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الجزء األول: ت
المقدمة وملخص األداء



تقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 يهدف تقرير قياس أداء األجهزة العامة والذي سينشر بشكل ربع سنوي
 للعموم إلى توفير صورة عامة عن أداء الجهات الحكومية. ويشمل هذا

 التقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية بحيث يشرح مدى تحقق
 األهداف االستراتيجية للجهة وحالة مؤشرات األداء ومدى تقدم المبادرات.

ص

األهداف االستراتيجية     

حالة مؤشرات األداء الرئيسية

حالة المبادرات

7

مقدمة

أهم عناصر التقرير



تقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية

910

األهداف االستراتيجية: هي األهداف االستراتيجية التي التزمت الجهة بتحقيقها ويتم قياسها من 
خالل مؤشرات األداء الرئيسية.

االرتباط بأهداف رؤية 2030: يوضح ارتباط األهداف االستراتيجية للجهة بأهداف رؤية 2030 ودور 
الجهة في المساهمة لتحقيق رؤية 2030.

مؤشرات األداء الرئيسية: مقاييس ُتظهر أداء الجهة في تحقيق أهدافها االستراتيجية.
القيمة الفعلية: النتيجة الفعلية التي تم تحقيقها لمؤشر األداء الرئيسي بنهاية فترة القياس.

القيمة المستهدفة: النتيجة المرجو تحقيقها لمؤشر األداء الرئيسي بنهاية فترة القياس المحددة.
تكرار القياس: توضح دورية قياس وجمع بيانات المؤشر ومستهدفاته وتكون إما ربع سنوية أو نصف 

سنوية أو سنوية.
فترة القياس: توضح آخر فترة تم فيها قياس القيمة الفعلية.

اتجاه المؤشر: يوضح حالة المؤشر من حيث التقدم أو التراجع وذلك بمقارنة القيمة الفعلية لفترة 
القياس بالقيمة الفعلية السابقة للمؤشر.

مؤشر ممتثل: يعتبر مؤشر األداء “ممتثل” عند اكتمال عناصر بطاقة المؤشر وتحقيقها لمعايير 
الجودة المتعلقة بـ :معادلة المؤشر، مصدر البيانات، وحدة قياس المؤشر، المستهدفات.

مؤشر موثق: يعتبر مؤشر األداء “موثق” في حال استقبال وثائق داعمة مقبولة من “أداء” من 
نفس المصدر المتفق عليه في بطاقة مؤشر األداء لجميع القيم الفعلية بما في ذلك قيم خط 

األساس.
المبادرات: برامج ذات مدد وميزانيات محّددة تقوم األجهزة العامة بتطبيقها سعيًا لتحقيق أهدافها 

االستراتيجية.
الميزانية: التكاليف االجمالية الكلية التقديرية المعتمدة للمبادرة لخمس أعوام مالية بدءا من عام 

1437/1438هـ.
% االكتمال الفعلية: نسبة االنجاز والتقدم الفعلية للمبادرة.

%االكتمال حسب الخطة: نسبة اإلنجاز والتقدم المخططة للمبادرة وفق الخطة الزمنية المحددة.
حالة التحقق: نتيجة عملية مراجعة وثائق المبادرة إلثبات صحة نسبة االكتمال الفعلية وتأخذ حالتين: 
)تم( تمت مراجعة وثائق المبادرة وتم إثبات صحة نسبة االكتمال الفعلية، و)لم يتم( لم يتم إرسال 

بعض أو كل الوثائق المطلوبة للمراجعة.

.

القيم الفعلية الحالية للمؤشرات يتم مقارنتها مع القيم السابقة وتأخذ إحدى ثالث حاالت:
 تزايد – تناقص – ثبات

طبيعة المؤشرات تنقسم إلى:
مؤشرات ذات قطبية موجبة:

من األفضل أن تزيد قيمة المؤشر مثل )دخل المواطن – رضى المواطن(
مؤشرات ذات قطبية سالبة:

من األفضل أن تقل قيمة المؤشر مثل )فترة االنتظار – عدد الحوادث(

لذلك هناك ستة حاالت التجاه المؤشر، يمكن التعبير عنها كالتالي:

شرح اتجاه المؤشرمصطلحات هامة لقراءة التقرير

.

القيمة ثابتة أو غير متاحة القيمة تتناقص القيمة تتزايد

موجبة
قطبية 
المؤشر

سالبة



تقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية

االرتباط بأهداف رؤية 2030 الهدف االستراتيجي

- االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين
- تطوير الحكومة اإللكترونية

- تحسين إنتاجية موظفي الحكومة
رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة 1

- زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل 
- تمكين اندماج ذوي اإلعاقة في سوق العمل  خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة 2

- تعزيز اهتمام الشركات على استدامة االقتصاد الوطني
- تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل 

- زيادة مساهمة المنشأت الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد 
توفير فرص عمل الئقة للمواطنين 3

- تعزيز وتمكين التخطيط المالي )التقاعد، واالدخار، وما إلى ذلك(ا
- تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية

 ااتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق اثر اعمق )الحصول على
ااالتمويل، والمواهب، والمعرفة، وما إلى ذلك(ا

توسيع القطاع وتوجيهه للعمل في مجاالت التنمية 4

- تشجيع العمل التطوعي
- تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية  تمكين العمل التطوعي 5

  ااتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق )الحصول على
ااالتمويل، والمواهب، والمعرفة، وما إلى ذلك(ا

- تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية

 بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي
وحوكمتها 6

 ااتعزيز مشاركة األسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم )بما في
ااذلك التعليم، وتنظيم األسرة، وما إلى ذلك( ا إيجاد منظومة متكاملة للحماية األسرية 7

- االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين
- دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع األعمال

- تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية

 رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز
والدور والمؤسسات 8

- تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل
- تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال

- استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية 

 رفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتالءم
مع احتياجات سوق العمل 9

- إتاحة فرص تملك السكن المالئم لألسر السعودية توجيه الجهود لتأمين السكن المالئم لمستفيدي
الضمان االجتماعي األشد حاجة للسكن 10

- تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال
- زيادة مساهمة األسر المنتجة في االقتصاد

 اابناء رحلة تعليمية متكاملة )مثل: مسارات واضحة وشاملة،
ااوالتوافق متعدد المستويات(ا

تحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين
للمساعدة إلى منتجين )تمكين( ا 11

تم تحقيقه كليًا

تم تحقيقه جزئيًا

لم يتم تحقيقه

لم يتم قياسه لعدم توفر قيمة فعلية
أو مستهدفة 

 حالة مؤشرات األداء الرئيسية

 األهداف االستراتيجية
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11

6

5

9

 مؤشرات األداء الرئيسية

31

على المسار

متأخرة عن المسار

متأخرة جدًا عن المسار

ال يوجد تقييم

حالة مسار المبادرات

15

6

6
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المبادرات

59

1112

ملخص األهداف االستراتيجيةملخص األداء

-

-

-

-



الجزء الثاني: ت
األهداف االستراتيجية



تقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 ت                                تم تحقيقه كليًا                تم تحقيقه جزئيًا                 لم يتم تحقيقه                 لم يتم قياسه لعدم توفر قيمة فعلية أو مستهدفة  

ممتثل التوجه  فترة
القياس

 تكرار
القياس

مستهدف
 2020

 القيمة
المستهدفة

 القيمة
الفعلية

 حالة
المؤشر مؤشرات األداء الرئيسية

نعم
الربع
األول
2017

ربع  سنوي %94 %58 %56.32
 نسبة الخدمات المؤتمتة في

 الوزارة )مسار العمل( الموجهة
إلى القطاع الخاص

 adaa.gov.sa/entity/MLSD لمزيد من المعلومات حول الفترة الزمنية لتوفر القيم الفعلية أو المستهدفة يرجى زيارة موقع أداء*

1516

 ت                                على المسار                   متأخرة عن المسار               متأخرة جدًا عن المسار                 اليوجد تقييم  

حالة التحقق % االكتمال
 حسب الخطة

% االكتمال
 الفعلية

بدأت/
لم تبدأ

الميزانية
حالة المبادرة ا )ألف ريال(ا المبادرات

لم يتم %58 %52 بدأت 72,661  التحول الرقمي في وزارة العمل
والتنمية االجتماعية

** جاري العمل على جمع البيانات من الجهات
*** ال يمكن التحقق من حالة المبادرة وذلك لعدم البدء بالتنفيذ

الهدف االستراتيجي األول
مؤشرات األداء الرئيسية  

الهدف االستراتيجي األول
المبادرات  

الهدف االستراتيجي: رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة

االرتباط برؤية 2030: - االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين 
- تطوير الحكومة اإللكترونية

- تحسين إنتاجية موظفي الحكومة



تقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 ت                                تم تحقيقه كليًا                تم تحقيقه جزئيًا                 لم يتم تحقيقه                 لم يتم قياسه لعدم توفر قيمة فعلية أو مستهدفة  

ممتثل التوجه  فترة
القياس

 تكرار
القياس

مستهدف
 2020

 القيمة
المستهدفة

 القيمة
الفعلية

 حالة
المؤشر مؤشرات األداء الرئيسية

نعم
 النصف
الثاني
 2016

 نصف
سنوي

%50 * *
 نسبة إقبال السعوديين على

العمل في القطاع الخاص

ال
الربع
الرابع 
 2016

ربع سنوي %80 %50 %56.79
 نسبة االمتثال بنظام

حماية األجور

ال
الربع
 الرابع 
2016

 ربع
سنوي

%80 * %0
 نسبة المنشآت الممتثلة لنظام

السالمة والصحة المهنية

 adaa.gov.sa/entity/MLSD لمزيد من المعلومات حول الفترة الزمنية لتوفر القيم الفعلية أو المستهدفة يرجى زيارة موقع أداء*

1718

 ت                                على المسار                   متأخرة عن المسار               متأخرة جدًا عن المسار                 اليوجد تقييم  

حالة التحقق % االكتمال
 حسب الخطة

% االكتمال
 الفعلية

بدأت/
لم تبدأ

الميزانية
 ا )ألف ريال(ا

 حالة
المبادرة المبادرات

لم يتم %50 %50 بدأت 0
 البرنامج الوطني االستراتيجي

للسالمة والصحة المهنية

لم يتم ** ** بدأت 148,500 برنامج الثقافة العمالية

لم يتم ** ** بدأت 0 تخصيص قطاع التفتيش

لم يتم ** ** بدأت 71,100
 تطوير هيئات تسوية الخالفات

العمالية

لم يتم %35 %12 بدأت 0 نظام إدارة الرواتب

** جاري العمل على جمع البيانات من الجهات
*** ال يمكن التحقق من حالة المبادرة وذلك لعدم البدء بالتنفيذ

الهدف االستراتيجي الثاني
مؤشرات األداء الرئيسية  

الهدف االستراتيجي: خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة
    

االرتباط برؤية 2030: - زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل
- تمكين اندماج ذوي اإلعاقة في سوق العمل 

الهدف االستراتيجي الثاني
المبادرات  



تقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 ت                                تم تحقيقه كليًا                تم تحقيقه جزئيًا                 لم يتم تحقيقه                 لم يتم قياسه لعدم توفر قيمة فعلية أو مستهدفة  

ممتثل التوجه  فترة
القياس

 تكرار
القياس

مستهدف
 2020

 القيمة
المستهدفة

 القيمة
الفعلية

 حالة
المؤشر مؤشرات األداء الرئيسية

نعم
 النصف
الثاني
 2016

نصف
سنوي %28 %23 *

 نسبة النساء السعوديات
 من إجمالي القوى العاملة

السعودية

نعم 2016 سنوي %280 %380 %402
 معدل تكلفة توظيف السعوديين

مقارنة بالوافدين

ال
 الربع
 الرابع
2016

ربع
سنوي

3,008 
 ألف

فرصة
عمل 

1,998
 ألف 
 فرصة
عمل

1,826.52 
ألف

فرصة
عمل

 عدد فرص العمل الالئقة المتاحة
 للسعوديين في القطاع الخاص

)للنساء وللرجال(ا

نعم
 النصف
الثاني
 2016

نصف
سنوي %9 %11.4 %12.3 معدل البطالة للسعوديين

ال
 الربع
 الرابع
2016

ربع
سنوي %50 * *

 نسبة العاملين الذين تم فحصهم
 مهنيا من المستهدفين بالفحص

 adaa.gov.sa/entity/MLSD لمزيد من المعلومات حول الفترة الزمنية لتوفر القيم الفعلية أو المستهدفة يرجى زيارة موقع أداء*

1920

 ت                                على المسار                   متأخرة عن المسار               متأخرة جدًا عن المسار                 اليوجد تقييم  

حالة التحقق % االكتمال
 حسب الخطة

% االكتمال
 الفعلية

بدأت/
لم تبدأ

الميزانية
 ا )ألف ريال(ا

 حالة
المبادرة المبادرات

*** ** ** لم تبدأ 0
 تخفيض الفرق بين تكلفة

السعوديين والوافدين

لم يتم %28 %18 بدأت 0
 التوطين الموجه )اإلنكشاف

المهني(ا

*** ** ** لم تبدأ 0 إنشاء مجالس قطاعية وطنية

*** ** ** لم تبدأ 0
 برنامج توافق لدعم توظيف وعمل

األشخاص ذوي اإلعاقة

لم يتم %100 %30 بدأت 0 تشجيع العمل بالدوام الجزئي

لم يتم ** ** بدأت 34,400
 تطوير اليات االستقدام لالعتماد

على السوق المحلي

لم يتم %80 %75 بدأت 0 تطوير اليات وقنوات التوظيف

لم يتم %100 %91 بدأت 14,000 نطاقات الموزون

لم يتم %100 %97 بدأت 1,175,617
 تشجيع العمل عن بعد والعمل من

المنزل

*** ** ** لم تبدأ 0
 تطوير وتطبيق الفحص المهني

 للتخصصات التقنية والمهنية
المساعدة

*** ** ** لم تبدأ 0
 توفير خدمات رعاية األطفال بأسعار
 مناسبة للنساء العامالت )المرحلة

األولى(ا

** جاري العمل على جمع البيانات من الجهات
*** ال يمكن التحقق من حالة المبادرة وذلك لعدم البدء بالتنفيذ

الهدف االستراتيجي الثالث
مؤشرات األداء الرئيسية  

الهدف االستراتيجي الثالث
المبادرات  

   الهدف االستراتيجي: توفير فرص عمل الئقة للمواطنين

االرتباط برؤية 2030: -تعزيز اهتمام الشركات على استدامة االقتصاد الوطني 
ا- تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل

- زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد
 ا   
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 ت                                تم تحقيقه كليًا                تم تحقيقه جزئيًا                 لم يتم تحقيقه                 لم يتم قياسه لعدم توفر قيمة فعلية أو مستهدفة  

ممتثل التوجه  فترة
القياس

 تكرار
القياس

مستهدف
 2020

 القيمة
المستهدفة

 القيمة
الفعلية

 حالة
المؤشر مؤشرات األداء الرئيسية

نعم 2016 سنوي %51 %27 *
 نسبة اإلنفاق التنموي من

 إجمالي إنفاق منظمات القطاع
غير الربحي

نعم 2016 سنوي
16

مليار
ريال سعودي

4.7
مليار

ريال سعودي
*

 مساهمة القطاع غير الربحي في
 الناتج المحلي اإلجمالي )غير

النفطي( ا

ال 2016 سنوي %44 %29 %29
 نسبة الجمعيات المتخصصة

 التي تدعم األولويات التنموية
في التحول الوطني

ال 2016 سنوي %40 %7 %12.4
 نسبة نمو المنظمات األهلية

 )الجمعيات، والمؤسسات،
واللجان( ا

 adaa.gov.sa/entity/MLSD لمزيد من المعلومات حول الفترة الزمنية لتوفر القيم الفعلية أو المستهدفة يرجى زيارة موقع أداء*

 ت                                على المسار                   متأخرة عن المسار               متأخرة جدًا عن المسار                 اليوجد تقييم  

حالة التحقق % االكتمال
 حسب الخطة

% االكتمال
 الفعلية

بدأت/
لم تبدأ

الميزانية
 ا )ألف ريال(ا

 حالة
المبادرة المبادرات

*** ** ** لم تبدأ 2,000
 تأسيس مؤسستين غير ربحيتين

في مجال الصحة والتعليم

لم يتم %75 %66 بدأت 0
تسهيل إنشاء جمعيات محلية

 أهلية صغيرة لتمكين المشاركة 
المجتمعية )Mini NGO(ا 

*** ** ** لم تبدأ 0
 تنظيم إنشاء مجموعات العمل

)Community Group( االجتماعي

لم يتم ** ** بدأت 237,150
 تنظيم وتمكين العمل االجتماعي

التنموي

لم يتم %20 %8 بدأت 1,161,564
 ابتكار حزم ونماذج استثمارية ذات
 أثر اجتماعي تنفذ  من خالل كيان

غير ربحي

** جاري العمل على جمع البيانات من الجهات
*** ال يمكن التحقق من حالة المبادرة وذلك لعدم البدء بالتنفيذ

الهدف االستراتيجي الرابع
مؤشرات األداء الرئيسية  

الهدف االستراتيجي الرابع
المبادرات  

   الهدف االستراتيجي: توسيع القطاع وتوجيهه للعمل في مجاالت التنمية

 االرتباط برؤية 2030: - تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق )الحصول على التمويل، 
 والمواهب، والمعرفة، وما إلى ذلك(   ا

- تعزيز وتمكين التخطيط المالي )التقاعد، واالدخار، وما إلى ذلك(ا
- تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية



تقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 ت                                تم تحقيقه كليًا                تم تحقيقه جزئيًا                 لم يتم تحقيقه                 لم يتم قياسه لعدم توفر قيمة فعلية أو مستهدفة  

ممتثل التوجه  فترة
القياس

 تكرار
القياس

مستهدف
 2020

 القيمة
المستهدفة

القيمة
الفعلية 

 حالة
المؤشر مؤشرات األداء الرئيسية

نعم 2016 سنوي
450 

مليون
ريال سعوي 

30 
مليون

ريال سعوي

30.7
 مليون ريال

سعودي

 القيمة االقتصادية للتطوع
)بالريال السعودي( ا

نعم 2016 سنوي
300,000 
متطوع

30,000 
متطوع

34,148 
متطوع

 عدد المتطوعين في منظمات
القطاع غير الربحي

 adaa.gov.sa/entity/MLSD لمزيد من المعلومات حول الفترة الزمنية لتوفر القيم الفعلية أو المستهدفة يرجى زيارة موقع أداء*

2324

 ت                                على المسار                   متأخرة عن المسار               متأخرة جدًا عن المسار                 اليوجد تقييم  

حالة التحقق % االكتمال
 حسب الخطة

% االكتمال
 الفعلية

بدأت/
لم تبدأ

الميزانية
 ا )ألف ريال(ا

 حالة
المبادرة المبادرات

*** ** ** لم تبدأ 0
 السياحة التطوعية الداخلية
بالشراكة مع رواد األعمال

لم يتم ** ** بدأت 5,000 ثقافة ومحفزات العمل التطوعي

لم يتم %100 %100 بدأت 20,000 مأسسة العمل التطوعي

** جاري العمل على جمع البيانات من الجهات
*** ال يمكن التحقق من حالة المبادرة وذلك لعدم البدء بالتنفيذ

    الهدف االستراتيجي: تمكين العمل التطوعي
 

االرتباط برؤية 2030: - تشجيع العمل التطوعي
- تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية 

الهدف االستراتيجي الخامس
مؤشرات األداء الرئيسية  

الهدف االستراتيجي الخامس
المبادرات  
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 ت                                على المسار                   متأخرة عن المسار               متأخرة جدًا عن المسار                 اليوجد تقييم  

حالة التحقق % االكتمال
 حسب الخطة

% االكتمال
 الفعلية

بدأت/
لم تبدأ

الميزانية
 ا )ألف ريال(ا

 حالة
المبادرة المبادرات

*** ** ** لم تبدأ 0
 أتمتة خدمات وبرامج الجمعيات

 والمؤسسات، بما يشمل الربط
التقني )منظومة نماء(ا

لم يتم ** ** بدأت 0
 تأهيل القوى العاملة وتوفير

فرص العمل في القطاع الثالث

لم يتم %100 %100 بدأت 10,000
 حوكمة الجمعيات الخيرية

وتصنيفها

** جاري العمل على جمع البيانات من الجهات
*** ال يمكن التحقق من حالة المبادرة وذلك لعدم البدء بالتنفيذ

الهدف االستراتيجي السادس
مؤشرات األداء الرئيسية  

الهدف االستراتيجي: بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها
h    

 االرتباط برؤية 2030: - تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق )الحصول على التمويل،
والمواهب، والمعرفة، وما إلى ذلك(ا

- تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية

 ت                                تم تحقيقه كليًا                تم تحقيقه جزئيًا                 لم يتم تحقيقه                 لم يتم قياسه لعدم توفر قيمة فعلية أو مستهدفة  

ممتثل التوجه  فترة
القياس

 تكرار
القياس

مستهدف
 2020

 القيمة
المستهدفة

القيمة
الفعلية 

 حالة
المؤشر مؤشرات األداء الرئيسية

ال 2016 سنوي 
30

وظيفة
2

وظيفة
2

وظيفة
 عدد الوظائف الممهننة
في القطاع غير الربحي

نعم 2016 سنوي 
90,000
موظف

42,000
موظف

41,220
موظف

 عدد العاملين في القطاع
غير الربحي

نعم 2016 سنوي  %50 %10 %6.7

 نسبة المؤهلين من
 العاملين في القطاع غير

 الربحي في الوظائف
الرئيسية

نعم 2016 سنوي  %100 * %0
 نسبة الجمعيات األهلية
 الملتزمة بنظام الحوكمة

المطور

 adaa.gov.sa/entity/MLSD لمزيد من المعلومات حول الفترة الزمنية لتوفر القيم الفعلية أو المستهدفة يرجى زيارة موقع أداء*

الهدف االستراتيجي السادس
المبادرات  
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 ت                                تم تحقيقه كليًا                تم تحقيقه جزئيًا                 لم يتم تحقيقه                 لم يتم قياسه لعدم توفر قيمة فعلية أو مستهدفة  

ممتثل التوجه  فترة
القياس

 تكرار
القياس

مستهدف
 2020

 القيمة
المستهدفة

القيمة
الفعلية 

 حالة
المؤشر مؤشرات األداء الرئيسية

نعم
النصف
الثاني 
 2016

نصف
سنوي 

200
 مركز

ووحدة

70
 مركز

ووحدة

158
مركز

ووحدة 

 عدد مراكز اإلرشاد األسري
 ووحدات الحماية االجتماعية

 )التابعة للوزارة والقطاع
الخاص واألهلي( ا

نعم
النصف
الثاني 
 2016

نصف
سنوي 

21,000
موظف
مؤهل 

1,500
موظف
مؤهل 

731
موظف
مؤهل 

 عدد المؤهلين من العاملين
 في اإلرشاد األسري والحماية

االجتماعية

ال
الربع
األول
2017

 ربع
سنوي

%75 %47 %70

 نسبة بالغات العنف التي تم
 معالجتها خالل 3 أشهر من

تاريخ البالغ

ال 2016 سنوي %48 * *
 نسبة الوعي بنظام العنف

األسري وآليات اإلبالغ

 adaa.gov.sa/entity/MLSD لمزيد من المعلومات حول الفترة الزمنية لتوفر القيم الفعلية أو المستهدفة يرجى زيارة موقع أداء*

الهدف االستراتيجي السابع
مؤشرات األداء الرئيسية  

الهدف االستراتيجي: إيجاد منظومة متكاملة للحماية األسرية
 ي

االرتباط برؤية 2030: تعزيز مشاركة األسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم
بما في ذلك التعليم، وتنظيم األسرة، وما إلى ذلك) 

 ت                                على المسار                   متأخرة عن المسار               متأخرة جدًا عن المسار                 اليوجد تقييم  

حالة التحقق % االكتمال
 حسب الخطة

% االكتمال
 الفعلية

بدأت/
لم تبدأ

الميزانية
 ا )ألف ريال(ا

 حالة
المبادرة المبادرات

*** ** ** لم تبدأ 20,000
 الشراكة مع القطاع الثالث لزيادة

 التغطية الجغرافية لجهات
الحماية االجتماعية

*** ** ** لم تبدأ 17,250 تأسيس جهة للحماية االسرية

لم يتم %65 %66 بدأت 2,250 تطوير اللوائح و االنظمة

لم يتم %20 %27 بدأت 1,988
 تطوير آليات التعاون بين جميع

الجهات المعنية بالعنف االسري

لم يتم %20 %29 بدأت 9,040

 تطوير حزمة متكاملة من
 الخدمات  لتغطي احتياجات

 الضحايا والمعتدين  أثناء وبعد
العنف األسري

لم يتم %36 %35 بدأت 19,000
  تطوير حمالت إعالمية ومناهج

 التدريس لوقاية المجتمع من
العنف االسري

*** ** ** لم تبدأ 135,900

 تطوير خدمات مركز الدعم و
 االرشاد االسري لتغطية جميع

 فئات المستفيدين من خدمات
 الوزارة بالتكامل مع وزارة

 الداخلية وبالشراكة مع القطاع
الخاص

** جاري العمل على جمع البيانات من الجهات
*** ال يمكن التحقق من حالة المبادرة وذلك لعدم البدء بالتنفيذ

الهدف االستراتيجي السابع
المبادرات  
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 ت                                تم تحقيقه كليًا                تم تحقيقه جزئيًا                 لم يتم تحقيقه                 لم يتم قياسه لعدم توفر قيمة فعلية أو مستهدفة  

ممتثل التوجه  فترة
القياس

 تكرار
القياس

مستهدف
 2020

 القيمة
المستهدفة

القيمة
الفعلية 

 حالة
المؤشر مؤشرات األداء الرئيسية

ال 2016 سنوي  %35 %5 %2.19
 نسبة الحاالت التي انتقلت

 من الرعاية اإليوائية إلى
الرعاية االإيوائية

نعم 2016 سنوي  %0.95 %7.9 %8.58
 نسبة حاالت العود من

األحداث

نعم 2016 سنوي  %100 %8 %3.23

 نسبة مراكز الخدمات
 المستهدفة التي تمت

نمذجتها

 adaa.gov.sa/entity/MLSD لمزيد من المعلومات حول الفترة الزمنية لتوفر القيم الفعلية أو المستهدفة يرجى زيارة موقع أداء*

الهدف االستراتيجي الثامن
مؤشرات األداء الرئيسية  

    الهدف االستراتيجي: رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خالل المراكز والدور والمؤسسات
 ب

االرتباط برؤية 2030: - االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين
- دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع األعمال

- تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية

 ت                                على المسار                   متأخرة عن المسار               متأخرة جدًا عن المسار                 اليوجد تقييم  

حالة التحقق % االكتمال
 حسب الخطة

% االكتمال
 الفعلية

بدأت/
لم تبدأ

الميزانية
 ا )ألف ريال(ا

 حالة
المبادرة المبادرات

*** ** ** لم تبدأ 1,500
 تطوير إطار عمل لتنفيذ

العقوبات البديلة لألحداث

لم يتم %100 %100 بدأت 1,500
 تعديل نظام المعوقين و

الالئحة التنفيذية

*** ** ** لم تبدأ 1,500
 وضع استراتيجية الحتضان

االيتام من ذوي الظروف الخاصة

*** ** ** لم تبدأ 1,000
 وضع استراتيجية الستثمار

 أموال الضمان من غير أموال
الزكاة

لم يتم %21 %21 بدأت 3,500

 وضع استراتيجية وبرامج وقائية
 تعمل على الحد من بعض

 الظواهر االجتماعية السلبية
و/أو الحيثيات االجتماعية

لم يتم %100 %96 بدأت 3,000  وضع استراتيجية وطنية لذوي
االعاقة

** جاري العمل على جمع البيانات من الجهات
*** ال يمكن التحقق من حالة المبادرة وذلك لعدم البدء بالتنفيذ

الهدف االستراتيجي الثامن
المبادرات  
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 ت                                تم تحقيقه كليًا                تم تحقيقه جزئيًا                 لم يتم تحقيقه                 لم يتم قياسه لعدم توفر قيمة فعلية أو مستهدفة  

ممتثل التوجه  فترة
القياس

 تكرار
القياس

مستهدف
 2020

 القيمة
المستهدفة

القيمة
الفعلية 

 حالة
المؤشر مؤشرات األداء الرئيسية

نعم 2016 سنوي 
6000

سعودي
*

509
سعودي

 عدد السعوديين الذين خضعوا
 للتدريب في برامج تمكين

القيادات العليا والواعدة

نعم
الربع
األول
2017

 ربع
سنوي

1,000,000
حالة

218,000
حالة

300,659
حالة

 عدد حاالت تطوير المهارات
للسعوديين

 adaa.gov.sa/entity/MLSD لمزيد من المعلومات حول الفترة الزمنية لتوفر القيم الفعلية أو المستهدفة يرجى زيارة موقع أداء*

الهدف االستراتيجي التاسع
مؤشرات األداء الرئيسية  

   الهدف االستراتيجي: رفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتالءم مع احتياجات سوق العمل
 ب

االرتباط برؤية 2030: - تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل
- تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال

- استقطاب المواهب العالمية المناسبة بفاعلية

 ت                                على المسار                   متأخرة عن المسار               متأخرة جدًا عن المسار                 اليوجد تقييم  

حالة التحقق % االكتمال
 حسب الخطة

% االكتمال
 الفعلية

بدأت/
لم تبدأ

الميزانية
 ا )ألف ريال(ا

 حالة
المبادرة المبادرات

لم يتم %66 %60 بدأت 300,600
 تطوير التثقيف واإلرشاد

المهني

لم يتم ** ** بدأت 0 تطوير منصة دروب

لم يتم %95 %59 بدأت 0 مراكز         لإلبتكار   

لم يتم %79 %50 بدأت 306,000   برنامج iLead للقيادة

** جاري العمل على جمع البيانات من الجهات
*** ال يمكن التحقق من حالة المبادرة وذلك لعدم البدء بالتنفيذ

الهدف االستراتيجي التاسع
المبادرات  

iLab
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الهدف االستراتيجي العاشر
مؤشرات األداء الرئيسية  

 الهدف االستراتيجي: توجيه الجهود لتأمين السكن المالئم لمستفيدي
    الضمان االجتماعي األشد حاجة للسكن

 ب
االرتباط برؤية 2030: إتاحة فرص تملك السكن المالئم لألسر السعودية 

ا   

 ت                                تم تحقيقه كليًا                تم تحقيقه جزئيًا                 لم يتم تحقيقه                 لم يتم قياسه لعدم توفر قيمة فعلية أو مستهدفة  

ممتثل التوجه  فترة
القياس

 تكرار
القياس

مستهدف
 2020

 القيمة
المستهدفة

القيمة
الفعلية 

 حالة
المؤشر مؤشرات األداء الرئيسية

نعم 2016 سنوي  %28 %40 %40
 نسبة الذين ال يتوفر لهم

 مسكن مالئم من مستفيدي
الضمان األكثر حاجة

 adaa.gov.sa/entity/MLSD لمزيد من المعلومات حول الفترة الزمنية لتوفر القيم الفعلية أو المستهدفة يرجى زيارة موقع أداء*

 ت                                على المسار                   متأخرة عن المسار               متأخرة جدًا عن المسار                 اليوجد تقييم  

حالة التحقق % االكتمال
 حسب الخطة

% االكتمال
 الفعلية

بدأت/
لم تبدأ

الميزانية
 ا )ألف ريال(ا

 حالة
المبادرة المبادرات

*** ** ** لم تبدأ 1,000
 إنشاء صندوق لتمكين تنفيذ

المبادرات في البرنامج

لم يتم %59 %0 بدأت 500
 تشريع استخدام أموال الزكاة

 لصالح إسكان ذوي الدخل
المنخفض

لم يتم %100 %100 بدأت 2,000
 تطوير قاعدة بيانات متكاملة

تربط جميع الجهات المعنية

*** ** ** لم تبدأ 500

 مجلس لتنسيق جهود األطراف
 ذات العالقة المؤثرة في حل
 مشكلة إسكان شريحة األشد
 حاجة من مستفيدي الضمان

االجتماعي

*** ** ** لم تبدأ 1,500
 مراجعة وتحديث اللوائح
واألنظمة ذات العالقة

** جاري العمل على جمع البيانات من الجهات
*** ال يمكن التحقق من حالة المبادرة وذلك لعدم البدء بالتنفيذ

الهدف االستراتيجي العاشر
المبادرات  
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 ت                                تم تحقيقه كليًا                تم تحقيقه جزئيًا                 لم يتم تحقيقه                 لم يتم قياسه لعدم توفر قيمة فعلية أو مستهدفة  

ممتثل التوجه  فترة
القياس

 تكرار
القياس

مستهدف
 2020

 القيمة
المستهدفة

القيمة
الفعلية 

 حالة
المؤشر مؤشرات األداء الرئيسية

نعم 2016 سنوي  %80 %60 %27.01
 نسبة التوظيف لأليتام من

أبناء الوزارة

ال 2016 سنوي 
150,000 
مستغني

15,000 
مستغني

23,575 
مستغني

 عدد المستغنين عن المعاش
 الضماني )المستفيدين

 القادرين على العمل وفي
سن العمل( ا

 adaa.gov.sa/entity/MLSD لمزيد من المعلومات حول الفترة الزمنية لتوفر القيم الفعلية أو المستهدفة يرجى زيارة موقع أداء*

الهدف االستراتيجي الحادي عشر
مؤشرات األداء الرئيسية  

   الهدف االستراتيجي: تحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين )تمكين( 
 ب

االرتباط برؤية 2030: - تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال
- زيادة مساهمة األسر المنتجة في االقتصاد

- بناء رحلة تعليمية متكاملة )مثل: مسارات واضحة وشاملة، والتوافق متعدد المستويات(ا

الهدف االستراتيجي الحادي عشر
المبادرات  

3536

 ت                                على المسار                   متأخرة عن المسار               متأخرة جدًا عن المسار                 اليوجد تقييم  

حالة التحقق % االكتمال
 حسب الخطة

% االكتمال
 الفعلية

بدأت/
لم تبدأ

الميزانية
 ا )ألف ريال(ا

 حالة
المبادرة المبادرات

لم يتم %100 %100 بدأت 40,000
 تفعيل الحساب الموحد الستقبال

اإلعانات والتعويضات

*** ** ** لم تبدأ 0
 تطوير االليات لتمكين النساء من

 الفئات الهشة من البرامج التأهيلية
المنتهية للتوظيف

*** ** ** لم تبدأ 0
 تطوير اآلليات واالجراءات لتمكين
ذوي االعاقة القادرين على العمل

لم يتم %16 %31 بدأت 1,500
 تطوير برامج لمتابعة التحصيل
االكاديمي و التعليم المهني

*** ** ** لم تبدأ 0
 تطوير مسارات وبرامج تأهيلية

 منتهية بالتوظيف لأليتام من ذوي
الظروف الخاصة

*** ** ** لم تبدأ 0
 تطوير مشاريع انتاجية لألسر
الضمانية القادرة على العمل

*** ** ** لم تبدأ 1,500
 تعديل نظام والئحة الضمان

االجتماعي

لم يتم %77 %31 بدأت 0
 حوكمة شروط األهلية واالستحقاق

 لبرنامج المعاش الضماني عبر
الرقمنة والربط مع الجهات األخرى

لم يتم ** ** بدأت 203,400

 نمذجة خدمات الرعاية االجتماعية
 المقدمة لالشخاص ذوي االعاقة

 وااليتام و األحداث في المراكز
 والدور والمؤسسات بالشراكة مع

 وزارتي الصحة والتعليم و
القطاعين الخاص والثالث

** جاري العمل على جمع البيانات من الجهات
*** ال يمكن التحقق من حالة المبادرة وذلك لعدم البدء بالتنفيذ



الملحق األول: ت
 بطاقات مؤشرات أداء وزارة العمل

االجتماعية والتنمية 
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 خط األساس: هو القيمة المتفق عليها المتاحة في الفترة السابقة للتقرير الحالي لقياس األداء،
وتكمن أهمية خط األساس في كونه أحد أهم المدخالت لتحديد المستهدفات.ا

 القيم المرجعية: عملية مقارنة مستوى أداء جهة ما إلى جهات مماثلة في دول أخرى عالمية أو
 إقليمية مما يساعد في اكتساب رؤى جديدة لتحديد مستهدفات مؤشرات األداء. تشير القيمة
 المرجعية اإلقليمية إلى البلدان في منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا، في حين تشير

القيمة المرجعية الدولية إلى البلدان األخرى )غير اإلقليمية( مثل أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق
آسيا وغيرها.ا 

 التكرار: التكرار يحدد دورية عملية قياس المؤشر وجمع البيانات وحسابها. وتختلف مدة التكرار من
 يومي الى سنوي اعتمادا على القرارات التي يجب اتخاذها حول مخرجات المؤشر و درجة المراقبة

الالزمة لتغّيرات المؤشر.ا

 مؤشر األداء الرئيسي: مؤشر األداء الرئيسي القابل للقياس المرتبط ارتباط وثيق بأهداف الجهة،
ويعتبر معيار نجاح تحقيق الهدف االستراتيجي الخاص بالجهة وسيتم مراقبة أدائه وتتبع نتائجه.ا

رمز المؤشر: هو الرقم التسلسلي المحّدد لكل مؤشر أداء لتمييزه .ا

 وصف المؤشر: هو تعبير شامل ومفصل يوضح ويحصر المراد قياسه من قبل الجهة ودور هذا
 المؤشر في تحقيق الهدف المرتبط به. يجب أن يتسم الوصف بالوضوح لتقليل وجهات النظر

المختلفة.ا

معادلة المؤشر: هي معادلة رياضية توضح طريقة حساب مؤشر األداء.ا

رمز الهدف: هو الرقم التسلسلي المحّدد لكل هدف لتمييزه.ا

 وصف الهدف: بيان تفصيلي يبين المقصود من الهدف االستراتيجي بشكل واضح وشامل
لجميع الجوانب التي يغطيها وكيف ستقوم الجهة بتحقيق هذا الهدف.ا

مصطلحات بطاقات المؤشرات

3940

 القطبية: إتجاه تأثير المؤشر والذي يمثل نوع التأثير الذي يحدثه المؤشر على الهدف. ويمكن
 لقطبية المؤشر أن تكون إيجابية )تصاعدي( أو سلبية )تنازلي( لتوضيح ما إذا كانت الزيادة أو

النقصان في قيمة المؤشر أفضل أم ال.ا

 مصدر البيانات: يحدد مصدر البيانات التقرير أو النظام أو مصدر المدخالت لجمع البيانات
المستخدمة في القياس.ا

 الهدف االستراتيجي: الهدف االستراتيجي هو مجال التركيز الموجز، ويرتبط هذا الهدف بإطار
زمني وعناصر محددة وقابلة للقياس مستوحاة من الرؤية ورسالة الجهة. عادة ما تستمر األهداف

ما بين 3 - 5 سنوات قبل إعادة النظر فيها.ا 

 المستهدفات: هي قيم كمية تمثل المستوى االستراتيجي المراد تحقيقه لتحقيق الهدف
االستراتيجي.ا

 وحدة القياس: هي االسم الذي يتم به تمييز القيمة أو المقدار المخرج من قياس مؤشر األداء
كالنسبة المئوية واألعداد والمبالغ والترتيب أو غير ذلك من وحدات القياس.ا

 الوزن: نسبة مشاركة )تأثير( كل من مؤشرات األداء في الهدف المعني، ويجب أن ال يتعدى
الوزن الكلي للمؤشرات تحت هدف واحد %100.ا
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مؤشر األداء 2مؤشر األداء 1

   الهدف   رمز

الهدف

وصف الهدف

المؤشر   رمز

األداء   مؤشر

المؤشر   وصف

األساس   خط   قيمة
  خط   قياس   سنة

األساس 
قطبية المؤشر

القياس   تكرار
القياس   وحدة

المؤشر   معادلة

البيانات   مصدر

وزن المؤشر

20162017201820192020السنة / الربع
58.00األول
60.00الثاني
62.00الثالث
64.0064.0080.0092.0094.00الرابع

64.0064.0080.0092.0094.00السنوي

القياس   سنةالدولةالقيمة
إقليمية   مرجعية   قيمة
دولية   مرجعية   قيمة

   

مما يعني وجود نظام آلي يستطيع العميل عن طريقه )يقيس المؤشر نسبة الخدمات المؤتمتة 
.من أصل العدد اإلجمالي للخدمات المقدمة إلى سوق العمل (التقديم على الخدمة إلكترونيا

رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة

MLSD.O1.K1

الموجهة إلى القطاع الخاص (مسار العمل)نسبة الخدمات المؤتمتة في الوزارة 

MLSD.O1

100%

+

البيانات   مصدر

48

2015

ربع سنوي
(%)نسبة مئوية 

إجمالي الخدمات المقدمة إلى / عدد الخدمات المؤتمتة المقدمة إلى أصحاب المصلحة الخارجيين )
100 * (أصحاب المصلحة الخارجيين

اإلدارة العامة لخدمة العمالء واإلدارة العامة لتقنية المعلومات - وزارة العمل والتنمية االجتماعية  
قائمة بالخدمات التي تم أتمتتها- في قطاع العمل 

   الهدف   رمز

الهدف

وصف الهدف

المؤشر   رمز

األداء   مؤشر

المؤشر   وصف

األساس   خط   قيمة
  خط   قياس   سنة

األساس 
قطبية المؤشر

القياس   تكرار
القياس   وحدة

المؤشر   معادلة

البيانات   مصدر

وزن المؤشر

20162017201820192020السنة / الربع
األول
الثاني
الثالث
50.00الرابع

50.00السنوي

القياس   سنةالدولةالقيمة
2015قطر40.00إقليمية   مرجعية   قيمة

2014الهند35.00دولية   مرجعية   قيمة

http://www.ndtv.com/india-
news/b-school-graduates-

increasingly-prefer-public-sector-
jobs-survey-649477

   

من  (القادرين على العمل وفي سن العمل)يقيس المؤشر مدى جاذبية القطاع الخاص للسعوديين 
خالل قياس نسبة الراغبين فى العمل بالقطاع الخاص مقارنة بالراغبين في العمل بالقطاع الحكومي

خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة

MLSD.O2.K1

نسبة إقبال السعوديين على العمل في القطاع الخاص

MLSD.O2

100%

+

البيانات   مصدر
http://www.oxfordstrategicconsu

نصف سنوي
(%)نسبة مئوية 

 (اجمالي عدد السعوديين الراغبين في العمل/عدد السعوديين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص)
 *100

إضافة سؤال عن القطاع الذي يرغب بالعمل به الشخص في أحد استبيانات - الهيئة العامة لإلحصاء 
الهيئة
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   الهدف   رمز

الهدف

وصف الهدف

المؤشر   رمز

األداء   مؤشر

المؤشر   وصف

األساس   خط   قيمة
  خط   قياس   سنة

األساس 
قطبية المؤشر

القياس   تكرار
القياس   وحدة

المؤشر   معادلة

البيانات   مصدر

وزن المؤشر

20162017201820192020السنة / الربع
0.00األول
50.00الثاني
50.00الثالث
50.0050.0060.0070.0080.00الرابع

50.0050.0060.0070.0080.00السنوي

القياس   سنةالدولةالقيمة
إقليمية   مرجعية   قيمة
دولية   مرجعية   قيمة

   

يقيس المؤشر نسبة العاملين في القطاع الخاص والذين يتم تحويل مرتباتهم حسب نظام حماية 
.األجور من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص التابعين للمنشآت الملزمة بتطبيق نظام حماية األجور

خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة

MLSD.O2.K2

نسبة االمتثال بنظام حماية األجور

MLSD.O2

100%

+

البيانات   مصدر

50

2015

ربع سنوي
(%)نسبة مئوية 

عدد العاملين في المنشآت / عدد العاملين بالقطاع الخاص المستفيدين من نظام حماية األجور )
100 * (الملزمة بتطبيق نظام حماية األجور

قاعدة بيانات نظام حماية - شاشات ذكاء األعمال في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
( Employee Compliance)تقرير االمتثال وفقًا لعدد العمالة - األجور 

   الهدف   رمز

الهدف

وصف الهدف

المؤشر   رمز

األداء   مؤشر

المؤشر   وصف

األساس   خط   قيمة
  خط   قياس   سنة

األساس 
قطبية المؤشر

القياس   تكرار
القياس   وحدة

المؤشر   معادلة

البيانات   مصدر

وزن المؤشر

20162017201820192020السنة / الربع
األول
الثاني
الثالث
15.0045.0065.0080.00الرابع

15.0045.0065.0080.00السنوي

القياس   سنةالدولةالقيمة
إقليمية   مرجعية   قيمة
دولية   مرجعية   قيمة

   

يقيس المؤشر نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السالمة والصحة المهنية من المنشآت 
.المستهدفة

خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة

MLSD.O2.K3

نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السالمة والصحة المهنية

MLSD.O2

100%

+

البيانات   مصدر

0

2015

ربع سنوي
(%)نسبة مئوية 

إجمالي/ عدد المنشآت الممتثلة لنظام السالمة والصحة المهنية )
100 * (المنشآت المستهدفة

اإلدارة العامة لتطوير بيئة العمل- وكالة التفتيش - وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
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   الهدف   رمز

الهدف

وصف الهدف

المؤشر   رمز

األداء   مؤشر

المؤشر   وصف

األساس   خط   قيمة
  خط   قياس   سنة

األساس 
قطبية المؤشر

القياس   تكرار
القياس   وحدة

المؤشر   معادلة

البيانات   مصدر

وزن المؤشر

20162017201820192020السنة / الربع
األول
23.10الثاني
الثالث
23.0024.0025.0026.0028.00الرابع

23.0024.0025.0026.0028.00السنوي

القياس   سنةالدولةالقيمة

43.20إقليمية   مرجعية   قيمة
مجلس التعاون 

الخليجي
-

دولية   مرجعية   قيمة

   

يقيس هذا المؤشر مدى التقدم الذي تحققه الوزارة في توجهها إلشراك عدد أكبر من النساء 
.السعوديات في القوى العاملة السعودية

توفير فرص عمل الئقة للمواطنين

MLSD.O3.K1

نسبة النساء السعوديات من إجمالي القوى العاملة السعودية

MLSD.O3

100%

+

البيانات   مصدر

http://data.worldbank.org/indica
tor/SL.TLF.CACT.FE.ZS

22

2015

نصف سنوي
(%)نسبة مئوية 

100 * (إجمالي القوى العاملة السعودية/ النساء السعوديات ضمن القوى العاملة )

6 م النصف الثاني شريحة 2015تقرير مسح القوى العاملة - الهيئة العامة لالحصاءات 

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
الرابع

380.00350.00330.00310.00280.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة
 ةيعجرم ةيميلقإقيمة
 ةيعجرم ةيلودقيمة

   

يفنييدوعسلانينطاوملاليغشتوفيظوتىلعةبترتملاةيلاملاتابلطتملارشؤملاسيقي
ةيدوعسلاةلامعلاةيبذاجةدايزيفروطتلاىدمعبتتلكلذونيدفاولاةفلكتبةنراقمصاخلاعاطقلا

ةفلكتنيبةوجفلاضفخو.لمعلاقوسحئارشنمةحيرشلكللدعملاباسحمتيس.الفئتين

ةقئلالمعصرفريفوتللمواطنين

MLSD.O3.K2

ةنراقمنييدوعسلافيظوتةفلكتلدعمبالوافدين

MLSD.O3

100%

-

 تانايبلامصدر

400

2015

سنوي
ةيوئمةبسن(%)

نييدوعسلافيظوتةفلكتطسوتم/نيدفاولافيظوتةفلكتطسوتم)*100)

ةيعامتجلااةيمنتلاولمعلاةرازويفلامعلأاءاكذزكرم-نيدفاولاونييدوعسلادادعأبلودج
ورواتبهم



تقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مؤشر األداء 8مؤشر األداء 7

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
1998.002228.002488.002788.003008.00الثالث
1998.002228.002488.002788.003008.00الرابع

1998.002228.002488.002788.003008.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة
 ةيعجرم ةيميلقإقيمة
 ةيعجرم ةيلودقيمة

   

عاطقلايفةفلتخملاجماربلاللاخنمنييدوعسلللمعلاصرفرفوتىدمرشؤملاسيقي.الخاص
(تراكمي)

ةيلودلالمعلاةمظنمفيرعتىلعاءانبةقئلالالمعلاصرف":يتلاوةجتنملالمعلاصرفهي
لاداعلاخدرفوت,نمألمعناكميفنوكتو"للفرد

ةقئلالمعصرفريفوتللمواطنين

MLSD.O3.K3

صاخلاعاطقلايفنييدوعسللةحاتملاةقئلالالمعلاصرفددع(لاجرللوءاسنلل)

MLSD.O3

100%

+

 تانايبلامصدر

1808

2015

عبرسنوي
ةصرففلاعمل

عاطقلايفنييدوعسللةحاتملاةقئلالالمعلاصرفددعيلامجإالخاص

ةيعامتجلااتانيمأتللةماعلاةسسؤملاتانايبةدعاق+ةينطولالمعلاةباوب

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
11.60الثاني
الثالث
11.4010.809.908.709.00الرابع

11.4010.809.908.709.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة
 ةيعجرم ةيميلقإقيمة

 ةيعجرم ةيلود5.80ILO G202015قيمة

http://www.ilo.org/global/about-
the-ilo/how-the-ilo-
works/multilateral-

system/g20/lang--en/index.htm

   

لمعنودبنييدوعسلادارفلأاةبسن(15رثكأفةنس)قاحتللالنيدعتسملاولمعلاىلعنيرداقلاو،
صاخلمعسيسأتاولواحيوأةيدجبلمعنعنوثحبينيذلا،هرفوتلاحيفهب.بهم

ةقئلالمعصرفريفوتللمواطنين

MLSD.O3.K4

ةلاطبلالدعمللسعوديين

MLSD.O3

100%

-

 تانايبلامصدر

11.6

2015

فصنسنوي
ةيوئمةبسن(%)

نيلطعتملاددع/ةيدوعسلالمعلاةوق)*100السعوديين)

تاءاصحلالةماعلاةئيهلا-ةلماعلاىوقلاحسمريرقت2015ةحيرشيناثلافصنلام6



تقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مؤشر األداء 10مؤشر األداء 9

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
15.0025.0035.0050.00الرابع

15.0025.0035.0050.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة
 ةيعجرم ةيميلقإقيمة
 ةيعجرم ةيلودقيمة

   

متنيذلاينهملاصحفلاطباوضمهيلعقبطنتنممنيلماعلاةبسنرشؤملاسيقيفحصهم

ةقئلالمعصرفريفوتللمواطنين

MLSD.O3.K5

نيفدهتسملانماينهممهصحفمتنيذلانيلماعلاةبسنبالفحص

MLSD.O3

100%

+

 تانايبلامصدر

0

2015

عبرسنوي
ةيوئمةبسن(%)

اينهممهصحفمتنيذلانيلماعلاددع/صحفلاطورشمهيلعقبطنتنيذلانيلماعلاددع)*100)

صحفلاجمانربتانايبةدعاقالمهني

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
الرابع

27.0033.0039.0045.0051.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة
 ةيعجرم ةيميلقإقيمة
 ةيعجرم ةيلودقيمة

   

ةيومنتلاجماربلاىلعيحبرلاريغعاطقلاتامظنمقافنإةبسنسايقىلإرشؤملااذهفدهي
هذهليوعرلاقافنلإاباستحانودنيديفتسمللةمدقملا.هذهةيلاعفكلذسكعيثيحبالجمعيات

ىلإةيوعرلانمةرازولاهجوتمعديفتايعمجلا.التنموية

تلااجميفلمعللههيجوتوعاطقلاعيسوتالتنمية

MLSD.O4.K1

ريغعاطقلاتامظنمقافنإيلامجإنميومنتلاقافنلإاةبسنالربحي

MLSD.O4

100%

+

 تانايبلامصدر

21

2015

سنوي
ةيوئمةبسن(%)

ةيومنتلاجماربلاىلعيونسلاعاطقلاتامظنمقافنإ/عاطقلاتامظنمقافنإيلامجإ)*100)

ةيعامتجلااةيمنتلاولمعلاةرازو-ةيمنتلاةلاكو-تايعمجللةيلاملامئاوقلا.



تقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مؤشر األداء 12مؤشر األداء 11

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
الرابع

4.709.0011.3013.6016.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة

 ةيعجرم ةيميلقإقيمة

 ةيعجرم ةيلود157.69ايلارتسا2012قيمة
http://eprints.qut.edu.au/75397/

4/75397(updated).pdf

   

تاعربتلالمشيامبيحبرلاريغعاطقلاتامظنمتاداريإيلامجإسايقىلإرشؤملااذهفدهي
يفةلماعلاتاسسؤملالامعأتاداريإوتابهلاو.القطاع

تلااجميفلمعللههيجوتوعاطقلاعيسوتالتنمية

MLSD.O4.K2

يلامجلإايلحملاجتانلايفيحبرلاريغعاطقلاةمهاسم(يطفنلاريغ)

MLSD.O4

100%

+

 تانايبلامصدر

4.375

2015

سنوي
لايررايلمسعودي

ريغعاطقلليلامجلإايلحملاجتانلاةميقالربحي

ةيعامتجلااةيمنتلاولمعلاةرازو-ةيمنتلاةلاكو-تايعمجللةيلاملامئاوقلا.

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
الرابع

29.0032.0036.0040.0044.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة
 ةيعجرم ةيميلقإقيمة
 ةيعجرم ةيلودقيمة

   

نمةيومنتلاتايولولألةمعادلاةصصختملاتايعمجلاةبسنسايقىلإرشؤملااذهفدهي
يفةيلهلأاتايعمجلايلامجإ.يفةيومنتلاتايولولأامدختيتلاتايعمجلالمتشتوالمملكة

روحمنمضلمعتيتلاكلتينطولالوحتلا:ميلعتلاوةيحصلاةياعرلاوناكسلااالمجتمع
جحلاوةيعامتجلااةيامحلاوةفاقثلاوةضايرلاوهيفرتلاوةئيبلاىلعظافحلاوفيظوتلاو.والعمرة

تلااجميفلمعللههيجوتوعاطقلاعيسوتالتنمية

MLSD.O4.K3

لوحتلايفةيومنتلاتايولولأامعدتيتلاةصصختملاتايعمجلاةبسنالوطني

MLSD.O4

100%

+

 تانايبلامصدر

26

2015

سنوي
ةيوئمةبسن(%)

لوحتلايفةيومنتلاتايولولأامعدتيتلاةصصختملاةيلهلأاتايعمجلاددع)/يلامجإالوطني)
يفةيلهلأاتايعمجلاددع)*100المملكة

ةيعامتجلااةيمنتلاولمعلاةرازو-ةيعامتجلااةيمنتلاةلاكويفدحوملاماظنلا



تقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مؤشر األداء 14مؤشر األداء 13

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
الرابع

7.0014.0021.0028.0040.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة

 ةيعجرم ةيميلقإ>10%ندرلأا2014قيمة

 ةيعجرم ةيلودقيمة

   

امب،ةكلمملايفةلماعلاةيلهلأاتامظنملادادعلأةيبسنلاةدايزلاسايقىلإرشؤملااذهفدهي
ةيمنتلاناجلوةيلهلأاتاسسؤملاوةيلهلأاتايعمجلالمشي.(ددعساسلأاطخماعباالجتماعية

ةيلهلأاتايعمجلا728ةيلهلأاتاسسؤملا،158ةيعامتجلااةيمنتلاناجل،456).

تلااجميفلمعللههيجوتوعاطقلاعيسوتالتنمية

MLSD.O4.K4

ةيلهلأاتامظنملاومنةبسن(ناجللاو،تاسسؤملاو،تايعمجلا)

MLSD.O4

100%

+

 تانايبلامصدر
http://www.mosd.gov.jo/images/
files/final%20annual%20report

0

2015

سنوي
ةيوئمةبسن(%)

يفةيلهلأاتامظنملاددعهنسلا-ساسلأاطخماعيفةيلهلأاتامظنملاددع)/(ددعنهاية))
ساسلأاطخماعيفةيلهلأاتامظنملا)*)100

ةيعامتجلااةيمنتلاولمعلاةرازو-ةيعامتجلااةيمنتلاةلاكويفدحوملاماظنلا

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
الرابع

30.00200.00280.00360.00450.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة

 ةيعجرم ةيميلقإقيمة

 ةيعجرم ةيلود17.30ايلارتسا2014قيمة
http://www.abs.gov.au/ausstats/

abs@.nsf/mf/5256.0

   

يفيماظنلاعوطتلاتاعاسلةيداملاةميقلاراهظإىلإرشؤملااذهفدهي.المملكة

لمعلانيكمتالتطوعي

MLSD.O5.K1

عوطتللةيداصتقلااةميقلا(يدوعسلالايرلاب)

MLSD.O5

100%

+

 تانايبلامصدر

22

2015

سنوي
لايرنويلمسعودي

لمعتاعاسددعيلامجإ*عوطتملالمعةعاسةميقطسوتمالمتطوعين

ةيعامتجلااةيمنتلاولمعلاةرازو-ةيعامتجلااةيمنتلاةلاكو-ةكراشملاوعوطتللةماعلاةرادلإا
ةيعمتجملا-ةيداصتقلإاةميقلاليصافتاحضومباطخ



تقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مؤشر األداء 16مؤشر األداء 15

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
الرابع

30000.0050000.0070000.00120000.00300000.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة

 ةيعجرم ةيميلقإ352000.00برغملا2007قيمة

 ةيعجرم ةيلودقيمة

   

اهعاونأةفاكبيحبرلاريغعاطقلاتامظنميفنيعوطتملاددعسايقىلإرشؤملااذهفدهي
ىلعةدحاوةرملصخشلاعوطتكلذلمشيو.األقل

لمعلانيكمتالتطوعي

MLSD.O5.K2

ريغعاطقلاتامظنميفنيعوطتملاددعالربحي

MLSD.O5

100%

+

 تانايبلامصدر
http://hiwarmadani2013.ma/stor

edfileattach/1400241201.pdf

24550

2015

سنوي
متطوع

ةرتفللاخيحبرلاريغعاطقلاتامظنميفنيعوطتملاددععومجمالقياس

ةيعامتجلااةيمنتلاولمعلاةرازو-ةيعامتجلااةيمنتلاةلاكو-ةكراشملاوعوطتللةماعلاةرادلإا
ةيعمتجملا-نيعوطتملاتامولعمةمئاق

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
الرابع

2.008.0016.0024.0030.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة

 ةيعجرم ةيميلقإقيمة

 ةيعجرم ةيلود165.00ادنك2014قيمة
http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/En
glish/NOC/2011/QuickSearch.aspx

?val65=social  

   

ريغعاطقلايفةننهمملافئاظولاددعرشؤملاسيقي.يتلافئاظولاةنهمملافصتالربحي
ريياعماهيلعقبطنت(تاراهمللةيدوعسلاسيياقملاSaudi Skill Standards)ةينهملاتاداهشلاو

متيتلاهيفيظولاريياعملانمةقثبنملاةيميداكلااو.هننتها

يحبرلاريغعاطقلايفةلماعلاتاهجلاتاردقءانبوحوكمتها

MLSD.O6.K1

ريغعاطقلايفةننهمملافئاظولاددعالربحي

MLSD.O6

100%

+

 تانايبلامصدر

1

2015

سنوي
وظيفة

ريغعاطقلايفةننهمملافئاظولاددعيلامجإالربحي

ةيعامتجلااةيمنتلاولمعلاةرازوتانايبةدعاق-ةيمنتلاةلاكو
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   الهدف   رمز

الهدف

وصف الهدف

المؤشر   رمز

األداء   مؤشر

المؤشر   وصف

األساس   خط   قيمة
  خط   قياس   سنة

األساس 
قطبية المؤشر

القياس   تكرار
القياس   وحدة

المؤشر   معادلة

البيانات   مصدر

وزن المؤشر

20162017201820192020السنة / الربع
األول
الثاني
الثالث
الرابع

42000.0054000.0066000.0078000.0090000.00السنوي

القياس   سنةالدولةالقيمة
2007المغرب33846.00إقليمية   مرجعية   قيمة
2014http://www.acnc.gov.au/ACNC/Pاستراليا976129.00دولية   مرجعية   قيمة

   

القطاع الغير ربحي . يهدف هذا المؤشر إلى قياس عدد العاملين في منظمات القطاع الغير ربحي
بمفهوم الدولة الحديثة مكماًل وداعمًا للقطاعين العام والخاص، بحيث  (غير الربحي)هو القطاع 

يقوم هذا القطاع بعدة أدوار رئيسية ومؤثرة بما يشمل المساهمة في تقديم الخدمات، ودعم 
كما يلعب دور الوسيط بين القطاعين الحكومي والخاص من . التأييد والمؤازرة، وتعزيز المواطنة

إضافة إلى دوره في تعزيز االبداع الفكري واالبتكار، إلى جانب . جهة والمواطنين من جهة أخرى
في هذا السياق، نجد أن . تنظيم وتحفيز تقديم المنح والتبرعات والمساعدات بطبيعة عمله الخيري

.هناك فجوة كبيرة في هذا القطاع في المملكة

بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها

MLSD.O6.K2

عدد العاملين في القطاع غير الربحي

MLSD.O6

100%

+

البيانات   مصدر
World BanK Source: Publication 

30000

2015

سنوي
موظف

إجمالي عدد العاملين في القطاع غير الربحي

قائمة - النظام الموحد في وكالة التنمية االجتماعية في الوزارة - وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
معلومات العاملين

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
الرابع

10.0020.0030.0040.0050.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة
 ةيعجرم ةيميلقإقيمة
 ةيعجرم ةيلودقيمة

   

مهماهمبمهمايقلمزلالاليهأتلاوبيردتلانمنيديفتسملاةبسنسايقىلإرشؤملااذهفدهي
ناجلوةيلهلأاتايعمجلايفيعامتجلاالمعلايف.ةيسيئرلافئاظولابدصقيو:ثحابلاالتنمية

عيراشملاريدموةيلاملادراوملاةيمنتلوؤسموبساحملاويذيفنتلاريدملاويعامتجلإا
لوؤسمو.التطوع

يحبرلاريغعاطقلايفةلماعلاتاهجلاتاردقءانبوحوكمتها

MLSD.O6.K3

فئاظولايفيحبرلاريغعاطقلايفنيلماعلانمنيلهؤملاةبسنالرئيسية

MLSD.O6

100%

+

 تانايبلامصدر

سنوي
ةيوئمةبسن(%)

ةيسيئرلافئاظولايفيحبرريغلاعاطقلايفنيلماعلانمنيلهؤملاددع/نيلماعلاددعيلامجإ)
فئاظولايفيحبرلاريغعاطقلايف)*100الرئيسية

ةيعامتجلااةيمنتلاولمعلاةرازو-ةيمنتلاةلاكو-لمعلاقوستامولعمريرقت
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  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
الرابع

50.00100.00100.00100.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة
 ةيعجرم ةيميلقإقيمة
 ةيعجرم ةيلودقيمة

   

ةمكوحلاماظنتابلطتموماكحلأةيلهلأاتايعمجلالاثتماىدمسايقىلإرشؤملااذهفدهي
،ةیفافشلارفویتايعمجللمییقتماظنوهوةرازولالبقنمهيلعةعباتملاوهميمصتمتييذلا
اًقفوةکلمملايفةیعامتجلااوةیعیرشتلاوةینوناقلاةئیبلامئاویو،ةیلاملاةملاسلا،ةلءاسملا

تاسرامملالضفلأ.العالمیة

يحبرلاريغعاطقلايفةلماعلاتاهجلاتاردقءانبوحوكمتها

MLSD.O6.K4

ةمكوحلاماظنبةمزتلملاةيلهلأاتايعمجلاةبسنالمطور

MLSD.O6

100%

+

 تانايبلامصدر

0

2015

سنوي
ةيوئمةبسن(%)

ةرازولالبقنمةددحملاةمكوحلاوحاصفلإاطورشبةلثتمملاةيلهلأاتايعمجلاددع/يلامجإ))
يفةلماعلاةيلهلأاتايعمجلاددع)*)100المملكة

ةيعامتجلااةيمنتلاولمعلاةرازو-تايعمجللةيلخادلامييقتلاةصنم+نيبساحمللةيعبرلاريراقتلا
ةيعامتجلااةيمنتلاةلاكويفنيينوناقلا+حاصفلإاةصنم(اهقلاطامتيسيتلا)

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
70.00115.00145.00175.00200.00الرابع

70.00115.00145.00175.00200.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة

 ةيعجرم ةيميلقإ65.00ندرلأا2015قيمة

 ةيعجرم ةيلودقيمة

   

يتلاةكلمملايفةيعامتجلااةيامحلاتادحوويرسلأاداشرلإازكارمددعيلامجإرشؤملاسيقي
عمتجملادارفأضعباهجاوييتلاةيرسلأالكاشملاعميملعلاوينهملالماعتلابموقت

ةمئلاملالولحلاميدقتويدوعسلا.لها

ةيامحللةلماكتمةموظنمداجيإاألسرية

MLSD.O7.K1

ةيعامتجلااةيامحلاتادحوويرسلأاداشرلإازكارمددع(يلهلأاوصاخلاعاطقلاوةرازوللةعباتلا)

MLSD.O7

100%

+

 تانايبلامصدر
ةيمنتلاريزوةداعسراشتسم

ةيندرلااةكلمملايفةيعامتجلاا

35

2015

فصنسنوي
زكرمووحدة

سايقلاخيراتىتحةيعامتجلااةيامحلاتادحوويرسلااداشرلإازكارمددعيلامجإ(يمكارت)

ةيعامتجلااةيمنتلاولمعلاةرازو-ةيعامتجلااةيمنتلاةلاكو(ةيومنتلاجماربللةماعلاةرادلإا)ةلاكوو
ةيعامتجلااةياعرلا(ةيعامتجلااةيامحللةماعلاةرادلإا)-ةيعامتجلااةياعرلاةلاكونمةيامحلارودريرقت

مؤشر األداء 20
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  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
1500.006500.0011500.0016500.0021000.00الرابع

1500.006500.0011500.0016500.0021000.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة
 ةيعجرم ةيميلقإقيمة
 ةيعجرم ةيلودقيمة

   

نيلهؤملاددعرشؤملاسيقي(سويرولاكبىلعنيلصاحلا(ملع،ةيعامتجاةمدخ،عامتجاملع
،نوناق،سفن)ىلعأوأيرسلااداشرلاامولبدلثمايلعتلاهؤموأ)يفنيلماعلانمشريعة

مهأدحأكةرازولااهلةصخرمتاهجنموأةرازولايفامإةيعامتجلااةيامحلاويرسلأاداشرلإازكارم
ةيامحلاةموظنمةيلاعفعفرلتانكمملا.االجتماعية

ةيامحللةلماكتمةموظنمداجيإاألسرية

MLSD.O7.K2

ةيامحلاويرسلأاداشرلإايفنيلماعلانمنيلهؤملاددعاالجتماعية

MLSD.O7

100%

+

 تانايبلامصدر

101

2015

فصنسنوي
فظوممؤهل

ةيامحلاويرسلأاداشرلإايفنيلماعلانمنيلهؤملاددعاالجتماعية

ةيعامتجلااةيمنتلاولمعلاةرازو-ةيعامتجلااةيمنتلاةلاكوتانايبةدعاق(جماربللةماعلاةرادلإا
ةيعامتجلااةياعرلاةلاكوتانايبةدعاقو(ةيعامتجلااةيامحللةماعلاةرادلإا)(التنموية

   الهدف   رمز

الهدف

وصف الهدف

المؤشر   رمز

األداء   مؤشر

المؤشر   وصف

األساس   خط   قيمة
  خط   قياس   سنة

األساس 
قطبية المؤشر

القياس   تكرار
القياس   وحدة

المؤشر   معادلة

البيانات   مصدر

وزن المؤشر

20162017201820192020السنة / الربع
47.00األول
49.00الثاني
50.00الثالث
45.0052.0060.0068.0075.00الرابع

45.0052.0060.0068.0075.00السنوي

القياس   سنةالدولةالقيمة
إقليمية   مرجعية   قيمة
دولية   مرجعية   قيمة

   

يقيس هذا المؤشر نسبة حاالت العنف التي تمت معالجتها خالل ثالثة أشهر مما يعكس قدرة 
الوزارة على سرعة االستجابة لها وكفاءة الوزارة في المساهمة في بناء بيئة أسرية آمنة وخالية من 

. العنف
تم معالجتها أو إحالتها للجهة )تتضمن الحاالت التي : تعريف عدد البالغات التي تم معالجتها •

(المسؤولة
لإلبالغ " 1919"تتضمن جميع االتصاالت الواردة لمركز البالغات : تعريف عدد البالغات اإلجمالي •

عن حاالت عنف

إيجاد منظومة متكاملة للحماية األسرية

MLSD.O7.K3

 أشهر من تاريخ البالغ3نسبة بالغات العنف التي تم معالجتها خالل 

MLSD.O7

100%

+

البيانات   مصدر

40

2015

ربع سنوي
(%)نسبة مئوية 

خالل فترة تقل عن ثالث  (إقفال ملف الحالة)عدد بالغات العنف األسري التي تم التعامل معها )
إجمالي عدد بالغات العنف التي تم استقبالها خالل  / (فتح البالغ)أشهر من تاريخ تسجيل الحالة 

100 * (فترة القياس

"1919"تقرير البالغات الوارد من مركز البالغات -وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
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   الهدف   رمز

الهدف

وصف الهدف

المؤشر   رمز

األداء   مؤشر

المؤشر   وصف

األساس   خط   قيمة
  خط   قياس   سنة

األساس 
قطبية المؤشر

القياس   تكرار
القياس   وحدة

المؤشر   معادلة

البيانات   مصدر

وزن المؤشر

20162017201820192020السنة / الربع
األول
الثاني
الثالث
الرابع

12.0012.0012.0048.00السنوي

القياس   سنةالدولةالقيمة
إقليمية   مرجعية   قيمة
دولية   مرجعية   قيمة

   

يهدف هذا المؤشر إلى قياس مدى نمو مستوى وعي المجتمع السعودي لقضية العنف األسري 
وحقوق األفراد وخدمات الحماية المقدمة للضحايا والناجين وذلك كنتيجة للحمالت اإلعالمية 

.والتوعوية التي تنفذها أو تشرف عليها الوزارة

إيجاد منظومة متكاملة للحماية األسرية

MLSD.O7.K4

نسبة الوعي بنظام العنف األسري وآليات اإلبالغ

MLSD.O7

100%

+

البيانات   مصدر

سنوي
(%)نسبة مئوية 

/ عدد المشاركين في االستبيان القادرين على توصيف أشكال العنف األسري وآليات اإلبالغ)
100*(إجمالي عدد المشاركين في االستبيان

- مراكز االيواء في الجمعيات الخيرية - وحدات الحماية االجتماعية )من خالل استبيان يطبق في 
(وزارة الصحة- وزارة التعليم - برنامج األمان األسري الوطني 

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
الرابع

5.0011.0016.0021.0035.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة
 ةيعجرم ةيميلقإ86.00ةيبرعلاتاراملإا2012قيمة
 ةيعجرم ةيلود94.10ايلارتسا2014http://www.aihw.gov.au/disabilitقيمة

   

اهلةيئاويإلاتامدخميدقتمتيتلاتلااحلاةبسنرشؤملااذهسيقي(ةياعرلااهنمتامدخةمزح
ةيلزنملا)نينسملاوشارفلايحيرطادعامءاويلإاراظتناوءاويلإاتلااحنموالنهارية

رودلاوزكارملاللاخنمةمدقملاجماربلاوتامدخلاةءافكعفروالمؤسسات

MLSD.O8.K1

ةياعرلاىلإةيئاويلإاةياعرلانمتلقتنايتلاتلااحلاةبسنالالإيوائية

MLSD.O8

100%

+

 تانايبلامصدر

http://www.emarataloum.com

0

2015

سنوي
ةيوئمةبسن(%)

ءاويلإاراظتناوءاويلإاتلااحنماهلةيئاويإلاتامدخميدقتمتيتلاتلااحلاددع/ددعيلامجإ)
ةيئاويإلاتامدخميدقتمتيتلاتلااحلاوراظتنلاامئاوقوءاويلإازكارميفتلااحلا)*100لها

ةيعامتجلااةيمنتلاولمعلاةرازو-ةيعامتجلااةياعرلاةلاكو–نيقوعملاةياعرلةماعلاةرادلإا
تامدخلاةرادإومهليهأتوالطبية
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  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
الرابع

7.906.655.404.150.95السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة

 ةيعجرم ةيميلقإ2.10قيمة
ةيبرعلاتاراملإا

المتحدة
2011

 ةيعجرم ةيلود0.01جيورنلا2014http://www.issinstite.org.auقيمة

   

رودىلااوداعوىرخأمئارجوأحنجباكتراباوماقنيذلانيحناجلاثادحلأاةبسنرشؤملاسيقي
تاسسؤملاورودلانممهلمدقملاليهأتلاةيلاعفىدمسايقلكلذومهيلهأتدعبهظحلاملا

ةصتخملا–نسىتحثادحلأارامعأنأةظحلامعم18ةنس.

رودلاوزكارملاللاخنمةمدقملاجماربلاوتامدخلاةءافكعفروالمؤسسات

MLSD.O8.K2

نمدوعلاتلااحةبسناألحداث

MLSD.O8

100%

-

 تانايبلامصدر

http://www.ematalyum.com

7.9

2015

سنوي
ةيوئمةبسن(%)

ةظحلاملاروديفقباسفلممهلنممسايقلاةنسللاخةظحلاملارودلنيدئاعلاددع/يلامجإ)
ةنسللاخةظحلاملارودىلامهتلاحإمتنيذلاددع)*100القياس

ةيعامتجلااةيمنتلاولمعلاةرازو-ةياعرلاةلاكو-نينسملاوثادحلااةياعرلةماعلاةرادلإا–ماظن
.دوعلاتلااحددعلةبسنلابةظحلاملارودنمايوديتانايبلاعمجمتي(طسبلا)ةبسنلابواالحداث

نمةظحلاملارودىلامهتلاحإمتنيذلايلامجلإ(ماقملا)ثادحلأاماظننموهف

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
الرابع

8.0018.0026.0030.00100.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة
 ةيعجرم ةيميلقإقيمة
 ةيعجرم ةيلودقيمة

   

لمشتتامدخلازكارمددعسيقيرشؤملا(رودو،ماتيلأاتاسسؤمرود،لماشلاليهأتلازكارم
ةياعرةسسؤمو،ةظحلاملاوهيجوتلا)نمةشهلاتائفلاهذهةمدخلاهريوطتمتيتلاالفتيات

تامدخلاةدوجىدمىلعرشؤملااذهلديو،اهتجذمنللاخالمقدمة

رودلاوزكارملاللاخنمةمدقملاجماربلاوتامدخلاةءافكعفروالمؤسسات

MLSD.O8.K3

تمتيتلاةفدهتسملاتامدخلازكارمةبسننمذجتها

MLSD.O8

100%

+

 تانايبلامصدر

0

2015

سنوي
ةيوئمةبسن(%)

اهتجذمنمتيتلايمكارتلاتامدخلازكارمددع/اهتجذمنفدهتسملازكارملليلكلاددعلا)*100)

ةيعامتجلااةياعرلاةلاكو-
1.لماشلاليهأتلازكارم(ةيبطلاتامدخلاةرادإومهليهأتونيقوعملاةياعرلةماعلاةرادلإا)
2.ماتيلااتاسسؤمرود(ماتيلااةياعرلةماعلاةرادلإا)
3.ةظحلاملارود–هيجوتلارود–تايتفلاةياعرةسسؤم(نينسملاةياعرلةماعلاةرادلإا

(واالحداث
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تقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مؤشر األداء 27

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
الرابع

1209.002250.004470.006000.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة
 ةيعجرم ةيميلقإقيمة
 ةيعجرم ةيلودقيمة

   

تادايقلانيكمتجمانربيفنيبردتملانييدوعسلاددعرشؤملاسيقي.(يمكارت).والواعدة

قوستاجايتحاعممءلاتيامبنييدوعسلليراهملاىوتسملاعفرالعمل

MLSD.O9.K1

ايلعلاتادايقلانيكمتجماربيفبيردتللاوعضخنيذلانييدوعسلاددعوالواعدة

MLSD.O9

100%

+

 تانايبلامصدر

0

2015

سنوي
سعودي

ايلعلاتادايقلانيكمتجمانربيفنيبردتملانييدوعسلاددعيلامجإوالواعدة

جمانربريرقتiLeadsعاطقتحتتايميداكلااةرادإيفبلطلادنعويرودلكشبهريوطتمتييذلاو
ريدمتانايبلانعلوؤسملاصخشلاربتعيوةيرشبلادراوملاةيمنتقودنصيفعادبلااونيكمتلا

بونينموأةدايقلاةيميداكأعنه

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
218000.00األول
275000.00الثاني
313000.00الثالث
180000.00370000.00570000.00780000.001000000.00الرابع

180000.00370000.00570000.00780000.001000000.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة
 ةيعجرم ةيميلقإقيمة
 ةيعجرم ةيلودقيمة

   

،ينورتكللإابيردتلالامكإللاخنمنييدوعسللتاراهملاريوطتتلااحددعرشؤملاسيقي
تاداهشلاددعىلإةفاضلإابلمعلاسأرىلعبيردتلاوأجمدملابيردتلاالمعتمدة

قوستاجايتحاعممءلاتيامبنييدوعسلليراهملاىوتسملاعفرالعمل

MLSD.O9.K2

تاراهملاريوطتتلااحددعللسعوديين

MLSD.O9

100%

+

 تانايبلامصدر

عبرسنوي
حالة

ةيبيردتلاتارودلالامكإددعيلامجا+لمعلاسارىلعبيردتلاتلااحددعيلامجا+يلامجإ)
ددع)الشهادات

ةيرشبلادراوملاةيمنتقودنص(بوردتانايبةحولوةدعاق(Dashboard))-دصرلايئاصخا
قيرفيفمييقتلاواالستراتجية
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تقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مؤشر األداء 29

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
الرابع

40.0037.0033.6030.5028.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة
 ةيعجرم ةيميلقإقيمة

 ةيعجرم ةيلود37.30قيمة
ةدحتملاتايلاولا

األمريكية
2012

   

نمةجاحرثكلأانيديفتسمللةمئلامنكاسمريفوتيفةرازولاةيلاعفىدمرشؤملاسيقي
مهاوتسمنيسحتويعامتجلاارارقتسلااقيقحتفدهبيعامتجلاانامضلايعفتنم.المعيشي

لزنملابىنعيو:ىنبميفةينكسلاةقشلا(ةحاسم90وأ150عبرمرتم).المالئم

ةجاحدشلأايعامتجلاانامضلايديفتسملمئلاملانكسلانيمأتلدوهجلاهيجوتللسكن

MLSD.O10.K1

رثكلأانامضلايديفتسمنممئلامنكسممهلرفوتيلانيذلاةبسنحاجة

MLSD.O10

100%

-

 تانايبلامصدر

40

2015

سنوي
ةيوئمةبسن(%)

يعامتجلاانامضلايديفتسمنممئلامنكسممهلرفوتيلانيذلاددع/يديفتسميلامجإ)
*100(الضمان

ةيعامتجلااةيمنتلاولمعلاةرازو-نكاسملاتاجايتحاةرادا-نامضللةرازولاليكونمباطخ
االجتماعي

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
الرابع

60.0065.0071.0075.0080.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة
 ةيعجرم ةيميلقإقيمة
 ةيعجرم ةيلودقيمة

   

ةيريخلاةسسؤملادلاوأوتانبللةيعامتجلااةيبرتلارودتانبنمماتيلأاةبسنسيقيرشؤملا
ماتيلااةياعرل(ءاخإ)ةرازولايف(لمعلانسيفولمعلاىلعنيرداقلا)لديومهفيظوتمتنيذلا

يشيعملاىوتسمنيسحتيفةرازولاةردقىلعرشؤملااذهلهم

نيجتنمىلإةدعاسمللنيقلتمنمةرازولايديفتسمةحيرشليوحت(نيكمت)

MLSD.O11.K1

ءانبأنمماتيلألفيظوتلاةبسنالوزارة

MLSD.O11

100%

+

 تانايبلامصدر

سنوي
ةيوئمةبسن(%)

مهفيظوتمتنيذلالمعلانسيفولمعلاىلعنيرداقلاةسسؤملاورودلايفماتيلأاددع/)
نسيفولمعلاىلعنيرداقلاةسسؤملاورودلايفماتيلأاددعيلامجإ)*100العمل

ةرازولايفماتيلااةياعرلةماعلاةرادلإا+ماتيلااةياعرلةيريخلاةسسؤملا(ءاخإ)اهباسحمتيو
بلطلادنعةسسؤملاورودلانمةيوديةقيرطبمنهم
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تقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مؤشر األداء 31

  فدهلارمز

الهدف

فصوالهدف

 رشؤملارمز

 ءادلأامؤشر

 رشؤملاوصف

 طخ ساسلأاقيمة
  سايق طخسنة

ساسلأا
ةيبطقالمؤشر

 سايقلاتكرار
 سايقلاوحدة

 رشؤملامعادلة

 تانايبلامصدر

نزوالمؤشر

/ةنسلا20162017201820192020الربع
األول
الثاني
الثالث
الرابع

15000.0035000.0060000.0080000.00150000.00السنوي

 سايقلاسنةالدولةالقيمة
 ةيعجرم ةيميلقإقيمة
 ةيعجرم ةيلودقيمة

   

نيديفتسملاددعيلامجإسايقىلإرشؤملااذهفدهي(لمعلانسيفولمعلاىلعنيرداقلا
ةفاكنم)ةيليهأتتاراسمنمضمهجاردإللاخنمينامضلاشاعملانعاونغتسانيذلا.الفئات

ةددحمططخنمضاهنمةدافتسلااونيديفتسملاتاراهمةيمنتىلإتاراسملاهذهفدهتثيح
نمةيلاملاةيللاقتسلااقيقحتنممهنيكمتىلإلًاوصونيديفتسملاتاردقعمبسانتتةحضاوو

عورشموأةبسانمةيفيظوصرفداجيإللاخ.إنتاجي

نيجتنمىلإةدعاسمللنيقلتمنمةرازولايديفتسمةحيرشليوحت(نيكمت)

MLSD.O11.K2

ينامضلاشاعملانعنينغتسملاددع(لمعلانسيفولمعلاىلعنيرداقلانيديفتسملا)

MLSD.O11

100%

+

 تانايبلامصدر

0

2015

سنوي
مستغني

لمعلانسيفولمعلاىلعنيرداقلانمينامضلاشاعملانعنينغتسملاددعيلامجإ(نم
ةفاك)سايقلاخيراتىتح(يمكارت)الفئات

ةيمنتلاولمعلاةرازواالجتماعية



الملحق الثاني: ت
منهجيات حساب المؤشرات



تقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية

لمحة عامة عن المنهجيات

الطريقة األولى:ا   

 • jتحتسب النتيجة بنسبة انجاز القيم الفعلية من القيم المستهدفةا -

-ا%90 فأكثر يساوي أخضر، %51 إلى %89 يساوي أصفر و %50 أو أقل يساوي أحمر

الطريقة الثانية:ا   

 نفس ما ذكر أعاله، لكن:

 • jإذا كانت النتيجة أكثر من أو تساوي %100, تحسب الطريقة 2 كنسبة %100ا -

 أي ليس بمقدور الجهة تحقيق نتيجة تفوق 100% 

-ا%90 فأكثر يساوي أخضر، %51 إلى %89 يساوي أصفر و %50 أو أقل يساوي أحمر

الطريقة الثالثة:ا   

 نفس ما ذكر أعاله، لكن:

 • jإذا كانت النتيجة أقل من أو يساوي %50, تحسب الطريقة 3 كرقم 0 و أحمر -

jإذا كانت النتيجة أكثر من %50 وأقل من %100, تحسب الطريقة 3 كرقم 0.5 و أصفر -

 j  اإذا كانت النتيجة أكثر من أو تساوي %100, تحسب الطريقة 3 كرقم 1 و أخضر-

 قمنا في أداء باستخدام ثالثة طرق بديلة لحساب مؤشرات الجهات و
 ذلك لضمان اكبر قدر من الدقة في حساب نتائج المؤشرات. وفي سبيل

الشفافية التامة نعرض أدناه المنهجيات المستخدمة للطرق الثالث. ص

75



تقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية

طريقة 3 طريقة 2 طريقة 1  القيمة
المستهدفة

القيمة
الفعلية  مؤشرات األداء الرئيسية

0.5 %97 %97
58 56.32

 نسبة الخدمات المؤتمتة في الوزارة )مسار
العمل( الموجهة إلى القطاع الخاص

1 %100 %100
40 40

 نسبة إقبال السعوديين على العمل في
القطاع الخاص

0 %45 %45
60 27.01 نسبة االمتثال بنظام حماية األجور

1 %100 %157
15000 23575

 نسبة الحاالت التي انتقلت من الرعاية
اإليوائية إلى الرعاية االإيوائية

N/A N/A N/A
- -  عدد المتطوعين في منظمات القطاع غير

الربحي

1 %100 %114
50 56.79 نسبة التوظيف لأليتام من أبناء الوزارة

N/A N/A N/A
- 0  نسبة الجمعيات األهلية الملتزمة بنظام

الحوكمة المطور

N/A N/A N/A
23 -  نسبة المؤهلين من العاملين في القطاع غير

الربحي في الوظائف الرئيسية

0.5 %94 %94
380 402  نسبة مراكز الخدمات المستهدفة التي تمت

نمذجتها

0.5 %91 %91
1998 1826.52  مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج

المحلي اإلجمالي )غير النفطي(ا

0.5 %92 %92
11.4 12.3

 عدد فرص العمل الالئقة المتاحة
 للسعوديين في القطاع الخاص )للنساء

وللرجال(ا

N/A N/A N/A
- -  نسبة اإلنفاق التنموي من إجمالي إنفاق

منظمات القطاع غير الربحي

طرق أخرى لعرض نتائج المؤشرات

طريقة 3 طريقة 2 طريقة 1  القيمة
المستهدفة القيمة الفعلية مؤشرات األداء الرئيسية

N/A N/A N/A
27 -

 نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السالمة
والصحة المهنية

N/A N/A N/A

4.7 - عدد العاملين في القطاع غير الربحي

1 %100 %100

29 29 نسبة حاالت العود من األحداث

1 %100 %177

7 12.4  عدد المؤهلين من العاملين في اإلرشاد
األسري والحماية االجتماعية

1 %100 %102

30 30.7  عدد السعوديين الذين خضعوا للتدريب
في برامج تمكين القيادات العليا والواعدة

1 %100 %114

30000 34148  نسبة النساء السعوديات من إجمالي
القوى العاملة السعودية

1 %100 %100

2 2  نسبة الجمعيات المتخصصة التي تدعم
األولويات التنموية في التحول الوطني

0.5 %98 %98

42000 41220 معدل البطالة للسعوديين

0.5 %67 %67

10 6.7
 عدد المستغنين عن المعاش الضماني

 )المستفيدين القادرين على العمل وفي
سن العمل(ا

N/A N/A N/A

- 0  نسبة الذين ال يتوفر لهم مسكن مالئم من
مستفيدي الضمان األكثر حاجة

1 %100 %226

70 158
 عدد مراكز اإلرشاد األسري ووحدات الحماية
 االجتماعية )التابعة للوزارة والقطاع الخاص

واألهلي(ا

0 %49 %49

1500 731  معدل تكلفة توظيف السعوديين مقارنة
بالوافدين



تقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية

طريقة 3 طريقة 2 طريقة 1  القيمة
المستهدفة القيمة الفعلية مؤشرات األداء الرئيسية

1 %100 %149

47 70
 نسبة نمو المنظمات األهلية )الجمعيات،

والمؤسسات، واللجان(ا

N/A N/A N/A

- -
 نسبة الوعي بنظام العنف األسري وآليات

اإلبالغ

0 %44 %44

5 2.19
 نسبة بالغات العنف التي تم معالجتها خالل 3

أشهر من تاريخ البالغ

0.5 %91 %91

7.9 8.58
 عدد الوظائف الممهننة في القطاع غير

الربحي

0 %40 %40

8 3.23
 نسبة العاملين الذين تم فحصهم مهنيا من

المستهدفين بالفحص

N/A N/A N/A

- 509 عدد حاالت تطوير المهارات للسعوديين

1 %100 %138

218000 300659
 القيمة االقتصادية للتطوع )بالريال

السعودي(ا

%66 %87 %104 الناتج

 adaa.gov.sa/entity/MLSD لمزيد من المعلومات حول الفترة الزمنية لتوفر القيم الفعلية أو المستهدفة يرجى زيارة موقع أداء*



تقرير أداء وزارة العمل والتنمية االجتماعية

         يمكن التواصل مع المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة عبر :ت

info@adaa.gov.sa         
 +966 920001156          

معلومات التواصل

 وللحصول على معلومات تفصيلية حول لوحة مؤشرات قياس وزارة العمل
والتنمية االجتماعية يمكن تصفحها على الرابط التالي:          ا

adaa.gov.sa/entity/MLSD

انتهى التقرير




