيع زمهزة باهنة ةيب ا سر المس
ان  ةةةيض نسةةةبة حةةةيتت العةةةود  ةةةن المتسةةةولين. ن الرةيية الرتحقة

%  .13إلب % 21السعوديين لينصف الثينض  ن 

29 DEC

ضمان خدمات رعاية وحماية
اجتماعية فعالة وشاملة

ضمان خدمات رعاية وحماية 
اجتماعية فعالة وشاملة

31 DEC

ن بققيةةةق  سةةةتهاف  ؤشةةةر ةةةةاد المنتظمةةةي
عيةة  دراسةةيي  ةةن ا بنةةي  اتيتةةيم هةةض  راحةة  الت

لمةن هةم هةض الةاور 2022ا سيسية ارتة ةةيم 
اد و البيةةوت اتمتميةيةةة حيةةي بيةةح  اممةةيلض ةةة

 ةن ا بنةي  ليتأكةا  ةن146ال رت  المنظمين  
.استمرارهم بيلتعي 



Classification: Strict  مقيٍد

ضمان خدمات رعاية وحماية 
اجتماعية فعالة وشاملة

25 DEC
يم بققيةةةق  سةةةتهاف  ؤشةةةر بوكيةةةف ا يتةةة

القةةيدرين ةيةةةب العمةة  والةةةذو يقةةي   ةةةةاد 
 ةةةن بةةةةم بةةةةوكي هم  وهةةةةق ا ةةةةة التوكيةةةةف 
المعتمةةةةةةاة لةةةةةةثرتط سةةةةةةنوات حيةةةةةةي بجةةةةةةيوز 

بتوكيةةةف % 116المسةةةتهاف  اإلنجةةةيز بمؤشةةةر  
.824 ن المستهاف ال يض 965

يلض اإلطةةةرتل التجةةةري  لمنصةةةة ال ةةة  اتبصةةة
اور ليةة( اا ةةة اتستشةةيرات ال بيةةة ال وريةةة)

وبهةةةةةاف هةةةةةذ  ال ا ةةةةةة إلةةةةةب , اتمتميةيةةةةةة
ياو بقايم ال ا ة الصقية ةن بعا لمسةت 

  الةةةةاور اتمتميةيةةةةة لتسةةةةهي  و ةةةةوة زه ةةةة
رتة لي ةةا يت الصةةقية ليمسةةت ياين  ةةن اةة
اين بهةي ربا المنش ت اتمتميةية والمست ي
مةةةيبهم بيلت صصةةيت ال بيةةة بنةةيً  ةيةةب احتيي

.  الصقية

22 NOV

اةتمةةةةةيد وبعمةةةةة  الةةةةةالي  اإلمرا ةةةةةض لرحيةةةةةة 
المسةةةةةةةت يا  ةةةةةةةن وزارة المةةةةةةةوارد البشةةةةةةةرية 
, قةوالتنميةةة اتمتميةيةةة ل ةةا يت وزارة الصةة
ن وجلةةةة  بهةةةةاف بعزيةةةةز حصةةةةوة المسةةةةت ياي
ة بيلةةةاور اتمتميةيةةةة ةيةةةب ال ةةةا يت الصةةةقي
ة و حسةةة  بنةةةود اب ي يةةةة التعةةةيوأ بةةةين الةةةوزار

.وزارة الصقة

4849

5051
ضمان خدمات رعاية وحماية 

اجتماعية فعالة وشاملة

ضمان خدمات رعاية وحماية  
اجتماعية فعالة وشاملة

قطاع التنمية 
2022 -منجزات الربع الرابع من 

04 DEC

ة العي ةة ب عي  بنود اتب ي ية  ع هينة الصةق
واةةةةةااد وب عيةةةة  برنةةةةي ا و ةةةةي ض ليقةةةةا  ةةةةن 
السةةةةقو  لةةةةاى كبةةةةير السةةةةن  مةةةةي آدو الةةةةض 
دور ان  يض  عاة سقو  المست ياين هةض

الةب م2022هض شةهر ينةيير %3.3المسنين  ن 
.م2022هض شهر ديسمو % 1ا    ن 

ضمان خدمات رعاية وحماية 
اجتماعية فعالة وشاملة

31 DEC



Classification: Strict  مقيٍد

ضمان خدمات رعاية وحماية  
اجتماعية فعالة وشاملة

31 DEC
 ةن 67566بقايم ال ا يت الصقية بعةاد 

وزارة الصةةةةةةةةةةةةقة لمسةةةةةةةةةةةةت ياو الةةةةةةةةةةةةاور 
وجلةةة  بهةةةاف بعزيةةةز حصةةةوة, اتمتميةيةةةة

ب المسةةةةةت ياين بيلةةةةةاور اتمتميةيةةةةةة ةيةةةةة
ة ال ةةةا يت الصةةةقية حسةةة  بنةةةود اب ي يةةة

.التعيوأ بين الوزارة ووزارة الصقة

52

قطاع التنمية 
2022 -منجزات الربع الرابع من 



Classification: Strict  مقيٍد

تحسين إنتاجية وأداء 
العاملةالقوى 

27 OCT
تحسين إنتاجية وأداء

القوى العاملة
ضةةةمن  بةةةيدرة التقةةةوة إلةةةب إدارة المةةةوارد 
 ةةا البشةةرية بةةم اتنتهةةي   ةةن اةةةااد بقريةةر ن

القةةةةةةيلض والمسةةةةةةتهاف لةةةةةةوزارة الاااييةةةةةةة 
ا ووزارة التعيةة  ووالةةةذو يهةةةاف الةةةب بزويةةة
ت الجهةةةيت الق و يةةةة  برؤيةةةة ةةةةن  سةةةتويي
إدارة الن ا الر يسية هض   تيةف  جةيتت
ين الموارد البشرية المتعيقة بهي، إلب م

ب ةةةةةةةةوير وكي  هةةةةةةةةي وزطرهةةةةةةةةي و ةةةةةةةةارابهي 
ارد و ميرسةةةيبهي وزنظمتهةةةي ال ي ةةةة بةةةيلمو

.البشرية

ضةةةةمن  بةةةةيدرة التقةةةةةوة إلةةةةب إدارة المةةةةةوارد 
شةرو  البشرية بم اتنتهي   ن اةااد  يثةيل   

رد برنةةةةي ا الشةةةةهيدات اتح اهيةةةةة هةةةةض المةةةةوا
البشةةةةرية  والةةةةذو يهةةةةاف الةةةةب ةةةةةرض  سةةةةير 
هي المهيم والم رميت الةض سةيمت ةيةب زسيسة
يةةع اسةةتنتيج نسةةبة اإلنجةةيز وبقا ةةة اةةرتة مم

. راح  المشرو 

20 OCT

تحسين إنتاجية وأداء
القوى العاملة

ية ضةةةمن  بةةةيدرة ب يةةةري الثقيهةةةة المؤسسةةة
لةةةةاى مهةةةةيت الق ةةةةي  العةةةةيم بةةةةم اطةةةةرتل 

سةية  شرو  برني ا ب ةوير الثقيهةة المؤس
 ةةةةع شةةةةركة   ةةةةزنو والةةةةذو يهةةةةاف الةةةةب  
اسةةتعراض اهةةااف المشةةرو  وا ةةة ةي ةةة 

.ليمشرو 

10 OCT

تحسين إنتاجية وأداء
القوى العاملة

01 OCT
م ضمن  بيدرة اا ة  انيةة ةيليةة الجةودة بة
زو اتنتهةةةي   ةةةن اةةةةااد اسةةةتبييأ واسةةةت رت  ر
ض هةض يستهاف  واةةا ب بيةق التعي ةا الجز ة

ذا بعةةةض الوكةةةي ف المسةةةتهاهة لت بيةةةق هةةة
.النو   ن ةقود العم 

0102

0304

قطاع الخا ة المانية
2022 -منجزات الربع الرابع من 



Classification: Strict  مقيٍد

01 OCT
14عةةاد بققيةق نسةةبة  سةةتهاف الربةع الثيلةةي ب

مهةة ح و يةةة ضةةمن  ؤشةر ةةةاد الجهةةيت الةةت
طبقةةةةف  نهجيةةةةة بقيةةةة  ن ةةةةا إدارة المةةةةوارد

, ةوزارة العةا)وهض , البشرية هض الق ي  العيم 
يةةي  وزارة البينةةة والم, وزارة النقةة , وزارة التجةةيرة
وزارة الشةةةةةةؤوأ البيايةةةةةةة والقرويةةةةةةة , والزراةةةةةةةة
وزارة, وزارة ال يرميةةة , وزارة الصةةقة , واتسةة يأ
وزارة المةةةةةةوارد , الشةةةةةؤوأ الصةةةةةقية -القةةةةةرح 

, نيةة وزارة الصةة, البشةةرية والتنميةةة اتمتميةيةةة 
ة وزارة اتبصةةةيتت وبقنيةةة, وزارة القةةةا والعمةةةر  

رة وزا, وزارة ات تصةةيد والت  ةةيا , المعيو ةةيت 
والةةةةةةةذو سيسةةةةةةةيهم  هةةةةةةةض رهةةةةةةةع  , ( الرييضةةةةةةةة 

رية وبقسةين  سةةتوى  ميرسةةيت المةةوارد البشةة
.ليجهيت هض الق ي  العيم

0506
تحسين إنتاجية وأداء 

العاملةالقوى 

 ةةن  ؤشةةر ةةةاد الةةوزارات الةةت اسةةت يدت
يمةةوارد  ةةن الةةوا ا الت صصةةية التاريبيةةة ل

اف الربع بم بققيق نسبة  سته, البشرية 
 ةةةن الجهةةةيت الق و يةةةة 14الثيلةةةي بعةةةاد 

, وزارة النقةةةة , وزارة التجةةةةيرة, وزارة العةةةةاة)
وزارة , وزارة البينةةةةةةةةةة والميةةةةةةةةةي  والزراةةةةةةةةةةة
وزارة ,الشؤوأ البيايةة والقرويةة واتسة يأ

-وزارة القةةةةرح , وزارة ال يرميةةةةة , الصةةةةقة 
ة وزارة المةةةوارد البشةةةري, الشةةةؤوأ الصةةةقية 
وزارة ,وزارة الصةنيةة , والتنمية اتمتميةية 
ة وزارة اتبصةةةيتت وبقنيةةة, القةةةا  والعمةةةر  
, وزارة ات تصةةةيد والت  ةةةيا, المعيو ةةةيت 
والةةةذو سيسةةةيهم  هةةةض , (  وزارة الرييضةةةة 

ارد رهع  وبقسين  ستوى  ميرسيت المةو
.البشرية ليجهيت هض الق ي  العيم

0708

تحسين إنتاجية وأداء 
القوى العاملة

قطاع الخا ة المانية
2022 -منجزات الربع الرابع من 

01 OCT

تحسين إنتاجية وأداء 
العاملةالقوى 

27 OCT
يقةوى ضمن  شرو  الت  يا اتسة ابيجض ل
 مثة  23العي ية بم ةقا ورشةة ةمة  بعةاد 

و ومهةةةةةةةةةة ليجهةةةةةةةةةيت التيبعةةةةةةةةةة ليةةةةةةةةةوزارات 
 يل وهم هينة ك ي ة اتن( المجموةة ا ولب)

نظم المركةز الةوطة لة, والمشيريع الق و يةة
, ي الهينةةة العي ةةة ل حصةة, المةةوارد الق و يةةة

المركةةةز السةةةعودو ,  ركةةةز التةةةاري  العةةةالض
, مةةةورالمركةةةز الةةةوطة لين يةةة  والت, لرتةتمةةةيد

المركةةز السةةعودو, المؤسسةةة العي ةةة ليةةرو
المركةةةةةز السةةةةةةعودو , لنةمةةةةةية ات تصةةةةةيدية
ن يةة  المركةةز الةةوطة لي, لنةمةةية ات تصةةيدية

.والتمور

28 DEC
اشةةةيرة الةةةب  ؤشةةةر ةةةةاد الجهةةةيت الةةةت طبقةةةف 

ة هةةض  نهجيةةة بقيةة  ن ةةا إدارة المةةوارد البشةةري
بةةةةةةم  بجةةةةةةيوز بققيةةةةةةق نسةةةةةةبة , الق ةةةةةةي  العةةةةةةيم 

بعةاد   ةن 2022 ستهاف الربع الرابةع  ةن ةةيم 
وزارة النقةةة  ،وزارة  : ) الجهةةةيت الق و يةةةة  وهةةةض

رة  الصةةنيةة والةة وة المعانيةةة، وزارة التجةةيرة، وزا
ارة المةةةةوارد البشةةةةةرية والتنميةةةةةة اتمتميةيةةةةةة ، وز

 يأ وزارة الشؤوأ البياية والقروية واإلس, العاة
,وزارة الصةةةةةقة, وزارة البينةةةةةة والميةةةةةي  والزراةةةةةةة, 

وزارة , وزارة القةةةةةةةا والعمةةةةةةةرة , وزارة ال يرميةةةةةةةة 
نيةةةةة وزارة اتبصةةةيتت وبق, ات تصةةةيد والت  ةةةيا 

رة وزا, وزارة السةييحة , وزارة الميليةة ,المعيو يت 
رة وزا, وزارة الرييضةةةةة, وزارة الاااييةةةةة, اتسةةةةتثمير
وزارة , وزارة التعيةةةةةةةة , وزارة الةةةةةةةةاهي , الثقيهةةةةةةةةة 

وزارة , الشةةةةةؤوأ اإلسةةةةةرت ية والةةةةةاةوة واإلرشةةةةةيد
ن والةةذو سيسةةيهم  هةةض رهةةع  وبقسةةي, ( اتةةةرتم

ت  سةةةتوى  ميرسةةةيت المةةةوارد البشةةةرية ليجهةةةي
.هض الق ي  العيم

تحسين إنتاجية وأداء 
العاملةالقوى 



Classification: Strict  مقيٍد

ض ضةةمن  بةةيدرة ب  ةةيا التعي ةة  الةةوكي ض هةة
دات الجهيت الق و ية وب وير المواهة  والقيةي
وكية بم اتنتهي   ن اةااد  ي مة ال  ةي ات السةي
ي مةةة والت صصةةية والةةت بهةةاف الةةب  وا  ةةة الق

ا وليةةةةةةةة ليجةةةةةةةاارات اسةةةةةةةتنيًدا إلةةةةةةةب ا هةةةةةةةااف 
ير اتسةةةةة ابيجية، والمقيرنةةةةةيت المعييريةةةةةة،  وإطةةةةة

.الجاارات القيلض

13 NOV يقةةوى ضةةمن  بةةيدرة الت  ةةيا اتسةة ابيجض ل
العي يةةةةة بةةةةم اتنتهةةةةي   ةةةةن بةةةةاري  الجهةةةةيت 

وزارة , ةالبينةةة والميةةي  والزراةةة: التيبعةةة ليةةوزارة
.مهة بيبعة23وزارة الميلية بعاد  , الثقيهة

30 NOV

0910

1112

قطاع الخا ة المانية
2022 -منجزات الربع الرابع من 

ى رفع كفاءة اإلنفاق على القو
العاملة في القطاع العام 

ى رفع كفاءة اإلنفاق على القو
العاملة في القطاع العام 

28 DEC
اشةةةيرة الةةةب  ؤشةةةر  ةةةةاد الةةةوزارات الةةةت 
اسةةةةةةةت يدت  ةةةةةةةن الةةةةةةةوا ا الت صصةةةةةةةية 

يوز بةةةةةم بجةةةةة,التاريبيةةةةةة ليمةةةةةوارد البشةةةةةرية 
2022 سةةةةتهاف الربةةةةع الرابةةةةع  ةةةةن ةةةةةيم 

 وكةةف  ةةن الجهةةيت الق و يةةة  24بعةةاد 
وزارة النقةةةةةةةة  ،وزارة  الصةةةةةةةةنيةة : ) وهةةةةةةةةض

والةةةةة وة المعانيةةةةةة، وزارة التجةةةةةيرة، وزارة  
يةةةةة ، المةةةةوارد البشةةةةرية والتنميةةةةة اتمتمية

وزارة الشةةةةةةةةؤوأ البيايةةةةةةةةة , وزارة العةةةةةةةةاة
يةةي  وزارة البينةةة والم, والقرويةةة واإلسةة يأ 

, وزارة ال يرميةةةةةة , وزارة الصةةةةةقة, والزراةةةةةةة
وزارة ات تصةةةةةةةيد , وزارة القةةةةةةةا والعمةةةةةةةرة 

وزارة اتبصةةةةةةةةيتت وبقنيةةةةةةةةة, والت  ةةةةةةةةيا 
ة وزارة السةةييح, وزارة الميليةةة ,المعيو ةيت 

وزارة , وزارة الاااييةةةةةةةةة, وزارة اتسةةةةةةةةتثمير, 
ارة وز, وزارة الةاهي , وزارة الثقيهة , الرييضة
اةوة وزارة الشةؤوأ اإلسةرت ية والة, التعي 

, وزارة القةةةةةرح , وزارة اتةةةةةةرتم, واإلرشةةةةةيد
ع  والذو سيسيهم  هةض رهة, ( وزارة ال ي ة

وبقسةةةةين  سةةةةتوى  ميرسةةةةيت المةةةةوارد 
.البشرية ليجهيت هض الق ي  العيم

اشةةةيرة الةةةب  ؤشةةةر ةةةةاد المةةةوك ين القي ةةةيين
بةةةم  بجةةةيوز, ةيةةةب شةةةهيدات المةةةوارد البشةةةرية  

353اد  بققيةةق نسةةبة  سةةتهاف الربةةع الرابةةع بعةة
وزارة : )  وكةةف   ةةن الجهةةيت الق و يةةة  وهةةض

ة النقةة  ،وزارة  الصةةنيةة والةة وة المعانيةةة، وزار
التجةةةةةةةيرة، وزارة  المةةةةةةةوارد البشةةةةةةةرية والتنميةةةةةةةة 

يةة وزارة الشةؤوأ البيا, اتمتميةية ، وزارة العةاة
وزارة البينةةةةةةةة والميةةةةةةةي , والقرويةةةةةةة واإلسةةةةةةة يأ 

وزارة , وزارة ال يرميةةةةةة , وزارة الصةةةةةقة, والزراةةةةةةة
, وزارة ات تصةةةةةيد والت  ةةةةةيا , القةةةةةا والعمةةةةةرة 

وزارة ,وزارة اتبصةةةةةةةيتت وبقنيةةةةةةةة المعيو ةةةةةةةيت 
زارة و, وزارة اتسةةةتثمير, وزارة السةةةييحة , الميليةةةة 
وزارة, وزارة الثقيهةةةةةة , وزارة الرييضةةةةةة, الاااييةةةةةة
ية وزارة الشةةؤوأ اإلسةةرت , وزارة التعيةة , الةةاهي 

, وزارة القةةرح , وزارة اتةةةرتم, والةةاةوة واإلرشةةيد
والةةةةذو سيسةةةةيهم  هةةةةض رهةةةةع  , ( وزارة ال ي ةةةةة

رية وبقسةةين  سةةتوى  ميرسةةيت المةةوارد البشةة
.ليجهيت هض الق ي  العيم

28 DEC

تحسين إنتاجية وأداء القوى 
العاملة

تحسين إنتاجية وأداء 
القوى العاملة



Classification: Strict  مقيٍد

1314

قطاع الخا ة المانية
2022 -منجزات الربع الرابع من 

الثيلي بم بققيق نسبة  ستهاف الربع
 ةةةن  ؤشةةةر نسةةةبة ب  يةةةة % 8.07بنسةةةبة 

 ةةةةوك ض الةةةةوزارات الةةةةذين بةةةةم ب بيةةةةق 
يةةةةب  نهجيةةةةة الت  ةةةةيا اتسةةةة ابيجض ة

ع والةةذو سيسةةيهم  هةةض رهةة,  نشةة بهم 
  ةةةةةةن ك ةةةةةةي ة اتن ةةةةةةيل الق ةةةةةةو ض 

ً
كةةةةةةرت

.و ستوى ا دا  الق و ض

ىرفع كفاءة اإلنفاق على القو
العاملة في القطاع العام 

بقةةف رةييةةةة سةةةعيدة وكيةةة  ب ةةةوير رزح المةةةية 
ريةق ةمة  ةباه ال بري، وبمشيركة ه/ البشرو 

يرو، المشرو  هض الوزارة وهريق العم  اتستشة
نظمةةةةةةةف وزارة المةةةةةةةوارد البشةةةةةةةرية والتنميةةةةةةةة 
اتمتميةيةةةةة ورشةةةةة ةمةةةة    ةةةةقي  المصةةةةيقة 
جض الةةةةةاااييين لمشةةةةةرو  الت  ةةةةةيا اتسةةةةة ابي

  هةةةاهف الورشةةةة إلةةةب بوضةةةي, ليقةةةوى العي يةةةة
   نهجيةةةةةة المشةةةةةرو  وزهااهةةةةةه والةةةةةت بتمثةةةةة
ض بتقايةةةا القجةةةم ا نسةةة  ليقةةةوى العي يةةةة هةةة

الجهةةةةةيت الق و يةةةةةة  ةةةةةن اةةةةةرتة إةةةةةةااد آليةةةةةة 
، ليقوكمةةةةة  ربب ةةةةة بمرا بةةةةة القةةةةوى العي يةةةةة
رات وبقسين مةودة البيينةيت لةاةم اب ةيج القةرا
 ةةرأ المتعيقةةة بهةةي وإنشةةي  نمةةوجج  سةةتقبيض

يشةةةةةم  زثةةةةةر ا بمتةةةةةة ةيةةةةةب القةةةةةوى العي يةةةةةة، 
بيإلضةةيهة الةةب رهةةع  ةةارات هةةرل ةمةة  الجهةةيت
ى المعنيةةةةةةةة بةةةةةةةيلت  يا اتسةةةةةةة ابيجض ليقةةةةةةةو

.العي ية

19 OCT
01 OCT

29 DEC
ضةةةةةمن  شةةةةةرو  الت  ةةةةةيا اتسةةةةة ابيجض

ورل ةم  بعةاد 4ليقوى العي ية بم ةقا 
 مثةةةةةة  و ومهةةةةةةة ليجهةةةةةةيت التيبعةةةةةةة 102

: المجموةةةةةة السيدسةةةةة و نهةةةةي)ليةةةةوزارات 
, و يةةهينة ك ةي ة اتن ةيل والمشةيريع الق 

, ةالمركةةز الةةوطة لةةنظم المةةوارد الق و يةة
 ركةةةةز التةةةةاري , الهينةةةةة العي ةةةةة ل حصةةةةي 

ركز الم, المركز السعودو لرتةتميد, العالض
عي ةة المؤسسةة ال, الوطة لين ي  والتمةور

المركةةةةةةةةةز السةةةةةةةةةعودو لنةمةةةةةةةةةية , ليةةةةةةةةةرو
المركةةةةز السةةةةعودو لنةمةةةةية, ات تصةةةةيدية
, التمورالمركز الوطة لين ي  و, ات تصيدية

المركةةةةز الةةةةوطة ,  جيةةةة  شةةةةؤوأ ا سةةةةرة
ل  ةةةناو, لياراسةةةيت والبقةةةوط اتمتميةيةةةة

عودية الهينةةة السةة, بنميةةة المةةوارد البشةةرية
.ليبيينيت والذكي  ات  نيةض

يقةةوى ضةةمن  بةةيدرة الت  ةةيا اتسةة ابيجض ل15
اري  العي ية بم اكتمية  عيم اتنتهةي   ةن بة
ارة وز: )  نسوبض وزارات المرحية ا ولب وهض

وزارة, وزارة ات تصةةةةةيد والت  ةةةةةيا , الميليةةةةةة 
  وزارة البينةةةة والميةةةي, وزارة التجةةةيرة , العةةةاة 
, يتوزارة اتبصيتت وبقنية المعيو ة, والزراةة

وزارة ,   وزارة النقةةةة  وال ةةةةةا يت اليومسةةةةةتية
ةيةةةب ( المةةةوارد البشةةةرية والتنميةةةة اتمتميةيةةةة
اف يهةبن يذ ب  ةيا القةوى العي يةة والةذو 

ض الةب المسةيهمة هةةض ب ةوير العمة  الق ةةو 
ثيةةب  ةةن القةةوى العي يةةة  ةة ن واتسةةت يدة الم 
  اةةةرتة ب بيةةةق زه ةةة  المنهجيةةةيت وبأسةةةي

بنيةةةةةةةه برب ةةةةةةةز ةييهةةةةةةةي ةمييةةةةةةةيت الت  ةةةةةةةيا
.اتس ابيجض ليقوى العي ية

28 DEC 16

ىرفع كفاءة اإلنفاق على القو
العاملة في القطاع العام 

ىرفع كفاءة اإلنفاق على القو
العاملة في القطاع العام 

ىرفع كفاءة اإلنفاق على القو
العاملة في القطاع العام 



Classification: Strict  مقيٍد

تعزيز التحول الرقمي

11 OCT
49ورل ةمةةةة  ليم ةةةةورين لةةةةةة 6بةةةةم ةقةةةةا 

 ةةة  سةةت يا  ةةن  نسةةوبض الةةوزارة جو العرت
ز بت ةةةةةةةوير الةةةةةةةوا ا والت بيقةةةةةةةيت لتعزيةةةةةةة
م ا  ينيةةةةيبهم ورهةةةةع ك ةةةةي بهم و هةةةةيرابه
ة وجلةةةةة  لتعةةةةةري هم بيلمت يبةةةةةيت ال ي ةةةةة

والت ببقةيت والةتبت ةوير ا  ةن لننظمةة 
ب ام سعض الوزارة هةض رهةع  ةارات ا  ةن

.السيوانض

ورل باريبيةةةةةةةةةة  ت صصةةةةةةةةةة 7بةةةةةةةةةم ةقةةةةةةةةةا 
20لمهنةةةةةاي بقنيةةةةةة المعيو ةةةةةيت بق ةةةةةور 
رهةةع  سةت يا  ةةن  نسةوبض الةةوزارة  ، وجلة  ل

وبعزيةةةةةةةةز  هةةةةةةةةيرابهم لتعةةةةةةةةري هم بأه ةةةةةةةة  
لةت المميرسيت لاى إدارة ا نظمة التقنية وا

ب ةةام سةةعض الةةوزارة هةةض رهةةع  ةةارات ا  ةةن 
.السيوانض

18 OCT

م بهاف بعزيز دور الوزارة هةض رهةع  ؤشةر ا  ة
المتقةةةةةةاة  ليبيينةةةةةةيت الم توحةةةةةةة  بةةةةةةم رهةةةةةةع 
ة  جموةةةةةة البيينةةةةيت المنشةةةةورة ةيةةةةب البوابةةةة

55الةةب 36السةةعودية ليبيينةةيت الم توحةةة  ةةن 
 جموةةةةة  وزةةةةة ةيةةةب الق يةةةةيت الم تي ةةةة 
  ةةي  العمةة  ،  ةةي  ال ا ةةة المانيةةة و  ةةي  
ين التنميةةةةة، وبةةةةم ابيحتهةةةةي بعةةةةاة  ةةةةيح لتم ةةةة
نةةةةيت المسةةةةت ياين  ةةةةن اتسةةةةت يدة  ةةةةن البيي
.  المتوهرة واست اا هي حس  القيمة

قسةين بم ةقا ورشت ةم  باريبيةة بهةاف ب
زدا  المةةةةةةةوك ين و  ةةةةةةةارابهم هةةةةةةةض بقييةةةةةةة  

يييت البيينيت و است راج التقيرير و امرا  العم
:اإلحصي ية ونق  المعرهة ل رت  ن 

 ةةةوك ض وكيلةةةة المةةةوارد البشةةةرية ةيةةةب: زوت
لوحة  ؤشرات و بقيرير التظيميت  

 ةةةةةةوك ض  اإلدارة العي ةةةةةةة ل ةةةةةةا يت : ثينيةةةةةةي
( إدارة الةةةةةاةم اإلدارو واليومسةةةةةت)ال ةةةةةرو   

ةيب لوحة  ؤشرات  بقيرير المستودةيت 
عمة  وجل  بمعاة ثميأ سيةيت باريبيةة ، وي

هةةذا المنجةةز ةيةةب بقسةةين   رمةةيت لوحةةيت 
المؤشةةرات وا دا  لةةاى وكةةيتت اتةمةةية هةةض

.الوزارة

0102

0304

قطاع الخا ا  المشرتكة
2022 -منجزات الربع الرابع من 

تعزيز التحول الرقمي
تعزيز التحول الرقمي

19 OCT
06 OCT

تعزيز التحول الرقمي



Classification: Strict  مقيٍد

تعزيز التحول الرقمي

ييةةة ب عية  المةةيدة الثينيةة ةشةةر  ةن نظةةيم حم
شةةعير البيينةةيت الش صةةية  ةةن اةةرتة ب بيةةق إ

ال صو ةةةةية ةيةةةةب كيهةةةةة  نصةةةةيت وزنظمةةةةة 
ب الةةوزارة  بهةةاف ااةةذ  واهقةةة المسةةت يا ةيةة

 ي ورد هيهي   ن سييسيت و  وانين 

05 OCT

تقيية  لرهع  ستوى هيةيية وك ي ة ةميييت ال
ينةةيت وابيحةةة البيينةةيت، بةةم ب ةةوير  سةةتود  بي

بةةةةيري ض ل ا ةةةةة العميلةةةةة المزنليةةةةة و اا ةةةةة 
ا ةمرت ةةةض ليمنشةةةأت و العةةةي يين  مةةةي يسةةةية
ةيةةةةةب بةةةةةوهري الو ةةةةةف هةةةةةض بقييةةةةة  البيينةةةةةيت
وبوهريهةةةةةي لمةةةةةةن يقتيمهةةةةةي بصةةةةةةورة بنيسةةةةةة 

.احتييمه

ت ةةو  لرهةةع  سةةتوى بنظةة  وب ةةوير  ةةنيةة ال
اة هةةض الممي ةةةة بةةم باشةةةين النسةة ة الجايةةة
ت  ن المنصةة الوطنيةة ليعمة  الت ةوةض والة
  ب ةةةام  بةةةيدرة الممي ةةةة هةةةض ب ةةةوير الق ةةةي

.ال ري ربقض

06

0708

قطاع الخا ا  المشرتكة
2022 -منجزات الربع الرابع من 

تعزيز التحول الرقمي

تعزيز التحول الرقمي

20 OCT
17 OCT

دا  بةةةم بققيةةةق  سةةةتهاف ال ةةة ة لمؤشةةةر ا 
يةةيت رضةةي المةةواطنين ةةةن العمي)اتسةة ابيجض 

ذو الةة( التشةة ييية لونةةي ا حسةةي  المةةواطن
يمثةة   ةةاى رضةةي المةةواطنين ةةةن ال ةةةا يت 

كنسةةةبة رضةةةي % 98حقةةةق الونةةةي ا . المقا ةةةة
  سةةتهاف ال ةة ة، وي ةةا

ً
 و تجةةيوزا

ً
م  قققةةي

ا هذا المنجز زييدة  ستوى الوةض ةةن برنةي 
حسةةةي  المةةةواطن الةةةذو يةةةرببا  ةةةع  بةةةيدرة 

.حسي  المواطن التش ييض

31 DEC
تعزيز التحول الرقمي

05



Classification: Strict  مقيٍد

تعزيز التحول الرقمي

15 NOVتعزيز التحول الرقمي
ز إطرتل اا ة استعرت ية  قا ةة  ةن  ركة
المعيو ةةةيت الةةةوطة ليةةةوزارة ةيةةةب زسةةةيح 
ر ةةةةةةم الهويةةةةةةة الوطنيةةةةةةة وبةةةةةةيريخ المةةةةةةيرتد 
كمةةةةاا  لي ا ةةةةة بهةةةةاف اكهةةةةير الصةةةة ة 

هي هةض اتةتبيرية ليمست ياين ب ةرض ةرضة
:  ب بيق الوزارة الموحا وبهاف إلب

يةةةز المسةةةيهمة هةةةض ب ي ةةة  البيينةةةيت وبعز
يةةب  صةةيدر البيينةةيت المرمعيةةة واتةتمةةيد ة
ة هةةض المصةةيدر اتسيسةةية ليصةة ة اتةتبيريةة

ب بيق الوزارة الموحا
رهةةةةةةع ك ةةةةةةي ة اتمةةةةةةرا ات بةةةةةةين الجهةةةةةةيت 

الق و ية
رهةةةةةةةع  سةةةةةةةيهمة الةةةةةةةوزارة هةةةةةةةض بققيةةةةةةةق 
المت يبةةةةةةيت الوطنيةةةةةةة وب بيقهةةةةةةي ةيةةةةةةب

.انظمتهي ووسي   العرض المتعادة

 ؤشةةةةةرات وبقةةةةةيرير التسةةةةةوية "إطةةةةرتل لوحةةةةةة 
 ؤشةةةرا 30الوديةةةة ليعميلةةةة المزنليةةةة وابمتةةةة 

بقريةةر و العايةةا  ةةن المقةةادات الةة 27وةةةاد 
ض بسةةةه  ةمييةةةةة بتبةةةةع طيبةةةيت الةةةةاةيوو هةةةة
النظةةيم و بت ةةمن الةةاةيوى حسةة   الجةةن 
والجنسةةةةةةةية وز ةةةةةةةقي  العمةةةةةةة  والعي ةةةةةةةة  

 عةاة والاةيوى الت انتهف بجيسه او زك  و
ي انتظير  وةا الجيسةة وةمةر الةاةوى وحيلتهة
هض و جوةة زارى  ن البيينيت الت  بسيهم
ار  ةةن بعزيةةز دور البيينةةيت وبم ةةين  ةةني  القةةر

اب ةةةةةيج اتمةةةةةرا ات المنيسةةةةةبة و با ةةةةةة ةيليةةةةةة 
.وبستهاف وكيلة الشؤوأ العميلية.

24 NOV

اطةةةرتل الةةةربا  ةةةع  ركةةةز المعيو ةةةيت الةةةوطة 
 ياو بقيةةي يةةمت اتسةةتعرتم ةةةن بيينةةيت  سةةت
التققةق ال ميأ اتسيسةية وبيينةيت التةيبعين و
ة بشة    ن  ية القرابة لتقايا بركيبةة اتسةر

 ةةةقي  وبقايةةةا حيلةةةة السةةةجن وجلةةة  لةةةاةم 
اب ةةةةيج القةةةةرار  و ةةةةن ثةةةةم يةةةةمت بقايةةةةا زهييةةةةة 
المسةةةةت يا ليقصةةةةوة ةيةةةةب الةةةةاةم واإلةينةةةةة

.اتمتميةية

  زلف  ست يا ر يسةض و زكة245نق  زك   ن 
م زلف بيبع  ةن نظةيم ال ةميأ القةاي600 ن 

لة  إلب  نصة الاةم والقميية اتمتميةية وج
211لت بيق  يورد هض  رار  جي  الةوزرا  ر ةم

والمصةةةيدل ةييةةةه بيلمرسةةةوم 1442-4-2بتةةةيريخ 
بقيةةةي 1442-4-4بتةةةيريخ ( 23\م ) المي ةةةض ر ةةةم 

نظةةةةيم يةةةةمت بسةةةةجي  مميةةةةع المسةةةةت ياين بيل
ة بمةي الجايا وهقي لي وابا الجاياة الم بق

.ياةم التمئ التش ييض

0910

1112

قطاع الخا ا  المشرتكة
2022 -منجزات الربع الرابع من 

تعزيز التحول الرقمي

تعزيز التحول الرقمي

01 NOV

28 NOV



Classification: Strict  مقيٍد

تعزيز التحول الرقمي

29 NOVتعزيز التحول الرقمي

ح اطةةرتل اا ةةة اتسةةتق ي  الشةةهرو بمبيةة
ن  ريةية شةهريي ل ة   سةت يا   ة200و ار  

ن  سةةةت ياو ال ةةةميأ الم ةةةور المسةةةجيي
ارة بيتسةةةة يأ  التنمةةةةوو بيلموا مةةةةة  ةةةةع وز

الشةةةةةةؤوأ البيايةةةةةةة والقرويةةةةةةة واتسةةةةةة يأ   
.لهاف بقايا الصرف بمنصة الاةم

اطةةةةرتل ةةةةةاد  ةةةةن ال ةةةةا يت ةيةةةةب  نصةةةةة اةةةةا يبض 
:ليمست يا الااايض كيلتيلض

  ,Cisco Finesse-التعاي  ةيب اا يت  راكز اتبصية 
 يت ب عيةةة  الصةةة ر ليهةةةيبف الشةةةب ض الةةةذكض، الشةةةب

. الهيبف الشب ض الذكض-والتوا   
الجةواة بقمي  زو ب عي  الهيبف الشب ض الذكض ةيةب
لجميةةع والةةت بهةةاف لي شةةيا ةةةن كي يةةة انشةةي  طيةة 

يةية ،اإلمتم وك ض وزارة الموارد البشرية و التنمية 
ا آلةض اطرتل طيبيت   نصة الت ي  ، اي ية ارسية بري
ميةةةة  يصةةة  لويةةةا المسةةةت ام بشةةةةأأ بقيةةة  رضةةةي الع
تقوة ليبرتغةةيت، زبمتةةة بقةةيرير ا دا  لمةةارا  العمةةوم بةةيل

.الر مض ةيب  نصة اا يبض
اطةةةرتل اةةةةا يت الر يبةةةةة اتسةةةتبي ية لق ةةةةي  ال ا ةةةةة 

. التقيرير الت يةيية لمنصة همة, المانية

02 NOV

ة اطرتل ةاد  ةن التقسةينيت هةض  و ةع الةوزار
 و ةة ليموا مة  ع  ت يبيت  ؤشةر هينةة الق

:وهض, الر مية ا  م المتقاة
ة كرت ال ا ة لالي  ال ا يت اتل  وني
عية  قة المشيركة اتل  ونية والمجتم

بقرير القوى العي ية الت يةيض
بقسينيت   قيت التوا    ع الوزارة

.بقسينيت هض الص قة الر يسية

زيةةز اطةةرتل طيةة  ب يةةري  ل ا ةةة اسةةتعرت ية ل ةةرض بع
زنظمةة بيينيت  رتق السجرتت التجيريةة وبقةايثهي هةض

:الوزارة  
اا ةةةة اسةةةتعرت ية بقةةةةام  ةةةن وزارة التجةةةيرة لةةةةوزارة 
يح المةةةوارد البشةةةرية والتنميةةةة اتمتميةيةةةة ةيةةةب زسةةة
  الر م الوطة لموحا زو ر م السج  التجيرو كماا
جةيرو لي ا ة بهاف اتستعرتم ةةن  ي يةة السةج  الت

ميةةة  بينةةةيت  يلةةة  السةةةج  ل ةةةرض بقةةةايي بيينةةةيت
ز ةةةقي  المنشةةة ت هةةةض زنظمةةةة   ةةةي  العمةةة   والةةةت 

:سوف بققق التيلض
رهةةةةع مةةةةودة البيينةةةةيت المتعيقةةةةة بمةةةةرتق السةةةةجرتت-

.التجيرية هض زنظمة   ي  العم 
رهةةةةع ك ةةةةي ة الت ي ةةةة  هةةةةض البيينةةةةيت بةةةةين الجهةةةةيت-

.الق و ية
المسةةةةيهمة هةةةةض بجويةةةةا ودةةةةةم  ةةةةنيةة القةةةةرارات -

ت بجيرية المتعيقة بمرتق المنش ت الت بت ي  سجرت
. ن وا ع بيينيت وزارة التجيرة

.يسيةبعزيز  ارة البيينيت وهق  صيدر البيينيت ا س-

1314

1516

قطاع الخا ا  المشرتكة
2022 -منجزات الربع الرابع من 

تعزيز التحول الرقمي

تعزيز التحول الرقمي

25 NOV

27 DEC



Classification: Strict  مقيٍد

تعزيز التحول الرقمي
13 DEC

ين بةةةم ةقةةةا اب ي يةةةة  شةةةيركة البيينةةةيت بةةة
هةةةةةةةذ  الةةةةةةةوزارة و وزارة الثقيهةةةةةةةة ب ةةةةةةةرض 
ة المسةةةةيهمة هةةةةض بقسةةةةين ك ةةةةي ة هعيليةةةة
امةةةةةرا ات برنةةةةةي ا اتبتعةةةةةيط وجلةةةةة  لرهةةةةةع 
 سةةةةةةةتوى اتلةةةةةةة ام بسييسةةةةةةةية  شةةةةةةةيركة
و البيينةةةيت  وبعزيةةةز  ةةةارات ادارة البيينةةةيت

.التقيي  الذكض

يسةةة بهةةاف  رهةةع  سةةتوى الةة ام الةةوزارة بسي
ة  شةةةةيركة البيينةةةةيت  وزيةةةةيدة ك ةةةةي ة وهعيليةةةة
ة ةمييةةةةة  شةةةةيركة البيينةةةةيت واتربقةةةةي  بجةةةةود
ي و زةمةةية   تةة  إدارة البيينةةيت  بةةم التقةةاي

الت ةةةةةةوير ةيةةةةةةب إمةةةةةةرا ات ةمييةةةةةةة  شةةةةةةيركة 
.البيينيت  ع الجهيت ال يرمية

15 DEC

ا بهةةةاف رهةةةع  سةةةتوى الةةة ام الةةةوزارة ب ةةةواب
و وا ةةةة يت   تةةةة  إدارة وحوكمةةةةة البيينةةةةيت

ورل 13وحمييةةةة البيينةةةيت الش صةةةية  بةةةم ةقةةةا 
:ةم   ع اإلدارات المعنية حس  ااتصي يت

o راإلدارة العي ة ليتقيي  الذكض ودةم القرا
o اإلدارة العي ة ليتش ي  الر مض
o اإلدارة العي ة   ن المعيو يت
o  ييضاإلدارة العي ة ليت  يا والتمئ التش
o ركز الوثي ق والمق وكيت 

ليتعريةةةةةةف بيإلطةةةةةةير  الةةةةةةوطة إلدارة وحوكمةةةةةةة 
يإلضةةيهة البيينةةيت وحمييةةة البيينةةيت الش صةةية ب

آليةة إلب شر  ال وابا والموا ة يت وبوضةي 
نجةيز حوكمة و ييح ات تثةية ليةوزارة و تيبعةة ا
م و 2022ال ةةةوابا جات ا ولويةةةة ا ولةةةب لعةةةةيم 

التققةةةةةةةةق  ةةةةةةةةن  ا دلةةةةةةةةة الااةمةةةةةةةةة لت بيةةةةةةةةق 
.الموا  يت وال وابا

دارة اطةةرتل حمةةرتت ليتوةيةةة بيإلطةةير الةةوطة إل
 صةية وحوكمة البيينيت وحميية البيينيت الش

الةب إرسةية ةةو  التوا ة  الةااايض  بيتضةيهة
اب ةيج بعم  ليجهيت التيبعةة ليةوزارة ب ةرورة

ية  ةةةي ييةةةزم ليق ةةةيي ةيةةةب البيينةةةيت الش صةةة
طنةةة لنهةةراد والتوةيةةة بشةةأأ المميرسةةيت ال ي

.هيمي يتعيق بهذا المجية

1718

1920

قطاع الخا ا  المشرتكة
2022 -منجزات الربع الرابع من 

01 DEC

05 DEC

تعزيز التحول الرقمي

تعزيز التحول الرقمي

تعزيز التحول الرقمي



Classification: Strict  مقيٍد

15 DEC
ير بهةةةاف رهةةةع  سةةةتوى ا تثةةةية الةةةوزارة ل طةةة
الةةةةةوطة إلدارة وحوكمةةةةةة البيينةةةةةيت وحمييةةةةةة
ج البيينةةةةةيت الش صةةةةةية بةةةةةم ب ةةةةةوير النمةةةةةوج

يت  ةةةن التشةةة ييض لونةةةي ا اصو ةةةية البيينةةة
:  ارتة التيلض

ت التقةةةةايي ةيةةةةب سييسةةةةة حمييةةةةة البيينةةةةي• 
يت الش صية بيلموا  ةة  ةع زه ة  المميرسة

.  العيلمية
بنةةةةي  ةةةةةاد  ةةةةن العمييةةةةيت إلدارة البيينةةةةيت • 

الش صةةةةةةةةةةية وحمييتهةةةةةةةةةةي وبوضةةةةةةةةةةي  ا دوار 
:والمسؤولييت و نهي

  ةمييةةةةةةةة إدارة التعي ةةةةةةة   ةةةةةةةع بسةةةةةةةري
.البيينيت

 ةميية إدارة حقول ز قي  البيينيت.
م  ةميية إدارة ال صو ةية حسة  التصة

.واته اض 
بنةةةةةةي  سةةةةةةج  زنشةةةةةة ة  عيلجةةةةةةة البيينةةةةةةيت • 

.الش صية
(.DPIA)ت بني  نموجج بقي  زثر حميية البييني• 

ية بهةةةاف  ضةةةميأ حمييةةةة البيينةةةيت الش صةةة
وح ةةة  حقةةةول ز ةةةقيبهي هةةةض كيهةةةة زنظمةةةةة 
ة وب بيقةةةةيت الةةةةوزارة  بةةةةم بقيةةةة  زثةةةةر حمييةةةة

لت بيةةق ةرهةةيأ المسةةتهاف (DPIA)البيينةةيت 
ة إطرت ةةه الشةةهر القةةيدم ونةةتا ةةةن جلةة   ي مةة
بيلم ةةةةيطر الةةةةت  ةةةةا بقةةةةاط ةنةةةةا  عيلجةةةةة 
البيينةةةةةةيت الش صةةةةةةية والقيةةةةةةوة الم يةةةةةةو 

يطر زو بن يذهي ليت  يف  ن حةاة بية  الم ة
.بجنبهي

26 DEC

يةيح بققيقةي  لمعةييري ا  ةم المتقةاة  هةض الق
ع  هقةةةا بةةةم  رهةةة( البيينةةةيت الم توحةةةة )العيشةةةر 

70حجةةةةم  جموةةةةةة البيينةةةةيت المنشةةةةورة الةةةةب 
ينةةيت  جموةةةة وجلةة  ةةةو البوابةةة الوطنيةةة ليبي

ة الم توحةةةةة  وجلةةةة  إيمينةةةةي بمبةةةةاز الشةةةةة يهي
و مةةةةةةة  بةةةةةةةوهري البيينةةةةةةةيت ب ةةةةةةةرض بشةةةةةةةجيع 

 ياين المشةةيركة اإلل  ونيةةة و لةةتم ن المسةةت
. ن اتست يدة  ن البيينيت المتوهرة

م 2022بم بققيةق  سةتهاف ال ة ة  ةن ةةيم 
التعي ةةةةةة   ةةةةةةع)لمؤشةةةةةةر ا دا  اتسةةةةةة ابيجض 

الةةةةةةذو يمثةةةةةة  نسةةةةةةبة ( الشةةةةةة يوى الميليةةةةةةة
ي الشةةة يوى الميليةةةة الةةةت بةةةم التعي ةةة   عهةةة

يةةةوم  ةةةن إممةةةيلض ةةةةاد الشةةة يوى 60اةةةرتة 
ليتعي ةة  % 99.8حقةةق الونةةي ا نسةةبة . الميليةةة

 ةةةةةةةةع الشةةةةةةةة يوى الميليةةةةةةةةة، زو زأ  عظةةةةةةةةم 
بم التعي    عهةي( ش وى1,478,121)الش يوى 

اةةةةةرتة المةةةةةاة الز نيةةةةةة المقةةةةةادة، حيةةةةةي زأ 
سيسةةةهم % 100 سةةتهاف هةةةذا المؤشةةر هةةةو 

ع هذا المنجةز إلةب بقسةين ك ةي ة التعي ة   ة
رة الشةةة يوى الميليةةةة الةةةذو يةةةرببا  ةةةع  بةةةيد

.حسي  المواطن التش ييض

2122

2324

قطاع الخا ا  المشرتكة
2022 -منجزات الربع الرابع من 

28 DEC
31 DEC

تعزيز التحول الرقمي
تعزيز التحول الرقمي

تعزيز التحول الرقمي
تعزيز التحول الرقمي



Classification: Strict  مقيٍد

31 DEC
بةةةةم بققيةةةةق  سةةةةتهاف ال ةةةة ة  ةةةةن ةةةةةيم 

عي ةة  الت)م لمؤشةةر ا دا  اتسةة ابيجض 2022
بة الةةذو يمثةة  نسةة(  ةةع اة اضةةيت ا هييةةة

عهةةي اة اضةةيت ا هييةةة الةةت بةةم التعي ةة   
يةةوم  ةةن إممةةيلض ةةةاد اة اضةةيت 60اةةرتة 
ليتعي ة  % 100حقةق الونةي ا نسةبة . ا هيية

 ةةةةةةع اة اضةةةةةةةيت ا هييةةةةةةة، زو زأ مميةةةةةةةع 
بةةم التعي ةة  ( اةةة اض231,054)اتة اضةةيت 

 عهي اةرتة المةاة الز نيةة المقةادة، حيةي
% 100زأ  ستهاف هةذا المؤشةر لشةهر هةو 
ي ة سيسةةهم هةةذا المنجةةز إلةةب بقسةةين ك ةة
ببا التعي    ع اة اضيت ا هيية الةذو يةر
. ع  بيدرة حسي  المواطن التش ييض

م 2022بم بققيةق  سةتهاف ال ة ة  ةن ةةيم 
ن يةةةةذ اتلةةةة ام بت)لمؤشةةةةر ا دا  اتسةةةة ابيجض 

ذو الةة( نشةر  قتةوى ل ة  ةمييةة دهةع شةهرية
يةةاا  يمثةة  نسةةبة اتلةة ام بيلنشةةر ةةةن  وةةةا إ

 بيةةةةةةةح الةةةةةةةاةم ليمسةةةةةةةت ياين وب ي ةةةةةةةةي 
% 100حقةق الونةي ا نسةبة. الاهعيت الشةهرية

ن  ةةةةن لرتلةةةة ام بيلنشةةةةر لجميةةةةع المسةةةةت ياي
الةةةاةم المقةةةام  ةةةن اةةةرتة برنةةةي ا حسةةةي  
المةةواطن، حيةةي زأ  سةةتهاف هةةذا المؤشةةر 

سيسةةةهم هةةةذا المنجةةةز إلةةةب زيةةةيدة % 100هةةةو 
 ستوى الوةض ةةن برنةي ا حسةي  المةواطن
الةةةذو يةةةرببا  ةةةع  بةةةيدرة حسةةةي  المةةةواطن 

.التش ييض

31 DEC

ؤشةةر بةةم بققيةةق وبجةةيوز  سةةتهاف ال ةة ة لم
 ةةةةةةةاى الو ةةةةةةةوة ةيةةةةةةةب )ا دا  اتسةةةةةةة ابيجض 

لةةذو ا(  نصةةيت التوا ةة  اتمتمةةيةض ليونةةي ا
ق حقةة. يمثةة   ةةاى الظهةةور اإلةرت ةةض ليونةةي ا

 ييةةةوأ  شةةةيهاة ةيةةةب  نصةةةيت 144الونةةةي ا 
  ستهاف ال

ً
 ة ة التوا   اتمتميةض  تجيوزا

ز  ييةةوأ  شةةيهاة، ويعةود سةةب  بجةةيو57وهةو 
المسةةةةةةتهاف السةةةةةةنوو ليمؤشةةةةةةر إلةةةةةةب ا ثةةةةةةر 
اإلةرت ةةةةض النةةةةيبا ةةةةةن ا  ةةةةر المي ةةةةض ال ةةةةريم

 ةةام كمةةي ي. بإةةةيدة هةةت  التسةةجي  بيلونةةي ا
ا هذا المنجز زيةيدة  سةتوى الةوةض ةةن برنةي 
حسةةةةي  المةةةةواطن الةةةةذو يةةةةرببا  ةةةةع  بةةةةيدرة 

.حسي  المواطن التش ييض

2526

2728

قطاع الخا ا  المشرتكة
2022 -منجزات الربع الرابع من 

31 DEC

تعزيز التحول الرقمي

تعزيز التحول الرقمي

تعزيز التحول الرقمي

بة تحقيق المستوى األمثل في في تجر
العميل وتعزيز الصورة الذهنية

14 DEC
اطةةةرتل المسةةةير هةةةض نظةةةيم اا ةةةة العمةةةرت  
او , الموحةةةا هةةةض الصةةة قة الذابيةةةة ليعميةةة 

ةةةةةةةن طريةةةةةةق المسةةةةةةتوى ا وة لمةةةةةةوك ض 
د   يب  العم  وهذا المسير يقي   ن ةا
ه المةةرامعين وسةةهولة اإلمةةرا ات برهةةع كيهةة

.المسوغيت



Classification: Strict  مقيٍد

بة تحقيق المستوى األمثل في في تجر
العميل وتعزيز الصورة الذهنية

20 OCT
ة تحقيق المستوى األمثل في في تجرب

العميل وتعزيز الصورة الذهنية
باشةةةةةةةةين ورل ةمةةةةةةةة   لمعيلجةةةةةةةةة 
  بقةةاييت العمةة  الةةت بوامةةه   يبةة

ال ةةةةةميأ اتمتمةةةةةيةض  هةةةةةض نظةةةةةةيم 
ي  ال ميأ الم ور برةيية سعيدة وك
  الوزارة لي ا يت المسةيناة وال ةرو

 ةن 50و ا شةيرق هةض الورشةة ةةاد 
 ةةةةارا  و ةةةةايرات   يبةةةة  ال ةةةةميأ 
اتمتمةةةةيةض ةيةةةةب  سةةةةتوى  نةةةةيطق 

.و قيهظيت الممي ة

إطةةةةرتل  شةةةةرو  بةةةةاري  العةةةةي يين بةةةةيل رو   
اتوا يةةةةة لرهةةةةع  ال  ةةةةي ة وبوليةةةةا ردود هعةةةة 

اهيةةةةة اسةةةة ابيجية واسةةةةتجيبيت سةةةةريعة واح 
  ليتصةةاو لنز ةةيت ال ير ةةة  ةةن اةةرتة بأهيةة
ات هرل  اربة إلدارة ا ز يت بيسةت اام ا دو
رهةةع العيميةةة والعمييةةة  واإلداريةةة الم تي ةةة و
اةم  سةةةتوى اتسةةةتجيبة لةةةايهم لتقةةةايم الةةة

والمسةةةةةيناة لمةةةةةن يعةةةةةينض  ةةةةةن المشةةةةة رتت 
 
ً
 بمةةةةي واتضةةةة رابيت الن سةةةةية ا كةةةة  انتشةةةةيرا

يققةةةةةةةق اتدارة ال يةيةةةةةةةة لنز ةةةةةةةيت ال ير ةةةةةةةة 
وي ةةةمن اتسةةةتجيبة اآل نةةةة ،  ةةةن اةةةرتة ورل
ةمةةةةةة  وهرضةةةةةةييت  تنوةةةةةةةة ليتعي ةةةةةة   ةةةةةةع 
، سةةةةينيريوهيت بقةةةةيكض ا ز ةةةةيت الم تي ةةةةة
وجلةةةة   ةةةةن اةةةةرتة شةةةةري ين  ن ةةةةذين وهةةةةم 

 ركةةةةةةز ال بةةةةةةري اإلدارو ليتةةةةةةاري  و  المركةةةةةةز )
صةةوة ، بةم ح(الةوطة لتعزيةز الصةقة الن سةية 

مميةةةةةع المتةةةةةاربين ةيةةةةةب شةةةةةهيدة الونةةةةةي ا
الن سةةةةةض المت صةةةةة  هةةةةةةض التعي ةةةةة   ةةةةةةع 
اتز ةةةةةيت الن سةةةةةية ةيةةةةةب ومةةةةةه ال صةةةةةوم 

 تار  و تاربةة  ةن 70واستهاف المشرو  
 ةةةارا  و سةةةةيةاو الةةةةاور وال ةةةةرو  اإليوا يةةةةة 
ة وجلةةةةة  ةيةةةةةب  جمةةةةةوةتين بةةةةةاريبيتين اةةةةةرت

.اسبوةين

06 NOV

إطةةةرتل المبةةةيدرات القيويةةةة بهةةةاف إلةةةب ايةةةق
حةةةةراق  جتمعةةةةض هةةةةض المن قةةةةة بسةةةةتهاف 
المسةةةةت ياين  ةةةةن اةةةةا يت الةةةةوزارة وزهةةةةراد 
المجتمةةع  ةةن زبنةةي  المن قةةة ةةةاد المةةذكرات

 ةةةةةذكرات 10المو ةةةةةة هةةةةةض ح ةةةةة  التاشةةةةةين 
موارد الوني ا اطيق برةيية  عيلض ني   وزير ال
يةةةةةةةةة البشةةةةةةةةرية والتنميةةةةةةةةة اتمتميةيةةةةةةةةة ليتنم

اتمتميةيةةةةةة وبق ةةةةةور سةةةةةعيدة وكيةةةةة  إ ةةةةةيرة 
 ن قةةةةةةة الجةةةةةةوف وسةةةةةةعيدة وكيةةةةةة  الةةةةةةوزارة 

.لي ا يت المسيناة وال رو 

2930

31

قطاع الخا ا  المشرتكة
2022 -منجزات الربع الرابع من 

ة تحقيق المستوى األمثل في في تجرب
العميل وتعزيز الصورة الذهنية

09 NOV

ة تحقيق المستوى األمثل في في تجرب
العميل وتعزيز الصورة الذهنية

10 NOV
  بةةةاري   نسةةةوبض وحةةةاات الت ةةةو  ب ةةةرو
الةةوزارة ةيةةب  نصةةة العمةة  الت ةةوةض بعةةا
كين التقةةايي والت ةةوير  وبيةةح ةةةاد المشةةير

. شيرق و شيركة55

32



Classification: Strict  مقيٍد

33

3536

قطاع الخا ا  المشرتكة
2022 -منجزات الربع الرابع من 

34

تحقيق كفاءة اإلنفاق 
وتعزيز اإلرادات

هةرو  الةوزارة بم ةقا ةاد ورل ةم  لجميةع
هةض ةن الشرا  المبيشر ةن آليةة رهةع اتحتيةيج

و نصة اةتميدgrpنظيم 

15 DEC

تحقيق كفاءة اإلنفاق 
وتعزيز اإلرادات

03 NOV
 و ةةةع  ةةةن 138اتنتهةةةي   ةةةن حصةةةر ز ةةةوة  

 و ع وهةو احةا  ت يبةيت اةةااد 302ا   
القةةةةوا م الميليةةةةةة ليةةةةوزارة ليعةةةةةيم المةةةةةيلض 

.م2022

اتنتهةةةةةةي   ةةةةةةن  شةةةةةةرو  بةةةةةةا يق و رامعةةةةةةة 
بةةض المصةةروهيت ال ي ةةة بةةيلوزارة بتمويةة  جا
عينة وبجهةةود  ةةوك ض الةةوزارة ولةةم يةةمت اتسةةت
  وةييةةه بشةةري  اسةة ابيجض لتن يةةذ المشةةرو

 ا بم دراسةة زومةه الصةرف لجميةع بنةود وبةرا
الةةةةوزارة وبو يةةةةع اب ي يةةةةيت  سةةةةتوى اا ةةةةة

ييسيهم لتن يذ المست يصيت الميلية وهو  
.اي ي بتقسين  ؤشر ادا  الم يلبيت

تحقيق كفاءة اإلنفاق 
وتعزيز اإلرادات

13 DEC

تحقيق كفاءة اإلنفاق 
وتعزيز اإلرادات

28 DEC
هةع  شرو  اسة ابيجض ليةوزارة  بهةاف ر115إةتميد 

ك ةةةي ة اتن ةةةيل بجهةةةود  يةةةيدات وكيلةةةة ال ةةةا يت
.المسيناة وال رو 



Classification: Strict  مقيٍد

تحقيق كفاءة اإلنفاق 
وتعزيز اإلرادات

ضةةةةةةةمن إنجةةةةةةةيزات وزارة المةةةةةةةوارد البشةةةةةةةرية 
عي ةة والتنمية اتمتميةية و ن ارتة اإلدارة ال

اة ليمشةةةةيريع الهناسةةةةية بيلوكيلةةةةة المسةةةةية
ليشةةةةةةؤوأ ال نيةةةةةةة بةةةةةةم اةتمةةةةةةيد المق ظةةةةةةة 

ة ، وبةةم ال مسةةية ليمشةةيريع اإلنشةةي ية بةةيلوزار
ع ليعةةيم البةا  بت عييهةةي  نةةذ باايةة الربةةع الرابةة

م وسةةةةةةةيمت بقةةةةةةةايثهي 2022المةةةةةةةيلض القةةةةةةةيلض 
و رامعتهةةةي بشةةة   ربعةةةض ، وبةةةذل  ز ةةةبقف
الةةوزارة  ةةن زوا ةة  الةةوزارات الةةت إنتهةةف  ةةن
 رامعةةةةةةة المشةةةةةةيريع الرزسةةةةةةميلية واةتمةةةةةةيد 
دهةةي المق ظةةة ال مسةةية والةةت يهةةاف اةتمي

بققيةةةةةةق ك ةةةةةةي ة اإلن ةةةةةةيل واإلربقةةةةةةي  بجةةةةةةودة 
يت المشروةيت اإلنشي ية ضمن ا ةة وبومهة
ي ية الوزارة واتربقي  باراسيت المشيريع اإلنش
ي التنمويةةةةةةةة واإلسةةةةةةة ابيجية ليةةةةةةةوزارة بقيةةةةةةة
 ةةةة بتمةةةيل بيةةة  المشةةةيريع  ةةةع رؤيةةةة الممي

ا وبققيةةةةق التةةةةوازأ ا  ثةةةة  بةةةةين ال وا ةةةة2030
م والت ي ةةةةة والم ةةةةيطر وبتظةةةةيهر الجهةةةةود بةةةة

.إكتمية اةتميد وب وير المق ظة

15 OCT 3738

39
40

قطاع الخا ا  المشرتكة
2022 -منجزات الربع الرابع من 

تحقيق كفاءة اإلنفاق 
وتعزيز اإلرادات

بةةةةةاري   ةةةةةوك ين اإلدارة العي ةةةةةة ليشةةةةةؤوأ 
يم الميليةةةة ةيةةةب بسةةةةجي  المعةةةي رتت بيلنظةةةة

المةةيلض ةيةةةب زسةةةيح اتسةةةتققيل المقيسةةة 
اورات وبم جل  بجهود جابية بيإلضيهة الب الة

التعيونيةةةةةةةة  ةةةةةةةن  بةةةةةةة   ركةةةةةةةز اتسةةةةةةةتققيل 
  اكة  المقيس  بوزارة الميلية حيي بم باري

 وكف وحصوة احا الموك يت ةيةب 30 ن 
ت المراكةةز اتولةةب ةيةةب  سةةتوى مميةةع الجهةةي
هةةةةة الق و يةةةةة هةةةةض اتاتبةةةةيرات لتقيةةةة   عر

7000وةييةةه بةةم بسةةجي  اكةة   ةةن , الموكةةف 
ةمييةةةة  قيسةةةبية ةيةةةةب اسةةةيح اتسةةةةتققيل
ارتة  اة شهرين هقا وهو  ةي يسةيةا ةيةب
بقةةةةةةةايم القةةةةةةةوا م الميليةةةةةةةة ةيةةةةةةةب اسةةةةةةةيح 

.اتستققيل المقيس 

28 DEC

نميةةة برةييةةة  عةةيلض وزيةةر المةةوارد البشةةرية والت
اتمتميةيةةةةة المهنةةةةاح زحمةةةةا بةةةةن سةةةةييميأ 

 و تاربةةة ةيةةب 58الرامقةةض بةةم ب ةةريا 
ً
 تةةاربي

، (وكةةةرت   سةةةيةاين،  ةةةايرو ةمةةةوم) سةةةتوى 
بيلتعةةيوأ  HRSD Elite ةةن برنةةي ا القيةةيدات 

(.Harvard Business School) ع  عها  

تحسين تجربة الموظف 
والرتكزي على رضا الموظفين

31 DEC

تحسين تجربة الموظف 
والرتكزي على رضا الموظفين

30 NOV
يوكية بن يةذ ةةاد  ةةن الةوا ا ال نيةة والسةة

.لمنسوبض الوزارة



Classification: Strict  مقيٍد

تحسين تجربة الموظف والرتكزي 
على رضا الموظفين

27 OCT
إ ي ةةةةة  يتقيةةةةيت بو ةةةةي   ةةةةوت المةةةةوارد
   البشةةةةةرية  لمةةةةةوك ض ال ةةةةةرو   واتسةةةةةتمي

قةةة  ن ) ليمةةوك ين و عرهةةة احتييمةةيبهم 
(. ن قة البيحة –حي   

بهةةةةةةاف إطةةةةةةرتل ال  ةةةةةةة الشةةةةةةي ية لتققيةةةةةةق 
 سةةةةةةتهاهيت الةةةةةةوزارة هةةةةةةض مةةةةةةذ  و بنةةةةةةي  و 

ب ةوير اتحت يي بيل  ي ات  ن اةرتة بصةم  و
 شةةةةرو  بأهيةةةة ) بةةةةرا ا بوكيةةةةف ال ةةةةريجين 

نةةة بةةم القصةةوة ةيةةب  واهقةةة لج(المتمةةئين
وكي ةةة  لونةةي ا  90اتسةةتثني   ةةن التوكيةةف بةةة

ييت بيهيةةة  المتمةةةئين و بةةةم  وا مةةةة المسةةةم
و الوكي ية واةتميدهةي   ةع ز ةقي  المعةيلض

.الوكرت  بمي يي  اتحتييج القيلض

اطةةةةرتل  شةةةةرو  بةةةةاري  القيةةةةيدات  سةةةةتوى 
.وكرت   سيةاين و ارا  ةموم

41

4344

قطاع الخا ا  المشرتكة
2022 -منجزات الربع الرابع من 

تحسين تجربة الموظف والرتكزي
على رضا الموظفين

تحسين تجربة الموظف والرتكزي 
على رضا الموظفين

31 OCT
31 OCT

إطةةةرتل  شةةةرو  برشةةةيا ك ةةةي ة ال ي ةةةة الةةةذو 
ض يهةةةاف الةةةب ب  ةةةيض اسةةةتهرتق ال ي ةةةة  هةةة

وزارة المةةةةةوارد البشةةةةةرية  ونشةةةةةر الةةةةةوةض بةةةةةين 
.الموك ين

تحسين تجربة الموظف 
والرتكزي على رضا الموظفين

30 OCT42



Classification: Strict  مقيٍد

تحسين تجربة الموظف 
والرتكزي على رضا الموظفين

31 OCT
تحسين تجربة الموظف 

والرتكزي على رضا الموظفين
ا ي ةةةف وكيلةةةة المةةةوارد البشةةةرية ةةةةاد  ةةةن 

اهية هض الوا ا التاريبية  ليشهيدات اتح 
السةةرت ة ، PMPإدارة المشةةيريع اتح اهيةةة 

هجيةة والصقة المهنية، إدارة المشيريع بمن
 قةةةة ف ، EFQMزمييةةةة  ، المقةةةة  العةةةةيم 

ة الةةب اتهةةااف والنتةةي ا المعتمةةا، بيإلضةةيه
قةةوة برنةةي ا اح اهةةض لمنسةةوبض وكيلةةة الت

حيةي بيةةح  ISTQB Foundation Levelالر مةض 
دورة و بةةم 1062ةةةاد الشةةهيدات اتح اهيةةه 

21048 وكف  ن ا   92772باري  
% 5م 2022و ةةةا بةةةم بجةةةيوز  سةةةتهاف ةةةةيم 

%  .5.5وبم بققيق نسبة 

الت ةةةوير  ةةةن اا ةةةة التسةةةجي  ةيةةةب بةةةرا ا
. عها اإلدارة العي ة ةيب نظيم  وارد

31 OCT

 عيلجةةةةةة التقيطعةةةةةيت هةةةةةض إمةةةةةرا ات  ةةةةةرف 
رةة اتسةتققي يت لتققيةةق اةيةةب نسةةبة هةةض سةة
ة اإلنجةةيز وجلةة  بهةةاف  اا ةةة  نسةةوبض الةةوزار
لتيلضبصرف المستققيت الميلية ةيب النقو ا

انهةةةةةةي  إمةةةةةةرا ات طيبةةةةةةيت  ةةةةةةرف مميةةةةةةع •
روابةة ، )م 2022اسةةتققي يت شةةهر اكتةةوبر 

(  باتت،   يهنيت
انجةةةةةيز مميةةةةةع ال يبةةةةةيت واتست سةةةةةيرات •

ض الواردة لرتدارة بيتيمي  و نصة اا يب
اةااد اتهيدة ةيب مميع الم يطبيت•
صةرف اتستمرار بيلعم  ةيب ب وير آلية ال•

.بنظيم  وارد بيل ا ة الذابية 

4546

47

قطاع الخا ا  المشرتكة
2022 -منجزات الربع الرابع من 

تحسين تجربة الموظف 
والرتكزي على رضا الموظفين

31 OCT

ض بقسةةةةةين مةةةةةودة البينةةةةةة الاااييةةةةةة ليمبةةةةةين
الاااييةةةةةة ليةةةةةوزارة لنيةةةةة  واستقسةةةةةيأ رضةةةةةي 

.العمي 

تحسين تجربة الموظف 
والرتكزي على رضا الموظفين

15 DEC 48



Classification: Strict  مقيٍد

تحسين تجربة الموظف 
والرتكزي على رضا الموظفين

30 NOV

تحسين تجربة الموظف 
والرتكزي على رضا الموظفين

ي العمةة  ةيةةب اةةةااد  ق ةةر ال  يةةيت العييةة
( 12-11-10)ةيةةب  نصةةة  سةةير ليمرابةة   ةةن 

وكي ةةة ليم يضةةية وبةةم( 159) وطةةر  ةةةاد 
. وكف80بر ية ةاد 

ة العم  ةيب  رامعه و اةتميد طيبيت اتةمي
سسةةض الت وةيةةة والتةةو  بيلةةام والتمةةئ المؤ

بيل ةةةا يت الذابيةةةة هةةةض نظةةةيم  ةةةوارد لعةةةاد 
.طي ( 5200)

30 NOV

 ي ةةةةةف وكيلةةةةةة المةةةةةوارد البشةةةةةرية بةةةةةإطرتل 
 شةةةرو  ايرطةةةة ال ريةةةق لت ةةةوير و بقسةةةين

.اا يت و إمرا ات الموارد البشرية

4950

51

قطاع الخا ا  المشرتكة
2022 -منجزات الربع الرابع من 

تحسين تجربة الموظف 
والرتكزي على رضا الموظفين

01 NOV

تحسين تجربة الموظف 
والرتكزي على رضا الموظفين

31 DEC
بةةةةم العمةةةة  ةيةةةةب  ق ةةةةر ال  يةةةةيت ةيةةةةب 

ي التيسةةعة همةة) نصةةة  سةةير ليمرابةة   ةةن 
وكي ةة ( 7254)و ا بم طر  اكة   ةن ( دوأ

1892ليم يضةةية وبةةةم بر يةةةة ةةةةاد اكةةة   ةةةن 
. وكف

52



Classification: Strict  مقيٍد

تحسين تجربة الموظف 
والرتكزي على رضا الموظفين

30 NOV

تحسين تجربة الموظف 
والرتكزي على رضا الموظفين

شةةةةةي   ( ب بيةةةةةق  ةةةةةوارد  وبييةةةةة  ) ب ةةةةةوير 
.ةلعميييت الموارد البشرية و الاةم ال 

العمةة  ةيةةب نقةة  وبقةةوير ةةةاد  ةةن الوكةةي ف 
و تيبعتهةةةي  ةةةع وكيلةةةة راح المةةةية البشةةةرو
 مثيةةةةةة بةةةةةيإلدارة العي ةةةةةة لتصةةةةةنيف وبقيةةةةة 

.يتالوكي ف وجل  دةمي لمستققين ال  ي

14 DEC

ضةةةةةمن بققيةةةةةق   سةةةةةتهاهيت الةةةةةوزارة هةةةةةض 
رضةةي بقسةةين بجربةةة الموكةةف و ال كةةئ ةيةةب

48المةةةةةةةةةةةةةوك ين بةةةةةةةةةةةةةم ب ييةةةةةةةةةةةةةف ةةةةةةةةةةةةةةاد
 وك ةةة اةةرتة شةةهر نةةوهمو بهةةاف/ وكةةف

رتة سةةا اتحتييمةةيت الوكي يةةة بةةيلوزارة  ةةن اةة
نة التةةاوير الةةااايض حيةةي اأ  سةةتهاف السةة

و ةا %  7.6وبم بققيقة بنسةبة % 7م 2022لعيم 
ن و بم است مية العم  و البقي ةن  ةوك ي

بةةةةوميههم لسةةةةا اتحتيةةةةيج ةيةةةةب المؤشةةةةر و
.م2022بققيق المستهاهيت  ةيم 

5354

56

قطاع الخا ا  المشرتكة
2022 -منجزات الربع الرابع من 

تحسين تجربة الموظف 
والرتكزي على رضا الموظفين

30 NOV ير بقةةايي الةةالي  اإلرشةةيدو ليموكةةف والمةةا
.وة سه ةيب نظيم ا دا 

تحسين تجربة الموظف 
والرتكزي على رضا الموظفين

29 NOV55



Classification: Strict  مقيٍد

يعةيم بم اتنتهي   ن بةاري  القيةيدات المقةرر ل
وبققيةةةةةق  سةةةةةتهاف اةةةةةةم % 80بنسةةةةةبة 2022
و اسةةةت مية  راحةةةة  العمةةةة  ةيةةةةب % 80م 2022

هةةةض % 100المشةةةرو  لتةةةاري  القيةةةيدات بنسةةةبة 
.2023ةيم 

57

قطاع الخا ا  المشرتكة
2022 -منجزات الربع الرابع من 

تحسين تجربة الموظف 
نوالرتكزي على رضا الموظفي

30 NOV



Classification: Strict  مقيٍد

الخاتمة 

ةيةةب حر ةةني هةةض وزارة المةةوارد البشةةرية والتنميةةة اتمتميةيةةة
يةةب بةةوهري بققيةةق  سةةتهاهيبني والةةت بةةنع   بشةة    بيشةةر ة

سةين المزيا  ن ال ا يت ليمست ياين  ن برا ا الةوزارة وبق
لعمة  هةض القي م  نهي واتستمرار هض نها ال كئ ةيب ب وير ا

ض الق يةين العيم وال يم وزييدة  م نةيت الق ةي  غةري الربقة
هولة لمسيةابه ةيب النمو والت ور وبق ئ الق يةيت ةيةب سة

 ميرسةةةةة ا ةمةةةةية وبقسةةةةين ال ةةةةا يت وبسةةةةريع اإلمةةةةرا ات 
ه آ يةةين زأ ي يةة . وب عيةة  التوا ةة  المجتمعةةض  ةةع الةةوزارة

هةةذ  الجهةةود بةةيلتوهيق، وزأ يجعةة  كةة  هةةذ  المنجةةزات هةةض
 يايهي سبي  بققيق زه   اا يت ل يهة ةمرت  الوزارة و  ست

.والجهيت الت بقع بقف إشراههي
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