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"هدفــي األول أن تكــون بالدنــا نموذجــا

األصعــدة،  كافــة  علــى  العالــم  فــي   
ً
ورائــدا

ذلــك" تحقيــق  علــى  معكــم  وســأعمل 

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 



كلمة ولي العهد 
إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أقــدم لكــم الدليــل االسترشــادي لتحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 

ــا  ــر عــن أهدافن ــه، ألنهــا تعب ــإذن الل ــي ســنتمكن مــن تحقيقهــا، ب ــة الحاضــر للمســتقبل، والت 2030، رؤي

وتطلعاتنــا علــى المــدى البعيــد، كمــا أنهــا تعكــس مكامــن قوتنــا والقــدرات الكبيــرة التــي يمتلكهــا وطننــا، 

وألجــل تحقيــق أهدافنــا؛ بدأنــا بتنفيــذ عــدد مــن البرامــج التــي ستســاهم بمشــيئة اللــه فــي تحقيــق الرؤيــة.

وممــا ال شــك فيــه بــأن كافــة هــذه البرامــج التنفيذيــة وكافــة أفكارنــا وطموحاتنــا، لــن تتكلــل بالنجــاح مــا 

لــم نتكاتــف معــًا ونعمــل كفريــق واحــد، وأن نتســلح بالمعرفــة والمهــارات الالزمــة، وأن نعمــل يــدًا بيــد 

لنبنــي مســتقباًل أفضــل. وسيســاعدنا هــذا الدليــل علــى توحيــد جهودنــا بشــكل أكبــر إن التزمنــا بــه، وذلــك 

ضمــن إطــار عمــل يتضمــن خطــوات أساســية ســتضمن فعاليــًة وكفــاءًة أكبــر فــي األداء. 

ولــكل منــا دوره فــي هــذه المســيرة، لــذا علينــا جميعــًا أن نبــذل قصــارى جهدنــا لنــؤدي دورنــا بأفضــل مــا 

يمكــن. فبــدون جهودكــم وإخالصكــم لــن نبلــغ غايتنــا أبــدًا. 

لقــد تــم إنجــاز وتطويــر هــذا الدليــل بعنايــة بالغــة وجهــوٍد حثيثــة مــن ألمــع العقــول فــي بلدنــا، لنضمــن 

تلبيتــه لجميــع مســتلزمات مهمتنــا، واحتضانــه ألفضــل الممارســات الدوليــة. كمــا أننــا نؤمــن بأنه ســيكون 

خيــر عــوٍن لكــم فــي رحلتكــم علــى درب النجــاح لتحقيــق الرؤيــة. 

آمــل أن يســاعدكم محتــوى هــذا الدليــل علــى ممارســة دوركــم فــي تحقيــق الرؤيــة علــى أكمــل وجــه. وأشــكر 

جميــع مــن ســاهم فــي هــذه الجهــود الحثيثــة لبنــاء مســتقبٍل واعــٍد ومشــرٍق لمملكتنــا وشــعبنا. إن تحقيــق 

رؤيــة 2030 هــي مســؤوليتنا جميعــًا، ومعــًا بعــون اللــه، ســنتمكن مــن ترســيخ مكانــة المملكــة العربيــة 

الســعودية كدولــة عظيمــة نفخــر بهــا جميعــًا.

صاحــب الســمو الملكــي األميــر/ محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود

ولــــــي العهـــــــــد نائـــــــب رئيـــــس مجلـــــــس الـــــــوزراء

وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

قائمة المحتويات



الصفحةالقسم

7المقدمة

9قائمة المصطلحات

15المحاور الرئيسية للدليل االسترشادي لتنفيذ الرؤية

18المحور األول: اعرف رحلتك 

1.1 - حوكمة رؤية المملكة 2030   19

1.2 - أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية   32

1.3 - إعداد خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية   44

49المحور الثاني: تحكم في ميزانيتك ومّول مبادراتك

2.1 - إعداد الميزانية التقديرية للبرامج وتخصيص أسقف الميزانية   50

2.2 - تفصيل المبادرات الواردة في خطة التنفيذ وتمويلها   52

58المحور الثالث: تعاَقد وتحكم

3.1 - ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات   59

3.2 - ضوابط وإجراءات الصرف والتعاقد على تخطيط وتشغيل مكاتب تحقيق الرؤية   97

99المحور الرابع: أنجز وتابع أداءك

4.1 - آليات متابعة األداء    100

4.2 - حصر المعوقات والتصعيد   125

4.3 - آليات رصد ومتابعة المخاطر   136

4.4 - إجراءات وحوكمة المناقالت   140

4.5 - إرشادات وآليات دعم التغيير   146

159المحور الخامس: راجع خططك

5.1 - مراجعة تخصيص أسقف ميزانية برامج تحقيق الرؤية   160

5.2 -  المراجعة الدورية للوثيقة اإلعالمية للبرنامج   162

5.3 - إجراءات وحوكمة طلبات التغيير   163

5.4 - إعداد خطط التواصل   175

5.5 - ضوابط إعداد ودراسة مشروعات األنظمة واللوائح وما في حكمها   178

182المنصات اإللكترونية الداعمة

185 ا لملحقات

       أهداف الدليل

تــم تصميــم الدليــل االسترشــادي لتنفيــذ رؤيــة المملكــة 2030 لتوجيــه مكاتــب البرامــج ومكاتــب تحقيــق 
الرؤيــة فــي الجهــات التنفيذيــة خــالل مرحلــة التنفيــذ.

توضيح إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واألدوار والمهام الرئيسية للجهات ذات  $
العالقة بالتنفيذ.

$ 
تحديد أوجه التعاون لمكاتب البرامج ومكاتب تحقيق الرؤية مع الجهات المعنية. $
$ 
تزويد مكاتب البرامج ومكاتب تحقيق الرؤية بالمبادئ التوجيهية لتصميم وتشغيل مكتب البرنامج. $
$ 
تقديم إرشادات ومبادئ توجيهية مدعومة بنماذج وأدوات، تمكن مكاتب البرامج ومكاتب تحقيق الرؤية من  $

تنفيذ األدوار المناطة بها.

إيضاح تفاصيل اإلجراءات والمهام الرئيسية لمكاتب البرامج ومكاتب تحقيق الرؤية. $

مالحظـــة: تـــم عمـــل آخـــر تحديـــث لهـــذا الدليـــل فـــي 2019/4/21 الموافـــق 1440/8/16 هــــ، ويخضـــع لمراجعـــات 
وتحســـينات مســـتمرة خـــالل مرحلـــة التنفيـــذ، ِاســـتنادًا إلـــى المالحظـــات المقّدمـــة مـــن مكاتـــب تحقيـــق الرؤيـــة ومكاتـــب 

البرامـــج والجهـــات ذات العالقـــة  وتحـــت إشـــراف مكتـــب اإلدارة االســـتراتيجية.

في حالة وجود أي مالحظات أو استفسارات، يمكنكم التواصل مع مكتب اإلدارة االستراتيجية على:
strategy@ceda.cm.gov.sa

مقدمة
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التعريفالمصطلح

رؤية المملكة العربية السعودية 2030.الرؤية

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.المجلس

لجنــة  منبثقــة مــن مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة ويرأســها ســمو رئيــس المجلــس – يحفظــه اللــه - اللجنة االستراتيجية
وتقــدم الدعــم االســتراتيجي إلــى مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة، بمــا فــي ذلــك المقترحــات بشــأن صياغــة 

اســتراتيجيات تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 وتحويلهــا إلــى برامــج تنفيذيــة واإلشــراف علــى تنفيذهــا.

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

الــذراع التنفيــذي للجنــة االســتراتيجية. ويتولــى دراســة وتحليــل وترجمــة رؤيــة المملكــة 2030 إلــى خطــط وبرامــج 
ــم  ــة وتقدي ــة ومســتهدفات الرؤي ــق الرؤي ــن برامــج تحقي ــد الفجــوات بي ــى تنفيذهــا وتحدي ــة واإلشــراف عل تنفيذي

التوصيــات للتغلــب علــى المعوقــات.

برامــج مصممــة خصيصــًا لتحقيــق تطلعــات رؤيــة المملكــة 2030 وأهدافهــا ذات العالقــة  ، يتــم تحديــد البرامــج برامج تحقيق الرؤية
فــي كل دورة تخطيــط )تــم تحديــد 13 برنامــج لتحقيــق رؤيــة إلــى عــام 2020(؛ وســيتم إطــالق برامــج إضافيــة 

حســب الحاجــة.

لجنــة يتــم تعيينهــا مــن قبــل مجلــس الشــؤون االقتصاديــة و التنميــة، تضــم ممثليــن مــن الجهــات ذات العالقــة لجنة البرنامج
لنطــاق عمــل برنامــج تحقيــق الرؤيــة. وهــي مســؤولة عــن إدارة عمليــة التخطيــط للبرنامــج، واإلشــراف علــى التنفيــذ 

وضمــان تحقيــق النتائــج والمســتهدفات المعتمــدة للبرنامــج.

يعتبــر الــذراع التنفيــذي للجنــة البرنامــج. ويتولــى مســؤولية إعــداد ومتابعــة خطــة البرنامــج التــي تتضمــن المبــادرات مكتب البرنامج
ــة  ــادرات والميزاني ــة للمب ــة التقديري ــات الميزاني ــي، كمــا يرفــع بتوصي والمؤشــرات والمســتهدفات واإلطــار الزمن
اإلجماليــة للبرنامــج للجنــة البرنامــج، ويتولــى تنســيق وإعــداد وتنفيــذ مبــادرات البرنامــج ومتابعتهــا ودعــم اإلنجــاز، 
وقيــادة جهــود إدارة التغييــر، وتصعيــد المشــكالت التــي ال يتــم التوصــل لحلــول لهــا إلــى لجنــة البرنامــج، وإعــداد 

ورفــع التقاريــر الدوريــة للجنــة للبرنامــج حــول تقــدم ســير العمــل.

الجهات المالكة للمبادرات في برامج تحقيق الرؤية. الجهات التنفيذية

وحــدة إداريــة تتبــع الوزيــر/ رئيــس الجهــة التنفيذيــة وتتولــى مســؤولية دعــم التخطيــط وتحقيــق األثــر االســتراتيجي، مكاتب تحقيق الرؤية
ودفــع إنجــاز المبــادرات التــي تنــدرج ضمــن برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 وتذليــل العقبــات المرتبطــة بهــا، 
إضافــة إلــى تمكيــن أصحــاب المصلحــة داخليــًا وإدارة التغييــر والتواصــل داخــل الجهــة والجهــات التابعــة والمرتبطــة 

بهــا فيمــا يتعلــق بأولويــات رؤيــة المملكــة 2030.

الجهات التنفيذية التي يرأس مجلس إدارتها وزير الجهة المعني.الجهات التابعة
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المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة.مركز أداء

عــدد مــن األجهــزة التــي تقــدم الدعــم النوعــي لمكاتــب البرامــج حســب اختصاصاتهــا؛ أثنــاء مرحلتــي تخطيــط وتنفيــذ الجهات الداعمة
المبــادرات، وتشــمل الجهــات الداعمــة الرئيســية كل مــن: وزارة الماليــة، المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة 
العامــة »أداء«، وزارة االقتصــاد والتخطيــط، المركــز الوطنــي للتخصيــص، وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، 
وحــدة التحــول الرقمــي، هيئــة المحتــوى المحلــي والمشــتريات الحكوميــة، مركــز تحقيــق  كفــاءة اإلنفــاق، مركــز 

تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة، فريــق العمــل الدائــم، وحــدة اإلعــالم والتواصــل المؤسســي.

دورة تخطيــط يتــم مــن خاللهــا مراجعــة التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ الرؤيــة، مــن أجــل تحديــد الحاجــة إلــى وقــف أو دورة التخطيط
تعديــل برامــج الرؤيــة أو إطــالق برامــج جديــدة.

مجموعــة مــن األنشــطة المترابطــة، والتــي تنتهــي بإنجــاز واحــد أو أكثــر مــن المخرجــات الرئيســية )كمرحلــة التحضيــر المرحلة
والتخطيــط و التنفيــذ(.

المرحلــة األولــى مــن دورة مراحــل برامــج تحقيــق الرؤيــة التــي يتــم خاللهــا تشــكيل لجــان البرامــج، والتوافــق علــى مرحلة التحضير
نطــاق وطموحــات ومســتهدفات البرامــج لبــدء مرحلــة التخطيــط.

المرحلــة الثانيــة مــن دورة مراحــل برامــج تحقيــق الرؤيــة، والتــي يتــم خاللهــا تطويــر واعتمــاد خطــط تنفيــذ البرامــج مرحلة التخطيط
بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة بالبرنامــج وبمــا يتماشــى مــع التوجهــات االســتراتيجية لّلجنــة االســتراتيجية.

المرحلــة الثالثــة والنهائيــة مــن دورة برامــج تحقيــق الرؤيــة، حيــث يتــم خاللهــا التركيــز علــى تنفيــذ البرامــج وتحقيــق مرحلة التنفيذ
النتائــج ورفــع التقاريــر وتصعيــد المســائل لحلهــا.

ركائز الرؤية/الركائز 
االستراتيجية

تتمثــل ركائــز الرؤيــة: فــي أن تكــون المملكــة العربيــة الســعودية فــي قلــب العالميــن العربــي واإلســالمي، وقــوة 
اســتثمارية رائــدة، ومحــور يربــط بيــن القــارات الثــالث.

محاور رؤية 2030: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.محاور الرؤية

التعريفالمصطلح

أهداف محددة ُتترجم مستهدفات الرؤية إلى أهداف عملية تمكن من التنفيذ والمتابعة بفاعلية.األهداف االستراتيجية

ستة أهداف استراتيجية على مستوى الرؤية  )ترتبط بمحاور الرؤية( .أهداف المستوى األول

سبعة وعشرون هدفًا فرعيًا )ترتبط باألهداف االستراتيجية للمستوى األول(.أهداف المستوى الثاني

أهداف المستوى 
الثالث

ســتة وتســعون هدفــًا اســتراتيجيًا تفصيليــًا )ترتبــط باألهــداف االســتراتيجية للمســتوى الثانــي(، وتمثــل األهــداف 
االســتراتيجية لبرامــج تحقيــق الرؤيــة.

وثيقــة تشــمل علــى وصــف البرنامــج واألهــداف االســتراتيجية المباشــرة والغيــر مباشــرة، و تشــكيل لجنــة البرنامج، بطاقة البرنامج
ويتــم اعتمــاد بطاقــات البرامــج مــن قبــل مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة عنــد تحديــد البرامــج لــدورة 

التخطيــط أو إضافــة برنامــج تحقيــق رؤيــة.

الميثاق التأسيسي 
للبرنامج

ــل النطــاق والتوجــه العــام وأهــداف برامــج تحقيــق الرؤيــة.   الُمخــَرج الرئيســي لمرحلــة التحضيــر: وثيقــة أوليــة ُتفصِّ
وهــي مطلــب أساســي إلعــداد خطــة التنفيــذ وتبــرز التحديــات الحاليــة كمــا تبيــن اإلطــار الزمنــي والمــوارد الالزمــة 

لمرحلــة التخطيــط.

تعتبــر خطــة التنفيــذ الـــُمخرج الرئيســي لمرحلــة التخطيــط، وتعتبــر الوثيقــة الرســمية التــي تلخــص اســتراتيجية خطة تنفيذ البرنامج
برنامــج تحقيــق الرؤيــة، وتشــمل )نطــاق البرنامــج، تطلعــات البرنامــج، تقييــم الوضــع الراهــن، و اســتراتيجية 

البرنامــج، ومحفظــة مبــادرات البرنامــج، والممكنــات(.

الموافقة على التوجه االستراتيجي لخطة تنفيذ برامج تحقيق الرؤية من اللجنة االستراتيجية.الموافقة االستراتيجية

التكلفة اإلجمالية 
المذكورة في خطة 

التنفيذ

القيمــة اإلجمالّيــة لمتطلبــات الميزانيــة المذكــورة فــي خطة تنفيذ البرنامج  والالزمة لتنفيذ البرنامج بشــكل كامل، 
وقد تختلف مصادر التمويل إلجمالي المتطلبات )مســاهمة القطاع الخاص/ الســيولة المخصصة للبرنامج(.

التكلفة اإلجمالية 
التي تم طلبها من 

قبل البرنامج

القيمــة اإلجمالّيــة للســيولة المطلــوب تخصيصهــا للبرنامــج والتــي ُتعــرض علــى فريــق العمــل الدائــم ومركــز 
تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق للحصــول علــى الموافقــة.
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السقف المعتمد 
للبرنامج

سقف اإلنفاق الذي حددته اللجنة االستراتيجية للبرنامج.

النموذج الموحد لطلب 
تمويل مبادرة برنامج 

تحقيق الرؤية

نمــوذج شــامل لكافــة متطلبــات فريــق العمــل الدائــم، ومركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق، ومركــز أداء، لتقييــم طلبــات 
تمويــل مبــادرات برنامــج تحقيــق الرؤيــة. ويشــمل النمــوذج علــى أربعــة أقســام رئيســية: )1( البيانــات األساســية 
والمرجعيــة للمبــادرة )2( البيانــات الماليــة للمبــادرة )3( بيانــات قيــاس أداء تنفيــذ وأثــر المبــادرة )4( بيانــات تقييــم 

جاهزيــة المبــادرة.

التكلفة اإلجمالية 
الموافق على تمويلها

القيمة اإلجمالّية لمتطلبات الميزانية التي تّم الموافقة عليها.

القيمة اإلجمالّية للسيولة المالّية التي تّم تخصيصها للبرنامج على أساس سنوي.السيولة المعتمدة

قيمة العقود التي تم 
إبرامها

القيمة اإلجمالّية لكاّفة العقود التي قام البرنامج بإبرامها لتنفيذ المبادرات.

نص الدعوة المرسلة إلى ُمقدمي العروض مرفق بها طلب تقديم العروض.الدعوة

الجهة الحكومية 
المستفيدة

الجهة الحكومية المستفيدة من تنفيذ المبادرة/ المشروع.

لجنة يتم تشكيلها داخل الجهة الحكومية المستفيدة الختيار المؤهلين لتنفيذ المبادرة.لجنة التأهيل

وثيقة كراسة الشروط والمواصفات للمبادرة.طلبات تقديم العروض

لجنــة تشــكل بقــرار مــن الوزيــر المختــص أو رئيــس الجهــة لتقييــم العــروض المســتلمة فنيــًا وماليــًا، وال يقــل لجنة التقييم في الجهة
ــر أو  ــل الوزي ــده مــن قب ــم تحدي ــة أو مــن يت ــق الرؤي ــة ويرأســها مســؤول مــن مكتــب تحقي عــدد أعضائهــا عــن ثالث
رئيــس الجهــة فــي حــال عــدم وجــود مكتــب تحقــق الرؤيــة تابــع للجهــة المالكــة للمبــادرة ويكــون مــن بيــن األعضــاء 

مالك المبــادرة.

مقارنة العروض المستلمة فنيًا وتطبيق معايير التقييم الواردة في نموذج طلب تقديم كراسة العروض.التقييم الفني

مقارنة العروض المستلمة ماليًا وتطبيق معايير التقييم الواردة في نموذج طلب تقديم كراسة العروض.التقييم المالي

قائمة المصطلحات

التعريفالمصطلح

إرسال العقد 
للمالية لإلجازة

بعــد اختيــار أحــد مقدمــي العــروض والموافقــة علــى الخدمــات المطلوبــة، يتــم توقيــع عقــد المشــروع ثــم إرســاله 
إلــى وزارة الماليــة لالعتمــاد.

ــة للمبالــغ التــي تــّم صرفهــا فعليــًا حتــى تاريخــه مــن قبــل البرنامــج لتنفيــذ المبــادرات فــي إطــار المنصرف الفعلي القيمــة اإلجمالّي
ســيولته المعتمــدة.

مراجعــة دوريــة داخليــة فــي الجهــة بحســب الوتيــرة التــي يحددهــا الوزيــر / رئيــس الجهــة، ُيســتعرض فيهــا أبــرز المراجعة الداخلية للجهة
اإلنجــازات للفتــرة الماضيــة واإلنجــازات المتوقعــة للفتــرة القادمــة والدعــم المطلــوب لتخطــي تحديــات التنفيــذ 

ــده. ــزم تصعي ــد مــا يل بشــكل اســتباقي وتحدي

مراجعــة دوريــة ألداء برامــج تحقيــق الرؤيــة قيــد التنفيــذ ويتــم بشــكل دوري علــى مســتوى لجنــة البرنامــج ويشــمل اجتماع لمراجعة األداء
تحليــل التقــدم فــي اإلنجــاز علــى مســتوى مبــادرات ومؤشــرات البرنامــج للتأكــد مــن تحقيــق المســتهدفات واألثــر 
ــة  ــق رؤي ــع ســنوي لبرنامــج تحقي ــر رب ــع التقري ــع ســنوي رف ــة األداء الرب ــن مراجع ــج ع ــو مــن البرنامــج؛ وينت المرج

المملكــة 2030.

عقــد اجتمــاع لمراجعــة أحــد البرامــج فــي اجتماعــات اللجنــة االســتراتيجية وبمعــدل اجتماعيــن ســنويًا لــكل برنامــج، المراجعة االستراتيجية
لمناقشــة األداء العــام للبرنامــج، والتقــدم فــي تنفيــذ المبــادرات المحوريــة، والحصــول علــى التوجيــه االســتراتيجي 

وتصحيــح المســار عنــد الحاجــة.

مؤشر أداء إستراتيجي 
)المستوى 1 و 2(

مقياس معياري يقيس نجاح تحقيق األثر المنشود من األهداف االستراتيجية على المستوى األول والثاني.

مؤشر أداء رئيسي 
)المستوى 3(

مقياس معياري يمكن استخدامه لقياس أداء البرنامج ومراقبة وتتبع التقدم في تحقيق النتائج.

الشخص المكلف الذي يتولى المسؤولية النهائية عن أداء المؤشر وتحقيق المستهدف.مالك المؤشر

النتيجــة التــي يتطلــع إليهــا البرنامــج، والتــي يلتــزم بتحقيقهــا، وترتبــط المســتهدفات بالمؤشــرات المحــددة المستهدف
واألهــداف االســتراتيجية.  هنالــك مســتويان رئيســيان مــن المســتهدفات: مســتهدفات علــى مســتوى االقتصــاد 

ــى مســتوى البرنامــج. ــي، وأخــرى عل الكل

مجموعــة مــن األنشــطة التــي لهــا تاريــخ بــدء وتاريــخ انتهــاء وتتطلــب مــوارد إلنجازهــا؛ وتهــدف إلــى تحقيــق أهــداف المبادرة
.")Business as usual( البرنامــج وإغــالق فجــوة األداء الحاليــة واألصــل أن ال تنــدرج ضمنها أنشــطة الجهات المعتــادة

مبادرات يتم تحديدها استنادًا إلى مدى أثرها اإليجابي المتوقع مقارنة بالوضع الراهن.المبادرات المحورية

المبادرات التي يعتمد على استكمال تنفيذها بنجاح، مبادرات محورية ومبادرات أخرى.المبادرات ذات األسبقية
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المبــادرات التــي تســهم فــي تحقيــق الزخــم المطلــوب واألثــر الملمــوس بصــورة ســريعة، ويتطلــب تنفيذهــا قــدرًا مبادرات المكاسب السريعة
أقــل مــن المــوارد الالزمــة، وعــادة مــا يمكــن إنجازهــا خــالل مــدة تتــراوح مــن 6 أشــهر إلــى عــام واحــد.

الشــخص المكلــف فــي الجهــة التنفيذيــة المالكــة، والمســؤول عــن تحقيــق المبــادرة لمســتهدفاتها ومخرجاتهــا و مالك المبادرة
تحقيــق أثرهــا، و يكــون عــادة فــي مســتوى وظيفــي عالــي فــي الهيــكل التنظيمــي للجهــة ممــا يســمح لــه بدعــم 

ســير المبــادرة و تذليــل عقباتهــا، كمــا يكــون نقطــة التواصــل ألصحــاب المصلحــة الخارجييــن.

هــو النمــوذج المعتمــد مــن مركــز أداء لتعريــف مخرجــات ومعالــم المبــادرة والوثائــق الداعمــة لــكل مخــرج أو معلــم، بطاقة المبادرة
ويســتخدم لمتابعــة التقــدم فــي تنفيــذ المبــادرة ضمــن تقاريــر األداء الربــع ســنوي الــذي يقــوم مركــز أداء بإصــداره.

ــذ المهــام مخرج المبادرة ــر تنفي ــم تحقيقــه عب ــذي يت ــي وال ــج نهائ ــر أو إضافــة للعمــل أو منت ــه مــن تغيي ــادرة ببنائ هــي مــا تقــوم المب
المخططــة فــي نطــاق عمــل المبــادرة بحيــث تكــون المخرجــات قابلــة للقيــاس وشــاملة ومتناســبة مــع أهــداف المبــادرة، 
 )Deliverables( أو تســليمات المشــاريع )Milestones( عــن المعالــم )Initiative Outputs( وتختلــف مخرجــات المبــادرة

)Initiative Outputs( حيــث أن المعالــم والتســليمات تهــدف بمجموعهــا لتحقيــق المخرجــات النهائيــة للمبــادرة

مخرجات صحيحة: بوابة إلكترونية، إدارة جديدة، تدريب موظفين، مبنى ...

ــد مــع شــركة  ــع عق ــدة، توقي ــة، نمــوذج عمــل اإلدارة الجدي ــة اإللكتروني ــاء البواب ــة: اســتراتيجية بن مخرجــات خاطئ
تدريــب، تصاميــم المبنــى ...

هــي أحــداث ذات أهميــة قصــوى فــي دورة حيــاة المبــادرة، وتــدل علــى اكتمــال مرحلــة أو مهمــة معينــة، ويمكــن اختيــار معالــم المبــادرة المعالم
مــن أهــم المعالــم المعرفــة للمشــاريع التابعــة للمبــادرة، كمــا يمكــن تعريــف المعالــم علــى مســتوى المبــادرة.

معالــم صحيحــة: اكتمــال تصميــم البوابــة اإللكترونيــة، اكتمــال التوظيــف لــإدارة الجديــدة، اكتمــال تطويــر الحقيبــة 
التدريبيــة للموظفيــن، تعميــد المقــاول.

معــــالم خـــاطئة: انتهاء مرحلة التخطيط، بدء مرحلة التوظيف.

هــي الوثائــق المطلــوب تقديمهــا لمركــز أداء والجهــات ذات العالقــة إلثبــات تحقيــق نتائــج مؤشــرات األداء الوثائق الداعمة 
المخرجــات. أو  المعالــم  واكتمــال 

طلب لتغيير ما تم اعتماده ويشمل أحد األنواع الثالثة التالية:طلب التغيير

)1( تغيير على مستوى رؤية المملكة 2030:
ويشــمل تغييــر فــي نمــوذج الحوكمــة أو تغييــر علــى أهــداف المســتوى األول أو الثانــي أو الثالــث، أو إضافــة أو 

دمــج برامــج تحقيــق الرؤيــة أو تعديــل علــى مؤشــرات ومســتهدفات المســتوى األول والثانــي.

)2( تغيير في بطاقة البرنامج:
ويشــمل مراجعــة ارتبــاط األهــداف االســتراتيجية بالبرنامــج أو مراجعــة وصــف البرنامــج أوإجــراء تعديــالت علــى 

لجنــة البرنامــج.

)3( تغيير في خطة تنفيذ أحد برامج تحقيق الرؤية:
ويشــمل تغييــر مســاهمة البرنامــج فــي مؤشــرات االقتصــاد الكلــي وتعديــل مؤشــرات األداء الرئيســية للبرنامــج 

إضافــة إلــى التعديــالت المرتبطــة بمبــادرات البرنامــج المعتمــدة.

قائمة المصطلحات

المحاور الرئيسية
للدليل االسترشادي لتنفيذ الرؤية

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030 مستعدون للمستقبل
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إجراءات وحوكمة 
طلبات التغيير

مراجعة تخصيص أسقف 
ميزانية برامج تحقيق الرؤية

ضوابط إعداد ودراسة 
مشروعات األنظمة 
واللوائح وما في حكمها

المراجعة الدورية للوثيقة 
اإلعالمية للبرنامج

إعداد 
خطط 

التواصل

إعداد خطط تنفيذ 
برامج تحقيق الرؤية

حوكمة رؤية
المملكة 2030

أنماط الحوكمة 
الداخلية للبرامج 
ومكاتب تحقيق 
الرؤية

إعداد الميزانية التقديرية 
للبرامج وتخصيص 
أسقف الميزانية

تفصيل المبادرات 
الواردة في خطة 
التنفيذ1 وتمويلها

ضوابط وإجراءات 
الصرف والتعاقد على 

تخطيط وتشغيل 
مكاتب تحقيق الرؤية

ضوابط وإجراءات 
التعاقد على 

المبادرات

حصر المعوقات
والتصعيد

 آليات
متابعة األداء

آليات رصد ومتابعة
 المخاطر

(إرشادات وآليات) 
دعم التغيير

إجراءات وحوكمة 
المناقالت

رحلـــــــة
التنفيذ 

ِاعرف رحلتك

تحكم في ميزانيتك
ل مبادراتك

ّ
ومو

م
ّ
د وتحك

َ
تعاق

راجع خططك

أنجز
وتابع أداءك

1

2
3

4

5

المحاور الرئيسية للدليل االسترشادي لتنفيذ الرؤية

1 يشمل التفصيل تقييم جاهزية المبادرات

المحاور الرئيسية للدليل االسترشادي لتنفيذ الرؤية

الرموز المستخدمة في رسم خرائط اإلجراءات: $

الوصفالرمز

بدء اإلجراء

إنهاء اإلجراء

النماذج والمستندات

تدفق األنشطة

األنشطة الرئيسية

إجراء فرعي

اختيار مسار واحد فقط

اتباع جميع المسارات بالتوازي

اختر واحد أو أكثر من المسارات

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبلمستعدون للمستقبل رؤية المملكة 2030  رؤية المملكة 2030 
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ً
ثانيا

اعرف رحلتك

ً
أوال

تشارك العديد من الجهات في منظومة تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية  2030، توضح األجهزة وأدوارها  في أنشطة الحوكمة ذات العالقة. 

المستوى األول:
صياغة الرؤية وتحديد  

األولويات الوطنية و إطار الحوكمة 

 

المستوى الثاني:
 تحديد برامج تحقيق الرؤية وآليات 

التنفيذ  والمتابعة

المستوى الثالث: 
التنفيذ  

الجهات التنفيذية         الجهات التنفيذية   

مجلس الوزراء 

 اللجنة االستراتيجية 

برنامج تحقيق الرؤية 

لجنة البرنامج

مكتب البرنامج

برنامج تحقيق الرؤية

لجنة البرنامج

مكتب البرنامج

مكتب تحقيق الرؤية مكتب تحقيق الرؤية مكتب تحقيق الرؤية 

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

مكتب اإلدارة االستراتيجية

مكتب تحقيق الرؤية مكتب تحقيق الرؤية مكتب تحقيق الرؤية 

المبادراتالمبادرات

إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 1.1
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إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 1.1
ملخص أنشطة إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 

 

مستوى برامج تحقيق الرؤيةمستوى الرؤية

التنفيذالتخطيطالتحضيررسم مالمح الرؤية

األنشطة 
الرئيسية

تحديد أولويات )برامج تحقيق الرؤية( تطوير األهداف االستراتيجية
لدورة التخطيط

إعداد خطط تنفيذ برامج تحقيق 
رؤية 2030

تفصيل المبادرات الواردة في خطة 
التنفيذ وآلية تمويلها 

تطوير مؤشرات األداء الرئيسية
إعداد المواثيق التأسيسية للتوجه 

العام للبرامج
)program initiation charters(

إعداد الميزانية التقديرية للبرامج 
إدارة طلبات التغييروتخصيص أسقف  الميزانية

إدارة األداءإعداد خطط التواصلتطوير المستهدفات

إدارة المخاطرتطوير نموذج الحوكمة

التصعيد

مراجعة تخصيص أسقف ميزانية 
برامج تحقيق رؤية 2030

المراجعة الدورية للوثيقة 
اإلعالمية للبرنامج

المخرجات

 األهداف االستراتيجية    $
للرؤية )المستويات الثالثة(

المؤشرات والمستهدفات  $
الرئيسية على مستوى 

الرؤية
 الحوكمة وآليات التنفيذ  $

والمتابعة 

 برامج تحقيق الرؤية لدورة  $
التخطيط، تشمل بطاقة 

البرنامج 
 الميثاق التأسيسي  $

لنطاق وتوجهات البرنامج 

 خطة تنفيذ برنامج  $
تحقيق الرؤية 

وتشمل المؤشرات 
و المستهدفات على 

مستوى البرنامج
 تخصيص أسقف  $

لميزانيات برامج 
تحقيق الرؤية   

 خطة تواصل البرنامج  $

 الدراسات التفصيلية   $
)متطلبات التمويل( 

المحدثة للمبادرة
 تقارير دورية لمتابعة التقدم  $

المحرز على مستوى  المبادرات 
والبرامج والرؤية، والمخاطر 

المرتبطة في كل منها
تقييم لمعوقات التنفيذ  $

والتصعيد لحلها، والتدخل )عند 
الحاجة(، وإدارة طلبات التغيير 

تحديث تخصيص أسقف  $
ميزانيات برامج تحقيق الرؤية 

المراجعة الدورية )سنويًا أو  $
كلما استلزم األمر( لخطط 

تنفيذ البرامج وأسقف 
ميزانيتها لغرض تعظيم األثر 

وتحقيق النتائج

الوتيرة: دوريةالوتيرة: مرة في  كل دورة تخطيط

تركيز الدليل

تغذية راجعة

إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

أنشطة مرحلة تفصيل الرؤية ومرحلة التحضير  

التحضيرتفصيل الرؤية

تطوير 
األهداف

تطوير 
مؤشرات 

األداء 
الرئيسية

تطوير 
المستهدفات

تطوير 
نموذج 

الحوكمة1

تحديد األولويات )برامج تحقيق 
الرؤية(

إعداد الميثاق التأسيسي للبرنامج

التطوير

مكتب اإلدارة االستراتيجية
)ترجمة رؤية المملكة 2030 إلى أهداف استراتيجية وتطوير 

المؤشرات والمستهدفات الرئيسية(

مكتب اإلدارة االستراتيجية
)تحديد برامج تحقيق الرؤية 
المقترحة لدورة التخطيط 

واألهداف االستراتيجية المسندة  
للبرنامج والتشكيل المقترح للجان 

البرامج(

لجنة البرنامج
)تطوير الميثاق التأسيسي للبرنامج، 

وتطوير حوكمة البرنامج(

المراجعة

المركز الوطني 
لقياس أداء 
أجهزة العامة

)المراجعة الفنية 
للمؤشرات(

مكتب اإلدارة االستراتيجية
)مراجعة الميثاق التأسيسي للبرنامج، 

وتقديم التوصية بشأنه إلى 
اللجنة االستراتيجية(

الموافقة

اللجنة االستراتيجية 
)الموافقة على أهداف الرؤية والمؤشرات 

والمستهدفات والحوكمة(

اللجنة االستراتيجية
)الموافقة على البرامج واألهداف 
االستراتيجية المسندة للبرنامج  

وتشكيل اللجان(

اللجنة االستراتيجية 
)الموافقة على الميثاق 

التأسيسي للبرنامج (

االعتماد

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
)اعتماد أهداف الرؤية والمؤشرات والمستهدفات و الحوكمة(

مجلس الشؤون االقتصادية 
والتنمية 

)الموافقة على البرامج واألهداف 
االستراتيجية المسندة  للبرنامج 

وتشكيل اللجان(

النتائج

األهداف االستراتيجية للرؤية )المستوى األول والثاني والثالث(  $

 المؤشرات والمستهدفات الرئيسية على مستوى الرؤية )أهداف  $
المستوى األول والثاني(  

إطار حوكمة منظومة تحقيق الرؤية $

برامج تحقيق الرؤية لدورة  $
التخطيط

 بطاقة البرنامج )تشمل وصف  $
البرنامج واألهداف االستراتيجية 
المباشرة وغير المباشرة للبرنامج 

وتشكيل لجنة البرنامج(

الميثاق التأسيسي للبرنامج   $
)يحدد نطاق البرنامج والتوجه العام 

له والتطلعات، والميزانية المطلوبة 
لمرحلة التخطيط(

تفعيل دور لجنة البرنامج وتفصيل  $
حوكمة البرنامج الداخلية

١-  يتم تحديث نموذج الحوكمة بشكل دوري  بناء على تطور متطلبات مراحل تحقيق الرؤية من خالل إجراءات طلبات التغيير المخصصة لذلك.

1.1
2021 الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبلمستعدون للمستقبل رؤية المملكة 2030  رؤية المملكة 2030 

https://vision2030.gov.sa/ar/node
https://vision2030.gov.sa/ar/node


إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

مرحلة التخطيط

إعداد خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية   $

التخطيط

إعداد خطة تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية

التطوير

الجهات التنفيذية )مكاتب تحقيق الرؤية في الجهة(
)تصميم المبادرات وتقديمها إلى مكتب البرنامج إلعداد خطة التنفيذ، بما يشمل خطة وميزانية تقديرية للمبادرة وارتباطها بأهداف البرنامج(

مكتب البرنامج
)وضع خطة تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية، وميزانية تقديرية، والتنسيق مع الجهات التنفيذية المشاركة في البرنامج والجهات الداعمة* إلعداد خطة التنفيذ(

لجنة البرنامج
)اإلشراف على إعداد خطة تنفيذ البرنامج، وتحديد أولويات مبادرات البرنامج لتحقيق مستهدفاته والرفع بخطة تنفيذ البرنامج للموافقة( 

المراجعة
مكتب اإلدارة االستراتيجية

)مراجعة خطط تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية، وضمان االتساق والشمولية مع البرامج األخرى، وتحديد االعتماديات بين البرامج،  والرفع بتوصيات ذلك 
للجنة االستراتيجية، والتنسيق بين مكاتب البرامج، والجهات الداعمة في مراجعة خطة التنفيذ في حال الحاجة إلى ذلك(

الموافقة
اللجنة االستراتيجية

)اإلشراف على تطوير خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية، والموافقة على خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية(

االعتماد
مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
)اعتماد خطط تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية(

 خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية   $النتائج

الجهات الداعمة: 
-   فــي المؤشــرات االقتصاديــة   –  وزارة االقتصــاد و التخطيــط، و وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، ومركــز تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة، وهيئــة المحتــوى المحلــي والمشــتريات 
الحكوميــة: )الدعــم فــي وضــع خطــوط أســاس ومســتهدفات مؤشــرات االقتصــاد الكلــي للبرامــج، ومراجعــة جانــب المؤشــرات االقتصاديــة فــي خطــط التنفيــذ والتحقــق مــن جودتهــا، 
وجمــع خطــوط األســاس والمســتهدفات علــى مســتوى البرامــج لتطويــر نظــرة شــاملة علــى مســتوى الرؤيــة لمؤشــرات االقتصــاد الكلــي المعنيــة بــكل جهــة، وتقــوم وزارة االقتصــاد 

والتخطيــط بتقديــم الدعــم فــي مؤشــرات االقتصــاد الكلــي ذات العالقــة بالناتــج المحلــي اإلجمالــي والمؤشــرات التــي ال تغطيهــا الجهــات الداعمــة األخــرى (
-  فــي مؤشــرات البرامــج والمبــادرات -  المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة: )مراجعــة  العناصــر األساســية لمؤشــرات البرامــج )تشــمل مســتوى مؤشــرات البرامــج والمبــادرات 
وفــق متطلبــات بطاقــة المؤشــرات لــدى المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة ( بمــا فــي ذلــك وتيــرة قيــاس المؤشــر، ومصــادر البيانــات، ومنهجيــة وصيغــة الحســاب، وتقســيم 

المســتهدفات حســب وتيــرة قيــاس المؤشــرات، والتوصيــة باعتمــاد بطاقــات مؤشــرات البرنامــج والتحقــق مــن جودتهــا( 
-  فــي الدعــم النوعــي – وحــدة التحــول الرقمــي، والمركــز الوطنــي للتخصيــص:  )دعــم فــي إعــداد خطــة التنفيــذ فــي الجوانــب المتعلقــة بنطــاق عمــل الجهــة الداعمــة، ومراجعــة خطــط 

التنفيــذ فــي الجوانــب ذات العالقــة والتحقــق مــن جودتهــا(.

إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 1.12030

مرحلة التخطيط

إعداد الميزانية التقديرية للبرنامج وتخصيص أسقف الميزانية   $

التخطيط

إعداد الميزانية التقديرية للبرنامج وتخصيص أسقف الميزانية

اإلعداد

الجهة التنفيذية )من خالل مكاتب تحقيق الرؤية في الجهات(
)العمل على تحديد المبادرات والميزانية التقديرية المطلوبة لها ورفعها إلى مكتب البرنامج(

مكتب البرنامج
)تقييم المبادرات والتأكد من مواءمتها مع خطة تنفيذ البرنامج، والعمل مع الجهات الداعمة* لتحديد فرص التمويل البديلة - حسب الحاجة -، بتقديم 

بيانات المبادرات إلى فريق العمل الدائم، والرفع بالميزانية التقديرية شاملة التدفقات النقدية السنوية للبرنامج إلى لجنة البرنامج لالعتماد(

لجنة البرنامج
)اعتماد الميزانية التقديرية للبرنامج  لتقديمها إلى اللجنة االستراتيجية للموافقة عليها(

المراجعة

مكتب اإلدارة االستراتيجية 
)اقتراح األسقف التقديرية بناء على محفظة تمويل مبادرات برامج 

تحقيق الرؤية، واألثر على مستهدفات االقتصاد الكلي(

فريق العمل الدائم
)مراجعة تكاليف الميزانية التقديرية للبرنامج؛ ورفع التوصيات إلى اللجنة 

االستراتيجية، واقتراح التقسيم السنوي لمجموع ميزانية برامج تحقيق الرؤية 
وتسلسله إلى كل برنامج(

الموافقة
اللجنة االستراتيجية

)تخصيص سقف ميزانية البرنامج(

تخصيص سقف الميزانية التقديرية للبرنامج، بما يشمل خطط التدفقات النقدية السنوية $النتائج

* الجهات الداعمة تشمل ) الهيئة العامة االستثمار، المركز الوطني للتخصيص، مكتب إدارة الدين بوزارة المالية، فريق العمل الدائم(. 
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إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

مرحلة التخطيط

إعداد خطط التواصل )مستوى الرؤية والبرامج(   $

التخطيط

إعداد خطط التواصل

مستوى رؤية المملكة 2030 2 مستوى برامج تحقيق الرؤية 1 

التطوير

الجهات التنفيذية ذات المبادرات المرتبطة بالبرنامج 
)تقديم مدخالت إلى مكتب البرنامج بشأن خطة التواصل(

مكتب اإلدارة االستراتيجية
)إعداد خطة التواصل، وتطوير المحتوى على مستوى الرؤية( 

مكتب البرنامج
)العمل على تطوير وثيقة البرنامج اإلعالمية  وخطة اإلطالق وخطة التواصل 

لمدة 12 شهرًا وما بعدها(

اللجنة االستراتيجية 
)الموافقة على خطة  التواصل على مستوى الرؤية(

المراجعة

لجنة البرنامج
)المراجعة والموافقة على خطة تواصل برنامج تحقيق الرؤية(

وحدة اإلعالم والتواصل المؤسسي
)مراجعة الوثيقة  بالتنسيق مع مكتب اإلدارة االستراتيجية والتحقق من 

الموائمة مع األدلة االسترشادية لإطالق اإلعالمي(

اللجنة اإلعالمية العلياالموافقة
)اعتماد خطط التواصل على مستوى الرؤية، و اعتماد وثائق البرامج اإلعالمية  وخطط اإلطالق وخطط التواصل والجدول الزمني على مستوى البرامج(

مكتب البرنامج التنفيذ
) تنفيذ التواصل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة(

وزارة اإلعالم أو أي جهة تنفيذية توصي بها اللجنة اإلعالمية العليا 
) تنفيذ التواصل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة(

النتائج
وثيقة البرنامج اإلعالمية  $

 خطة إطالق البرنامج  $

خطة التواصل اإلعالمي )لما بعد اإلطالق(  $

خطة تواصل على مستوى رؤية المملكة 2030

1- تقوم وحدة اإلعالم والتواصل المؤسسي بتطوير األدلة االسترشادية إلعداد الوثيقة اإلعالمية وخطط اإلطالق. 
2- تقوم اللجنة االستراتيجية باعتماد المبادئ التوجيهية واإلرشادات للتواصل على مستوى الرؤية، بناًء على مدخالت مكتب اإلدارة االستراتيجية.

إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 1.12030

مرحلة التنفيذ

تفصيل المبادرات الواردة في خطة التنفيذ وتمويلها    $

التنفيذ

تفصيل المبادرات الواردة في خطة التنفيذ وتمويلها

اإلعداد

الجهة التنفيذية )من خالل مكاتب تحقيق الرؤية في الجهات(
)إعداد  خطة المبادرة  والميزانية المطلوبة لها ورفعها إلى مكتب البرنامج بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة بتنفيذ المبادرة لدى الجهة المالكة لها(

مكتب البرنامج
)مراجعة خطة تنفيذ المبادرة وتقييم جاهزيتها للتنفيذ، والتنسيق الستكمال نماذج فريق العمل الدائم لطلب التمويل، وموائمة الميزانيات المطلوبة 

للمبادرات مع سقف الميزانية المعتمد للبرنامج ثم رفعها إلى لجنة البرنامج للموافقة، وضمان االتساق والشمولية مع مبادرات البرنامج األخرى، ومتابعة 
الميزانية المنصرفة والمتبقية للبرنامج(

لجنة البرنامج/ رئيس لجنة البرنامج
)الموافقة على رفع المبادرة إلى فريق العمل الدائم للتمويل وفق أولويات الصرف في ظل السقف المعتمد للبرنامج(

فريق العمل الدائمالمراجعة
)مراجعة طلب تمويل المبادرة، ورفع التوصيات إلى  اللجنة االستراتيجية وفق آلية تمويل مبادرات الرؤية، مع األخذ في االعتبار ما تم تخصيصه كسقف 

ميزانية للبرنامج(

الموافقة
اللجنة االستراتيجية

)الموافقة على تمويل المبادرة وفق سقف الميزانية المعتمد للبرنامج(

التمويل
وزارة المالية

)تخصيص تكاليف المبادرة لحساب الجهة المالكة لها وفق إجراءات ومسوغات الصرف النظامية(

خطة تنفيذ المبادرة وتخصيص تكاليف واعتمادات تمويلها  $النتائج

1.1
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إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

مرحلة التنفيذ

إدارة طلبات التغيير $

يتــم  تحديــد الجهــة المقدمــة للطلــب، وجهــة )أو جهــات( التقييــم، وجهــة الموافقــة واالعتمــاد، والجهــات المعنيــة باســتكمال الــالزم بشــأن التغييــر وفقــًا لنــوع 
طلبــات التغييــر.

أنواع طلبات التغييرأمثلةفئات طلبات التغييرالمحاور الرئيسية

تغيير على
 مستوى الرؤية

نموذج الحوكمة $
برامج تحقيق الرؤية $
مستهدفات المستويين األول والثاني $
مؤشرات االقتصاد الكلي، المؤشرات  $

الخاصة بمستهدفات المستويين 
األول والثاني

)إضافة/فصل/دمج(
برامج تحقيق الرؤية

تم تفصيل أنواع طلبات التغيير لكل فئة، 
وتحديد آليات الرفع والتقييم و االعتماد 

لكل منها ضمن قسم "إجراءات وحوكمة 
طلبات التغيير" 

تغيير على مستوى 
بطاقات البرامج

مستهدفات المستوى الثالث $
الوصف $
لجنة البرنامج $

)تعديل وصف البرنامج، 
تغير تمثيل أو عضوية 

لجنة البرنامج(

تغيير على مستوى       
خطط تنفيذ البرامج

استراتيجية البرنامج  $
المساهمة في مؤشرات االقتصاد الكلي  $
مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج $

)تغيير مؤشرات البرنامج، 
إضافة/ إلغاء إحدى مبادرات 

البرنامج(

إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 1.12030

مرحلة التنفيذ

إدارة األداء $

التنفيذ

إدارة األداء

متابعة  األداء على مستوى الرؤية2متابعة األداء على مستوى البرنامج1

جمع المعلومات

الجهات التنفيذية )مكاتب تحقيق الرؤية في الجهة(
)تقديم بيانات تقدم إنجاز المبادرات  إلى المركز الوطني لقياس أداء 

األجهزة العامة(

وزارة االقتصاد والتخطيط
)تقديم القيم الفعلية لمؤشرات االقتصاد الكلي لمكتب اإلدارة 

االستراتيجية كمدخل إلعداد التقارير(

مكتب البرنامج
)تقديم بيانات تقدم مؤشرات البرنامج إلى مكتب اإلدارة االستراتيجية(

مكاتب البرامج
)تقديم مدخالت تقارير البرامج ربع السنوية لمكتب اإلدارة االستراتيجية 

إلعداد التقارير(

المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة
)التحقق من صحة بيانات تقدم المبادرات ومؤشرات البرامج(

الجهات التنفيذية / الجهات الداعمة 
)تقديم مدخالت لمكتب اإلدارة االستراتيجية إلعداد التقرير السنوي 

على مستوى الرؤية(

إعداد التقارير

مكتب البرنامج
)إعداد تقارير ربع سنوية لرصد التقدم المحرز في البرنامج ككل، تتضمن 

حالة مؤشرات البرنامج، وحالة المبادرات  بناء على مدخالت وبيانات 
مركز أداء، وحالة الميزانيات، والمخاطر وإجراءات التخفيف من حدتها 

وتقديمها إلى لجنة البرنامج(

مكتب اإلدارة االستراتيجية
إعداد تقارير ربع سنوية بناء على تقارير كافة البرامج ومدخالت الجهات 
ذات العالقة،  وتقديم التحليل االستراتيجي لها لرصد التقدم المحرز 
في أهداف الرؤية ) المستوى الثالث في التقرير الربعي(، )والمستوى 

األول والثاني  في التقرير السنوي2(

المراجعة
لجنة البرنامج1

)عقد جلسة المراجعة الربع سنوية لتقدم البرنامج، ومراجعة التقارير 
الربعية ألداء البرنامج (

اللجنة االستراتيجية
)رصد مدى التقدم المحرز وااُلثر في تحقيق أهداف الرؤية وإقرار التقارير 

الربع سنوية على مستوى البرامج والتقارير السنوية على مستوى 
الرؤية، وإقرار المرئيات المقّدمة حول المواضيع المشتركة بين برامج 

تحقيق الرؤية، وحل المسائل التي تم تصعيدها(

رئيس لجنة البرنامجاالعتماد
)اعتماد التقارير الربع سنوية للبرنامج(

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
)مراجعة واعتماد التقارير ربع السنوية والسنوية للبرامج(

تقرير برنامج تحقيق الرؤية - ربع سنوي النتائج
تقرير برامج تحقيق الرؤية - ربع سنوي $

تقرير رؤية المملكة 2030 - سنوي $

1- تقــوم لجنــة البرنامــج باإلشــراف ومتابعــة التقــدم المحــرز علــى مســتوى تنفيــذ البرنامــج مــن خــالل المراجعــة الشــهرية  لمبــادرات البرنامــج والمراجعــة الربــع ســنوية  لمســتوى تقــدم وأثــر 
البرنامــج، ويســلم التقريــر المعتمــد مــن رئيــس لجنــة البرنامــج إلــى  اللجنــة االســتراتيجية،  ويعــد مكتــب اإلدارة االســتراتيجية  تقريــر برامــج تحقيــق الرؤيــة الربعــي. 

2- يرفــع مكتــب اإلدارة االســتراتيجية  تقاريــر ربعيــة )الربــع األول والثانــي و الثالــث(  بمســمى »تقريــر برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 » والتقريــر الســنوي )شــامل نتائــج الربــع الرابــع( 
بمســمى »تقريــر رؤيــة المملكــة 2030«
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إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

مرحلة التنفيذ

إدارة المخاطر $

التنفيذ

إدارة المخاطر 

على مستوى رؤية المملكة 2030  على مستوى برامج تحقيق الرؤية

تحديد 
المخاطر

مكتب البرنامج
)تحديد وتقييم المخاطر على مستوى البرنامج من خالل المخاطر 
المحددة من الجهات التنفيذية )مكتب تحقيق الرؤية في الجهات 

التنفيذية( أو أي مخاطر أخرى إضافية  على مستوى البرنامج( 

مكتب اإلدارة االستراتيجية
)تحديد وتقييم المخاطر على مستوى الرؤية مع األخذ في االعتبار 

مخاطر برامج تحقيق الرؤية المشتركة(

تقيم األثر، 
وإجراءات 

الحد 
والمتابعة

مكتب البرنامج
)تحديد أولويات المخاطر ووضع إجراءات التخفيف من حدتها وتحديد 

الجهات المالكة لها ومتابعة تنفيذها( 

مكتب اإلدارة االستراتيجية
)تحديد أولويات المخاطر ووضع إجراءات التخفيف من حدتها  وتحديد 

الجهات المالكة لها ومتابعة تنفيذها( 

المراجعة 
والموافقة

لجنة البرنامج
)المراجعة والموافقة على المخاطر المحددة على مستوى البرنامج  

ووضع إجراءات للتخفيف من حدتها( 

اللجنة االستراتيجية
)المراجعة والموافقة على المخاطر المحددة على مستوى الرؤية 

وإجراءات التخفيف منها( 

النتائج
التقرير ربع السنوي للبرنامج والذي يشمل رصد وتقييم المخاطر على  $

مستوى برامج تحقيق الرؤية ووضع إجراءات التخفيف ومتابعتها 
التقرير ربع السنوي للبرامج والذي يشمل رصد وتقييم المخاطر على  $

مستوى الرؤية ووضع إجراءات التخفيف ومتابعتها

إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 1.12030 1.1
مرحلة التنفيذ

التصعيد $

المسائل التي تم تصعيدها

تقوم الجهة التي تم تصعيد 

المسألة إليها بالتدخل إليجاد 

حلـــول لها. وفي حال لم يتم 

تقـــوم  حـــل،  إلـــى  التوصـــل 

بتصعيدهـــا إلـــى الجهة التي 

تليها في التسلسل 

المدة الزمنية للمعالجة

2
أسبوع

1
شهر

اللجنة
االستراتيجية

مجلس الشؤون
االقتصادية والتنمية

الجهات التنفيذية
(من خالل مكاتب تحقيق الرؤية)

مكتب البرنامج

لجنة البرنامج

تحـــــديـــــــــــد المشـــــــاكــل، 
واالعتماديات  والتحديات، 
والتعارضـــات  مع الجهات 
إلى  وتصعيدهـــا  األخـــرى، 

مكتب البرنامج

ومعالجــــــــــة  تقييــــــــم 
والتحديـــــات  المشاكل 
مستـــــــــــــــــــوى  علـــى 
الجهات، والتصعيد إلى 
لجنـــة البرنامج في حال 

تعذر حلها

العمل على حل المشاكل 
التي  الداخلية  والتحديات 
يواجهـــا البرنامج، إضافة 
إلى المســـائل المشتركة 
مع بعض البرامج األخرى 
حــــــــال  فـــي  والتصعيـــد 

تعذر حلها

تقييـــم ومعالجة المشـــاكل 
والتحديـــات التـــي تواجههـــا 
البرامج، والعمل على حلها، 
تقييـــــــم  إلى  باإلضــــــــــافة 
االعتماديـــات والتعارضـــات 
البرامــــــــج  مســـتوى  علـــى 
والتصعيــــــــــــد إلى اللجنـــــة 
حـــــال  فـــي  االستراتيجيــــــة 

تعذر حلها

التدخـــل لحل المشـــاكل 
المصعـــدة  والتحديـــات 
الرؤيـــة  علـــى مســـتوى 
والتصعــــــيد  وبرامجها، 
إلى مجلــــس الشــــؤون 
والتنميـــة  االقتصاديـــة 

بشكل دوري

المشـــــــاكل  ُتحـــــــــــــال 
تعـــذر  التـــي  والتحديـــات 
مجلـــــــس  إلـــى  حلهــــــــــا 
االقتصــــــادية  الشــــؤون 
لتتـــــــــــــــــم  والتنميــــــــــة 

تسويتها  

1

2

3

5

6

4

مكتب اإلدارة
االستراتيجية
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إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

مرحلة التنفيذ

مراجعة تخصيص أسقف ميزانية برامج تحقيق الرؤية $

التنفيذ

مراجعة تخصيص أسقف ميزانية برامج تحقيق الرؤية

مراجعة اعتمادات الميزانية )ربع سنوي(مراجعة أسقف الميزانية )سنوي(

فريق العمل الدائمجمع المعلومات
)متابعة األداء اإلجمالي لإنفاق بناًء على خطط تنفيذ البرامج و متابعة التعاقدات و المناقالت(

فريق العمل الدائمإعداد التقارير
)إعداد تقارير توقعات التدفق النقدي واألداء المالي للبرامج و مشاركته مع مكتب اإلدارة االستراتيجية(

المراجعة
مكتب اإلدارة االستراتيجية

)إجراء المراجعة السنوية للسقوف على مستوى البرامج )التكاليف( 
حتى انتهاء مدة البرامج (

فريق العمل الدائم
)التوصية بإعادة توزيع االعتمادات المالية )السيولة( بين برامج تحقيق 

الرؤية خالل السنة المالية بناء على التقارير الربعية لحالة الصرف و 
اإلنجاز – في حال الحاجة لذلك(

اعتماد 
التوصيات

اللجنة االستراتيجية
)الموافقة على أسقف الميزانية المقترحة في إطار المراجعة الدورية(

أسقف السيولة للعام المالي الحالي $األسقف المعتمدة للبرامج حتى انتهاء مدة تنفيذها  $النتائج

إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 1.12030

مرحلة التنفيذ

المراجعة الدورية لخطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية $

التنفيذ

المراجعة الدورية لخطط تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية 1

اإلعداد

مكتب البرنامج
)مراجعة خطة تنفيذ البرنامج، وحالة تقدم مؤشرات البرنامج ومراحل إنجاز المبادرات وميزانية البرنامج(

لجنة البرنامج
)اإلشراف على مراجعة خطة تنفيذ البرنامج، وتقديم توصيات التحديثات المطلوبة إلى اللجنة االستراتيجية( 

المراجعة 
مكتب اإلدارة االستراتيجية

)مراجعة التحديثات المطلوبة على خطط تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية، وضمان االتساق والشمولية مع البرامج األخرى، وتحديد االعتماديات بين 
البرامج، والرفع بالتوصيات للجنة االستراتيجية(

اللجنة االستراتيجيةالموافقة 
)الموافقة على التحديثات المطلوبة على خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية(

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية االعتماد
)اعتماد التحديثات على خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية(

 التحديثات الدورية على خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية  النتائج

1- تتم المراجعة الدورية لخطة تنفيذ المبادرة بشكل سنوي، أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على نتائج المراجعة االستراتيجية للبرنامج 

1.1
31 الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل رؤية المملكة 2030 

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030 مستعدون للمستقبل
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أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية  

1.2.1 - الحوكمة الداخلية لبرامج تحقيق الرؤية

تتمتع برامج تحقيق الرؤية بحرية تحديد هيكل الحوكمة المناسب إلدارة تنفيذ البرامج $

يقوم كل برنامج بتحديد هيكل منظومة الحوكمة الداخلية األنسب إلدارة خطة التنفيذ المعتمدة مع ضمان االلتزام باألدوار والمسؤوليات 
المحددة لمكتب البرنامج 

ضرورة التأكد من مواءمة حوكمة البرنامج الداخلية للحوكمة المعتمدة لرؤية المملكة 2030 

تقوم  لجنة البرنامج بمراجعة واعتماد هيكل الحوكمة الداخلي لبرنامج تحقيق الرؤية، على أن يتم إحاطة مكتب اإلدارة االستراتيجية بنموذج 
الحوكمة المعتمد

يراعى عند تصميم نموذج الحوكمة الداخلي لبرنامج تحقيق الرؤية العوامل التالية: عدد الجهات المرتبطة بالبرنامج، وعدد األهداف االستراتيجية 
المرتبطة ارتباطًا مباشرًا، وعدد المبادرات ضمن البرنامج، واالنتشار اإلقليمي )عبر المناطق(، واعتماديات ومرجعية البرنامج وغيرها من العوامل 

وفق ما تقتضي الحاجة

يحدد مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية مستوى التمثيل في عضوية اللجان المسؤولة عن برامج تحقيق الرؤية، ما لم ينّص على صفة العضو 
في بطاقة البرنامج. بينما تقوم لجنة البرنامج بتحديد ممثلين الجهات ممن لم يتم تعيينهم بالصفة الشخصية، وفي جميع األحوال يجب أن ال تقل 

مرتبة ممثل الجهة عن المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها.

تشمل الحوكمة الداخلية للبرنامج على كافة عناصر التنظيم وترتيبات العمل الداخلية إلدارة البرنامج بدءًا من لجنة البرنامج، ومكتب البرنامج، وعالقتها مع 
مكاتب تحقيق الرؤية في الجهات التنفيذية ذات العالقة

1.2.2 - المبادئ التوجيهية لتصميم وتشغيل مكاتب البرامج

قترح على مكتب البرنامج تصميم هيكل تنظيمي خاص يتضمن الوظائف الرئيسية التالية $
ُ
ي

*قد يتم االستعانة بجهات حكومية مرتبطة بالبرنامج لتقديم الخدمات المساندة

التواصل  وإدارة التغيير دعم التنفيذ
المؤسسي

التخطيط االستراتيجي وإدارة 
إدارة الميزانياتاألداء

الخدمات المساندة* 

تواصل دوري وتنسيق مستمر مع الجهات ذات العالقة

مكتب البرنامج

أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية1.2  

1.2.2 - المبادئ التوجيهية لتصميم وتشغيل مكاتب البرامج

الهيكل التنظيمي المقترح لمكاتب البرامج $

*قد يتم االستعانة بجهات حكومية مرتبطة بالبرنامج لتقديم الخدمات المساندة

وإدارة  التخطيط االستراتيجي
األداء

الخدمات المساندة*دعم التنفيذ

التدخل السريع   الشراكات االستراتيجية

التواصل  والتغيير 
المؤسسي

إدارة الميزانيات

أمانة لجنة البرنامج

لجنة البرنامج

مدير مكتب البرنامج

إداراة عامة
إدارات إختيارية تندرج بناًء على 

حاجة البرنامج لها وتربط 
مباشرة بمدير مكتب البرنامج 

1.2
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أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية  

المسؤوليات والمهارات الرئيسية لوظائف مكاتب البرامج $

* قد يتم االستعانة بجهات حكومية مرتبطة بالبرنامج لتقديم الخدمات المساندة

               بناًء على حاجة البرنامج يمكن تأسيس إدارة اختيارية تختص بالتدخل السريع لدعم الجهات التنفيذية  

المهارات والقدراتالمسؤولياتإدارة عامة

مج
رنا

الب
ة 

جن
ة ل

مان
 | أ

مج
رنا

الب
ب 

كت
م

التخطيط
االستراتيجي
وإدارة األداء

تطوير خطة التنفيذ للبرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعتها بشكل دوري $
إعداد الدراسات المعيارية بالتنسيق مع مراكز البحوث والدراسات وبيوت الخبرة حيث يلزم $
تنسيق األولويات، والمواءمة على مستوى برامج تحقيق الرؤية $
 قيادة تحقيق األهداف االستراتيجية والمؤشرات والمستهدفات على مستوى البرنامج  $
جمع البيانات الخاصة بمؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج ,والتأكد من دقتها وصحة توثيقها بالتنسيق مع الجهات  $

ذات العالقة ومشاركتها مع مركز أداء للتحقق منها
متابعة ومشاركة نتائج مؤشرات األداء والتقدم في سير عمل المبادرات مع لجنة البرنامج لمراجعتها بشكل دوري $
إعداد تقارير األداء الربع سنوية على مستوى البرنامج، ورفع تقارير دورية حول سير عمل المبادرات للجنة البرنامج  $
التنسيق المستمر مع  كافة الجهات المعنية ضمن منظومة رؤية المملكة 2030 $

خبرة في التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء  $

خبرة في تحليل البيانات )مع التركيز على  $
المقاييس والمستهدفات(

مهارات التحليل الكمي $

دعم التنفيذ 

تقديم الدعم الالزم للجهات لضمان االلتزام بخطط التنفيذ $
متابعة مدى التقدم المحرز وتحديد المخاطر والمعوقات والمساعدة في إيجاد الحلول $
تصعيد المعوقات إن اقتضت الحاجة $
التنسيق المستمر مع مكتب اإلدارة االستراتيجية والجهات ذات العالقة ضمن منظومة رؤية المملكة 2030 بما  $

يدعم اإلنجاز وتحقيق المنافع
إدارة طلبات التغيير على مستوى البرنامج $
توجيه ومتابعة جهود إدارة التغيير بالتنسيق مع مكاتب تحقيق الرؤية $
تصميم وإطالق الحلول لتمكين منظومة العمل للبرنامج $
اإلشراف العام على تنفيذ المبادرة المتعثرة من خالل متابعة أداء المبادرة واإلشراف على جهود الجهة  $

المنفذة  لتحقيقها
إدارة المبادرة المتعثرة وتنفيذها )إن تطلب األمر( من خالل احتضان المبادرة، وتقديم الدعم االستراتيجي  $

واللوجستي واإلجرائي الالزم لتصحيح أداء المبادرة وتسليمها للجهة التنفيذية بعد التأكد من جاهزيتها

خبرة في تنفيذ البرامج/المشاريع في القطاع  $
الحكومي و/أو الخاص بما يرتبط بمجال عمل 

البرنامج

مهارات متميزة في حل المشكالت، وإجراء  $
التحليالت، وإدارة المشاريع 

مهارات تواصل متميزة مع القدرة على تأسيس  $
قنوات وشبكات اتصال

خبرة في إدارة ودعم التغيير $
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     التواصل  
وإدارة التغيير 

المؤسسي

تخطيط وتنفيذ التواصل للبرنامج داخل نطاق منظومة الرؤية، وخارجها مع العامة، بالتنسيق مع وحدة اإلعالم  $
والتواصل المؤسسي

تطوير وثيقة البرنامج اإلعالمية وخطة اإلطالق وخطط التواصل $
إطالق عمليات التواصل بالتنسيق مع وحدة اإلعالم والتواصل المؤسسي $
دعم مكاتب تحقيق الرؤية لتنفيذ عمليات التواصل على مستوى المبادرات $
التوثيق المرئي والمسموع لجهود البرنامج وأنشطته وإنجازاته. $
متابعة وحصر وتلخيص اإلنجازات وقصص النجاح كمرجع في متابعة أداء البرنامج $
قيادة عمليات إدارة التغيير والتواصل الداخلي ومع مكاتب تحقيق الرؤية ذات الصلة بالبرنامج، بما يدعم تحقيق  $

األهداف المطلوبة على مستوى البرنامج 
إدارة شؤون التواصل مع برامج تحقيق الرؤية األخرى فيما يتعلق بتبادل المعرفة والخبرات  $

خبرة في تخطيط وتنفيذ استراتيجيات التواصل $

مهارات تواصل ممتازة $

مهارات شخصية، ال سيما بناء عالقات عمل  $
فاعلة

 إدارة 
الميزانيات

إدارة التخطيط المالي لبرنامج تحقيق الرؤية ووضع الميزانية التقديرية للبرنامج ورفعها للجنة البرنامج للمراجعة $
إعداد ومراجعة تقديرات الميزانية الربعية بالتنسيق مع فريق العمل الدائم ورفع الطلبات بشأنها لوزارة المالية $
النظر بشكل مستمر إلى مصادر التمويل البديلة لتنفيذ المبادرات $
التنسيق المستمر مع فريق العمل الدائم لتلبية المتطلبات المرتبطة بتحديد ومتابعة الميزانيات $
إجراء المناقالت بين تكاليف واعتمادات مبادرات البرنامج $
تحديد مصادر إيرادات البرنامج وتوثيقها واالتفاق عليها مع الجهات المعنية  $
التنسيق مع مكاتب تحقيق الرؤية لمتابعة وتوثيق اإليرادات والتأكد من حفظ سجالت دقيقة عنها وتقديم الدعم  $

الالزم الستالمها وتحويلها لوزارة المالية

خبرة في إعداد ميزانيات القطاع الحكومي و/ $
أو الخاص

خبرة في تحليل األداء المالي $

مهارات التحليل الكمي $

الخدمات 
المساندة*

إدارة التوظيف وشؤون الموارد البشرية لمنسوبي مكتب البرنامج $
إدارة شؤون المشتريات الخاصة بمكتب البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية $
إدارة الشؤون المحاسبية الداخلية وضبط الحسابات لمكتب البرنامج $
إدارة الشؤون اإلدارية واللوجستية الخاصة بأعمال مكتب البرنامج $

خبرة في الشؤون المالية والمحاسبية $
خبرة في إدارة الشؤون اإلدارية والبشرية $
خبرة في شؤون المشتريات والتعاقد $
مهارات تنسيق عالية $
القدرة على بناء عالقات عمل فاعلة $

أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية1.2  

المبادئ التوجيهية لتصميم وتشغيل مكاتب البرامج

المسؤوليات والمهارات الرئيسية لوظائف مكاتب البرامج

إدارة فرعية الشراكات االستراتيجية

المسؤوليات

المهارات 
والقدرات

$ تطويـــر الخطط واألهداف لبناء وتعزيز الشـــراكات االســـتراتيجية 
للبرنامج ومواءمتها مع األهداف واالستراتيجيات

$ استكشـــاف وتقييـــم وتعزيز فرص الشـــراكات المحلية والدولية 
الممكنة

$ التشـــاور مـــع األطـــراف الداخليـــة والخارجيـــة إلعـــداد مشـــاريع 
الشـــراكات وســـبل التعاون مـــع مختلف شـــركاء العمـــل محليًا 

وإقليميًا ودوليًا

$ التنســـيق مع وحدة دعم التنفيـــذ بهدف حّل مختلف المعوقات 
عبر االستفادة من الشـــراكات االستراتيجية المبرمة مع الجهات 

ذات العالقة

$ استكشـــاف وتقييـــم فرص التنســـيق والتكامـــل والتعاون بين 
المبادرات بالتعاون مع قادة المحاور، وبين برامج رؤية 2030

$ المتابعـــة  والتنســـيق مـــع مختلـــف البرامـــج الوطنيـــة بهـــدف 
االستفادة ونقل الخبرات والمعارف والممارسات ذات العالقة

$ تطويـــر قنـــوات تواصل فّعالة مـــع برامج رؤيـــة 2030 والقطاع 
الحكومي وشركاء األعمال االستراتيجيين. 

$ خبرة في إدارة وتطوير الشراكات االستراتيجية في القطاع 
الحكومي

$ خبرة في تحديد فرص تطوير الشراكات وتفعيلها بناء على 
احتياجات الجهة

$ اإللمام بمهارات تواصل ممتازة

$ اإللمام بمهارات متميزة في حل المشكالت وإجراء 
التحليالت والمفاوضات وإدارة المشاريع

التدخل السريع

$ العمل مع الجهات التنفيذية لدعم المبادرات المتعثرة
$ تحديـــد التحديـــات والمعوقـــات التي أدت إلى تعثـــر المبادرة 

ودعمهم  بالخبراء لمعالجتها
$ اإلشـــراف العـــام على تنفيـــذ المبادرة من خـــالل متابعة أداء 

المبادرة واإلشراف على جهود الجهة المنفذة لتحقيقها
$ إدارة المبـــادرة وتنفيذهـــا – إن تطلـــب األمـــر – مـــن خـــالل 
احتضان المبادرة، وتقديم الدعم االســـتراتيجي واللوجيستي 
واإلجرائـــي الـــالزم لتصحيـــح أداء المبادرة وتســـليمها للجهة 

التنفيذية بعد التأكد من جاهزيتها

$ خبرة في تنفيذ البرامج/المشاريع في القطاع الحكومي
     و / أو الخاص بما يرتبط بمجال عمل البرنامج

$ اإللمام بمهارات اتصال متميزة مع القدرة على تأسيس 
قنوات وشبكات اتصال

$ خبرة في إدارة ودعم التغيير

مدير مكتب البرنامج

1.2
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1.2.2 - المبادئ التوجيهية لتصميم وتشغيل مكاتب البرامج

لمحة عن الترابطات الرئيسية لمكاتب البرامج ومكاتب تحقيق الرؤية $

1.  وزارة المالية/  مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق/ فريق العمل الدائم

2.  وحدة اإلعالم والتواصل المؤسسي/ إدارة التواصل ضمن مكتب اإلدارة االستراتيجية

الجهات/ الفرق 
المساندة للشؤون 

المالية وإعداد 
الميزانية¹

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

لجنة البرنامج

الجهات الداعمة األخرى 
ضمن مركز الحكومة

مكاتب البرامج األخرى

الوحدات المساندة 
لشؤون التواصل² مركز أداء

اإلنجاز والتقارير

الدعم 
والمدخالت 
االستراتيجية

تنسيق 
 مستمر 
حسب 
الحاجة

تنسيق 
 مستمر 
حسب 
الحاجة

 التوجيهات 
والموافقات

مكتب البرنامج

إدارة 
الميزانيات

التواصل 
وإدارة التغيير 

المؤسسي
دعم التنفيذ

التخطيط 
االستراتيجي 
وإدارة األداء

المهام الرئيسية

مكاتب تحقيق الرؤية في الجهات التنفيذية

 توجيه 
ودعم

التوصيات 
واإلنجاز 
والقضايا 

العالقة

بيانات 
اإلنجاز 

ومعوقات 
التنفيذ

أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية  1.2
أوجه التعاون لمكتب البرنامج مع أصحاب المصلحة $

1.  وزارة المالية/  مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق/ فريق العمل الدائم
2.  وحدة اإلعالم والتواصل المؤسسي/ إدارة التواصل ضمن مكتب اإلدارة االستراتيجية

*    تقدم الجهات الداعمة ضمن مركز الحكومة بشكل عام مدخالت ومرئيات حسب اختصاصها في تقارير األداء/طلبات التغيير/خطط التنفيذ وغيرها

مكتب ا�دارة ا�ستراتيجية

$ دعم تطوير خطط البرامج وتحديد مستهدفات  
مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج

$ استالم طلبات التمويل وتوصيات الجهات الداعمة حيالها 
والتحضير لعرضها على اللجنة االستراتيجية 

$ تقديم دعم تنسيقي مع الجهات المعنية لدفع اإلنجاز 
وتحديد األولويات والتصعيد عند الحاجة

$ دعم في التدخل لحل المعوقات عند الطلب وفي وضع 
إجراءات التخفيف من حدة المخاطر 

مركز أداء

$ تقديـــم الدعم الفني فـــي تحديد وتفصيل مؤشـــرات األداء 
لبرنامج تحقيق الرؤية

$ تقديـــم الدعم الفني فـــي تحديد مخرجات المبادرات لبرنامج 
تحقيق الرؤية

$ التحقق بشكل دوري من دقة البيانات المرفوعة حول نتائج 
مؤشرات األداء للبرنامج، ومخرجات المبادرات

الوحدات المساندة لشؤون التواصل²

$ تقديم الدعم الفني، والتنســـيق المســـتمر مع مكاتب البرامج 
بكل ما يتعلق بإدارة شؤون التواصل للبرامج  

$ تطوير األدلة االسترشـــادية إلعـــداد الوثائق اإلعالمية وخطط 
اإلطالق للبرامج

$ مراجعـــة واعتمـــاد الوثائق اإلعالميـــة وخطط اإلطالق وخطط 
التواصل والجدول الزمني على مستوى البرامج

$ المتابعة بشكل دوري على تنفيذ خطط التواصل على مستوى 
البرنامج

مكاتب البرامج ا�خرى

$ التعاون في تخطيط تنفيذ المبادرات المشتركة
$ اإلشراف على تنفيذ المبادرات المشتركة ودعم تحقيق األثر

$ تقديـــم المدخـــالت عـــن بيانـــات أداء األهـــداف والمبادرات 
المشتركة ومتطلبات التنفيذ

$ التعاون في حل المعوقات 

لجنة البرنامج

$ متابعة التقدم في إحراز أهداف البرنـــــامج بشكـل مستمر 
$ مراجعـــة واعتماد تقارير األداء الدوريـــة لمبادرات البرنامج،  

والموافقة على رفع تقارير أداء البرنامج الربعية 
$ اتخـــاذ القـــرارات وإلحاق التوصيات بشـــأن طلبـــات التغيير 

المرفوعة من مكتب البرنامج وفقًا لآللية المتبعة
$ تقديـــم التوجيهـــات حيـــال القضايـــا العالقـــة واإلجـــراءات 

التصحيحية الموضوعة 

الجهات/ الفرق المساندة للشؤون المالية وإعداد الميزانية¹

$ مراجعـــة تكاليـــف الميزانيـــة التقديريـــة للبرنامـــج، واقتراح 
التقســـيم الســـنوي لمجموع ميزانية برامج تحقيق الرؤية 

وتسلسله إلى كل برنامج
$ مراجعة طلب تمويل المبادرات ورفع التوصيات وفق آلية 
تمويـــل مبادرات الرؤية أخذا بعين االعتبار ما تم تخصيصه 

كسقف ميزانية للبرنامج
المعتمـــدة  واالعتمـــادات  للتكاليـــف  المناقـــالت  إجـــراء   $

لمبادرات الرؤية 
$ متابعـــة األداء اإلجمالـــي لإلنفـــاق بنـــاًء على خطـــط تنفيذ 

البرامج و متابعة التعاقدات و المناقالت

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  و  التخطيـــط،  و  ا�قتصـــاد  وزارة 
ا�جتماعيـــة، ومركـــز تنميـــة ا�يرادات غيـــر النفطيـــة، ووحدة 
المحتـــوى المحلـــي وتنميـــة القطـــاع الخاص وهيئـــة المحتوى 

المحلي والمشتريات الحكومية:

$ الدعم في  وضع خطوط أســـاس ومســـتهدفات مؤشرات 
االقتصاد الكلي للبرامج

$ مراجعة جانب المؤشـــرات االقتصاديـــة في خطط التنفيذ 
األســـاس  خطـــوط  وجمـــع  جودتهـــا،  مـــن  والتحقـــق 

والمستهدفات على مستوى البرامج 
$ تقـــوم وزارة االقتصـــاد والتخطيـــط بالدعم في مؤشـــرات 
االقتصـــاد الكلـــي ذات العالقة بالناتـــج المحلي اإلجمالي 

والمؤشرات التي ال تغطيها الجهات الداعمة األخرى

 (VROs) مكاتب تحقيق الرؤية

$ طلب التدخل للدعم في حل المعوقات 
$ تصعيد القضايا العالقة لمكتب البرنامج للتدخل بشأنها 

$ رفع طلبات التغيير لمكتب البرنامج بموافقة من
    معالي الوزير / رئيس الجهة 

$ دعم جهود التواصل وإدارة التغيير
$ عقد اجتماعات دورية لضمان الموائمة

مكتب
البرنامج
VRP

كت

*تقدم الجهات الداعمة ضمن مركز الحكومة بشكل عام مدخالت ومرئيات
حسب اختصاصها في تقارير األداء/طلبات التغيير/خطط التنفيذ وغيرها
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ن على مكاتب البرامج ضمان تحقيق مواءمة منتظمة على مستوى برامج تحقيق الرؤية مع إبقاء مكتب اإلدارة االستراتيجية على  $
ّ
يتعي

اطالع بالتطورات على مستوى البرنامج  وطلب الدعم التنسيقي منه عند الحاجة

التعاون على مستوى
برامج تحقيق الرؤية

الغرض: التباحث بشأن المبادرات المشتركة بين البرامج واالعتماديات الرئيسية بينها ومناقشة مجاالت التكامل، والتنسيق، وتوحيد الجهود $

النطاق: مناقشة وتنسيق الجهود فيما يتعلق باالعتماديات الرئيسية المرتبطة بمبادرات وأهداف البرامج )في حال كانت بسيطة، تفويض جهة  $
للتعامل معها، وتفويض مكتب البرنامج لمتابعة الحالة(

الوتيرة:  مقترح بشكل ربع سنوي، كما يمكن أن يتم بشكل يحدده البرنامج بناء على طبيعة األهداف والمبادرات المشتركة $

الحضور: ممثلين من الجهات ذات العالقة مع حضور ممثلين من مكتب اإلدارة االستراتيجية حسب الحاجة $

التباحث بشأن االعتماديات
وتسوية التعارضات

النظر والتوجيه والدعم التنسيقي بشأن  $
التداخالت والتعارضات بين البرامج

تحديد فرص المواءمة والتشاركية بين  $
البرامج واقتراحها لمكاتب البرامج للنطر فيها

- ينبغي إطالع مكتب اإلدارة االستراتيجية بشكل دائم بأوجه المواءمة على مستوى برامج تحقيق الرؤية وطلب التدخل بدعم تنسيقي عند الحاجة
- يتعّين تصعيد االعتماديات والتعارضات وفقًا لما تقتضيه الحاجة إذا لم يتم تسويتها على مستوى مكتب ولجنة البرنامج 

مكتب اإلدارة االستراتيجية

يتولى مكتب البرنامج أيضًا 
 مسؤولية اإلشراف على المواءمة 
بين مختلف الجهات، ضمن برنامج 

تحقيق الرؤية ذاته

برنامــج تحقيــق الرؤية 1 

لجنة البرنامج

الجهات

المبادرات

مكتب البرنامج

مكتب تحقيق 
الرؤية

مكتب تحقيق 
الرؤية

مكتب تحقيق 
الرؤية

برنامــج تحقيــق الرؤية 2 

لجنة البرنامج

الجهات

المبادرات

مكتب البرنامج

مكتب تحقيق 
الرؤية

مكتب تحقيق 
الرؤية

مكتب تحقيق 
الرؤية
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 1.2.2 - المبادئ التوجيهية لتصميم وتشغيل مكاتب البرامج

كما يتعين على برامج تحقيق الرؤية التنسيق المستمر مع مكاتب البرامج ذات الصلة في عدة حاالت $

سيناريوهات توضيحية غير شاملة ألوجه التعاون والتداخل بين البرامج

مجاالت 
التعاون 
والتنسيق

سيناريو - 1
هدف استراتيجي مباشر ألحد البرامج وغير مباشر لبرنامج آخر

هدف استراتيجي من 
المستوى الثالث

برنامج ب برنامج أ

ارتباط غير مباشرارتباط  مباشر

تواصل  مستمر بين  ممثلي  مكاتب  البرنامج

$ تحديد كل من البرامج مجاالت المساهمة في 
تحقيق الهدف االستراتيجي

$ تحديد المبادرات المرتبطة بتحقيق الهدف االستراتيجي 
وتحديد االعتماديات الرئيسية بين هذه المبادرات

$ إطالع مكاتب البرامج ذات العالقة بنتائج األداء لتحقيق 
الهدف، وسير عمل المبادرات المرتبطة بتحقيق الهدف، 

وبحث سبل دفع اإلنجاز لتحقيق الهدف االستراتيجي

سيناريو - 2
مبادرة ألحد البرامج ذات اعتمادية على مبادرة ضمن برنامج آخر

برنامج ب برنامج أ

اجتماعات  دورية  لمتابعة  األثر  من  تنفيذ  المبادرة  وضمان  المنفعة  المشتركة

$ تحديد االعتمادات ضمن مراحل تنفيذ المبادرات، وأوجه 
التداخل الرئيسية

$ تحديد المسارات الحرجة لتنفيذ المبادرات لضمان سير 
عمل المبادرات

$ عقد اجتماعات دورية (تعتمد على مدى حساسية 
االعتماديات) بإشراك الجهات المعنية للوقوف على مدى 

تقدم سير العمل، ومناقشة المخاطر المحتملة 
والسيناريوهات الخاصة بها 

مبادرة ب مبادرة أ

1.2
3839 الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبلمستعدون للمستقبل رؤية المملكة 2030  رؤية المملكة 2030 
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1.2.3 - المبادئ التوجيهية لتصميم وتشغيل مكاتب تحقيق الرؤية

 نحث مكتب تحقيق الرؤية على تصميم هيكل تنظيمي خاص يتضمن الوظائف الرئيسية التالية: $

تواصل دوري وتنسيق مستمر مع مكاتب البرامج المعنية والجهات ذات العالقة والجهات التابعة 

الوظائف والمسؤوليات والمهارات الرئيسية المقترحة لمكتب تحقيق الرؤية

المهارات والقدراتالمسؤولياتالوظائف الرئيسية

التخطيط 
االستراتيجي  
وتحقيق األثر

التنسيق مع الجهات المعنية ضمن منظومة رؤية المملكة 2030  $
قيادة تطوير األهداف االستراتيجية والمؤشرات والمستهدفات على مستوى الجهة $
إدارة األداء على مستوى الجهة بالتنسيق مع مكتب البرنامج ومركز أداء والجهات ذات العالقة $
تحديد الفجوات في تحقيق المستهدفات وتقديم الدعم في دراسة الخطط والمبادرات بهدف  $

سد  الفجوات
قيادة عمليات تخطيط الميزانية السنوية للمبادرات وتحديد التقديرات األولية لتكاليف المبادرات $
تحديث لوحات التحكم للمؤشرات والمستهدفات للجهة بالتنسيق مع مركز أداء $
إصدار تقارير األداء الدورية على مستوى الجهة بالتنسيق مع مركز أداء $

خبرة في التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء في  $
القطاع الحكومي

خبرة في التحليل المالي وإعداد الموازنات $

خبرة في تحليل البيانات )مع التركيز على  $
المقاييس والمستهدفات(

 إدارة المبادرات
ودفع اإلنجاز

توفير منهجيات إدارة المبادرات ومتابعة تطبيقها $
مراجعة الخطط التفصيلية للمبادرات $
المتابعة المستمرة لسير المبادرات والتحقق من اإلنجاز وتحقيق األثر $
دعم وتمكين مالك المبادرات ومدراء المشاريع $
إدارة المخاطر  وحصر المعوقات والعمل على تذليلها $
التصعيد عند الحاجة $
تحديث بيانات التقدم في سير عمل المبادرات  $

خبرة في إدارة البرامج والمشاريع $

مهارات التحليل الكمي $

مهارات ممتازة في حل المشكالت، وإجراء  $
التحليالت، وإدارة المشاريع 

التواصل وإدارة 
التغيير

قيادة عمليات إدارة التغيير والتواصل الداخلي للتعريف برؤية المملكة 2030 والبرامج التي تندرج  $
تحتها وبما يدعم تحقيق األهداف المطلوبة على مستوى الوزارة/ الجهة 

إدارة شؤون التواصل الخارجي فيما يتعلق باستراتيجية الوزارة/ الجهة  $
تقييم أثر التواصل االستراتيجي وإدارة التغيير $
اإلشراف على تعيين سفراء األداء ورواد التغيير وتمكينهم $

خبرة في إدارة التغيير $

خبرة في تخطيط وتنفيذ استراتيجيات التواصل $

مهارات تواصل ممتازة $

مهارات شخصية، ال سيما بناء عالقات عمل فاعلة $

الشراكات

دعم تحديد فرص الشراكات االستراتيجية مع القطاع الخاص وغير الربحي والحكومي للمبادرات التي  $
تندرج ضمن أولويات رؤية المملكة 2030

التواصل مع الجهات فيما يخص الشراكات المحتملة $
تحديد متطلبات الشراكة $
تفعيل الشراكات ومتابعتها $

خبرة في إدارة الشراكات للبرامج على مستوى  $
كبير وعاٍل من التعقيد

مهارات تواصل متميزة مع القدرة على تأسيس  $
قنوات وشبكات اتصال

مالحظات هامة:
يمكن االستغناء عن تأسيس بعض اإلدارات في مكتب تحقيق الرؤية واالستعانة باإلدارة المعنية في الجهة التنفيذية المرتبطة

قد تختلف الوظائف الرئيسية حسب متطلبات وطبيعة عمل الجهة التنفيذية ووفقًا لما تقتضيه الضرورة
يجب المواءمة مع مكاتب البرامج في إعداد الخطط والمواءمة بتوفير الخبرات الالزمة

 إدارة المبادرات 
ودفع اإلنجاز

 التواصل 
وإدارة التغيير

التخطيط االستراتيجي 
وتحقيق األثر

الشراكات 
االستراتيجية

مكتب تحقيق الرؤية

أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية1.2  

مبادئ تصميم الهيكل التنظيمي لمكتب تحقيق الرؤية $

يراعى في تصميم الهيكل التنظيمي لمكتب تحقيق الرؤية مجموعة من مبادئ التصميم الرئيسية والتي تتلخص كالتالي:

مكتب مستقل عن الوحدات التنظيمية
 )الوزارة / الجهة( ويرتبط مباشرة )بالوزير/ 

رئيس الجهة(
متوائم مع أدوار مكتب تحقيق الرؤية

يحرص على االستعانة والتعاون التام بين المكتب والوحدات 
اإلدارية ضمن الوزارة/الجهة  والجهات الخارجية ذات العالقة

تحقيــق  $ مكتــب  رئيــس  منصــب  ينــدرج 
الرؤيــة تحــت الوزيــر مباشــرة أورئيــس الجهــة 
ــف  ــة ال يضي ــق الرؤي ــب تحقي ــث أن مكت حي
اإلدارات  بيــن  مــا  إضافــي  إداري  مســتوى 

الجهــة. والوزير/رئيــس 

يمكــن الهيــكل التنظيمــي المكتــب مــن تنفيــذ األدوار 
الرئيســية المنوطــة لــه. حيــث يقتــرح األخــذ بعيــن االعتبــار 

ــة: الجوانــب الرئيســية التالي
التخطيــط  $ لدعــم  ومتخصصيــن  وحــدات  وجــود 

تيجي ا ســتر ال ا
وجــود وحــدات ومتخصصيــن لدعــم تســريع اإلنجــاز  $

للمبــادرات
وإدارة  $ التواصــل  بمهــام  للقيــام  مختصيــن  وجــود 

الشــراكات1 وإدارة  التغييـــر 
وجود مختصين للقيام بمهام التخطيط المالي1 $

الحــرص علــى وجــود نقــاط اتصــال واضحــة مــع المعنييــن داخــل  $
مــن  المكتــب  يمكــن  بمــا  التابعــة  والجهــات  التنفيذيــة  الجهــات 

للطلبــات واالســتجابة  المعلومــات  تحصيــل  ســرعة 
الجهــة  $ منظومــة  ضمــن  الجهــات  مــع  دوريــة  اجتماعــات  عقــد 

التنفيــذ فــي  المواءمــة  لضمــان  التنفيذيــة 
 الحــرص علــى وجــود نقــاط اتصــال واضحــة مــع الــوزارات ومكاتــب  $

تحقيــق الرؤيــة األخــرى، والجهــات ضمــن منظومــة الرؤيــة
إيجــاد نقطــة تواصــل واضحــة مــع مكاتــب البرامــج التــي تنــدرج  $

تحتهــا الجهــة

 المرونة والقابلية للتوسع واالستجابة 
للمتغيرات والمتطلبات من صناع 

القرار

هيكل فّعال وبسيط وموظفين 
متفرغين بالكامل من ذوي الكفاءة 

مركز التميز للتنفيذ 

والكفـــاءات  $ المهـــارات  متعـــددة  فـــرق 
ـــى محافـــظ  ـــة عل ـــى العمـــل بمرون قـــادرة عل

متعـــددة مـــن المبـــادرات.
القـــدرة علـــى االســـتجابة الســـريعة للطلبـــات  $

العاجلـــة المرتبطـــة باالســـتراتيجية والرؤيـــة

تسلســل هرمــي محــدود يســهل الفعاليــة ويوضــح  $
عمليــة االتصــال والتواصــل المؤسســي.

الكفــاءات  $ متعــددي  الموظفيــن  مــن  مجموعــة 
والخــاص. العــام  القطاعيــن  مــن  والجــدارات 

بناء منهجيات ومعايير للتميز في تنفيذ المبادرات $

1 يمكن االستعانة باإلدارات المختصة ضمن منظومة )الوزارة/ الجهة( لتنفيذ المهام

 جوانب التصميم والتشغيل الرئيسية لمكتب تحقيق الرؤية $

تم تحديد مجموعة من المبادئ الرئيسية التي يجب على مكتب تحقيق الرؤية االلتزام بها أثناء التأسيس والتشغيل وتشمل: 

ما يجب على مكتب تحقيق الرؤية تجّنبه...ما يجب على مكتب تحقيق الرؤية فعله...

إشراك الوحدات التنظيمية في الجهة التنفيذية من أجل إدارة األداء وتذليل العقبات  $
واتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

أن يكون صغيرًا في الحجم وأال يقوم بمهام مكررة داخل الجهة $
العمل بتفويض واضح ومحدد وثابت  $
 إعــداد هيــكل مكتــب تحقيــق الرؤيــة وحوكمتــه وعالقاتــه الخارجيــة حســب نمــوذج الحوكمــة  $

المعتمــد وحســب ســياق الرؤيــة
تعييــن موظفيــن مخصصيــن ومتفرغيــن بالكامــل وجــذب المواهــب ذات القــدرات العاليــة  $

مــن القطاعيــن العــام والخــاص 
ــك  $ ــي لمال ــذ األنشــطة والمخرجــات بشــكل كل ــاز لتنفي ــد مــن وضــع مســؤولية اإلنج التأك

ــادرة المب
 التنســيق المســتمر مــع الجهــات التابعــة ومكاتــب البرامــج والجهــات ضمــن منظومــة  $

2030 الرؤيــة 
 التخطيط وإعداد الميزانية للمبادرات المستقبلية  $
الحــرص علــى الحصــول علــى دعــم واضــح مــن القيــادات العليــا )كمعالــي الوزيــر أو رئيــس  $

الجهــة( 
 إيجــاد الحلــول لمعوقــات اإلنجــاز بطريقــة منهجيــة ومنظمــة وتجنــب التركيــز علــى المتابعــة  $

والرصــد فقــط
التركيز على اإلنجاز وتحقيق األثر  $

 اســتحداث طبقــة إداريــة جديــدة مــا بيــن الوحــدات التنظيميــة فــي الجهــة ومعالــي  $
الوزيــر / رئيــس الجهــة

التحول إلى »وزارة داخل وزارة«  $

العمل بمثابة امتداد لدوائر الوزارة والجهات التابعة $

اتبــاع نمــوذج تفصيلــي موحــد ومطبــق فــي الــوزارات األخــرى دون تقييــم فعاليته  $
وموائمتــه لســياق البرنامج

أن يكون بمثابة عمل بدوام جزئي لموظفي الوزارة الحاليين  $

 أن يقــود عمليــة تنفيــذ مبــادرات الــوزارة والجهــات التابعــة أو أن ُينســب لــه  $
الفضــل فــي ذلــك 

$  2030 المملكــة  رؤيــة  منظومــة  ضمــن  والجهــات  التابعــة  الجهــات   إهمــال 
التنفيذيــة الجهــة  أو  الــوزارة  علــى  فقــط  والتركيــز 

 التركيــز فقــط علــى المبــادرات الحاليــة وعــدم االهتمــام بالمبــادرات المســتقبلية  $
واحتياجاتهــا

 العمل بشكل مستقل عن معالي الوزير / رئيس الجهة ومالك المبادرة. $

العمل بمثابة مجرد مكتب إلدارة المشاريع للمبادرات $

تبنــي نهــج نظــري والتركيــز علــى تنفيــذ األنشــطة وتنفيــذ األعمــال دون االهتمــام  $
بالمخرجــات وقابليــة المبــادرات لتحقيــق األثــر المنشــود

1.2
4041 الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030
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1.2.3 - المبادئ التوجيهية لتصميم وتشغيل مكاتب تحقيق الرؤية

 في حال وجود جهات أو هيئات متعددة ضمن منظومة الوزارة، يقترح أن يتم تشكيل لجنة توجيهية يترأسها الوزير لدعم المكتب في  $

تنفيذ نشاطه

ــة وتوجهاتهــا كمــا أنهــا مســؤولة عــن ضمــان الجــودة  ــوزارة والجهــات التابعــة مــع أهــداف الرؤي ــادرات ال ــة التوجيهيــة مســؤولة عــن مواءمــة مب تكــون اللجن
ــر وتســاهم فــي اتخــاذ القــرارات وحــل المســائل الهامــة وتحقيــق األث

يترأس اللجنة معالي وزير/ رئيس الجهة التنفيذية $رئيس اللجنة

أعضاء دائمين في اللجنة يقوم بتعيينهم معالي وزير/ رئيس الجهة التنفيذية $عضوية اللجنة

يتم دعوة أي مسؤول في الوزارة /الجهة التنفيذية أو الجهات التابعة حسب الموضوع والحاجة $

تعقد اللجنة اجتماعاتها شهريًا مع عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة $ترتيبات عمل اللجنة

المساندة في تحديد األهداف االستراتيجية على مستوى الجهة $المهام الرئيسية

تحديد األولويات بناًء على األهداف الموضوعة واالطالع على األداء السابق $

مراجعة المبادرات الجديدة والتغييرات التي تؤثر على األهداف والتمويل والجداول الزمنية، قبل رفعها الستكمال إجراءات االعتماد $

مراجعة تقديرات الميزانية للمبادرات المرتبطة برؤية المملكة 2030، قبل رفعها الستكمال إجراءات االعتماد $

المساعدة في الحصول على موافقة البرامج المعنية على الخطط وكذلك التغييرات والتحديثات األخرى )عند الحاجة(. $

االطالع على نتائج األداء على مستوى الجهة، وتقديم اإلرشادات واآلراء وضمان جودة التنفيذ $

تذليل الصعوبات التي يتم تحديدها، و تصعيدها إن تعذر حلها $

           

مقترح

أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية  

أوجه التعاون لمكتب تحقيق الرؤية مع أصحاب المصلحة  $

     VRP Offices مكاتب البرامج

$ مراجعة خطط تنفيذ المبادرات والموازات التقديرية، وطلبات
     تمويل المبادرات

$ مراجعة أداء المبادرات واألهداف ذات العالقة ضمن تقارير أداء الجهة
$ مراجعة طلبات التغيير مرفقة بتوصيات معالي الوزير / رئيس الجهة

$  إعداد تقارير أداء البرامج بمدخالت من مكتب تحقيق الرؤية 
$ دعم جهود مكتب تحقيق الرؤية من خالل التمكين وإدارة التغيير

$ دعم في التدخل لحل المعوقات عند الطلب وفي وضع
     اإلجراءات التخفيفية للمبادرات التابعة للبرنامج

 VROs خرى	مكاتب تحقيق الرؤية ا

$ التعاون في تخطيط تنفيذ المبادرات المشتركة، تحت إشراف 
مكتب البرنامج

$ دفع اإلنجاز في المبادرات المشتركة
$ تقديم المدخالت عن بيانات أداء المبادرات المشتركة ومتطلبات 

التنفيذ وبيانات الصرف
$ التعاون في حل المعوقات 

الجهات الداعمة ضمن الحكومة المركزية

$ تقديم المدخالت والمرئيات حسب اختصاصها في: تقارير 
األداء/ خطط التنفيذ/ وغيرها

$ دعم تنسيقي وتوجيهي فيما يتعلق باختصاصاتها

مركز أداء

$ تقديم الدعم الفني في تحديد وتفصيل مؤشرات األداء 
للجهة ومبادرات الرؤية

$ دعم في تحديد المستهدفات وتطوير مسارات األداء للجهات
$ دعم في متابعة قياس مؤشرات األداء الرئيسية للجهة 

ومبادرات الرؤية والتحقق من دقة البيانات المرفوعة بشكل 
دوري 

$ إدارة منصة متابعة األداء

فرق عمل المبادرات

$ رفع بيانات أداء المبادرات والمعوقات 
$ طلب التدخل للدعم في حل المعوقات 

$ االتفاق مع مكتب تحقيق الرؤية بشـــأن المعوقات التي ينبغي 
عرضها على الوزير/رئيس الجهة 

$ التعـــاون مع مكتب تحقيق الرؤية في تحديد متطلبات التنفيذ/ 
القرارات المطلوبة

الخبراء المستشارين وشركاء القطاع 
الخاص والثالث

$ دعم تنفيذي لجهود التمكين وإعداد التقارير 
$ دعم بحثي واستشاري في التخطيط وتطوير االستراتيجيات 

$ دعم بحثي واستشاري في حل المعوقات وسد الفجوات
$ مشاركة قصص النجاح وأفضل الممارسات

مكتب 
تحقيق الرؤية

VRO
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إعداد خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية

تعتبر خطة تنفيذ البرنامج المرجع األساسي خالل مرحلة التنفيذ، حيث يتم تطويرها باتباع الخطوات الرئيسية التالية:

المراحل 
الرئيسية

تحديد التوجه 
العام والتطلعات 

للبرنامج 
وإعداد الميثاق 

التأسيسي

تصميم 
المبادرات وإعداد 
المدخالت لخطة 

التنفيذ

تطوير خطة تنفيذ 
البرنامج وتحديد 

األولويات

التحقق من
 الشمولية 

واالتساق وتحديد 
االعتماديات

الموافقة 
االستراتيجية 

على خطة التنفيذ

االعتماد النهائي 
لخطة التنفيذ

مكاتب تحقيق الرؤية لجنة البرنامجالمسؤولية
مكتب اإلدارة مكتب البرنامجفي الجهة

مجلس الشؤون اللجنة االستراتيجيةاالستراتيجية
االقتصادية والتنمية

المدخالت

التوجه العام للرؤية  $
بطاقة البرنامج $
توجيهات اللجنة  $

االستراتيجية

نطاق البرنامج $
التوجه العام  $

والتطلعات للبرنامج

نطاق البرنامج $
التوجه العام والتطلعات  $

للبرنامج
تصميم المبادرات $

خطط تنفيذ    $
البرامج

خطط تنفيذ البرامج $
توصيات مكتب  $

اإلدارة االستراتيجية 
حول خطط التنفيذ

خطط تنفيذ البرامج  $
بعد الحصول 

على الموافقة 
االستراتيجية

األنشطة 
الرئيسية

تحديد التوجه  $
العام والتطلعات 

للبرنامج
إعداد الميثاق  $

التأسيسي للبرنامج 
ورفعه لمكتب 

اإلدارة االستراتيجية
مراجعة الميثاق  $

التأسيسي للبرنامج 
من قبل مكتب 

اإلدارة االستراتيجية 
وتقديم التوصية 

بشأنه إلى  اللجنة 
االستراتيجية

الموافقة على  $
الميثاق التأسيسي 

للبرنامج من قبل 
اللجنة االستراتيجية

تصميم التصور  $
األولي للمبادرات 

وتقديمها إلى 
مكتب البرنامج 

إلعداد خطة التنفيذ
التحقق من موائمة  $

المبادرات األولية 
للتوجه العام 

وتطلعات البرنامج
الحصول على  $

موافقة رئيس 
الجهة على تصميم 

المبادرات بما 
يشمل خطة 

وميزانية تقديرية 
للمبادرة وارتباطها 

بأهداف البرنامج
رفع التصور األولي  $

للمبادرات إلى 
مكتب البرنامج

مراجعة التصور األولي  $
لتصميم المبادرات 
والميزانية التقديرية 

المستلمة والتحقق من 
الموائمة بين الجهات 
وتحديد االعتماديات 

الرئيسية
القيام بورش عمل  $

بمشاركة مكاتب 
تحقيق الرؤية في الجهة 

والجهات الداعمة 
تطوير خطة تنفيذ  $

البرنامج ورفعها إلى 
لجنة البرنامج للمراجعة

مراجعة خطة التنفيذ  $
من قبل لجنة البرنامج 

وتحديد أولويات 
مبادرات البرنامج 

لتحقيق مستهدفاته 
ورفعها لمكتب اإلدارة 

االستراتيجية

مراجعة خطط  $
تنفيذ برنامج 

تحقيق الرؤية، 
وضمان االتساق 

والشمولية 
مع البرامج 

األخرى، وتحديد 
االعتماديات بين 

البرامج
عقد اجتماعات  $

وورش عمل مع 
مكاتب البرامج 

والجهات الداعمة 
خالل مراجعة خطة 

التنفيذ في حال 
الحاجة إلى ذلك

رفع التوصيات  $
للجنة االستراتيجية 

مراجعة خطط  $
التنفيذ وتوصيات 

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية 
وتقييمها مع 

التركيز على 
االستراتيجية، 

والمستهدفات، 
والمبادرات 
المحورية، 

ومحفظة مبادرات 
البرنامج

التأكد من مواءمة  $
خطط التنفيذ 

للتوجهات 
االستراتيجية 

وتقديم أي 
مالحظات أو 

توجيهات حيث يلزم
رفع خطط التنفيذ  $

لمجلس الشؤون 
االقتصادية 

والتنمية 
لالعتماد  النهائي

االطالع على خطط  $
التنفيذ واعتمادها 

بشكل نهائي 

المخرجات

الميثاق التأسيسي  $
للبرنامج  )تحديد 

نطاق البرنامج 
والتوجه العام 

له والتطلعات، 
والميزانية 

المطلوبة لمرحلة 
التخطيط(

تصميم المبادرات  $
بما يشمل خطة 
وميزانية تقديرية 

للمبادرة وارتباطها 
بأهداف البرنامج

توصيات مكتب  $خطة تنفيذ البرنامج $
اإلدارة االستراتيجية 

حول خطط التنفيذ

خطط تنفيذ  $
البرامج بعد 

الحصول على 
الموافقة 

االستراتيجية

خطط تنفيذ البرامج  $
المعتمدة

123456
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تتلخص أقسام ومكونات خطة تنفيذ البرنامج فيما يلي:

تتكون خطة التنفيذ من ثمانية أقسام رئيسية: $

الغرضمكونات القسمأقسام خطة التنفيذ

1
نطاق برنامج تحقيق 

الرؤية

وصف 
برنامج 
تحقيق 
الرؤية

أهداف المستوى الثالث ذات العالقة
)المباشرة وغير المباشرة( 

تحديد نطاق البرنامج بالتفصيل؛ من خالل استعراض  $
وصف البرنامج وأهداف الرؤية من المستوى الثالث ذات 

العالقة المباشرة وغير المباشرة المعتمدة في وثيقة 
إطالق البرنامج

2
تطلعات

برنامج تحقيق الرؤية
طموحنا في

2030  
التزاماتنا في 

2020

مؤشرات 
ومستهدفات

برنامج تحقيق 
الرؤية

تقديم إيجاز  حول الطموحات التي سيسعى البرنامج  $
إلى تحقيقها

تلخيص االلتزامات التي سيحققها البرنامج $

عرض مساهمة البرنامج في مؤشرات االقتصاد الكلي  $
ومؤشرات البرنامج و مساهمة البرنامج في تحقيق 

األهداف غير المباشرة

التحديات الوضع الحالي3
الجهود الحاليةاألساسية

دراسة الوضع الحالي من جانبين؛ األول: التحديات  $
األساسية الحالية، والثاني: الجهود الحالية التحولية التي 

تدخل ضمن إطار البرنامج، وتتسق مع الطموحات المحددة 

4
استراتيجية

برنامج تحقيق الرؤية
الركائز 

االستراتيجية
االعتبارات 
االستراتيجية

التعارضات 
واالعتماديات

مع البرامج األخرى

يلخص هذا القسم االستراتيجية التي على أساسها سيتم  $
تنفيذ البرنامج وتحقيق الطموحات وااللتزامات المحددة 

5
محفظة مبادرات 

برنامج تحقيق الرؤية 
واإلطار الزمني لها

محفظة 
المبادرات

اإلطار الزمني 
للتنفيذ

اختيار المبادرات 
المحورية

استعراض موجز لمبادرات البرنامج  $

وصف إطار زمني يعكس توقيت تنفيذ المبادرات، وعالقة  $
المبادرات ببعضها ويشكل في مجمله اإلطار الزمني 

العام للبرنامج

استعراض للمبادرات المحورية باإلضافة إلى أثرها المتوقع $

6
تفصيل المبادرات 

المحورية
تفصيل المبادرات المحورية

استعراض تفاصيل المبادرات المحورية، والتركيز على  $
سبب اختيارها، من خالل استعراض األثر المتوقع، 

والتجارب العالمية، ومؤشراتها ومستهدفاتها، وكيفية 
تمكينها لمبادرات أخرى.
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إعداد خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية 1.3

الغرضمكونات القسمأقسام خطة التنفيذ

الممكنات7
متطلبات 
الميزانية 

والموارد البشرية

المخاطر واإلجراءات
الالزمة لتخفيفها

تقدير الموارد البشرية والمالية الالزمة لتنفيذ مبادرات  $
برنامج تحقيق الرؤية بنجاح

استعراض المخاطر التي ُيمكن أن تؤثر على سير تنفيذ  $
البرنامج للشروع في تصميم إجراءات تخفيفية، ومن ثم 

تنفيذها

الملحقات8

تفاصيل 
المبادرات

اختيار مؤشرات 
البرنامج 

والمبادرات 
المحورية

تفاصيل متطلبات
الموارد البشرية 

للمبادرات

تفصيل جميع مبادرات البرنامج ومتطلبات تنفيذها $

لمحة عامة عن تقارير المتابعة الدورية  $

تفصيل مبررات اختيار مؤشرات البرنامج والمبادرات  $
المحورية

استعراض المسار السنوي للمؤشرات تفصياًل حتى عام  $
2020 م 

تحديد اللجان القائمة التي تتداخل مسؤولياتها مع البرنامج  $
واقتراح إجراء حيالها

متابعة 
التنفيذ

المسار السنوي 
للمؤشرات

اللجان األخرى ذات 
العالقة

تعتبر خطة تنفيذ البرنامج المرجع األساسي خالل مرحلة التنفيذ

تستخدم خطط تنفيذ البرامج كمرجع أساسي لــ: $

طلبات التغييرالميزانيات وإدارة المواردتقارير األداء

تعتبــر خطــة التنفيــذ مرجعــًا رئيســيًا لتطويــر الميزانيــة وتحديــد األســقف للبرنامــج، ومــن الجديــر بالذكــر بــأن الموافقــة علــى خطــة التنفيــذ  $
ال تعنــي بالضــرورة الموافقــة علــى الميزانيــة العامــة وتمويــل المبــادرات للبرنامــج. يرجــى مراجعــة القســم »تحكــم فــي ميزانيتــك ومــول 

مبادراتــك« لإطــالع علــى تفاصيــل إعــداد الميزانيــة وتمويــل المبــادرات.

تتــم المراجعــة الدوريــة لخطــة تنفيــذ المبــادرة بشــكل ســنوي، أو كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك بنــاء علــى نتائــج المراجعــة االســتراتيجية للبرنامــج.  $
ُيرجــى مراجعــة القســم »6.2 المراجعــة الدوريــة للوثيقــة اإلعالميــة للبرنامــج « لالطــالع علــى التفاصيــل 

يجــب علــى البرامــج فــي حــال الحاجــة إلــى إجــراء أي تغييــرات علــى الخطــة االلتــزام بإجــراءات إدارة طلبــات التغييــر الــواردة ضمــن القســم  $
ــر«. ــات التغيي »5.3 إجــراءات وحوكمــة طلب

إعداد خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية 1.3
ينبغي من مكتب البرنامج قبل رفع خطة التنفيذ التحقق من ثالث عوامل رئيسية

اللغةالتنسيقالمحتوى

$ التأكد أن جميع مؤشرات البرامج 
ومؤشرات االقتصاد الكلي 

ِصيغت بالطريقة الصحيحة (على 
سبيل المثال إدراج مؤشرات 

االقتصاد الكلي وفق الصياغة 
المحددة)

$ التأكد أن دليل خطة التنفيذ 
يتضمن جميع المعلومات 

المطلوبة

$ التأكد من استيفاء كافة 
المعلومات  المطلوبة 

$ استخدام اللغة العربية ضمن 
خطط التنفيذ 

$ التأكد من القيام بمراجعة لغوية 
مفصلة للوثيقة

$ االستعانة بمدققين لغويين في 
حال الحاجة لذلك

$ التأكد من مواءمة المصطلحات 
المستخدمة مع ما تم استخدامه 

في وثيقة رؤية المملكة 2030

$ توضيح األرقام والبيانات 
باستخدام مخططات ورسوم 

بيانية بدًال من النصوص

$ توضيح الرسوم البيانية (على 
سبيل المثال: عدم استخدام خط 

صغير جدا واستخدام جودة 
واضحة للصور)

4647 الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبلمستعدون للمستقبل رؤية المملكة 2030  رؤية المملكة 2030 

https://vision2030.gov.sa/ar/node
https://vision2030.gov.sa/ar/node


إعداد خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية

يوضح الجدول أدناه قائمة التحقق من جودة خطة التنفيذ قبل رفعها للموافقة االستراتيجية

اإلجراءاتالنطاق

المحتوى

ضمان إدراج جميع أقسام نموذج خطة التنفيذ )بما فيها المحتوى( $

ضمان تقديم مستهدفات االقتصاد الكلي بالشكل المطلوب $

تقديم تعريفات وفرضيات واضحة لجميع مؤشرات البرامج وتقديم القيم للفترات الزمنية المطلوبة  $

التأكد من وضع المعلومات في صيغتها النهائية وعدم وجود مسائل معّلقة )أي لم يتم تحديدها بعد( $

تقديم وثائق إطالق المبادرات، والتي تضم الجدول الزمني ومراحل اإلنجاز الرئيسية والطلبات المتعلقة بالميزانية والمستهدفات التي  $
يمكن تحديدها

التنسيق
التأكد من إمكانية قراءة جميع األرقام الواردة في خطة التنفيذ $

التمثيل المرئي لألعداد الرئيسية قدر اإلمكان $

رة مباشرة بملف PowerPoint )بداًل من إدراج األرقام والمراجع في جدول المحتويات( $ التأكد من عدم وجود لقطات مصوَّ

اللغة
التأكد من مراجعة خطة التنفيذ لغويًا، واالستعانة بمدققين لغويين في حال الحاجة لذلك $

 التأكد من تقديم الوثيقة بأكملها باللغة العربية $

ضمان استخدام المصطلحات الواردة في وثيقة رؤية المملكة 2030 )أي تعريف البرامج، وأسماء برامج تحقيق الرؤية، وما إلى ذلك( $

نموذج خطة التنفيذ

قام مكتب اإلدارة االستراتيجية بتطوير دليل استرشادي مفصل إلعداد خطة تنفيذ البرنامج  $

1.3

ً
ثانيا

تحكم
في ميزانيتك
ل مبادراتك

ِّ
ومو

ً
ثانيا

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 482030

رؤية المملكة 2030 مستعدون للمستقبل

https://vision2030.gov.sa/ar/node


إعداد الميزانية التقديرية للبرامج وتخصيص أسقف الميزانية 2.1

مخصص محفظة  تمويل مبادرات برامج تحقيق الرؤية
)المحدد من قبل اللجنة المالية بالديوان الملكي(

قيام لجنة كل برنامج بتحديد األولويات الخاصة به بناء على األسقف المعتمدة

 تحديد االحتياجات
 المالية وإعداد

 الميزانية التقديرية
  للبرنامج

1

 مراجعة تكاليف
 الميزانية التقديرية

للبرنامج

2

 اقتراح األسقف
 التقديرية ورفع

التوصيات

3

 تخصيص سقف
ميزانية للبرنامج

4

سقف الميزانية التقديرية لكل برنامج، بما يشمل خطط التدفقات النقدية السنوية

توضيحية 

المراحل 
الرئيسية

تحديد االحتياجات المالية 
وإعداد الميزانية التقديرية 

للبرنامج  

مراجعة تكاليف الميزانية 
التقديرية للبرنامج

اقتراح األسقف التقديرية 
ورفع التوصيات

تخصيص سقف ميزانية 
للبرنامج

اللجنة االستراتيجيةمكتب اإلدارة االستراتيجيةفريق العمل الدائمبرنامج تحقيق الرؤيةالمسؤولية

المدخالت

المبادرات والميزانية التقديرية  $
المطلوبة  لها من مكاتب تحقيق 

الرؤية في الجهات

البيانات والميزانيات التقديرية  $
لمبادرات البرنامج المعتمدة من 

لجنة البرنامج 

الميزانية التقديرية للبرنامج  $
والمعتمدة من لجنة البرنامج 

 مخصص محفظة تمويل  $
مبادرات برامج تحقيق الرؤية 

والمحدد من قبل اللجنة المالية 
بالديوان الملكي 

توصيات فريق العمل الدائم  $
حول تكاليف المبادرات ومقترح 

التقسيم السنوي للتكاليف 
اإلجمالية للبرنامج وتوصيات 

مكتب اإلدارة االستراتيجية 
لألسقف التقديرية للبرنامج

األنشطة 
الرئيسية

تقييم المبادرات والتأكد من  $
موائمتها مع خطة تنفيذ البرنامج 

التحقق من عدم االزدواجية في  $
مبادرات البرنامج

العمل مع الجهات الداعمة*  لتحديد  $
فرص التمويل البديلة - حسب 

الحاجة -

اعتماد الميزانية التقديرية للبرنامج  $
من قبل لجنة البرنامج 

تقديم بيانات المبادرات والميزانية  $
التقديرية إلى فريق العمل الدائم

مراجعة الميزانية التقديرية  $
للبرنامج

اقتراح التقسيم السنوي لمجموع  $
ميزانية برامج تحقيق الرؤية 

وتسلسله إلى كل برنامج

رفع التوصيات إلى اللجنة  $
االستراتيجية

التحقق من عدم االزدواجية بين  $
مبادرات البرامج

اقتراح األسقف التقديرية بناء  $
على محفظة تمويل مبادرات 

برامج تحقيق الرؤية

رفع التوصيات إلى اللجنة  $
االستراتيجية

تقييم األثر على مستهدفات  $
االقتصاد الكلي بالتنسيق مع 

الجهات الداعمة

دراسة وتقييم مقترحات  $
وتوصيات فريق العمل الدائم و 

مكتب اإلدارة االستراتيجية 

مناقشة الميزانية التقديرية  $
للبرنامج مع لجنة البرنامج حسب 

الحاجة

تخصيص سقف ميزانية للبرنامج  $
بما يشمل خطط التدفقات 

النقدية السنوية

المخرجات

بيانات المبادرات والميزانية التقديرية  $
للبرنامج

التقسيم السنوي للتكاليف  $
اإلجمالية لبرامج تحقيق الرؤية 

وتسلسله إلى كل  برنامج

مقترح األسقف التقديرية  $
للبرنامج

سقف الميزانية التقديرية  $
للبرنامج، بما يشمل خطط 
التدفقات النقدية السنوية

* الجهات الداعمة تشمل ) الهيئة العامة لالستثمار، المركز الوطني للتخصيص، مكتب إدارة الدين بوزارة المالية( 

1234

إعداد الميزانية التقديرية للبرامج وتخصيص أسقف الميزانية 2.1
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تم تحديث عملية التمويل أدناه بحسب التغييرات الواردة في الشرائح التالية ضمن هذا القسم

المرحلة األولى: أسقف ميزانية 
برامج تحقيق الرؤية 

(ما قبل صدور الميزانية العامة للدولة)

المرحلة الثانية: آلية التوافق على 
االرتباط على التكاليف

(ما بعد صدور الميزانية العامة للدولة)

مكتب فريق
العمل الدائم

اللجنة
االستراتيجية

مكتب
برنامج تحقيق الرؤية

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

المبادرات
في مرحلة 

الدراسة

المبادرات 
التي 

أكملت 
الدراسة 
المتعلقة 

بها

لجنة
برنامج تحقيق الرؤية

الرفض

برامج تحقيق الرؤيةوزارة المالية

وزارة الماليةفريق العمل الدائم

تحديد أسقف 
ميزانية برنامج 
تحقيق الرؤية 

صرف التمويل 
للدراسات

وضع التفاصيل 
ومراجعة 
تقديرات 
الميزانية

صرف األموال تقييم التقديرات 
المتعلقة بتكلفة 

المبادرات

ترتيب المبادرات 
حسب أولوية 

التنفيذ

مراجعة أسقف 
ميزانية برامج 
تحقيق الرؤية

اعتماد المبادرات 
المختارة

بدء / تنسيق 
إجراءات 
الموافقة

(مع التحقق من مدى 
الجاهزية)

سيتم إعادة تخصيص المبالغ غير المنفقة / الملتزم بها على أساس نصف سنوي

تفصيل المبادرات الواردة في خطة التنفيذ وتمويلها 2.2
تم تحديث عملية التمويل أدناه بحسب التغييرات الواردة في هذا القسم 

المرحلة األولى: أسقف ميزانية 
برامج تحقيق الرؤية 

(ما قبل صدور الميزانية العامة للدولة)

المرحلة الثانية: آلية التوافق على 
االرتباط على التكاليف

(ما بعد صدور الميزانية العامة للدولة)

1- ُتحدد اللجنة االستراتيجية سقف الميزانية لكل برنامج من برامج تحقيق 
الرؤية، بدعم من مكتب اإلدارة االستراتيجية

2- ُتحدد اللجنة االستراتيجية سقف الميزانية السنوية لكل برنامج من برامج 
تحقيق الرؤية والجهات التنفيذية، بدعم من فريق العمل الدائم

3- ُتبلغ اللجنة االستراتيجية لجان برامج تحقيق الرؤية ووزارة المالية بأسقف 
ميزانية كل برنامج من برامج تحقيق الرؤية والجهات التنفيذية، بما يشمل 

األسقف السنوية

1- المواءمة بين الجهات التنفيذية ولجنة البرنامج بشأن تقديم طلبات االرتباط 
على التكاليف إلحدى المبادرات أو مجموعة منها

2- تقديم مكتب البرنامج طلب االرتباط على التكاليف لفريق العمل الدائم

3- تقييم مدى اكتمال طلبات االرتباط على التكاليف من قبل أعضاء فريق 
العمل الدائم

4- مراجعة طلبات االرتباط على التكاليف من قبل أعضاء فريق العمل الدائم

5- التوافق على االرتباط على التكاليف من قبل أعضاء فريق العمل الدائم

6- االرتباط على التكاليف والبدء في التنفيذ من قبل الجهة التنفيذية، ومتابعة 
حالة الصرف و التعاقد من قبل فريق العمل الدائم

-المخرجات--المخرجات-

تخصيص سقف ميزانية لكل برنامج من برامج تحقيق الرؤية

تخصيص سقف الميزانية السنوية لكل برنامج من برامج 
تحقيق الرؤية والجهات التنفيذية

تضمن وزارة المالية أسقف ميزانية الجهات التنفيذية لمبادرات 
الرؤية في الميزانية العامة للدولة

توافق أعضاء فريق العمل الدائم مع لجنة البرنامج على 
االرتباط على التكاليف للمبادرات

متابعة حالة الصرف و التعاقد لمبادرات برامج تحقيق الرؤية

تفصيل المبادرات الواردة في خطة التنفيذ وتمويلها 2.2
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المرحلة األولى: أسقف ميزانية برامج تحقيق الرؤية )ما قبل صدور ميزانية الدولة( $

ثة في المرحلة الثانية للتوافق على االرتباط على التكاليف من خمس مراحل رئيسية
ّ
تتألف اآللية المحد

المرحلة الثانية: آلية التوافق على االرتباط على التكاليف )ما بعد صدور الميزانية العامة للدولة( $

1
تقديم طلبات االرتباط 

على التكاليف
استيفاء وتقديم النموذج الموّحد $

تقديم كافة الوثائق والمستندات الداعمة $

2

تقييم مدى اكتمال 
طلبات االرتباط على 

التكاليف

التحقق من اكتمال النموذج والوثائق الداعمة ذات الصلة $

النظر فيما إذا كانت هناك حاجة ألن تتولى بعض الجهات األخرى )من غير فريق العمل الدائم( دراسة الطلبات المقدمة )على  $
سبيل المثال: وزارة العمل والتنمية االجتماعية(

3
مراجعة طلبات االرتباط 

على التكاليف
مراجعة الطلبات، وتقييمها في ضوء عدد من السيناريوهات المختلفة )على سبيل المثال: إجراء دراسة تحليلية لألثر المتوقع  $

على الصعيد االقتصادي الكلي من قبل وزارة االقتصاد والتخطيط(

4
التوافق على االرتباط 

على التكاليف
التوافق على االرتباط على التكاليف $

في حال التوافق، يتم إطالع الجهات المعنية في فريق العمل الدائم، وبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية $

5
الصرف والبدء في 

التنفيذ

وضع اإلطار التمويلي المقرر العمل وفقه، وتحديد آليات الصرف ذات الصلة $

مراقبة عملية الصرف وإعداد تقارير حول التقدم المحرز في ذات اإلطار  $

متابعة المراحل الرئيسية لتنفيذ المبادرات وربطها بالصرف $

اللجنة
االستراتيجية

تحديد أسقف ميزانية 
برنامج تحقيق الرؤية 

ترتيب المبادرات حسب 
أولوية التنفيذ

اعتماد المبادرات 
المختارة

تفعيل المرحلة الثانية
في حال الطلب من قبل البرامج

مراجعة أسقف ميزانية برامج تحقيق الرؤية

اقتراح السقف السنوي 
لميزانية كل برنامج

مكتب اإلدارة االستراتيجية

تبليغ وزارة المالية 
لتضمينها في الميزانية 

العامة للدولة

تبليغ الجهات التنفيذية

مكتب
برنامج تحقيق الرؤية

فريق
العمل الدائم

لجنة
برنامج تحقيق الرؤية

بناء على 
مدخالت مكتب 

البرنامج

تفصيل المبادرات الواردة في خطة التنفيذ وتمويلها 2.22.2
 تتراوح بين 10 إلى 60 يوم عمل )3( ، على أن 

ً
ع أن تستغرق العملية المطورة في المرحلة الثانية فترة

ّ
توق

ُ
ي

يتولى مكتب فريق العمل الدائم تنسيق كافة الجهود المبذولة  

1. مركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق، ومركــز »أداء«، ومكتــب اإلدارة االســتراتيجية، 
الملكــي. بالديــوان  الماليــة  واللجنــة  الماليــة،  ووزارة االقتصــاد والتخطيــط، ووزارة 

2. مركز تنمية اإليرادات غير النفطية، وغيرها من الجهات .
3. من بداية المرحلة 2 إلى البت في الطلب في المرحلة 4. 

البت في 
الخالف

مراقبة
عملية الصرف

هل وافق
البرنامج على قرار فريق

العمل الدائم؟
هل تم التوافق
على الطلب؟

االرتباط
على التكاليف

الال

نعم

نعم
4.14.2

4.3

5.1 5.2

مكتب
فريق العمل الدائم

برامج
تحقيق الرؤية

فريق
العمل الدائم1 

الجهات
المساندة2

وزارة
المالية

اللجنة
االستراتيجية

هل الطلب
 مكتمل البيانات
  والمستندات؟

هل هناك
حاجة لدراسة الطلب

من جانب بعض
  الجهات األخرى؟

استيفاء النموذج الموّحد، 
والوثائق الداعمة المطلوبة

مراجعة الطلب (التوافق أو رفض الطلب، بإشراك الجهات الداعمة
في حال الحاجة)   

ال

نعم

1

2.1
1

1

8-58

2.2

3

يتم ذلك بالتعاون مع
أعضاء الفريق

سيتم اشراك جهات أخرى في حال استدعت الحاجة للمراجعة

تعاد العملية من جديد

5
الصرف والشروع

في  التنفيذ

4
التوافق على ا�رتباط 

على التكاليف

3
مراجعة طلبات

ا�رتباط على التكاليف

2
تقييم مدى

كتمال طلبات ا�رتباط 
على التكاليف

1
تقديم طلبات ا�رتباط 

على التكاليف

## نشاطقرارأيام العملخطوات العملية

هناك ثالثة أنواع من 
المبادرات، لكل منها 

مدة مختلفة
1. تتطلب موافقة اللجنة االستراتيجية حسب حوكمة طلبات الغيير

المبادرات
المقدم طلب لها

ألول مرة

إعادة التمويل1 

الدراسات

لالرتباط على تكاليف المبادرات المقررة في إطار الخطة 
التنفيذية المعتمدة  ألول مرة

10-60 يوم عمل

5-30 يوم عمل

5 أيام عمل

للتمويل اإلضافي للمبادرات الممولة مسبقا 
(مثال: في حاالت تجاوز التكاليف المحددة)

لدراسة المبادرة المعتمدة وتحديد تكاليفها 
اإلجمالية بشكل مفصل

تحليل مفصل في الفقرة التالية

وقت المراجعةالوصف

تفصيل المبادرات الواردة في خطة التنفيذ وتمويلها
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يتفاوت الوقت المستغرق للبت في طلب تمويل المبادرات والموافقة عليه من جانب فريق العمل الدائم 

بحسب قيمة التمويل المطلوب 

 

ال تنطبق الفترات الزمنية للمراجعة على المبادرات الصفرية أو التي تمول من خارج ميزانية البرنامج

يصدر مكتب فريق العمل الدائم عدد من التقارير الدورية المتعلقة بتمويل ومتابعة صرف البرامج

على مستوى اللجنة 
االستراتيجية 
ا -  - شهريًّ

الحالــة العامــة لتمويــل برامــج الرؤيــة واألداء المالي على مســتوى المبادرات:

حالة اعتماد التمويل لكل برنامج من برامج تحقيق الرؤية $

حالة التعاقد والصرف على المبادرات الممولة لكل برنامج $

على مستوى برنامج/
مكتب تحقيق الرؤية

ا -  - شهريًّ

الحالــة العامــة لتمويــل الرؤيــة واألداء المالــي على مســتوى المبادرات:

حالة التمويل والصرف والتعاقد على المبادرات الممولة لكل من: $

برنامج 	 

مكتب من مكاتب تحقيق الرؤية	 

جهة تنفيذية	 

على مستوى برنامج/
مكتب تحقيق الرؤية
- كل أسبوعين - 

حالة اعتماد التمويل للبرنامج مقسمة بحسب كل جهة تنفيذية $

• في حال وجود استفسارات من قبل فريق 
العمل الدائم، يجب على برامج تحقيق 

الرؤية وضع وقت تقديري لالستجابة لكل 
استفسار  في نفس يوم استالمه

• ُيلغى طلب التمويل ويلزم على البرامج 
إعادة تقديمه في حال:

  - إذا كان وقت االستجابة مقدر بأكثر
     من %50 من وقت المراجعة

  - إذا انتهى وقت االستجابة المقدر ولم   
     يستجب البرنامج الوقت المناسب

60 أيام20 أيام10 أيام

30 أيام10 أيام5 أيام

أقل من 300 مليون
أكثر من 300 مليون 
أكثر من 800 مليونوأقل من 800 مليون

التي تمول ألول مرة
لتمويل المبادرات 
المقررة في إطار الخطة 
التنفيذية المعتمدة

في حال إعادة التمويل

للتمويل اإلضافي 
للمبادرات الممولة مسبقًا 
( مثال: في حاالت تجاوز 
التكاليف المحددة)

تفصيل المبادرات الواردة في خطة التنفيذ وتمويلها 2.2
يقترح قيام مكاتب البرامج بإجراء التقييم الذاتي لجاهزية التنفيذ للمبادرة قبل البدء بتعبئة النموذج  الموحد

يتضمن تقييم الجاهزية على المحاور الرئيسية التالية:  $

 وضوح المشكلة
 والتحدي

 تخطيط السعة
مقابل الطلب

 تعدد الحلول
 المقترحة

 وضوح خطة
التنفيذ

 ممكنات األنظمةتقديرات الميزانية
والتشريعات

الترابط واالعتمادية

تحديد المشكلة 
الجذرية )بشكل كمي 
إن أمكن( أو التحدي 

الذي تستهدف 
المبادرة حلها

دراسة السعة والطلب 
الحاليين والمستقبليين 
والتأكد من مطابقتهما

األخذ باالعتبار 
عدد من الحلول 
المختلفة التي 

تعالج التحدي ومن 
ثم اختيار الحل 

األفضل من بينها

أن تكون خطة 
التنفيذ الجاهزة 
شاملة وموضح 
فيها مسارات 

العمل والجهات 
المسؤولة عنها

الميزانية المطلوبة 
للمبادرة بشكل تفصيلي 

موضح فيها السيولة 
السنوية )والربعية( 

واالفتراضات والمصادر 
التي بنيت عليها الميزانية

الحاجة لتغيير بعض 
من التشريعات 

الحالية أو للحصول 
على الموافقة من 

الجهات األخرى 
قبل البدء في تنفيذ 

المبادرة

توضيح االعتماديات بين 
المبادرات )اعتماد إطالق 

المبادرة على مبادرة أخرى أو 
تداخل نطاق عمل المبادرة 
مع نطاق عمل مبادرة أخرى (

1234567

يقوم مكتب البرنامج بتعبئة النموذج الموحد لطلب التمويل، ورفعه بعد االعتماد من لجنة البرنامج إلى الجهات 

الداعمة للمراجعة وتقديم التوصيات

الوصفاألقسام الرئيسية
الجهات المعنية 

بالمراجعة والتقييم
FR01 النموذج الموحد لطلب تمويل مبادرات برامج تحقيق الرؤية

قسم البيانات 
األساسية والمرجعية 

للمبادرة

يهدف القسم إلى تعريف 
كامل تفاصيل المبادرة 

األساسية ومعلومات التواصل 
باسم مالك المبادرة أو من 
ينوبه للتواصل معه في حال 

وجود أي استفسارات

فريق العمل الدائم، ومركز 
أداء، ومركز تحقيق كفاءة 

اإلنفاق

صور توضيحية غير شاملة لجميع األقسام والحقول ضمن األقسام

قسم البيانات المالية 
للمبادرة

يهدف القسم إلى توضيح 
التكاليف والسيولة المطلوبة 
للمبادرة وتحديد نوع طلب 

التمويل المطلوب

فريق العمل الدائم

قسم بيانات قياس 
أداء تنفيذ وأثر المبادرة

يهدف القسم إلى تحديد أبرز 
العناصر األساسية لخطة تنفيذ 
المبادرة ومتابعة وقياس أثرها

مركز أداء

قسم بيانات تقييم 
جاهزية المبادرة

يهدف القسم إلى قياس 
جاهزية المبادرة للتمويل 

بناًء على عدة عناصر 
وأسئلة  رئيسية

مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق

 يرجى الرجوع إلى التفاصيل الواردة ضمن النموذج لالطالع على التعليمات الخاصة بتعبئة النموذج 

تفصيل المبادرات الواردة في خطة التنفيذ وتمويلها 2.2
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تعاقد
وتحكم

ً
ثالثا

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

تعليمات التعاقد )ضوابط االستثناءات(

التعاقد على المبادرات  )ضوابط االستثناءات(

يتــم التعاقــد علــى مبــادرات برامــج تحقيــق الرؤيــة وفقــًا لالســتثناءات الــواردة فــي األمــر الســامي رقــم 11503وتاريــخ 1439/03/9هـــ، والتــي تــم تعميمهــا علــى باقــي 
برامــج تحقيــق الرؤيــة باألمــر الســامي رقــم 47617 وتاريــخ 1439/09/19هـــ، ورقــم 34774 بتاريــخ 1440/06/22 هـــ حســب مــا يلــي:

يتــم التعاقــد علــى المبــادرات المعتمــدة مــن اللجنــة االســتراتيجية بمــا ال يتجــاوز التكاليــف المعتمــدة، ويجــب أن ال تزيــد مــدة العقــود عــن الفتــرة الزمنيــة المحــددة للمبــادرة 
فــي برنامــج تحقيــق الرؤيــة، وفــي حــال تأثــر مســتهدفات المبــادرة، فيتــم الرفــع إلــى اللجنــة االســتراتيجية ألخــذ الموافقــة علــى التمديــد قبــل توقيــع تلــك العقــود.

فيمــا يتعلــق بالعقــود الخاصــة بمبــادرات برامــج تحقيــق الرؤيــة والتــي تتجــاوز قيمتهــا )100( مليــون ريــال، فيتــم توقيعهــا ورفعهــا إلــى المقــام الســامي لإحاطــة حســب 
األمريــن الســاميين رقــم 23469 وتاريــخ 1438/05/19هـــ ورقــم 47617 وتاريــخ 19/09/1439هـــ.

صالحيات الجهات المختصة في التعاقد )ضوابط االستثناءات(

 VRO الجهة التنفيذية
)مكتب تحقيق الرؤية(

برنامج تحقيق 
الرؤية

فريق العمل 
الدائم

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

اللجنة 
االستراتيجية

وزارة المالية

موافقة)1(إحاطةطلب / موافقة)1(التعاقد على المبادرات

ملخص آلية التعاقد على المبادرات حسب االستثناءات الواردة في األمر السامي رقم 11503 بتاريخ 1439/3/9هـ 

والتي تم تعميمها على جميع برامج تحقيق الرؤية باألمر السامي رقم 47617 بتاريخ 1439/9/19 هـ

)1( يتم االعتماد عبر تبليغ بقرار وزاري

العقود التي تتجاوز 
قيمتها التقديرية 

20 مليون ريال

العقود ذات القيمة 
التقديرية 20 مليون 

ريال أو أقل

مشتريات السلع 
الجاهزة التي � 
تتجاوز قيمتها
10 م�يين ريال

العقود التي � 
تتجاوز مليون ريال 

سعودي

عدم وجود مواصفات 
فنية دقيقة ل�عمال 
ًالفنية التي تتطلب 

 وابتكارا
ً
ابداعا

2
20
مليون

حا�ت التعاقد المستثناة

3
10

مليون

3
10

مليون

4
1

مليون

4
1

مليون

1
20
مليون

5
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية 20 مليون ريال
1

20
مليون

في حال تقدير العقد بقيمة تتجاوز 20 مليون ريال، يمر التعاقد بثالث مراحل أساسية: $

*في حال تشكيل أكثر من لجنة يقوم مكتب تحقيق الرؤية في الجهة بوضع آليات للتقويم والترسية والتعاقد – ُتعتمد من الوزير أو رئيس الجهة 

$ تقوم اللجنة المشـــكلة بدراسة المؤهالت واجراء التأهيل 
(تقييـــم  واالســـتبعاد  االجتيـــاز  أســـاس  علـــى  المســـبق 

المرشحين)

$ تحديد المتنافسين 
$ نشـــر نتائـــج التأهيـــل ومشـــاركة أســـباب االســـتبعاد مع 
المتنافســـين غير المؤهلين من خـــالل القنوات التواصل 

الرسمية للجهة الحكومية المالكة (للمبادرة / المشروع)

$ تشـــكل لجنـــة بقـــرار مـــن الوزيـــر أو رئيس الجهـــاز لتقييم 
واستبعاد المتنافسين الغير مؤهلين

$ تحديـــد معاييـــر تقييم المتنافســـين واعتمادهـــا من قبل 
مكتـــب تحقيـــق الرؤيـــة بالتعـــاون مـــع مكتـــب البرنامـــج 

وبموافقة المسؤول األول من الجهة التنفيذية

$ يتم إنشـــاء وثيقة يتم فيه تحديـــد إجراءات العمل ومعايير 
القبول وأسسه ويتم اعتمادها من قبل اللجنة المشكلة

$ تشـــكل لجنـــة  أو أكثـــر – عند الحاجة -*  بقـــرار من الوزير أو 
رئيس الجهاز، عددها ال يقل عن ثالثة من بينهم المسؤول 

عن المبادرة

$ يرأس اللجنة مســـؤول مكتب تحقيق الرؤية أو من يفوضه 
الوزير أو رئيس الجهاز عند الحاجة

$ يتم فتح الظروف بحضور جميع أعضاء اللجنة

$ ترفـــع العقـــود التي تتجاوز قيمتها 20 مليـــون ريال وتزيد 
مدة التنفيذ على سنة إلى وزارة المالية عبر منصة اعتماد 

إلجازتها خالل أسبوعين من تاريخ ورود العقد

$ فـــي حال تجاوز قيمة العقـــد 100 مليون ريال يتم إحاطة 
المقام السامي به

$ علـــى الجهة المالكة للمبادرة التنســـيق مع مكتب برنامج 
تحقيق الرؤية المختص والمواءمة مع مركز تحقيق كفاءة 

اإلنفاق البحث عن فرص ترشيد اإلنفاق

$ تحديد البيانات الالزمة لتقييم تأهيل المتنافسين 
$ يتم إرســـال الدعـــوة من خالل قنوات التواصل الرســـمية 

للجهة الحكومية المالكة (للمبادرة / للمشروع)

$ تتم الدعوة عن طريق الجهة الحكومية المستفيدة
$ يتم إرســـال الدعوة من خالل قنوات التواصل الرســـمية 

للجهة الحكومية المالكة (لمبادرة / المشروع)

$ يتم إعداد محضر يوضح إجراءات المنافســـة والتوصيات حيال 
العروض المقدمة والترسية

$ يتم رفع المحضر إلى الوزير أو رئيس الجهاز للبت في الترسية

الترسية 
والتوقيع

3
الكراسة والعروض 

والتقييم

2 1
تأهيل 

المتنافسين

دعوة المتأهلين لتقديم العروض نشر دعوة عامة للتأهيل
الفنية والمالية

محضر التوصية بالترسية والتوقيع

تتـــــــم وفقـــــًا  مرحلـــــــــة 
لإلجراءات المتبعة داخليًا

مرحلة ينطبق عليها االســـتثناءات 
المنافســــــــات  نظــــــــــام  مـــــــــن 

والمشتريات الحكومي

أ

تحديد آلية االجتياز 
واالستبعاد للمتنافسين

تشكيل لجنة للتقييم وفتح ب
الظروف

ب

$ تقـــوم لجنة التقييم بتقييم العروض الفنية وتســـتبعد 
العروض غير المطابقة لكراســـة الشروط والمواصفات 

أو جدول االمتثال المتضمن في خطاب الدعوة 

$ تقـــوم لجنـــة التقييـــم بفتح ظـــروف العـــروض المالية 
للعروض الفنية المقبولة 

$ يتم توقيع العقد بعد موافقة وزارة المالية أو انتهاء المدة 
المحددة (أسبوعين)

التقييم الفني والمالي ج إعالن نتائج التأهيل ج

أأ

توقيع العقد ج

إرسال العقد لوزارة المالية لإلجازة 
والمواءمة مع الجهات المختصة

ب

خالل مرحلة تأهيل المتنافسين، يقوم مكتب 
آلية  بإعداد  للمبادرة  المالك  الرؤية  تحقيق 
تأهيل المتنافسين بالتنسيق مع مكتب برامج 

تحقيق الرؤية

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات3.1

ملخص بالخطوات الرئيسية للعقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية 20 مليون ريال 

)*(   بنـــــــاًء على طرق التواصــــــل المحــــــددة من قبــــل الجــهة.

تزويــد  ويتــم  النتائــج  تعلــن  الترســية  قــرار  إصــدار  بعــد   )**(
االســتبعاد. بأســباب  مؤهليــن  الغيــر  المتنافســين 

)***( تشــكل لجنــة أو أكثــر بقــرار مــن الوزيــر أو رئيــس الجهــاز، 
عــن  المســؤول  بينهــم  مــن  ثالثــة  عــن  يقــل  ال  عددهــا 
المبــادرة و يــرأس اللجنــة مســؤول مكتــب تحقيــق الرؤيــة أو 
مــن يفوضــه الوزيــر أو رئيــس الجهــاز عنــد الحاجــة ويتــم فتــح 

الظــروف بحضــور جميــع أعضــاء اللجنــة.

2. نشر دعوة عامة 
لتأهيل المتنافسين عبر 

منصة "اعتماد" والموقع 
اإللكتروني وحسابات 
التواصل االجتماعي 
للجهة بعد موافقة 
مكتب تحقيق الرؤية

9. فتح ظروف العروض 
الفنية

وتحديد العروض 
المقبولة

10. فتح ظروف 
العروض المالية 
للعروض الفنية 

المقبولة

11. دراسة وتحليل 
العروض وتقديم 

التوصيات
13. رفع المحضر للوزير 

14. ترسية المشروع***

15. في حال تجاوز 
قيمة العقد 100 مليون 

يتم الرفع بها إلى 
المقام السامي لإلحاطة

5. إعالن نتائج التأهيل 
على الموقع اإللكتروني 

وإعالم المتنافسين 
المستبعدين بأسباب 

االستبعاد

7. دعوة المتنافسين 
المتأهلين

3. إرسال المؤهالت 
للجهة المالكة للمبادرة*

8. التأكيد على المشاركة 
وإرسال العروض الفنية 
والمالية في مظروفين 

منفصلين*

4. دراسة المؤهالت 
واجراء التأهيل المسبق 

على أساس االجتياز 
واالستبعاد

رئيس الجهة 
الحكومية

لجنة تقييم 
العروض الفنية 
والمالية***

الشركات المدعوة

الجهة المالكة 
للمبادرة

لجنة التأهيل 
وتقييم الطلبات

1. إعداد نطاق 
الشروط 

والمواصفات 
الخاصة 
بالمشروع

6. إعداد 
كراسة 

الشروط 
والمواصفات 

الخاصة

12. إعداد 
محضر اجراءات 

المنافسة 
والتوصيات

البداية النهايةقرار وثيقة عملية أخرىنشاط

هذه التعليمات إرشادية وغير نهائية وتخضع للتعديل بناء على مرسوم الميزانية السنوي، 
وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة

3.1
6061 الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبلمستعدون للمستقبل رؤية المملكة 2030  رؤية المملكة 2030 
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

العقود ذات القيمة التقديرية أقل من 20 مليون ريال – الخدمات و االستشارات
2

20
مليون

اشتراطات عامة: 

فــي حالــة العقــود ذات القيمــة التقديريــة أقــل مــن 20 مليــون ريــال تطــرح الجهــة أعمالهــا ومشــترياتها فــي منافســة محــدودة عــن طريــق دعــوة مــا ال يقــل عــن ثالثــة  $
متنافســين لتقديــم عروضهــم علــى أن تتضمــن الدعــوة المعاييــر التــي تســتخدم للتأكــد مــن مؤهــالت صاحــب العــرض الفائــز وقدرتــه علــى تنفيــذ العقــد

في حالة عدم استيفاء صاحب العرض الفائز لهذه المعايير يتم االنتقال إلى العرض الذي يليه بالترتيب $

دعوة تنافس محدودة )ال يقل عن ثالث 1
متنافسين(

تقييم العروض الفنية3تشكيل لجنة تقييم العروض2 

فــي حالــة عــدم اســتيفاء الشــرط أعــاله، فيتــم بحــث فــرص إعــادة 
العــروض،  اســتالم  مــدة  تمديــد  أو  إضافييــن  لمنافســين  الطــرح 
وفــي حــال عــدم المقــدرة علــى الوفــاء بذلــك، فيتــم اعتمــاد اســتمرار 

اإلجــراءات بموافقــة الوزيــر أو رئيــس الجهــاز.

تشــكل لجنــة  أو أكثــر – عنــد الحاجــة -*  بقــرار مــن 
الوزيــر أو رئيــس الجهــاز، عددهــا ال يقــل عــن ثالثــة 
ــة  ــرأس اللجن ــادرة وي مــن بينهــم المســؤول عــن المب
مديــر مكتــب تحقيــق الرؤيــة أو مــن يفوضــه الوزيــر أو 

ــد الحاجــة. رئيــس الجهــاز عن

المســتلمة  الفنيــة  العــروض  مراجعــة  يتــم 
فــي  الموضحــة  للمعاييــر  وفقــًا  ومراجعتهــا 
الشــروط  كراســة  فــي  والتقنيــة  الفنيــة  اآلليــات 

ت. صفــا لموا ا و

5تقييم العروض المالية للعروض الفنية المقبولة4
إعداد محضر التوصية ورفعه 

إلى الوزير أو رئيس الجهة للنظر 
في التوصية

التوقيع6

مراجعــة العــروض الماليــة للمتنافســين الذيــن اجتــازوا مرحلــة التقييــم 
كراســة  فــي  الموضــح  المالــي  بالعــرض  لجــدول  وفقــًا  الفنــي، 

الشــروط والمواصفات.

ــال  ــات حي ــم العــروض محضــر توصي ــة تقيي تعــد لجن
أو  الوزيــر  مــن  اعتمادهــا  بعــد  المقدمــة  العــروض 

رئيــس الجهــاز.

إذا كانــت قيمــة العقــد )20 مليــون( يرفــع إلــى وزارة 
الماليــة عــن طريــق منصــة اعتمــاد إلجازتــه.

2. العقود ذات القيمة التقديرية أقل من 20 مليون ريال - مشتريات السلع الجاهزة

ًفي حالة عقود مشتريات السلع الجاهزة ذات القيمة التقديرية أقل من 20 مليون ريال تطرح الجهة أعمالها ومشترياتها في منافسة  $
عكسية واختيار العرض األقل ماليا

تقييم العروض الفنية3تشكيل لجنة تقييم العروض2 نشر دعوة عامة1

يتــم نشــر دعــوة بالمواصفــات واالشــتراطات المطلوبــة عبــر القنــوات 
الرســمية للجهــة المالكــة للمشــروع

مالحظــة: إذا لــم يقــدم للمنافســة إال عــرض واحــد يتــم عمــل دراســة 
باألســباب  تقريــر  وإعــداد  الســوق  فــي  الســائدة  األســعار  لتحديــد 
المؤديــة لذلــك مــع تزويــد وزارة الماليــة وديــوان المراقبــة العامــة 

بنســخة مــن التقريــر حيــث ال يجــوز إلغــاء المنافســة .

تشــكل لجنــة  أو أكثــر – عنــد الحاجــة -*  بقــرار مــن الوزيــر 
أو رئيــس الجهــاز، عددهــا ال يقــل عــن ثالثــة مــن بينهــم 
المســؤول عــن المبــادرة ويــرأس اللجنــة مســؤول مكتــب 
ــاز  ــس الجه ــر أو رئي ــة أو مــن يفوضــه الوزي ــق الرؤي تحقي

عنــد الحاجــة.

يتــم فتــح ظــروف العــروض الفنيــة ودراســتها 
وتحليلهــا واســتبعاد العــروض الغيــر مطابقــة 
)حيــث يتــم تقييــم العــروض الفنيــة المســتلمة 
وفقــًا للمعاييــر الموضحــة فــي اآلليــات الفنيــة 
والتقنيــة فــي كراســة الشــروط والمواصفــات(.

تقييم العروض المالية للعروض الفنية 4
المقبولة واختيار العرض األقل ماليًا

إعداد محضر التوصية ورفعه إلى الوزير 5
التوقيع6أو رئيس الجهة للنظر في التوصية

المقبولــة  الفنيــة  للعــروض  الماليــة  العــروض  ظــروف  فتــح  يتــم 
ماليــًا. األقــل  العــرض  واختيــار 

حيــال  توصيــات  محضــر  العــروض  تقييــم  لجنــة  تعــد 
العــروض المقدمــة بعــد اعتمادهــا مــن الوزيــر أو رئيــس 

الجهــاز.

إذا كانــت قيمــة العقــد )20 مليــون( يرفــع إلــى 
وزارة الماليــة عــن طريــق منصــة اعتماد إلجازتــه.

*في حال تشكيل أكثر من لجنة يقوم مكتب تحقيق الرؤية في الجهة بوضع آليات للتقويم والترسية والتعاقد – ُتعتمد من الوزير أو رئيس الجهة 

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات3.1

ملخص بالخطوات الرئيسية للعقود ذات القيمة التقديرية 20 مليون ريال أو أقل 

)*(   بنـــــــاًء على طرق التواصــــــل المحــــــددة من قبــــل الجــهة.

تزويــد  ويتــم  النتائــج  تعلــن  الترســية  قــرار  إصــدار  بعــد   )**(
االســتبعاد. بأســباب  مؤهليــن  الغيــر  المتنافســين 

)***( تشــكل لجنــة أو أكثــر بقــرار مــن الوزيــر أو رئيــس الجهــاز، 
عــن  المســؤول  بينهــم  مــن  ثالثــة  عــن  يقــل  ال  عددهــا 
المبــادرة و يــرأس اللجنــة مســؤول مكتــب تحقيــق الرؤيــة أو 
مــن يفوضــه الوزيــر أو رئيــس الجهــاز عنــد الحاجــة ويتــم فتــح 

الظــروف بحضــور جميــع أعضــاء اللجنــة.

2.1. تطرح منافسة محدودة بدعوة ما ال يقل عن 
ثالثة متنافسين*

4. فتح ظروف 
العروض الفنية

8. رفع المحضر للوزير  5. فتح ظروف العروض المالية 
للعروض الفنية المقبولة

6. دراسة وتحليل العروض 
واختيار العرض األقل ماليًا 

3. ارسال العروض الفنية والمالية للجهة المالكة 
للمبادرة في مظروفين منفصلين*

2.2. نشر دعوة عامة لتأهيل المتنافسين

9. ترسية المشروع***
رئيس الجهة 
الحكومية

لجنة تقييم 
العروض الفنية 
والمالية***

الشركات المدعوة

الجهة المالكة 
للمبادرة

1. اعداد كراسة 
الشروط 

والمواصفات 
الخاصة بالعقد

7. إعداد 
محضر 
اجراءات 

المنافسة 
والتوصيات

الغرض من 
التعاقد

عقود الخدمات

عقود مشتريات 
السلع الجاهزة

البداية النهايةقرار وثيقة عملية أخرىنشاط

هذه التعليمات إرشادية وغير نهائية وتخضع للتعديل بناء على مرسوم الميزانية السنوي، 
وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة

3.1
6263 الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبلمستعدون للمستقبل رؤية المملكة 2030  رؤية المملكة 2030 

https://vision2030.gov.sa/ar/node
https://vision2030.gov.sa/ar/node


ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

مشتريات السلع الجاهزة التي ال تتجاوز قيمتها 10 ماليين ريال
3

10
مليون

3
10

مليون

يجــوز للجهــة الحكوميــة اســتخدام أســلوب المنافســة اإللكترونــي لشــراء الســلع الجاهــزة التــي ال تتجــاوز تكلفتهــا التقديريــة 10 مليــون ريــال وفــق 

الشــروط التالية:

1( تخصيص نظام إلكتروني
للجهة االستفادة من منصة اعتماد، ويمكن تطوير نظام إلكتروني  خاص بالجهة ليستخدم كوسيلة للتواصل مع المتنافسين  $

على أن يكون مطابقًا لمعايير األمن والحماية

تتم دعوة المتنافسين واستقبال العروض عبر منصة اعتماد أو الموقع اإللكتروني للجهة وحساباتها الرسمية $2( دعوة المتنافسين

تستقبل العروض عبر النظام اإللكتروني المخصص لذلك $3( استقبال العروض

4( وجود سوق تنافسية 
لتنفيذ العقد

ال يجوز أن يقل عدد المتنافسين عن اثنين أو ثالثة، وفي حال حدوث ذلك، يتم إعادة طرح أو إلغاء المنافسة وإبالغ  $
المتنافسين بذلك 

5( المواءمة مع 
الجهات المختصة

يتم ربط مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق وبرنامج تحقيق الرؤية المعني بالنظام اإللكتروني لالطالع على سير  $
إجراءات المنافسة

للوزير أو رئيس الجهاز تفويض البت في الترسية للمسؤولين بالوزارة أو الجهاز $6( الترسية

أي شرط آخر يضعه برنامج تحقيق الرؤية المعني $7( أخرى

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات3.1 3.1
ملخص بالخطوات الرئيسية لعقود مشتريات السلع الجاهزة التي ال تتجاوز قيمتها 10 ماليين ريال 

)*(   بنـــــــاًء على طرق التواصــــــل المحــــــددة من قبــــل الجــهة.
تزويــد  ويتــم  النتائــج  تعلــن  الترســية  قــرار  إصــدار  بعــد   )**(

االســتبعاد. بأســباب  مؤهليــن  الغيــر  المتنافســين 

)***( تشــكل لجنــة أو أكثــر بقــرار مــن الوزيــر أو رئيــس الجهــاز، 
عــن  المســؤول  بينهــم  مــن  ثالثــة  عــن  يقــل  ال  عددهــا 
المبــادرة و يــرأس اللجنــة مســؤول مكتــب تحقيــق الرؤيــة أو 
مــن يفوضــه الوزيــر أو رئيــس الجهــاز عنــد الحاجــة ويتــم فتــح 

الظــروف بحضــور جميــع أعضــاء اللجنــة.

2 .إرسال العروض الفنية 
والمالية للجهة المالكة 
للمبادرة في مظروفين 

منفصلين**

3. إجراء مناقصة 
تعاقبية بمشاركة 

جميع 
المتنافسين***

4. اختيار العرض 
الفائز

5. رفع التوصية 
للمعالي الوزير أو من 
فوض من قبل معاليه

6. ترسية العقد رئيس الجهة 
(أو  الحكومية
من يفوضه)

الشركات المدعوة

الجهة المالكة 
للمبادرة

1. تطرح دعوة عامة 
للمنافسة عبر الموقع 

االلكتروني للجهة*

إعادة طرح المنافسة أو 
إلغاء المنافسة وإبالغ 

المتنافسين بذلك 

نعم

ال

هل تجاوز
عدد العروض
المستلمة 2؟

البداية النهايةقرار وثيقة عملية أخرىنشاط

هذه التعليمات إرشادية وغير نهائية وتخضع للتعديل بناء على مرسوم الميزانية السنوي، 
وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

العقود التي ال تتجاوز قيمتها مليون ريال سعودي
4

1
مليون

4
1

مليون

فــي حالــة العقــود التــي ال تتجــاوز قيمتهــا مليــون ريــال فإنــه يجــوز للجهــة الحكوميــة تنفيــذ أعمالهــا وتأميــن مشــترياتها التــي ال تزيــد عــن هــذا المبلــغ بالطريقــة 
التــي تراهــا مناســبة

ً
 وابتكارا

ً
عدم وجود مواصفات فنية دقيقة لألعمال الفنية التي تتطلب إبداعا

5

إن لــم تتمكــن الجهــة الحكوميــة مــن وضــع مواصفــات فنيــة دقيقــة لألعمــال الفنيــة التــي تتطلــب إبداعــًا وابتــكارًا فإنــه يجــوز لهــا طــرح تلــك األعمــال علــى 
ثــالث مراحــل:

*في حال تشكيل أكثر من لجنة يقوم مكتب تحقيق الرؤية في الجهة بوضع آليات للتقويم والترسية والتعاقد – ُتعتمد من الوزير أو رئيس الجهة 

$ تقوم اللجنة بدراسة المؤهالت واجراء التأهيل المسبق 
على أساس االجتياز واالستبعاد

$ تتـــم مناقشـــة العـــروض األوليـــة مـــع المتنافســـين 
المؤهلين حتى يتم تحديد عناصر الكراسة النهائية (يجوز 
للجهة طلب ومناقشـــة مواصفـــات إضافية مقترحة ما 

دام أنها تحقق عرض العقد) 

$ يتم نشر نتائج التأهيل ويتم مشاركة أسباب االستبعاد 
لكل المتنافسين الغير مؤهلين

$ يتم تطوير الكراســـة النهائية ألعمال العقد ومشـــاركتها 
مع المتنافسين المؤهلين لتقديم العروض النهائية

$ تشكل لجنة لغرض التقييم واستبعاد المتنافسين الغير 
مؤهلين

$ يتـــم إنشـــاء وثيقـــة يتـــم فيـــه تحديـــد إجـــراءات العمل 
واإلتفاق على معايير القبول وأسسه

$ تشكل لجنة  أو أكثر – عند الحاجة -*  بقرار من الوزير أو 
رئيـــس الجهـــاز، عددهـــا ال يقـــل عـــن ثالثة مـــن بينهم 

المسؤول عن المبادرة

$ يـــرأس اللجنة مســـؤول مكتـــب تحقيق الرؤيـــة أو من 
يفوضه الوزير أو رئيس الجهاز عند الحاجة

$ يتم فتح الظروف بحضور جميع أعضاء اللجنة

$ ترفـــع العقود التـــي تتجاوز قيمتها 20 مليون وتزيد مدة
التنفيذ على ســـنة إلـــى وزارة المالية عبـــر منصة اعتماد

إلجازتها خالل أسبوعين من تاريخ ورود العقد

$ فـــي حال تجاوز قيمة العقـــد 100 مليون يتم الرفع بها
الى المقام السامي لإلحاطة

$ تقوم الجهة بالمواءمة مع مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق

$ تتم الدعوة عن طريق الجهة الحكومية المستفيدة
$ يتـــم تحديـــد البيانـــات التـــي تتضمنها الدعـــوة للتأهيل 

وإرسالها بالوسائل اإللكترونية

$ يتم إرســـال دعـــوة تنافس محدودة عـــن طريق الجهة 
الحكومية المالكة للمشروع

$ يتـــم إعداد طلبـــات تقديـــم العروض الفنيـــة األولية 
(RFI) وإرسالها إلى المتأهلين بالوسائل اإللكترونية

$ يتـــم إعـــداد محضـــر يوضـــح إجـــراءات المنافســـة 
والتوصيات حيال العروض والترسية

$ يتـــم رفع المحضر إلـــى الوزير أو رئيس الجهاز للبت 
في الترسية

الترسية 
والتوقيع

3

الكراسة والعروض 
والتقييم

2 1
تأهيل 

المتنافسين

لتقديـــم نشر دعوة عامة للتأهيل المتأهليـــن  دعـــوة 
العروض الفنية األولية

محضر التوصية بالترسية أ

تحديـــــد آليـــــــة االجتيـــــــاز 
واالستبعاد للمتنافسين

تشـــكيل لجنـــة للتقييـــم وفتـــح ب
الظروف

ب

$ تقـــوم لجنة التقييم بتقييم العروض الفنية وتســـتبعد 
العروض غير المطابقة لكراسة الشروط والمواصفات 

$ تقـــوم لجنـــة التقييم بفتـــح ظروف العـــروض المالية 
للعروض الفنية المقبولة

$ يتـــم إشـــعار جميـــع المتنافســـين بمضمـــون العرض 
األفضل

$ يتـــم توقيع العقد بعد موافقة وزارة المالية أو انتهاء 
المدة المحددة (أسبوعين)

التقييم الفني والمالي ج إعالن نتائج التأهيل ج

أأ

توقيع العقد ج

إرسال العقد لوزارة المالية لإلجازة 
والمواءمة مع الجهات المختصة

ب

مرحلة ينطبق عليها االســـتثناءات 
المنافســــــــات  نظــــــــــام  مـــــــــن 

والمشتريات الحكومي

تتـــــــم وفقـــــًا  مرحلـــــــــة 
لإلجراءات المتبعة داخليًا

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات3.1

ملخص بالخطوات الرئيسية للعقود التي تتطلب إبداع وابتكار 

)*(   بنـــــــاًء على طرق التواصــــــل المحــــــددة من قبــــل الجــهة.
تزويــد  ويتــم  النتائــج  تعلــن  الترســية  قــرار  إصــدار  بعــد   )**(

االســتبعاد. بأســباب  مؤهليــن  الغيــر  المتنافســين 

)***( تشــكل لجنــة أو أكثــر بقــرار مــن الوزيــر أو رئيــس الجهــاز، 
عــن  المســؤول  بينهــم  مــن  ثالثــة  عــن  يقــل  ال  عددهــا 
المبــادرة و يــرأس اللجنــة مســؤول مكتــب تحقيــق الرؤيــة أو 
مــن يفوضــه الوزيــر أو رئيــس الجهــاز عنــد الحاجــة ويتــم فتــح 

الظــروف بحضــور جميــع أعضــاء اللجنــة.

1. نشر دعوة عامة لتأهيل المتنافسين 
عبر منصة "إعتماد" والموقع اإللكتروني 
وحسابات التواصل االجتماعي للجهة بعد 

موافقة مكتب تحقيق الرؤية

2. إرسال المؤهالت 
للجهة المالكة للمبادرة *

إرسال العروض الفنية 
األولية واالقتراحات

فتح وتقييم العروض 
الفنية األولية 
واالقتراحات

مناقشة العروض مع 
الشركات  وإرسال 

التعديالت المطلوبة 
للشركات المدعوة

تقييم العروض الفنية 
األولية

عملية تمويل وفقًا 
للعمليات الموضحة 

أعاله

3. دراسة العروض وإجراء 
التأهيل المسبق على 

أساس االجتياز واالستبعاد

4. إعالن نتائج التأهيل على 
الموقع اإللكتروني وإبالغ 
المتنافسين المستبعدين 

بأسباب االستبعاد

6. دعوة المتنافسين 
المتأهلين لتقديم العروض 

الفنية واالقتراحات
5. تفصيل دقيق الحتياجات 

الجهة

لجنة تقييم 
العروض الفنية 
والمالية***

لجنة التأهيل 
وتقييم الطلبات

الشركات المدعوة

الجهة المالكة 
للمبادرة

إعداد كراسة الشروط 
والمواصفات الخاصة 

بالعقد هل هناك  
نعمتعديالت مطلوبة؟

ال

البداية النهايةقرار وثيقة عملية أخرىنشاط

هذه التعليمات إرشادية وغير نهائية وتخضع للتعديل بناء على مرسوم الميزانية السنوي، 
وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

نمــــــــــوذج دعـــــــوة عــــــامة لتــــــأهيل المقــــاولين
اسم المشروع:.............................................
الجهة:.........................................................

التاريخ: (كتابة التاريخ وتوقيع الملف)

3.1

استرشادية 
غير ملزمة 

مبنية على أفضل 
الممارسات

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

نبذة عن (الجهة)

شعار الجهة

دعوة تأهيل مقاولين - عقد .........

يدعوكم (ذكر اسم الجهة) مثال مركز اإلنجاز والتدخل السريع إلى المشاركة في برنامج تأهيل المقاولين المسبق تمهيدًا 
لدعوتكم لتقديم عروضكم لتزويد المركز بخدمات (ذكر الخدمة المطلوبة) مثال  تصميم منصة تدريب إلكتروني، ضمن 

أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني وفي إطار المنافسة العامة.
في حال رغبتكم في المشاركة في برنامج تأهيل المقاولين والمشاركة في المناقصة التي سيتم طرحها الحقا، المرجو إتباع 

الخطوات الالحق ذكرها (المتطلبات) في الملحق الثالث من هذه الدعوة.
 المرجو قراءة هذا اإلعالن وملحقاته بحرص والتأكد من فهمه جيدًا مع مراعاة التقُيد بتاريخ التسليم النهائي.

إن القصور وعدم إستيفاء وتسليم جميع المتطلبات في موعد التسليم النهائي او قبله يعد سببا في عدم التأهل.
يحق ل(ذكر اسم الجهة) قبول أو رفض أي تسليم وفقا لما تراه مناسبًا.12

الملحقات المرفقة: 
الملحق االول: لمحة عامة.

الملحق الثاني: نبذه عن الخدمة المطلوبة 
الملحق الثالث: المتطلبات

مع الشكر والتقدير 

االسم 
المسمى الوظيفي 

الجهة 

آخر موعد إلرسال اإلستفسارات 

آخر موعد إلرسال ملفات التأهيل

مثال: يوم االثنين  -- /--/ 2018 
الساعه 8 مساء

مثال: يوم االثنين  -- /--/ 2018 
الساعه 8 مساء 

ترسل الى Xxxx @xxxx.Gov.sa مع 
 Xxxx إرسال نسخة إلى

@xxxx.Gov.sa

ترسل الى Xxxx @xxxx.Gov.sa مع 
 Xxxx إرسال نسخة إلى

@xxxx.Gov.sa

الملحق االول
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

شعار الجهة

دعوة تأهيل مقاولين - عقد .........

نبذة عن رؤية المملكة 2030 

نبذه عن برنامج التحول الوطني

نبذه عن (الجهة)

4

5

6

لمحة عامة 

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات3.1

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

نبذه عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030

شعار الجهة

دعوة تأهيل مقاولين - عقد .........

لقد حبا الله المملكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكنها من 
تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم.

ورؤيــة أي دولــة لمســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا انتهجنـته المملكة عنــد بنــاء رؤية 2030 م.
فمكانة المملكة في العالم اإلســالمي ســتمكنها مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق وسند لألمة العربية واالسالمية، كما 

ستكون قوتها االستثمارية المفتاح والمحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق استدامته فيما سيمكنها موقعها االستراتيجي من 
أن تكون محورا لربط القارات الثالث.

تعتمد الرؤية على ثالث محاور رئيسية وهي: إقتصاد حيوي، إقتصاد مزدهر ووطن طموح وهذه المحاور تتكامل و تنسق مع 
بعضها في سبيل تحقيق اهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.

وقد أطلق ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إثني عشر برنامجًا لتحقيق رؤية المملكة 
العربية السعودية. 

1. برنامج التحول الوطني 
2. برنامج خدمة ضيوف الرحمن 

3. برنامج صندوق اإلستثمارات العامة 
4. برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية 

5. برنامج تطوير القطاع المالي 
6. برنامج تحسين نمط الحياة 

7. برنامج ريادة الشركات الوطنية 
8. برنامج الشراكات اإلستراتيجية 

9. برنامج اإلسكان 
10. برنامج التخصيص

11. برنامج تعزيز الشخصية الوطنية 
12. برنامج تحقيق التوازن المالي 

نبذة عن برنامج التحول الوطني

ُأطِلق برنامج التحّول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وإدراك التحديات التي تواجه 
الجهات الحكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية في سبيل تحقيقها. 
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

نبذه عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030

شعار الجهة

دعوة تأهيل مقاولين - عقد .........

َدت الجهات المشاركة في البرنامج أهداًفا استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومجابهة  وَحدَّ
ة، ومن ثم تحديد المبادرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف بشكل  هذه التحدّيات إلى العام 2020 بناًء على مستهدفات ُمحددَّ
سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها، تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته وانطلق البرنامج في عامه األول على 

مستوى 24 جهة حكومية على أن يتم مراجعة الجهات المشاركة في األعوام المقبلة

ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، 
واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، وتعتبر مبادرات البرنامج للعام 2016 م هي الموجة األولى لتحقيق ذلك، وسيتّم 

مراجعتها وتقييمها والنظر في كفايتها وأدائها دوريًا، والنظر في اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها وتطويرها وفق آلية 
عمل البرنامج.

ل الوطني في رفع وتيرة التنسيق والعمل  والتزامًا بتوجه الرؤية لدعم المرونة في العمل الحكومي، ساهم برنامج التحوُّ
المشترك عبر تحديد بعض األهداف المشتركة للجهات العاّمة بناًء على األولويات الوطنية، والدفع نحو التخطيط المشترك، 

ونقل الخبرات بين الجهات العاّمة، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول 
وأساليب التمويل والتنفيذ، والمساهمة في المتابعة وتقييم األداء

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات3.1

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

نبذة عن (الجهة)

شعار الجهة

دعوة تأهيل مقاولين - عقد .........
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

الملحق الثاني
نبذه عن الخدمة المطلوبة

شعار الجهة

دعوة تأهيل مقاولين - عقد .........

عنوان العقد
التاريخ المستهدف  لبداية العقد

مدة العقد
موقع العمل

وصف عام للخدمة المطلوبة 
وصف تفصيلي للخدمة المطلوبة (إن وجد)

8
8
8
8

 9 - 8
 10 - 9

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات3.1

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

شعار الجهة

دعوة تأهيل مقاولين - عقد .........

1. عنوان العقد 
    يتم كتابة عنوان العقد الذي سينشر ويتم التوقيع عليه ويتم إضافة رقمه حسب نظام إصدار أرقام العقود والطلباتللجهة

2. التاريخ المستهدف لبداية العقد
    تاريخ بداية العمل 

3. مدة العقد 
    المدة الزمنية المطلوبة إلتمام العمل، في حال كانت المدة غير محددة يتم وضع مدة تقريبية وتوضيح ذلك

4. موقع العمل 
    يتم تحديد المناطق الجغرافية إلتمام العمل وتفصيلها قدر اإلمكان

5. وصف عام للخدمة المطلوبة 
مثال1: يعمل مركز اإلنجاز والتدخل السريع على دعم التشاركية والتفاعلية بين الجهات المشاركة في برنامج التحول الوطني 

عن طريق خلق بيئة تفاعلية وتوفير األدوات الالزمة لتبادل الخبرات والمعلومات ومشاركة اآلراء وتقديم المقترحات للتحسين 
وحل المشاكل وتذليل العقبات.

وذلك من خالل توفير منصة إلكترونية توفر إمكانية توفير حسابات شخصية ومنتدى تفاعلي للمشاركين مع إمكانية وسهولة 
إضافة المحتوى المكتوب والمرئي والصوتي والتعليق عليه من قبل المشاركين، وإنشاء تقارير عن مدى تفاعل المشاركين 

ككل و كأفراد.
مثال 2: ضمن البنية التحتية ل(مثال: منطقة او مخطط او مبنى)، يوجد عدد من المحطات الكهربائية الرئيسية الموزعة على 
230 محوال فرعيا، والتي تتعرض إلى انقطاعات وخلل تسبب في مستويات مختلفة من االنقطاع للمرافق و / أو الوحدات 

السكنية.
بالنظر الى التحليل االولى لألسباب الجذرية التي قام به الفريق الفني في الجهة قد يكون الخلل احدى األسباب التالية:

_ تلف العازل الخارجي للکابل المرصود أثناء اإلنشاء.
_ خلل في تنفيذ التصميم للكابل او عمق دفنه اوقياسه.

_ دفن الكابالت بدون رمال ناعمة او بالط.
_ تلف كابل العزل الخارجي وتعرضه للحرق والصدأ.

وحرصا على أهمية تقديم الخدمات األساسية بشكل مستمر للمواطنين ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني تود 
الجهة تحليل الوضع الحالي للتأكد من أخذ اإلجراءات المناسبة
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

شعار الجهة

دعوة تأهيل مقاولين - عقد .........

مثال 3: تم إفتتاح (المرفق)المركز الرياضي في عام 2017 من قبل (----) وهو مركز رياضي متكامل مع ساحات عشبية و 
مجرى سباقات و احواض سباحة كما انه مؤثث بالكامل ويحتوي على جميع المعدات الرياضية.

تود الجهة الحفاظ على المرفق في حالة عمل وجاهزية مستمرة إلستقبال الزائرين طوال أيام االسبوع. 

6. وصف تفصيلي للخدمة المطلوبة  (إن وجد)
مثال1: يجب على المقاول الفائز في المناقصة توفير جميع األدوات الالزمة والمواد والمعدات واألشخاص ذوي الخبرة 
والرخص والشهادات لتفيذ المشروع في المدة الزمنية المحددة لما اليقل عن 2000 مشترك في المنصة بإتمام التالي:

6.1 جمع المتطلبات وإعداد التصور التفصيلي للمشروع
6.2. توفير المتطلبات التقنية

6.3. بناء وتطوير المنصة
6.4. الصيانة والدعم الفني
6.5. تشغيل وإدارة المنصة

مثال 2: يجب على المقاول الفائز في المناقصة توفير جميع األدوات الالزمة والمواد والمعدات واألشخاص ذوي الخبرة 
والرخص والشهادات لتفيذ المشروع في المدة الزمنية المحددة بتقييم الحالة الراهنة للكبالت الموجودة من المحول إلى 

نقطة الخدمه األولى، بما في ذلك األعمدة الصغيرة، ولوحات المفاتيح، ولوحات التوزيع.
 تحديد الحالة للكابالت الحالية مثل سالمة العزل باستخدام مؤشر االستقطاب، (بعد تطبيق جميع عوامل دي التصنيف في 

الحالة الحالية). يجب أن تشمل عوامل إزالة التصنيف جميع العوامل المحتملة التي قد تؤثر على سالمة الكبل مثل تقنية 
التركيب، وانخفاض الجهد، والبلى بسبب التقادم وغيرها 

 تقييم قاطع الحماية وقاطع الدائرة المتصل بالكابالت الموضوعية لتنسيقها االنتقائي وإقران قاطع الدائرة بالتنسيق مع 
الحماية األولية للمحول.

يجب تقديم تقرير متكامل في نهاية العفد يوضح الوضع الحالي ويحتوي على تحليل لألسباب الجذرية لحدوث المشكلة 
ونسبة تكررها المحتملة باإلضافة إلى الخطوات الواجب إتخاذها مع تحديد األوليات والمناطق المهددة لألمن والسالمة

إن وجد.

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات3.1

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

شعار الجهة

دعوة تأهيل مقاولين - عقد .........

مثال 3: يجب على المقاول الفائز في المناقصة توفير جميع األدوات الالزمة والمواد والمعدات واألشخاص ذوي الخبرة 
والرخص والشهادات والتعاقد مع الشركات لذوي الخبرة لتشغيل وإدارة المرفق بشكل متكامل خالل فترة العقد وذلك في 

النواحي التالية: 
•  صيانة المرفق بشكل متكامل وفق معايير االمن والسالمة في المملكة العربية السعودية 

•  صيانه متخصصة للمعدات الرياضية ومجرى السباقات.
•  صيانه متخصصة الحواض السباحة مع عمل االختبارات الالزمة لسالمة الماء حسب معايير عالمية لالمن والسالمة 
•  صيانة المساحات العشبية واإلهتمام بخدمات الرش والمبيدات حسب معايير االمن والسالمة في المملكة العربية 

السعودية 
•  توفير الكفاءات الالزمة لتوفير خدمة عمالء، باإلضافة إلى تشغيل المعدات الرياضية واحواض السباحة والمرافق االخرى 

من قبل متخصصين معتمدين. 

الملحق الثالث

المتطلبات

3.1
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

شعار الجهة

دعوة تأهيل مقاولين - عقد .........

المستندات المطلوبة  
النماذج المرفقة

تعليمات التسليم

12-11
20-13

21

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات3.1

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

المستندات المطلوبة   

شعار الجهة

دعوة تأهيل مقاولين - عقد .........

1. المستندات القانونية 

1.1 شهادة السجل التجاري سارية المفعول 

1.2 شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول 

1.3 شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية المفعول 

1.4 شهادة االشتراك في الغرفة التجارية سارية المفعول 

1.5 رخصة االستثمار إذا كان المتنافس مرخصًا وفقًا لنظام االستثمار األجنبي سارية المفعول

1.6 شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية المفعول (شهادة السعودة/ نطاقات)

1.7 القوائم المالية المصدقة لميزانية المنشأة في الثالث سنوات األخيرة

يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة بختم المقاول وترقيمها كما ذكر في الملحق الثالث تعليمات التسليم.

2 المستندات الفنية والخبرات السابقة (يمكن إضافة او اإلستغناء عن الطلبات والنماذج حسب نوع العقد)

2.1 ذكر معلومات عن المقاول حسب النموذج المرفق

2.2 تعريف بالشركة على أن يحتوي على: 

2.2.1 الهيكل التنظيمي

2.2.2 عدد الموظفين 

2.2.3 عدد فروع ومكاتب المقاول

2.2.4 الموردين المعتمدين ، الخ .. يتم تحديد كل المعلومات المهمة حسب نوع العقد)

2.3 ذكر ماال يقل عن ثالث مشاريع مشابهه لنوع العقد المذكور خالل الخمس سنوات السابقة حسب النموذج المرفق 

2.4 ذكر المشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل المشروع حسب النموذج المرفق 

2.5 ذكر خبرات الجهاز الفني و اإلداري التابع للمقاول حسب النموذج المرفق 

2.6 ذكر إلتزامات المقاول المالية خالل مدة تنفيذ العقد

2.7 ذكر مصادر تمويل المقاول 

2.8 إرفاق مااليقل عن ثالث شهادات حسن أداء

3.1
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

النماذج المرفقة

شعار الجهة

دعوة تأهيل مقاولين - عقد .........

نموذج  معلومات عن المقاول
نموذج الخبرات - المشاريع السابقة
نموذج الخبرات - المشاريع الحالية 

نموذج الخبرات - الكادر اإلداري
نموذج الخبرات - الكادر الفني

نموذج موارد الشركة 

13
14
16
17
18
18

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات3.1

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

1.1المقاول

اسم المقاول (شركة / مؤسسة)

رقم السجل التجاري

اسم الشخص المسئول :

1.2 العنوان :

المدينة

ص.ب

هاتف :

البريد اإللكتروني :

سنة التأسيس:  

1.3 ملكية الشركة

المالك / الشركاء

1.4 معلومات ممثل الشركة 

اإلسم 

المسمى الوظيفي

الهاتف

البريد اإللكتروني

رأس مال المقاول

تاريخه

المنصب

الشارع

الرمز البريدي

فاكس

الموقع االلكتروني

شعار الجهة

دعوة تأهيل مقاولين - عقد .........

نسبة الملكيةالجنسية

المتنقلالثابت

نموذج  معلومات عن المقاول
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

شعار الجهة

دعوة تأهيل مقاولين - عقد .........

المشروع األول الوصف

المشروع الثاني الوصف

نموذج الخبرات - المشاريع السابقة

1-1 توضيح تفاصيل طبيعة األنشطةالتي يقدمهاالمقاول.

1-2  اذكر تفاصيل ماال يقل عن ثالثة مشاريع منفذة من قبل المقاول خالل الخمس سنوات األخيرة حسب الجدول التالي :

الرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

الرقم

1

2

3

4

5

اسم المشروع

موقع المشروع 

مكونات المشروع

الجهة المالكة للمشروع

قيمة العقد

مدة العقد

تاريخ البداية   

تاريخ اإلنتهاء

إسم المسؤول عن المشروع 

أرقام للتواصل مع المسؤول عن المشروع

بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع   

اسم المشروع

موقع المشروع 

مكونات المشروع

الجهة المالكة للمشروع

قيمة العقد

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات3.1

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

شعار الجهة

دعوة تأهيل مقاولين - عقد .........

نموذج الخبرات - المشاريع السابقة

المشروع الثالث الوصف

6

7

8

9

10

11

الرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مدة العقد

تاريخ البداية   

تاريخ اإلنتهاء

إسم المسؤول عن المشروع 

أرقام للتواصل مع المسؤول عن المشروع  

بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع

اسم المشروع

موقع المشروع 

مكونات المشروع

الجهة المالكة للمشروع

قيمة العقد

مدة العقد

تاريخ البداية

تاريخ اإلنتهاء

إسم المسؤول عن المشروع 

أرقام للتواصل مع المسؤول عن المشروع  

بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع 

   

 
ملحوظة : ترفق المستندات الثبوتية لهذه المشاريع
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

شعار الجهة

دعوة تأهيل مقاولين - عقد .........

نموذج الخبرات - المشاريع الحالية 

اسم المشروع

موقع المشروع 

مكونات المشروع

الجهة المالكة للمشروع

قيمة العقد

مدة العقد

تاريخ البداية   

تاريخ اإلنتهاء

إسم المسؤول عن المشروع 

أرقام للتواصل مع المسؤول عن المشروع  

بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

المشروع األول الوصف الرقم

1-1 توضيح تفاصيل طبيعة األنشطةالتي يقدمها المقاول.

1-2 اذكر تفاصيل ماال يقل عن ثالث مشاريع قائمة حاليًا حسب الجدول التالي :

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات3.1

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

شعار الجهة

دعوة تأهيل مقاولين - عقد .........

نموذج الخبرات - المشاريع الحالية 

نموذج الخبرات - الكادر اإلداري

اسم المشروع

موقع المشروع 

مكونات المشروع

الجهة المالكة للمشروع

قيمة العقد

مدة العقد

تاريخ البداية   

تاريخ اإلنتهاء

إسم المسؤول عن المشروع 

أرقام للتواصل مع المسؤول عن المشروع  

بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

المشروع الثاني

3-2 وضح خبرات الكادر اإلداري التابع للمقاول حسب الجدول التالي :

الوصف الرقم

مدة الخبرةالتخصص / مجال الخبرة الوظيفةاالسم الرقم
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

شعار الجهة

دعوة تأهيل مقاولين - عقد .........

 نموذج موارد الشركة

المعدات المملوكة أو المستأجرة للمقاول: 

تاريخ االنتهاءحالتها التشغيلية رقم شهادة الترخيص سنة الصنع اسم المعدة

تعليمات التسليم

الرجاء قراءة التعليمات وإتباعها،اإلخالء بأي من التعليمات التالية يعد سببًا كافية لعدم التأهل:

1. يتم تسليم المتطلبات في موعد أقصاه (مثال) يوم االثنين  -- /--/ 2018 الساعه 8 مساء.
2. في حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم النظر في المرفقات ويعد المقاول غير مؤهل.

3. يجب تسليم جميع المستندات المطلوبة إلى العنوان التالي:
(ممكن ان يكون التسليم إلكتروني او فعلي حسب رغبة الجهة/ الرجاء وضع العنوان هنا)

4. يجب تعبأة جميع المرفقات بشكل الكتروني وباللغة العربية

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات3.1

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين $

شعار الجهة

دعوة تأهيل مقاولين - عقد .........

5. في حال وجود أي إستفسارات يتم توجيهها إلى :
عناية األستاذ/ة 

البريد اإللكتروني 
في موعد أقصاه (وضع تاريخ قبل اسبوع من تاريخ التسليم) على أن يتم الرد عليكم في خالل ثالث أيام عمل

(باالتفاق مع الجهة)
6. سيتم اإلعالن عن النتائج في موقع الجهة الرسمي www.xyz.gov.sa وعبر حسابات التواصل

XXXXX :اإلجتماعية التالية
7. سيتم إخطار المقاولين الغير مؤهلين بأسباب إستبعادهم في مدة أقصاها (مثال)اسبوع من تاريخ اإلعالن عن النتائج أو

يمكن للمقاولين الغير مؤهلين اإلستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بالتواصل مع ممثل الجهة
 عناية األستاذ/ة 
البريد اإللكتروني 
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج لجنة تقييم  طلبات تأهيل المقاولين $

نموذج لجنة تقييم طلبات تأهيل المقاولين لمشروع
اسم المشروع:..................................................
الجهة:..............................................................

التاريخ: (كتابة التاريخ وتوقيع الملف)

3.1

استرشادية
غير ملزمة 

مبنية على أفضل 
الممارسات

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج لجنة تقييم  طلبات تأهيل المقاولين $

شعار الجهة

الهدف من كتيب لجنة تقييم  طلبات تأهيل المقاولين هو النظر في وضع المقاولين الراغبين في التقدم في مناقصة المشروع في 
الوضع الحالي، والتأكد من قدراتهم المالية والقانونية والفنية ومراجعة خبراتهم بهدف دعوتهم لتقديم عروضهم الفنية والمالية 

بحسب ضوابط إستثناءات مبادرات برنامج التحول الوطني من نظان المشتريات والمنافسات الحكومية. 
ثالثًا: تشكيل لجنة تقييم طلبات التأهيل 

ستتم مراجعة طلبات التأهيل من قبل فریق المراجعة المكون من األقسام التالية مع وجوب وجود ممثل واحد لكلقسم
على األقل:

•   ممثل قسم المشتريات من مكتب تحقيق الرؤية
•   ممثل المبادرة (مدير المشروع او أعضاء فريقه "يفضل وجود ممثل فني وممثل إداري" )

•   ممثل  قسم المالية من مكتب تحقيق الرؤية

وستشمل اللجنة المذكورة األعضاء التالية أسماؤهم:

رابعا: آلية عمل لجنة تقييم طلبات التأهيل 
1.  يجتمع أعضاء اللجنة لمراجعة الطلبات المقدمة بعد إستالم آخر الطلبات قبل الموعد المحدد في الدعوة.

2.  يتم إستبعاد الطلبات المقدمة بعد الموعد المحدد في الدعوة، مالم يرسل المتنافس طلبا كتابيا مسبقا يوضح فيه سبب 
التأخير ويتم التوافق عليه من جميع اعضاء اللجنة كتابيا أو من مالك المبادرة أو من صاحب مكتب تحقيق الرؤية (على كل جهة 

تحديد مايلزم). 
3.  يجب توقيع كتيب لجنة تقييم طلبات المقاوليين من جميع األعضاء قبل نشر الدعوة.

4.  يتم التقييم بناء على المعايير الموجودة في الفقرة الخامسة (معايير التقييم) ولكل قسم صوت واحد فقط بغض النظر عن 
عدد الممثلين من القسم.

5.  فقط مقدمي الطلبات الذين تبلغ درجة تقييمهم 70٪ أو أكثر سيعتبرون مؤهلين للمشاركة في دعوة تقييم العروض 
للمشروع.

6.  على أعضاء اللجنة إنشاء تقرير التقييم النهائي والذي يحتوي على قائمة بالمتنافسين المجتازين والمستبعدين بناء على نسبة 
النجاح المحددة مع وضع مكان للتعليقات على الطلبات و توضيح أسباب اإلستبعاد. 

خامسًا:  معايير التقييم  
سيتم تقييم طلبات التأهيل من قبل أعضاء اللجنة بإستخدام معايير التقييم التالية وحسب ما تم طلبه في الدعوة العامة 

لطلبات التأهيل. 
يتم إدخال طلبات التقييم ومعاييرها ونسبها

مثال:  (النسب قد تختلف حسب كل مشروع)
الملحق الثاني: نبذه عن الخدمة المطلوبة 

الملحق الثالث: المتطلبات

ممثل أو ممثلي قسم المشتريات

ممثل أو ممثلي المبادرة

ممثل أو ممثلي قسم المالية
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج لجنة تقييم  طلبات تأهيل المقاولين $

1. معايير تقييم متطلبات التأهيل العامة 
كل المتطلبات العامة يجب ان تكون متوفرة وفي حال نقصان أحد المتطلبات يستبعد المتنافس مباشرة

أسباب عدم اإلجتياز إن وجدت:
.1

2. معايير الـتأهيل المالية (المعايير قد تختلف حسب كل مشروع)

أسباب عدم اإلجتياز إن وجدت:

شعار الجهة

معايير التأهيل العامة

معايير الـتأهيل المالية

معايير التأهيل الفنية

%20

%30

%50

1

2

3

النسبةالمعيار#

صورة من السجل التجاري ساري المفعول مع ختمها بختم المورد

صورة شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول مع ختمها بختم المورد

صورة شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية 
المفعول مع ختمها بختم المورد

صورة من شهادة االشتراك في الغرفة التجارية سارية المفعول مع 
ختمها بختم المورد

صورة رخصة االستثمار إذا كان المتنافس مرخصًا وفقًا لنظام 
االستثمار األجنبي سارية المفعول

صورة شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية 
سارية المفعول (شهادة السعودة)

1

2

3

4

5

6

المتنافس

النعم

المتطلبات م

القوائم المالية المدققة 

مصادر التمويل 

يوضح هذا المعيار خالصة أعمال المقاول في آخر ثالث 
سنوات مالية

يوضح قدرة المقاول من ناحية تمويل المشروع ذاتيًا من 
عدمه ومقارنته مع قوة المركز المالي لتحمل تغطية الدين 

الجديد وأثاره على المقاول.

1

2

النسبةالمتنافس المتطلبات م

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات3.1

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج لجنة تقييم  طلبات تأهيل المقاولين $

 .1

3. معايير التأهيل الفنية
    توضع حسب كل مشروع 

 

شعار الجهة
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نموذج لجنة تقييم  طلبات تأهيل المقاولين $

اإلسم
المسمى الوظيفي

التاريخ

 
اإلسم

المسمى الوظيفي
التاريخ

اإلسم
المسمى الوظيفي

التاريخ

 
اإلسم

المسمى الوظيفي
التاريخ

شعار الجهة

توقيع أعضاء اللجنة 

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات3.1

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

لجنة تأهيل مسبق )5 أعضاء( $

قرار وزاري رقم            وتاريخ / /

 XXX إن وزير

بنــاء علــى الصالحيــات المخولــة لــه نظامــًا وبعــد االطــالع علــى األمــر الســامي الكريــم رقــم 11503 بتاريــخ 1439/2/9هـــ بالموافقــة علــى ضوابــط اســتثناء أعمــال 
مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، وبعــد االطــالع علــى األمــر الســامي رقــم 28984 بتاريــخ 1438/6/23هـــ 
ــى كافــة برامــج  ــط عل ــم هــذه الضواب ــار تعمي ــة وباعتب ــق الرؤي ــى برنامــج تشــغيل مكاتــب تحقي ــات الصــرف عل ــم عملي ــة لتنظي ــط المالي ــى الضواب بالموافقــة عل

تحقيــق الرؤيــة.

يقرر ما يلي:

أواًل: تشــكيل لجنــة فــي مكتــب تحقيــق الرؤيــة تســمى بــــ “لجنــة التأهيــل” لألعمــال والمشــتريات والخدمــات الخاصــة بتنفيــذ أعمــال مبــادرات الــوزارة ضمــن رؤيــة 
المملكــة 2030، تتكــون مــن كاًل مــن:

مدير مكتب تحقيق الرؤية )رئيسًا( أو من ينيبه.. 1

مالك المبادرة )عضوًا( أو من ينيبه.. 2

ممثل عن اإلدارة القانونية )عضوًا(.. 3

ممثل عن وكالة الوزارة للحسابات )عضوًا(.. 4

ممثل عن إدارة العقود والمشتريات )عضوًا(.. 5

أمين اللجنة.. 6

ثانيًا: تنحصر أعمال اللجنة فيما يلي:

فحص طلبات التأهيل المسبق الواردة من الجهة الطالبة، والنظر في رفضها أو اعتمادها.. 1

نشر دعوة عامة لطلبات التأهيل المسبق - المقبولة - عبر الموقع اإللكتروني للوزارة وحساباتها الرسمية في مواقع التواصل  االجتماعي.. 2

استقبال طلبات التأهيل المسبق.. 3

التأكد من الخبرة الفنية للمتنافسين بحسب نطاق العقد.. 4

التأكد من مؤهالت المتنافسين وخبرات كوادرهم الفنية واإلدارية.. 5

التأكد من قيمة المشاريع التي سبق للمتنافسين تنفيذها، وحجم التزاماتهم ومالءتهم المالية خالل مدة تنفيذ العقد.. 6

تحديد الطلبات التي يجب على المتنافسين تقديمها إلثبات مؤهالتهم.. 7

اإلعالن عن نتائج التأهيل المسبق، وتوجيه دعوة للمتنافسين الذين اجتازوا هذه المرحلة.. 8

تزويد كل متنافس استبعد بأسباب استبعاده.. 9

ثالثًا: يفوض XXX بالبت في الترسية في األعمال والمشتريات والخدمات بما ال يزيد على عشرة ماليين ريال. 

رابعــًا: تخصــص مكافــأة ماليــة ألعضــاء وأميــن اللجنــة علــى أال تتجــاوز مبلــغ XXX ريــال عــن كل محضــر تأهيــل، ويكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة مقتصــرًا علــى 
مــن يوقــع علــى المحضــر.

3.1

استرشادية
غير ملزمة 

9293 الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

لجنة تأهيل مسبق )3 أعضاء( $

قرار* وزاري رقم      وتاريخ / /

 XXX إن وزير

بنــاء علــى الصالحيــات المخولــة لــه نظامــًا وبعــد االطــالع علــى األمــر الســامي الكريــم رقــم 11503 بتاريــخ 1439/2/9هـــ بالموافقــة علــى ضوابــط اســتثناء 
أعمــال مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، وبعــد االطــالع علــى األمــر الســامي رقــم 28984 بتاريــخ 
1438/6/23هـــ بالموافقــة علــى الضوابــط الماليــة لتنظيــم عمليــات الصــرف علــى برنامــج تشــغيل مكاتــب تحقيــق الرؤيــة، وباعتبــار تعميــم هــذه الضوابــط 

علــى كافــة برامــج تحقيــق الرؤيــة.

يقرر ما يلي:

أواًل: تشــكيل لجنــة فــي مكتــب تحقيــق الرؤيــة تســمى بــــ “لجنــة التأهيــل” لألعمــال والمشــتريات والخدمــات الخاصــة بتنفيــذ أعمــال مبــادرات الــوزارة ضمــن 
رؤيــة المملكــة 2030، تتكــون مــن كاًل مــن:

مدير مكتب تحقيق الرؤية )رئيسًا( أو من ينيبه.. 1

مالك المبادرة )عضوًا( أو من ينيبه.. 2

مالك مبادرة أخرى )عضوًا( أو من ينيبه، وتحدد هذه المبادرة من قبل رئيس اللجنة التوجيهية.. 3

أمين اللجنة... 4

ثانيًا/ تنحصر أعمال اللجنة فيما يلي:

فحص طلبات التأهيل المسبق الواردة من الجهة الطالبة، والنظر في رفضها أو اعتمادها.. 1

نشر دعوة عامة لطلبات التأهيل المسبق - المقبولة - عبر الموقع اإللكتروني للوزارة وحساباتها الرسمية في مواقع التواصل االجتماعي.. 2

استقبال طلبات التأهيل المسبق.. 3

التأكد من الخبرة الفنية للمتنافسين في األعمال بحسب نطاق العقد.. 4

التأكد من مؤهالت المتنافسين وخبرات كوادرهم الفنية واإلدارية.. 5

التأكد من قيمة المشاريع التي سبق للمتنافسين تنفيذها، وحجم التزاماتهم ومالءتهم المالية خالل مدة تنفيذ العقد.. 6

تحديد الطلبات التي يجب على المتنافسين تقديمها إلثبات مؤهالتهم.. 7

اإلعالن عن نتائج التأهيل المسبق، وتوجيه دعوة للمتنافسين الذين اجتازوا هذه المرحلة.. 8

تزويد كل متنافس استبعد بأسباب استبعاده.. 9

ثالثًا/ يفوض XXX بالبت في الترسية في األعمال والمشتريات والخدمات بما ال يزيد على عشرة ماليين ريال.  

رابعــًا/ تخصــص مكافــأة ماليــة ألعضــاء وأميــن اللجنــة علــى أال تتجــاوز مبلــغ XXX ريــال عــن كل محضــر تأهيــل، ويكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة مقتصــرًا 
علــى مــن يوقــع علــى المحضــر.

3.1

استرشادية
غير ملزمة 

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

لجنة فتح وفحص )5 أعضاء( $

قرار وزاري رقم            وتاريخ / /

 XXX إن وزير

بنــاء علــى الصالحيــات المخولــة لــه نظامــًا وبعــد االطــالع علــى األمــر الســامي الكريــم رقــم 11503 بتاريــخ 1439/2/9هـ بالموافقــة على ضوابط اســتثناء أعمال 
مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، وبعــد االطــالع علــى األمــر الســامي رقــم 28984 بتاريــخ 1438/6/23هـــ 
بالموافقــة علــى الضوابــط الماليــة لتنظيــم عمليــات الصــرف علــى برنامــج تشــغيل مكاتــب تحقيــق الرؤيــة. وباعتبــار تعميــم هــذه الضوابــط علــى كافــة برامــج 

تحقيــق الرؤيــة.

يقرر ما يلي:

أواًل: : تشــكيل لجنــة فــي مكتــب تحقيــق الرؤيــة تســمى بــــ »لجنــة فتــح وفحــص العــروض« لألعمــال والمشــتريات والخدمــات الخاصــة بتنفيــذ أعمــال مبــادرات 
الــوزارة ضمــن رؤيــة المملكــة 2030، تتكــون مــن كاًل مــن:

مدير مكتب تحقيق الرؤية )رئيسًا( أو من ينيبه.. 1

مالك المبادرة )عضوًا( أو من ينيبه.. 2

ممثل عن اإلدارة القانونية )عضوًا(.. 3

ممثل عن وكالة الوزارة للحسابات )عضوًا(.. 4

ممثل عن إدارة العقود والمشتريات )عضوًا(.. 5

أمين اللجنة.. 6

ثانيًا/ تنحصر أعمال اللجنة فيما يلي:

فتح الظروف ودراسة العروض وتحليلها وتقويمها.. 1

استبعاد العروض الغير مطابقة للمواصفات الفنية ونطاق العمل وفقًا لكراسة الشروط والمواصفات.. 2

فتح العرض المالي للعروض المقبولة فنيًا.. 3

ترتيب العروض بناًء على الكلفة الكلية للعقد والمنافع المتحققة منه.. 4

اختيار العرض الفائز وفقًا للمعايير والمواصفات والكفاءة.. 5

إعداد محضر يتضمن التوصية بالعرض المناسب، وعرضه على صاحب الصالحية ألخذ الموافقة.. 6

إرسال خطاب اعتماد الترسية إلى مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية إلكمال بقية إجراءات الترسية والتعاقد.. 7

يحق للجنة في تقديم توصياتها االستعانة بتقرير فنيين متخصصين.. 8

ثالثًا/ يفوض XXX بالبت في الترسية في األعمال والمشتريات والخدمات بما ال يزيد على عشرة ماليين ريال.

رابعــًا/ تخصــص مكافــأة ماليــة ألعضــاء وأميــن اللجنــة علــى أال تتجــاوز مبلــغ XXX ريــال عــن كل محضــر فتــح أو فحــص، ويكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة 
مقتصــرًا علــى مــن يوقــع علــى المحاضــر أو علــى التقريــر الفنــي.

3.1

استرشادية
غير ملزمة 

9495 الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

لجنة فتح وفحص )3 أعضاء( $
قرار وزاري رقم            وتاريخ / /

 XXX إن وزير

بنــاء علــى الصالحيــات المخولــة لــه نظامــًا وبعــد االطــالع علــى األمــر الســامي الكريــم رقــم 11503 بتاريــخ 1439/2/9هـ بالموافقــة على ضوابط اســتثناء أعمال 
مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، وبعــد االطــالع علــى األمــر الســامي رقــم 28984 بتاريــخ 1438/6/23هـــ 
بالموافقــة علــى الضوابــط الماليــة لتنظيــم عمليــات الصــرف علــى برنامــج تشــغيل مكاتــب تحقيــق الرؤيــة، وباعتبــار تعميــم هــذه الضوابــط علــى كافــة برامــج 

تحقيــق الرؤيــة.

يقرر ما يلي:

أواًل: تشــكيل لجنــة فــي مكتــب تحقيــق الرؤيــة تســمى بــــ »لجنــة فتــح وفحــص العــروض« لألعمــال والمشــتريات والخدمــات الخاصــة بتنفيــذ أعمــال مبــادرات 
الــوزارة ضمــن رؤيــة المملكــة 2030، تتكــون مــن كاًل مــن:

مدير مكتب تحقيق الرؤية )رئيسًا( أو من ينيبه.. 1

مالك المبادرة )عضوًا( أو من ينيبه.. 2

مالك مبادرة أخرى )عضوًا( أو من ينيبه، وتحدد هذه المبادرة من قبل رئيس اللجنة التوجيهية.. 3

أمين اللجنة.. 4

ثانيًا/ تنحصر أعمال اللجنة فيما يلي:

فتح الظروف ودراسة العروض وتحليلها وتقويمها.. 1

استبعاد العروض الغير مطابقة للمواصفات الفنية ونطاق العمل وفقًا لكراسة الشروط والمواصفات.. 2

فتح العرض المالي للعروض المقبولة فنيًا.. 3

ترتيب العروض بناًء على الكلفة الكلية للعقد والمنافع المتحققة منه.. 4

اختيار العرض الفائز وفقًا للمعايير والمواصفات والكفاءة.. 5

إعداد محضر يتضمن التوصية بالعرض المناسب، وعرضه على صاحب الصالحية ألخذ الموافقة.. 6

إرسال خطاب اعتماد الترسية إلى مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية إلكمال بقية إجراءات الترسية والتعاقد.. 7

يحق للجنة في تقديم توصياتها االستعانة بتقرير فنيين متخصصين. .. 8

ثالثًا/ يفوض XXX بالبت في الترسية في األعمال والمشتريات والخدمات بما ال يزيد على عشرة ماليين ريال.

رابعــًا/ تخصــص مكافــأة ماليــة ألعضــاء وأميــن اللجنــة علــى أال تتجــاوز مبلــغ XXX ريــال عــن كل محضــر فتــح أو فحــص، ويكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة 
مقتصــرًا علــى مــن يوقــع علــى المحاضــر أو علــى التقريــر الفنــي.

3.1

استرشادية
غير ملزمة 

ضوابط وإجراءات الصرف والتعاقد على تخطيط وتشغيل مكاتب تحقيق الرؤية

3.2.1 - آلية الصرف لمرحلة التخطيط لبرامج تحقيق الرؤية

إرشادات الصرف لمرحلة التخطيط $

مرحلــة التخطيــط هــي المرحلــة التــي تســبق اعتمــاد الخطــط التنفيذيــة لبرامــج تحقيــق الرؤيــة، وخــالل هــذه المرحلــة يجــوز للجهــة المســتفيدة إجــراء عمليــات 
الشــراء والتعاقــد – فــي حــدود الميزانيــات المعتمــدة – باســتثنائها مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة حســب األمــر الســامي رقــم 50900 بتاريــخ 

1438/11/5هـ.

في حالة عدم صرف المستحقات المترتبة على مرحلة التخطيط يتم عمل ما يلي:

1
فتح حساب بنكي 

باسم البرنامج
إرسال خطاب إلى وكالة وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات بطلب الموافقة على فتح الحساب البنكي $

2

إرسال خطاب 
إلى وكالة الوزارة 
لشؤون الميزانية 

والتنظيم

بعد االنتهاء من عملية فتح الحساب البنكي يتم إرسال خطاب إلى وكالة وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم بطلب صرف  $
المطالبات المترتبة على مرحلة التخطيط

يتم في الخطاب توضيح رقم حساب اآليبان للحساب البنكي الخاص بالبرنامج ويرفق به نسخة من الفواتير ويجب أن ال تتجاوز  $
قيمة المطالبات المبالغ المخصصة لكل برنامج

سيتم إيداع قيمة المطالبات المرسلة في حساب البرنامج البنكي من قبل وزارة المالية $اإليداع3

)VRO( 3.2.2 - إجراءات الصرف لتشغيل مكاتب تحقيق الرؤية

عناصر وإجراءات الصرف لبند تشغيل مكتب تحقيق الرؤية  $

يتــم الصــرف علــى بنــد تشــغيل مكتــب تحقيــق الرؤيــة )البنــد الخــاص( وفقــًا للضوابــط الــواردة بتعميــم وزارة الماليــة رقــم 5960 بتاريــخ 1438/7/29 هـــ، ويتــم 
رفــع تقريــر شــهري مفصــل ودقيــق إلــى اللجنــة الماليــة بالديــوان الملكــي عــن جميــع مــا تــم صرفــه مــن البنــد مشــتماًل علــى جميــع البيانــات والمســتندات 

المتعلقــة بالصــرف، ويعــد حســاب ختامــي لــه فــي نهايــة الســنة الماليــة يعــرض علــى اللجنــة الماليــة فــي الديــوان الملكــي العتمــاده.

عناصر الصرف من الميزانية التشغيلية لمكاتب تحقيق الرؤية:

مكافآت وحوافز أعضاء المكتب وفريــق العمـــــــــل من الموظفين الرسميين  $
والمتعاقدين 

مكافـــآت الخبـــراء غيـــر المفرغيـــن وهـــم الذيـــن يتـــم االســـتعانة بهـــم فـــي أداء مهـــام  $
محـــددة ومؤقتـــة فـــي مجـــال العمـــل مـــن داخـــل المملكـــة أو خارجهـــا

مكافـــآت الخبـــراء المفرغيـــن وهـــم الذيـــن يتـــم االســـتعانة بهـــم فـــي أداء مهمـــة  $
معينـــة لفتـــرة متصلـــة ســـتة أشـــهر أو أكثـــر مـــن داخـــل المملكـــة أو خارجهـــا 

ويشـــمل نفقـــات الســـكن ووســـائل النقـــل

نفقـــات تأميـــن احتياجـــات اإلدارات المعنيـــة مـــن األجهـــزة والمســـتلزمات  $
واألدوات المكتبيـــة الالزمـــة لتنفيـــذ المبـــادرات

ــب  $ ــي المكتـ ــي لموظفـ ــن الطبـ ــات والتأميـ ــالت واالنتدابـ ــف التنقـ مصاريـ
والمتعاقديـــن وتكاليـــف تدريـــب موظفـــي مكتـــب تحقيـــق الرؤيـــة ومكافـــآت 

العمل اإلضافـــي

العمـــل  $ ورش  إلقامـــة  الالزمـــة  والتكاليـــف  والمســـتلزمات  النفقـــات 
واالجتماعـــات
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ضوابط وإجراءات الصرف والتعاقد على تخطيط وتشغيل مكاتب تحقيق الرؤية

إجراءات الصرف لتشغل مكاتب تحقيق الرؤية $

يتم فتح حساب رئيسي في مؤسسة النقد العربي السعودي ويمكن فتح حساب بنكي بأحد البنوك المحلية يتم تغذيته من  $فتح حساب1
الحساب الرئيسي لغرض تنظيم ومتابعة الصرف لمكاتب تحقيق الرؤية

يكون الصرف من هذا الحساب وفقًا للتعليمات المالية المعتمدة ويتم السحب منه بشيكات أو تحويل بتوقيع قائد مكتب  $الصرف من الحساب2
تحقيق الرؤية وأحد أعضاء المكتب الذي يعين بقرار من الوزير / رئيس الجهة

يكون الصرف وفقًا لالحتياج الفعلي وبناء على المستندات األصلية $شروط الصرف3

إجراء الصرف4
تتولى سكرتارية المكتب إجراء الصرف وإصدار الشيكات وتحويل المستحقات إلى حسابات المستفيدين بعد استكمال اإلجراءات  $

النظامية واالحتفاظ بسجل إحصائي للبرنامج تحت إشراف ومتابعة قائد مكتب تحقيق الرؤية ويتم رفع المستندات المؤيدة 
للصرف لقيدها لدى الجهة وفقًا للتعليمات المالية للميزانية والحسابات

يتم تدوير الرصيد البنكي في مؤسسة النقد أو البنك المحلي بالتنسيق مع وزارة المالية $تدوير الرصيد5

تصرف الحوافز للموظفين بناء على توصية من قائد مكتب تحقيق الرؤية بموافقة الوزير $شروط صرف الحوافز6

3.2

أنجز
وتابع أداءك

ً
رابعا
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4.1 آليات متابعة األداء
4.1.1  اإلعداد األولي

بطاقة اإلجراء $

وصف اإلجراء
تحديد وتفصيل مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج في بطاقات مؤشرات األداء الرئيسية بما في ذلك الجهة المالكة لمؤشر األداء 

الرئيسي ومصادر البيانات، ووتيرة القياس وما إلى ذلك.

مكتب البرنامجمالك اإلجراء

المدخالت

وثيقة الرؤية المعتمدة $

األهداف االستراتيجية للمستوى 3  $

مؤشرات األداء الرئيسية واألهداف  $
للمستوى 1 والمستوى 2

المخرجات

بطاقات مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج $

أصحاب المصلحة

اللجنة االستراتيجية $

مكتب اإلدارة االستراتيجية $

لجنة البرنامج $

مركز أداء $

الجهات الداعمة المعنية $

النماذج ذات
 الصلة

نموذج بطاقة مؤشرات األداء الرئيسية $

 

  

مالحظة: تم تفصيل إجراءات الموافقة على بطاقات المبادرات للبرامج ضمن قسم "تفصيل المبادرات الواردة في خطة التنفيذ وتمويلها” من الدليل

المبادئ التوجيهية الرئيسية $

يكون مكتب البرنامج مسؤواًل خالل مرحلة اإلعداد األولي عن تحديد وتفصيل مجموعة مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج، حيث يتولى . 1
مسؤولية اآلتي:

تحديد مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بالبرنامج وتفصيلها بما يتوافق مع متطلبات ومرئيات لجنة البرنامج ومكتب اإلدارة االستراتيجية والجهات الداعمة المعنية $

تفصيل القائمة النهائية لمؤشرات البرنامج إلى بطاقات مؤشرات $

التنسيق مع مكتب اإلدارة االستراتيجية أثناء تحديد خط األساس والمستهدفات لمؤشرات األداء الرئيسية $

التنسيق مع مركز أداء  للقيام بالمراجعة الفنية لبطاقات المؤشرات الخاصة بالبرنامج، وضمان التوافق مع مخرجات المبادرات $

التنســيق مــع الجهــات الداعمــة التاليــة لمراجعــة مؤشــرات البرنامــج التــي تقــع ضمــن اختصاصهــا ولتقديــم الدعــم والمدخــالت فــي تفصيــل المؤشــرات ووضــع خــط  $
األســاس وتحديــد المســتهدفات

وزارة االقتصاد والتخطيط ووزارة العمل والتنمية االجتماعية ومركز تنمية اإليرادات غير النفطية  �
وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لمؤشرات البرنامج  االقتصادية

وحدة التحول الرقمي والمركز الوطني للتخصيص لما يقع ضمن نطاق عملها من المؤشرات  �

أي جهات أخرى حسب الحاجة �

تحديث لوحة مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج بتفاصيل بطاقات مؤشرات األداء الرئيسية المعتمدة، في إطار التحضير لقياس مؤشرات األداء الرئيسية $

 يقدم مركز أداء الدعم والمشورة لتطوير مؤشرات األداء الرئيسية خالل مرحلة اإلعداد األولي، من خالل المراجعة الفنية لبطاقات المؤشرات قبل . 2

 آليات متابعة األداء

تتكون متابعة األداء من 5 خطوات رئيسية

2
1

3

4

5

جمعاإلعداد األولي
البيانات

والتحقق  
من صحتها  

 إعداد

التقارير

 مراجعة

األداء

اإلجراءات
التصحيحية

ــي يجــب رصدهــا  $ ــات الرئيســية الت ــواع البيان ــد أن تحدي
ومراجعتهــا والتحقــق منهــا بشــكل دوري

تحديد مؤشرات األداء الرئيسية وتفصيلها $
تطويــر إجــراءات جمــع البيانــات والتحقــق مــن صحتهــا  $

وإعــداد التقاريــر
المصلحــة  $ ألصحــاب  والمســؤوليات  األدوار  تحديــد 

الرئيســيين

اإلجـــــــــراءات  $ وإدارة  متـــــــابعة 
عــــــن  النـــــــــاتجة  التصحــيحـيـــة 
األداء مراجعــــــة  اجتمــــــــاعات 

مراجعــة التقاريــر والتقــدم فــي التنفيــذ،  $
ومناقشــة التحديــات والعمــل علــى حلهــا

وجمــع  $ دوريــة  تقاريــر  إعــداد 
أصحــاب  مــن  المدخــالت 

المعنييــن المصلحــة 

ــدر  $ ــانات مــن المصاــ ــع البيــــ جمــــ
المعنيــة والتحقــق منهــا، وإصــدار 

التقاريــر األوليــة للمراجعــة

4.1
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 آليات متابعة األداء

4.1.1  اإلعداد األولي

خارطة اإلجراء   $

1. يراجــع مكتــب اإلدارة االســتراتيجية بطاقــات المؤشــرات ومســتهدفاتها ويقــوم مركــز أداء بالمراجعــة الفنيــة وتعييــن رمــوز مؤشــرات األداء الرئيســية بينمــا 
تراجــع الجهــات الداعمــة المؤشــرات وخطــوط األســاس والمســتهدفات لمــا يقــع ضمــن اختصاصهــا

اقتراح مسودة 
مؤشرات األداء 

الرئيسية  
الخاصة  
بالبرنامج 

بالموائمة مع 
مؤشرات األداء 
الرئيسية للرؤية 
على المستوى 

1 و 2

الحضور لتقديم 
المدخالت الفنية

الحضور لتقديم المدخالت 
النوعية فيما يقع ضمن 

اختصاصها

مكتب 
اإلدارة 
االستراتيجية

مركز أداء

الجهات 
الداعمة 
المعنية

مكتب 
البرنامج

ورشة عمل تطوير
مؤشرات األداء الرئيسية

إعداد 
بطاقات 
مؤشرات 

األداء 
الرئيسية

مشاركة 
البطاقات مع 
مكتب اإلدارة 
االستراتيجية 
ومركز أداء 
والجهات 
الداعمة 
للمراجعة1

استالم وعكس 
مالحظات 

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية 
ومركز أداء 
والجهات 

الداعمة على 
بطاقات 

مؤشرات األداء

دراسة واختبار 
قائمة 

مؤشرات األداء 
الرئيسية 

والمستهدفات 
الخاصة 
بالبرنامج

عقد ورشة عمل مع 
الجهات التنفيذية 
لتحديد مؤشرات 
األداء الرئيسية 

للبرنامج والتوافق 
على خصائصها

أ

مراجعة 
القائمة 
النهائية 

لمؤشرات 
األداء 

الرئيسية

مالحظات؟

تقديم التوجيه والدعم

نعم

ال

4.1 4.1 آليات متابعة األداء
رفعها للجنة البرنامج للموافقة، كما يتولى مسؤولية ترميز مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج

 سيتم تحديد ما يعادل مؤشر واحد إلى ثالثة مؤشرات أداء رئيسية لكل هدف، حيث ينبغي أن يستوفي كل مؤشر من مؤشرات األداء الرئيسية المحددة . 3
بواسطة مكتب البرنامج معايير منهجية »CREAM« الخمسة:

واضح )Clear( : دقيق وموجز وشامل، ويقدم وصًفا واضحًا لما ينوي قياسه $

مالئم )Relevant( : يتماشى مع الخطط واألولويات االستراتيجية ويعتبر ضروري لفهم اإلنجاز في تحقيق األهداف  $

اقتصادي )Economic( : ال يشكل عبئًا من حيث التكلفة والجهود $

كافي )Adequate( : قادر على توفير أساس كاٍف لتقييم األداء في تحقيق األهداف $

قابل للقياس )Measurable( : قابل للقياس الكمي ويمكن التحقق من صحته بشكل موضوعي $

يجب على مكاتب البرامج االلتزام بالنموذج المعتمد من قبل مركز أداء لتفصيل بطاقات مؤشرات أداء البرنامج، والتي تتضمن التالي:. 4

اسم ووصف وترميز مؤشر األداء الرئيسي $

ربط مؤشر األداء الرئيسي باألهداف االستراتيجية  $

اسم ووصف وترميز الهدف االستراتيجي المرتبط $

الجهة والشخص المالك لمؤشر األداء الرئيسي  $

فترة ومعادلة ووحدات القياس  $

المستهدفات $

قيمة وتاريخ خط األساس $

مصادر البيانات $

تكرار القياس $

القيم المرجعية $

ــة االســتراتيجية . 5 ــل مشــاركتها مــع اللجن ــا قب ــة عليه ــة المؤشــرات والمســتهدفات الخاصــة بالبرنامــج والموافق ــة البرنامــج مســؤولية مراجع ــى لجن تتول
ــي. ــاد  النهائ لالعتم
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 آليات متابعة األداء

4.1.1  اإلعداد األولي

نموذج بطاقة مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج   $

هدف الرؤية 2030 المرتبط

الرئيسي

معلومات عامة عن المؤشر

Obj code / رمز الهدف

هدف المستوى الرابع

Objective (Level 4(

وصف الهدف

Obj Description

KPI code / رمز المؤشر

مؤشر األداء

KPI Name

وصف المؤشر
KPI Description

قياس المؤشر ومصدر البيانات

فترة قياس المؤشر
سنة قياس خط األساسقيمة خط األساس

المستهدف

20١820١9202020252030الربع/ السنة

األولقطبية القياس

الثانيتكرار القياس

Frequencyالثالث

الرابعوحدة القياس

Unitsالسنوي

معادلة المؤشر

Equation

مصدر البيانات

Data Source

اسم مالك المؤشر/ المنصباسم الجهة المالكة للمؤشر

 مصدر البيانات سنة القياسCountryالدولةالقيمة
للقيمة المرجعية

 Benchmark 
Data Source

 أسباب اختيار الدولة أو عدم 
انطباق المقارنة المرجعية

قيمة مرجعية إقليمية

قيمة مرجعية دولية

المبادرات المرتبطة

رقمها

وزنها

4.1  آليات متابعة األداء

4.1.1  اإلعداد األولي

خارطة اإلجراء   $

 

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

لجنة 
البرنامج

اللجنة 
االستراتيجية

مكتب 
بأالبرنامج

ب

محاضر 
اجتماعات 

لجنة البرنامج

رفع 
بطاقات 
مؤشرات 

األداء 
الرئيسية 
للجنة 

البرنامج 
للمراجعة 

النهائية

اجتماع مراجعة
مؤشرات األداء الرئيسية

مراجعة مؤشرات 
األداء الرئيسية 

وضمان التوافق مع 
تطلعات البرنامج  
بعد المواءمة مع 

مركز أداء

إدراج الموافقة 
على مؤشرات 
األداء الرئيسية 

في أجندة 
اللجنة 

االستراتيجية 

مراجعة مؤشرات 
األداء الرئيسية 

وضمان التوافق 
مع التوجه 
االستراتيجي

محاضر 
اجتماعات 

اللجنة 
االستراتيجية

إشعار مكتب 
البرنامج 

ومركز أداء 
بالموافقة

تحديث 
لوحة 

مؤشرات 
األداء 

الرئيسية 
للبرنامج 

جمع 
البيانات 
والتحقق 
من صحتها

تعديل 
بطاقات 
مؤشرات 

األداء 
الرئيسية 
في ضوء 
المدخالت 
المستلمة

مشاركة 
مؤشرات 

األداء 
الرئيسية مع 

مكتب 
اإلدارة 

االستراتيجية

نعم

نعم

الموافقة؟

موافقة؟

ال
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 آليات متابعة األداء

4.1.2 - جمع البيانات والتحقق من صحتها

بطاقة اإلجراء $

وصف اإلجراء
جمع بيانات مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج، ومخرجات ومعالم المبادرات، والتحقق من صحة القراءات لضمان دقتها واكتمالها، وحساب  $

القيم الفعلية ليتم استخدامها خالل تطوير تقارير األداء

مالك اإلجراء
مركز أداء )جمع البيانات والتحقق من نتائج جميع مؤشرات البرامج ومعالم ومخرجات مبادراته( $

 مكتب البرنامج  )رفع نتائج بيانات مؤشرات البرنامج المشتركة/المملوكة من قبل مكتب البرنامج( $

 الجهات التنفيذية )رفع بيانات مؤشرات البرنامج المملوكة من الجهة ومعالم ومخرجات المبادرات( $

المدخالت

بطاقات مؤشرات األداء الرئيسية  للبرنامج $

المخرجاتبطاقات المبادرات $

نتائج مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج بعد  $
التحقق من صحتها

نتائج المعالم والمخرجات الرئيسية لمبادرات  $
البرنامج بعد التحقق من صحتها

أصحاب المصلحة

مكاتب تحقيق الرؤية أو ما يعادلها بالجهات التنفيذية $

مركز أداء $

الجهات ذات العالقة بما في ذلك على سبيل $

المثال؛ وزارة االقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة $

لإحصاء، والجهات البحثية، والجامعات $

النماذج ذات
 الصلة

ال ينطبق

المبادئ التوجيهية الرئيسية $

 يتم جمع البيانات والتحقق من صحتها على النحو التالي:. 1

جمع البيانات والتحقق منهااحتساب النتائج الفعلية وتوفير البياناتنوع البيانات

مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج - 
مشتركة على مستوى البرنامج¹

مركز أداءمكتب البرنامج ليتم مشاركتها مع مركز أداء

مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج - يتم 
تعيينها بشكل مباشر للجهات 

مركز أداءمكاتب تحقيق الرؤية في الجهات التنفيذية ليتم مشاركتها مع مركز أداء

المخرجات والمعالم الرئيسية 
للمبادرات

مركز أداءمكاتب تحقيق الرؤية في الجهات التنفيذية ليتم مشاركتها مع مركز أداء

يكــون مكتــب البرنامــج مســؤواًل عــن احتســاب القيــم الفعليــة لمؤشــرات األداء الرئيســية المشــتركة علــى مســتوى البرنامــج وذلــك بجمــع بيانــات األداء مــن الجهــات . 2
التنفيذيــة المســاهمة فــي المؤشــر، بينمــا يتــم احتســاب قيــم مؤشــرات البرنامــج التــي يتــم تعيينهــا للجهــات بشــكل مباشــر مــن قبــل الجهــات التنفيذيــة

يحصر مكتب البرنامج بيانات جميع مؤشرات أداء البرنامج لمشاركتها مع مركز أداء للتحقق من صحتها. 3

يجب أن تكون البيانات شاملة ودقيقة ومتسقة وموثوقة ومحدثة، كما يجب رفعها لمركز أداء مرفقة بكافة الوثائق التي تثبت دقة  البيانات. 4

 يقــوم مركــز أداء فــور االنتهــاء مــن عمليــة التحقــق مــن صحــة البيانــات بتحديــث لوحــة األداء الخاصــة بــكل برنامــج ومشــاركتها مــع مكتــب البرنامــج للبــدء بإعــداد . 5
تقاريــر األداء.

1. المؤشرات التي تم تحديد مكتب البرنامج كالجهة المالكة لها

4.1  آليات متابعة األداء

4.1.1  اإلعداد األولي

نموذج بطاقة مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج  $

يتم إضافة المالحظات من قبل فريق أداءالمهام المطلوبةم
المستهدفات1
القيم المرجعية2

أخرى3

معادلة المؤشر4

دورية القياس5

وحدة القياس6

مصدر البيانات7

 المسؤول من تاريخ التوصيةيتم إضافة المهام المطلوبة من قبل فريق أداءالمهام المطلوبةم
فريق العمل

 تاريخ إغالق 
المتابعالتوصية

المستهدفات1

القيم المرجعية2

أخرى3

معادلة المؤشر4

دورية القياس5

وحدة القياس6

مصدر البيانات7

 يتم كتابة اسم الوثائق الداعمة المرفقة لقيمة مؤشر األداء الوثائق الداعمة المستلمةم
 المسؤول من تاريخ االستالموالقيم المرجعية هنا من قبل ممثلي البرامج

فريق العمل
تاريخ اعتماد 
المتابعالمستندات

1

2

3

4

5

 يستخدم من قبل فريق عمل البرنامج رد فريق العملم
 المسؤول من تاريخ الردللرد على مالحظات فريق أداء

المتابعتاريخ استالم الردفريق العمل

1

2

3

4

5

6

7

نموذج PM01 - نموذج بطاقة مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج       

سيتم اتباع نفس نموذج بطاقة مؤشرات األداء الرئيسية المستخدمة من قبل مركز أداء لتوضيح تفاصيل مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج
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 آليات متابعة األداء

4.1.3 - إعداد التقارير

سيتم إعداد التقارير السنوية وربع السنوية بحسب المستويات التالية: $

نظرة عامة حول التقارير الدورية الرئيسية $

   المحتوىالتقرير
المسؤولية
)اإلعداد(

المستِلم
 اجتماع 
المراجعة

المنصات ذات الصلة
)قيد التطوير(

مؤشرات االقتصاد الكلي $
مؤشرات األداء الرئيسية للمستوى 1  $

والمستوى 2 
مرئيات المواطنين والعامة حول الرؤية $
$ )Sentiment Analysis(   
مؤشرات األداء الرئيسية لبرامج تحقيق الرؤية $
الميزانيات واستخدامها $
المخاطر على مستوى الرؤية $
اإلنجازات الرئيسية $

مكتب اإلدارة  $
االستراتيجية

مجلس الشؤون  $
االقتصادية 

والتنمية/ اللجنة 
االستراتيجية

اجتماع اللجنة  $
االستراتيجية

اجتماع مجلس  $
الشؤون 

االقتصادية 
والتنمية

المنصة الرقمية 	 
للرؤية لدى مكتب 

اإلدارة االستراتيجية

 منصة اعتماد	 

منصة أداء	 
تقرير رؤية 

المملكة 2030

الرؤية

 مستوى برامج
تحقيق الرؤية

مستوى الجهات

 تقرير برامج تحقيق
 رؤية المملكة
ا 2030 - ربعي�

 التقرير الربع
سنوي للجهة

 تقرير ميزانية
 برنامج تحقيق

الرؤية
 التقرير ربع

 السنوي لبرنامج
تحقيق الرؤية

 تقرير  رؤية المملكة
2030 - سنويًا

التركيز

4.1  آليات متابعة األداء

يمكن تطبيق القائمة المرجعية التالية الخاصة بالتحقق من جودة كل عنصر من عناصر البيانات التي يتم جمعها:. 6

في حال ظهور الشك يتم...نهج التحققهل البيانات..

1
حديثة 

وذات صلة؟

التحقق مما إذا كانت البيانات المسجلة 
هي األحدث ومن ارتباطها بمتطلبات 

قياس مؤشرات األداء الرئيسية

مراجعة مصدر البيانات للحصول على البيانات المحّدثة أو استخدام أحدث  $
البيانات المتاحة

التحقق من االفتراضات األساسية لحسابات البيانات $

إجراء اختبار لمصادر البيانات واتساق متسقة؟2
المعلومات مع مختلف أصحاب العالقة

الرجوع لمصادر البيانات للتحقق منها والحصول على السبب الكامن وراء  $
عدم االتساق عند حدوثه 

ضمان التوافق واالتساق مع مركز أداء والجهات ذات الصلة $

3
دقيقة 

وموثوقة؟

تتبع البيانات لضمان أن يكون مصدر 
البيانات ومنهجيات الحصول عليها موثوقة 

وأن تكون الوثائق الداعمة متاحة

االجتماع بمالك مؤشر األداء الرئيسي للتحقق من البيانات $

إعادة النظر في مصدر البيانات و/أو النهج المتبع لتتبع البيانات $

شاملة؟4
التحقق من أن البيانات مكتملة وشاملة 

لمتطلبات قياس مؤشرات األداء الرئيسية 
ونموذج جمع البيانات ونطاق تقرير األداء 

تشكيل فريق للبحث عن البيانات اإلضافية الداعمة والتحقق منها  $
)من خالل قواعد البيانات، وأصحاب المصلحة...( بعد الحصول على 

الموافقات المطلوبة

خارطة اإلجراء $

1. كما هو محدد في بطاقة مؤشرات األداء الرئيسية )مثال: مكاتب تحقيق الرؤية ووزارة االقتصاد والتخطيط والهيئة العامة لإلحصاء والجهات البحثية، وغيرها(
2. المؤشرات التي تم تحديد مكتب البرنامج كالجهة المالكة لها

تقديم الدعم في توفير 
المدخالت المطلوبة

الجهات 
التنفيذية

مكتب البرنامج

جهات أخرى1

مركز أداء

 إعداد التقارير

التحقق من صحة البيانات 
المستلمة وفحص جودتها

تحديث  لوحة 
مؤشرات البرنامج

إبالغ الجهات ذات الصلة 
لتوفير البيانات المطلوبة 

إلصدار التقارير

توفير البيانات وحساب القيم 
الفعلية لمؤشرات األداء 

الرئيسية المشتركة / 
المملوكة من مكتب البرنامج

توفير بيانات مؤشرات البرنامج 
المملوكة من الجهة

توفير بيانات المخرجات 
والمعالم الرئيسية للمبادرات

المخرجات والمعالم الرئيسية 
ومؤشـــــــرات  للمبــــــــــادرات 
بشـــكل  المعنيـــة  البرنامـــج 

مباشر للجهات

تم تفصيل اإلجراءات الخاصة بجمع 
بيانات أداء المبادرات والتحقق منها 

في دليل مركز أداء إلدارة أداء 
المبادرات

مؤشرات األداء 
الرئيسية المشتركة 

للبرنامج2

4.1
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4.1.3 - إعداد التقارير

الجدول الزمني المقترح إلعداد التقارير - عالي المستوى $

أغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالتقرير

تقرير رؤية 
المملكة 2030

تقرير برامج 
تحقيق رؤية 

المملكة 2030

التقرير ربع 
السنوي 

لبرنامج تحقيق 
الرؤية

التقرير ربع 
السنوي للجهة

تقرير ميزانية 
برنامج 

تحقيق الرؤية 

                                       

ا بشكل شهري على األقل من قبل لجنة البرنامج - يتعين على لجنة البرنامج المتابعة بشكل مستمر على التقدم في مبادرات البرنامج، ويوصى بمراجعة مبادرات البرنامج داخليًّ

- يتعين على لجنة البرنامج االجتماع بشكل ربعي لمراجعة التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية واتخاذ القرارات الالزمة

1- سيتم التحضير للمراجعات االستراتيجية باتباع اإلجراءات الموضحة ضمن »إجراء مراجعة األداء« 

سيقوم مكتب اإلدارة االستراتيجية بتعميم جدول ربع سنوي للمراجعات االستراتيجية للبرامج

اجتماع مراجعة واحد ألحد البرامج ضمن كل اجتماع للجنة االستراتيجية وبمعدل اجتماعين سنويًا لكل برنامج¹

مراجعة لجنة البرنامج
للربع الرابع

مراجعة لجنة البرنامج
للربع األول

مراجعة لجنة البرنامج
للربع الثاني

مراجعة الربع الثانيمراجعة الربع األولمراجعة الربع الرابع

4.1 آليات متابعة األداء  آليات متابعة األداء

   المحتوىالتقرير
المسؤولية
)اإلعداد(

المستِلم
 اجتماع 
المراجعة

المنصات ذات الصلة
)قيد التطوير(

مؤشرات االقتصاد الكلي $
مؤشرات األداء الرئيسية للمستوى 1  $

والمستوى 2 
مرئيات المواطنين والعامة حول الرؤية $
$ )Sentiment Analysis(   
مؤشرات األداء الرئيسية لبرامج تحقيق الرؤية $
الميزانيات واستخدامها $
المخاطر على مستوى الرؤية $
اإلنجازات الرئيسية $

مكتب اإلدارة  $
االستراتيجية

مجلس الشؤون  $
االقتصادية 

والتنمية / اللجنة 
االستراتيجية

اجتماع اللجنة  $
االستراتيجية

اجتماع مجلس  $
الشؤون 

االقتصادية 
والتنمية

  المنصة الرقمية 	 
للرؤية لدى مكتب 

اإلدارة االستراتيجية

منصة اعتماد	 

منصة أداء	  تقرير برامج 
تحقيق رؤية 

المملكة 2030

مؤشرات االقتصاد الكلي $
مؤشرات األداء الرئيسية لبرامج تحقيق الرؤية $
الميزانيات واستخدامها $
المخاطر على مستوى الرؤية $
اإلنجازات الرئيسية $

مكتب البرنامج  $
بموافقة رئيس 

البرنامج

اللجنة  $
االستراتيجية/ 
لجنة البرنامج

االجتماع ربع  $
السنوي للجنة 
برنامج تحقيق 

الرؤية

 منصة أداء $

 المنصة الرقمية  $
للرؤية لدى مكتب 

اإلدارة االستراتيجية
 منصة اعتماد $

التقرير ربع 
السنوي 

لبرنامج تحقيق 
الرؤية

نتائج مؤشرات األداء الرئيسية على مستوى  $
الجهة

األداء المحرز في مخرجات المبادرات $
األداء المحرز في المعالم الرئيسية $
مالحظات األداء $
جودة البيانات: امتثال وتوثيق المؤشرات  $

وتوثيق المبادرات
التحديات والتوصيات $

معالي الوزير/ $مركز أداء $
رئيس الجهة

اجتماعات  $
المراجعة ربع 

السنوية للجهات

منصة أداء $

 منصة اعتماد $

التقرير ربع 
السنوي للجهة

التكلفة اإلجمالية المذكورة في خطة التنفيذ $
السقف المعتمد للبرنامج $
التكلفة اإلجمالية التي تم طلبها من قبل  $

البرنامج
التكلفة اإلجمالية الموافق على تمويلها $
السيولة المعتمدة $
تفاصيل قيمة العقود التي تم إبرامها $
تفاصيل المنصرف الفعلي )بناء على  $

مدخالت فريق العمل الدائم ووزارة المالية(
مناقالت التكاليف واالعتمادات $

مكتب البرنامج  $
بموافقة رئيس 

البرنامج

فريق العمل  $
الدائم

تقرير ميزانية 
برنامج تحقيق 

الرؤية

4.1

 

مراجعة على مستوى الجهة

 

اجتمـــاع مراجعـــة واحـــد ألحـــد البرامـــج ضمـــن مراجعة لجنة البرنامج
ــدل  ــتراتيجية وبمعـ ــة االسـ ــاع للجنـ كل اجتمـ

ـــكل برنامـــج¹ ـــن ســـنويًا ل   اجتماعي

إصدار التقرير النهائي
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4.1.3 - إعداد التقارير - التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية

بطاقة اإلجراء $

وصف اإلجراء
إعداد تقارير األداء ربع السنوية لبرنامج تحقيق الرؤية بما يعكس التقدم العام في تحقيق األهداف االستراتيجية من المستوى الثالث للرؤية  $

»أهداف البرنامج«، وتقدم المبادرات واستخدام الميزانية

مكتب البرنامجمالك اإلجراء

المدخالت

التقدم في تحقيق مؤشرات البرنامج $

األداء المحرز في تنفيذ المبادرات $

حجم المساهمة في مؤشرات االقتصاد الكلي $

الميزانيات واستخدامها $

أبرز اإلنجازات للبرنامج في الربع الحالي $

مخاطر البرنامج $

طلبات الدعم $

المخرجات

التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية $

أصحاب المصلحة

اللجنة االستراتيجية $

لجنة البرنامج $

مكتب اإلدارة االستراتيجية $

مركز أداء $

فريق العمل الدائم  $

النماذج ذات
 الصلة

نموذج تقرير األداء ربع السنوي $

المبادئ التوجيهية الرئيسية $

يتحمــل مكتــب البرنامــج مســؤولية إعــداد التقريــر ربــع الســنوي لبرنامــج تحقيــق الرؤيــة وااللتــزام بالمتطلبــات والبيانــات الــواردة مــن مركــز أداء وفريــق العمــل 
الدائــم مــن خــالل إعــداد مكونــات التقريــر التاليــة:

الجهات المعنية بتوفير البياناتمكونات التقريرالجهات المعنية بتوفير البياناتمكونات التقرير

التقدم في تحقيق 
مؤشرات البرنامج

مكتب البرنامج بعد انتهاء مركز 
أداء من التحقق من صحة البيانات

أبرز اإلنجازات للبرنامج في 
الربع الحالي

مكتب البرنامج بالتنسيق مع مكاتب 
تحقيق الرؤية

األداء المحرز في تنفيذ 
المبادرات

مكاتب تحقيق الرؤية بعد انتهاء 
مركز أداء من التحقق من صحة 

البيانات
مخاطر البرنامج

مكتب البرنامج بالتنسيق مع 
مكاتب تحقيق الرؤية

حجم المساهمة في 
مؤشرات االقتصاد 

الكلي*

مكتب البرنامج بالتنسيق مع 
الجهات الداعمة ذات العالقة

طلبات الدعم )الجديدة وحالة 
السابقة(

مكتب البرنامج بموافقة رئيس 
البرنامج

فريق العمل الدائمالميزانيات واستخدامها

*على أن ُيفّعل دور ومساهمة الجهات الداعمة كما وردت في حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

4.1 آليات متابعة األداء 4.1 آليات متابعة األداء
4.1.3 - إعداد التقارير

ل المقترح إلعداد التقارير ربع السنوية للبرنامج $
ّ

الجدول الزمني المفص

المسؤوليةالنشاط

الشهر )نهاية الربع +1( 
 الشهر األول بعد نهاية الربع 

الشهر )نهاية الربع + 2(
الشهر الثاني بعد نهاية الربع

األسبوع 2األسبوع 1األسبوع 4األسبوع 3األسبوع 2األسبوع 1

رفع  بيانات مؤشرات األداء الرئيسية 
المملوكة للجهة والمبادرات والمعالم  

بالتنسيق مع مالك المبادرات 
ومشاركتها مع مركز أداء

مكتب
تحقيق الرؤية

رفع بيانات مؤشرات األداء الرئيسية  
المشتركة، المملوكة من مكتب 
مكتب البرنامجالبرنامج ومشاركتها مع مركز أداء

التحقق من بيانات المخرجات 
والتقدم المحرز في تحقيق المعالم  

للمبادرات بالتنسيق مع الجهات 
التنفيذية وكافة الجهات المعنية

مركز أداء

التحقق من بيانات مؤشرات األداء 
الرئيسية للبرنامج ومناقشتها مع 

مكتب البرنامج وكافة الجهات 
المعنية

مركز أداء

إعداد التقرير ربع السنوي للبرنامج
مكتب البرنامج

مناقشة مسودة التقرير بما يشمل 
نتائج مؤشرات المبادرات والبرنامج 

مع مكتب البرنامج 
مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

تحديث التقرير بناء على مالحظات 
مكتب البرنامجمكتب اإلدارة االستراتيجية

المراجعة النهائية للتقرير ربع 
السنوي للبرنامج ضمن اجتماع 

مراجعة األداء للبرنامج
لجنة البرنامج

تحديث التقرير السنوي للبرنامج 
ومشاركة النسخة النهائية المعتمدة 
من قبل رئيس البرنامج مع مكتب 

اإلدارة االستراتيجية

مكتب البرنامج

يتم مشاركة الجدول الفعلي والتواريخ من قبل مركز أداء 1. ربع سنوي 

مشاركة البيانات مع 
مركز أداء

مشاركة البيانات مع مركز أداء

االنتهاء من التحقق من 
نتائج المخرجات والمعالم 

الرئيسية للمبادرات

االنتهاء من التحقق من 
نتائج مؤشرات البرنامج

مشاركة التقرير 
مع مكتب اإلدارة 

االستراتيجية

استالم 
مالحظات 

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

مشاركة التقرير 
المعتمد من رئيس 

البرنامج

اجتماع 
لجنة 

البرنامج 
للمراجعة1

إعداد التقرير
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4.1.3 - إعداد التقارير - التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية

النموذج $

نموذج التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية - قيد التنفيذ الكامل 

  PM02 النموذج

نموذج التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية - 

قيد التنفيذ الكامل

نموذج التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية - البرامج التي لم يبدأ تنفيذها بالكامل -

   PM03 النموذج

نموذج التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية

 - غير الخاضع للتنفيذ الكامل -

 سيتم إتاحة النماذج للبرامج على منصة الرؤية

4.1 آليات متابعة األداء
4.1.3 - إعداد التقارير - التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية

خارطة اإلجراء   $

 

مشاركة النسخة 
األولية للتقارير مع 

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية لمراجعتها 

وبموافقة رئيس 
البرنامج

مراجعة التقرير ربع 
السنوي لبرنامج 

تحقيق الرؤية وتقديم 
المالحظات

تحديث التقرير وأخذ 
موافقة رئيس البرنامج 

لمشاركته مع لجنة 
البرنامج

توفير المدخالت على النحو المطلوب

توفير المدخالت على 
النحو المطلوب

توفير بيانات الميزانية 
واستخدامها

المشاركة في اجتماع 
المراجعة وتقديم 

المرئيات

إعادة تحديث البيانات 
على المنصة

إشعار مركز أداء

تحديد المخاطر على 
مستوى البرنامج 
وطلبات الدعم 
وطلبات التغيير

استخراج بيانات 
الميزانية واستخدامها

التحقق من تواؤم 
البيانات المستخرجة 
من منصة أداء مع 

بيانات المتابعة 
الفعلية على مبادرات 

البرنامج

تحديد التقدم في 
تحقيق مؤشرات 

البرنامج خالل الربع 
سنوي

استخراج بيانات األداء 
الخاصة بمبادرات 

برنامج تحقيق الرؤية

توحيد البيانات 
المجمعة والتحقق من 
توافقها لما ورد من 

مركز أداء وفريق العمل 
الدائم والجهات 

الداعمة

مركز أداء

الجهات 
الداعمة

 فريق 
العمل 
الدائم

مكتب 
البرنامج

رئيس 
البرنامج 

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

مكتب 
البرنامج

أ

جمع البيانات 
والتحقق من 

صحتها

مراجعة األداء

منصة أداء

منصة اعتماد

التقدم المحرز في تحقيق المعالم 
الرئيسية للمبادرات، ومخرجات 
المبادرات، والمخاطر المسجلة، 
وعقبات التنفيذ وصرف ميزانية 
المبادرات

أ

يوجد تعارض؟

نعم

ال

4.1 آليات متابعة األداء
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4.1.4 - مراجعة األداء

يتــم عقــد اجتماعــات لمراجعــة األداء علــى مســتوى البرنامــج بشــكل ربــع ســنوي، إلــى جانــب عقــد اجتماعــات للمراجعــة االســتراتيجية علــى مســتوى اللجنــة 
االســتراتيجية بمعــدل اجتماعيــن ســنويًا لــكل برنامــج

اجتماعات المراجعة االستراتيجيةاجتماعات المراجعةاجتماعات مراجعة األداء 

لمناقشــة  البرنامــج  لجنــة  مســتوى  علــى  األداء  مراجعــة 
التقريــر الربعــي وتقييــم التقــدم العــام فــي تحقيــق األهــداف 
االســتراتيجية للبرنامــج، وتقــدم المبــادرات واســتخدام الميزانيــة

 

اللجنــة  مســتوى  علــى  برنامــج  لــكل  األداء  مراجعــة 
والتقــدم  للبرنامــج،  العــام  األداء  لمناقشــة  االســتراتيجية 
فــي تنفيــذ المبــادرات المحوريــة، والحصــول علــى التوجيــه 

الحاجــة عنــد  المســار  وتصحيــح  االســتراتيجي 

بشكل ربع سنوي
للجنــة  اجتمــاع  كل  ضمــن  البرامــج  ألحــد  واحــدة  مراجعــة 
برنامــج  لــكل  ســنويًا  اجتماعيــن  وبمعــدل  االســتراتيجية 

رؤيــة تحقيــق 

لجنة البرنامج $
مكتب البرنامج $
مكتب اإلدارة االستراتيجية $
مكاتب تحقيق الرؤية لدى الجهات $
مركز أداء، وفريق العمل الدائم، والجهات الداعمة – حسب  $

الحاجة

أعضاء اللجنة االستراتيجية $

لجنة البرنامج $

مكتب اإلدارة االستراتيجية $

مكتب البرنامج $

 - اجتماعات مراجعة األداء 
ً
أوال

بطاقة اإلجراء $

وصف اإلجراء
إجراء اجتماعات ربع سنوية لمراجعة أداء برنامج تحقيق الرؤية على مستوى لجنة  البرنامج لمناقشة التقرير الربعي وتقييم التقدم العام في  $

تحقيق األهداف االستراتيجية للبرنامج، وتقدم المبادرات واستخدام الميزانية

مكتب البرنامجمالك اإلجراء

المدخالت

التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية $

المخرجات

القرارات واإلجراءات $

تحديث بيانات سجل اإلجراءات التصحيحية $

أصحاب المصلحة

لجنة البرنامج $

مكتب اإلدارة االستراتيجية $

مكاتب تحقيق الرؤية لدى الجهات $

مركز أداء، وفريق العمل الدائم، والجهات الداعمة – بناء  $
على الحاجة

النماذج ذات
 الصلة

نموذج أجندة االجتماع $

نموذج محاضر االجتماع $

سجل اإلجراءات التصحيحية $

4.1 آليات متابعة األداء
4.1.3 - إعداد التقارير - التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية

النموذج $

يتعيــن علــى لجنــة البرنامــج المتابعــة بشــكل مســتمر علــى التقــدم فــي مبــادرات البرنامــج، ويوصــى بمراجعــة داخليــة شــهرية علــى األقــل مــن قبــل لجنــة 
م  البرنامــج. وقــد تــم تطويــر نمــاذج استرشــادية »غيــر ملزمــة« للتقاريــر الشــهرية للبرامــج،  مــع العلــم بأنــه ال يترتــب علــى ذلــك إصــدار تقريــر شــهري ُيســلَّ

لمكتــب اإلدارة االســتراتيجية أو أي جهــات خارجيــة.

نموذج التقرير الشهري لبرنامج تحقيق الرؤية - قيد التنفيذ الكامل -

  PM04 النموذج

نموذج التقرير الشهري لبرنامج تحقيق الرؤية - 

قيد التنفيذ الكامل

نموذج التقرير الشهري لبرنامج تحقيق الرؤية - البرامج التي لم يبدأ تنفيذها بالكامل -

    PM05 النموذج

نموذج التقرير الشهري لبرنامج تحقيق الرؤية 

غير الخاضع للتنفيذ الكامل 

 سيتم إتاحة النماذج للبرامج على منصة الرؤية

غير ملزم

واسترشادي

غير ملزم

واسترشادي

4.1 آليات متابعة األداء
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 -  اجتماعات المراجعة االستراتيجية 
ً
ثانيا

بطاقة اإلجراء $

وصف اإلجراء
إجراء اجتماع مراجعة واحدة ألحد البرامج ضمن كل اجتماع للجنة االستراتيجية وبمعدل اجتماعين سنويًا لكل برنامج، لمناقشة األداء العام  $

للبرنامج، والتقدم في تنفيذ المبادرات المحورية، والحصول على التوجيه االستراتيجي 

مكتب اإلدارة االستراتيجية بالتنسيق مع مكتب البرنامجمالك اإلجراء

المدخالت

التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية $

العرض المرئي للجنة االستراتيجية )يشمل بشكل  $
أساسي اإلنجازات الرئيسية واألثر، الجوانب 

االستراتيجية للبرنامج، األداء في تنفيذ المبادرات 
المحورية، القرارات وجوانب الدعم المطلوبة(

المخرجات

القرارات واإلجراءات $

تحديث بيانات سجل اإلجراءات التصحيحية $

أصحاب المصلحة
أعضاء اللجنة االستراتيجية $

 لجنة البرنامج $

مكتب البرنامج $

النماذج ذات
 الصلة

نموذج أجندة االجتماع $

نموذج محاضر االجتماع $

سجل اإلجراءات التصحيحية $

المبادئ التوجيهية الرئيسية $

تدعم المراجعة االستراتيجية عملية تقييم األداء واتخاذ القرارات المطلوبة ضمن المجاالت التالية:

تقييم المبادرات المحوريةالشؤون االستراتيجية للبرامج

مــا هــو الســياق الحالــي ومجــاالت التركيــز فــي تنفيــذ البرامــج؟ )علــى  $
ســبيل المثــال: أبــرز التغييــرات منــذ اعتمــاد خطــة التنفيــذ(

ما هو تأثير أنماط االقتصاد الكلي على البرنامج؟ $

ماهي أبرز التداخالت واالعتماديات وتأثير البرامج األخرى؟  $

المتطلبــات  $ هــي  ومــا  المســار؟  لتغيير/تصحيــح  حاجــة  هنالــك  هــل 
لذلك؟ ئيســية  لر ا

ــة االســتراتيجية أو مجلــس  $ هــل هنالــك حاجــة إلصــدار قــرارات مــن اللجن
ــة لدعــم التوجــه االســتراتيجي للبرنامــج؟ ــة والتنمي الشــؤون االقتصادي

ما هي المبادرات المحورية التي تدعم تحقيق أهداف البرنامج؟ $

هل تسير المبادرات المحورية على المسار المتوقع لتحقيق مستهدفاتها؟ $

ــال ال  $ ــات العامــة؟ فــي ح ــة مــع االحتياج هــل تتوافــق الحلول/السياســات المقترح
ــره؟ ــذي يمكــن تغيي تتوافــق، مــا ال

ما هي التحديات التي تواجه تنفيذ المبادرات المحورية وما األسباب الكامنة؟ $

مــا هــي اإلجــــــراءات التصحيحــــية الموضـــــوعة للتعــــــامل مــع التحديــــــــات ومــا  $
مــــدى كفــــــايتها؟

هــل هنــاك حاجــة إلصــدار قــرارات مــن اللجنــة االســتراتيجية أو مجلــس الشــؤون  $
االقتصاديــة والتنميــة لدعــم المبــادرات المحوريــة؟

4.1 آليات متابعة األداء
المبادئ التوجيهية الرئيسية $

تقوم لجنة البرنامج بإجراء مراجعة ربع سنوية لمناقشة التقرير ربع السنوي للبرنامج

يقود رئيس البرنامج اجتماعات مراجعة األداء لبرنامج تحقيق الرؤية  $
يتولى مكتب البرنامج مسؤولية التحضير لالجتماعات. وتشمل مهامه تطوير وتعميم أجندة االجتماع ودعوة الجهات ذات الصلة وتعميم التقارير على الحضور وإعداد  $

المحاضر والتحضير اللوجستي وغير ذلك.
يقوم مكتب اإلدارة االستراتيجية بالمشاركة باجتماعات المراجعة الربعية للجنة البرنامج، وتوفير المرئيات حسب الحاجة $
يعمل مكتب البرنامج على تحديث سجل اإلجراءات التصحيحية بعد االجتماع، وإخطار كافة الجهات المعنية بالقرارات الصادرة $
يكون مكتب البرنامج مسؤواًل عن مراقبة تنفيذ خطة العمل بالتنسيق مع مكاتب تحقيق الرؤية والجهات المعنية.  $
يعمل مكتب البرنامج على تحديث التقرير الربعي بناًء على محضر اجتماع المراجعة االستراتيجية ويسلم النسخة النهائية لرئيس البرنامج لالعتماد $
يشارك مكتب البرنامج النسخة المعتمدة من التقرير الربعي مع مكتب اإلدارة االستراتيجية. $

خارطة اإلجراء $

1. قد يتم دعوة جهات أخرى لحضور االجتماع حسب الحاجة، بناء على قرار من رئيس البرنامج

إعداد 
أجندة 

االجتماع

مشاركة 
أجندة 

االجتماع 
ومواضيع 
النقاش 

مع جميع 
الحضور

دعم لجنة البرنامج 
وتدوين المالحظات 

واالستنتاجات

إعداد 
محاضر 

االجتماعات 
وتقديمها 
إلى رئيس 

البرنامج

تحديد 
اإلجراءات 

التصحيحية 
وإبالغ جميع 

الجهات 
المعنية

رفع التقرير 
الربعي المعتمد 
من قبل رئيس 
البرنامج إلى 
مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

المشاركة في 
اجتماع المراجعة 
وتوفير المدخالت

قيادة االجتماع 
ومناقشة التوجهات

مراجعة 
أجندة 

االجتماع 
وبنود 
النقاش

مراجعة مالحظات 
االجتماعات 
واعتمادها

مناقشة األداء 
واالتفاق على مسار 
اإلجراءات والقرارات 

توفير المدخالت 
على النحو 
المطلوب

االنتهاء 
من 

التجهيزات 
اللوجسيتة 

لالجتماع

مشاركة 
أجندة 

االجتماع 
ومواضيع 
النقاش 

مع رئيس 
البرنامج

جهات أخرى¹

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

رئيس 
البرنامج

مكتب 
البرنامج

ألجنة البرنامج

ب

ب

خالل االجتماع ما بعد االجتماعتجهيزات ما قبل االجتماع

المعتمد؟مالحظات؟

ال

اإلجراءات 
التصحيحية

أ

نعم

نعم

4.1 آليات متابعة األداء
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 -  اجتماعات المراجعة االستراتيجية 
ً
ثانيا

سيتم إجراء مراجعة واحدة ألحد البرامج ضمن كل اجتماع للجنة االستراتيجية وبمعدل اجتماعين سنويًا لكل برنامج تحقيق رؤية

تنظيم ووتيرة االجتماعاألجندة المقترحة¹

األداء الحالي )10 دقائق(
اإلنجازات الرئيسية وأثر البرنامج $

الشؤون االستراتيجية للبرنامج )40 دقيقة(
الموضوعات والشؤون االستراتيجية $
المناقشة واألسئلة واألجوبة $

تقييم وضع المبادرات المحورية )60 دقيقة(
مناقشة بعض المبادرات والجوانب المحورية )2	3 مبادرات(  $
المناقشة واألسئلة واألجوبة $

المناقشات والخطوات الالحقة )10 دقائق(
القرارات المطلوبة وتوزيع المسؤوليات والجدول الزمني للخطوات الالحقة $

الكيفية
مراجعة واحدة خالل كل اجتماع للجنة االستراتيجية $
عرض مرئي مع فقرة لألسئلة واألجوبة $
~ساعتان لكل برنامج $

الحضور
أعضاء اللجنة االستراتيجية $
رئيس لجنة البرنامج $
مكتب اإلدارة االستراتيجية $
مكتب البرنامج $

الوتيرة
مرتين في السنة لكل برنامج $

1. يتم تعديل األجندة المقترحة بناء على حالة وطبيعة كل برنامج

 اإلعداد للمراجعة

أنشطة 
مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

 إجراء مناقشات مرحلة البدء
للمواءمة والتنسيق

إجراء مراجعة 
استراتيجية في لجنة 

البرنامج

إجراء مراجعة 
استراتيجية في اللجنة 

االستراتيجية

$ تحديـــــــــــــد الجـــــــــــوانب 
االســـتراتيجية الرئيســـية 
والمبادرات التي ســـيتم 

مراجعتها 
$ تقديـــم منظـــور خارجـــي 

ومحايد

$ مناقشـــة تقريـــر المكتب 
والمتطلبات الرئيسية

$ تحديد الخطوات الالحقة

$ مناقشة مكتب برنامج 
تحقيق الرؤية 

$ التحقق من دقة الحلول  
المقترحة 

$ حضــــــــــور المراجعـــــــــة 
عـــــلى  االستــــــــراتيجية 

مستوى لجنة البرنامج
$ االتفـــــــــــــــــــــاق عــــــلى 
الرئيســـية  الموضوعات 
والمبـــادرات المحـــــورية  
التي سيتم طرحها خالل 
اجتمــــــــــــــاع اللجـــــــــــنة 

االستراتيجية

أنشطة 
مكتب برنامج 
تحقيق الرؤية

$ اقتـــراح أيـــة موضوعـــات 
إضافيـــة ليتـــم إضافتها 

حسب  الحاجة

$ تحليل األســـباب الجذرية 
للتحديات

$ تحديـــد الحلول المقترحة 
التصحيحية   واإلجـــراءات 

الالزمة
$ جمع البيانات الداعمة

$ إعـــداد العرض التقديمي 
لمراجعته من جانب لجنة 

البرنامج
لجنـــة   علـــى  العـــرض   $

البرنامج

$ إعـــداد تقريـــر بتقييـــم 
المكـــــــــــتب للجـــــــنة 

االستراتيجية

$ إعداد العرض التقديمي 
للجنة االستراتيجية

$ العـــرض علـــى اللجنـــة  
االستراتيجية

المخرجات 
الرئيسية

ملخص مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

العرض التقديمي ورشة (ورش) العمل
للجنة البرنامج

العرض التقديمي 
للجنة االستراتيجية

أسبوعان4 أسابيع

4.1 آليات متابعة األداء
 -  اجتماعات المراجعة االستراتيجية 

ً
ثانيا

وال تعتبر المراجعة االستراتيجية..تعتبر المراجعة االستراتيجية.. 

.. إجراء تخطيط روتيني لمراجعة وتحسين خطة تنفيذ البرامج.. نقاشًا للشؤون االستراتيجية لتصحيح مسارات برامج تحقيق الرؤية

.. قناة لرفع الشكاوى حول الميزانيات واإلجراءات المتبعة.. تقييمًا لوضع المبادرات المحورية واألثر المرجو منها

.. قنــاة تواصــل ُتمّكــن البرامــج مــن أخــذ توجيهــات مــن اللجنــة االســتراتيجية 
علــى مســتوى المبــادرات المحوريــة

.. مراجعة ربعية/سنوية لمؤشرات البرامج

.. أداة للتدخل لتعديل مسار المبادرات.. أداة لتحديد المبادرات التي تتطلب تدخل لدعم التنفيذ

يقوم مكتب اإلدارة االستراتيجية بتحديد المواضيع المطروحة في المراجعة االستراتيجية ودعم البرامج في تحضير التقارير

فريق
العمل المشترك

مكاتب البرامج ومكاتب تحقيق الرؤية مكتب اإلدارة االستراتيجية
في الجهات

$ تقييم الجوانب االســـتراتيجية والمبادرات 
المطروحـــة للمراجعة من منظـــور خارجي 

ومحايد

$ مراجعـــة محتـــوى المراجعة االســـتراتيجية 
وتقديم المرئيات لمكتب البرنامج

$ اقتـــراح مواضيع ومبادرات إضافية 
للمراجعة

$ المراجعـــة وتحضير العـــرض للجنة 
االستراتيجية

$ توفير البيانات والوثائق الداعمة

4.1 آليات متابعة األداء
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 آليات متابعة األداء

4.1.5 اإلجراءات التصحيحية

بطاقة اإلجراء $

وصف اإلجراء
متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المعتمدة خالل اجتماعات مراجعة األداء واجتماعات المراجعة االستراتيجية وتقديم الدعم للتأكد من  $

استكمالها 

مكتب البرنامجمالك اإلجراء

المدخالت

اإلجراءات التصحيحية المعتمدة من لجنة البرنامج  $
خالل اجتماعات مراجعة األداء

اإلجراءات التصحيحية المعتمدة من اللجنة  $
االستراتيجية خالل اجتماعات المراجعة 

االستراتيجية
المخرجات

نتائج متابعة واستكمال اإلجراءات  $
التصحيحية

أصحاب المصلحة

اللجنة االستراتيجية $

لجنة البرنامج $

مكتب اإلدارة االستراتيجية $

الجهات التنفيذية/مكاتب تحقيق الرؤية لدى الجهات $

مركز أداء، وفريق العمل الدائم، والجهات الداعمة –  $
حسب الحاجة

النماذج ذات
 الصلة

سجل اإلجراءات التصحيحية $

المبادئ التوجيهية الرئيسية $

متابعة ودعم التنفيذتنفيذ اإلجراءات التصحيحيةتحديث سجل اإلجراءاتاجتماعات المراجعة
 تحديث حالة التنفيذ وإحاطة

الجهات المعنية

يتم اعتماد اإلجراءات 
التصحيحية ضمن اجتماعات 

مراجعة األداء من قبل 
لجنة البرنامج أو بناء على 

توصيات اللجنة االستراتيجية 
خالل اجتماعات المراجعة 

االستراتيجية

يقوم مكتب البرنامج بتحديث 
سجل اإلجراءات التصحيحية 

فور اعتمادها وإخطار الجهات 
التنفيذية المالكة لإجراءات 

لبدء التنفيذ

تلتزم الجهات التنفيذية بتنفيذ 
اإلجراءات التصحيحية وتحقيق 
النتائج المرجوة تحت إشراف 
مكتب البرنامج، وقد تتطلب 

بعض اإلجراءات تعاون بين أكثر 
من جهة تنفيذية

يتابع مكتب البرنامج تنفيذ 
اإلجراءات التصحيحية بشكل 
مستمر ويتدخل للدعم عند 
الحاجة، كما يقوم مكتب 

اإلدارة االستراتيجية بالمتابعة 
مع مكتب البرنامج على تنفيذ 

اإلجراءات التصحيحية المعتمدة 
خالل اجتماعات المراجعة 

االستراتيجية 

يقوم مكتب البرنامج بتقديم 
ملخص حول حالة اإلجراءات 

التصحيحية والتقدم في تحقيق 
النتائج ضمن تقارير األداء 

الدورية وإطالع لجنة البرنامج 
ومكتب اإلدارة االستراتيجية¹ 

بإنجازها وحالتها

1. يتم إطالع مكتب اإلدارة االستراتيجية حول حالة اإلجراءات التصحيحية التي تم تحديدها خالل اجتماعات المراجعة االستراتيجية

4.1
خارطة اإلجراء  $

إعداد ملخص 
حول الجوانب 
االستراتيجية 

الرئيسية 
والمبادرات 
التي سيتم 
طرحها خالل 

االجتماع

تقديم الدعم 
لرئيس البرنامج 
وتقديم البيانات 

والمعلومات 
الالزمة

إدارة االجتماع  
وتقديم العرض 

المرئي

تحديد التوجهات 
والقرارات

مناقشة 
الموضوعات التي 

سيتم طرحها 
والمتطلبات 

الرئيسية
وتحديد الخطوات 

الالحقة

إجراء التحليل 
الالزم وجمع 

البيانات 
وإعداد النسخة 

األولية من 
العرض 
التقديمي

تحديث 
العرض 

التقديمي 
واإلعداد 
الجتماع 

لجنة 
البرنامج

إدارة االجتماع  
وتقديم البيانات 

والمعلومات 
الالزمة

تحديد التوجهات 
والموضوعات 
الرئيسية التي 
سيتم طرحها 
خالل اجتماع 

المراجعة 
االستراتيجية

حضور المراجعة 
االستراتيجية على 

مستوى لجنة 
البرنامج وتقديم 

المرئيات

اقتراح أي 
موضوعات إضافية 
ليتم إضافتها حسب 

الحاجة وتحديد 
الخطوات الالحقة

عقد ورش 
عمل 

لمراجعة 
العرض 

التقديمي 
من منظور 

خارجي 
ومحايد 

والتحقق من 
دقة الحلول 
المقترحة 

تشكيل فريق 
عمل مشترك 

للتجهيز 
للمراجعة 

االستراتيجية

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

لجنة البرنامج
 

مكتب البرنامج 
المعني

مكتب البرنامج 
المعني

رئيس لجنة 
البرنامج

اللجنة 
االستراتيجية

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

أ

خالل اجتماع لجنة البرنامج تجهيزات ما قبل االجتماع

خالل اجتماع المراجعة االستراتيجية

مشاركة العرض 
التقديمي وكافة 

البيانات المطلوبة 
لمكتب اإلدارة 

االستراتيجية

اإلعداد الجتماع 
اللجنة 

االستراتيجية

مالحظات؟

تقديم الدعم للجنة 
االستراتيجية في 
تقييم العرض 
وتوفير المرئيات

إعداد محاضر 
االجتماعات وتحديد 

اإلجراءات 
التصحيحية وإخطار 

جميع الجهات 
المعنية

اإلجراءات 
التصحيحية

تحديث العرض 
التقديمي بناء 

على التوجيهات 
خالل اجتماع 
لجنة البرنامج

مراجعة العرض 
التقديمي 
والتأكد من 
عدم وجود 
مالحظات

ال

نعم

أ
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 حصر المعوقات والتصعيد

تشمل جهود التدخل والتصعيد اإلجراءات الرئيسية التالية: 

اإلجراء
استالم وحصر تحديد التحديات

وتصنيف التحديات  
   اإلغالق ورفع التنفيذ والمعالجة

التقارير
التواصل    

المسؤولية
مكتب تحقيق الرؤية 

)مستوى الجهة(/ مكتب 
البرنامج )مستوى البرنامج(

مكتب البرنامج بالتعاون مع مكتب البرنامج
مكتب البرنامجمكتب البرنامجمكاتب تحقيق الرؤية

/مكتب تحقيق الرؤية

األنشطة 
الرئيسية

مكتب تحقيق الرؤية:
تحري ورصد التحديات  $

على مستوى الجهة

تسجيل التحديات وإجراء  $
التقييم األولي ألثرها 

على التنفيذ

وضع حلول  $
فورية سريعة

أخذ موافقة الوزير/ $
رئيس الجهة إلشراك 

مكتب البرنامج – فيما 
يتطلب ذلك

مكتب البرنامج: 
رصد التحديات على  $

مستوى البرنامج 
وتوثيقها للدراسة 

استالم وجمع التحديات  $
الواردة من مكاتب 
تحقيق الرؤية ذات 

العالقة 

تحليل التحديات  $
وتصنيفها بحسب 
أثرها على تحقيق 

النتائج وتحديد ما يلزمه 
بيانات إضافية

تصميم الحلول  $
المالئمة لكل فئة 

من التحديات

تحديث تفاصيل  $
التحديات في 

سجل التحديات

تنفيذ الحلول المتفق  $
عليها  بإشراف وتعاون 

بين مكتب البرنامج 
ومكاتب تحقيق الرؤية 

المعنية 

إعادة تقييم التحديات  $

تحديد التحديات  $
العالقة والتي تتطلب 

تدخل من أصحاب 
القرار ليتم تصعيدها 

لمركز الحكومة

التصعيد  $

تتبع استكمال تنفيذ  $
اإلجراءات التصحيحية

تغيير حالة التحدي  $
إلى »مغلق« في 

السجالت التي ورد فيها 
وذلك عند استكمال 

اإلجراء التصحيحي 

رفع التقارير للجنة  $
البرنامج بتفاصيل 

التحدي والحلول 
الموضوعة وما آل إليه 

تلخيص األثر الناتج  $
على التنفيذ

إشعار كافة  $
الجهات المعنية 
بإغالق التحدي.

مشاركة الدروس  $
المستفادة مع 

الجهات التنفيذية 
والبرامج األخرى

تدريب فرق عمل  $
المبادرات على 

الحلول الموضوعة 
واألدوات 

التي تم تبنيها 
وأساليب التنفيذ

المخرجات

تحديث سجل التحديات  $
على  مستوى الجهة

طلب التدخل من  $
مكتب البرنامج

قائمة التحديات على  $
مستوى البرنامج

تحديث سجل التحديات  $
على  مستوى البرنامج 

قائمة التحديات  $
والحلول  المختارة

طلب بيانات إضافية  $
من مكتب تحقيق الرؤية  

– إن لزم

نتائج تنفيذ الحلول  $

تحديث سجل التحديات  $
على  مستوى 

البرنامج  والجهة

نموذج التصعيد $

تحديث سجل التصعيد $

تقرير للجنة البرنامج  $
يبين حالة التحديات 
الرئيسية من حيث 

نسب اإلنجاز والحلول 
المقترحة واألثر 

الناجم  عنها

إشعار الجهات  $
المعنية 

بإغالق  التحدي

تعميم الدروس  $
المستفادة 

وقصص النجاح

التدريب  $
الالزم لضمان 
كفاءة  التنفيذ

12345

4.2  آليات متابعة األداء

4.1.5 اإلجراءات التصحيحية

خارطة اإلجراء $

1- قد يشمل على سبيل المثال: دعم تنسيقي بين الجهات التنفيذية أو لالستعانة بالجهات الداعمة فيما يقع ضمن اختصاصها حسب الحاجة

اللجنة 
االستراتيجية

مكتب البرامج

الجهات
التنفيذية

لجنة البرنامج

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

اجتماعات المراجعة 
االستراتيجية

اجتماعات مراجعة 
األداء

تحدبد وتوثيق 
اإلجراءات 
التصحيحية

تحديد 
مسؤوليات 

تنفيذ اإلجراءات 
التصحيحية 

وإخطار الجهات 
المعنية

التأكد من تنفيذ 
اإلجراءات 

التصحيحية 
والتدخل للدعم
1 عند الحاجة

التعاون في تنفيذ 
اإلجراءات 
التصحيحية

متابعة على 
تنفيذ اإلجراءات 

التصحيحية 
المحددة بناء 
على توصيات 

اللجنة 
االستراتيجية

جمع بيانات 
التقدم في 

تنفيذ اإلجراءات 
وإدراجها ضمن 
التقارير الدورية

استعراض النتائج 
ضمن اجتماعات 

المراجعة 
االستراتيجية واتخاذ 

القرارات الالزمة

استعراض النتائج 
ضمن اجتماعات 

مراجعة األداء 
واتخاذ القرارات 

الالزمة

تحديث سجل 
اإلجراءات 
وإغالق 

اإلجراءات 
المكتملة
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 حصر المعوقات والتصعيد

1. تحديد التحديات 

الفئات الرئيسية للتحديات التي تواجهها البرامج والجهات ضمن منظومة الرؤية $

الوصفالفئة

الشؤون المالية والمشتريات
تحديات مرتبطة باعتماد، وتخصيص، وصرف، وتوفر، وكفاية الموارد المالية المرصودة لتنفيذ 

المبادرة وفقًا للميزانية المعتمدة، مما قد يؤثر بشكل رئيسي على إتمام إجراءات التعاقد والشراء 
لتنفيذ المبادرة ضمن الجدول الزمني والميزانية المرصودة

تحديات مرتبطة بالتشريعات، والقواعد التنظيمية الساريةاألنظمة والتشريعات 

اختالف وجهات النظر
وجود تباين واختالف في وجهات النظر بين أصحاب المصلحة الرئيسيين مما قد يعطل اتخاذ القرارات 

النهائية وتنفيذ المبادرات ضمن الجدول الزمني المحدد

الموارد والقدرات
تحديات مرتبطة بتوفر الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على تنفيذ المبادرة، أو وجود تحديات تتطلب 

تعديالت في نموذج العمل ضمن الجهة للتمكن من إنجاز المبادرة

التعارضات  واالعتماديات على مستوى 
برامج تحقيق الرؤية

وجود تعارضات مع المبادرات المنفذة من قبل جهات أخرى، أو وجود اعتماديات قد
تعطل/ تؤخر سير عمل المبادرة

أي فئات أخرى مرتبطة بجوانب خاصة بالمبادرةأخرى

األدوات الداعمة في تحديد التحديات  $

قنوات تحديد 
التحديات

الوصفالنطاق
 مثال توضيحي 

ترخيص األندية الرياضية النسائية في المملكة

 التحقق من 
سلسلة التنفيذ

التنفيــذ  $مكتب البرنامج سلســلة  بتقييــم  البرنامــج  مكتــب  يقــوم 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  الســببية  العالقــات  لفهــم 
البرامــج  بيــن  المترابطــة  واألهــداف  بالمبــادرات 
والجهــات المختلفــة، وتحليــل مــدى التعقيــد فــي 
السلســلة، بمــا يدعــم فــي تحليــل األســباب الكامنــة 

التحديــات حــدوث  وراء 

يقــوم مكتــب البرنامــج بفهــم الصــورة الكليــة والمتطلبــات  $
تراخيــص  بإصــدار  المتعلقــة  التنفيــذ  لسلســة  الشــاملة 
األنديــة النســائية )بمــا يشــمل علــى ســبيل المثــال: تأهيــل 
العامــالت وتوظيفهــم، النظــر إلــى األنظمــة والتشــريعات، 
التوعيــة وبنــاء الثقافــة، بنــاء األنظمة اإللكترونيــة الممكنة، 
إلــخ( والتأكــد مــن ترابــط هــذه العناصــر ضمــن الخطــط 

والبرامــج المعــدة، وفعاليــة تنفيذهــا بشكل مســتمر

متابعة 
 االعتماديات 
بين المبادرات

مكتب البرنامج 
ومكتب تحقيق 

الرؤية

الرؤيــة  $ تحقيــق  ومكتــب  البرنامــج  مكتــب  قيــام 
والمعالــم  المبــادرات  بيــن  االعتماديــات  بتحديــد 
الرئيســية ضمــن المبــادرات والمتابعــة عليهــا بشــكل 
مســتمر وتقييــم أثــر التحديــات الحاليــة علــى اإلنجــاز 

العــام فــي تنفيــذ هــذه  المبــادرات

االعتماديــات  $ بفهــم  الرؤيــة  تحقيــق  مكتــب  يقــوم 
الرئيســية مــع مبــادرات/ برامــج/ جهــات أخــرى )علــى ســبيل 
المثال:،إيجــاد وظائــف قياســية معتمــدة للعامــالت فــي 
ــة(  ــة االجتماعي ــة النســائية مــن وزارة العمــل والتنمي األندي
. ويقــوم فــي حــال الحاجــة بعقــد اجتماعــات مشــتركة بيــن 
مــالك المبــادرات لضمــان تحقيــق المواءمــة ومناقشــة 

التحديــات المتعلقــة باعتمــاد هــذه الوظائــف

4.2  حصر المعوقات والتصعيد

لمحة عن اإلجراءات الرئيسية ضمن التدخل لحل التحديات

فرق عمل 
المبادرات

مكتب 
البرامج

مكتب 
تحقيق الرؤية 
في الجهة 
التنفيذية

التصعيد

تحليل التحديات 
وتسجيل 

تفاصيلها ووضع 
حلول فورية

تنفيذ اإلجراءات 
التصحيحية

أخذ موافقة 
الوزير/رئيس 
الجهة لطلب 
التدخل من 

مكتب البرنامج 
في التحديات 

التي لم يتم حلها

جمع التحديات 
المرصودة على 

مستوى البرنامج 
والتحضير 

للدراسة

حصر 
التحديات 
وتحليلها 

وتصنيفها 
حسب األثر 
على تحقيق 

النتائج 
وتسجيل 
تفاصيلها

التعاون 
واإلشراف على 

تنفيذ الحلول

تصميم حلول 
مالئمة 

للتحديات 
بالتعاون مع 

مكاتب تحقيق 
الرؤية

تحديث حالة 
التحدي في 

السجل

تعميم 
الدروس 

المستفادة 
وقصص 
النجاح 

واألدوات 
الفنية لتطبيق 

الحلول

إطالع لجنة 
البرنامج على 
أبرز  التحديات 
واإلجراءات 
الموضوعة 
ونتائج التنفيذ

عقد تدريب 
لفرق عمل 
المبادرات 
الحلول 

واألدوات 
المتبناة 
وأساليب 
التنفيذ 

التقدم في 
سير العمل

تحديات على 
مستوى 
البرنامج

تحديات 
تتطلب 
تدخل 
البرنامج

تم حل 
التحديات؟

استالم وحصر تحديد التحديات
وتصنيف التحديات

اإلغالق ورفع التنفيذ والمعالجة
التقارير

التواصل

نعم

ال
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 حصر المعوقات والتصعيد

2. استالم وحصر وتصنيف التحديات

يقوم مكتب البرنامج باستالم التحديات وتوثيقها ضمن سجل التحديات $

 

يقوم مكتب البرنامج بتصنيف التحديات، والعمل على تصميم الحلول المناسبة للتعامل معها  $

الرمز الخاص بالتحدي
)رمز المبادرة، 

رمز الجهة، الرقم 
التسلسلي للتحدي(

وصف دقيق حول التحدي 
واألسباب والدوافع 

المرتبطة به 

الحلول المقترحة التي سيتم منخفض، متوسط، مرتفع
تنفيذها لتجاوز التحدي

التاريخ المستهدف لالنتهاء 
من تنفيذ اإلجراء التصحيحي

مغلق/ مفتوح

شؤون المالية والمشتريات، 
األنظمة والتشريعات، 
اختالف وجهات النظر، 

الموارد والقدرات، 
التعارضات  واالعتماديات 
على مستوى برامج تحقيق 

الرؤية، غير ذلك.

رمز واسم المبادرة 
المرتبطة بالتحدي 
)يمكن إدخال أكثر 

من مبادرة في حال 
الحاجة(

تحديد أبرز الجوانب/ 
المجاالت التي 

سيؤثر بها التحدي 
بما يشمل )الفترة 
الزمنية/الميزانية/

الجودة(

اسم الشخص 
المعني بتنفيذ اإلجراء 

التصحيحي

ملخص اإلجراءات 
التي تم تنفيذها فيما 

يتعلق بالتحدي

نموذج PM07 - نموذج سجل التحديات

تصنيف رمز التحدي
التحدي

المبادرة الوصف
المتأثر 
تنفيذها

نطاق ونوع التأثير
التأثير

اإلجراءات 
التصحيحية
الموضوعة

التاريخ صاحب اإلجراء
المتوقع 

إلكمال اإلجراء

اإلجراءات 
المتخذة حتى 

تاريخه

حالة التحدي

تصنيف التحديات حسب األولوية االستراتيجية واألثر

ستراتيجية
األولوية اال

أولوية استراتيجية مرتفعة

أولوية استراتيجية متوسطة

أولوية استراتيجية منخفضة

طبيعة التدخل والدعم

مـرتـفـعمـتــوســطمـحــــدود

األثـــر

تصميم الحلول

التسهيل والدعم

المراقبة والمتابعة

4.2  حصر المعوقات والتصعيد

قنوات تحديد 
التحديات

الوصفالنطاق
 مثال توضيحي 

ترخيص األندية الرياضية النسائية في المملكة

مكتب تحقيق الزيارات الميدانية
الرؤية

 قيــام مكتــب تحقيــق الرؤيــة بزيــارة فريــق العمــل  $
والمســؤولين عــن المبــادرات مــن أجــل التحقــق مــن 
ســير العمــل ميدانيــًا، والتحقــق مــن صحــة البيانــات، 

وتقييــم التحديــات بشــكل مباشــر

 يقــوم موظفــو مكتــب تحقيــق الرؤية في حــال الحاجة بزيارة  $
األنديــة الحاليــة فــي المملكــة، والتفاعــل مــع مندوبيهــا 
بشــكل مســتمر مــن خــالل اجتماعــات وورش عمــل والنظــر 
الفعليــة، ومتابعــة مــدى  المتطلبــات واالحتياجــات  إلــى 

ــات وشــروط الترخيص ــة بمتطلب ــزام هــذه األندي الت

 تقارير المتابعة 
على اإلنجاز

مكتب البرنامج 
ومكتب تحقيق 

الرؤية

 قيــام مكتــب تحقيــق الرؤيــة بالمتابعــة علــى اإلنجــاز  $
األداء  ومؤشــرات  للمبــادرات  الرئيســية  والمعالــم 
وفهــم  التحديــات  وتحديــد  الجهــة،  مســتوى  علــى 
دوافــع ومحــركات األداء – وإطــالع مكتــب البرنامــج 

على تفاصيلهــا

 قيــام مكتــب البرنامــج بمراجعــة التقاريــر الشــهرية  $
مكتــب  قبــل  مــن  والمرفوعــة  للجهــة  والربعيــة 
تحقيــق الرؤيــة وتقييــم األداء، والتحديــات الرئيســية 

األداء للبرنامــج مســتوى  علــى  وتأثيرهــا 

قيــام الجهــة/ مكتــب تحقيــق الرؤيــة بتتبــع عــدد األنديــة  $
الرياضيــة النســائية التــي تــم ترخيصهــا، مقارنــًة بالحالــة 
الدوريــة  التقاريــر  خــالل  مــن  للمبــادرة،  المســتهدفة 
تعيــق  قــد  التــي  الرئيســية  التحديــات  علــى  والوقــوف 
تحقيــق هــذه المســتهدفات  وضــم أي تفــاوت مرصــود 
لمكتب البرنامــج  الجهــة  ترفعهــا  التــي  التقاريــر  ضمــن 

يرصــد مكتــب البرنامــج أي تأخيــر فــي المبــادرة مــن خــالل  $
التقاريــر  ضمــن  األنديــة  لترخيــص  األداء  نتائــج  مراجعــة 
فــي  الرؤيــة  تحقيــق  مكتــب  مــن  المرفوعــة  الدوريــة 

يــة  لتنفيذ ا لجهة  ا

اجتماعات 
المتابعة مع 

مالك األهداف 
والمبادرات وفرق 

العمل

مكتب البرنامج 
ومكتب تحقيق 

الرؤية

 قيــام مكتــب تحقيــق الرؤيــة بعقــد اجتماعــات دوريــة  $
مــع فــرق العمــل ومــالك المبــادرات لمناقشــة األداء 
عمــل  خطــة  وتحديــد  التنفيــذ  تحديــات  ومناقشــة 

للتعامــل مــع هذه التحديــات

ــة مــع  $ ــام مكتــب البرنامــج بعقــد اجتماعــات دوري  قي
ــادرات فــي حــال الحاجــة مــالك األهــداف والمب

 فــي حــال لــم يتــم تحقيــق المســتهدفات الخاصــة بعــدد  $
األنديــة الملتزمــة بشــروط الســالمة العامــة يتــم مناقشــة 
الرئيســية  األداء  محــركات  وتحديــد  الرئيســية  األســباب 

الحلول األوليــة ومناقشــة 

المراجعات 
االستراتيجية على 
مستوى البرنامج 

واألهداف 
والجهات

مكتب البرنامج 
ومكتب تحقيق 

الرؤية

 إجــراء مكتــب تحقيــق الرؤيــة عمليــات مراجعــة داخليــة  $
ــادرات  ــى األقــل” بمشــاركة مــالك المب شــهرية “عل
واألهــداف، والجهــات المنفــذة، وأي جهــات أخــرى 
اإلنجــاز  علــى  المتابعــة  أجــل  مــن  الحاجــة  حســب 

والوقــوف علــى التقــدم المحــرز والمعوقــات

 إجــراء مكتــب البرنامــج عمليــات مراجعــة ربــع ســنوية  $
أجــل  مــن  العالقــة  ذات  الرئيســية  الجهــات  مــع 
الوقــوف علــى التقــدم المحــرز والتحديــات الرئيســية 

فيمــا يتعلــق بأهــداف ومبــادرات البرنامــج

المحــرز  $ والتقــدم  الحالــة  الرؤيــة  تحقيــق  مكتــب   يقيــم 
شــهرية  مراجعــة  فــي  الرئيســية  للمراحــل  واإلنجــاز 

قــل أل ا على 

المحــرز  $ التقــدم  بمتابعــة  الحالــة  البرنامــج   يقــوم مكتــب 
مراجعــة  فــي  االســتراتيجية  المؤشــرات  مســتوى  علــى 

ربع ســنوية

ــة النســائية  ــة الرياضي ــص األندي ــر إصــدار تراخي ــال: تأثي  )مث
ــي الرياضــة( ــة ف ــى نســب المشــاركة المجتمعي عل
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 حصر المعوقات والتصعيد

عينة من األدوات الداعمة في تصميم الحلول $

مثال حول مجال التطبيقالوصفالنطاقاآللية

التحليل الجذري 
وإيجاد الحلول

مكتب البرنامج 
ومكتب 

تحقيق  الرؤية 

تشــكيل فريــق عمــل مشــترك بيــن مالــك المبــادرة  $
ومكتــب  الرؤيــة  تحقيــق  ومكتــب  العمــل  وفريــق 
ــول  ــاد الحل ــوق، وإيج ــل المع البرنامــج لدراســة وتحلي

لتجــاوزه.

نــوع  $ للتحليــل، بحســب  أدوات  عــدة  يتــم اســتخدام 
ســبيل  علــى  تشــمل  والتــي  المعــوق،  التحــدي/ 
الجــذري  الســبب  تحليــل  الحصــر:  وليــس  المثــال 
التحديــات  حــل  وأداة   ،Root Cause Analysis
 Issue	Based Problem المبنيــة علــى الفرضيــات

وغيرهــا.  ،Solving

يتــم تصميــم الحلــول، والعمــل علــى تنفيذهــا مــن  $
إطــالع مكتــب  المشــتركة، مــع  العمــل  فــرق  قبــل 
اإلدارة االســتراتيجية حــول التقــدم فــي ســير العمــل 
بشــكل مســتمر. كمــا أنــه قــد يشــارك مكتــب اإلدارة 
االســتراتيجية ضمــن فــرق العمــل فــي حــال الحاجــة 

محوريــة/  $ )مبــادرات  اســتراتيجية  أولويــة  ذات  مبــادرات 
ذات أســبقية/ مكاســب ســريعة( تواجــه تحديــات ذات أثــر 

إلــى  مرتفــع متوســط 

المبــادرات ذات األولويــة العاليــة ذات أوجــه اعتمــاد متبــادل  $
مــع خطــة / مبــادرات برامــج أخــرى، وتواجــه تحديــات ذات 

أثــر مرتفــع

طلب الدعم 
من الوحدات 

المساندة 
والجهات المعنية

مكتب 
البرنامج 
ومكتب 

تحقيق الرؤية 
ومكتب 
اإلدارة 

االستراتيجية 

يشــارك مكتــب البرنامــج/ مكتــب اإلدارة االســتراتيجية  $
بفعاليــة فــي العمليــات اليوميــة للمبــادرات، ويتــم 
إجــراء تحليــل للمشــكالت واألســباب الجذريــة، وتحديــد 

األولويــات، وتصميــم الحلــول

يقــوم مكتــب اإلدارة االســتراتيجية بتوفيــر مرئيــات  $
مبنيــة علــى رؤيــة شــمولية لبرامــج تحقيــق الرؤيــة، 
كمــا قــد يســاهم فــي بنــاء القــدرات الالزمــة، فــي حــال 

افتقــار الجهــة إلــى القــدرات أو النضــج

يســاعد مكتــب البرنامــج/ مكتــب اإلدارة االســتراتيجية  $
الجهــات باالســتفادة مــن مــوارد إضافيــة، بمــا قــد 
ــن فــي حــال الحاجــة  ــراء المختصي يشــمل مجموعــة الخب

قــد يتــم االســتعانة بالجهــات الداعمــة حســب مجــال  $
ــا اختصاصه

محوريــة/  $ )مبــادرات  اســتراتيجية  أولويــة  ذات  مبــادرات 
ذات أســبقية/ مكاســب ســريعة( تواجــه تحديــات ذات أثــر 

إلى مرتفــع  متوســط 

المبــادرات ذات األولويــة العاليــة ذات أوجــه اعتمــاد متبــادل  $
مــع خطــة / مبــادرات برامــج أخــرى، وتواجــه تحديــات ذات 

أثــر مرتفــع

4.2  حصر المعوقات والتصعيد

3. التنفيذ والمعالجة

تتركز بعض اإلجراءات التصحيحية على المراقبة والمتابعة $

مثال حول مجال التطبيق الوصفالنطاقاآللية

اجتماعات المتابعة 
وحل المخاطر 
والتحديات مع 
مالك األهداف 

والمبادرات وفرق 
العمل

مكتب البرنامج 
ومكتب 

تحقيق الرؤية 

التحديــات علــى قائمــة المراقبــة مــن قبــل  $  وضــع 
مكتــب البرنامــج ومكتــب تحقيــق الرؤيــة، مــع تكثيــف 

ــرة والنطــاق ــث الوتي ــة مــن حي المراقب

المخاطــر  $ حــل  اجتماعــات خاصــة »اجتماعــات  عقــد 
وبمشــاركة  المبــادرات  مــالك  مــع  والتحديــات« 
الجهــات المعنيــة لمناقشــة  التحديــات وإيجــاد الحلــول 

يجــري مكتــب تحقيــق الرؤيــة زيــارات ميدانيــة فــي  $
كانت مجديــة حــال 

المثــال:  $ ســبيل  )علــى  منخفضــة  أولويــة  ذات  مبــادرات 
االعتماديــة  مــن  قــدر  بأقــل  المحوريــة(  غيــر  البرامــج 

المبــادرات ذات األولويــة العاليــة ذات أوجــه اعتمــاد متبــادل  $
ــات  ــي تواجــه تحدي ــادرات برامــج أخــرى، والت مــع خطــة / مب

ذات أثــر محــدود

عــادة مــا يكــون لــدى الجهــات القــدرات والخطــط الالزمــة  $
التحديــات لمعالجــة 

تقارير المتابعة 
على اإلنجاز 

مكتب البرنامج 
ومكتب 

تحقيق الرؤية 

الرؤيــة  $ تحقيــق  ومكتــب  البرنامــج  مكتــب  قيــام 
التقاريــر الدوريــة لســير عمــل المبــادرات،  بمتابعــة 
واإلنجــاز  والمعالــم الرئيســية للمبــادرات والتحقــق 
مــن إنجــاز اإلجــراءات التصحيحيــة الموضوعــة، ومــدى 

تأثيرهــا علــى اإلنجــاز والنتائــج. 

المثــال:  $ ســبيل  )علــى  منخفضــة  أولويــة  ذات  مبــادرات 
االعتماديــة  مــن  قــدر  بأقــل  المحوريــة(  غيــر  البرامــج 

المبــادرات ذات األولويــة العاليــة ذات أوجــه اعتمــاد متبــادل  $
ــات  ــي تواجــه تحدي ــادرات برامــج أخــرى، والت مــع خطــة / مب

ذات أثــر محــدود

عــادة مــا يكــون لــدى الجهــات القــدرات والخطــط الالزمــة  $
التحديــات لمعالجــة 

تتركز بعض اإلجراءات التصحيحية على التسهيل والدعم $

مثال حول مجال التطبيقالوصفالنطاقاآللية

طلب الدعم من 
مكتب البرنامج

مكتب 
تحقيق  الرؤية 

وضــع خطــط مشــتركة لتجــاوز التحديــات/ المعوقــات  $
مــن قبــل مكتــب البرنامــج والجهــة 

قــد يقــوم مكتــب البرنامــج بالتنســيق مــع مكتــب  $
اإلدارة االســتراتيجية، والــذي ســيعمل بمثابــة ُميّســر 
وضمــان  الالزمــة،  الموافقــات  علــى  )الحصــول 
تشــريعي  دعــم  الجهــات،  مســتوى  علــى  التعــاون 
ــة، وغيرهــا( فــي حــال  بالتنســيق مــع الجهــات المعني

الحاجــة

ــة/ ذات  $ ــادرات محوري ــة اســتراتيجية )مب ــادرات ذات أولوي مب
ــر محــدود ــات ذات أث أســبقية/ مكاســب ســريعة( تواجــه تحدي

المبــادرات ذات األولويــة العاليــة ذات أوجــه اعتمــاد متبــادل  $
مــع خطــة / مبــادرات برامــج أخــرى

المثــال:  $ ســبيل  )علــى  منخفضــة  أولويــة  ذات  مبــادرات 
البرامــج غيــر المحوريــة( بأقــل قــدر مــن االعتماديــة، وتواجــه 

تحديــات ذات أثــر مرتفــع

 عقد ورش عمل 
للمواءمة بين 

الجهات

مكتب البرنامج 
ومكتب 

تحقيق  الرؤية 

عقــد مكتــب البرنامــج ومكتــب تحقيــق الرؤيــة لــورش  $
وضمــان  المعنيــة  الجهــات  بيــن  للمواءمــة  عمــل 

التعــاون علــى مســتوى الجهــات

يتــم اســتدعاء مكتــب اإلدارة االســتراتيجية للمشــاركة  $
الحاجــة، لتقديــم  فــي هــذه االجتماعــات فــي حــال 

المرئيــات  واإلرشــادات

ســيتم اســتدعاء خبــراء فــي حــال الحاجــة بالتنســيق مــع  $
مكتــب البرنامــج فــي حــال الحاجة

ــة/ ذات  $ ــادرات محوري ــة اســتراتيجية )مب ــادرات ذات أولوي مب
ــر محــدود ــات ذات أث أســبقية/ مكاســب ســريعة( تواجــه تحدي

المبــادرات ذات األولويــة العاليــة ذات أوجــه اعتمــاد متبــادل  $
مــع خطــة / مبــادرات برامــج أخــرى

المثــال:  $ ســبيل  )علــى  منخفضــة  أولويــة  ذات  مبــادرات 
البرامــج غيــر المحوريــة( بأقــل قــدر مــن االعتماديــة، وتواجــه 

تحديــات ذات أثــر مرتفــع
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 حصر المعوقات والتصعيد

3. التنفيذ والمعالجة

خارطة إجراء التصعيد $

مكتب البرنامج

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

اللجنة 
االستراتيجية

مجلس الشؤون 
االقتصادية 
والتنمية

لجنة البرنامج

أ

أ

أ

مناقشة طلب 
التصعيد 

والعمل على 
إيجاد حلول 
فورية خالل 

االجتماع

طلب تصعيد 
مع 

المستندات 
الداعمة  

تم 
إيجاد حلول؟

تعبئة نموذج 
طلب تصعيد 
وإرفاق كافة 
المستندات 
الداعمة  

تقديم 
المدخالت 
والمرئيات 

حسب الحاجة

النظر في طلبات 
التصعيد  وإعداد ملف 

كامل لتوضيح 
الحقائق والوصول إلى 

التقارب في اآلراء 
بالتنسيق مع الجهات 

المعنية

تجميع كافة طلبات 
التصعيد والملفات 

الخاصة بها 
وإدراجها ضمن 

أجندة اجتماع اللجنة 
االستراتيجية

إدراج طلب 
التصعيد مع 

مرئيات اللجنة 
مرفقة بمحضر 
االجتماع ضمن 
أجندة اجتماع 

المجلس

إشعار مكتب 
البرنامج بالقرار 
النهائي وتحديث 

سجلي 
المعوقات 
والتصعيد 

مناقشة طلبات 
التصعيد وإيجاد 
تم الحلول بشأنها

إيجاد حلول؟

مناقشة طلبات 
التصعيد وإصدار 

القرار النهائي 
بشأنها

إرسال طلب التصعيد 
مع مرئيات اللجنة 

مرفقة بمحضر االجتماع 
إلى مكتب اإلدارة 

االستراتيجية

نعم

نعم

ال

ال

بناء على التحديات 
التي تم رفعها من 
قبل الجهات 
التنفيذية

إشعار مكاتب 
تحقيق الرؤية 

والجهات 
المعنية 

بالمتابعة على 
تنفيذ القرار

4.2  حصر المعوقات والتصعيد

3. التنفيذ والمعالجة

 للنموذج المعتمد $
ً
في حال لم يتم إيجاد الحلول على مستوى البرنامج، يتم التصعيد لمكتب اإلدارة االستراتيجية وفقا

المسائل التي تم تصعيدها

تقوم الجهة التي تم تصعيد 

المسألة إليها بالتدخل إليجاد 

حلـــول لها. وفي حال لم يتم 

تقـــوم  حـــل،  إلـــى  التوصـــل 

بتصعيدهـــا إلـــى الجهة التي 

تليها في التسلسل 

المدة الزمنية للمعالجة

2
أسبوع

1
شهر

اللجنة
االستراتيجية

مجلس الشؤون
االقتصادية والتنمية

الجهات التنفيذية
(من خالل مكاتب تحقيق الرؤية)

مكتب البرنامج

لجنة البرنامج

تحـــــديـــــــــــد المشـــــــاكــل، 
واالعتماديات  والتحديات، 
والتعارضـــات  مع الجهات 
إلى  وتصعيدهـــا  األخـــرى، 

مكتب البرنامج

ومعالجــــــــــة  تقييــــــــم 
والتحديـــــات  المشاكل 
مستـــــــــــــــــــوى  علـــى 
الجهات، والتصعيد إلى 
لجنـــة البرنامج في حال 

تعذر حلها

العمل على حل المشاكل 
التي  الداخلية  والتحديات 
يواجهـــا البرنامج، إضافة 
إلى المســـائل المشتركة 
مع بعض البرامج األخرى 
حــــــــال  فـــي  والتصعيـــد 

تعذر حلها

تقييـــم ومعالجة المشـــاكل 
والتحديـــات التـــي تواجههـــا 
البرامج، والعمل على حلها، 
تقييـــــــم  إلى  باإلضــــــــــافة 
االعتماديـــات والتعارضـــات 
البرامــــــــج  مســـتوى  علـــى 
والتصعيــــــــــــد إلى اللجنـــــة 
حـــــال  فـــي  االستراتيجيــــــة 

تعذر حلها

التدخـــل لحل المشـــاكل 
المصعـــدة  والتحديـــات 
الرؤيـــة  علـــى مســـتوى 
والتصعــــــيد  وبرامجها، 
إلى مجلــــس الشــــؤون 
والتنميـــة  االقتصاديـــة 

بشكل دوري

المشـــــــاكل  ُتحـــــــــــــال 
تعـــذر  التـــي  والتحديـــات 
مجلـــــــس  إلـــى  حلهــــــــــا 
االقتصــــــادية  الشــــؤون 
لتتـــــــــــــــــم  والتنميــــــــــة 

تسويتها  

1

2

3

5

6

4

مكتب اإلدارة
االستراتيجية
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 حصر المعوقات والتصعيد

3. التنفيذ والمعالجة

سيقوم مكتب اإلدارة االستراتيجية باستالم كافة طلبات التصعيد من مكاتب تحقيق الرؤية ليقوم بدوره بالتواصل والتنسيق مع  $
الجهات المعنية لدعم اتخاذ قرار بشأنها

الموافقة النهائيةالتقييمالجهة المستلمةموضوع التصعيد

شؤون المالية والمشتريات

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

فريق العمل الدائم

اللجنة االستراتيجية
)التصعيد إلى مجلس الشؤون 
االقتصادية والتنمية إذا لزم 

األمر(

هيئة الخبراءاألنظمة والتشريعات 

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

)لمراجعة كافة المعوقات 
وتقديم المشورة بشأنها(

الجهات الداعمة
)حسب الحاجة(

اختالف وجهات النظر

الموارد والقدرات

التعارضات  واالعتماديات على 
مستوى برامج تحقيق الرؤية

غير ذلك

 4. اإلغالق ورفع التقارير

يقوم البرنامج فور االنتهاء من تنفيذ اإلجراء التصحيحي وإيجاد الحلول، بتحديث سجل التحديات على مستوى البرنامج، ورفع التحديثات  $
بشأن التحدي ضمن التقارير الشهرية

تنفــــيذ  استكمــــــــال  تتبــــــــع 
لتصحيحية ا ت  ا ء ا إلجــــر ا

الرؤيــة  $ تحقيــق  مكاتــب  مــع  بالمتابعــة  البرنامــج  مكتــب  يقــوم 
والجهــات المعنيــة للتأكــد مــن اســتكمال اإلجــراءات التصحيحيــة 

العمــل الموضوعــة وفقــًا لخطــة 

إلــى  التحــدي  حــــــالة  تغييـــــــر 
»مغلــــــــــــــق« فــي الســجالت 
عنــد  وذلــك  فيهــا  ورد  التــي 
اســتكمال اإلجــراء التصحيحــي

يقــوم مكتــب البرنامــج بتحديــث ســجل التحديــات الخــاص بالبرنامــج  $
يتــم أرشــفة كافــة الوثائــق الداعمــة بمــا يشــمل علــى ســبيل المثــال: 

محاضــر االجتماعــات، نتائــج ورش العمــل المشــتركة، وغيرها

رفـــــــــع التقـــــــــارير بتفاصيــل 
التحــدي والحلــول الموضوعــة 

ومــا انتهــت إليــه 

يتــم تحديــث التحديــات القائمــة فــي التقاريــر الدوريــة المرفوعــة  $
للجنــة البرنامــج، مــع تحديــث تفاصيــل هــذه التحديــات، وتوضيــح 

ــة  ــج النهائي ــم تنفيذهــا، والنتائ ــي ت ــول الت الحل

1

2

3

4.2 حصر المعوقات والتصعيد4.2
5. التواصل

يقوم مكتب البرنامج بإشعار كافة الجهات المعنية بإغالق التحدي، مع إيضاح الحلول والدروس المستفادة $

1

2

3

إشــعار كافــة الجهــات المعنيــة بإغالق 
التحدي

يتعيــن علــى مكتــب البرنامــج إشــعار  مكاتــب تحقيــق الرؤيــة ذات  $
توضيــح  مــع  التحــدي،  بحالــة  المعنيــة  الجهــات  وكافــة  العالقــة، 

بشــأنها الصــادرة  والقــرارات  المتخــذة،  الحلــول  طبيعــة 

مــع  المســتفادة  الــدروس  مشــاركة 
الجهــات التنفيذيــة والبرامــج األخــرى

يتــم توثيــق كافــة الــدروس المســتفادة بنــاء علــى تنفيــذ الحلــول،  $
اإلدارة  ومكتــب  الرؤيــة،  تحقيــق  مكاتــب  مــع  ومشــاركتها 

األخــرى والبرامــج  االســتراتيجية، 

تدريــب فــرق عمــل المبــادرات علــى 
واألدوات  الموضــــــوعة  الحلــــــــول 

التنفيــذ وأســــــاليب  المتبنــــــــاة 

ــب  $ ــة وورش عمــل لمكات ــب البرنامــج بإجــراء دورات تدريبي ــام مكت قي
تحقيــق الرؤيــة وفــرق عمــل المبــادرات لتوضيــح اإلجــراءات الوقائيــة 
لمنــع تكــرار هــذه التحديــات إن أمكــن، وإيضــاح الحلــول واألدوات 

التــي تــم االســتفادة منهــا للتعامــل مــع هــذه التحديــات
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آليات رصد ومتابعة المخاطر

 تتوزع المسؤوليات الرئيسية في إدارة مخاطر رؤية 2030 وبرامجها على كل مستوى كما يلي: 

وضع إجراءات التخفيف التقييم والتحليلرصد المخاطر
من حدة المخاطر

المراجعة والموافقة والمتابعة

مكتب اإلدارة االستراتيجيةمكتب اإلدارة االستراتيجيةمكتب اإلدارة االستراتيجيةمكتب اإلدارة االستراتيجيةمستوى الرؤية

تحديــد المخــــاطر علــى مســتوى  $
بعيــن  األخــذ  مــع   2030 الرؤيــة 
تحقيــق  برامــج  مخاطــر  االعتبــار 

لرؤية المشــتركة  ا

ــة ظهــور المخاطــر  $ ــم احتمالي تقيي
ــا ــا ببعضه وتأثيرهــا وارتباطه

تحـــــــــديد العـــــــــــــوامل المؤثــرة  $
علــى  المخاطــر

التــــــــأكد مــن وجــــــــود ملفـــــــــات  $
داعمــة توضــح المخاطــر، وأثرهــا، 

والمســببات الرئيســية لهــا

تحديد أولويات المخاطر $

التخفيــف  $ إجــراءات  وضــع 
مــن حــدة المخاطــر 

تحديــد الجهـــــات والبرامــج  $
المــــــــــالكة لإجـــــــــــــراءات 

ومتابعة تنفيذهــا 

برامــــــج  $ مــع  التنسيـــــــق 
تحقيـــــــق الرؤيــــــة إلنجـــــــاز 
مهـــــامها المتعلقــة بــإدارة 
ــة  ــيذ الرؤي ــاطر تنفـــ مخـــــــــــ

الحاجــة حســب 

رفــع بيانــات المخاطــر الرئيســية علــى  $
مســتوى الرؤيــة ضمــن التقريــر الربــع 
رصــد  يشــمل  والــذي  للرؤيــة  ســنوي 
علــى  الرئيســية  المخــــــــاطر  وتقييــــــم 
إجــراءات  ووضــع  الرؤيــــــة  مستـــــــوى 

ومتابعتهــا التخفيــف 

اللجنــــــة  $ توجيـــــــه  علــى  الحصــــــــــول 
االستـــــراتيجية علــى المخاطــر المحــددة 
وإجــــراءات  الرؤيـــــــة  مستـــــوى  علــى 

المقتــــرحة التخفيــف 

االســتمرار فــي متابعــة تنفيــذ إجــراءات  $
وتحــــــديث  المعتمـــــــــدة  التخفيــف 
حالتهــا ضمــن التقاريــر الدوريــة للجنــة 

االســتراتيجية

مكتب برنامج تحقيق الرؤية )بالتنسيق مستوى البرنامج
مع مكاتب تحقيق الرؤية(

مكتب برنامج تحقيق الرؤيةمكتب برنامج تحقيق الرؤيةمكتب برنامج تحقيق الرؤية

مســتوى  $ علــى  المخاطــر  تحديــد 
المخاطــر  بيانــات  مــن  البرنامــج 
المســتلمة مــن مكاتــب تحقيــق 
باإلضافــة  الجهــات  فــي  الرؤيــة 
علــى  المشــتركة  المخاطــر  إلــى 

نامج  لبر ا مســتوى 

ــة ظهــور المخاطــر  $ ــم احتمالي تقيي
ــا ــا ببعضه وتأثيرهــا وارتباطه

المؤثــرة  $ العــــــــــــوامل  تحــــــــديد 
طــر لمخا ا على 

التأكــد مــن وجــود ملفــات داعمــة  $
وأثرهــا،  المخـــــــــــاطر،  توضــح 

والمســببات الرئيســية لهــا

تحديد أولويات المخاطر $

التخفيــف  $ إجــراءات  وضــع 
المخـــــــاطر  حـــــــــــــدة  مــن 
بالتعـــــــــــاون مــع الجهــات 

لمعنيــة  ا ية  لتنفيذ ا

الجهـــــــــــــــــات  $ تحــــــــــــديد 
المــــــــــــالكة لإجـــــــــــراءات 

تنفيذهــا  بعة  ومتا

ــرامج  $ ــيق مــع بــــــ التنســـــــــ
تحقيــــــــــق الرؤيــــــة إلنجــاز 
ــإدارة  ــامها المتعلقــة ب مهــــ
حســب  البرنامــج  مخاطــر 

الحاجــة

المخاطــر علــى مســتوى  $ بيانــات  رفــع 
البرنامــج ضمــن التقريــر الربــع ســنوي 
للبرنامــج والــذي يشــمل رصــد وتقييــم 
البرنامــج  مســتوى  علــى  المخـــــــــاطر 
ومتابعتهــا التخفيــف  إجــراءات  ووضــع 

الحصــول علــى موافقــة لجنــة البرنامــج  $
علــى المخاطــر المحــددة علــى مســتوى 
البرنامــج وإجــراءات التخفيــف المقترحــة

االســتمرار فــي متابعــة تنفيــذ إجــراءات  $
التخفيــف المعتمــدة وتحديــث حالتهــا 
ــة البرنامــج ــة للجن ــر الدوري ضمــن التقاري

مكتب تحقيق الرؤية بالتعاون مع مستوى المبادرات
فريق عمل المبادرة

مكتب تحقيق الرؤية بالتعاون مع 
فريق عمل المبادرة

مكتب تحقيق الرؤية بالتعاون 
مع فريق عمل المبادرة

مكاتب برامج تحقيق الرؤية ومكاتب 
تحقيق الرؤية

جمــع ورصــد المخاطــر المرتبطــة  $
مــن  والتأكــد  المبــادرات  بتنفيــذ 
ومشــاركتها  بياناتهــا  اســتكمال 
تحقيــق  برامــج  مكاتــب  مــع 
اإلطــار  حســب  المعنيــة  الرؤيــة 
داخليــًا  عليــه  المتفــق  الزمنــي 

مــج نا لبر ا ضمن 

ــة ظهــور المخاطــر  $ ــم احتمالي تقيي
ــا ــا ببعضه وتأثيرهــا وارتباطه

المؤثــرة  $ العــــــــــــوامل  تحـــــــــديد 
علــى  المخاطــر

التأكــد مــن وجــود ملفــات داعمــة  $
ــاطر، وأثرهــا،  توضــح المخــــــــــــــــ

والمســببات الرئيســية لهــا

تحديد أولويات المخاطر $

يضــع فريــق عمــل المبــادرة  $
فوريــة  تخفيــف  إجــراءات 
ــب  ــاون مــع مكـتـــ ويتعــــــــــ
تحقيــق الرؤيــة فــي الجهــة 
فــي  للمبــادرة  المالكــة 
تطويــر إجــراءات التخفيــف 

طــر للمخا

علــى  $ المرصــودة  المخاطــر  مراجعــة 
ذلــك:  فــي  بمــا  المبــادرات،  مســتوى 

إجراءات التخفيف ووضعها	 

اعتماد المخاطر واإلجراءات	 

الحاجة للتصعيد	 

4.3 آليات رصد ومتابعة المخاطر

يمكن تصنيف المخاطر في تحقيق الرؤية 2030 إلى ثالثة مستويات بحسب نطاقها ومدى تأثيرها. حيث يتم تكليف مسؤولية إدارة  $
المخاطر  لجهة محددة لكل من هذه المستويات

يتضمن إطار إدارة المخاطر بشكل عام على أربعة مراحل رئيسية، مع األخذ باالعتبار اختالف اإلجراءات التخفيفية بحسب طبيعة المخاطر $

التقييم والتحليلرصد المخاطر
وضع إجراءات التخفيف

من حدة المخاطر
المراجعة والموافقة والمتابعة

تحديد المخاطر $

ــادرات،  $ ــد مســتوى المخاطــر )مب تحدي
ــة 2030( ــة، رؤي برامــج الرؤي

تصنيــف المخاطــر بحســب طبيعتهــا  $
)مثــــــــــــاًل: اقتصــــــــــادي، اجتمـــــاعي، 
بيئــي، ثقافــي، مدنــي، تقنــي، مالــي، 
لوجســتي،  تحتيــة،  بنيــة  تنظيمــي، 

ــك...( ــر ذل وغي

ــذ )مخاطــر  $ ــوع مخاطــر التنفي ــد ن تحدي
علــى تنفيــذ المبــادرة، مخاطــر تنتــج 

مــن تنفيــذ المبــادرة(

تقييــم المخاطــر مــن حيــث االحتماليــة  $
والتأثيـــــــــر وتحديــد المخـــــــاطر التــي 
ــة  ــى احتمالي ــاء عل ــب معالجــة بن تتطل

حدوثهــا وأثرهــا

اإلطار الزمني للمخاطر واتجاهاتها $

بيــن  $ أفقيــًا  المخاطــر  بيــن  االرتبــاط 
البرامــج وعموديــاً مــع مســتوى الرؤيــة

تحـــــديد المســــــتوى المقبـــــول مــن  $
المخاطــر

تحليل الفجوات الراهنة  $

تحديد أولويات المخاطر $

وضــع إجــراءات التخفيــف مــن حــدة  $
تقليــل  المخاطــر،  )تقبــل  المخاطــر 
تجنــب  المخاطــر،  نقــل  المخاطــر، 

المخاطــر(

إلجــراءات  $ المالكــة  الجهــات  تحديــد 
التخفيــف مــن حــدة المخاطــر وتحــدد 
المالــك  الشــخص  بدورهــا  الجهــة 

لإجــراء

)نتائــج  $ وبياناتهــا  المخاطــر  تســجيل 
التقييــم، إجــراءات التخفيــف، مالــك 
المخاطــر اإلجــراء،..(  ضمــن ســجل 

ــى موافقــة أصحــاب القــرار  $ الحصــول عل
التخفيــف  وإجــراءات  المخاطــر  علــى 
البرنامــج  لجنــة  )موافقــة  المقترحــة 
لمســتوى البرامــج واللجنــة االســتراتيجية 

الرؤيــة( لمســتوى 

التخفيــف مــن  $ إجــراءات  متابعــة تنفيــذ 
رصــد  بيانــات  وإدراج  المخاطــر  حــدة 
الرئيســية  المخاطــر  ومتابعــة  وتقييــم 
ضمــن التقاريــر الدوريــة للمراجعــة مــن 

القــرار أصحــاب  قبــل 

تدفق المعلومات بين 
الجهات ذات العالقة بما 

يخص المخاطر

مكتب تحقيق الرؤية 
في الجهة التنفيذية

مخاطر المبادرات
 )ُيقترح أن يكون بشكل 

شهري على األقل(¹
مكتب برنامج
تحقيق الرؤية

مخاطر المبادرات + مخاطر 
برنامج الرؤية

)ضمن التقرير الربعي للبرنامج(
مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

1. يقوم كل برنامج بتحديد آلية ودورية المتابعة على المخاطر المرتبطة بالمبادرات وفقًا لما تراه مناسبًا وبشكل يلبي احتياجات العمل وأصحاب القرار 

مكاتب
تحقيق الرؤية

المخاطر التـــي تؤثر على تنفيذ 
المبادرات وتحقيق المنافع.
على سبيل المثال: مخاطر

معالـــم  تحقيـــق  تأخيـــر 
المستهدفات

مخاطر البرامـــج التراكمية التي تؤثر على 
عملية تنفيذ الرؤية بشـــكل عام والتي 
ال ترتبـــط ببرنامج معيـــن من برامج 
تحقيق الرؤية، على سبيل المثال: 
مخاطر نقص رأس المال البشري

مكتب ا�دارة 
ا�ستراتيجية

مكاتب 
البرامج

المخاطـــر التـــي تؤثر علـــى برنامج 
معين من برامج تحقيق الرؤية، 
علـــى ســـبيل المثـــال: مخاطر 

تأخير تأسيس جهة جديدة

 مستوى
الرؤية

مستوى البرامج

مستوى المبادرات

ؤول
س

الم

ؤول
س

الم

ؤول
س

الم

4.3

إفادةإفادة
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آليات رصد ومتابعة المخاطر

RM01-03 نماذج سجل المخاطر- نماذج
    

لمحة عامة عن السجالت المستخدمة إلدارة المخاطر $

ُيســتخدم ســجل المخاطــر لتوثيــق تفاصيــل المخاطــر المرصــودة علــى جميــع المســتويات وإدارة ومتابعــة إجــراءات التخفيــف منهــا وتشــمل البيانــات 

ــي:  ــا يل ــا فــي الســجل م ــب إدخاله المتطل

اســم الخطــر /  وصــف الخطــر/ وصــف األثــر مــن الخطــر/ تقييــم الخطــر/ تصنيــف الخطــر/ تاريــخ رصــد الخطــر/ مســببات الخطــر/ مؤشــرات المتابعــة/ عوامــل 
تؤثــر علــى الخطــر/ تفاصيــل إجــراءات التخفيــف مــن الخطــر بمــا يشــمل الملكيــة وجــدول التنفيــذ/ وبيانــات عامــة إضافيــة بحســب مســتوى الخطــر

المسؤوليةالمستوى

مكتب اإلدارة االستراتيجيةسجل المخاطر على مستوى الرؤية

مكتب البرنامجسجل المخاطر على مستوى برامج تحقيق الرؤية

مكتب تحقيق الرؤية في الجهةسجل المخاطر على مستوى الجهات التنفيذية

النماذج المقترحة إلدارة المخاطر

 RM01-03 نماذج إدارة المخاطر على مستوى الرؤية والبرامج والمبادرات 

مقترح أداة تصنيف المخاطر: مصفوفة تقييم المخاطر

يوصى باستخدام مصفوفة خماسية لتقييم وتصنيف المخاطر بحسب احتمالية حدوثها ومدى األثر المتوقع منها

$  Risk Appetite  وتوزيع تصنيف قيم النتائج بما يتواءم مع مستوى تبني المخاطر للجهة )numerical scale( للمستخدم وضع المقياس المناسب لكل فئة
 Risk seeking with high على سبيل المثال: وضع قيمة منخفضة لخانة األثر المعتدل من قبل الجهات ذات المستوى المرتفع لتبني المخاطر( and tolerance

 )tolerance
في حال تماثل النتائج ألكثر من خطر ومحدودية الميزانية المتاحة إلجراءات التخفيف فيمكن استخدام أبعاد إضافية كمرحلة تصنيف ثانوية )على سبيل المثال: دقة  $

 certainty البيانات المبني عليها التقييم
 Impact  إرشادية غير ملزمةاألثر من تحقق الخطر

بسيط

نادر

غير مرجح

محتمل

مرجح

مرجح جدًا

مرتفع جدًامرتفعمعتدلمحدود

احتمالية تحقق الخطر 
Likelihood

4.3 آليات رصد ومتابعة المخاطر

خارطة عملية إدارة مخاطر المبادرات والبرامج

ب

تحديد 
المخاطر 

أثناء 
تخطيط 
وتنفيذ 
المبادرة  

مراجعة 
إجراءات 
التخفيف

 اإلجراءات التخفيفية 
الموضوعة لمبادرات 

البرنامج

تحديد 
المخاطر 

المشتركة 
للبرنامج

تحديد 
المخاطر 
الكلية 
للبرنامج

تقييم وتسجيل 
المخاطر في 

سجل المخاطر 
وإدارجها في 
تقارير أداء 

البرنامج

تطوير 
إجراءات 
التخفيف 
وتحديد 
مالكها

متابعة 
تنفيذ 

اإلجراءات 
المعتمدة

مراجعة المخاطر 
المرصودة على 

مستوى البرنامج 
وإجراءات 
التخفيف 

تقديم المشورة 
في المخاطر 

ضمن اختصاصها 
(في حال الحاجة)

تنفيذ 
اإلجراءات 
المعتمدة

تقييم 
وتسجيل 
المخاطر

اإلشراف 
وتحديد 
األولويات

وضع 
إجراءات 
تخفيف  

فورية

فريق عمل 
المبادرة

الجهات 
الداعمة

معالي الوزير/ 
رئيس الجهة

مكتب تحقيق 
الرؤية1

مكتب البرنامج

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

لجنة البرنامج

مكاتب 
تحقيق الرؤية

أ

ج

ب

مستوى 
الخطر منخفض؟

مستوى 
الخطر منخفض؟

مستوى الخطر 
منخفض؟

تم 
اعتمادها؟

تم 
اعتمادها؟ 

رفع 
المخاطر 
ضمن 
التقارير 
الدورية

سجل المخاطر

سجل المخاطر

سجل المخاطر

سجل المخاطر

أ

أ

إعادة 
تقييم 
المخاطر

ال

ال

ال

إعادة 
تقييم 

المخاطر

إدارة المخاطر على مستوى المبادرات 

إدارة المخاطر على مستوى البرنامج 

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

1. باالستعانة مع مكاتب تحقيق الرؤية األخرى للمبادرات المشتركة

ج

وضع 
إجراءات 
تخفيف 
المخاطر 

على 
مستوى 
المبادرات
وتحديد 
مالكها

تحديث 
سجل 

المخاطر 
ببيانات 
إجراءات 
التخفيف 
المعتمدة

إدراج 
المخاطر 
ووضع 

اإلجراءات 
ضمن 
التقارير 
الدورية 

للمناقشة

مشاركة 
إجراءات 

التخفيف 
المقترحة 
مع معالي 

الوزير/ 
رئيس 
الجهة

تقديم 
الدعم  
والمشورة

تحديث سجل 
المخاطر ببيانات 
إجراءات التخفيف 
ومشاركتها مع 
مكاتب تحقيق 
الرؤية المعنية 

(مالك اإلجراءات)

ال

ال
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إجراءات وحوكمة المناقالت

مناقالت الميزانية - النقل بين اعتمادات مبادرات الجهة الحكومية في نفس البرنامج

7. تنبيه من منصة
اعتماد برفض المناقلة

8. إخطار الجهات المعنية

6.3 تنبيه من منصة 
اعتماد بقبول المناقلة

2. مراجعة 
الوفورات في 

اعتمادات 
مبادرات الجهة

3.2. مواءمة 
المناقلة مع 

مكتب تحقيق 
الرؤية

5. مراجعة 
وتنفيذ 
الطلب

3.1 . البدء في عملية 
المناقالت بين أكثر 

من جهة (2.4.2)

استالم نسخة من 
القرار لإلحاطة

استالم نسخة من 
القرار لإلحاطة

استالم نسخة من 
القرار لإلحاطة

استالم نسخة من 
القرار لإلحاطة

الجهة 
المنفذة

مكتب تحقيق 
الرؤية للجهة

برنامج 
تحقيق الرؤية

فريق العمل 
الدائم

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

اللجنة 
االستراتيجية

وزارة المالية

4.1. إصدار قرار مناقلة 
من الوزير المختص (أو 
رئيس الجهة) وتسجيله 

في منصة اعتماد

هل تمت 
الموافقة؟

1. تحديد احتياج 
المبادرة لتمويل 

إضافي

4.2 استالم الرد 
برفض المناقلة 

مع المبررات

6.2. تنفيذ 
المناقلة 

وتسجيلها في 
النظام

هل 
يوجد وفورات في

اعتمادات مبادرات 
الجهة؟

هل 
الطلب وفق 

المسوغات النظامية؟

ال

نعم

نعم

نعم

ال

ال

6.1 رفض 
المناقلة في 
منصة اعتماد 

وإعادتها للجهة  
مع أسباب 

الرفض

البداية النهايةقرار وثيقة عملية أخرىنشاط

هذه التعليمات إرشادية وغير نهائية وتخضع للتعديل بناء على مرسوم الميزانية السنوي، 
وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة

4.4 إجراءات وحوكمة المناقالت 4.4
حوكمة المناقالت

صالحيات الجهات المختصة بالمناقالت $

الجهة التنفيذية 
مكتب تحقيق 

الرؤية

برنامج تحقيق 
الرؤية

فريق العمل 
الدائم

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

اللجنة 
االستراتيجية/ 

الفريق التحضيري
وزارة المالية

ية
زان

مي
 ال

ت
قال

منا

النقل بين اعتمادات مبادرات 
الجهة الحكومية في نفس 

البرنامج

قرار داخلي
تنفيذإحاطةإحاطةإحاطة

النقل بين اعتمادات مبادرات 
اعتماد1إحاطةإحاطةموافقةطلبالبرنامج في أكثر من جهة )تعزيز(

النقل بين تكاليف المبادرات في 
اعتماد1إحاطةإحاطةإحاطةموافقةطلبنفس البرنامج

1. يتم االعتماد عبر تبليغ بقرار وزاري

إجراءات مناقالت الميزانية – عالي المستوى $

1. بعد إنفاق اعتمادات الجهة

ال يجوز النقل بين تكاليف واعتمادات المبادرات في أكثر من برنامج تحقيق رؤية إال للضرورة وبعد موافقة اللجنة االستراتيجية

ية
زان

مي
 ال

ت
قال

منا

النقل بين اعتمادات مبادرات 
الجهة الحكومية في نفس 

البرنامج

مكتب تحقيق الرؤية مكتب تحقيق الرؤية مكتب تحقيق الرؤية 

الحصول على موافقة  $
رئيس الجهة حول قرار 

النقل 

تزويد إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية  $
بنسخة من القرار لتسجيله في النظام

إحاطة  مكتب البرنامج ومكتب  $
اإلدارة االستراتيجية وفريق 

العمل الدائم  بالقرار

النقل بين اعتمادات مبادرات 
البرنامج في أكثر من جهة 

)تعزيز(

مكتب البرنامج مكتب البرنامج مكتب البرنامج الجهة/ مكتب تحقيق الرؤية

رفع طلب لمكتب    $
البرنامج للبحث عن 

الوفورات في اعتمادات 
مبادرات الجهات الحكومية 

األخرى لنقلها¹

الحصول على موافقة   $
لجنة البرنامج  

رفع الطلب إلى وزارة  $
المالية إلعداد قرار 

وزاري بذلك

إحاطة فريق العمل الدائم  $
ومكتب اإلدارة االستراتيجية

النقل بين تكاليف المبادرات في 
نفس البرنامج

الجهة/
مكتب تحقيق الرؤية

مكتب البرنامج مكتب البرنامج مكتب البرنامج 

الحصول على موافقة   $رفع طلب النقل للبرنامج $
لجنة البرنامج

رفع الطلب إلى وزارة  $
المالية إلعداد قرار      

وزاري بذلك

إحاطة فريق العمل الدائم  $
ومكتب اإلدارة االستراتيجية 

)والذي بدوره يحيط اللجنة 
االستراتيجية(
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إجراءات وحوكمة المناقالت

مناقالت الميزانية - النقل بين تكاليف مبادرات البرنامج

1. تقديم 
طلب بتعزيز 

تكاليف مبادرة  

4.1. مراجعة الطلب مع مركز 
تحقيق كفاءة االنفاق

3. استالم الطلب 
ومراجعة محفظة 

المبادرات في البرنامج 
لدراسة إمكانية التعزيز 
من تكاليف مبادرات 

جهات اخرى

6. استالم 
طلب 

المناقلة 
ومراجعته

9. استالم 
خطاب بعدم 

اعتماد 
المناقلة 
والتوصية 

بالمقترحات 

استالم نسخة من 
القرار لإلحاطة

استالم نسخة من 
القرار لإلحاطة

اخطار بنقل 
التكاليف 

ومسوغات 
ذلك

استالم نسخة من 
القرار لإلحاطة

استالم نسخة من 
القرار لإلحاطة

استالم نسخة من 
القرار لإلحاطة

4.2. مراجعة الطلب مع مركز أداء

الجهة 
المنقول 
منها

 الجهة 
المنقول لها

مكتب تحقيق 
الرؤية للجهة 
المنقول لها

برنامج 
تحقيق 
الرؤية

فريق 
العمل 
الدائم

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

اللجنة 
االستراتيجية

وزارة المالية

2. إصدار طلب تعزيز تكاليف المبادرة واستكمال 
مسوغات النقل وإرسالها لمكتب البرنامج

7.1. إرسال خطاب رفض المناقلة مع أسباب
الرفض للبرنامج

7.2. اعتماد المناقلة وإصدار قرار
وزاري وتبليغ الجهات المعنية

هل الطلب صحيح 
وسليم1؟

8. تسجيل 
المناقلة في 

النظام

5. تقديم طلب 
لوزارة المالية 

متضمنا مرئيات 
كل من مركز  
تحقيق كفاءة 

االنفاق ومركز اداء

ال

نعم

10. إخطار 
الجهات 
المعنية 
باالعتماد

البداية النهايةقرار وثيقة عملية أخرىنشاط

هذه التعليمات إرشادية وغير نهائية وتخضع للتعديل بناء على مرسوم الميزانية السنوي، 
وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة

4.4 إجراءات وحوكمة المناقالت

مناقالت الميزانية - النقل بين اعتمادات مبادرات البرنامج لدى أكثر من جهة

2. مراجعة 
الوفورات في 

اعتمادات مبادرات 
الجهة

إخطار بنقل 
االعتمادات 

ومسوغات ذلك

4. استالم الطلب 
ومراجعة محفظة 

المبادرات في 
البرنامج لدراسة 

إمكانية التعزيز من 
اعتمادات مبادرات 

جهة اخرى

6. استالم طلب 
المناقلة ومراجعته

استالم نسخة من 
القرار لإلحاطة

استالم نسخة من 
القرار لإلحاطة

استالم نسخة من 
القرار لإلحاطة

استالم نسخة من 
القرار لإلحاطة الجهة 

المنقول منها

 الجهة 
المنقول لها

مكتب 
تحقيق 
الرؤية للجهة 
المنقول لها

برنامج 
تحقيق 
الرؤية

فريق العمل 
الدائم

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

وزارة المالية

3.2. إصدار طلب تعزيز 
اعتمادات المبادرة 

واستكمال مسوغات 
النقل وإرسالها لمكتب 

البرنامج

5.1. إرسال خطاب رفض تعزيز المبادرة 
مع أسباب الرفض للجهة المنفذة

5.2. إصدار طلب مناقلة االعتمادات بين 
الجهات من لجنة البرنامج وإرسالها لوزارة 

المالية وفقا لنموذج المناقلة

1. تحديد احتياج 
المبادرة لتمويل 

إضافي

استالم خطاب 
بعدم اعتماد 

المناقلة والتوصية 
بالمقترحات

8. تسجيل المناقلة 
في النظام

9. استالم خطاب 
بعدم اعتماد المناقلة 

والتوصية 
بالمقترحات

هل 
يوجد وفورات في

اعتمادات مبادرات 
الجهة؟

هل يوجد وفورات 
في اعتمادات مبادرات الجهات 

األخرى؟

هل 
الطلب صحيح 

وسليم؟

نعم

نعم

نعم

7.1. إرسال خطاب رفض المناقلة مع 
أسباب الرفض للبرنامج

7.2. اعتماد المناقلة وإصدار قرار وزاري 
وتبليغ الجهات المعنية

ال

ال

ال

3.1. البدء في عملية 
المناقالت اعتمادات 

مبادرات الجهة الحكومية 
(2.4.1)

10. إحاطة الجهات 
المعنية باالعتماد

البداية النهايةقرار وثيقة عملية أخرىنشاط

هذه التعليمات إرشادية وغير نهائية وتخضع للتعديل بناء على مرسوم الميزانية السنوي، 
وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة

4.4
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إجراءات وحوكمة المناقالت

مالحظات ألخذها بعين 
االعتبار

يجب التأكد من أن قيمة التكاليف المنقول منها مساوية لقيمة التكاليف المنقول إليها $

يجب التأكد من أن قيمة السيولة المنقول منها مساوية لقيمة السيولة المنقول إليها $

يجب التأكد من أن قيمة اإليرادات المنقول منها مساوية لقيمة اإليرادات المنقول إليها $

نماذج توضيحية آللية المناقالت

نموذج مناقالت ميزانية المبادرات )الحالة رقم 2 و 3(

إجراءات مناقالت الحالة رقم 2 و 3

يرفق النموذج أدناه عن طريق خطاب موجه إلى سعادة وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم

نموذج مناقالت ميزانية مبادرات

المنقول إليهالمنقول منهرقم البنداسم المبادرةاسم الجهة 

47500000014,000,000مبادرة االستدامة وزارة اإلسكان

اإلسكان
تطوير برنامج البيع والشراء 

على الخارطة
47500000114,000,000

14,000,00014,000,000اإلجمالي

4.4 إجراءات وحوكمة المناقالت

نماذج توضيحية آللية المناقالت

تم إعداد نماذج وتعليمات مفسرة لمساعدتكم في ثالث حاالت من عمليات المناقلة: $

الحالة رقم واحد - نقل اعتمادات مبادرات ضمن جهة داخل برنامج تحقيق رؤية واحد

إجراءات مناقالت الحالة رقم 1 

1( تسجيل الدخول في 
منصة اعتماد

1 . https://Etimad.sa :يتم التوجه إلى الرابط التالي

يتم اختيار خيار “الجهات الحكومية”. 2

يتم إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة السر المرسلة إلى الجوال ورمز التحقق من الصورة بعد أن يتم إعطاء . 3
الصالحية من مدير النظام

2( الدخول لخدمة 
“مناقالت الميزانية”

بعد تسجيل الدخول للمنصة، يتم اختيار “مناقالت الميزانية” من قائمة »إدارة الميزانية«. 4

اختيار “إضافة مناقلة” في صفحة “عرض المناقالت”. 5

من خالل هذه الصفحة يجب تعبئة المعلومات اإللزامية وهي:. 6

تفاصيل المناقلة )النوع و التصنيف( ثم كتابة سبب المناقلة $
من خالل اختيار “+” يتم إضافة رقم المشروع أو البند المنقول منه والمنقول إليه، وباإلمكان اختيار أكثر من بند أو مشروع منقول  $

منه و منقول إليه
يتم إدخال تفاصيل المبلغ المراد نقله ثم اختيار “إرسال“  $

نقل اعتمادات 
مبادرات ضمن جهة 
داخل برنامج تحقيق 

رؤية واحد

نقل اعتمادات 
مبادرات ضمن عدة 
جهات داخل برنامج 

تحقيق رؤية واحد

نقل تكاليف مبادرات 
ضمن جهة / عدة جهات 

داخل برنامج تحقيق 
رؤية واحد

نقل تكاليفنقل اعتمادات ضمن عدة جهات نقل اعتمادات داخل جهة

VRP 1

E2E3E4E1E2E3E4E2E3E4

VRP 2VRP 1VRP 2VRP 1VRP 2

123

آلية المناق�ت
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إرشادات وآليات دعم التغيير

تصاحب برامج ومبادرات الرؤية تغييرات على نطاقيين: تغييرات على نطاق المنظومة )داخلية( وتغييرات على نطاق وطني )خارجية( $

ماهي دوافع التغيير؟

تغييرات على نطاق خارجي: $

تغيير في الثقافة العامة للمجتمع: 

أمثلة:

فــي  $ المشــاركة  علــى  المـــواطن  تشجيــــع 
التطــــــوعية األعمـــــــــال 

الرياضــة  $ ممارســة  علــى  المواطــن  تشــجيع 
البدنيــة

تغيير في الخدمات المقدمة

أمثلة:

تغيير جذري على بعض الخدمات المقدمة $

إطالق خدمات إلكترونية  $

تغييرات اقتصادية

أمثلة:

عدم استقرار أسعار النفط عالميًا $

زيادة االستثمار األجنبي المباشر $

ممارســة  $ وســهولة  المســتثمرين  ثقــة  زيــادة 
األعمــال

تغييرات على نطاق داخلي: $

تغيير في التوجه اإلستراتيجي

أمثلة:

إضافة أدوار جديدة أو إلغاء أدوار قائمة $

تطوير في التنظيم الحالي داخل الجهة  $

تطوير في النموذج التشغيلي الحالي أو الخدمات المقدمة  $

الميزانية 
واإلنفاق

األنظمة 
اإللكترونية

القيادة االستراتيجية

تغيرات اقتصادية

تغيرات سياسية تغيرات ثقافية

تغييرات في  
الكفاءات المطلوبة

تغيرات قانونية

 تغييرات في
الخدمات المقدمة

تغييرات في التقنية

المتاحة

تغيرات اجتماعية

 مثال
توضيحي

4.5 إرشادات وآليات دعم التغيير

إدارة التغيير تعتبر ممكن رئيسي لنجاح مبادرات برامج تحقيق الرؤية

تحديد األهداف المنشودة

تحديد أدوات التغيير

وضع خطة التغيير

ماهي دوافع 
التغيير؟

كيف يدار

التغيير؟

ماهو مدى نجاح 
التغيير؟

أمثلة

إطالق رؤية المملكة

 تسريع أثر التقنية
والتكنولوجيا

 تطوير الخدمات
المقدمة

 تحسين الممارسات
اليومية

تحفيز اإلبتكار

 رفع الكفاءات في
العمل

 تعزيز الثقة
والشفافية

رفع
االنتاجية

 االستثمار في
العلم والمعرفة

 تعزيز التعاون
والتالحم

 قياس األثر على
المؤشرات

 جمع المالحظاتمقابالت شخصيةإستبيانات
 الرسمية والغير

رسمية

 مدى انسيابيةالرضى العاماإلنتاجية
العمليات

 تحسن الوضع
االجتماعي

أدوات قياس
فعالية التغيير:

العوامل المتأثرة 
بالتغيير:

4.5
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إرشادات وآليات دعم التغيير

كيف يدار التغيير؟

وسائل تقييم متطلبات التغيير $

هنالك العديد من األدوات التي يمكن استخدامها لتقييم حالة وأثر ومتطلبات التغيير، من أبرز هذه األدوات:

أداة تحليل مجال القوى
 )Force Field Analysis( 

خارطة تصنيف أصحاب المصلحة
)Stakeholder Mapping(

أداة تقييم مدى الجاهزية والمشاركة:  الثقة 
)Readiness Assessment( والتأييد

التغيير المطلوب

القوى المعيقةالقوى الممكنة

 “

E

«Impact» باستخدام األحجام المختلفة لتمثيل أصحاب المصلحة يتم اعتبار مجال األثر*

مرتفع
ط

س
متو

ض
منخف

مناصرينمحايدينمعارضين

“Support” الدعم

تقييم مدى الجاهزية والرغبة في المشاركة . 1

في عملية التغيير

إجراء المراجعات الالزمة للتحقق من مستوى . 2

التأييد

إجراء التدخالت الالزمة لتعزيز المشاركة. 3

4.5 إرشادات وآليات دعم التغيير

تبدأ رحلة إدارة التغيير بتحديد تصور و رؤية للمستقبل بعد التغيير ، لتمكين تحديد مسار التغيير وطريقة الوصول إليه $

كيف يدار التغيير؟

“من الضروري العمل على دعم أصحاب المصلحة لتقبل التغيير من خالل إيضاح األسباب الكامنة من وراء التغيير”

األدوات المستخدمة: منحنى التغيير كدليل لتحديد أسلوب التعامل مع أصحاب المصلحة المختلفين بناًء على موقعهم ضمن المنحنى $

يجب على مكاتب البرامج والجهات تطوير خطة مناسبة للتواصل وإدارة التغيير- حيث تقوم الجهات بقيادة وتنفيذ جهود التواصل الداخلي وإدارة التغيير

خطوات تحديد
األهداف المنشودة:

توضح األهداف 
المنشودة للمستقبل

 مواصفات األهداف المنشودة الفعالة للتغيير:
- واقعية ويمكن تطبيقها بالكفاءات واإلمكانيات المتوفرة

- إيجابية، جذابة و تحمل منفعة للجميع
طريقة الوصول الى األهداف المنشودة واضحة ومحددة

$ تعطي األهداف المنشودة صورة جذابة للمستقبل 
بعد تنفيذ التغيير

$  توضح ألصحاب المصلحة حوافز التخلي عن الممارسات 
الحالية وتبني التغيير المستهدف

$ وتستمد األهداف المنشودة للتغيير من أهداف البرامج 
مواجهة الواقع وتحديات والمبادرات التي يتم اطالقها

الوضع الراهن
ترجمة األهداف إلى 

استراتيجيات قابلة للتنفيذ

رصد التغييرتمكين التغييرتصميم التغييراالستعداد للتغييرإدارة التغيير

مرحلة الوعي
أنا أعلم أنك تريد مني أن 

أفعل شيئًا بشكل مختلف

إقناع
 الفرق المعنية وأصحاب 

العالقة بالحاجة إلى التغيير 
بناء على أهداف وغايات 

البرنامج والمبادرات 

مرحلة المعرفة
أنا على معرفة بما علي 

القيام به، ولماذا..

بناء الثقة
 الالزمة بشأن الخطة 

واستيعاب المعنيين على 
كل المستويات للتغيير 
المنشود، فضاًل عن 

جاهزيتهم وقدرتهم على 
تنفيذه

مرحلة اإلشراك
 أنا على استعداد 

للمشاركة واكتساب 
المهارات المطلوبة

مشاركة كبيرة
 من الجهات الرئيسية ذات 

العالقة لضمان تحقيق 
التغييرات المطلوبة

مرحلة االلتزام
 هذه الطريقة التي 

أعمل بها اآلن

غرس السلوكيات
و االستمرار بتحفيز الفرق 
المعنية وأصحاب العالقة، 

وغرس السلوكيات 
الجديدة، واإلشادة 
بالنجاحات المحرزة

مرحلة الملكية
التغييرات هي الوضع 

الراهن الجديد

الحفاظ على التغيير
متابعة تغيير السلوكيات 
لتحقيق النجاح "والحفاظ 

على التغيير"

مرتفع

منخفض

الوضع الراهن

م 
تزا

الل
ا

األهداف المنشودةالوقت
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إرشادات وآليات دعم التغيير

كيف يدار التغيير؟

تمكن خارطة تصنيف أصحاب المصلحة من إدارة أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية التغيير $

تســتخدم خارطــة تصنيــف أصحــاب المصلحــة فــي تحديــد أصحــاب المصلحــة الرئيســيين، مــدى اثرهــم ودعمهــم لبنــاء عمليــة إشــراكهم أو إبطــال اثرهــم فــي 

عمليــة التغييــر

$ 

AA

D

E

B

خارطة أصحاب المصلحة* 

«Impact» باستخدام األحجام المختلفة لتمثيل أصحاب المصلحة يتم اعتبار مجال األثر*

Stakeholder Map

مرتفع
ط

س
متو

ض
منخف

محايدينمعارضين

“Support” الدعم

مناصرين

مجاالت التقييم/ أبعاد الخارطة

مـــدى   :  «influence» التأثيـــر 
تأثيـــر صاحـــب المصلحـــة على 

النتائج والتنفيذ.

الدعم «support» : مدى دعم 
لبدء/متابعة  المصلحة  صاحب 

التنفيذ.

األثـــر «Impact» : مـــدى أثـــر 
التنفيذ على صاحب المصلحة 
يتـــم عكســـه ضمـــن  (والـــذي 
الخارطة مـــن خالل تحديد حجم 

الدائرة).

إشراك مستمر لصاحب المصلحة واالستفادة من دعمهم للتغيير

تزويد صاحب المصلحة المحايد بأهمية التغيير وتأثيره على تحقيق األهداف بما يحفز كسب دعمه للتغيير

التواصل مع صاحب المصلحة لتوضيح مرئياته والوصول ألسباب اعتراضه للتغيير والعمل على معالجتها لتغيير موقفه

التواصل المستمر مع صاحب المصلحة وإبالغه بآخر المستجدات وأثرها على سير العمل وأدواره ومسؤولياته

التعامل مع أصحاب المصلحة بحسب تصنيفهم/ موقعهم على الخارطة

اإلشراك

التطوير

إطالع

إبطال أثر

 “

4.5 إرشادات وآليات دعم التغيير

تمكن أداة مجال تحديد القوى من تحديد ممكنات ومعوقات التغيير $

)Force Field Analysis(  أداة تحليل مجال القوى

 تســتخدم علــى نطــاق تخطيــط وتنفيــذ برامــج إدارة التغييــر حيــث تمكــن البرامــج والجهــات التنفيذيــة مــن الحصــول علــى نظــرة شــاملة للقــوى المختلفــة التــي تدعــم أو  $
تعيــق التغييــر المنشــود، وتقييــم مصادرهــا وأثرهــا وذلــك بالتعــاون مــع مــالك المبــادرات والفــرق المعنيــة

القوى المعيقةالقوى الممكنة

التغيير المطلوب

مثال توضيحي

نسبة المشاركة في األندية تتطلب تحسين

عدد األندية الحالية 
منخفض

ال يوجد تنوع 
بالبرامج المتاحة

توزيع األندية غير 
مدروس بالنسبة 
للتكدس السكاني

قلة في الموارد البشرية 
المتخصصة ذو كفاءة عالية

عوامل عائقة
قوي

متوسط
ضعيف

رفع نسبة المشتركات باألندية الرياضية النسائية

عوامل ممكنة
ضعيف
متوسط

قوي
االهتمام العام 
بالرياضة ورغبة 

ممارستها

التوعية الحالية 
القائمة في 

المدارس بأهمية 
التربية البدنية

مجال جاذب للقطاع 
الخاص لالستثمار في 

هذا القطاع

اللجوء لممارسة الرياضة من 
أجل محاربة السمنة والوزن 

الزائد
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إرشادات وآليات دعم التغيير

ز على خمس جوانب رئيسية إلدارة التغيير $
ّ
ينبغي على برامج تحقيق الرؤية والجهات المعنية أن ترك

وضع اآلليات الرسميةالتمكين ونقل المعرفةاإلشراكتعزيز الوعيالبدء بالقادة

التغييـــر  إدارة  مبـــادرات  جميـــع 
الناجحـــة تبـــدأ مـــن القمـــة، فـــإن 
التـــزام القـــادة يؤثـــر بشـــكل كبيـــر 
علـــى نجـــاح التغييـــر وتبنيـــه مـــن 

ــه: ــة، أي أنـ ــل األغلبيـ قبـ
يمثل القادة السلوك  $

المرغوب ليصبحوا نموذًجا 
يحتذى به

توافق توجهات القادة  $
واضح وملموس ومستمر – 

»التحدث بصوت واحد«

ــاومة  أي  الســــــــبب األول لمقــــــ
تغييـــر هـــو عـــــــدم إدراك ســـبب 
ـــه،  ـــر.  وعليـــــــــ ـــدوث التغييـــــــ حـــــ
التواصـــل الفعـــال ضـــروري جـــدًا.

غالبـــًا مـــا تتضمـــن خطـــة التواصـــل 
رســـائل متكـــررة ومفصلـــة فـــي 
لتتصـــدى  المنــــــاسب  الوقـــت 
لمقاومـــة التغييـــر وتشـــرح ســـببه 

وأهميتـــه

إن مســـار التغييـــر التدريجـــي يصبـــح 
أكثـــر انســـيابية إذا تـــم اســـتغالل  
الموظفيـــن المعنييـــن للحصـــول 
علـــى مدخالتهـــم حـــول القضايـــا 
التـــي تؤثـــر عليهـــم، ويكـــون هـــؤالء 
األشـــخاص علـــى علـــم بمواطـــن 
يمّكـــن  مـــا  المحتملـــة،  الخلـــل 
ــاركتهم مـــن تمهيـــد الطريـــق  مشـ
لمبـــادرات التغييـــر المعقـــدة ، فـــي 
حيـــن أن مقاومتهـــم ســـتجعل مـــن 

التنفيـــذ تحدًيـــا مســـتمًرا

يجـــب األخـــذ باالعتبـــار الكفـــاءات 
لتبــــني  المطلوبـــة  والقـــدرات 
للنتيجـــة  وتحقيقـــه  التغييـــر 
المطلـــــــوبة وقــــــــد يتطــــــــــلب 
تدريبيـــة  دورات  توفيـــر  ذلـــك 
نشـــر  علـــى  العمـــل  أو  محـــددة 
إلحـــداث  المطلوبـــة  المعرفـــة 

وإدارة التغييـــر

ـــات المناســـبة  مـــن الضـــروري وضـــع اآللي
إلقنـــاع النـــاس بتغييـــر ســـلوكهم، مثـــل: 
ــات،  ــآت والعقوبـ ــة المكافـ ــة، أنظمـ البنيـ
آليـــة التنفيـــذ، وغيـــره مـــن اآلليـــات التـــي 
بدورهـــا تدعـــم تنفيـــذ التغييـــر وتحقـــق 

األثـــر المرجـــو منـــه

لكل محور من المحاور مجموعة من األساليب التي يمكن إدراجها ضمن خطة التغيير $

وضع اآلليات الرسميةالتمكين ونقل المعرفةاإلشراكتعزيز الوعيالبدء بالقادة

اجتمـــــــــاعات وورش عمــــــل  $
يعقدهــــــا القــــــــادة  إلبـــــــداء 
دعمهـــم للبرامـــج والمبـــادرات 
ـــذ  ـــر المصاحـــب للتنفي والتغيي
ــة  ــى أهميـــــــــ ــأكيد علـ والتــــــــ
المشـــاركة مـــن قبـــل كافـــة 

أصحـــاب المصلحـــة

ــت  $ ــات تثبـ ــطة وفعـــــاليــ أنشـ
للتغييـــر  القــــــــــــادة  تبــــــــني 

لـــه وتمثيلهـــم 

ـــاء الوعـــي حـــول التوجهـــات  $ بن
االســـتراتيجية وأيـــة تغييـــرات 

تطـــرأ عليهـــا

التعــــــــــــــــــريف واإلعــــــــالن  $
عـــن البرنامـــج / المشـــروع / 

عوامـــل التغييـــر وأهدافـــه

مشاركة قصص النجاح $

عرض النتائج واإلنجازات $

الشفافية و الوضوح  $

تعييـــــــــــن رواد للتغييـــــــــر $

الخطــــــــــــــــط  $ مشـــــــــــــــــاركة 
مـــع  للبرامـــج  االســـتراتيجية 
القـــــادة والتــــواصل المســـتمر 

معهــــــم لكســــــــب  التـــــأييد

المصلحـــة  $ أصحـــاب  إشـــراك 
فـــي الجهـــة والجهـــات التابعـــة 
خـــالل  مـــن  مرئياتهـــم  وأخـــذ 

اجتماعـــات دوريـــة

حـــول  $ المعـــــــــــــرفة  نقــــــــــل 
ئيســـية  لر ا ت  ا لتغيير ا

ـــل الممارســـات  $ عـــرض أفضـــــ
علـــى المعنييـــن والمســـتفادة 
مـــن دراســــــــــــــات المقارنـــة 
الدوليـــــــــــــــــة وذوي الخبـــرة/

المستشـــارين

تنفيـــذ برامـــج التطبيـــق التجريبـــي  $
  »Pilot Programmes «
ــب  ــي تتطلـ ــادرات التـ للمبـــــــــ

تغييـــرًا جذريـــًا

ـــم  $ ـــي تدعــــــــ ـــات الت ـــع اآلليــــــــــــ وضـــــ
لتغييـــر ا تطبيق 

وضع العقوبات والمخالفات $

وضع المحفزات وتكريم المتميزين $

برامج اإلشادة والتقدير $

4.5 إرشادات وآليات دعم التغيير

كيف يدار التغيير؟

مثال: نموذج خطة إشراك أصحاب المصلحة $

الخطوات الالزم اتخاذهاوسيلة التواصلالنتيجة المستهدفةالمنصب الحاليصاحب المصلحة

نموذج CM01 - نموذج خطة إشراك أصحاب المصلحة

تمكن أداة تقييم مدى الجاهزية والمشاركة من قياس مدى الثقة و التأييد لجهود التغيير وتحديد الصعوبات الرئيسية $

تقبلهــا  ومــدى  الداخليــة  البيئــة  لتقييــم  اســتبيان 
وجاهزيتهــا للتغييــر، والتعــرف علــى أبــرز المعوقــات 
ــوزارة  والمقترحــات علــى مســتوى فــرق العمــل فــي ال
والجهــات التابعــة ليتــم عكســها خــالل أعمــال التخطيــط 

والتنســيق ودعــم التنفيــذ

مــا هــو الجــزء المتضمــن فــي عمليــة إدارة التغييــر  المتوقع 
أن يحــدث التغييــر األكبــر؟ )بحســب آراء المشــاركين فــي 

االســتطالع(

أي من مكونات مبادرة إدارة التغيير واجهت المؤسسة بشأنه صعوبة أكبر؟ 
ينبغي اختيار ثالثة خيارات كحد أقصى

)بحسب آراء المشاركين في االستطالع(

كســب التأييد العام بشــأن 
التغييــرات المطلوبة

االفتقــار إلــى التجاوب الالزم 
مــن اإلدارة المحلية

تنفيــذ اإلجراءات 
واالســتراتيجيات المعتمدة

الدعــم والرعايــة الالزمة من 
جانــب اإلدارة العليا

التحديــات الثقافية

)النسبة(

المصدر: االستطالع الذي أجرته وحدة اإليكونومست للمعلومات تحت عنوان »التغيير لألفضل« في مارس 2008؛ التقرير الصادر عن معهد روفي بارك بعنوان »جدول أعمال اإلدارة لعام 2008«
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إرشادات وآليات دعم التغيير

كيف يدار التغيير؟

مثال لألدوات المستخدمة: أبرز العوامل الرئيسية لنجاح برنامج اإلشادة بذوي األداء المتميز 

ن البحث عنها عند اختيار رواد التغيير
ّ
مثال لألدوات المستخدمة: الخصائص التي يتعي

رواد التغيير المحتملين:

يحظى باحترام نظرائه، ولديه شبكة عالقات جيدة على مستوى الجهة $

يحظى بثقة اإلدارة وأقرانه على حد سواء $

يمثل التغيير المنشود $

يراعي االعتبارات الثقافية ويتمتع بالوعي السياسي $

ُيعّزز أواصر التعاون داخل الجهات $

يعرف عنه المصداقية ويّتسم بقدر كبير من النزاهة $

القدرة على التكيف مع التغيير، وتحفيز النظرة اإليجابية لألمور $

مثال توضيحي لرواد التغيير المحتملين 

مجموعة مختارة من القادة $

مالك المبادرات ضمن الجهة $

ممثلين من مكاتب تحقيق الرؤية $

مسؤول في منصب مؤثر وقادر على الوصول إلى األفراد على كافة المستويات $

* من بين اإلرشادات المحتملة: أفضل مكتب برنامج وأفضل مكتب تحقيق رؤية وأفضل جهة تنفيذية والجهة األفضل أداء )ويتم تحديد ذلك بناء على مؤشرات األداء الرئيسية ذات الصلة(

تطبيق معايير فعالة 
والشفافية فيما يخص 
اإلشادة والتقدير لذوي 

األداء المتميز

التزام اإلدارة   التركيز على دوافع 
األداء االستراتيجية

تنظيم لقاءات عامة 
 وإشادات صادقة 

للمتميزين

 يكون مدعومًا 
 بتقديرات وإشادات 

غير رسمية

برنامج اإلشادة والتقدير*

 ُيشارك المدراء في تصميم  $
البرنامج

 يقدم القادة الدعم الالزم  $
للبرنامج بصورة مستمرة 

 يستفيد المدراء من عنصر  $
التقدير كأداة رئيسية 

لترسيخ قيمة االلتزام لدى 
الموظفين

 يعد البرنامج جزءًا أساسيًا  $
من نظام اإلدارة

 ُيشيد البرنامج بالسلوكيات  $
المتوائمة مع االستراتيجية 

العامة والسياق المعني

 يحرص البرنامج على  $
مين  التعاون مع المكرَّ

بالجوائز كمدربين أو 
مراقبين لزمالئهم من 

الموظفين

 ُيثني البرنامج على الخبرات  $
والمهارات المتميزة

 يشارك المدراء في اختيار  $
المعايير المقرر العمل بها

 تتسم معايير التقدير  $
بالشفافية والنزاهة

 يتم اإلشادة باألداء المتميز  $
لكل من األفراد وفرق 

العمل

 يتضمن البرنامج تنظيم  $
لقاءات عامة يتم من خاللها 

اإلشادة بالجهود المبذولة 

 يتضمن البرنامج تقديم  $
جوائز متميزة

 يشتمل البرنامج على  $
مكافآت قيمة )ينبغي 

استطالع آراء الموظفين 
حول نوع المكافآت(

 تكريم ألفضل مدراء  $
المبادرات وفرق العمل 

خالل الفترة السابقة، ضمن 
الوزارة والجهات التابعة لها، 

بناء على:

  األثر الذي تم تحقيقه من 	 
تنفيذ المبادرات 

  نتائج المؤشرات والقدرة على 	 
دفع اإلنجاز

  جودة التنفيذ والقدرة على 	 
إدارة التحديات ذات األثر 

المرتفع

4.5 إرشادات وآليات دعم التغيير

كيف يدار التغيير؟

مثال توضيحي: جدول لرسائل التواصل يحدد فيها وصف الرسائل، التكرار والقنوات المستخدمة

الوسيلةالتكرارالمالكالوصفالرسالة/ النشاطالمحور

البدء بالقادة

رسائل/ أنشطة 
تعكس أن القائد 
متبني للتغيير 

وممثل له

 تصويــر ونشــر محتــوى مرئــي )فيديــو( للقــادة  $
أنشــطة  يطبقــون  وهــم  للتغييــر  المتبنيــن 

التغييــر

 توضيح دعم القادة لتطبيق أنشطة التغيير $

وسائل التواصل مرة واحدةالقادة
االجتماعي )تويتر(

تعزيز الوعي برؤية تعزيز الوعي
المملكة 2030

تقديــم شــرح مفصــل حــول أهــداف وبرامج  $
ومســتهدفات رؤيــة المملكة 2030.

توضيــح نمــوذج الحوكمــة الخــاص برؤيــة  $
2030 المملكــة 

وتوزيــع  $ الرئيســية  االلتزامــات  عــرض 
نظــام  ظــل  فــي  والمســؤوليات  األدوار 

الحوكمــة  المعتمــد. 

مكتب تحقيق 
الرؤية

حسب الحاجة مع 
تكثيف الجهود 
خالل الفترة 

الحالية

ورش عمل

مشاركة قصص اإلشراك
النجاح

التنفيــذ  $ فــي  النجــاح  قصــص   مشــاركة 
الجهــة مســتوى  علــى  النتائــج  وتحقيــق 

التــي تمــت  $ الرئيســية  التحديــات   توضيــح 
مواجهتهــا واألســاليب المبتكــرة التــي تــم 

اتباعهــا لتجاوزهــا.

 توضيــح كيفيــة إشــراك كافــة المعنييــن في  $
تحقيــق النتائج، والدروس المســتفادة.

مالك المبادرات 
في الجهة والجهات 

التابعة

بشكل شهري 
)لقصص النجاح 

الداخلية(

تقرير

حسب الحاجة 
)لقصص النجاح 

من الجهات 
األخرى(

تقارير / ورش عمل

 التمكين ونقل 
المعرفة

تنفيذ برامج 
التطبيق التجريبي

تغييــرًا  $ تشــمل  التــي  المبــادرات   تطبيــق 
جوانــب  لتحديــد  ضيــق  نطــاق  علــى  جذريــًا 
لــم  التــي  العوامــل  واســتخالص  التحســين 
يدعــم  بمــا  التخطيــط  فــي  باالعتبــار  تؤخــذ 
قبــل  التعديــالت  وإدخــال  الخطــط  تحســين 

للمبــادرة الكلــي  التطبيــق 

تطبيق عملي على حسب الحاجةمالك المبادرات
نطاق ضيق

 وضع اآلليات 
الرسمية

الحصول على 
المرئيات 

والمقترحات 
للتطوير

الحصــول علــى المرئيــات ومقترحــات التطويــر  $
ــة  ــى رؤي حــول النظــام المعتمــد للمتابعــة عل
المملكــة 2030 وترتيبــات العمــل والنمــاذج 
التعديــالت  واقتــراح  إلــخ،  المســتخدمة، 

بهــدف تطويرهــا وتحســينها.

مالك ومدراء 
المبادرات في 

الوزارة والجهات 
التابعة

ورش عملبشكل شهري

خالل اجتماعات بشكل أسبوعي
المتابعة األسبوعية
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مثال إضافي  على وسائل التغيير: 

 تقنيــات نظريــة الدفعــة / التحفيــز )Nudge Theory( التــي يمكــن اســتخدامها لمســاعدة األشــخاص علــى فهــم التغييــر ،المشــاركة فيــه، وتقليــل المقاومــة

:)Nudge Theory( نظرية التحفيز اإليجابي

ــة  ــر الخارجــي علــى قراراتهــم. نظري ــد ال يدركــون التأثي ــة إال أن العدي  يتخــذ النــاس قــرارات متعــددة بشــكل يومــي، ورغــم أنهــم يتخــذون هــذه القــرارات بحري
التحفيــز اإليجابــي تشــرح إمكانيــة التأثيــر علــى قــرارات اآلخريــن وهندســة خياراتهــم مــن خــالل إيصــال الرســائل بأســلوب إيجابــي ومحفــز لتبنــي التغييــر 

مثال توضيحي

الخيار الثاني:الخيار األول:

يرجى من المتخلفين عن دفع ضرائبهم اإلسراع بالدفع من خالل أحد المكاتب المعتمدة $9 من 10 أشخاص في منطقتك يدفعون ضرائبهم في الوقت المحدد $

يعتقد الناس انهم يصنعون قرارتهم بأنفسهم ولكن في الحقيقة أن السياق الذي يتم فيه االختيار يشكل خياراتهم. يمكن من خالل نظرية التحفيز اإليجابي االستفادة 
من كيفية اتخاذ القرار ودفع الناس باتجاه الخيار األفضل

مزايا تفعيل  نظرية الدفع: $

سريعة النتائجسهلة التطبيقغير مكلفة

حســب دراســة عــام 2014 م، فــإن 136 دولــة تبنــت العلــوم الســلوكية ونظريــة التحفيــز اإليجابــي فــي وضــع السياســات العامــة. مــن هــذه 
الــدول، الواليــات المتحــدة األمريكيــة التــي قامــت بتعديــل بســيط علــى رســائل تذكيــر المواطنيــن المتأخريــن عــن دفــع الضرائــب لتحتــوي عبــارات 
مثــل »9 مــن 10 أشــخاص فــي منطقتــك يدفعــون ضرائبهــم فــي الوقــت المحــدد«. ممــا جعــل التأخيــر يبــدو مــن القيــم الشــاذة فــي المجتمــع، 

وكانــت النتيجــة، ارتفــاع فــي نســبة مدفوعــات الضرائــب ب%15 مــن األشــخاص الذيــن اســتلموا هــذه  الرســائل.

بعض المبادئ التوجيهية للتواصل الداخلي  $

احرص على تقدير إنجازات الجهات ذات العالقة. 1

اتبع النسبة 1:3 في المدح والنقد. 2

ال تكتفــي بالتواصــل مــع الشــركاء الرئيســيين عنــد الحاجــة اليهــم، بــل . 3
واظــب علــى التواصــل بشــكل منتظــم

احرص على التواصل والتنسيق بشكل مباشر. 4

ضع المنصب الوظيفي والدرجة الوظيفية باالعتبار. 5

ال تتحــدث بصيغــة الغائــب “هــم” بــل تحــدث بصيغــة المتكلــم “نحــن” - . 6
ــات وشــارك المشــكالت والتحدي

احــرص علــى تقديــم معلومــات واضحــة ومقنعــة - مــن خــالل تبســيط . 7
الرســالة بــدون تشــويه الحقائــق

واجه المشكالت وساهم في إيجاد حلول لها. 8

خطة التغيير: جدول زمني للتواصل الداخلي يوضح توزيع نشاطات ورسائل التغيير $

تستخدم جميع مخرجات أدوات التغيير الموضحة سابقًا لبناء جدول خطة التغيير والتواصل السنوية 

يعكس جدول خطة التغيير والتواصل اآلتي:

الداخلــي $ والتواصــل  التغييــر  إدارة  أنشــطة  جميــع 
الســنة  $ مــدار  علــى  والرســائل  األنشــطة  توزيــع 
مــــــــــدى تكــــــــــــــــرار الرســـــــــــائل واألنشطـــــــــــــــة $
الرســــــــــــــــــــــــــــــائل $ عـــــــــــــــرض  وســـــــــــــــــــــــــائل 

4.5 إرشادات وآليات دعم التغيير

كيف يدار التغيير؟

األدوات المستخدمة: نموذج قنوات االتصال المتاحة للتواصل بفعالية مع أصحاب المصلحة $

  

مثال توضيحي

رسائل البريد اإللكتروني
رسائل البريد اإللكتروني الصادرة على مستوى الجهة - التواصل والتوعية بالتغيير من خالل سلسلة من رسائل البريد اإللكتروني التي  $

تتضمن مقاالت عن أفضل الممارسات وقصص النجاح ورواد التغيير والمزيد

مواد مرئية ومسموعة 
استخدام المواد المرئية والمسموعة )الفيديو( كوسيلة لعرض رسائل التغيير بطريقة جذابة وسريعة داخل الجهة  $

موقع إلكتروني على 
شبكة اإلنترنت »ويب« 

موقع إلكتروني يستعرض آخر المستجدات على صعيد مبادرات التغيير $

اجتماعات عاّمة
اجتماعات فردية سواء مع مالك المبادرات أو فرق العمل داخل الجهة التنفيذية أو الجهات التابعة لها، ألغراض التواصل ونقل المعرفة  $

والتحفيز ونشر الوعي

ورش عمل
ورش عمل مشتركة بين عدة فرق داخل الجهة التنفيذية والجهات التابعة لها، أو بمشاركة جهات خارجية بحسب الحاجة ألغراض التواصل  $

ونقل المعرفة والتحفيز ونشر الوعي

استبيانات
مجموعة من األسئلة المتنوعة يتم طرحها واستطالع آراء المعنيين، والممارسات المتبعة، وتقييم جاهزيتهم ومدى فهمهم للتغيير  $

المنشود

المنشورات الدورية
تقارير، أومطبوعات، أو نشرات إلكترونية يتم تعميمها على الجهات المعنية داخليًا وخارجيًا حسب الحاجة ألغراض التواصل ونقل  $

المعرفة والتحفيز ونشر الوعي

مشاركة آخر المستجدات
آخر المستجدات الصادرة عن القادة / الخطابات الرسمية ذات الصلة والتي تصدر بشكل تقارير، أومطبوعات، أو نشرات إلكترونية يتم  $

تعميمها على الجهات المعنية داخليًا وخارجيًا حسب الحاجة ألغراض التواصل ونقل المعرفة والتحفيز ونشر الوعي

استبيان لجمع اآلراء
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راجع
خططك

ً
خامسا

إرشادات وآليات دعم التغيير

ماهو مدى نجاح التغيير؟

تتعدد األدوات المتاحة لقياس فعالية إدارة التغيير والتواصل الداخلي  $

أدوات قياس فعالية التغيير:

جمع المالحظات الرسمية مقابالت شخصيةاستبيانمتابعة التنفيذقياس األثر على المؤشرات
والغير رسمية

االطـــالع علـــى نتائـــج التغييـــر 
وتأثيرهــــــــــــا علـــى مؤشـــرات 
األداء والتــــــــأكد مـــن تحقيـــق 
المخرجـــــــــات والمكـــــــــــاسب 

الســـريعة 

علـــى  المســـتمرة  المتابعـــة 
تنفيـــذ خطة التواصـــل والتأكد 
من تفاعـــل أصحاب المصلحة

االســـتبيانات  نتائـــج  تحليـــل 
فهــــــــــــــــم  مـــن  للتأكـــــــــــــــد 
المخرجـــات ووضوح األهداف 
التغيير  والممارســـات وتقبـــل 

شـــخصية  مقابـــالت  عقـــد 
فـــي  المبـــادرات  مـــالك  مـــع 
التابعـــة  والجهـــات  الـــوزارات 

آرائهـــم الســـتطالع 

األخذ باالعتبـــار المالحظات الواردة 
المبـــادرات  ومـــدراء  مـــالك  مـــن 
وفـــرق العمل عن طريق الوســـائل 
المتاحة )البــــــريد اإللكتــــــــــــــروني، 

الجـــوال، االجتماعـــات(

العوامل المتأثرة بالتغيير

كفاءة اإلنفاق ومشاركة أعلى من إنجاز المبادرات بفعالية
القطاع الخاص

مستوى أعلى من التقنيةجودة الخدمات للمواطنين

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثاني الربع األول

استعراض آخر المستجدات الصادرة عن فريق 
القادة/ الخطابات الرسمية ذات الصلة

 تسليط الضوء على رسائل البريد اإللكتروني الصادرة 
على مستوى الجهات / البرنامج

 استعراض مواد الفيديو التي تم مشاركتها 
على مستوى الجهات/ البرنامج

عقد بعض االجتماعات العاّمة

 إطالق موقع إلكتروني يستعرض آخر المستجدات 
على صعيد عملية التحّول

إعداد استبيان لجمع اآلراء 

 تنظيم عدد من المنتديات/ الوسائل األخرى 
لتقديم المدخالت

استعراض آخر المستجدات 
على صعيد عملية التحول

المقدمة

المقدمة

استعراض آخر المستجدات 
خالل الربع الثاني

تقرير حول آخر المستجدات 
)في منتصف الربع الثاني(

تقرير حول آخر المستجدات )في 
منتصف الربع الرابع(

استعراض آخر المستجدات 
خالل الربع الثالث

استعراض آخر المستجدات على 
صعيد عملية التحول

استعراض آخر المستجدات على 
صعيد عملية التحول

استعراض آخر المستجدات 
خالل الربع الرابع
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 مع فترة إعداد الميزانية 
ً
يتم مراجعة تخصيص أسقف ميزانية برامج تحقيق الرؤية على نحو سنوي تزامنا

العامة للدولة

الجدول الزمني لمراجعة السيولة والتكاليف لمبادرات برامج تحقيق الرؤية

مراجعة أسقف الميزانية 
)تزامنًا مع فترة إعداد الميزانية العامة للدولة( 

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

مراجعة السيولةمراجعة السيولةمراجعة السيولةمراجعة السيولة

مراجعة أسقف 
الميزانية

)بشكل سنوي 
- تزامنًا مع فترة 
إعداد الميزانية 
العامة للدولة(

123

متابعة التدفقات النقدية للربع 
المنتهي من العام

مراجعة األسقف وتقديم التوصيات 
لـللجنة االستراتيجية 

الموافقة النهائية على توزيع أسقف 
الميزانية للبرامج

فريق العمل الدائم وبرنامج 
تحقيق الرؤية

اللجنة االستراتيجيةمكتب اإلدارة االستراتيجية

الدائــم  $ العمــل  فريــق  تزويــد 
النقديــة  بتدفقاتهــا  للبرامــج 

العــام مــن  المنتهــي  للربــع 

متابعــة البرامــج لــألداء اإلجمالــي  $
لإنفــاق بنــاًء علــى خطــط تنفيــذ 
التعاقــدات  متابعــة  و  البرامــج 

و المناقــالت

مــن  $ ســنوية  ريــع  تقاريــر  إعــداد 
حــول  الدائــم  العمــل  فريــق 
توقعــات التدفــق النقــدي واألداء 
المالــي للبرامــج و مشــاركته مــع 

االســتراتيجية اإلدارة  مكتــب 

لبرامــج  $ واإلنجــاز  الصــرف  نســب  تقييــم 
الرؤيــة تحقيــق 

تقييــم أثــر التغييــرات فــي تكاليــف المبــادرات،  $
بنــاء علــى نتائــج الدراســات – حيــث ينطبــق –

التعزيــزات  $ أو  الوفــورات  وتقديــر  تقييــم 
للبرامــج المطلوبــة 

البرامــج  $ مســتوى  علــى  األســقف  مراجعــة 
البرامــج  مــدة  انتهــاء  حتــى  )التكاليــف( 

رفع التوصيات للجنة االستراتيجية $

مراجعة توصيات مكتب اإلدارة االستراتيجية $

اعتمــاد األســقف المحدثــة للبرامــج، ممــا ال يتعارض  $
مــع األولويــات االســتراتيجية للدولة

مراجعة تخصيص أسقف ميزانية برامج تحقيق الرؤية5.1 مراجعة تخصيص أسقف ميزانية برامج تحقيق الرؤية

يتم مراجعة السيولة لبرامج تحقيق الرؤية على نحو ربع سنوي $

الجدول الزمني لمراجعة السيولة والتكاليف لمبادرات برامج تحقيق الرؤية

مراجعة أسقف الميزانية 
)تزامنًا مع فترة إعداد الميزانية العامة للدولة( 

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

مراجعة السيولةمراجعة السيولةمراجعة السيولةمراجعة السيولة

مراجعة السيولة
)بشكل ربع 

سنوي(

123

متابعة التدفقات النقدية للربع 
المنتهي من العام

التوصية بإعادة توزيع االعتمادات 
المالية )السيولة(

الموافقة النهائية على توزيع االعتمادات 
المالية )السيولة(

فريق العمل الدائم وبرنامج تحقيق 
الرؤية

اللجنة االستراتيجيةفريق العمل الدائم

ـــم للبرامـــج  $ ـــق العمـــل الدائ ـــد فري تزوي
ــي  ــع المنتهـ ــة للربـ ــا النقديـ بتدفقاتهـ

ـــام مـــن الع

لـــألداء اإلجمالـــي  $ البرامـــج  متابعـــة 
لإنفـــاق بنـــاًء علـــى خطـــط تنفيـــذ 
و  التعاقـــدات  متابعـــة  و  البرامـــج 

المناقـــالت

مـــن  $ ســـنوية  ريـــع  تقاريـــر  إعـــداد 
فريـــق العمـــل الدائـــم حـــول توقعـــات 
المالـــي  واألداء  النقـــدي  التدفـــق 
مكتـــب  مـــع  مشـــاركته  و  للبرامـــج 

االســـتراتيجية اإلدارة 

لبرامــج  $ واإلنجــاز  الصــرف  نســب  تقييــم 
تحقيــق  الرؤيــة

دراســة الحاجــة إلــى إعــادة توزيــع االعتمــادات  $
الماليــة )الســيولة( بيــن برامــج تحقيــق الرؤيــة

التوصيــة للجنــة االســتراتيجية بإعــادة توزيــع  $
االعتمــادات الماليــة )الســيولة( بيــن برامــج 
ــة حســب  ــة خــالل الســنة المالي ــق الرؤي تحقي
الحاجــة، بمــا ال يتعــدى مــا تــم إقــراره مــن 
قبــل اللجنــة الماليــة واللجنــة االســتراتيجية

مراجعة توصيات فريق العمل الدائم $

الماليـــة  $ االعتمـــادات  توزيـــع  إعـــادة  اعتمـــاد 
)الســـيولة( بيـــن برامـــج تحقيـــق الرؤيـــة خـــالل 

الحاجـــة الماليـــة حســـب  الســـنة 

الماليـــة  $ االعتمـــادات  بتوزيـــع  البرامـــج  إبـــالغ 
)الســـيولة(  مـــن قبـــل فريـــق العمـــل الدائـــم
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مستعدون للمستقبلمستعدون للمستقبل رؤية المملكة 2030  رؤية المملكة 2030 

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030 160161
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إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

لمحة عامة حول طلبات التغيير $

ما هو طلب التغيير )الفئات(؟1

طلــب لتغييــر مــا تــم اعتمــاده ويتبــع أحــد األنــواع الثالثــة التاليــة: )1( تغييــر علــى مســتوى رؤيــة المملكــة 2030، بمــا يشــمل 
ــي والثالــث أو إضافــة أو دمــج برامــج تحقيــق  ــر علــى أهــداف المســتوى األول والثان ــر فــي نمــوذج الحوكمــة أو تغيي تغيي
ــر فــي بطاقــة البرنامــج، بمــا يشــمل  ــي؛ )2(  تغيي ــى مؤشــرات ومســتهدفات المســتوى األول والثان ــل عل ــة أو تعدي الرؤي
مراجعــة ارتبــاط األهــداف االســتراتيجية بالبرنامــج أو مراجعــة وصــف البرنامــج أو إجــراء تعديــالت علــى لجنــة البرنامــج )3( 
تغييــر فــي خطــة تنفيــذ أحــد برامــج تحقيــق الرؤيــة بمــا يشــمل مســاهمة البرنامــج فــي مؤشــرات االقتصــاد الكلــي وتعديــل 

مؤشــرات األداء الرئيســية للبرنامــج إضافــة إلــى التعديــالت المرتبطــة بمبــادرات البرنامــج المعتمــدة  

2
ما هي حوكمة طلب التغيير، أي ما 

هي جهة االعتماد؟

تختلف جهة االعتماد النهائية بحسب طبيعة التغيير المطلوب:

لجنة البرنامج  $

اللجنة االستراتيجية $

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية $

3
كيف يتم تحديد اإلجراءات الرئيسية 

لطلبات التغيير؟
تختلف اإلجراءات المتعلقة بطلبات التغيير وفقًا لجهة االعتماد النهائية ونوع طلب  التغيير

4
ما هو الجدول الزمني لتسليم 

ومعالجة طلبات التغيير؟

بداية الشهر
اليوم العاشراليوم الخامسالمي�دي

اليوم الخامس
والعشرين

فترة 
استقبال 
طلبات 
التغيير

مراجعة طلبات 
التغيير والتأكد من 

اكتمال البيانات

معالجة الطلبات 
ومواءمتها مع الجهات 
الداعمة وتجهيز العرض

عرض للجنة بملخص 
الحاالت المعتمدة 

والحاالت التي تستدعي 
المناقشة

يتم تحديد طلبات التغيير بالنظر إلى موضوع وفئة ونوع التغيير $

يتــم  تحديــد الجهــة المقدمــة للطلــب، وجهــة )جهــات( التقييــم، وجهــة الموافقــة واالعتمــاد، والجهــات المعنيــة باســتكمال الــالزم بشــأن  $
 لنــوع طلبــات التغييــر

ً
التغييــر وفقــا

الموضوع

الفئة

النوع

أن يتم تصنيف هذا الطلب ضمن أحد المستويات الثالثة التالية:
أ) مستوى الرؤية  ب) بطاقة برنامج تحقيق الرؤية ج) خطة تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية

وجود عدد كبير من األقسام داخل الموضوع الواحد مثل أهداف المستوى الثالث واالستراتيجية والمبادرات

وجود أنواع محددة لطلبات التغيير مثل التغيير في النطاق أو األسماء أو المستهدفات أو الوصف وما إلى ذلك 

 تغيير على
 مستوى الرؤية

تغيير على مستوى 
بطاقات البرامج

تغيير على مستوى
خطط تنفيذ البرامج

مثال (إعادة تسمية أو إضافة أو حذف لهدف 
من المستوى األول أو الثاني  أو الثالث)

مثال (تعديل وصف البرنامج، تغير تمثيل أو 
عضوية لجنة البرنامج)

مثال (تغيير مؤشرات البرنامج، إضافة/ إلغاء 
إحدى مبادرات البرنامج)

فئات 
طلبات 
التغيير

محاور 
طلبات 
التغيير

أنواع 
طلبات 
التغيير

مؤشرات 
المستويين األول 

والثاني

أهداف 
المستوى 

األول والثاني  
والثالث

برنامج 
تحقيق 
الرؤية

نموذج 
لجنة الوصفالحوكمة

المبادراتالبرنامج
مؤشرات 

األداء 
الرئيسية 
للبرامج

المساهمة في 
مؤشرات

االقتصاد 
الكلي 

استراتيجية
 البرنامج

ربط أهداف
 المستوى 

الثالث

5.3 المراجعة الدورية للوثيقة اإلعالمية للبرنامج

تقوم برامج تحقيق الرؤية بمراجعة خطط التنفيذ بشكل سنوي باألخذ باالعتبار طلبات التغيير المعتمدة خالل 

العام ومستوى اإلنجاز المحرز ونتائج األداء السنوي

 مــع المراجعــة الســنوية لخطــة تنفيــذ البرنامــج
ً
يتــم تحديــث الوثيقــة اإلعالميــة للبرنامــج بشــكل ســنوي تزامنــا

ثــة ، وترســلها إلــى اللجنــة اإلعالميــة قبــل نهاية شــهر يونيو  $
ّ
ــدرج مكاتــب البرامــج طلبــات التغييــر الُمعتمــدة ضمــن الوثيقــة اإلعالميــة الٌمحد

ُ
ت

$ يعد مكتب البرنامج خطة التنفيذ 
$ يراجع مكتب اإلدارة االستراتيجية 

خطة تنفيذ البرنامج
$ يتـــم رفع اعتماد خطة التنفيذ من 
قبل اللجنة االستراتيجية / مجلس 

الشؤون االقتصادية والتنمية

$ يتـــم تحديـــد التغييـــرات المطلوبة (باالســـتناد إلى 
النتائج التي يتم التوصل اليها ضمن عملية مراجعة 

األداء والمراجعات اإلستراتيجية ذات الصلة) 
$ يتم تقديم طلبات التغيير الجديدة 

 الوثيقة اع�ميةمراجعة ا�داء الدورية
خطة تنفيذ البرنامج المحدثة للبرنامج

$ يرفـــع البرنامج خالل العام طلبات التغيير 
وفقـــًا لإلجـــراءات الواردة ضمن القســـم 

”5.3 إجراءات وحوكمة طلبات التغيير"

طلبات التغيير خ�ل العام

نهاية يونيونهاية مايوبداية يونيو

إعداد طلبات التغيير ورفعها بشكٍل 
مستمر

عكس طلبات التغيير على
الوثيقة اإلعالمية 

مشاركة الوثيقة اإلعالمية
مع اللجنة اإلعالمية

يقـــوم مكتـــب البرنامـــج برفـــع طلبـــات  $
التغييـــر بشـــكٍل مســـتمر )بمـــا يشـــمل 
ــة  ــن المراجعـ ــة عـ ــر الناتجـ ــات التغييـ طلبـ
واألداء  المحـــرز  للتقـــّدم  الدوريـــة 

مـــج( نا للبر م  لعا ا

التغــــيير  $ طلبــــــــات  مراجعــــــــة  يتـــم 
واعتمادهـــا )بحســـب اإلجـــراءات الـــواردة 

فـــي القســـــــم 5.3(

ــع  $ ــج جمـ ــى مكتـــب البرنامـ يتولـ
تـــم  التـــي  التغييـــر  طلبـــات 
اعتمادهـــا خـــالل العـــام الســـابق 
حتـــى نهايـــة شـــهر مايـــو )ليتـــم 
الوثيقـــة  ضمـــن  إدراجهـــا 

اإلعالميـــة(

ُيـــدرج مكتـــب البرنامـــج كافـــة  $
الوثيقـــــــــة  فـــي  التغييــــــــــرات 

اإلعالميـــة

المحدثـــة  $ النســـخة  مشـــاركة  يتـــم 
ـــة مـــع مكتـــب  مـــن الوثيقـــة اإلعالمي
ــه  ــذ مرئياتـ ــتراتيجية ألخـ اإلدارة االسـ
حيـــال تطابـــق التغييـــرات الُمدرجـــة 
ـــة مـــع قاعـــدة  فـــي الوثيقـــة اإلعالمي

ــر ــات التغييـ ــات طلبـ بيانـ

المحدثـــة  $ النســـخة  مشـــاركة  يتـــم 
ـــة  ـــة مـــع اللجن مـــن الوثيقـــة اإلعالمي
اإلعالميـــة العتمادهـــا ومشـــاركتها 

مـــع كافـــة الجهـــات ذات العالقـــة

5.2
الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبلمستعدون للمستقبل رؤية المملكة 2030  رؤية المملكة 2030 

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030 162163
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إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

مستوى الرؤية:  أنواع طلبات التغيير المقترحة

الفئة
نوع طلب 

التغيير
الجهة المقدمة 

للطلب2
الجهة الُمبلَغة1جهة االعتمادجهة الموافقةجهة التقييم

الرؤية

تغيير حوكمة   $نموذج الحوكمة
الرؤية 

مكتب اإلدارة ال ينطبق
االستراتيجية 
بالتنسيق مع 

الجهات الداعمة*

اللجنة  
االستراتيجية

مجلس الشؤون 
االقتصادية 

والتنمية

مكتب اإلدارة االستراتيجية/ 
اللجنة االستراتيجية/مركز أداء

برنامج تحقيق 
الرؤية

إضافة /  $
حذف أحد 

برامج تحقيق 
الرؤية  

مكتب اإلدارة ال ينطبق
االستراتيجية 
بالتنسيق مع 

الجهات الداعمة*

اللجنة  
االستراتيجية

مجلس الشؤون 
االقتصادية 

والتنمية

مكتب اإلدارة االستراتيجية/ 
اللجنة االستراتيجية/مركز أداء

أهداف المستوى 
األول والثاني  

والثالث

إعادة تسمية  $
أو إضافة أو 
حذف هدف

مكتب اإلدارة ال ينطبق
االستراتيجية 
بالتنسيق مع 

الجهات الداعمة*

اللجنة  
االستراتيجية

مجلس الشؤون 
االقتصادية 

والتنمية

مكتب اإلدارة االستراتيجية/ 
اللجنة االستراتيجية/مركز أداء

مؤشرات 
المستويين األول 

والثاني

مراجعة  $
مؤشر األداء 

الرئيسي

مكتب اإلدارة ال ينطبق
االستراتيجية 
بالتنسيق مع 

الجهات الداعمة*

اللجنة  
االستراتيجية

مجلس الشؤون 
االقتصادية 

والتنمية

مركز أداء/ وزارة االقتصاد 
والتخطيط/ مكتب اإلدارة 

االستراتيجية

مراجعة  $
منهجية 
القياس

مكتب اإلدارة ال ينطبق
االستراتيجية 
بالتنسيق مع 

الجهات الداعمة*

اللجنة  
االستراتيجية

مجلس الشؤون 
االقتصادية 

والتنمية

مركز أداء/ وزارة االقتصاد 
والتخطيط/ مكتب اإلدارة 

االستراتيجية

مراجعة  $
خطوط 
األساس

مكتب اإلدارة ال ينطبق
االستراتيجية 
بالتنسيق مع 

الجهات الداعمة*

اللجنة  
االستراتيجية

مجلس الشؤون 
االقتصادية 

والتنمية

مركز أداء/ وزارة االقتصاد 
والتخطيط/ مكتب اإلدارة 

االستراتيجية

مراجعة  $
المستهدفات

مكتب اإلدارة ال ينطبق
االستراتيجية 
بالتنسيق مع 

الجهات الداعمة*

اللجنة  
االستراتيجية

مجلس الشؤون 
االقتصادية 

والتنمية

مركز أداء/ وزارة االقتصاد 
والتخطيط/ مكتب اإلدارة 

االستراتيجية

* الجهات الداعمة: 
-   فــي المؤشــرات االقتصاديــة   –  وزارة االقتصــاد و التخطيــط، و وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، ومركــز تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة: )الدعــم فــي  وضــع خطــوط أســاس 
ومســتهدفات مؤشــرات االقتصــاد الكلــي للبرامــج، ومراجعــة المؤشــرات االقتصاديــة فــي خطــط التنفيــذ والتحقــق مــن جودتهــا، وجمــع خطــوط األســاس والمســتهدفات علــى مســتوى 
البرامــج لتطويــر نظــرة شــاملة علــى مســتوى الرؤيــة لمؤشــرات االقتصــاد الكلــي المعنيــة بــكل جهــة ، وتقــدم وزارة االقتصــاد والتخطيــط الدعــم فــي مؤشــرات االقتصــاد الكلــي ذات 

العالقــة بالناتــج المحلــي اإلجمالــي والمؤشــرات التــي ال تغطيهــا الجهــات الداعمــة األخــرى (
-  فــي مؤشــرات البرامــج والمبــادرات -  المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة: )مراجعــة  العناصــر األساســية لمؤشــرات البرامــج )تشــمل مســتوى مؤشــرات البرامــج والمبــادرات 
وفــق متطلبــات بطاقــة المؤشــرات لــدى المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة ( بمــا فــي ذلــك وتيــرة قيــاس المؤشــر، ومصــادر البيانــات، ومنهجيــة وصيــغ الحســاب، وتقســيم 

المســتهدفات حســب وتيــرة قيــاس المؤشــرات، والتوصيــة باعتمــاد بطاقــات مؤشــرات البرنامــج والتحقــق مــن جودتهــا( 
-  فــي الدعــم النوعــي – وحــدة التحــول الرقمــي، المركــز الوطنــي للتخصيــص:  )دعــم إعــداد خطــة التنفيــذ فــي الجوانــب المتعلقــة بنطــاق عمــل الجهــة الداعمــة ، ومراجعــة خطــط التنفيــذ 

فــي الجوانــب ذات العالقــة والتحقــق مــن جودتهــا(

1. يتم إبالغ جهات أخرى ذات العالقة بطلب التغيير حسب الحاجة 
 2. تتولى اللجنة االستراتيجية تقييم الحاجة والمالئمة لطلبات التغيير على مستوى الرؤية والتوجيه للبدء بدراسة طلب التغيير وإحالتها إلى جهات التقييم.    

 في حال الحاجة لرفع طلب تغيير لم يتم إدراجه ضمن األنواع المذكورة في القسم، يرجى اتباع إجراء »طلبات التغيير غير المصنفة«

5.3 إجراءات وحوكمة طلبات التغيير  5.3
تتبع طلبات التغيير 4 مجموعات من المبادئ األساسية $

الجهات الرسمية المقدمة 
لطلبات التغيير

ُيعتبــــــــــــر مكتــــــــب البرنـــــــــــــامج ولجنـــــــــة البرنـــــــــامج  الجهـــــــــــــات الرسمـــــــــــــيـــــة التـــي تقـــــدم طلبــــــــات التغييــــــــــر،  $
لدراســـتها التقييـــم  جهـــات  إلـــى  وإحـــــالتها  تـــرى،  حيـــث  التغييـــر  بطلبـــات  بالبـــدء  التوجيـــــه  االســـتراتيجية  ولللجنـــة 

ـــالث المذكـــورة1 $ ـــق االســـتعانة بهـــذه الجهـــات الث ـــر إال عـــن طري ـــات التغيي ـــم طلب ال يحـــق للجهـــات األخـــرى ذات العالقـــة تقدي
تقـــوم لجنـــة البرنامـــج بالمواءمـــة بشـــأن جميـــع طلبـــات التغييـــر المقدمـــة مـــن جانـــب مكتـــب البرنامـــج، ويحـــق للجنـــة البرنامـــج   $

تفويـــض الصالحيـــات لمكتـــب البرنامـــج وفقـــًا لمـــا تـــراه مناســـبًا ووفقـــًا لنظـــام الحوكمـــة الداخليـــة الخـــاص بالبرنامـــج
لرئيس لجنة البرنامج صالحية رفع أو اعتماد طلبات التغيير للبرنامج ألنواع الطلبات التي تقع ضمن صالحية لجنة  البرنامج $

التفاعل بين الجهة مقدمة 
مة له الطلب والجهة الُمقيِّ

تقوم الجهة الرسمية المقدمة للطلب بالتواصل مع جهة )جهات( التقييم بشكل مباشر $
تقوم الجهة الرسمية المقدمة للطلب بتوحيد وجمع كافة المدخالت ذات الصلة الواردة من جهة )جهات( التقييم  $

وتعميمها على جهة االعتماد
قد يعمل مكتب البرنامج و / أو مكتب اإلدارة االستراتيجية كجهات تقييم عندما تكون لجنة البرنامج  و / أو اللجنة  $

االستراتيجية هي الجهات التي وجهت بدراسة طلب التغيير على التوالي 

آلية التواصل ذات الصلة 
بطلبات التغيير

سيتم إبالغ الجهة المقدمة للطلب وجهة )جهات التقييم( وكافة الجهات المعنية بالقرار النهائي الصادر عن الجهة  $
المسؤولة عن االعتماد

دورة استالم وعكس 
طلبات التغيير

سيتم عكس طلبات التغيير التي تم اعتمادها قبل البدء بدورة القياس ليتسنى إدراجها قبل البدء بجمع البيانات وإعداد  $
تقارير األداء الدورية 

آلية التعامل مع طلبات التغيير $

 التوجيه بإعداد ورفع طلب التغيير حيث يتم تحديث سجل طلبات التغيير فور تقديم الطلب $تقديم الطلب

دراسة وتحليل األسباب الكامنة من طلب التغيير، والتأكد من اتخاذ كافة اإلجراءات البديلة الالزمة قبل رفعه، إضافة  $التقييم
إلى تحليل األثر من تنفيذه، وتزويد أصحاب القرار بالمرئيات والتوصيات

مراجعة مرئيات جهات التقييم واتخاذ القرار برفض أو التوصية باعتماد طلب التغيير $الموافقة

اتخاذ القرار النهائي باعتماد أو رفض طلب التغيير $االعتماد

الجهات التي سيتم إشعارها بالقرارات النهائية حول طلب التغيير $اإلبالغ بالقرارات

  في حال الحاجة لرفع طلب تغيير لم يتم إدراجه ضمن األنواع المذكورة في القسم، يرجى اتباع إجراء »طلبات التغيير غير المصنفة«
1. على سبيل المثال: يقوم مكتب تحقيق الرؤية بمراجعة اإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة وذلك عن طريق االستعانة بمكتب البرنامج

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبلمستعدون للمستقبل رؤية المملكة 2030  رؤية المملكة 2030 

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030 164165
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إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

مستوى خطة تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية: أنواع طلبات التغيير المقترحة  

الفئة
نوع طلب 

التغيير
الجهة المقدمة 

للطلب1
الجهة الُمبلَغة1جهة االعتمادجهة الموافقةجهة التقييم

خطة 
تنفيذ 
برنامج 
تحقيق 
الرؤية

مراجعة الركائز  $استراتيجية البرنامج
االستراتيجية

مكتب اإلدارة لجنة البرنامج
االستراتيجية

اللجنة 	
االستراتيجية

مكتب اإلدارة االستراتيجية/ 
لجنة البرنامج/مكتب البرنامج

المساهمة في 
مؤشرات االقتصاد 

الكلي

مراجعة خط  $
األساس

مكتب اإلدارة لجنة البرنامج 
االستراتيجية 
بالتنسيق مع 

الجهات الداعمة*

اللجنة 	
االستراتيجية

وزارة االقتصاد والتخطيط/ 
مكتب اإلدارة االستراتيجية/ 

لجنة البرنامج/ مكتب 
البرنامج

مراجعة  $
المستهدفات

مكتب اإلدارة لجنة البرنامج 
االستراتيجية 
بالتنسيق مع 

الجهات الداعمة*

اللجنة 
االستراتيجية

اللجنة 
االستراتيجية/

مجلس الشؤون 
االقتصادية 

والتنمية2

وزارة االقتصاد والتخطيط/ 
مكتب اإلدارة االستراتيجية/ 

لجنة البرنامج/ مكتب 
البرنامج

 مؤشرات األداء 
الرئيسية للبرنامج 

)1/2(

إضافة/ $
حذف مؤشر 
أداء رئيسي 

للبرنامج

اللجنة 	مركز أداءلجنة البرنامج 
االستراتيجية

مركز أداء/ مكتب اإلدارة 
االستراتيجية/لجنة البرنامج/ 

مكتب البرنامج

مراجعة  $
مستهدفات 
مؤشر األداء 

الرئيسي 
للبرنامج

مكتب اإلدارة لجنة البرنامج 
االستراتيجية

اللجنة 	
االستراتيجية

مركز أداء/ مكتب اإلدارة 
االستراتيجية/لجنة البرنامج/ 

مكتب البرنامج

* الجهات الداعمة: 
-   فــي المؤشــرات االقتصاديــة   –  وزارة االقتصــاد و التخطيــط، و وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، ومركــز تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة، وهيئــة المحتــوى المحلــي والمشــتريات 
الحكوميــة: )الدعــم فــي  وضــع خطــوط أســاس ومســتهدفات مؤشــرات االقتصــاد الكلــي للبرامــج، ومراجعــة المؤشــرات االقتصاديــة فــي خطــط التنفيــذ والتحقــق مــن جودتهــا، وجمــع 
خطــوط األســاس والمســتهدفات علــى مســتوى البرامــج لتطويــر نظــرة شــاملة علــى مســتوى الرؤيــة لمؤشــرات االقتصــاد الكلــي المعنيــة بــكل جهــة ، وتقــدم وزارة االقتصــاد والتخطيــط 

الدعــم فــي مؤشــرات االقتصــاد الكلــي ذات العالقــة بالناتــج المحلــي اإلجمالــي والمؤشــرات التــي ال تغطيهــا الجهــات الداعمــة األخــرى (
-  فــي مؤشــرات البرامــج والمبــادرات -  المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة: )مراجعــة  العناصــر األساســية لمؤشــرات البرامــج )تشــمل مســتوى مؤشــرات البرامــج والمبــادرات 
وفــق متطلبــات بطاقــة المؤشــرات لــدى المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة ( بمــا فــي ذلــك وتيــرة قيــاس المؤشــر، ومصــادر البيانــات، ومنهجيــة وصيــغ الحســاب، وتقســيم 

المســتهدفات حســب وتيــرة قيــاس المؤشــرات، والتوصيــة باعتمــاد بطاقــات مؤشــرات البرنامــج والتحقــق مــن جودتهــا( 
-  فــي الدعــم النوعــي – وحــدة التحــول الرقمــي، المركــز الوطنــي للتخصيــص:  )دعــم إعــداد خطــة التنفيــذ فــي الجوانــب المتعلقــة بنطــاق عمــل الجهــة الداعمــة ، ومراجعــة خطــط التنفيــذ 

فــي الجوانــب ذات العالقــة والتحقــق مــن جودتهــا(

1. يتم إبالغ جهات أخرى ذات العالقة بطلب التغيير حسب الحاجة
2. مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية في حالة تأثير طلب التغيير على مستهدفات االقتصاد الكلي    

 في حال الحاجة لرفع طلب تغيير لم يتم إدراجه ضمن األنواع المذكورة في القسم، يرجى اتباع إجراء »طلبات التغيير غير المصنفة«

5.3 إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

مستوى بطاقة برنامج تحقيق الرؤية: أنواع طلبات التغيير المقترحة 

نوع طلب التغييرالفئة
الجهة 

المقدمة 
للطلب

الجهة الُمبلَغة1جهة االعتمادجهة الموافقةجهة التقييم

بطاقة 
برنامج 
تحقيق 
الرؤية

أهداف 
المستوى 

الثالث

مراجعة ربط الهدف  $
االستراتيجي المباشر 

مع برامج تحقيق 
الرؤية

مكتب اإلدارة لجنة البرنامج ²
االستراتيجية

اللجنة  
االستراتيجية

مجلس الشؤون 
االقتصادية 

والتنمية

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية/ اللجنة 
االستراتيجية/ لجنة 

البرنامج/ مكتب البرنامج/ 
مركز أداء

إضافة / حذف هدف  $
استراتيجي غير مباشر

مكتب اإلدارة لجنة البرنامج 		مكتب البرنامج
االستراتيجية/ مكتب 

البرنامج/ مركز أداء

مراجعة وصف  $الوصف
البرنامج

مكتب اإلدارة لجنة البرنامج²
االستراتيجية

اللجنة  
االستراتيجية

مجلس الشؤون 
االقتصادية 

والتنمية

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية/ اللجنة 
االستراتيجية/ لجنة 

البرنامج/ مكتب البرنامج/ 
مركز أداء

لجنة البرنامج

تعيين/ إعفاء أحد  $
أعضاء اللجنة ممن لم 
يتم تعيينهم بالصفة 

الشخصية بما ال 
يغير تشكيل اللجنة 
أو مستوى التمثيل 

المعتمد 

مكتب البرنامج/ مكتب لجنة البرنامج 		لجنة البرنامج
اإلدارة االستراتيجية/ اللجنة 

االستراتيجية / مركز أداء

تعيين/ إعفاء أحد  $
أعضاء اللجنة ممن لم 
يتم تعيينهم بالصفة 

الشخصية مما سيغير 
تشكيل اللجنة أو 
مستوى التمثيل 

المعتمد

مكتب اإلدارة لجنة البرنامج²
االستراتيجية

اللجنة 
االستراتيجية

مجلس الشؤون 
االقتصادية 

والتنمية

مكتب البرنامج /لجنة البرنامج/ 
مكتب اإلدارة االستراتيجية/ 
اللجنة االستراتيجية/ مركز أداء

تعيين/ إعفاء أحد  $
أعضاء اللجنة ممن 

تم تعيينهم بالصفة 
الشخصية 

مكتب اإلدارة لجنة البرنامج²
االستراتيجية

اللجنة 
االستراتيجية

مجلس الشؤون 
االقتصادية 

والتنمية

مكتب البرنامج /لجنة البرنامج/ 
مكتب اإلدارة االستراتيجية/ 
اللجنة االستراتيجية/ مركز أداء

اللجنة ال ينطبقال ينطبق3تكليف رئاسة اللجنة $
االستراتيجية

مجلس الشؤون 
االقتصادية 

والتنمية

مكتب البرنامج /لجنة البرنامج/ 
مكتب اإلدارة االستراتيجية/ 
اللجنة االستراتيجية/ مركز أداء

1. يتم إبالغ جهات أخرى ذات العالقة بطلب التغيير حسب الحاجة       2. يمكــن للجنــة االســتراتيجية تقييــم الحاجــة والمالئمــة لطلبــات التغييــر ذات العالقــة والتوجيــه للبــدء بدراســة 
طلــب التغييــر وإحالتهــا إلــى جهــات التقييــم. 3. تتولــى اللجنــة االســتراتيجية تقييــم الحاجــة والمالئمــة لطلبــات التغييــر ذات الصلــة والتوجيــه للبــدء بدراســة طلــب التغييــر وإحالتهــا لالعتمــاد

 في حال الحاجة لرفع طلب تغيير لم يتم إدراجه ضمن األنواع المذكورة في القسم، يرجى اتباع إجراء »طلبات التغيير غير المصنفة«

 5.3
الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبلمستعدون للمستقبل رؤية المملكة 2030  رؤية المملكة 2030 

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030 166167
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إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

مستوى خطة تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية: أنواع طلبات التغيير المقترحة  

نوع طلب التغييرالفئة
الجهة 

المقدمة 
للطلب

جهة التقييم
جهة 

الموافقة
الجهة الُمبلَغة1جهة االعتماد

خطة 
تنفيذ 
برنامج 
تحقيق 
الرؤية

المبادرات

مراجعة تصنيف المبادرة )مبادرات  $
المكاسب السريعة والمحورية 

والمبادرات ذات األسبقية( 

مكتب 
البرنامج

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

مركز أداء/ مكتب اإلدارة لجنة البرنامج 	
االستراتيجية/ مكتب 

البرنامج

تعديل تاريخ بداية المبادرة بما ال يؤثر  $
على تاريخ النهاية

مكتب 
البرنامج

مركز أداء/ مكتب اإلدارة لجنة البرنامج 	مركز أداء
االستراتيجية/ مكتب 

البرنامج

تعديل تاريخ انتهاء المبادرة بما يقل  $
عن 3 أشهر

مكتب 
البرنامج

مركز أداء/ مكتب اإلدارة لجنة البرنامج 	مركز أداء
االستراتيجية/ مكتب 

البرنامج

تعديل تاريخ انتهاء المبادرة بما ال يقل  $
عن 3 أشهر

مكتب اإلدارة لجنة البرنامج 
االستراتيجية/ 

مركز أداء

اللجنة 	
االستراتيجية

مركز أداء/ مكتب اإلدارة 
االستراتيجية/ لجنة 

البرنامج/مكتب البرنامج

النقل بين تكاليف المبادرات في  $
نفس البرنامج4

اللجنة االستراتيجية/ وزارة المالية6		لجنة البرنامج 
مكتب اإلدارة 

االستراتيجية/لجنة 
البرنامج/ مكتب البرنامج/ 

فريق العمل الدائم 2

النقل بين اعتمادات مبادرات البرنامج  $
في أكثر من جهة4

لجنة 
البرنامج5

مكتب اإلدارة وزارة المالية6		
االستراتيجية/لجنة 

البرنامج/ مكتب البرنامج/ 
فريق العمل الدائم 2

تغيير الجهة المالكة للمبادرة  $
ضمن البرنامج

مكتب 
البرنامج

مركز أداء/ مكتب اإلدارة لجنة البرنامج 		
االستراتيجية/ مكتب 
البرنامج/ فريق العمل 
الدائم2 / الجهة ذات 

العالقة

لجنة نقل مبادرة من برنامج إلى آخر $
البرنامج³

-مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

اللجنة 	
االستراتيجية

مركز أداء/ مكتب اإلدارة 
االستراتيجية/ مكتب 
البرنامج/ فريق العمل 
الدائم2 / الجهة ذات 

العالقة / لجنة البرنامج

1. يتم إخطار جهات أخرى ذات العالقة بطلب التغيير حسب الحاجة
2. سيتم إشراك فريق العمل الدائم بمساعدة مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق إذا ما كانت هناك أي آثار مترتبة على الميزانية 

3. يجب التأكد قبل رفع الطلب من توافق اللجان الخاصة بالبرامج على مقترح نقل المبادرة   
4. تم توضيحها بشكل أكثر تفصياًل ضمن قسم »إجراءات وحوكمة المناقالت“  ضمن الدليل

5. في حالة النقل بين اعتمادات مبادرات الجهة الحكومية في نفس البرنامج، تتم الموافقة على الطلب داخليًا من قبل الجهة الحكومية/ /مكتب تحقيق الرؤية، ورفعها لوزارة المالية 
إلجراء المناقلة، مع إحاطة مكتب اإلدارة االستراتيجية وفريق العمل الدائم ومكتب البرنامج بذلك     

6. يتم االعتماد عبر تبليغ بقرار وزاري 

 في حال الحاجة لرفع طلب تغيير لم يتم إدراجه ضمن األنواع المذكورة في القسم، يرجى اتباع إجراء »طلبات التغيير غير المصنفة«

5.3 إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

نوع طلب التغييرالفئة
الجهة المقدمة 

للطلب
جهة التقييم

جهة 
الموافقة

جهة 
االعتماد

الجهة الُمبلَغة1

خطة 
تنفيذ 
برنامج 
تحقيق 
الرؤية

مؤشرات األداء 
الرئيسية للبرنامج 

)2/2(

مراجعة تعريف المؤشر بما يشمل  $
معادلة االحتساب / خطوط 

األساس/ مصدر البيانات

مركز أداء/ لجنة البرنامج
مكتب اإلدارة 
االستراتيجية 2 

اللجنة 	
االستراتيجية

مركز أداء/ مكتب 
اإلدارة االستراتيجية/ 
لجنة البرنامج/مكتب 

البرنامج

المبادرات

إضافة / حذف إحدى المبادرات  $
التي ليس لها ميزانية

فريق العمل مكتب البرنامج 
الدائم )التحقق 
من عدم وجود 
ميزانية للمبادرة(

لجنة 	
البرنامج  

مركز أداء/ مكتب 
البرنامج/ مكتب اإلدارة 

االستراتيجية

إضافة / حذف إحدى المبادرات  $
التي تؤثر على الميزانية

فريق العمل لجنة البرنامج 
الدائم 3

اللجنة 	
االستراتيجية

مركز أداء/ فريق العمل 
الدائم 5 / مكتب 

اإلدارة االستراتيجية/ 
لجنة البرنامج/ مكتب 

البرنامج

مكتب البرنامج دمج وتقسيم المبادرات $
بتوجيه من لجنة 

البرنامج

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية/ 
الجهة المعنية 4

لجنة 	
البرنامج 6

مركز أداء/ فريق العمل 
الدائم 5  /مكتب اإلدارة 
االستراتيجية/ مكتب 

البرنامج

تعديل اسم أو وصف أو نطاق  $
العمل أو المخرجات أو المعالم 

الرئيسية أو منهجية قياس 
المخرجات للمبادرات )بشكل ال يؤثر 

على الميزانية أو المستهدفات أو 
األطر الزمنية(

لجنة 	مركز أداءمكتب البرنامج
البرنامج  

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية/ مركز 
أداء/ مكتب البرنامج/
فريق العمل الدائم 5

تعديل اسم أو وصف أو نطاق  $
العمل أو المخرجات أو المعالم 

الرئيسية أو منهجية قياس 
المخرجات للمبادرات )بشكل يؤثر 
على الميزانية أو المستهدفات أو 

األطر الزمنية( 7

مكتب اإلدارة لجنة البرنامج 
االستراتيجية/ 
الجهة المعنية 4

اللجنة 	
االستراتيجية

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية/ لجنة 
البرنامج/ مركز أداء/ 

مكتب البرنامج/فريق 
العمل الدائم 5 

1. يتم إخطار جهات أخرى ذات العالقة بطلب التغيير حسب الحاجة
2. سيؤول اتخاذ القرار إلى مكتب اإلدارة االستراتيجية في حال عدم موافقة مركز أداء  على الطلب؛

3. على أن يتم إشراك فريق العمل الدائم بمساعدة مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق  ومركز أداء ومكتب اإلدارة االستراتيجية
4. تشمل الجهات المعنية فريق العمل الدائم لتقييم الميزانية، ومركز أداء لتقييم مؤشرات األداء الرئيسية وتقييم التغيير للتأكد من عدم اإلخالل بالمخرجات

5. سيتم إشراك فريق العمل الدائم بمساعدة مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق إذا ما كانت هناك أي آثار مترتبة على الميزانية
6. ُتحال إلى اللجنة االستراتيجية في حال لم يتم االتفاق بين جهات التقييم

7. يجب رفع طلبات تغيير مرافقة خاصة بالتغييرات على الميزانية، أو المستهدفات أو األطر الزمنية، وفقًا لإلجراءات المتبعة لكل نوع من هذه التغييرات. حيث ال يتم اعتماد طلب 
التغيير، إال في حال اعتماد كافة طلبات التغيير المرافقة.

 في حال الحاجة لرفع طلب تغيير لم يتم إدراجه ضمن األنواع المذكورة في القسم، يرجى اتباع إجراء »طلبات التغيير غير المصنفة«
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إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

2- طلبات التغيير التي تتطلب موافقة اللجنة االستراتيجية

التوجيه بإعداد 
ودراسة طلب تغيير

مراجعة طلب 
التغيير ورفعه إلى 

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

جمع كافة طلبات 
التغيير وإرسالها مع 
كافة المستندات 

الداعمة إلى اللجنة 
االستراتيجية

مراجعة كافة 
طلبات التغيير 

وتوصيات وإصدار 
القرار النهائي 

بشأنها

دراسة وإعداد طلب 
التغيير وإرفاقه مع 
كافة المستندات 

الداعمة

دراسة طلب التغيير 
وتقييم األثر من 
التغيير وتوفير 

المدخالت الالزمة

الجهات 
الداعمة

(مثال: وزارة 
االقتصاد 
والتخطيط، إلخ)

مكتب 
البرنامج

لجنة
البرنامج 

مكتب 
اإلدارة 
االستراتيجية

اللجنة 
االستراتيجية

يتطلب تقييم من 
جهات داعمة؟

الموافقة؟
نعم

نعم

ال

عكس التعديالت بناء 
على الموافقة

إرفاق محاضر االجتماعات وتحديث 
سجل طلبات التغيير وإشعار كافة 

الجهات المعنية

ال

 5.3 إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

1- طلبات التغيير التي تتطلب موافقة المجلس

استالم وتقييم 
الحاجة والمالئمة 
لطلبات التغيير 
والتوجيه بإعداد 
ودراسة الطلب

دراسة وإعداد طلب 
التغيير وإرفاقه مع 
كافة المستندات 

الداعمة

دراسة 
وإعداد طلب 

التغيير 
وإرفاقه مع 

كافة 
المستندات 

الداعمة

دراسة طلب التغيير 
وتقييم األثر من 
التغيير وتوفير 

المدخالت الالزمة

استالم وتقييم 
الحاجة والمالئمة 
لطلبات التغيير 
والتوجيه بإعداد 
ودراسة الطلب

جمع كافة طلبات 
التغيير وإرسالها مع 
كافة المستندات 

الداعمة إلى اللجنة 
االستراتيجية

مراجعة طلب 
التغيير ورفعه إلى 

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

مراجعة كافة 
طلبات التغيير 

وتوصيات مكتب 
اإلدارة االستراتيجية 
والجهات الداعمة 

مراجعة كافة 
طلبات التغيير 
وإصدار القرار 
النهائي بشأنها

عكس التعديالت بناء 
على الموافقة

الجهات 
الداعمة
(مثال: وزارة 
االقتصاد 
والتخطيط، إلخ)

مكتب 
البرنامج

لجنة
البرنامج 

مكتب 
اإلدارة 
االستراتيجية

اللجنة 
االستراتيجية

مجلس 
الشؤون 
االقتصادية 
والتنمية

يتطلب تقييم من 
جهات داعمة؟

يتطلب تقييم من 
جهات داعمة؟

الموافقة؟

الموافقة؟

نعم

نعم

نعم

نعم

أ

أ

ال

إرفاق محاضر االجتماعات وتحديث ال
سجل طلبات التغيير وإشعار كافة 

الجهات المعنية

ال

ال

5.3
الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030
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إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

4- طلبات التغيير األخرى غير المصنفة

التوجيه بإعداد 
ودراسة طلب تغيير

مراجعة طلب 
التغيير ورفعه إلى 

مكتب اإلدارة 
االستراتيجية

تحديد جهات 
التقييم والموافقة 
واالعتماد واإلجراء 

ذي الصلة 

دراسة وإعداد طلب 
التغيير وإرفاقه مع 
كافة المستندات 

الداعمة

استكمال إجراءات 
االعتماد والحصول 
على القرار بشأن 
طلب التغيير  

التوجيه بإعداد 
ودراسة طلب تغيير

دراسة وإعداد طلب 
التغيير وإرفاقه مع 
كافة المستندات 

الداعمة

الجهات 
الداعمة
(مثال: وزارة 
االقتصاد 
والتخطيط، إلخ)

مكتب 
البرنامج

لجنة
البرنامج 

مكتب 
اإلدارة 
االستراتيجية

اللجنة 
االستراتيجية

يتطلب 
تقييم من جهات 

داعمة؟

الحصول 
على الموافقة؟

نعم

نعم

ال

عكس التعديالت بناء ال
على الموافقة

إرفاق محاضر 
االجتماعات وتحديث 
سجل طلبات التغيير 
وإشعار كافة الجهات 

المعنية

دراسة طلب التغيير 
وتقييم األثر من 
التغيير وتوفير 

المدخالت الالزمة

أ

أ

 5.3 إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

3- طلبات التغيير التي تتطلب موافقة لجنة البرنامج 

دراسة وإعداد طلب 
التغيير وإرفاقه مع 
كافة المستندات 

الداعمة 

مراجعة كافة 
طلبات التغيير 

وتوصيات الجهات 
الداعمة

دراسة طلب التغيير 
وتقييم األثر من 
التغيير وتوفير 

المدخالت الالزمة

الجهات 
الداعمة
(مثال: وزارة 
االقتصاد 
والتخطيط، إلخ)

مكتب 
البرنامج

لجنة
البرنامج 

مكتب 
اإلدارة 
االستراتيجية

يتطلب تقييم 
من جهات داعمة؟

الموافقة؟

نعم

نعم

ال

عكس التعديالت بناء 
على الموافقة

إرفاق محاضر االجتماعات وتحديث 
سجل طلبات التغيير وإشعار كافة 

الجهات المعنية

ال

5.3
الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030
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إعداد خطط التواصل  5.4
يتعين على برامج تحقيق الرؤية تقديم الوثائق التالية خالل مرحلة اإلطالق

خطة التنفيذ للبرنامج $

جهة االعتمادالوصفالمخرجات المطلوبة

الوثيقة اإلعالمية 
يتولى البرنامج تطوير وثيقة إعالمية تعرض تفاصيل خطة التنفيذ التي سيتم 

اللجنة اإلعالمية العليااإلعالن عنها رسميًا وعرضها على الجمهور 

الخطة اإلعالمية لمرحلة 
اإلطالق

يتولى البرنامج تطوير خطة إعالمية تتضمن كافة السيناريوهات، والتفاصيل 
اللجنة اإلعالمية العلياالتي سيتم تنفيذها خالل مرحلة إطالق البرنامج

المحتوى اإلعالمي
يتولى البرنامج تطوير المحتوى، ورفعه للموافقة مع الخطة اإلعالمية 

اللجنة اإلعالمية العليالمرحلة اإلطالق

الخطة اإلعالمية لمرحلة ما 
بعد اإلطالق  )12 شهر(

يتولى البرنامج تطوير خطة إعالمية تتضمن كافة الفعاليات التي سيتم 
اللجنة اإلعالمية العلياتنفيذها ما بعد اإلطالق، ولمدة 12 شهر 

تقارير المتابعة على خطة 
التواصل¹

يتولى البرنامج تطوير تقارير متابعة دورية تشمل: تقرير الرصد اإلعالمي 
وتحديث اإلنجاز في تنفيذ الخطة اإلعالمية وتقرير رصد الحالة الذهنية 

للفئات المستهدفة إلى وحدة اإلعالم والتواصل المؤسسي 
	

1. سيتم رفع تقارير المتابعة لوحدة اإلعالم والتواصل المؤسسي وفقًا للتفاصيل المحددة الحقًا ضمن هذا القسم

إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

سيتم اعتماد التغييرات والتحديثات الرئيسية على نموذج طلب التغيير من قبل مكتب اإلدارة االستراتيجية 

بما يخدم تنفيذ إجراءات وحوكمة طلبات التغيير المعتمدة 

نموذج CR01 - نموذج طلب التغيير

 5.3

تركيز القسم  - مرحلة ما بعد اإلطالق

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبلمستعدون للمستقبل رؤية المملكة 2030  رؤية المملكة 2030 
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إعداد خطط التواصل

يتعين على برامج تحقيق الرؤية رفع تقارير المتابعة التالية لوحدة اإلعالم والتواصل المؤسسي خالل مرحلة التنفيذ $

الوصفالتكرارالتقرير

شهريتقرير الرصد اإلعالمي

رصد وتحليل المرئيات وأبرز المالحظات اإليجابية والسلبية المرتبطة باختصاصات البرنامج والجهات  $

التابعة له، وذلك عبر وسائل التواصل االجتماعي بما يشمل تويتر، فيسبوك، وغيرها

رصد وتحليل المقاالت والمنشورات اإلعالمية عبر وسائل اإلعالم المرئي والمسموع محليًا ودوليًا $

ربع سنويتحديث اإلنجاز في تنفيذ الخطة اإلعالمية
تحديث دوري لإلنجاز وسير العمل في تنفيذ الخطة اإلعالمية المعتمدة لمرحلة ما بعد اإلطالق، مع  $

إيضاح المبررات في حال الحاجة إلجراء أي تعديالت على الخطة 

تقرير رصد الحالة الذهنية للفئات المستهدفة 

)Sentiment Analysis(
نصف سنوي

إجراء رصد وتحليل دوري للصورة الذهنية ومرئيات الفئات المستهدفة حول اإلنجازات السابقة،  $

والتطلعات المستقبلية من البرنامج

تم تطوير مجموعة من الوثائق االسترشادية لبرامج تحقيق الرؤية حول عدة جوانب مرتبطة بالتواصل خالل مرحلة التنفيذ $

الوصفالوثيقة

التوجيهات االسترشادية الخاصة
باإلنفاق اإلعالمي

تتنــاول هــذه الوثيقــة خطــة اإلنفــاق اإلعالمــي التــي يتــم اتباعهــا ضمــن رؤيــة 
المملكــة العربيــة الســعودية 2030 عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي. حيــث تقــدم 
وصفــًا تفصيليــًا لإجــراءات، وتشــمل وصفــًا للمنصــات المســتخدمة، إضافــة إلــى 
تقديــم أفضــل الممارســات والتوجيهــات االسترشــادية والصيــغ المســتخدمة. تــم 
تخصيــص هــذا المســتند ليقــوم مقــام مجموعــة أدوات التطويــر فــي حيــن ســيتم 

تحديثــه بشــكٍل دوري وفــق أفضــل الممارســات المســتجدة

التوجيهات االسترشادية حول إدارة 
مواقع التواصل االجتماعي

تتنــاول هــذه الوثيقــة أفضــل الممارســات والقواعــد والتوجيهــات االسترشــادية 
إلدارة مواقــع التواصــل االجتماعــي، وإرشــادات التحليــل ومراجعــة محتــوى وســائل 
التواصــل االجتماعــي، مدعومــًا بدراســة حــاالت نموذجيــة تعــرض الممارســات 

ــة ــة ذات الصل العالمي

القواعد االسترشادية للتواصل 
االستراتيجي

توفــر هــذه الوثيقــة مرجعــًا مشــتركًا بيــن جميــع برامــج تحقيــق الرؤيــة لتوحيــد جهــود 
التواصــل لرؤيــة المملكــة 2030، ليتــم االعتمــاد عليــه أثنــاء تطويــر خطــط التواصــل 

بمــا يضمــن توجيــه برامــج تحقيــق الرؤيــة نحــو تنفيــذ األهــداف المنشــودة ذاتهــا 

األدلة االسترشادية
للهوية المؤسسية للرؤية

توفــر هــذه الوثيقــة مرجعــًا مشــتركًا بيــن جميــع برامــج تحقيــق الرؤيــة الســتخدام 
نمــوذج موحــد إلعــداد التقاريــر والعــروض، بمــا يشــمل األلــوان المعتمــدة، وشــعار 

الرؤيــة، حجــم ونــوع الخــط المســتخدم فــي الطباعــة، إلــخ

الدليل اإلعالمي للمتحدثين الرسميين

تتنــاول هــذه الوثيقــة معاييــر اختيــار المتحدثيــن الرســميين، إضافــة إلــى إطــالع 
المتحدثيــن الرســميين )إلــى جانــب حضــور دورات التدريــب اإلعالمــي( علــى كل 
مــا هــو جديــد بشــأن األســاليب التــي مــن شــأنها تمكيــن المتحدثيــن مــن التحكــم 

بالمقابــالت اإلعالميــة

 5.4 إعداد خطط التواصل

الخطة اإلعالمية لمرحلة ما بعد اإلطالق  )12 شهر( $

محتوى الوثيقة المسؤوليةالخطوات الرئيسية

إعداد الخطة اإلعالمية ورفعها بعد . 1
الحصول على موافقة لجنة البرنامج

الفعاليــات التــي ســيتم تنفيذهــا مــا بعــد اإلطــالق، ولمــدة  $مكتب البرنامج 
12 شــهر

موعد وتاريخ الفعاليات $

مبررات الموعد $

المؤتمرات الصحفية )حال وجدت( $

تحديد الجمهور المستهدف $

المخاطر اإلعالمية ذات العالقة  $

المحتــوى فــي  $ المتحدثيــن وتضميــن  )تحديــد  التصريحــات 
حــال وجــدت(

محتوى التغريدات $

تحليل الرسائل اإلعالمية المضادة $

مراجعة الخطة اإلعالمية . 2
وإبداء التوصيات

وحدة اإلعالم  والتواصل المؤسسي

مراجعة نهائية للخطة اإلعالمية وإبداء . 3
التوصيات

اللجنة التنفيذية للجنة اإلعالمية العليا

 تحديث الخطة ورفع الخطة اإلعالمية . 4
للجنة اإلعالمية العليا لالعتماد

مكتب البرنامج
 )بعد الحصول على موافقة لجنة لبرنامج(

اللجنة اإلعالمية العليااالعتماد النهائي للخطة اإلعالمية. 5

 يتم تحديث الخطة بشكل دوري على النظام اإللكتروني لضمان التخطيط المسبق لكافة األحداث والفعاليات وأي تغييرات عليها

 مع المراجعة السنوية لخطة تنفيذ البرنامج $
ً
يتم تحديث الخطة اإلعالمية بشكل سنوي تزامنا

نهاية يونيونهاية مايوبداية يونيو

إعداد طلبات التغيير ورفعها 
بشكٍل مستمر

عكس طلبات التغيير على
الوثيقة اإلعالمية 

مشاركة الوثيقة اإلعالمية
مع اللجنة اإلعالمية

برفــع  $ البرنامــج  مكتــب  يقــوم 
طلبــات التغييــر بشــكٍل مســتمر 
التغييــر  طلبــات  يشــمل  )بمــا 
الدوريــة  المراجعــة  عــن  الناتجــة 
العــام  واألداء  المحــرز  للتقــّدم 

مــج( نا للبر

التغييــر  $ طلبــات  مراجعــة  يتــم 
اإلجــراءات  )بحســب  واعتمادهــا 

القســم 5.3( فــي  الــواردة 

البرنامــج  $ مكتــب  يتولــى 
جمــع طلبــات التغييــر التــي 
تــم اعتمادهــا خــالل العــام 
ــة شــهر  ــى نهاي الســابق حت
مايــو )ليتــم إدراجهــا ضمــن 

الوثيقــة اإلعالميــة(

ُيـــــــدرج مكـتـــب البرنـــامج  $
كــــــــافة التغييــــــــرات فــي 

اإلعالميــة الوثيقــة 

مــن  $ المحدثــة  النســخة  مشــاركة  يتــم 
اإلدارة  مكتــب  مــع  اإلعالميــة  الوثيقــة 
االســتراتيجية ألخــذ مرئياتــه حيــال تطابــق 
التغييــرات الُمدرجــة فــي الوثيقــة اإلعالميــة 

التغييــر طلبــات  بيانــات  قاعــدة  مــع 

مــن  $ المحدثــة  النســخة  مشــاركة  يتــم 
الوثيقــة اإلعالميــة مــع اللجنــة اإلعالميــة 
العتمادهــا ومشــاركتها مــع كافــة الجهــات 

العالقــة ذات 
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ضوابط إعداد ودراسة مشروعات األنظمة واللوائح وما في حكمها  5.5
1- المقترحات المرفوعة من الجهات - إعداد المقترح 

ثالثًا: دراسة المقترحثانيًا: استالم المقترحأواًل: إعداد المقترحالمرحلة

المسؤولية 
الرئيسية

هيئة الخبراء بمجلس الوزراءاألمانة العامة لمجلس الوزراءالجهة

األنشطة 
الرئيسية

إعداد المقترحقبل البدء بإعداد المقترح

والخطــط  $ الــرؤى  مــع  المقتــرح  توافــق  مــن  الجهــة  تتحقــق 
الجهــات  الختصاصــات  ومراعاتــه  المعتمــدة  واالســتراتيجيات 

األخــرى المعنيــة 

إذا كان المقتــرح يتضمــن فكــرة جديــدة لمشــروع نظــام أو الئحــة  $
أو مــا فــي حكمهمــا،

ترفــع الجهــة تصــور متكامــل عنــه بمــا فــي ذلــك توضيــح أهدافــه 	 
والفئــة المســتهدفة مــن تطبيقــه ومــدى الحاجــة إليــه

ُيعــرض التصــور المرفــوع علــى مجلــس الشــؤون السياســية 	 
واألمنيــة أو مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة – بحســب 
ــه للجهــة ــم إعادت ــه ث ــي حيال ــه المبدئ ــذ التوجي االختصــاص – ألخ

تعد الجهة مذكرة توضيحية تستوفي متطلبات التأهيل لدراسة المقترح*  $

علــى الجهــة عنــد إعــداد مقتــرح ذي صلــة بالشــؤون االقتصاديــة والتنميــة نشــره فــي  $
مواقعهــا علــى شــبكة المعلومــات العالميــة )اإلنترنــت(، بمــا يمكــن الجهــات واألفــراد 

المعنييــن بأحكامــه مــن إبــداء مرئياتهــم ومالحظاتهــم عليــه

تقــوم الجهــة -بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة إن لــزم- بوضــع إجــراءات تكفــل توفيــر  $
االهتمــام الــالزم عنــد إعــداد المقتــرح وبإســناد مهمــة إعــداد المقتــرح إلــى متخصصيــن

إذا كان المقتــرح ذا طابــع تنظيمــي يقــع ضمــن اختصــاص الجهــة وال يتطلــب الرفــع عنــه  $
لألمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء فتقــوم الجهــة باســتكمال إجــراءات اعتمــاده داخليــًا 

ترفــع الجهــة المقتــرح والمذكــرة التوضيحيــة لألمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء وذلــك فــي  $
حــال كان المقتــرح لمشــروع نظــام أو الئحــة ومــا فــي حكمهــا أو تعديــل نافــذ منهــا ممــا 

يتطلــب الرفــع عنــه لألمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء

*يتم تفصيل المتضمن في المذكرة التوضيحية في شريحة الحقة           

1- المقترحات المرفوعة من الجهات - استالم المقترح 

ثالثًا: دراسة المقترحثانيًا: استالم المقترحأواًل: إعداد المقترحالمرحلة

المسؤولية 
الرئيسية

هيئة الخبراء بمجلس الوزراءاألمانة العامة لمجلس الوزراءالجهة

األنشطة 
الرئيسية

مقترح مشروع 
أنظمة ولوائح

(المذكرة 
التوضيحية)

يرد المقترح لألمانة 
العامة لمجلس 

الوزراء

إحالة المقترح إلى 
هيئة الخبراء 
للتحقق من 

استيفاء متطلبات 
اإلعداد

إعادة المقترح للجهة 
الستكماله

ثالثًا: دراسة المقترح
(من قبل

هيئة الخبراء)

تم 
استيفاء متطلبات 

اإلعداد؟

مقترح 
مشروع نظام؟ نعم

ال

ال

إبداء المالحظات ورقيَا 
وعبر البريد اإللكتروني 

خالل 30 يومًا

جميع المقترحات

تزويد أصحاب السمو والمعالي الوزراء 
ورؤساء الجهات ذوو العالقة بنسخ من 

المقترح إلبداء المالحظات

ضوابط إعداد ودراسة مشروعات األنظمة واللوائح وما في حكمها

يشمل هذا القسم ضوابط إعداد ودراسة مشروعات األنظمة واللوائح لما يلي $

مقترحات مرفوعة من الجهات. 1
مقترحات واردة من مجلس الشورى. 2

حسب  ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم )713( بتاريخ 1438/11/30 هـ

1- المقترحات المرفوعة من الجهات - إعداد المقترح 

ثالثًا: دراسة المقترحثانيًا: استالم المقترحأواًل: إعداد المقترحالمرحلة

المسؤولية 
الرئيسية

هيئة الخبراء بمجلس الوزراءاألمانة العامة لمجلس الوزراءالجهة

األنشطة 
الرئيسية

رفع تصور متكامل 
عن المقترح 

لمجلس الشؤون 
االقتصادية 

والتنمية أو مجلس 
الشؤون السياسية 

واألمنية 

ثانيًا: استالم 
المقترح

مقترح جديد لمشروع 
نظام أو الئحة

مقترح ذي صلة 
بالشؤون غير 
االقتصادية 
والتنموية

مقترح ذي صلة 
بالشؤون 
االقتصادية 
والتنموية

تعديل على نظام 
أو الئحة نافذة 

حاليًا

التحقق من توافق 
المقترح مع 

االستراتيجيات 
المعتمدة

فكرة 
جديدة أو تعديل على 

نافذ؟

موضوع 
المقترح؟

المقترح 
ذا طابع تنظيمي 
ضمن اختصاص 

الجهة

للجهة تقدير نشر 
المقترح 

والملحوظات 
والمرئيات 
المستلمة

نشر المقترح في 
مواقع الجهة على 
شبكة المعلومات 
العالمية (اإلنترنت)

نشر الملحوظات 
والمرئيات الواردة 

من الجهات 
واألفراد المعنيين 

بأحكام المقترح عبر 
موقع الجهة

استكمال اعتماد 
المقترح الذي ال 

يتطلب الرفع داخليًا 
ضمن الجهة

إعداد المذكرة 
التوضيحية ورفعها 

لألمانة العامة 
لمجلس الوزراء

نعم

ال
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ضوابط إعداد ودراسة مشروعات األنظمة واللوائح وما في حكمها

1- المقترحات المرفوعة من الجهات - دراسة المقترح  

ثالثًا: دراسة المقترحثانيًا: استالم المقترحأواًل: إعداد المقترحالمرحلة

المسؤولية 
الرئيسية

هيئة الخبراء بمجلس الوزراءاألمانة العامة لمجلس الوزراءالجهة

األنشطة 
الرئيسية

تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء  - وبعد التأكد من استيفاء المقترح من متطلبات إعداده - بما يأتي : 
دراسة المقترح مع الجهات ذات العالقة مع األخذ باالعتبار: أال يخالف التزامات المملكة بموجب اتفاقيات دولية نافذة/ أن يراعي القوانين النموذجية  $

واالسترشادية والمدونات العرفية اإلقليمية والدولية المتعلقة بموضوعه، بما ال يتعارض مع أهدافه/ أال يخالف المبادئ القضائية المستقرة/ بيان اآلثار 
المترتبة على األوضاع والمراكز القانونية القائمة، وبيان األحكام االنتقالية التي تضمنتها إن وجدت

بيان األحكام ذات الصلة بموضوع المقترح الواردة في االتفاقيات الدولية النافذة في المملكة، وما إذا كانت نصوصه قد تم مراعاتها  $

صياغة المقترح بصورة نهائية وفقًا لألصول المتعارف عليها  $

إحالة المقترح إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء )اللجنة العامة لمجلس الوزراء(؛ الستكمال اإلجراءات النظامية في شأنه وفقًا لطبيعته $

أحكام وضوابط إضافية في دراسة المقترح:
يكون ممثلو الجهات الذين يشاركون في دراسة المقترح من المتخصصين ذوي التأهيل والخبرة الكافيين $

تقوم الجهات وهيئة الخبراء باالستعانة بالمتخصصين والخبراء من داخل المملكة وخارجها بشكل غير متفرغ، وعقد ما يلزم من ندوات وجلسات عمل إن  $
تطلب دراسة المقترح ذلك

2- المقترحات الواردة من مجلس الشورى 

تنظــر األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء عنــد ورود مقتــرح مــن مجلــس الشــورى – لمشــروعات أنظمــة أو لوائــح ومــا فــي حكمهــا أو تعديــل النافــذ منهــا – فــي إحالتــه إلــى  $
الجهــة المعنيــة؛ إلبــداء مرئياتهــا حيالــه مــع مراعــاة متطلبــات إعــداد المقتــرح كمــا وردت فــي تفاصيــل المذكــرة التوضيحيــة* للمقتــرح

ترفع الجهة المحال إليها عن المقترح خالل مدة ال تتجاوز 120 يومًا أو بحسب ما تراه اللجنة العامة لمجلس الوزراء في هذا الشأن $

 
*يتم تفصيل المتضمن في المذكرة التوضيحية في شريحة الحقة

المذكرة التوضيحية للمقترح 

األقسام الرئيسية للمذكرة التوضيحية

I . ،بيــان الســند النظامــي الختصــاص الجهــة بطلــب إصــدار المقتــرح، والهــدف منــه
وعناصــره الرئيســية، واألســباب الــذي دعتهــا إلعــداده

II .شرح مواد المقترح بشكل واضح

III . نبــذة عــن التشــريعات والتجــارب الدوليــة التــي تــم الرجــوع إليهــا فــي إعــداد المقتــرح
وأهــم النصــوص النظاميــة الــواردة فــي تلــك التشــريعات

IV . بيــان اآلثــار الماليــة واالقتصاديــة والوظيفيــة المتوقعــة التــي قــد تنتــج عــن تطبيــق
المقتــرح بشــكل محــدد، بمــا فــي ذلــك مــا يقــع منهــا علــى منشــآت القطــاع العــام 

والقطــاع الخــاص

V . ــرح والتنســيق مــع الجهــات ــة التــي قــد تنتــج عــن تطبيــق المقت ــار االجتماعي ــان اآلث بي
المعنيــة فــي هــذا الشــأن

VI . ــح ــواردة فــي األنظمــة واللوائ ــة ال ــًا باألنظمــة واألحــكام النظامي جــدول يتضمــن بيان
ومــا فــي حكمهــا، واألوامــر الملكيــة، وقــرارات مجلــس الــوزراء، واألوامــر الســامية، 
التــي ســيترتب علــى صــدور المقتــرح إلغاؤهــا أو تعديلهــا، ومــا يقابلهــا مــن أحــكام 

مقترحــة مــع ذكــر أســباب ذلك

VII . االتفاقيــات الدوليــة )ومــا فــي حكمهــا( التــي تكــون المملكــة طرفــًا فيهــا ذات العالقــة
المباشــرة بالمقتــرح ومــا تضمنتــه مــن التزامــات علــى  المملكــة 

 5.5 ضوابط إعداد ودراسة مشروعات األنظمة واللوائح وما في حكمها

1- المقترحات المرفوعة من الجهات - استالم المقترح  

ثالثًا: دراسة المقترحثانيًا: استالم المقترحأواًل: إعداد المقترحالمرحلة

المسؤولية 
الرئيسية

هيئة الخبراء بمجلس الوزراءاألمانة العامة لمجلس الوزراءالجهة

األنشطة 
الرئيسية

تقوم األمانة العامة لمجلس الوزراء عند ورود المقترح إليها بما يأتي : 

إحالة المقترح إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء للتحقق من استيفاء الجهة لمتطلبات إعداد المقترح كما وردت في تفاصيل المذكرة التوضيحية* للمقترح  $
وإن تبين عدم استيفاء المتطلبات فيعاد المقترح إلى الجهة الستكمالها 

إذا كان المقترح عبارة عن مشروع نظام تقوم األمانة – وبالتزامن مع إحالة أصل المعاملة إلى هيئة الخبراء – بما يلي: $

تزويد أصحاب السمو والمعالي الوزراء ورؤساء األجهزة المستقلة )ذوو العالقة( بنسخ منه إلبداء مالحظاتهم عليه وبخاصة المالحظات النظامية  $
والموضوعية، على أن تكون مسببة، وذلك خالل مدة ال تتجاوز 30 يومًا

إحالة المالحظات مباشرة إلى هيئة الخبراء بشكل ورقي، باإلضافة إلى إرسالها إلى بريد الهيئة اإللكتروني	 

*يتم تفصيل المتضمن في المذكرة التوضيحية في شريحة الحقة

1- المقترحات المرفوعة من الجهات - دراسة المقترح 

ثالثًا: دراسة المقترحثانيًا: استالم المقترحأواًل: إعداد المقترحالمرحلة

المسؤولية 
الرئيسية

هيئة الخبراء بمجلس الوزراءاألمانة العامة لمجلس الوزراءالجهة

األنشطة 
الرئيسية

مقترح مستوفي 
لمتطلبات اإلعداد

صياغة المقترح 
بصورة نهائية وفقًا 
لألصول المتعارف 

عليها 

إحالة المقترح إلى 
األمانة العامة 
لمجلس الوزراء 

الستكمال 
اإلجراءات النظامية 

في شأنه 

دراسة المقترح مع الجهات 
ذات العالقة

بيان األحكام ذات الصلة 
بموضوع المقترح الواردة في 
االتفاقيات الدولية النافذة في 

المملكة

 5.5
الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبلمستعدون للمستقبل رؤية المملكة 2030  رؤية المملكة 2030 
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المنصات اإللكترونية الداعمة

ستقوم مكاتب البرامج ومكاتب تحقيق الرؤية باالستفادة من المنصات اإللكترونية لتنفيذ مهامها خالل مرحلة التنفيذ  $

بوابة اعتمادالنظام اإللكتروني لمركز أداءالمنصة الرقمية للرؤية 

متابعة 
األداء 
متابعة 
األداء

 اإلعداد األولي
إدراج جميع بطاقات مؤشرات األداء 

والبيانات الرئيسية كمعلومات 
الرؤية، وخطط التنفيذ، وما إلى ذلك

تحميل جميع لوحات مؤشرات 
األداء الرئيسية للبرنامج والمخرجات 

والمراحل الرئيسية للمبادرات

 جمع البيانات والتحقق من 
صحتها

تحميل وتبادل بيانات اإلنجاز والتقدم 
لمؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج 

والجهات الحكومية والمخرجات 
للمبادرات

بيانات الصرف من ميزانيات 
المبادرات

تحميل تقرير األداء المالي الربعي تحميل تقارير األداء  للجهات الحكوميةإصدار تقارير األداء الربعي للبرامج إعداد التقارير
للبرنامج

 مراجعة األداء
عرض األداء من خالل لوحات 

المتابعة

اإلجراءات التصحيحية
إشعار مكاتب البرامج باإلجراءات 
التصحيحية بناء على المراجعات 

االستراتيجية

إدارة التحديات وإمكانية تصعيدها  التدخل والتصعيد
عبر المنصة

إدارة طلبات التغيير على مستوى إدارة طلبات التغيير
الرؤية وبطاقة البرنامج وخطط التنفيذ

إدارة ومتابعة سجل المخاطر على إدارة المخاطر
مستوى الرؤية والبرامج والمبادرات

التواصل الداخلي 
توفير التواصل الداخلي لمستخدمي 
المنصة من خالل مراسالت مباشرة 

وتنبيهات

إدارة التغيير
إدارة محتوى الوثائق الداعمة لتمكين 
برامج تحقيق الرؤية من تنفيذ مهامها 

وتطوير أدائها

تحديث خطة التنفيذ بشكل سنويالتحديث السنوي

إعداد الميزانية
إدارة األسقف المالية للبرامج وعرض 
لوحة متابعة الميزانية على مستوى 
الرؤية وبرامج تحقيق الرؤية والجهات 

و المبادرات 
تحديث المتطلبات الربعية للميزانية

رفع طلبات المناقالت المالية المناقالت
للمبادرات

المنصات اإللكترونية الداعمة

يعمل كل من مكتب اإلدارة االستراتيجية، ومركز أداء، ووزارة المالية على تطوير منصات إلكترونية تتكامل فيما بينها لدعم وتمكين  $
البرامج والجهات خالل مرحلة التنفيذ ...

ــام بالمهــام  ــة االســتراتيجية ومكتــب اإلدارة االســتراتيجية مــن القي ــة لتمكيــن اللجن ــة تشــمل مجموعــة مــن الخدمــات المتكامل ــة للرؤي المنصــة الرقمي
اإلشــرافية، بمــا يشــمل:

إدارة مركز المعلومات الذي يضم بيانات رئيسية كمعلومات الرؤية، وخطط التنفيذ، ومؤشرات األداء الرئيسية وما إلى ذلك $
عرض لوحة متابعة األداء لتوفير  معلومات حول مستوى أداء الرؤية والبرامج والمبادرات $
إصدار تقارير األداء المطلوبة )مثال، التقرير ربع السنوي لبرامج تحقيق الرؤية(    $
إدارة المهام لمستخدمي المنصة $
إدارة واستقبال ومتابعة إجراءات طلبات التغيير $
إدارة سجالت المخاطر  بشكل إلكتروني على مستوى الرؤية وبرامج تحقيق الرؤية والمبادرات  $
إدارة واستقبال ومتابعة طلبات التدخل والتصعيد من قبل برامج تحقيق الرؤية  $
إدارة سقوف ميزانية البرامج وعرض لوحة متابعة الميزانية على مستوى الرؤية وبرامج تحقيق الرؤية والجهات و المبادرات  $
إدارة محتوى الوثائق الداعمة لتمكين برامج تحقيق الرؤية من تنفيذ مهامها وتطوير أدائها $

النظــام اآللــي ألداء يشــمل مجموعــة مــن الخدمــات المتكاملــة للمركــز 

الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة، بمــا يشــمل:

توفيــر الخدمــات اإللكترونيــة بــكل مــا يخــص متابعــة األداء لألجهــزة الحكوميــة   $
والبرامــج فــي المملكــة

إدارة كل ما يتعلق بلوحات األداء لبرامج تحقيق الرؤية في المملكة $
الرئيســية  $ األداء  ومؤشــرات  األداء  ولوحــات  بتقاريــر  يتعلــق  مــا  كل  إدارة 

للجهــات  الحكوميــة 
إدارة كل مــا يتعلــق بتقاريــر ولوحــات المخرجــات والمراحــل الرئيســية للمبــادرات  $

المرتبطــة بالرؤيــة
ــات المؤشــرات  $ ــادل وتحديــث بيان ــة والبرامــج مــن تب ــن الجهــات الحكومي تمكي

واإلنجاز إلكترونيــًا
 نشــر بيانــات ونتائــج قيــاس األداء لتعزيــز الشــفافية ودعــم جهــود التطويــر  $

اإلداري

منصــة اعتمــاد تشــمل مجموعــة مــن الخدمــات المتكاملــة لــوزارة 

الماليــة، بمــا يشــمل:

توفير الخدمات اإللكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية $
طــرح المناقصــات وفحــص العــروض والترســية إلكترونيــًا، كمــا تمكــن  $

القطــاع الخــاص مــن االطــالع علــى المناقصــات واســتقبال الدعــوات 
وشــراء الكراســات والتقديــم عليهــا إلكترونيــًا

بشــكل  $ تســجيلها  بهــدف  والتعميــدات  بالعقــود  يتعلــق  مــا  كل  إدارة 
إلكترونــي حتــى الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن الجهــة الحكوميــة 

الماليــة وزارة  و 
الخاصــة  $ الماليــة  مطالباتهــم  تقديــم  مــن  الخــاص  القطــاع  تمكيــن 

والدفــع  الصــرف  بأوامــر  مــروًرا  الحكوميــة  الجهــات  مــع  بمشــاريعهم 
إلكترونيــًا

والدفــع  $ الصــرف  أوامــر  رفــع طلبــات  مــن  الحكوميــة  الجهــات  تمكيــن 
إلكترونيــًا العامليــن  لتعويضــات 

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبلمستعدون للمستقبل رؤية المملكة 2030  رؤية المملكة 2030 
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الملحقات

المنصات اإللكترونية الداعمة

كما أن للبرامج إنشاء منصات رقمية خاصة يجب أن تبلي المتطلبات أدناه  $

الوصفالمتطلبات الرئيسية

قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة
تحتــاج البرامــج للوصــول إلــى كافــة البيانــات والمعلومــات المتصلــة بنطــاق عملهــا، والمبــادرات ذات الصلــة 

بســهولٍة ويســر

تحتــاج البرامــج إلــى آليــة فعالــة ُتمّكنهــا مــن متابعــة وتقييــم األداء العــام )علــى مســتوى البرامــج(، عــالوة علــى إدارة األداء
متابعــة وتقييــم أداء الجهــات التابعــة لهــا، واســتعراض التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ مبادراتهــا )قــد تكــون هنــاك 

حاجــة للربــط مــع الــــ EPM الخــاص بــكل وزارة(

تحتــاج البرامــج إلــى العمــل وفــق آليــة متكاملــة لمتابعــة وإدارة طلبــات التغييــر الصــادرة عــن اللجــان والمكاتــب طلبات التغيير
والجهــات التابعــة لهــا

إدارة المخاطر والتحديات
تحتــاج البرامــج إلــى العمــل وفــق آليــة متكاملــة لمتابعــة وإدارة المخاطــر والتحديــات المتصلــة باللجــان والمكاتــب 

والجهــات التابعــة لها

أي متطلبات أخرى تتعلق بالبرامج، وترتبط بطبيعة عملهامتطلبات خاصة

وتعتمد إمكانية ربط المنصات اإللكترونية للبرامج بالمنصة الرقمية للرؤية على مدى نضجها وجاهزيتها للعمل $

تكامل البيانات و العمليات بشكل
(Web Services)

لتكامل البيانات و العمليات آليًا

مشاركة البيانات بشكل
(Web Services)

إلدخالها في قاعدة بيانات المنصة

تكامل البيانات بشكل
(REST APIs)
لمشاركة البيانات بشكل آلي

وجود نظام أو منصة
بمستوى عالي الجودة 

والنضوج

وجود حصر للبيانات

إدخال البيانات بشكل يدوي
في شاشات المنصة

ال يوجد نظام
أو منصة للبرنامج

وجود نظام تقني
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الملحقات 

الملحق 1. األدوار والمسؤوليات وفق حوكمة رؤية  المملكة 2030

األدوار والمسؤوليات

مرحلة التحضير والتخطيط  اللجنة االستراتيجية
الموافقة على أهداف الرؤية والمؤشرات والمستهدفات والحوكمة $

الموافقة على برامج تحقيق الرؤية واألهداف االستراتيجية المسندة للبرنامج  وتشكيل اللجان $

الموافقة على الميثاق التأسيسي لبرامج تحقيق الرؤية $

اإلشراف على تطوير خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية، والموافقة على خطط تنفيذ برامج تحقيق  الرؤية $

اعتماد تخصيص أسقف ميزانية برامج تحقيق الرؤية  $

الموافقة على خطة  التواصل على مستوى الرؤية $

مرحلة التنفيذ
الموافقة على تمويل المبادرة وفق سقف الميزانية المعتمد للبرنامج $

رصــد مــدى التقــدم المحــرز واألثــر فــي تحقيــق أهــداف الرؤيــة وإقــرار التقاريــر الربــع ســنوية علــى مســتوى البرامــج  $
والتقاريــر الســنوية علــى مســتوى الرؤيــة، وإقــرار المرئيــات المقّدمــة حــول المواضيــع المشــتركة بيــن برامــج تحقيــق 

الرؤيــة، وحــل المســائل التــي تــم تصعيدهــا

المراجعة والموافقة على المخاطر المحددة على مستوى الرؤية وإجراءات التخفيف منها $

الموافقة على أسقف الميزانية المقترحة في إطار المراجعة السنوية $

دراسة  طلبات التغيير  )حسب نوع طلب التغيير( والبت بشأنها $

الموافقة على التحديثات المطلوبة على خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية  )المراجعة الدورية لخطة  التنفيذ( $

مرحلة التحضير والتخطيط مكتب اإلدارة االستراتيجية
ترجمة رؤية المملكة 2030 إلى أهداف استراتيجية وتطوير المؤشرات والمستهدفات الرئيسية  $

ــط واألهــداف االســتراتيجية المســندة  للبرنامــج والتشــكيل  $ ــدورة التخطي ــة المقترحــة ل ــق الرؤي ــد برامــج تحقي تحدي
ــرح للجــان البرامــج المقت

مراجعة الميثاق التأسيسي للبرنامج، وتقديم التوصية بشأنها إلى  اللجنة االستراتيجية $

وتحديــد  $ األخــرى،  البرامــج  مــع  والشــمولية  االتســاق  وضمــان  الرؤيــة،  تحقيــق  برنامــج  تنفيــذ  خطــط  مراجعــة 
االعتماديــات بيــن البرامــج،  والرفــع بتوصيــات ذلــك للجنــة االســتراتيجية، والتنســيق بيــن مكاتــب البرامــج، والجهــات 

ــى ذلــك ــذ فــي حــال الحاجــة إل الداعمــة فــي مراجعــة خطــة التنفي

ــى مســتهدفات  $ ــر عل ــة، واألث ــق الرؤي ــادرات برامــج تحقي ــل مب ــى محفظــة تموي ــاء عل ــة بن ــراح األســقف التقديري اقت
ــي االقتصــاد الكل

إعداد خطة التواصل، وتطوير المحتوى على مستوى الرؤية $

مرحلة التنفيذ
إعــداد تقاريــر ربــع ســنوية بنــاء علــى تقاريــر كافــة البرامــج ومدخــالت الجهــات ذات العالقــة،  وتقديــم التحليــل  $

االســتراتيجي لهــا لرصــد التقــدم المحــرز فــي أهــداف الرؤيــة -المســتوى الثالــث- فــي التقريــر الربعــي، والمســتوى 
األول والثانــي  فــي التقريــر الســنوي

تحديد وتقييم المخاطر على مستوى الرؤية أخذا بعين االعتبار على مخاطر برامج تحقيق الرؤية المشتركة $

تحديــد أولويــات المخاطــر ووضــع إجــراءات التخفيــف مــن حدتهــا  وتحديــد الجهــات المالكــة لإجــراءات ومتابعــة  $
تنفيذهــا

إجراء المراجعة السنوية للسقوف على مستوى البرامج )التكاليف( حتى انتهاء مدة البرامج $

مراجعــة التحديثــات المطلوبــة علــى خطــط تنفيــذ برنامــج تحقيــق الرؤيــة، وضمــان االتســاق والشــمولية مــع البرامــج  $
األخــرى، وتحديــد االعتماديــات بيــن البرامــج،  والرفــع بتوصيــات ذلــك للجنــة االســتراتيجية

جدول المحتويات

الملحق 1. األدوار والمسؤوليات وفق حوكمة رؤية المملكة 2030

الملحق 2. الوثائق المرجعية اإلضافية

الملحق 3. المرفقات: النماذج المستخدمة في إجراءات مرحلة التنفيذ

الملحق 4. األدوات المستخدمة في حل المعوقات

الملحق 5. األسئلة الشائعة

الملحق 1. األدوار والمسؤوليات وفق حوكمة رؤية  المملكة 2030

األدوار والمسؤوليات

اعتماد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 $ مجلس الوزراء

تفويض مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية بتحديد األهداف االستراتيجية وآليات التنفيذ والمتابعة $

 مجلس الشؤون االقتصادية   

 والتنمية

مرحلة التحضير والتخطيط 
اعتماد أهداف الرؤية والمؤشرات والمستهدفات والحوكمة $

الموافقة على البرامج واألهداف االستراتيجية المسندة  للبرنامج وتشكيل اللجان $

اعتماد خطط تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية $

مرحلة التنفيذ
متابعة التقدم المحرز على مستوى الرؤية وبرامج تحقيقها، وحل المعوقات التي يتم تصعيدها $

مراجعة واعتماد التقارير ربع السنوية والسنوية $

اعتماد التحديثات على خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية $

اعتماد طلبات التغيير المقدمة )وفق نوع الطلب( $

الملحقات 

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030 186187

https://vision2030.gov.sa/ar/node
https://vision2030.gov.sa/ar/node


الملحق 1. األدوار والمسؤوليات وفق حوكمة رؤية  المملكة 2030

األدوار والمسؤوليات

الجهات التنفيذية
)مكاتب تحقيق الرؤية في الجهات(

مرحلة التحضير والتخطيط 
تصميم المبادرات وتقديمها إلى مكتب البرنامج إلعداد خطة التنفيذ، بما يشمل خطة وميزانية تقديرية للمبادرة  $

وارتباطها بأهداف البرنامج

العمل على تحديد المبادرات والميزانية التقديرية المطلوبة لها ورفعها إلى مكتب البرنامج $

تقديم مدخالت إلى مكتب البرنامج بشأن خطة التواصل $

تنفيذ التواصل  على مستوى المبادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة $

مرحلة التنفيذ
اإلشراف على تنفيذ المبادرات التابعة للجهة والرفع لمكتب البرنامج لحل المشكالت الرئيسية $

تقديم  خطة المبادرة  والميزانية المطلوبة لها ورفعها إلى مكتب البرنامج بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة بتنفيذ  $
المبادرة لدى الجهة المالكة لها

تقديم بيانات تقدم إنجاز المبادرات  إلى المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة $

الجهات الداعمة 

األدوار والمسؤوليات

وزارة االقتصاد والتخطيط
مرحلة التحضير والتخطيط 

إعداد نماذج االقتصاد الكلي؛ وتوفير خطوط األساس والمستهدفات الخاصة بمؤشرات االقتصاد الكلي لبرامج  $
تحقيق الرؤية؛ ومن  ثم جمع وتوحيد خطوط األساس والمستهدفات لكافة برامج تحقيق الرؤية لتطوير منظور شامل 

لمؤشرات االقتصاد الكلي على مستوى الرؤية 

مرحلة التنفيذ
تقديم مدخالت حول »مؤشرات االقتصاد الكلي« لمكتب اإلدارة االستراتيجية إلعداد التقارير ربع السنوية، ومتابعة  $

ورصد المخاطر القائمة في هذا اإلطار

تقييم طلبات التغيير المقدمة فيما يخص مؤشرات االقتصاد الكلي ومؤشرات المستويين األول والثاني على مستوى  $
الرؤية

تقديم القيم الفعلية لمؤشرات االقتصاد الكلي لمكتب اإلدارة االستراتيجية كمدخل إلعداد التقارير $

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات 
الحكومية وتنمية القطاع الخاص 

ومركز تنمية اإليرادات غير النفطية 
ووزارة العمل والتنمية االجتماعية

مرحلة التحضير والتخطيط 
تقديم الخبرة الفنية بشأن وضع خطوط أساس ومستهدفات مؤشرات االقتصاد الكلي للبرامج؛  والقيام بإجراءات  $

تأكيد الجودة لخطط التنفيذ؛ وجمع خطوط األساس والمستهدفات لبرامج تحقيق الرؤية وتطوير منظور شامل على 
مستوى مؤشرات االقتصاد الكلي ذات العالقة بالجهة

الملحقات  الملحقات 

الملحق 1. األدوار والمسؤوليات وفق حوكمة رؤية  المملكة 2030

األدوار والمسؤوليات

 لجنة البرنامج
رفــع  صالحيــة  البرنامــج   لجنــة  ولرئيــس 
ــذ  ــاق التأسيســي للبرنامــج وخطــة التنفي الميث
للموافقــة، ورفــع  اللجنــة االســتراتيجية  إلــى 
أو اعتمــاد طلبــات التغييــر للبرنامــج )حســب 
نــوع الطلبــات التــي تقــع ضمــن صالحيــة لجنــة 
الدوريــة  التقاريــر  ورفــع  واعتمــاد  البرنامــج(، 
للبرنامــج إلــى الجنــة االســتراتيجية، والموافقــة 
لطلــب  التنفيــذ  خطــة  مبــادرات  رفــع  علــى 
تمويلهــا إلــى فريــق العمــل الدائــم،   باإلضافــة 
ــات علــى  إلــى التدخــل لحــل المشــاكل والتحدي
اللجنــة  إلــى  والتصعيــد  البرنامــج  مســتوى 

االســتراتيجية عنــد الحاجــة

مرحلة التحضير والتخطيط 
تطوير الميثاق التأسيسي للبرنامج، وتطوير حوكمة البرنامج $

اإلشراف على إعداد خطة تنفيذ البرنامج، وتحديد أولويات مبادرات البرنامج لتحقيق مستهدفاته والرفع بخطة تنفيذ  $
البرنامج للموافقة

اعتماد الميزانية التقديرية للبرنامج  لتقديمها إلى اللجنة االستراتيجية للموافقة عليها $

المراجعة والموافقة على خطة تواصل برنامج تحقيق الرؤية $

مرحلة التنفيذ
عقد المراجعة الشهرية على مستوى المبادرات لمتابعة التقدم المحرز، والتدخل لحل المشكالت التي يتم  تصعيدها  $

مراجعة المخاطر المرصودة على مستوى برنامج تحقيق الرؤية والجهات المسؤولة وإجراءات التخفيف من المخاطر  $
واعتمادها

الموافقة على رفع المبادرة إلى فريق العمل الدائم للتمويل وفق أولويات الصرف في ظل السقف المعتمد  للبرنامج $

عقد جلسة المراجعة الربع سنوية لتقدم البرنامج، ومراجعة التقارير الربعية ألداء البرنامج $

مراجعة  المخاطر المحددة على مستوى البرنامج  والموافقة على إجراءات التخفيف منها $

حل المشكالت الداخلية التي تواجه البرنامج، إضافة إلى التعارضات مع برامج تحقيق الرؤية األخرى $

دراسة  طلبات التغيير  )حسب نوع طلب التغيير( والبت بشأنها $

اإلشراف على مراجعة خطة تنفيذ البرنامج، وتقديم توصيات التحديثات المطلوبة إلى اللجنة االستراتيجية $

مرحلة التحضير والتخطيط  مكتب البرنامج
وضع خطة تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية، وميزانية تقديرية،والتنسيق مع الجهات التنفيذية المشاركة في البرنامج  $

والجهات الداعمة إلعداد خطة التنفيذ

تقييم المبادرات والتأكد من موائمتها مع خطة تنفيذ البرنامج وعدم ازدواجيتها،  العمل مع الجهات الداعمة  لتحديد  $
فرص التمويل البديلة - حسب الحاجة - ، تقديم بيانات المبادرات إلى فريق العمل الدائم، والرفع بالميزانية التقديرية 

شاملة التدفقات النقدية السنوية للبرنامج إلى لجنة البرنامج لالعتماد

العمل على تطوير وثيقة البرنامج اإلعالمية  وخطة اإلطالق وخطة التواصل لمدة 12 شهرًا وما بعدها $

مرحلة التنفيذ
مراجعة  تفصيل المبادرات الواردة في خطة التنفيذ وتمويلها  وتقييم جاهزيتها  للتنفيذ، التنسيق الستكمال نماذج  $

فريق العمل الدائم لطلب التمويل، وموائمة الميزانيات المطلوبة للمبادرات مع سقف الميزانية المعتمد للبرنامج 
ثم رفعها إلى لجنة البرنامج للموافقة، ضمان االتساق والشمولية مع مبادرات البرنامج األخرى، ومتابعة الميزانية 

المنصرفة والمتبقية للبرنامج

تحديد وتقييم المخاطر على مستوى البرنامج من خالل المخاطر المحددة من الجهات التنفيذية )مكتب تحقيق الرؤية  $
في الجهات التنفيذية( أو أي مخاطر أخرى إضافية  على مستوى البرنامج

تحديد أولويات المخاطر ووضع إجراءات التخفيف وتحديد الجهات المالكة لها ومتابعة تنفيذها $

تقديم بيانات تقدم مؤشرات البرنامج إلى مكتب اإلدارة االستراتيجية $

إعداد تقارير ربع سنوية لرصد التقدم المحرز في البرنامج ككل، تتضمن حالة مؤشرات البرنامج، وحالة المبادرات   $
بناء على مداخالت وبيانات مركز أداء، وحالة الميزانيات،  والمخاطر وإجراءات التخفيف من حدتها وتقديمها إلى لجنة 

البرنامج

تقديم مدخالت تقارير البرامج ربع السنوية لمكتب اإلدارة االستراتيجية إلعداد التقارير $

مراجعة خطة تنفيذ البرنامج، وحالة تقدم مؤشرات البرنامج ومراحل إنجاز المبادرات وميزانية البرنامج $

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030
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الجهات الداعمة 

األدوار والمسؤوليات

المركز الوطني لقياس أداء األجهزة 
العامة

مرحلة التحضير والتخطيط 
دعم تطوير مؤشرات األداء الرئيسية )مؤشرات البرامج و المبادرات( وتقديم مراجعة فنية للمؤشرات، تمهيدًا   $

العتمادها  من لجنة البرنامج

المراجعة الفنية للمؤشرات $

مرحلة التنفيذ
مراجعة مدخالت الجهات التنفيذية حول مؤشرات األداء والتحقق منها $

جمع البيانات الخاصة بالمبادرات ذات العالقة بالتقدم المحرز في التنفيذ  $

التحقق من بيانات مؤشرات البرامج والمبادرات $

مراجعة كافة طلبات التغيير المتعلقة بالمؤشرات $

اللجنة اإلعالمية

 العليا

مرحلة التحضير والتخطيط 
تطوير المبادئ التوجيهية لتواصل برامج تحقيق الرؤية والجهات التنفيذية $

اعتماد استراتيجيات وخطط التواصل على مستوى الرؤية واستراتيجيات وخطط تواصل البرامج $

وحدة اإلعالم والتواصل المؤسسي
مرحلة التحضير والتخطيط 

ضمان مواءمة الرسائل اإلعالمية مع برامج تحقيق الرؤية $

مراجعة الخطط اإلعالمية للبرامج؛ والتحقق من ارتباط الرسائل اإلعالمية بين البرامج مع رؤية المملكة 2030  $

ضمان االتساق على مستوى الرسائل اإلعالمية على مستوى البرامج $

ضمان المواءمة بين الجهات فيما يتعلق برسائل التواصل ذات الصلة بمبادرات برامج تحقيق الرؤية $

مراجعة الوثيقة  بالتنسيق مع مكتب اإلدارة االستراتيجية والتحقق من الموائمة مع األدلة االسترشادية لإطالق  $
اإلعالمي

الملحقات 

الجهات الداعمة 

األدوار والمسؤوليات

وحدة التحول الرقمي، المركز 
الوطني للتخصيص

مرحلة التحضير والتخطيط 
تقديم الدعم في إعداد خطة التنفيذ ذات الصلة بالجهة $

اللجنة  المالية
مرحلة التخطيط 

تحديد المحفظة المخصصة لتمويل مبادرات برامج تحقيق الرؤية $

التنسيق مع اللجنة االستراتيجية بشأن أسقف ميزانيات برامج تحقيق الرؤية من المحفظة  $

وزارة المالية
مرحلة التخطيط/ التنفيذ

تخصيص تمويل المبادرة لحساب الجهة المالكة لها وفق إجراءات ومسوغات الصرف النظامية $

فريق العمل الدائم
مرحلة التخطيط

مراجعة تكاليف الميزانية التقديرية للبرنامج؛ ورفع التوصيات إلى  اللجنة االستراتيجية، اقتراح التقسيم السنوي  $
لمجموع ميزانية برامج تحقيق الرؤية وتسلسله إلى كل برنامج 

مرحلة التنفيذ 
مراجعة طلب تمويل المبادرة ، ورفع التوصيات إلى  اللجنة االستراتيجية وفق آلية تمويل مبادرات الرؤية، أخذا بعين  $

االعتبار ما تم تخصيصه كسقف ميزانية للبرنامج

متابعة األداء اإلجمالي لإنفاق بناًء على خطط تنفيذ البرامج و متابعة التعاقدات و المناقالت $

إعداد تقارير توقعات التدفق النقدي واألداء المالي للبرامج و مشاركته مع مكتب اإلدارة االستراتيجية $

التوصية بإعادة توزيع االعتمادات المالية )السيولة( بين برامج تحقيق الرؤية خالل السنة المالية بناء على التقارير  $
الربعية للصرف و اإلنجاز – في حال الحاجة لذلك

الملحقات 

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030
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الملحقات 

الملحق3. المرفقات: النماذج المستخدمة في إجراءات مرحلة التنفيذ

النماذج المستخدمةاإلجراء

آليات متابعة األداء

PM01 - نموذج بطاقة مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج

PM02 - نموذج التقرير الربعي لبرنامج تحقيق الرؤية – قيد التنفيذ الكامل

PM03 - نموذج التقرير الربعي لبرنامج تحقيق الرؤية – البرامج التي لم يبدأ 
تنفيذها بالكامل

PM04 - نموذج التقرير الشهري لبرنامج تحقيق الرؤية – قيد التنفيذ الكامل

PM05 - نموذج التقرير الشهري لبرنامج تحقيق الرؤية – البرامج التي لم يبدأ 
تنفيذها بالكامل

FR01 – النموذج الموحد للتمويلإجراءات تفصيل وتمويل المبادرات

IE01 - نموذج سجل التحدياتحصر المعوقات والتصعيد

CR01 - نموذج طلب التغييرإجراءات وحوكمة طلبات التغيير

03	RM01 – نماذج سجل المخاطرآليات رصد ومتابعة المخاطر

CM01 - نموذج خطة إشراك أصحاب المصلحةإرشادات وآليات دعم التغيير

الملحقات 

الملحق 2. الوثائق المرجعية اإلضافية

الوصفالوثيقة

وثيقة إدارة  األداء »أداء«

يتــم إعــداد الوثيقــة لتوجيــه برامــج تحقيــق الرؤيــة فــي إجــراء إدارة األداء. وتقــدم هــذه 
ــى  ــر بشــكل موحــد ومتســق عل ــداد التقاري الوثيقــة عــددًا مــن النمــاذج لضمــان إع

مســتوى برامــج تحقيــق الرؤيــة

دليل إعداد الميزانيات من جانب 
فريق العمل الدائم

يتــم إعــداد الدليــل لتوجيــه برامــج تحقيــق الرؤيــة بشــأن أدوار ومســؤوليات الجهــات 
ــراءات  ــل خطــوات إج ــاول الدلي ــات. يتن ــداد الميزاني ــة المشــاركة فــي إع ذات العالق

إعــداد الميزانيــة بالتفصيــل )بمــا فــي ذلــك الطلبــات المقدمــة خــالل العــام(

التوجيهات االسترشادية الخاصة
باإلنفاق اإلعالمي

تتنــاول هــذه الوثيقــة خطــة اإلنفــاق اإلعالمــي التــي يتــم اتباعهــا ضمــن رؤيــة 
المملكــة العربيــة الســعودية 2030 عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي. حيــث تقــدم 
وصفــًا تفصيليــًا لإجــراءات، وتشــمل وصفــًا للمنصــات المســتخدمة، إضافــة إلــى 
تقديــم أفضــل الممارســات والتوجيهــات االسترشــادية والصيــغ المســتخدمة. تــم 
تخصيــص هــذا المســتند ليقــوم مقــام مجموعــة أدوات التطويــر فــي حيــن ســيتم 

ــه بشــكٍل دوري وفــق أفضــل الممارســات المســتجدة تحديث

التوجيهات االسترشادية حول 
إدارة مواقع التواصل االجتماعي

تتنــاول هــذه الوثيقــة أفضــل الممارســات والقواعــد والتوجيهــات االسترشــادية 
إلدارة مواقــع التواصــل االجتماعــي، وإرشــادات التحليــل ومراجعــة محتــوى وســائل 
الممارســات  تعــرض  بدراســة حــاالت نموذجيــة  التواصــل االجتماعــي، مدعومــًا 

العالميــة ذات الصلــة

القواعد االسترشادية للتواصل 
االستراتيجي

توفــر هــذه الوثيقــة مرجعــًا مشــتركًا بيــن جميــع برامــج تحقيــق الرؤيــة لتوحيــد جهــود 
ــر خطــط التواصــل بمــا  ــاء تطوي ــه أثن ــة المملكــة 2030، لتعتمــد علي التواصــل لرؤي

يضمــن توجيــه برامــج تحقيــق الرؤيــة نحــو تنفيــذ األهــداف المنشــودة ذاتهــا 

األدلة االسترشادية للهوية 
المؤسسية للرؤية

ــة الســتخدام  ــق الرؤي ــع برامــج تحقي ــن جمي توفــر هــذه الوثيقــة مرجعــًا مشــتركًا بي
نموذجــًا موحــدًا إلعــداد التقاريــر والعــروض، بمــا يشــمل األلــوان المعتمــدة، وشــعار 

الرؤيــة، حجــم ونــوع الخــط المســتخدم فــي الطباعــة، إلــخ

الدليل اإلعالمي للمتحدثين 
الرسميين

تتنــاول هــذه الوثيقــة معاييــر اختيــار المتحدثيــن الرســميين، إضافــة إلــى إطــالع 
المتحدثيــن الرســميين )إلــى جانــب حضــور دورات التدريــب اإلعالمــي( علــى كل 
ــد بشــأن األســاليب التــي مــن شــأنها تمكيــن المتحدثيــن مــن التحكــم  مــا هــو جدي

اإلعالميــة بالمقابــالت 
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الملحقات 

قائمة تعريف التحدي

يمكــن اســتخدام قائمــة تعريــف التحــدي )Issue Definition Checklist( للمســاعدة علــى تحديدهــا وتعريفهــا بشــكل واضــح ودقيــق، كمــا يمكنهــا مســاعدة 
فريــق العمــل علــى تفــادي تحديــد العديــد مــن التحديــات. ويشــمل إطــار هــذه األداة علــى ثالثــة مراحــل: التحــدي واألثــر والســبب

تعريف التحدي وصياغتها بوضوح يجب أن يتم من خالل مراعاة ما يلي: $
التحديد: ذكر أين ومتى قد وقع التحدي والتحديد بشكل دقيق لآلثار السلبية المرتبطة به  $

الدقة: ذكر التحدي بوضوح ودقة $

الكميــة: اســتخدم معاييــر يمكــن قياســها وعكــس الحالــة بلغــة األرقــام وتحديــد الواقــع المســتهدف. وفــي حــال عــدم التمكــن مــن ذلــك، يجــب أن يتــم إعــادة النظــر فــي  $
التحــدي وطريقــة صياغتــه

الواقعية: االبتعاد عن االفتراضيات حول األسباب أو الحلول $

$ :)Checklist( بعض األسئلة التي من الممكن إضافتها إلى قائمة المراجعة

هل يجيب تعريف التحدي على: من، ماذا، متى وأين؟ $

هل يمكن تحديد/ تعيين القيمة الكمية لتعريف التحدي؟ $

هل يمكن أن يرتبط التحدي بعامل نجاح رئيسي؟ $

هل يتجنب تعريف التحدي للمجاالت العامة؟ $

هل تعريف التحدي بيان تصريحي؟ $

هل يوضح تعريف التحدي التأثير على عوامل النجاح رئيسية؟ $

هل يمكن قياس مدى التأثير؟ وهل يمكن صياغته بمصطلحات كمية )كتأخر بنسبة معينة في تحقيق المستهدف(؟   $

مثال للتوضيح

 xx عــن المخطــط لــه، بســبب قلــة هــذه المراكــز، والتــي ال يتجــاوز عددهــا فــي المملكــة لـــ % xx ضعــف المشــاركة فــي المراكــز والصــاالت الرياضيــة بنســبة
مركــز مقابــل xx مركــز كان متوقــع مــن الجهــة إنشــائها بنهايــة عــام 2017

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - تحليل السبب الجذري

 الخطوات الرئيسية

أداة تحليــل الســبب الجــذري للتحــدي )Root Cause Analysis( هــي عمليــة منظمــة لتحديــد عالقــات الســبب واألثــر ، وتحديــد و تحليــل األســباب الجوهريــة 
أو الجذريــة للتحديــات أو المعوقــات التــي تواجــه تقــدم ســير البرامــج والمبــادرات

وتعريفــه  التحــدي  المشــكلة/  تحديــد 

بيــان  مــع  ودقيــق،  واضــح  بشــكل 

تحقيــق  علــى  العــام  واألثــر  الســبب 

المســتهدفة النتائــج 

الرئيســية  المحــاور  العوامــل/  تحديــد 

للتحليــل وتحليــل األســباب الرئيســية 

واألثــر،  الســبب  بيــن  مــا  والعالقــة 

األدوات؛  مــن  مجموعــة  باســتخدام 

 Fishbone Diagram، 5 Whys،

Force Field Analysis

إجــراء تحليــل كمــي ونوعــي لألســباب 

عليهــا  االتفــاق  تــم  التــي  الجذريــة 

للتحقــق  العمــل،  فريــق  قبــل  مــن 

مــن الدافــع مــن ورائهــا وأثرهــا علــى 

والنتائــج المســتهدفات 

تحديــد االســتنتاجات والتوصيــات بنــاء 

العمــل،  لفريــق  التحليــل  نتائــج  علــى 

وإعــداد تقريــر مفصــل بالنتائــج ورفعــه 

طلــب  حالــة  وفــي  المكتــب.  لمديــر 

االســتراتيجية  اللجنــة  مــن  التحليــل 

التقريــر  رفــع  يتــم  المجلــس،  أو 

بالنتائــج  والتوصيــات

تنفيــذ  و  األداء  بمتابعــة  االســتمرار 

وفقــًا  اعتمادهــا،  بعــد  التوصيــات 

بالمكتــب  الخاصــة  المتابعــة  آلليــات 

األداء  تقريــر  األســبوعي،  األداء  )تقريــر 

األداء  تحســن  حيــن  إلــى  الشــهري(، 

وعــودة النتائــج إلــى المســار الصحيــح 

علــى  أشــهر  ســتة  عــن  تقــل  ال  لمــدة 

قيــاس( )فترتــي  األقــل 

تعريف التحدي

تحديد المحاور 
الرئيسية وا�سباب 

المحتملة

إجراء تحليل كمي ونوعي 
مفصل ل�سباب المحتملة

تحديد ا�ستنتاجات 
والتوصيات 

المتابعة على ا�داء 
وتنفيذ التوصيات

1

2

3

4

5

األساليب
المختلفة

الملحقات 

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - تحليل السبب الجذري
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تستخدم أداة الرسم البياني للسبب واألثر من خالل التطبيقات الرئيسية الموضحة

 Fishbone( وهيكل الســمكة )Ishikawa Diagram( والتي تعرف أيضًا بالرســم البياني )Cause and Effect Diagram( أداة الرســم البياني للســبب واألثر
Diagram( وذلــك نظــرًا لشــكلها. وتعــد األداة وســيلة عمليــة وســهلة التطبيــق علــى البرامــج والمبــادرات ومــن شــانها المســاهمة فــي تحليــل العالقــة مــا بيــن 

الســبب واألثــر وتحديــد األســباب الجذريــة للتحدي

الرسم البياني للسبب واألثر 
Cause and Effect Diagram

تحليل مجال القوى
Force Field Analysis

Whys 5

ــًا  $ ــر أحــد أهــم األســاليب المســتخدمة عالمي تعتب
مــن أجــل مراقبــة وتحســين الجــودة، حيــث يقــوم 
فريــق العمــل بعقــد جلســة عصف ذهنــي لتحديد 
كافــة األســباب المختلفــة بغــرض توضيــح أثرهــا 

علــى التحــدي بغــض النظــر عــن  أهميتهــا 

$  Cause( واألثــر  للســبب  البيانــي  الرســم  أداة 
and  Effect Diagram(  والتــي تعــرف أيضــًا 
بالرســم البيانــي )Ishikawa Diagram( وهيــكل 
الســمكة )Fishbone )Diagram وذلــك نظــرًا 
لشــكلها. وتعــد األداة وســيلة عمليــة وســهلة 
التطبيــق علــى البرامــج والمبــادرات ومــن شــانها 
المســاهمة فــي تحليــل العالقــة مــا بيــن الســبب 

ــة للتحــدي ــد األســباب الجذري ــر وتحدي واألث

ــكل ســبب رئيســي مــن خــالل  $ ــل مفصــل ل تحلي
فحــص األســباب الفرعيــة وأثرهــا علــى التحــدي. 
البيانــي للســبب واألثــر  الرســم  وعليــه، يقــوم 
بالمســاعدة علــى تحليــل أســباب االختــالف أو 
تباعدهــا. وعلــى غــرار قائمــة األســباب التي تســرد 
أهميتهــا،  عــن  النظــر  بغــض  األســباب  كافــة 
ــى  ــل المفصــل بحصــر األســباب إل يقــوم التحلي
فئــات / مجموعــات والتــي قــد تســاعد علــى إبــراز 

ــم ذكرهــا ســابقًا ــم يت أســباب أخــرى ل

يتــم إعــداد الرســم البيانــي للســبب واألثــر مــن  $
حســب  األســباب  قائمــة  علــى  التركيــز  خــالل 
تسلســلها وحدوثهــا ضمــن العمــل، والميــزة فــي 
ذلــك هــو ســهولة جمعهــا وفهمهــا. أمــا ســلبياته 

فهــو ذكــر نفــس األســباب مــرارًا  وتكــرارًا

الملحقات 

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - تحليل السبب الجذري

الملحقات 

تحديد المحاور الرئيسية واألسباب المحتملة

األدوات الرئيسية المستخدمة: $

تحليل العالقة ما بين السبب واألثر وتحديد األسباب الجذرية للتحدي

التعرف على أعراض التحدي وتعريف السبب الجذري لحدوثه

ممكنممكنممكنممكن

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - تحليل السبب الجذري

تحديــد التحديــات وأســبابها، وتحليــل مجــاالت القــوى مــن خــالل تحليــل 
العوائــق مــن جهــة والممكنــات التــي تؤثــر فــي تحقيــق النتائــج مــن جهــة 

أخرى
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$ )Cause and Effect Diagram(األدوات الرئيسية المستخدمة

خطوات التنفيذ: $

تستخدم أداة 
)Whys 5( من أجل التعرف على أعراض التحدي وتعريف السبب الجذري لحدوثه:

اكتــب التحــدي المحــدد وذلــك مــن شــأنه المســاعدة علــى وصفهــا بشــكل دقيــق باإلضافــة إلــى التأكيــد علــى أن كافــة أعضــاء فريــق العمــل تركيزهــا ينصــب . 1
علــى نفــس التحــدي

اسأل لماذا وقع التحدي واكتب اإلجابة تحتها . 2

إذا كان الجواب ال يحدد السبب الرئيسي للتحدي، قم بالسؤال مرة ثانية واكتب اإلجابة المحدثة. 3

اســتمر فــي مراجعــة الجــواب حتــى يتفــق كافــة أعضــاء الفريــق بــأن الســبب الرئيســي للتحــدي قــد تــم تحديــده، حيــث مــن اإلمــكان إعــادة الخطــوات )2( و)3) . 4
ألكثــر مــن خمســة مــرات للوصــول إلــى اإلجابــة النهائيــة

مثال توضيحي  

 نسبة المشاركة في األندية تتطلب تحسين

الطاقة االستيعابية الحالية للمراكز ال تمّكن مشاركة إضافية

ال يوجد عدد كافي من المراكز الستيعاب أعداد إضافية

عدم وجود إقبال من أصحاب المراكز

إجراءات الترخيص معقدة 

 إجراء يدوي وتأخير 
في التراخيص

لماذا؟

لماذا؟

لماذا؟

لماذا؟

لماذا؟

سبب جذري

الملحقات 

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - تحليل السبب الجذري

 الطاقة 
االستيعابية عدد األندية

مواصفات األندية 
المتوقعة

 تنوع البرامج 
الموفرة

إجراءات الترخيص 
معقدة

 قوانين 
 وتشريعات 

معقدة

 عدد أندية 
منخفض

 توزيع ال يأخذ 
 بعين االعتبار 

التكدس السكاني

 ضعف الرقابة 
على األندية

 جودة المعايير 
تتطلب تحسين

 تشريعات تمنع 
بعض األنواع

ال يوجد عدد كافي من 
المدربين المؤهلين

الملحقات 

تحديد المحاور الرئيسية واألسباب المحتملة

األدوات الرئيسية المستخدمة )Cause and Effect Diagram( : خطوات التنفيذ

الخطوة 
األولى

الخطوة السادسةالخطوة الخامسةالخطوة الرابعةالخطوة الثالثةالخطوة الثانية

تحديد التحدي 
أو األثر بوضوح 
)انظر إلى قائمة 
تعريف التحدي 
أعاله( ووضعه 

على رأس 
السمكة

تحديد الفئات/ المجموعات الرئيسية ورسم فرع/ 
غصن لكل منها. بعض العوامل تشمل:

عقد جلسة 
عصف ذهني 

لبحث األسباب 
لكل من الفئات/

المجموعات 
الرئيسية وربطها

تحليل كل سبب 
وذلك للتركيز 
على األسباب 

المحددة بشكل 
أكثر دقة

قم بتحديد 
ووضع دائرة 

حول األسباب 
األساسية

جمع البيانات للتأكد 
من األسباب الرئيسية 

)الرسم البياني باريتو(
القوانين واللوائح $

الميزانية/التكاليف $

الثقافة $

األدوات $

الموارد $

البيانات $

المقاييس $

األساليب $

التدريب وإدارة  $
التغيير

الرسم البياني النهائي

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - تحليل السبب الجذري
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 تحديد االستنتاجات والتوصيات 

يقــوم فريــق العمــل بتحديــد االســتنتاجات والتوصيــات بنــاء علــى نتائــج التحليــل لفريــق العمــل. وإعــداد تقريــر مفصــل بالنتائــج ورفعــه لمديــر مكتــب تحقيــق 
الرؤيــة. وفــي حالــة طلــب التحليــل مــن اللجنــة االســتراتيجية أو المجلــس، يتــم رفــع التقريــر بالنتائــج والتوصيــات إلــى الجهــة الطالبــة للتدخــل.

مثال عن ملخص التقرير

الملحقات 

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - تحليل السبب الجذري

إجراء تحليل كمي ونوعي مفصل لألسباب المحتملة

يقــوم فريــق العمــل بإجــراء تحليــل مفصــل لــكل مــن األســباب الرئيســية التــي تــم تحديدهــا خــالل المرحلــة الســابقة، ويتــم خــالل هــذه المرحلــة إجــراء عــدة 
مقابــالت مــع الفــرق المعنيــة بالهــدف/ المبــادرة لتعميــق الفهــم والحصــول علــى البيانــات والمعلومــات الدقيقــة. ويعتمــد نــوع التحليــل المتبــع علــى طبيعــة 

التحــدي، حيــث قــد تشــمل علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر:

أمثلةالفئة

المقابالت الشخصية، االستبيان، حلقات نقاشالتحليل الكمي

مقابلة هاتفية أو وجها لوجه، دراسات طولية، استطالعات الرأي التحليل النوعي

فترات الثقة، االنحراف المعياري، التراجع )regression(، االرتباط )correlation(التحليل اإلحصائي

الرسوم البيانية )Pareto Diagram(التحليل النسبي

الرسوم البيانية )Run Charts(، معدل النموتحليل األنماط

)SWOT( القوة، الضعف، الفرص، المخاطرتحليل

»Value Chain Analysis« الدورة الزمنية، معدالت العيوب، واإلنتاجيةتحليل سلسلة التوريد

فعالية اإلجراءات، الوقت والحركة، RACI، RASCIتحليل اإلجراء

تحليل مفصل لألسباب الجذرية للتأخر في تحقيق المستهدفات، 
مدعوم باألرقام والحقائق من حدوثة، وأثره الدقيق على النتائج

الملحقات 

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - تحليل السبب الجذري

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030
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تحديد االستنتاجات والتوصيات

أداة حــل التحديــات المبنيــة علــى الفرضيــات )Based Problem Solving	Issues( هــي منهجيــة تســتخدم لتحديــد وتحليــل التحديــات والمعوقــات 
وإيجــاد حلــول جذريــة لهــا. حيــث مــن شــأنها تعزيــز التناســق والتجانــس فــي تطبيــق األفــكار لحــل التحديــات المختلفــة التــي قــد تواجــه تقــدم ســير العمــل 

علــى كافــة األصعــدة.

عملية المراجعة المتكررة

منظور الـ 100,000 قدم
 مرة أخرى: 
منظور الـ 10,000 قدمراجع اإلجابة

 مرة أخرى: 
منظور الـ 1,000 قدمراجع اإلجابة

 إجابة األسبوع 1  $
استخدم المعلومات المتوفرة 

لتطوير فرضيات أولية خالل 
األسبوع األول

 إجابة األسابيع 8-2  $
 راجع إجابة األسبوع األول ثم قم 

باختبار التحديات الرئيسية من خالل 
إثبات أو نفي الفرضيات

 بقيـة فتـرة التنفيـذ $
 استمر في تكرار مراجعة اإلجابة 

 لخلق الفرضيات المحسنة 
حسب المستجدات

الملحقات 

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات 
”Issues-Based Problem Solving ”IBPS“

 المتابعة على األداء وتنفيذ التوصيات

يقــوم مكتــب تحقيــق الرؤيــة بالمتابعــة المســتمرة علــى نتائــج األداء الخاصــة بالهــدف/ المبــادرة وفقــًا إلجــراءات وآليــات المتابعــة الخاصــة بالمكتــب )تقريــر 
األداء األســبوعي، تقريــر األداء الشــهري، ســجالت المخاطــر والتحديــات(.

سجل المخاطر والتحديات

التقرير الشهري الداخلي

 Weekly Reports  ملخص األداء األسبوعي

الملحقات 
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 - تعريف المشكلة
ً
أوال

1. تحديد السياق
تحديد الحالة الراهنة والدافع للتغيير:  $

 متى وقعت المشكلة؟	 
 ما هي محركات النتائج؟	 
 لماذا اآلن وما هو غير مقبول العمل به؟	 
 ما هي دوافع األطراف المعنية للتغيير؟	 
 أين وقعت المشكلة )المبادرات ذات العالقة(؟	 
 ما هو الوضع الحالي؟	 
من هم األطراف المعنيين؟	 

يقوم مكتب تحقيق الرؤية بدراسة وتحليل عدم تحقيق المستهدفات المرتبطة بمبادرة »ترخيص األندية«، وتقديم تقرير مفصل بالمشكلة والحلول المقترحة لحلها. 

2. بيان المشكلة

مثال توضيحي

كيف يمكن للجهة رفع نسبة المشاركة في األندية بنسبة xx؟ 

تحديد سؤال واحد يجيب على المشكلة الرئيسية إن تم حلها 

في صيغة سؤال 	 
التركيز على القيمة المضافة للمعنيين 	 
األخذ بعين االعتبار نطاق المشكلة وقياس القيمة والمعوقات	 
طريقة لبحث األفكار المطروحة	 
ليست وسيلة لتحديد األفكار وإنما هي التعمق في التحدي للوصول إلى حل  جذري	 

”So What?“ 3. التأكد مرة أخرى – اسأل

نموذج بيان تعريف المشكلة

تعريف المشكلة

 صياغة المشكلة، التحدي الذي يتم مواجهته بشكل دقيق ووافي. $

الحقائق الرئيسية من عملية مراجعة البيانات األولية

 ما هو الوضع الحالي؟ $
 هل هنالك سبب مقنع للتغيير؟ $

 هل كان هنالك محاوالت سابقة لحل المشكلة؟ $
 حقائق أخرى $

أصحاب المصلحة الرئيسينالعوامل المؤثرة على صناع القرار

 ما هي أهم نقاط االختالف حول قرار أصحاب المصلحة المعنيين؟ $
 هل هنالك اختالف أو تباعد في وجهات النظر؟ وفي حال ذلك، كيف سيتم  $

التعامل معها؟

 من هو الراعي؟ $
 من هم صناع ومتخذي القرار؟ $
 هل هنالك أطراف أخرى يجب أن يتم أخذها بعين االعتبار؟ $

قياس النتائج واألثرعوامل النجاح الرئيسية

 ما األمور األساسية التي تعتبرها الجهة التنفيذية عاماًل في تحقيق  $
وقياس  النجاح؟

 على سبيل المثال: هل تعتبر الجهة المنفذة للمشروع بأن مستوى الخدمة جيد  $
إذا كان هنالك تأثير قليل من منسوبيها خالل مدة تنفيذه؟

  على سبيل المثال: هل تعتبر الجهة بأن نقل المعرفة عنصر أساسي من  $
تقديم الخدمة؟

 تحديد عوامل نجاح المشروع واآللية المتبعة لقياس األداء؟ $
 ما النتائج التي تعتبرها الجهة المعنية بالمهمة؟ $
 هل المخرجات مرتبطة بمعايير يمكن قياسها؟ $

معوقات المشروع/ المبادرةنطاق العمل

 ما هي المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ المشروع؟ $ ماذا يتضمن نطاق العمل بالتحديد؟ $
 ما هو مستوى الدقة والجودة المطلوب؟ $

مثال توضيحي

تم تحديد هدف استراتيجي »زيادة نسبة ممارسة األنشطة الرياضية 
)بشكل منتظم(«. بالنظر إلى النتائج الحالية والنمط السائد تم مالحظة 

إمكانية عدم تحقيق المستهدف وفقًا للخطة.

الملحقات 

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات 

اإلعداد والتحضير الستخدام األداة

إعداد الخطة والتقريرالحوكمة، المهام والمسؤولياتتشكيل فريق العمل

تشــكيل فريــق متفــرغ مــن المكتــب والجهــة التنفيذيــة  $
وأصحــاب المصلحــة لقيــادة العمــل

الفريــق  $ ألعضــاء  العمليــة  المؤهــالت  مــن  التأكــد   
المماثلــة. والخبــرات 

بيئــة عمــل  $ العمــل وتوفيــر   تحضيــر وتجهيــز فريــق 
العمــل. متطلبــات  مــع  تتناســب 

أعضــاء  $ وتوزيــع  للعمــل  التنظيمــي  الهيــكل  إعــداد   
لغايــة  المختلفــة  العمــل  مســارات  علــى  الفريــق 

والتوضيــح التعريــف 

تحديد إطار حوكمة للمشروع $

عقد اجتماع أولي لتحديد المهام والمسؤوليات  $
المتوقعة والمطلوبة من األطراف المعنيين

االتفاق مع فريق العمل على آلية جمع  $
المعلومات  والبيانات

االتفاق على آلية الموافقة على المخرجات والتصعيد  $

تطوير خطة العمل $

مناقشة خطة العمل $

تحضير وتقديم عرض لتحديد انطالقة العمل $

اســتخدام النمــاذج والقوالــب المعــدة لرفــع تقريــر بتقــدم  $
ســير العمــل والحلــول والتوصيــات التــي يقترحهــا الفريــق 

لتذليــل العقبــات والتحديــات

الخطوات التفصيلية ألداة حل التحديات المبنية على الفرضيات

ف المشكلة

تعري

ت
يا

حد
لت

ا

ثير
التأ

ستنتاج
�

ا

التحليل

تحديد السياق. 1
2 .(Problem Statement( بيان المشكلة
3 .)So what?( التأكد

األدوات: 

نموذج بيان تعريف المشكلة $

البدء من بيان المشكلة. 4
إعداد وتنظيم الفرضيات والتحديات. 5
6 .(Detailing( التفصيل
7 .(Iterate( التكرار
8 . Trim the( تقليم شجرة التحديات

Issues Tree( من خالل استخدام 
العدسات

األدوات: 

$ » Value Chain Analysis« تحليل سلسلة القيمة

منهجية القوى التنافسية لمايكل بورتر $

 »Porter’s Competitive Forces«

تطوير االستنتاجات من التحليل. 13
اختبار الفرضيات وتحليل النتائج. 14
تطوير واختبار تطبيق السيناريو. 15
تحديث شجرة التحديات وخطة العمل. 16

األدوات:

نموذج خطة العمل $

$ Thinking Hats 6 قبعات التفكير الستة

$  Reframing( مصفوفة إعادة الصياغة
)Matrix

التواصل الفعال. 17
استخدام المنطق والحقائق والوضوح لشرح . 18

المشكلة والتوصيات لحلها
التحضير ومعرفة الجمهور المستهدف. 19

األدوات:

$ )BIS( نموذج

تحديد مهام العمل. 9
مراجعة الروابط . 10

واالعتماديات بين مهام 
العمل

ترتيب المهام حسب . 11
األولوية

تطوير خطة العمل. 12

األدوات:

نموذج خطة العمل $

سرد القصة  $
)Storyboarding(

الملحقات 
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نصائح - لتقليم شجرة التحديات $

تقليم الشجرة $

معايير تقليم شجرة التحديات؟

ما تمليه ممكنات القيمة. 1

قانون 80/20 – التأثير مقابل الجهد المقدم. 2

األخذ بعين االعتبار التكلفة والمجهود الالزم. 3

استخدام العدسات لتطوير شجرة التحديات $

لست متأكدًا من أين وكيف تبدأ بتطوير الشجرة؟ استخدم العدسات كنقطة بداية للمستوى الثاني من شجرة التحديات

2- استخدم العدسة لتطوير المستوى 1- اختر العدسة المناسبة
الثاني للشجرة

3- تخصيص وتعديل العدسة 
المستخدمة للتركيز على مسألة محددة

4- التكرار

لماذا؟
المساعدة في دراسة جميع التحديات $
إعادة ترتيب األولويات حسب القيمة $
االستفادة من األطر واألدوات المتوفرة $
الحصول على تغطية متوازنة وشاملة ومعمقة للمشكلة $

بعض العدســات المســتخدمة
$ )Value Chain Analysis( تحليل سلسلة القيمة
$  Porter’s Competitive( منهجية القوى التنافسية لمايكل بورتر

)Forces
$ )SWOT Analysis( تحليل العوامل الداخلية والخارجية
$ )PESTLE( تحليل العوامل الخارجية

اعمل مع الفريق، ليس بشكل فردي  

في حال الوصول إلى طريق مغلق ابدأ بالبناء من األسفل لألعلى

قم بمحاولة تطوير عدة أشجار وتحديثهم ومراجعتهم  

ال تستهلك وقتك بمحاولة إنشاء أدوات ومناهج جديدة  

ال ترتبط/تتعلق بالفرضية التي قمت بطرحها

األفكار المتنوعة تكون أفضل )نطاقها أوسع وتشمل مختلف وجهات النظر(

المسائل الفرعية تساعد في تحديد المسألة الرئيسية المعنية

األشجار المختلفة تعني وجهات نظر مختلفة

استخدم شبكتك واألدوات المتاحة

تكرار المراجعة أسلم طريقة للوصول ألفضل الحلول

التحدي

التحدي

التحدي

التحدي

التحدي

التحدي

التحدي

التحدي

التحدي اإلجراءبيان التحدي

االستراتيجية

الهيكلة

األفراد 

التقنية

الملحقات 

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات 

تحدي تم حذفه

معايير تعريف المشكلة وأمثلة عليها

مرتكــزة على القيمةالعمل والتركيزغنية المحتوىمحددة

هل يمكن للجهة تطوير عملها  $ضعيفة
لرفع مستوى المشاركة؟

“تطوير عملها” و“رفع مستوى  $
المشاركة” عبارات عامة

يجب على الجهة تكثيف جهودها. $

)يلزم محتوى إضافي لتتمكن من  $
إجراء أعمال هادفة(

تواجه الجهة مشكلة وجود نسبة  $
ضئيلة من المشاركة الرياضية 

بالرغم من اهتمام العامة بالرياضة. 

)ال يحتوي البيان على تصريح  $
بالعمل المراد أو التركيز الالزم 

للمضي قدمًا(

لم تتمكن الجهة من رفع نسبة  $
المشاركة لعدم تركيز جهودها 

السابقة على ذلك.

)نطاق البيان غير شافي لتقديم  $
توصية للجهة – ال يشمل على 

مقياس القيمة( 

كيف يمكن للجهة رفع نسبة  $أقوى
المشاركة في األندية الرياضية 

بنسبة XX؟

يجب على الجهة زيادة األندية  $
الرياضية

تواجه الجهة مشكلة عدم وجود  $
دراسات سوق مرتبطة باحتياجات 

المناطق؟

لم تتمكن الجهة من رفع نسبة  $
المشاركة لعدم قدرتها على توفير 
عدد كافي من المدربين المؤهلين 

للبرامج المعنية

تعريف المشكلة: بعض النقاط للتذكير

تحديد مشكلة واحدة رئيسية مع األطراف المعنية  $
  ال تركز على إيجاد الحلول للمشكلة أو المبادرات $

- إنما يجب أن ينصب التركيز على المشكلة
 سهلة الفهم واالستيعاب، إنما يصعب تنفيذها إال من خالل الممارسة  $

 والتجربة على أرض الواقع
 - العمل بشكل جماعي وتشاركي

- ال يوجد ما يمنع من تكرار المحاولة والمراجعة
التركيز على محركات النتائج واألثر $

2- التحديات

ابدأ ببيان المشكلة
Problem Statement

إعداد وتنظيم الفرضيات 
والتحديات

استمر في التفصيل وصواًل 
إلى تحديات يمكن اختبارها 

كل على حدة
التكرار

ابدأ بشجرة مبنية على البيانات  $
إلعداد الفرضيات من أجل جمع 

بيانات إضافية

انتقل بسرعة إلى الشجرة المبنية  $
على الفرضيات حين تمتلك 

الفرضيات التي يمكن االستمرار 
في اختبارها في مرحلة التحليل 

شجرة التحديات المبنية على الفرضياتشجرة التحديات المبنية على البيانات

”كيف يمكن 
للجهة رفع 

نسبة المشاركة 
في األندية 

الرياضية بنسبة 
XX؟“

زيادة الطاقة 
االستيعابية 

لألندية

زيادة عدد األندية 
الرياضية؟

تبسيط إجراءات ترخيص األندية؟

”كيف يمكن 
للجهة رفع 

نسبة المشاركة 
في األندية 

الرياضية بنسبة 
XX؟“

تبسيط إجراءات ترخيص 
األندية يؤدي إلى زيادة عددهها 
ومنه زيادة طاقتها االستيعابية 

مما يمّكن الجهة من رفع 
نسبة المشاركة في األنشطة 

الرياضية.

العمل على تواجد عدد كافي من 
المدربين المؤهلين لتقديم برامج 
وأنشطة مختلفة يمّكن األندية 
من تنويع البرامج واألنشطة 

المقدمة وبالتالي يحّفز المجتمع 
للمشاركة باألندية مما يخدم 

هدف الجهة لرفع نسبة 
المشاركة في األنشطة الرياضية.

تقديم توجيهات واضحة من الجهة؟

مراجعة التشريعات للسماح بممارسة 
أنواع الرياضات؟

توفير عدد كافي من المدربين 
المؤهلين للبرامج المعنية؟

رفع مستوى جودة المعايير 
والمواصفات؟

تكثيف الرقابة على األندية؟

مراجعة القوانين والتشريعات الحالية؟

إجراء المستثمرين لدراسات سوق 
مرتبطة باحتياجات المناطق؟

تحسين التوزيع 
الجغرافي لألندية؟

تنويع البرامج 
واألنشطة الموفرة؟

االرتقاء للمواصفات 
المتطلبة والمتوقعة 

من األندية؟

تعزيز مدى 
الرغبة في 

المشاركة في 
األندية

الملحقات 
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الفرضية
التحليل 
المطلوب

المطلوبة البيانات 
اإلطار الزمني 

للبيانات
المصدر

صاحب المهمة/
تاريخها

النهائي المنتج 

تبسيـــــــــط إجـــراءات 
ترخيـــــــــص األنديـــة 
الريــــــــاضية يـــــؤدي 
زيـــادة عددهـــا  إلـــى 
ومنـــه زيـــادة طاقتهـــا 
ممـــا  االســـتيعابية 
الجهـــــــــة  يمّكـــــــــن 
نســـبة  رفــــــــع  مـــن 
فـــي  المشـــــــــــاركة 
األنشـــطة الرياضيـــة

تحليل 
سلسلة 
التنفيذ 

الرئيسية

$  Value مراحل الـ 
Chain

 اإلجراءات الواردة تحت  $
كل مرحلة

البيانات المفعلة 
ا حاليًّ

مكتب تحقيق  الجهة $
الرؤية/

1 ديسمبر

إجراءات ذات فعالية عالية 
لتشغيل األندية

استطالع آراء 
لمستفيدين

 خطة عمل األندية  $
الرياضية المتبعة 

خالل إنشاءها 
وتشغيلها األولي

 دليل اإلجراءات  $
المتبعة لتشغيل 

األندية

 األندية  $سنة واحدة

المتواجدة 

ا حاليًّ

 الجهة $

مكتب تحقيق 
الرؤية/

1 ديسمبر

فهم لمنظور األندية عن 
تعقيد إجراءات إنشائها 

وتشغيلها

استطالع 
آراء القطاع 

الخاص

 مخرجات االجتماع  $
بالجهات المعنية من 

القطاع الخاص

 إجابات االستبيانات  $
المطروحة للجهات 

المعنية من القطاع 
الخاص

شهر لعقد 
االجتماعات وجمع 

االستبيانات

 االجتماعات  $

المعنية

مكتب تحقيق 
الرؤية/

1 ديسمبر

فهم لمنظور جهات القطاع 
الخاص عما يدفعهم نحو 

تفادي زيادة األندية التابعة 
لهم

علـــى  العمـــــــــــــــــل 
تواجــــــد عـــدد كافـــي 
المـــــــــدربين  مـــــــن 
المؤهليـــن لتقديـــم 
برامــــــــج وأنشطـــــة 
يمّكـــن  مختلفـــــــــة 
ــع  ــن تنويـ ــة مـ األنديـ
البرامـــج واألنشـــطة 
المقدمـــة وبالتالـــي 
يحّفــــــــــــز المجتمـــع 
ــة  ــاركة باألنديـ للمشـ
ممـــا يخـــدم هـــدف 
ــبة  ــع نسـ ــة لرفـ الجهـ
المشـــــــــــــاركة فـــي 
األنشـــطة الرياضيـــة.

.

تحليل 
للتشريعات 

النافذة

سير العمل في إصدار  $
نظام رفع الحظر على 
الرياضات الممنوعة 
ا – إن ُوجد / وإن  حاليًّ

لم يوجد فتفاصيل 
التشريعات المذكورة 

بيانات سير العمل 
الحالية

•  هيئة الخبراء

•  الجهة

مكتب تحقيق 
الرؤية/ 

1 ديسمبر

البنود التشريعية المقترح 
تعديلها

تحليل كمي 
ألعداد 

المدربات 
المؤهالت 
المختصات

العدد الحالي للمدربين  $
المؤهلين/مجال 

اختصاصهم

•  الجهة3 سنوات

•  وزارة العمل

مكتب تحقيق 
الرؤية/ 

1 ديسمبر

تقرير بأعداد المدربين 
المؤهلين للبدء بالتدريب 
للبرامج المنوعة ونسب 

السعودة المقترحة للمراكز 
الرياضية

الملحقات 

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات 

التحديات: بعض النقاط للتذكير $
البدء ببيان تعريف المشكلة $
التركيز على قياس القيمة $
استخدم العدسات $
عدم ترك أية ثغرات أو تداخل بين التحديات المطروحة $
التوقف عند إمكانية فحص أية غصن/فرع $

ليست عمل فني $
العمل كفريق وإعادة التكرار والمراجعة  $
التقليم ليصبح لديك شجرة الفرضيات – استخدام نظرية 80/20 والخبرة $
السؤال: لماذا، ثم كيف ومن ثم كيف مرة أخرى $

3- التحليل

تحديد مهام التحليل  $

حدد مهام التحليل المطلوبة الختبار/دراسة كل التحديات المطروحة في آخر مستوى للشجرة	 

استهدف التحليل الالزم فقط	 

تذكر بأن الهدف هو إثبات/نفي الفرضية	 

مراجعة الروابط بين مهام التحليل $

عرض نطاق كل تحليل	 

التقليل من االزدواجية – توحيد طلبات البيانات	 

ترتيب المهام حسب األولوية وبناء خطة عمل $

ترتيب المهام حسب األولوية من خالل: 

القيمة. 1

التحليل الذي يدعم عدة فرضيات. 2

المدة التي يستغرقها التحليل. 3

مدى توفر وجودة البيانات ذات العالقة. 4

أجد طريقة للحصول على %80 من األجوبة بـ %20 من المجهود

ترجمة شجرة التحديات إلى خطة عمل $

نصائح

-  إيجاد الدوافع الرئيسية

-  انظر إلى الصورة الكلية/العامة

-  التخطيط المبكر – كلما كان بشكل مبكر كلما 
كان أفضل

-  التكرار! معاينة ومراجعة عند اللزوم

الملحقات 

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات 

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبلمستعدون للمستقبل رؤية المملكة 2030  رؤية المملكة 2030 

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030 208209

https://vision2030.gov.sa/ar/node
https://vision2030.gov.sa/ar/node


4- االستنتاج

بناء االستنتاج من التحليل: تحدي  ?So what  كفريق واحد $

تحديد وقت للتفكير  $

كيف؟متى؟ في أي وقت فريقك؟ماذا؟

التفريق في كيفية إضافة قيمة $

خطوة إلى الوراء من التفاصيل $

إنشاء التأكيدات الجديدة أو الفرضية $

بحاجة إلى أفكار جديدة $

إيجاد حلول مبتكرة أو غير تقليدية  $

التحقق من صحة المعلومات أو التوصيات $

ال تترك بعد فوات األوان - تكرار! $

تحليل السيناريو $

التفكير المنهجي $

$ )Think outside the box( إيجاد حلول مبتكرة

- تقنيات العصف الذهني

Thinking Hats 6 )6 قبعات التفكير( -

- إعادة صياغة الجمل والترتيب

معرفة الجهة التي يتم التعامل معها $

معرفة نقاط القوة والضعف، والقدرات - وما يمكن القيام به وما ال يمكن تكييف وابتكار الحلول الخاصة بك مع وضع هذه العوامل في  االعتبار:

أن يكون على بينة من اآلثار المصاحبة $
فهم ما تم القيام به في الماضي وأسبابه $
احترام حدود قدراتهم $
إدراك قيمة المساعدة $

الخطوات المتبعة لتحديد االستنتاجات

التفكير في:  
 ما هو تحليلي؟  $

وما يتبين لي منه

أدوات:
 التفكير المنهجي $

 التفكير اإلبداعي $

التفكير في: 
 خيارات واقعية $

 مالحظات المعنيين $

الملحقات 

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات 

ترجمة شجرة التحديات إلى خطة عمل  $

المنهــج النوعــي: حلقــات نقــاش  و/أو مقابــالت للحصــول علــى المعلومــات ضمــن الســياق، والمالحظــات المقدمــة مــن خــالل عــدة رســائل قويــة مــن 
أجــل  التغييــر.

المنهج الكمي: معلومات رقمية يمكن الحصول عليها بشكل سريع، مبنية على حقائق ووقائع.

المنهج النوعيالمنهج الكمي

رقمي، إحصائي $

عينة كبيرة $

موضوعية $

أسئلة منظمة، إجابات محددة سابقًا $

من األعلى إلى األسفل $

فعالة $

كلمات، تفسير، المراقبة $

عينة صغيرة استرشادية $

شخصية $

مرنة $

من األسفل إلى األعلى $

تستهلك الوقت $

أنواع عامة من التحليل $

أمثلةالفئة

المقابالت الشخصية، االستبيان، حلقات نقاش. $التحليل الكمي $

مقابلة هاتفية أو وجها لوجه، دراسات طولية، استطالعات الرأي $التحليل النوعي $

فترات الثقة، االنحراف المعياري، التراجع )regression(، االرتباط )correlation( $التحليل اإلحصائي $

الرسوم البيانية )Pareto Diagram( $التحليل النسبي $

الرسوم البيانية )Run Charts(، معدل النمو $تحليل األنماط $

$ )SWOT( القوة، الضعف، الفرص، المخاطر $تحليل

$ »Value Chain Analysis« الدورة الزمنية، معدالت العيوب، واإلنتاجية $تحليل سلسلة القيمة

فعالية اإلجراءات، الوقت والحركة، RACI، RASCI $تحليل اإلجراء $

بعض النقاط للتذكير $
 التنظيم والتركيز $
 تقليل أعباء العمل على الفريق $

 مجهود مركز من الفريق	 

 التقليل من االزدواجية والبيروقراطية	 

 تبسيط إجراءات العمل والطلبات	 
إعادة ترتيب أولويات التحليل  $
$ So What? – العودة إلى بيان تعريف المشكلة خالل كافة األوقات

الملحقات 

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات 

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبلمستعدون للمستقبل رؤية المملكة 2030  رؤية المملكة 2030 

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030 210211
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بناء االستنتاج من التحليل $

مثال توضيحي

 االستنتاجات من تحليل البيانات المعنية 
بالفرضية األولى

 االستنتاجات من تحليل البيانات المعنية 
بالفرضية  الثانية

يتطلب بالقيام بأكثر من XX زيارات للجهات المعنية  $
لغياب األتمتة

 معدل المدة الزمنية للترخيص تتجاوز XX أشهر  $
يقضى معظمها في الحصول على موافقات خارجية 

ال تتواءم مع أفضل الممارسات الخارجية

 المواصفات المطلوبة لألندية معقدة بشكل عام.  $

تعد نسبة السعودة في األندية مرتفعة $

ال يتوفر عدد كافي من المدربين المحليين المؤهلين للتدريب  $
على أنواع متعددة من الرياضات مقارنة بالطلب.

التوصيات المعنية بالفرضية الثانيةالتوصيات المعنية بالفرضية األولى

 األتمتة الفورية لإجراءات وإتمام الربط اإللكتروني مع الجهات المعنية $

إصدار قرار باالستغناء عن بعض الموافقات الخارجية للتراخيص $

تشكيل فريق مشترك مع الجهات المعنية إلعادة النظر في المواصفات  $
المطلوبة من المراكز الرياضية

قريبة المدى $

تشكيل فريق مشرك مع العمل إلعادة النظر في نسبة السعودة للمراكز  $
الرياضية للسنوات الخمس القادمة.

طويلة المدى $

الشراكة مع وزارة التعليم لطرح تخصصات جديدة تحت محور التربية البدنية  $
وذلك لالستثمار في الطاقات المحلية/الوطنية.

بعض النقاط للتذكير $

أخذ الوقت الكافي إلجراء االستنتاج $

$ So What? التركيز على

ترجمة الحقائق إلى توصيات قابلة للتنفيذ $

العمل بطريقة لمناقشة التحدي $

إشراك أصحاب المصلحة الذين يمكن أن يحققوا وجهات نظر مختلفة $

 مثال
توضيحي

الملحقات 

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات 

$ «6 Thinking Hats» أدوات االستنتاج:  قبعات التفكير الستة

يساعد األشخاص على وجهات نظر متنوعة حول موضوع محدد: 

$ «6 Thinking Hats» عينة أو نموذج من جدول األعمال أو الطريقة لتطبيق منهجية قبعات التفكير الستة

الخطوة 6الخطوة 5الخطوة 4الخطوة 3الخطوة 2الخطوة 1

تقديم حقائق  $
القضية )قبعة 

بيضاء(

إنشاء األفكار حول الكيفية  $
التي يمكن بها معالجة قضية 

)قبعة خضراء(

تقييم مزايا األفكار -  $
قائمة الفوائد )قبعة 

صفراء(

إدراج السلبيات  $
)القبعة السوداء(

الحصول على الحدس  $
الجميع عن البدائل 

)القبعة الحمراء(

تلخيص ورفع الجلسة  $
)قبعة زرقاء(

أدوات االستنتاج: مصفوفة إعادة الصياغة $

تساعد على إعادة النظر في تحديات العمل من وجهات نظر متعددة $

توسيع نطاق الحلول اإلبداعية التي يمكن أن يتم بلورتها $

ضع نفسك في مكان اآلخرين لصياغة الحلول التي من شأنهم طرحها $

األزرقاألحمراألسوداألصفراألخضراألبيض

التركيز على  $
البيانات المتاحة، 

الموضوعية

اإليجابية، التفاؤل،  $تطوير حلول مبتكرة $
والتركيز على الفوائد

دفاعية، حذر،  $
متشائم

استخدام الحدس  $
والعواطف والوضع 

بعين االعتبار ردود 
الفعل

عملية مراقبة وتنظيم  $
التفكير

نمط واحد للتفكير )أو قبعة( ليست أفضل من األخريات ... وينبغي استخدام كل طرق التفكير )أو القبعات( لكي يتسنى للفريق للنظر في جميع جوانب القضايا.

2	   استخدم الحقول التي حول المصفوفة الستكشاف وجهات النظر المختلفة

منظور المنتج من المبادرة /الخدمة
ما هي الفوائد من األداة؟ $
هل استخدامها سهل؟ $
هل المهارات واإلجراءات المناسبة  $

متوفرة؟

هل تم األخذ بعين االعتبار كافة  $
احتياجات التدريب؟

هل تم استخدام األداة بنجاح في  $
أماكن أخرى؟

منظور اإلمكانية
هل تحليل قيمة األداة صحيح؟ $
كيف يمكننا زيادة استخدام األداة في المستقبل؟ $
ما هي الفرص المتاحة حاليًا لزيادة االستخدام؟ $

منظور التخطيط
هل تستخدم اإلستراتيجية الصحيحة؟ $
هل خطة التنفيذ على مسارها  $

الصحيح؟
هل نقوم باستخدام استراتيجية التوزيع  $

الداخلي؟
هل تستهدف برامج التغيير األخرى  $

نفس األشخاص؟
هل التوقيت مناسب؟ $

منظور األشخاص )العامة(
كيف تنظر المجموعات المختلفة  $

إلى األداة؟
ما هي آرائهم باإلستراتيجية؟ $
هل هم على قناعة بجدواها؟ $

هل يستخدمون أدوات أخرى؟ $

التحدي
 الموظفون ال
 يستخدمون
أداة جديدة

$ :)4Ps( منهجية الـ 

النظر إلى المشكلة من وجهات مختلفة داخل بيئة العمل $
اإلطالع على المشاكل من وجهات النظر التالية: $

منظور المنتج )Product(: هل هنالك خطأ في المبادرة/الخدمة؟ $
منظور التخطيط )Planning(: هل هنالك خطأ في خطط العمل أو التنسيق؟ $
منظور اإلمكانية )Possibility(: هل هي قابلة للتكرار؟ $
منظور األشخاص/ العامة )People(: ما هي آراء األشخاص المختلفين؟ $

1- ضع سؤالك في منتصف المصفوفة

الملحقات 

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات 

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبلمستعدون للمستقبل رؤية المملكة 2030  رؤية المملكة 2030 

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030 212213
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تنظيم وسرد القصة $

التواصل بشكل مؤثر $

النجاح يتوقف على الفهم الدقيق للجمهور

التواصل الفعالاالستماع الفعالالقول الفعال

+=
اللغة اللفظية $

اللغة الكتابية $

لغة الجسد $

أساسي للفهم $

اتجاهين $

إيجابي وليس سلبي $

مواءمة الفهم مع المطلوب $

الفهم الصحيح $

اإلقناع من خالل استخدام المنطق والحقائق:
استخدم حجة مقنعة $

جمع وترتيب الحقائق $

كن واضحًا
ُقل ما تقصد بالتفصيل $

ُقل كل ما يجب أن يقال بشكل واضح ومحدد $

ُقل ذلك بشفافية $

التواصل مع الجمهور من خالل صياغة الرسالة بطريقة تتناسب معهم:تجنب فهم األشخاص الستنتاجات مختلفة من نفس المعلومات
تعديل المحتوى $

صياغة طريقة تقديم المحتوى $

الملخص التنفيذي

السياق

التوصية

الفرضية األولى

الفرضية الثانية

الخطوات التالية التفصيليةالخطوات القادمة

الفرضيةالفرضية

التوصية:
اإلجابة على بيان المشكلة

السياق وبيان
تعريف المشكلة

الملخص التنفيذي

الفرضية

البيانات 
والحقائق

البيانات 
والحقائق

البيانات 
والحقائق

البيانات 
والحقائق

البيانات 
والحقائق

البيانات 
والحقائق

البيانات 
والحقائق

تسليط الضوء على الحقائق والتحديات الرئيسية 
التي تؤثر على تنفيذ المشروع

يجب على القارئ بأن يستنتج بيان المشكلة من 
السياق

ذكر التوصية في البداية باإلضافة إلى نظرة 
عامة عن الخطوات القادمة || ال تقم باّدخار 

اإلجابة «?So What» إلى النهاية

التصنيفات 
المشتركة 
للفرضيات

تطوير نتائج مؤثرة 
لدعم الفرضيات 

الرئيسية

الشفافية حول 
النتائج المتوقعة

الملحقات 

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات 

5- التــأثيــــــــــر

سرد القصة $

البــدء بعمليــة إعــداد التقريــر فــي وقــت مبكــر... تحديــد النتائــج المتوقعة 
علــى صفحــة واحــدة حتــى يتســنى للفريــق تصــور النتيجــة النهائيــة علــى 

شــكل قصــة متكاملــة.

لماذا؟ $

 يساعد التركيز المبكر على التنفيذ	 

 يقدم لك التحدي لتقديم قصة مقنعة	 

 التحكم بنطاق العمل من خالل جمع البيانات/التحليل المستهدف	 

 تأكيد توقعات األطراف المعنية – المساعدة على تصور المخرج النهائي	 

 تحديد الفجوات ونقاط الضعف في المنطق المستخدم	 

متى؟ $

 في أسرع وقت ممكن وقبل البدء بعملية التحليل	 

الخطوات المتبعة كفريق عمل $

EXEC SUMMARY How can tom matoe
Increase profits by $10m
Over next 5 years?

-eroding margins
       - flat pricec contracts

 - Lack of cash flow

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 

Tom matoe soup company 
can increase profits by 
$10m within 5 years by:

1) Reducing 
packaging costs by 
investing in new 
technology

recommendation#1

conduct an roi
payback period 
analsysis

1 2 3 4

recommended contracts

break even in 25 years recommendation#2

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 

NEXT STEPS

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do 

2019 2020 2021 2022 2023

القليل من اإلبداع
ألواح الكتابة وأوراق المالحظات

نصيحة: استخدم شيء يسهل 
إعادة صياغته وترتيبه

- البدء مع سياق المشكلة
- جذب االنتباه من خالل بيان المشكلة

- ضع الحل والتوصيات في البداية
- تطوير الصياغة من شجرة التحديات

- ما هي الرسالة الرئيسية من 
الشريحة؟

- ما هي الطريقة األمثل لعرض 
الشريحة؟

- تبسيط المعروض

- كيف يقوم كل سيناريو في سرد 
القصة بإجابة بيان المشكلة 

 -?So what ما القيمة المضافة 
من كل سيناريو؟ 

12345
سوف يحتاج 
الفريق إلى:

ابدأ ببيان تعريف 
المشكلة وشجرة 

التحديات
تطوير القصة

تحديد األدوات 
البصرية األمثل 
لعرض األفكار

التعديل كل ما 
اختلفت أو 

تعدلت القصة

الملحقات 
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فريق العمل المشارك في الدراسة $

المنصبالجهةاالسم

: الملخص التنفيذي
ً
أوال

بيان المشكلة
سؤال يجيب على المشكلة الرئيسية إن تم حلها ويأخذ بعين االعتبار نطاق المشكلة ومقياس القيمة والقيود مع التركيز على القيمة  $

المضافة للمعنيين.

الوضع الحالي / سبب مقنع للتغيير / المحاوالت السابقة لحل المشكلة / حقائق أخرى ...  $الحقائق الرئيسية

الراعي/ صناع ومتخذي القرار / أي أطراف أخرى يجب أخذها بعين االعتبار $أصحاب المصلحة الرئيسيين

المبادرات ذات الصلة بالتحديات التي تواجهها الجهة المعنية $المبادرات

مقياس القيمة
تحديد عوامل نجاح المشروع واآللية المتبعة لقياس األداء باألخذ بعين االعتبار النتائج المهمة للجهة المعنية وارتباطها بمعايير يمكن  $

قياسها

قائمة مالكي المبادرات المعنية $مالك المبادرة

ملخص التوصيات الرئيسية المفصلة/التي يشملها في التقرير $

األثر المتوقع من اتباعهالوازمها/احتياجاتهاالتوصية 2

المالية

التشريعية

تنسيق مع جهات خارجية

اللوجستية

التعاقدية

االستشارية

الموارد البشرية

المتطوعين

دعم إضافي )مع التوضيح(

الملحقات 

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات 

التواصل بشكل مؤثر $

قم بواجبك في التحضير. تعرف على الجمهور المستهدف. وضع نفسك في مكانهم عند تقديم التوصيات

طبيعة التواصل:
مكتوبة أو شفهية $

$ )One	on	one( اجتماعات فردية

حلقات نقاش  $

عرض مرئي $

المستوى والنفوذ للجمهور المستهدف:
مستوى الموظفين $

مستوى اإلدارة $

القادة وصناع القرار $

هل هنالك استنتاجات مثيرة للجدل؟:
هل هنالك استنتاجات تتعارض مع المعتقدات السابقة / القائمة حاليًا $

هل هنالك توصيات لها أثر كبير على الجهة أو أشخاص محددين  $

خلفية الجمهور المستهدف:
هل يملك الجمهور المستهدف خلفية واضحة عن الموضوع.  $

مدى إحاطة األشخاص للمصطلحات الفنية المستخدمة $

وجهات نظر أصحاب المصلحة:
وجهة نظر األشخاص من التغيير $

وجهة نظر األشخاص عن الموضوع $

موقف األشخاص من االستشاريين )في حال استخدام مستشارين لدعم  $
القيام بالعمل(

أسلوب السرد:

يجمع بين الكلمات والرسومات البيانية والتوضيحية $

أسلوب إيجابي بداًل من األسلوب السلبي  $

تقديم توصيات توجيهية دقيقة للتعامل مع المشكلة وليس فقط تقديم  $
استنتاجات وتحليل للبيانات والحقائق الحالية 

 بعض النقاط للتذكير  $
استخدام أسلوب سرد القصة )Storyboarding( مبكرًا يجعل التواصل أسهل وذو أثر أكبر $

إبقاؤها بسيطة ومنظمة $

التأكيد على القيمة $

إقناع الجمهور بالمنطق والحقائق $

صياغتها للحضور  $

ضع نفسك في مكانهم $

كن محررًا $

IBPS نموذج تقرير الدراسة التحليلية لحل المشاكل بناء على الفرضيات

محتويات التقرير $

أواًل: الملخص التنفيذي

ثانيًا: خطة العمل وأنواع التحليل الرئيسية

ثالثًا: نتائج التحليل التفصيلية

الملحقات 
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التوصية 2التوصية 1

Xأداة التحليل 
Xأداة التحليل

Xأداة التحليل 

: نتائج التحليل التفصيلية
ً
ثالثا

نتائج تحليل البيانات لدعم أو نفي الفرضية واالستنتاجات المستخلصة  $

XXX :تحليل الرسم البياني/االستنتاجاتالتوصية األولى

2013201420152016

ملخص عن المرئيات الرئيسية التي تم تحديدها من الرسم البياني، ويوضح طبيعة هذه  $
البيانات وانعكاساتها المتوقعة على النتائج.

الملحقات 

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات 

ملخص الخطوات التالية $

الفترة الزمنية الالزمة للتطبيقالمسؤول عن اتخاذ القرارالقرارات الالزم اتخاذهاالخطوات التاليةالرقم

1

2

3

4

5

6

: خطة العمل وأنواع التحليل الرئيسية
ً
ثانيا

خطة العمل المتبعة في الدراسة التحليلية $

يعرض هذا التقرير نتائج الدراسة التحليلية للوضع الراهن والتي تم التوصل إليها باتباع خطة العمل التالية: 

المرحلــة 2: صياغة بيان المرحلــة 1: اإلعداد
المشكلة

  المرحلــة 3: تحديد 
التحديات

  المرحلــة 4: تحليــل 
التحديات

     المرحلة 5: االســتنتاجات

الخطوة 1الخطوة 1الخطوة 1الخطوة 1الخطوة 1

الخطوة 2الخطوة 2الخطوة 2الخطوة 2الخطوة 2

الخطوة 3الخطوة 3الخطوة 3الخطوة 3الخطوة 3

الخطوة 4الخطوة 4الخطوة 4

الخطوة 5

التحليل المستخدم في الدراسة $

ــى ســبيل  ــل عل ــة، بحيــث تشــمل أدوات التحلي ــة التوصي ــاس دقــة وفاعلي ــم اســتخدامها لقي ــي ت ــل الت ــر ملخــص كاف عــن أدوات التحلي توفي
ــال وليــس الحصــر:  المث

تحليل سلسلة  $
التوريد

التحليل المالي $
تحليل المشتريات $
التحليل اإلحصائي $

تحليل المنظمة $
التحليل النسبي $
تحليل اإلجراء $
تحليل األنماط $

التحليل الكمي $
تحليل التسويق/ $

الصناعة
التحليل النوعي $
$ )SWOT( تحليل

تاريخ بدء 
تاريخ بدء المرحلة التاليةتاريخ بدء المرحلة التاليةتاريخ بدء المرحلة التاليةتاريخ بدء المرحلة التاليةالتحليل

تاريخ استكمال 
الدراسة / اعتماد 
التوصيات

الملحقات 
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الملحقات 

الملحق.5 - األسئلة الشائعة 

اإلجابةالسؤالالرقم

ملزمــة 1 البرامــج  مكاتــب  تعــد  هــل 
هــذا  فــي  الــــــــواردة  بالمعلومـــــات 
مــن  الهــدف  أن  أم  الدليـــــــــــل، 
مبــادئ  توفيــر  هــو  الدليــل  هــذا 

؟ مة عا ت  جيهــــــــــا تو و

تــم إعــداد هــذا الدليــل بهــدف تقديــم التوجيــه واإلرشــاد الالزميــن لبرامــج تحقيــق الرؤيــة خــالل مرحلــة التنفيــذ، 
ويســّلط الضــوء علــى المعاييــر التوجيهيــة ذات الســياق والتــي يجــب االلتــزام بهــا مــن قبــل البرامــج بمــا 
يشــمل حوكمــة رؤيــة المملكــة 2030، إرشــادات الحوكمــة الداخليــة لبرامــج تحقيــق الرؤيــة، مبــادىء التصميــم 

الرئيســية، واإلجــراءات الرئيســية ذات الصلــة

الرئيســية 2 النجــاح  عوامــل  هــي  مــا 
الرؤيــة؟ تحقيــــــق  لبرامــــــج 

هنالــك عــدة عوامــل رئيســية تضمــن تحقيــق النتائــج المنشــودة، حيــث تــم تحديــد أبرزهــا علــى ضمــن ســياق 
برامــج تطويــر تــم تنفيذهــا علــى نطــاق واســع. وتشــمل علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر: مشــاركة ودعــم 
اإلدارة الُعليــا، ومــدى أثــر المبــادرات وواقعيــة الجــداول الزمنيــة ذات الصلــة، والتواصــل الســليم بيــن الجهــات 
المختلفــة، وتجــاوب الموظفيــن وإلمامهــم بالمســؤوليات المنوطــة بهــم، وتوافــر التمويــل الكافــي، وتوافــر 

المرونــة الكافيــة والقــدرة علــى التكيــف مــع خطــط التحســين المســتمر

ــة االســتراتيجية 3 كيــف ســتقوم اللجن
بتقييــم مــدى نجــاح عمليــة التنفيــذ؟

ــق  ــر برامــج تحقي ــى تقري ــاح البرنامــج مــن خــالل االطــالع عل ــم مــدى نج ــة االســتراتيجية بتقيي ســتقوم اللجن
رؤيــة المملكــة 2030، والمعــد مــن قبــل مكتــب اإلدارة االســتراتيجية بشــكل ربــع ســنوي. كمــا ســيتم خــالل 
كل اجتمــاع للجنــة االســتراتيجية إجــراء مراجعــة اســتراتيجية ألحــد برامــج تحقيــق الرؤيــة وبمعــدل مرتيــن ســنويًا 

لــكل برنامــج 

تحقيــق 4 عــن  المســــــــــــؤول  مــن 
المستهـــدفات؟ هــل هــي الجهات أم 
مكاتــب البرامــج أم رؤســاء البرامــج؟

تقــع المســؤولية فــي نهايــة المطــاف علــى عاتــق لجنــة البرنامــج، غيــر أن العمليــة تســير بصــورة متسلســلة 
عبــر منظومــة برامــج تحقيــق الرؤيــة بأكملهــا. يضطلــع مســؤولو الجهــات بمســؤولية تحقيــق المســتهدفات 
المنــوط بهــم إنجازهــا، والتــي تراجعهــا وتجمعهــا بدورهــا مكاتــب البرامــج علــى مســتوى برامــج تحقيــق الرؤيــة، 

ومــن ثــم تراجعهــا لجــان البرامــج

مــا هــي الجهــة المنوطــة بالنظــر فــي 5
القائمــة  والتعارضــات  االعتماديــات 
مــع برامــج تحقيــق الرؤيــة األخــرى؟ 

يتولى مكتب البرنامج مسؤولية تحديد االعتماديات والتعارضات القائمة مع البرامج األخرى، لمحاولة  $
تسوية المشكالت التي قد تنشأ عنها. في حال عدم تسوية تلك المشكالت، يتم تصعيدها إلى رئيس 

البرنامج للنظر فيها وإذا لزم األمر يتم تصعيد المشكالت القائمة ومناقشتها حسب إطار التصعيد 
ضمن نموذج الحوكمة المعتمد عند الحاجة

إضافة إلى ذلك، يقوم مكتب اإلدارة االستراتيجية بالتحقق من الشمولية واالتساق لحل االعتماديات  $
والتعارضات على مستوى البرامج وينبغي على مكاتب البرامج إبقاء مكتب اإلدارة االستراتيجية على 

إطالع بالمواءمة على مستوى البرامج

ــي يمكــن 6 ــغ الت ــا هــي قيمــة المبال م
صرفهــا علــى دراســة المبــادرات؟

يجــب أن ال يتجــاوز الصــرف علــى الدراســات مــا نســبته %3 مــن تكاليــف المبــادرة المعتمــدة، وســيتم إعــادة 
التمويــل بعــد االنتهــاء مــن تنفيــذ الدراســة وموافقــة اللجنــة االســتراتيجية علــى ذلــك

مــا هــــــــــو الحــــــــــد األعلــى لقيمـــــــة 7
هــي  ومــا  التعاقديــة؟  االرتباطــات 

الزمنيــة؟ المــدة 

يجــب أن ال تتجــاوز قيمــة االلتزامــات التعاقديــة التكاليــف المعتمــدة لــكل مبــادرة. وأال تزيــد مــدة العقــود عــن 
عــام 2020م، مــا عــدا المبــادرات التــي تــم تمديدهــا إلــى 2021 و2022م.

شير أفضل الممارسات إلى تحديد سالسل التنفيذ لتمكين إجراء دراسة تشخيصية للمشكالت عند وقوعها
ُ
ت

 

هدف 
سلسلة 
التنفيذ

السماح باإلشراف الكامل على الخطط المنفذة، وتحديد أوجه الترابط والتأثير $

تمكين إجراء الدراسات التشخيصية للمشكالت عند وقوعها $

الخطوات الالزمة لتحديد سلسلة التنفيذ $

تحديد المبادرة التي ُوِضعت سلسلة التنفيذ بناًء عليها . 1

تحديد المستخدمين النهائيين وأهدافهم. 2

تحديد بداية السلسلة. 3

تحديد الجهات/ األطراف الفاعلة األخرى المشاركة في تنفيذ المبادرة. 4

تحديد مسار التأثير األهم ما بين المصدر الرئيسي والمستخدم النهائي. 5

الربط مع األطراف الفاعلة / المجموعات الثانوية. 6

أمثلة على األهداف

في المدارس التعليمية، يعتزم المدّرسون اعتماد مواد تعليمية مّوحدة جديدة واستخدامها لدعم الممارسات التعليمية الفّعالة.

التعليميةالمنطقة قاعة الصفالمدرسةالدائرة 

1
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  القائمة أعاله هي الخطوات التي قامت الجهة بتنفيذها، وقام مكتب البرامج بمراجعتها

الملحقات 

الملحق.4 - األدوات المستخدمة في حل المعوقات - أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات 

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبلمستعدون للمستقبل رؤية المملكة 2030  رؤية المملكة 2030 

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030 220221

https://vision2030.gov.sa/ar/node
https://vision2030.gov.sa/ar/node
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