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ً
ً
"هدفــي األول أن تكــون بالدنــا نموذجــا ناجحــا
ً
ورائــدا فــي العالــم علــى كافــة األصعــدة،
وســأعمل معكــم علــى تحقيــق ذلــك"
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

قائمة المحتويات
كلمة ولي العهد
إنــه لمــن دواعــي ســروري أن أقــدم لكــم الدليــل االسترشــادي لتحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
 ،2030رؤيــة الحاضــر للمســتقبل ،والتــي ســنتمكن مــن تحقيقهــا ،بــإذن اللــه ،ألنهــا تعبــر عــن أهدافنــا
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 معـ ًـا ونعمــل كفريــق واحــد ،وأن نتســلح بالمعرفــة والمهــارات الالزمــة ،وأن نعمــل يـ ً
ـدا بيــد
ـتقبال أفضــل .وسيســاعدنا هــذا الدليــل علــى توحيــد جهودنــا بشــكل أكبــر إن التزمنــا بــه ،وذلــك
لنبنــي مسـ
ً
ضمــن إطــار عمــل يتضمــن خطــوات أساســية ســتضمن فعاليـ ًـة وكفــاءةً أكبــر فــي األداء.
ولــكل منــا دوره فــي هــذه المســيرة ،لــذا علينــا جميعـ ًـا أن نبــذل قصــارى جهدنــا لنــؤدي دورنــا بأفضــل مــا
يمكــن .فبــدون جهودكــم وإخالصكــم لــن نبلــغ غايتنــا أبـ ً
ـدا.
لقــد تــم إنجــاز وتطويــر هــذا الدليــل بعنايــة بالغــة وجهـ ٍ
ـود حثيثــة مــن ألمــع العقــول فــي بلدنــا ،لنضمــن
تلبيتــه لجميــع مســتلزمات مهمتنــا ،واحتضانــه ألفضــل الممارســات الدوليــة .كمــا أننــا نؤمــن بأنه ســيكون
ـون لكــم فــي رحلتكــم علــى درب النجــاح لتحقيــق الرؤيــة.
خيــر عـ ٍ
آمــل أن يســاعدكم محتــوى هــذا الدليــل علــى ممارســة دوركــم فــي تحقيــق الرؤيــة علــى أكمــل وجــه .وأشــكر
ـرق لمملكتنــا وشــعبنا .إن تحقيــق
جميــع مــن ســاهم فــي هــذه الجهــود الحثيثــة لبنــاء مسـ
ـتقبل واعـ ٍـد ومشـ ٍ
ٍ

رؤيــة  2030هــي مســؤوليتنا جميعـ ًـا ،ومعـ ًـا بعــون اللــه ،ســنتمكن مــن ترســيخ مكانــة المملكــة العربيــة
الســعودية كدولــة عظيمــة نفخــر بهــا جميعـ ًـا.

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
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قائمة المصطلحات

قائمة المصطلحات

المصطلح

التعريف

الرؤية

رؤية المملكة العربية السعودية .2030

المجلس

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.

اللجنة االستراتيجية

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

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

الــذراع التنفيــذي للجنــة االســتراتيجية .ويتولــى دراســة وتحليــل وترجمــة رؤيــة المملكــة  2030إلــى خطــط وبرامــج

مكتب اإلدارة
االستراتيجية

تنفيذيــة واإلشــراف علــى تنفيذهــا وتحديــد الفجــوات بيــن برامــج تحقيــق الرؤيــة ومســتهدفات الرؤيــة وتقديــم

برامج تحقيق الرؤية

برامــج مصممــة خصيصـ ًـا لتحقيــق تطلعــات رؤيــة المملكــة  2030وأهدافهــا ذات العالقــة  ،يتــم تحديــد البرامــج

التوصيــات للتغلــب علــى المعوقــات.

فــي كل دورة تخطيــط (تــم تحديــد  13برنامــج لتحقيــق رؤيــة إلــى عــام )2020؛ وســيتم إطــاق برامــج إضافيــة
حســب الحاجــة.

لجنة البرنامج

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

مكتب البرنامج

يعتبــر الــذراع التنفيــذي للجنــة البرنامــج .ويتولــى مســؤولية إعــداد ومتابعــة خطــة البرنامــج التــي تتضمــن المبــادرات

والمؤشــرات والمســتهدفات واإلطــار الزمنــي ،كمــا يرفــع بتوصيــات الميزانيــة التقديريــة للمبــادرات والميزانيــة
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 التنفيذية

الجهات المالكة للمبادرات في برامج تحقيق الرؤية.

مكاتب تحقيق الرؤية

وحــدة إداريــة تتبــع الوزيــر /رئيــس الجهــة التنفيذيــة وتتولــى مســؤولية دعــم التخطيــط وتحقيــق األثــر االســتراتيجي،

ودفــع إنجــاز المبــادرات التــي تنــدرج ضمــن برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030وتذليــل العقبــات المرتبطــة بهــا،
إضافــة إلــى تمكيــن أصحــاب المصلحــة داخليـ ًـا وإدارة التغييــر والتواصــل داخــل الجهــة والجهــات التابعــة والمرتبطــة
بهــا فيمــا يتعلــق بأولويــات رؤيــة المملكــة .2030

الجهات التابعة

رؤية المملكة 2030

الجهات التنفيذية التي يرأس مجلس إدارتها وزير الجهة المعني.
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قائمة المصطلحات

قائمة المصطلحات

المصطلح

التعريف

المصطلح

التعريف

مركز أداء

المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة.

األهداف االستراتيجية

أهداف محددة تُ ترجم مستهدفات الرؤية إلى أهداف عملية تمكن من التنفيذ والمتابعة بفاعلية.

الجهات الداعمة

عــدد مــن األجهــزة التــي تقــدم الدعــم النوعــي لمكاتــب البرامــج حســب اختصاصاتهــا؛ أثنــاء مرحلتــي تخطيــط وتنفيــذ

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،

أهداف المستوى األول

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

وحــدة التحــول الرقمــي ،هيئــة المحتــوى المحلــي والمشــتريات الحكوميــة ،مركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق ،مركــز
تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة ،فريــق العمــل الدائــم ،وحــدة اإلعــام والتواصــل المؤسســي.

دورة التخطيط

دورة تخطيــط يتــم مــن خاللهــا مراجعــة التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ الرؤيــة ،مــن أجــل تحديــد الحاجــة إلــى وقــف أو

المرحلة

مجموعــة مــن األنشــطة المترابطــة ،والتــي تنتهــي بإنجــاز واحــد أو أكثــر مــن المخرجــات الرئيســية (كمرحلــة التحضيــر

مرحلة التحضير

المرحلــة األولــى مــن دورة مراحــل برامــج تحقيــق الرؤيــة التــي يتــم خاللهــا تشــكيل لجــان البرامــج ،والتوافــق علــى

مرحلة التخطيط

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

مرحلة التنفيذ

المرحلــة الثالثــة والنهائيــة مــن دورة برامــج تحقيــق الرؤيــة ،حيــث يتــم خاللهــا التركيــز علــى تنفيــذ البرامــج وتحقيــق

ركائز الرؤية/الركائز
االستراتيجية

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

محاور الرؤية

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

تعديــل برامــج الرؤيــة أو إطــاق برامــج جديــدة.

والتخطيــط و التنفيــذ).

أهداف المستوى الثاني

ً
ً
فرعيا (ترتبط باألهداف االستراتيجية للمستوى األول).
هدفا
سبعة وعشرون

أهداف المستوى
الثالث

ً
ـتراتيجيا تفصيليـ ًـا (ترتبــط باألهــداف االســتراتيجية للمســتوى الثانــي) ،وتمثــل األهــداف
ســتة وتســعون هدفـ ًـا اسـ

االســتراتيجية لبرامــج تحقيــق الرؤيــة.

بطاقة البرنامج

وثيقــة تشــمل علــى وصــف البرنامــج واألهــداف االســتراتيجية المباشــرة والغيــر مباشــرة ،و تشــكيل لجنــة البرنامج،

ويتــم اعتمــاد بطاقــات البرامــج مــن قبــل مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة عنــد تحديــد البرامــج لــدورة
التخطيــط أو إضافــة برنامــج تحقيــق رؤيــة.

الميثاق التأسيسي
للبرنامج

فصــل النطــاق والتوجــه العــام وأهــداف برامــج تحقيــق الرؤيــة.
المخـ َـرج الرئيســي لمرحلــة التحضيــر :وثيقــة أوليــة تُ ِّ
ُ

وهــي مطلــب أساســي إلعــداد خطــة التنفيــذ وتبــرز التحديــات الحاليــة كمــا تبيــن اإلطــار الزمنــي والمــوارد الالزمــة

لمرحلــة التخطيــط.

نطــاق وطموحــات ومســتهدفات البرامــج لبــدء مرحلــة التخطيــط.

خطة تنفيذ البرنامج

الـــمخرج الرئيســي لمرحلــة التخطيــط ،وتعتبــر الوثيقــة الرســمية التــي تلخــص اســتراتيجية
تعتبــر خطــة التنفيــذ
ُ

برنامــج تحقيــق الرؤيــة ،وتشــمل (نطــاق البرنامــج ،تطلعــات البرنامــج ،تقييــم الوضــع الراهــن ،و اســتراتيجية
البرنامــج ،ومحفظــة مبــادرات البرنامــج ،والممكنــات).

الموافقة االستراتيجية

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

النتائــج ورفــع التقاريــر وتصعيــد المســائل لحلهــا.

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

التكلفة اإلجمالية
المذكورة في خطة
التنفيذ
التكلفة اإلجمالية
التي تم طلبها من
قبل البرنامج

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

اإلجماليــة لمتطلبــات الميزانيــة المذكــورة فــي خطة تنفيذ البرنامج والالزمة لتنفيذ البرنامج بشــكل كامل،
القيمــة
ّ

وقد تختلف مصادر التمويل إلجمالي المتطلبات (مســاهمة القطاع الخاص /الســيولة المخصصة للبرنامج).

اإلجماليــة للســيولة المطلــوب تخصيصهــا للبرنامــج والتــي تُ عــرض علــى فريــق العمــل الدائــم ومركــز
القيمــة
ّ
تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق للحصــول علــى الموافقــة.

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

قائمة المصطلحات

قائمة المصطلحات

المصطلح

التعريف

المصطلح

التعريف

السقف المعتمد
للبرنامج

سقف اإلنفاق الذي حددته اللجنة االستراتيجية للبرنامج.

إرسال العقد
للمالية لإلجازة

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

النموذج الموحد لطلب
تمويل مبادرة برنامج
تحقيق الرؤية

نمــوذج شــامل لكافــة متطلبــات فريــق العمــل الدائــم ،ومركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق ،ومركــز أداء ،لتقييــم طلبــات

المنصرف الفعلي

اإلجماليــة للمبالــغ التــي تـ ّـم صرفهــا فعليـ ًـا حتــى تاريخــه مــن قبــل البرنامــج لتنفيــذ المبــادرات فــي إطــار
القيمــة
ّ

تمويــل مبــادرات برنامــج تحقيــق الرؤيــة .ويشــمل النمــوذج علــى أربعــة أقســام رئيســية )1( :البيانــات األساســية

والمرجعيــة للمبــادرة ( )2البيانــات الماليــة للمبــادرة ( )3بيانــات قيــاس أداء تنفيــذ وأثــر المبــادرة ( )4بيانــات تقييــم
جاهزيــة المبــادرة.

التكلفة اإلجمالية
الموافق على تمويلها

تم الموافقة عليها.
القيمة
ّ
اإلجمالية لمتطلبات الميزانية التي ّ

السيولة المعتمدة

تم تخصيصها للبرنامج على أساس سنوي.
اإلجمالية للسيولة
القيمة
ّ
ّ
المالية التي ّ

قيمة العقود التي تم
إبرامها

لكافة العقود التي قام البرنامج بإبرامها لتنفيذ المبادرات.
اإلجمالية
القيمة
ّ
ّ

الدعوة

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

المراجعة الداخلية للجهة

ســيولته المعتمــدة.

مراجعــة دوريــة داخليــة فــي الجهــة بحســب الوتيــرة التــي يحددهــا الوزيــر  /رئيــس الجهــةُ ،يســتعرض فيهــا أبــرز

اإلنجــازات للفتــرة الماضيــة واإلنجــازات المتوقعــة للفتــرة القادمــة والدعــم المطلــوب لتخطــي تحديــات التنفيــذ
بشــكل اســتباقي وتحديــد مــا يلــزم تصعيــده.

اجتماع لمراجعة األداء

مراجعــة دوريــة ألداء برامــج تحقيــق الرؤيــة قيــد التنفيــذ ويتــم بشــكل دوري علــى مســتوى لجنــة البرنامــج ويشــمل

تحليــل التقــدم فــي اإلنجــاز علــى مســتوى مبــادرات ومؤشــرات البرنامــج للتأكــد مــن تحقيــق المســتهدفات واألثــر
المرجــو مــن البرنامــج؛ وينتــج عــن مراجعــة األداء الربــع ســنوي رفــع التقريــر ربــع ســنوي لبرنامــج تحقيــق رؤيــة
المملكــة .2030

المراجعة االستراتيجية

عقــد اجتمــاع لمراجعــة أحــد البرامــج فــي اجتماعــات اللجنــة االســتراتيجية وبمعــدل اجتماعيــن سـ ً
ـنويا لــكل برنامــج،
لمناقشــة األداء العــام للبرنامــج ،والتقــدم فــي تنفيــذ المبــادرات المحوريــة ،والحصــول علــى التوجيــه االســتراتيجي
وتصحيــح المســار عنــد الحاجــة.

الجهة الحكومية
المستفيدة

الجهة الحكومية المستفيدة من تنفيذ المبادرة /المشروع.

مؤشر أداء إستراتيجي
(المستوى  1و )2

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

لجنة التأهيل

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

مؤشر أداء رئيسي
(المستوى )3

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

طلبات تقديم العروض

وثيقة كراسة الشروط والمواصفات للمبادرة.

مالك المؤشر

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

لجنة التقييم في الجهة

ً
ً
وماليــا ،وال يقــل
فنيــا
لجنــة تشــكل بقــرار مــن الوزيــر المختــص أو رئيــس الجهــة لتقييــم العــروض المســتلمة

المستهدف

النتيجــة التــي يتطلــع إليهــا البرنامــج ،والتــي يلتــزم بتحقيقهــا ،وترتبــط المســتهدفات بالمؤشــرات المحــددة

مالك المبــادرة.

التقييم الفني

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

التقييم المالي

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

إلى الفهرس

الكلــي ،وأخــرى علــى مســتوى البرنامــج.

عــدد أعضائهــا عــن ثالثــة ويرأســها مســؤول مــن مكتــب تحقيــق الرؤيــة أو مــن يتــم تحديــده مــن قبــل الوزيــر أو

رئيــس الجهــة فــي حــال عــدم وجــود مكتــب تحقــق الرؤيــة تابــع للجهــة المالكــة للمبــادرة ويكــون مــن بيــن األعضــاء

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

واألهــداف االســتراتيجية .هنالــك مســتويان رئيســيان مــن المســتهدفات :مســتهدفات علــى مســتوى االقتصــاد

المبادرة

مجموعــة مــن األنشــطة التــي لهــا تاريــخ بــدء وتاريــخ انتهــاء وتتطلــب مــوارد إلنجازهــا؛ وتهــدف إلــى تحقيــق أهــداف

المبادرات المحورية

ً
استنادا إلى مدى أثرها اإليجابي المتوقع مقارنة بالوضع الراهن.
مبادرات يتم تحديدها

المبادرات ذات األسبقية

المبادرات التي يعتمد على استكمال تنفيذها بنجاح ،مبادرات محورية ومبادرات أخرى.

رؤية المملكة 2030

البرنامــج وإغــاق فجــوة األداء الحاليــة واألصــل أن ال تنــدرج ضمنها أنشــطة الجهات المعتــادة (.")Business as usual

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

قائمة المصطلحات

المصطلح

التعريف

مبادرات المكاسب السريعة

المبــادرات التــي تســهم فــي تحقيــق الزخــم المطلــوب واألثــر الملمــوس بصــورة ســريعة ،ويتطلــب تنفيذهــا قـ ً
ـدرا

مالك المبادرة

الشــخص المكلــف فــي الجهــة التنفيذيــة المالكــة ،والمســؤول عــن تحقيــق المبــادرة لمســتهدفاتها ومخرجاتهــا و

أقــل مــن المــوارد الالزمــة ،وعــادة مــا يمكــن إنجازهــا خــال مــدة تتــراوح مــن  6أشــهر إلــى عــام واحــد.

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.

بطاقة المبادرة

هــو النمــوذج المعتمــد مــن مركــز أداء لتعريــف مخرجــات ومعالــم المبــادرة والوثائــق الداعمــة لــكل مخــرج أو معلــم،

مخرج المبادرة

هــي مــا تقــوم المبــادرة ببنائــه مــن تغييــر أو إضافــة للعمــل أو منتــج نهائــي والــذي يتــم تحقيقــه عبــر تنفيــذ المهــام

ويســتخدم لمتابعــة التقــدم فــي تنفيــذ المبــادرة ضمــن تقاريــر األداء الربــع ســنوي الــذي يقــوم مركــز أداء بإصــداره.

المخططــة فــي نطــاق عمــل المبــادرة بحيــث تكــون المخرجــات قابلــة للقيــاس وشــاملة ومتناســبة مــع أهــداف المبــادرة،

وتختلــف مخرجــات المبــادرة ( )Initiative Outputsعــن المعالــم ( )Milestonesأو تســليمات المشــاريع ()Deliverables
حيــث أن المعالــم والتســليمات تهــدف بمجموعهــا لتحقيــق المخرجــات النهائيــة للمبــادرة ()Initiative Outputs

مخرجات صحيحة :بوابة إلكترونية ،إدارة جديدة ،تدريب موظفين ،مبنى ...
مخرجــات خاطئــة :اســتراتيجية بنــاء البوابــة اإللكترونيــة ،نمــوذج عمــل اإلدارة الجديــدة ،توقيــع عقــد مــع شــركة
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.

الوثائق الداعمة

هــي الوثائــق المطلــوب تقديمهــا لمركــز أداء والجهــات ذات العالقــة إلثبــات تحقيــق نتائــج مؤشــرات األداء

طلب التغيير

طلب لتغيير ما تم اعتماده ويشمل أحد األنواع الثالثة التالية:

واكتمــال المعالــم أو المخرجــات.

( )1تغيير 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.
( )2تغيير في بطاقة البرنامج:

ويشــمل مراجعــة ارتبــاط األهــداف االســتراتيجية بالبرنامــج أو مراجعــة وصــف البرنامــج أوإجــراء تعديــات علــى
لجنــة البرنامــج.

( )3تغيير في خطة تنفيذ أحد برامج تحقيق الرؤية:

ويشــمل تغييــر مســاهمة البرنامــج فــي مؤشــرات االقتصــاد الكلــي وتعديــل مؤشــرات األداء الرئيســية للبرنامــج
إضافــة إلــى التعديــات المرتبطــة بمبــادرات البرنامــج المعتمــدة.

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

المحاور الرئيسية
للدليل االسترشادي لتنفيذ الرؤية
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

المحاور الرئيسية للدليل االسترشادي لتنفيذ الرؤية

المحاور الرئيسية للدليل االسترشادي لتنفيذ الرؤية

$$الرموز المستخدمة في رسم خرائط اإلجراءات:

الرمز
ﺿﻮاﺑﻂ إﻋﺪاد ودراﺳﺔ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ
واﻟﻠﻮاﺋﺢ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﺎ

إﻋﺪاد
ﺧﻄﻂ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ

بدء اإلجراء

إﺟﺮاءات وﺣﻮﻛﻤﺔ
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪورﻳﺔ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

إنهاء اإلجراء

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺨﺼﻴﺺ أﺳﻘﻒ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
)إرﺷﺎدات وآﻟﻴﺎت(
دﻋﻢ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

5
راﺟﻊ ﺧﻄﻄﻚ

رحلـــــــة
التنفيذ
ﺣﻮﻛﻤﺔ رؤﻳﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030

النماذج والمستندات

إﺟﺮاءات وﺣﻮﻛﻤﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻗﻼت
آﻟﻴﺎت رﺻﺪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

تدفق األنشطة

ﺣﺼﺮ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت
واﻟﺘﺼﻌﻴﺪ

أﻧﺠﺰ
وﺗﺎﺑﻊ أداءك

1

أﻧﻤﺎط اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ
وﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ

الوصف

4

آﻟﻴﺎت
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷداء

األنشطة الرئيسية

ِاﻋﺮف رﺣﻠﺘﻚ
َ
ّ
ﺗﻌﺎﻗﺪ وﺗﺤﻜﻢ

إﻋﺪاد ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

إﻋﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ وﺗﺨﺼﻴﺺ
أﺳﻘﻒ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

2

ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻚ
ّ
وﻣﻮل ﻣﺒﺎدراﺗﻚ

ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺧﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 1وﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ

ﺿﻮاﺑﻂ وإﺟﺮاءات
اﻟﺼﺮف واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

3

إجراء فرعي

اختيار مسار واحد فقط

ﺿﻮاﺑﻂ وإﺟﺮاءات
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺒﺎدرات

اتباع جميع المسارات بالتوازي

اختر واحد أو أكثر من المسارات

 1يشمل التفصيل تقييم جاهزية المبادرات

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

مجلس الوزراء

المستوى األول:
صياغة الرؤية وتحديد
األولويات الوطنية و إطار الحوكمة

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ
أوﻻ

اللجنة االستراتيجية

مكتب اإلدارة االستراتيجية

المستوى الثاني:
تحديد برامج تحقيق الرؤية وآليات
التنفيذ والمتابعة

اﻋﺮف رﺣﻠﺘﻚ
المستوى الثالث:
التنفيذ

برنامج تحقيق الرؤية

برنامج تحقيق الرؤية

لجنة البرنامج

لجنة البرنامج

مكتب البرنامج

مكتب البرنامج

		
الجهات التنفيذية
مكتب تحقيق الرؤية

مكتب تحقيق الرؤية

المبادرات

مكتب تحقيق الرؤية

الجهات التنفيذية
مكتب تحقيق الرؤية

مكتب تحقيق الرؤية

مكتب تحقيق الرؤية

المبادرات

إلى الفهرس

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

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

ملخص أنشطة إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

مستوى الرؤية

الرئيسية

أنشطة مرحلة تفصيل الرؤية ومرحلة التحضير

مستوى برامج تحقيق الرؤية

رسم مالمح الرؤية

التحضير

التخطيط

التنفيذ

تطوير األهداف االستراتيجية

تحديد أولويات (برامج تحقيق الرؤية)
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
وتخصيص أسقف الميزانية

إدارة طلبات التغيير

إعداد خطط التواصل

إدارة األداء

تطوير نموذج الحوكمة

التصعيد
مراجعة تخصيص أسقف ميزانية
برامج تحقيق رؤية 2030

المراجعة الدورية للوثيقة
اإلعالمية للبرنامج

 $ $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

 $ $تقارير دورية لمتابعة التقدم
المحرز على مستوى المبادرات
والبرامج والرؤية ،والمخاطر
المرتبطة في كل منها

 $ $تخصيص أسقف
لميزانيات برامج
تحقيق الرؤية

المخرجات

التطوير

(ترجمة رؤية المملكة  2030إلى أهداف استراتيجية وتطوير
المؤشرات والمستهدفات الرئيسية)

الوتيرة :مرة في كل دورة تخطيط

(الموافقة على أهداف الرؤية والمؤشرات
والمستهدفات والحوكمة)

الموافقة

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

(اعتماد أهداف الرؤية والمؤشرات والمستهدفات و الحوكمة)

$ $األهداف االستراتيجية للرؤية (المستوى األول والثاني والثالث)
 $ $المؤشرات والمستهدفات الرئيسية على مستوى الرؤية (أهداف

النتائج

مكتب اإلدارة االستراتيجية

(تحديد برامج تحقيق الرؤية
المقترحة لدورة التخطيط
واألهداف االستراتيجية المسندة
للبرنامج والتشكيل المقترح للجان
البرامج)

المستوى األول والثاني)

$ $إطار حوكمة منظومة تحقيق الرؤية

إعداد الميثاق التأسيسي للبرنامج

لجنة البرنامج

(تطوير الميثاق التأسيسي للبرنامج،
وتطوير حوكمة البرنامج)

مكتب اإلدارة االستراتيجية

(مراجعة الميثاق التأسيسي للبرنامج،
وتقديم التوصية بشأنه إلى
اللجنة االستراتيجية)

(المراجعة الفنية
للمؤشرات)

اللجنة االستراتيجية

االعتماد

تحديد األولويات (برامج تحقيق
الرؤية)

المركز الوطني
لقياس أداء
أجهزة العامة

المراجعة

$ $تقييم لمعوقات التنفيذ
والتصعيد لحلها ،والتدخل (عند
الحاجة) ،وإدارة طلبات التغيير
$ $تحديث تخصيص أسقف
ميزانيات برامج تحقيق الرؤية
ً
(سنويا أو
$ $المراجعة الدورية
كلما استلزم األمر) لخطط
تنفيذ البرامج وأسقف
ميزانيتها لغرض تعظيم األثر
وتحقيق النتائج

تطوير
مؤشرات
األداء
الرئيسية

تطوير
المستهدفات

تطوير
نموذج
1
الحوكمة

مكتب اإلدارة االستراتيجية

 $ $الدراسات التفصيلية
(متطلبات التمويل)
المحدثة للمبادرة

 $ $خطة تواصل البرنامج

اللجنة االستراتيجية

(الموافقة على البرامج واألهداف
االستراتيجية المسندة للبرنامج
وتشكيل اللجان)

اللجنة االستراتيجية

(الموافقة على الميثاق
التأسيسي للبرنامج )

مجلس الشؤون االقتصادية
والتنمية

(الموافقة على البرامج واألهداف
االستراتيجية المسندة للبرنامج
وتشكيل اللجان)
$ $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

الوتيرة :دورية
تغذية راجعة

إلى الفهرس

تطوير
األهداف

إدارة المخاطر

 $ $خطة تنفيذ برنامج
تحقيق الرؤية
وتشمل المؤشرات
و المستهدفات على
مستوى البرنامج

التحضير

تفصيل الرؤية

تركيز الدليل

تطوير المستهدفات

األنشطة

إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

مستعدون للمستقبل

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

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030
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إلى الفهرس
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1.1

إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

مرحلة التخطيط

إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

مرحلة التخطيط
$$إعداد الميزانية التقديرية للبرنامج وتخصيص أسقف الميزانية

$$إعداد خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية

التخطيط

التخطيط

إعداد خطة تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية

إعداد الميزانية التقديرية للبرنامج وتخصيص أسقف الميزانية
الجهة التنفيذية (من خالل مكاتب تحقيق الرؤية في الجهات)

الجهات التنفيذية (مكاتب تحقيق الرؤية في الجهة)

(العمل على تحديد المبادرات والميزانية التقديرية المطلوبة لها ورفعها إلى مكتب البرنامج)

(تصميم المبادرات وتقديمها إلى مكتب البرنامج إلعداد خطة التنفيذ ،بما يشمل خطة وميزانية تقديرية للمبادرة وارتباطها بأهداف البرنامج)

التطوير

مكتب البرنامج

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

اإلعداد

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

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

لجنة البرنامج

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)

مكتب اإلدارة االستراتيجية

المراجعة

اللجنة االستراتيجية

الموافقة

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

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

االعتماد

النتائج

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

(اقتراح األسقف التقديرية بناء على محفظة تمويل مبادرات برامج
تحقيق الرؤية ،واألثر على مستهدفات االقتصاد الكلي)

اللجنة االستراتيجية

الموافقة

(اعتماد خطط تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية)

 $ $خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية

النتائج

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)

(تخصيص سقف ميزانية البرنامج)

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

الجهات الداعمة:

 فــي المؤشــرات االقتصاديــة – وزارة االقتصــاد و التخطيــط ،و وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،ومركــز تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة ،وهيئــة المحتــوى المحلــي والمشــترياتالحكوميــة( :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 والمبــادراتوفــق 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 خطــطالتنفيــذ فــي الجوانــب ذات العالقــة والتحقــق مــن جودتهــا).

إلى الفهرس
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* 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

إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

مرحلة التنفيذ
$$تفصيل المبادرات الواردة في خطة التنفيذ وتمويلها

$$إعداد خطط التواصل (مستوى الرؤية والبرامج)

التخطيط

التنفيذ

إعداد خطط التواصل
مستوى برامج تحقيق الرؤية

تفصيل المبادرات الواردة في خطة التنفيذ وتمويلها
مستوى رؤية المملكة 2030

1

2

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)

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

اإلعداد

التطوير
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)

(العمل على تطوير وثيقة البرنامج اإلعالمية وخطة اإلطالق وخطة التواصل
ً
شهرا وما بعدها)
لمدة 12

لجنة البرنامج /رئيس لجنة البرنامج

اللجنة االستراتيجية

لجنة البرنامج

(المراجعة والموافقة على خطة تواصل برنامج تحقيق الرؤية)

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

(الموافقة على خطة التواصل على مستوى الرؤية)

المراجعة
وحدة اإلعالم والتواصل المؤسسي

المراجعة

(مراجعة الوثيقة بالتنسيق مع مكتب اإلدارة االستراتيجية والتحقق من
الموائمة مع األدلة االسترشادية لإلطالق اإلعالمي)

الموافقة

التنفيذ

النتائج

اللجنة اإلعالمية العليا

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

مكتب البرنامج

( 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)

$ $وثيقة البرنامج اإلعالمية

خطة تواصل على مستوى رؤية المملكة 2030

 $ $خطة إطالق البرنامج

فريق العمل الدائم

(مراجعة طلب تمويل المبادرة ،ورفع التوصيات إلى اللجنة االستراتيجية وفق آلية تمويل مبادرات الرؤية ،مع األخذ في االعتبار ما تم تخصيصه كسقف
ميزانية للبرنامج)

اللجنة االستراتيجية

الموافقة

(الموافقة على تمويل المبادرة وفق سقف الميزانية المعتمد للبرنامج)

وزارة المالية

التمويل

النتائج

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

$ $خطة تنفيذ المبادرة وتخصيص تكاليف واعتمادات تمويلها

$ $خطة التواصل اإلعالمي (لما بعد اإلطالق)

 -1تقوم وحدة اإلعالم والتواصل المؤسسي بتطوير األدلة االسترشادية إلعداد الوثيقة اإلعالمية وخطط اإلطالق.

بناء على مدخالت مكتب اإلدارة االستراتيجية.
 -2تقوم اللجنة االستراتيجية باعتماد المبادئ التوجيهية واإلرشادات للتواصل على مستوى الرؤيةً ،

إلى الفهرس
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

1.1

إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

مرحلة التنفيذ

إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

مرحلة التنفيذ
$$إدارة األداء

$$إدارة طلبات التغيير

يتــم تحديــد الجهــة المقدمــة للطلــب ،وجهــة (أو جهــات) التقييــم ،وجهــة الموافقــة واالعتمــاد ،والجهــات المعنيــة باســتكمال الــازم بشــأن التغييــر وفقـ ًـا لنــوع

التنفيذ

طلبــات التغييــر.

إدارة األداء

المحاور الرئيسية

فئات طلبات التغيير

أنواع طلبات التغيير

أمثلة

متابعة األداء على مستوى البرنامج

1

الجهات التنفيذية (مكاتب تحقيق الرؤية في الجهة)

(تقديم بيانات تقدم إنجاز المبادرات إلى المركز الوطني لقياس أداء
األجهزة العامة)

$ $نموذج الحوكمة

$ $برامج تحقيق الرؤية

تغيير على

$ $مستهدفات المستويين األول والثاني

مستوى الرؤية

$ $مؤشرات االقتصاد الكلي ،المؤشرات
الخاصة بمستهدفات المستويين
األول والثاني

(إضافة/فصل/دمج)
برامج تحقيق الرؤية

جمع المعلومات

مكتب البرنامج

(تقديم بيانات تقدم مؤشرات البرنامج إلى مكتب اإلدارة االستراتيجية)

المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة

(التحقق من صحة بيانات تقدم المبادرات ومؤشرات البرامج)

$ $مستهدفات المستوى الثالث

تغيير على مستوى

$ $الوصف

بطاقات البرامج

$ $لجنة البرنامج

(تعديل وصف البرنامج،
تغير تمثيل أو عضوية
لجنة البرنامج)

تم تفصيل أنواع طلبات التغيير لكل فئة،
وتحديد آليات الرفع والتقييم و االعتماد
لكل منها ضمن قسم "إجراءات وحوكمة
طلبات التغيير"

مكتب البرنامج

إعداد التقارير

(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)

المراجعة

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)

االعتماد

النتائج

لجنة البرنامج

1

متابعة األداء على مستوى الرؤية

2

وزارة االقتصاد والتخطيط

(تقديم القيم الفعلية لمؤشرات االقتصاد الكلي لمكتب اإلدارة
االستراتيجية كمدخل إلعداد التقارير)

مكاتب البرامج

(تقديم مدخالت تقارير البرامج ربع السنوية لمكتب اإلدارة االستراتيجية
إلعداد التقارير)

الجهات التنفيذية  /الجهات الداعمة

(تقديم مدخالت لمكتب اإلدارة االستراتيجية إلعداد التقرير السنوي
على مستوى الرؤية)

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 السنوي)2

اللجنة االستراتيجية

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

واالثر في تحقيق أهداف الرؤية وإقرار التقارير
(رصد مدى التقدم المحرز ُ
الربع سنوية على مستوى البرامج والتقارير السنوية على مستوى
المقدمة حول المواضيع المشتركة بين برامج
الرؤية ،وإقرار المرئيات
ّ
تحقيق الرؤية ،وحل المسائل التي تم تصعيدها)

رئيس لجنة البرنامج

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

(اعتماد التقارير الربع سنوية للبرنامج)

تقرير برنامج تحقيق الرؤية  -ربع سنوي

(مراجعة واعتماد التقارير ربع السنوية والسنوية للبرامج)

$ $تقرير برامج تحقيق الرؤية  -ربع سنوي
$ $تقرير رؤية المملكة  - 2030سنوي

 -1تقــوم لجنــة البرنامــج باإلشــراف ومتابعــة التقــدم المحــرز علــى مســتوى تنفيــذ البرنامــج مــن خــال 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.

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

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

مرحلة التنفيذ

مرحلة التنفيذ
$$إدارة المخاطر

$$التصعيد

التنفيذ

6
تﻘوم الجهة التي تﻢ تصعيد

إدارة المخاطر

المسﺄلة إليها ﺑالتدﺧل ﻹيجاد

5

ﺣلـــول لها .وفي حال لم يتم

على مستوى برامج تحقيق الرؤية

على مستوى رؤية المملكة 2030

التوصـــل إلـــى حـــل ،تﻘـــوم
ﺑتصعيدﻫـــا إلـــﻰ الجهة التي
تليها في التسلسل

تحديد
المخاطر

مكتب البرنامج

4

مكتب اإلدارة االستراتيجية

(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 وتقييم المخاطر على مستوى الرؤية مع األخذ في االعتبار
مخاطر برامج تحقيق الرؤية المشتركة)

مكتب البرنامج

مكتب اإلدارة االستراتيجية

(تحديد أولويات المخاطر ووضع إجراءات التخفيف من حدتها وتحديد
الجهات المالكة لها ومتابعة تنفيذها)

(تحديد أولويات المخاطر ووضع إجراءات التخفيف من حدتها وتحديد
الجهات المالكة لها ومتابعة تنفيذها)

لجنة البرنامج

اللجنة االستراتيجية

1

الجهات التنفيذية
)مﻦ ﺧالل مﻜاتب تﺤﻘيق الرؤية(

ﺗﺤـــــﺪﻳـــــــــــﺪ اﻟﻤﺸـــــــﺎﻛــﻞ،

المراجعة
والموافقة

(المراجعة والموافقة على المخاطر المحددة على مستوى البرنامج
ووضع إجراءات للتخفيف من حدتها)

(المراجعة والموافقة على المخاطر المحددة على مستوى الرؤية
وإجراءات التخفيف منها)

مكتب اإلدارة
اﻻستراتيجية

3
2

تقيم األثر،
وإجراءات
الحد
والمتابعة

مجلﺲ الشﺆون
اﻻقتصادية والتنمية

واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ،واﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺎت

واﻟﺘﻌﺎرﺿـــﺎت ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت

مكتب البرنامج

ﺗﻘﻴﻴــــــــﻢ وﻣﻌﺎﻟﺠــــــــــﺔ

اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺘﺤﺪﻳـــــﺎت

ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴﺘـــــــــــــــــــﻮى
اﻟﺠﻬﺎت ،واﻟﺘﺼﻌﻴﺪ إﻟﻰ

لجنة البرنامج

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ

اﻟﺘﺪﺧـــﻞ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸـــﺎﻛﻞ

واﻟﺘﺤﺪﻳـــﺎت اﻟﻤﺼﻌـــﺪة
ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺮؤﻳـــﺔ

وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ،واﻟﺘﺼﻌــــــﻴﺪ

ﺗﻘﻴﻴـــﻢ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸـــﺎﻛﻞ

إﻟﻰ ﻣﺠﻠــــﺲ اﻟﺸــــﺆون

اﻟﺒﺮاﻣﺞ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ،

ﺑﺸﻜﻞ دوري

واﻟﺘﺤﺪﻳـــﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬـــﺎ
ﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴـــــــﻢ

واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ

اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳـــﺎت واﻟﺘﻌﺎرﺿـــﺎت

إﻟﻰ اﻟﻤﺴـــﺎﺋﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

واﻟﺘﺼﻌﻴــــــــــــﺪ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨـــــﺔ

واﻟﺘﺼﻌﻴـــﺪ ﻓـــﻲ ﺣــــــــﺎل

ﺗﻌﺬر ﺣﻠﻬﺎ

ﻳﻮاﺟﻬـــﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،إﺿﺎﻓﺔ

ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺒﺮاﻣــــــــﺞ

ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﺧﺮى

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴــــــﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــــﺎل

ﺗﻌﺬر ﺣﻠﻬﺎ

اللجنة
اﻻستراتيجية

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ

ﻟﺠﻨـــﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﻌﺬر ﺣﻠﻬﺎ

اﻷﺧـــﺮى ،وﺗﺼﻌﻴﺪﻫـــﺎ إﻟﻰ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

المدة الزمنية للمعالجة

1

2

ﺷﻬﺮ

أﺳﺒﻮع

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

اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻌﻴﺪﻫﺎ

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس

ﺗُ ﺤـــــــــــــﺎل

اﻟﻤﺸـــــــﺎﻛﻞ

واﻟﺘﺤﺪﻳـــﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﻌـــﺬر
ﺣﻠﻬــــــــــﺎ إﻟـــﻰ ﻣﺠﻠـــــــﺲ
اﻟﺸــــﺆون اﻻﻗﺘﺼــــــﺎدﻳﺔ

واﻟﺘﻨﻤﻴــــــــــﺔ ﻟﺘﺘـــــــــــــــــﻢ
ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ
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إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

مرحلة التنفيذ

إطار حوكمة رؤية المملكة العربية السعودية 2030

مرحلة التنفيذ
$$المراجعة الدورية لخطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية

$$مراجعة تخصيص أسقف ميزانية برامج تحقيق الرؤية

التنفيذ

التنفيذ

المراجعة الدورية لخطط تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية

مراجعة تخصيص أسقف ميزانية برامج تحقيق الرؤية
مراجعة اعتمادات الميزانية (ربع سنوي)

مراجعة أسقف الميزانية (سنوي)

1

مكتب البرنامج

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

فريق العمل الدائم

جمع المعلومات

اإلعداد

بناء على خطط تنفيذ البرامج و متابعة التعاقدات و المناقالت)
(متابعة األداء اإلجمالي لإلنفاق ً

لجنة البرنامج

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

فريق العمل الدائم

إعداد التقارير

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

المراجعة

المراجعة

مكتب اإلدارة االستراتيجية

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

اعتماد
التوصيات

النتائج

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)

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)

الموافقة

اللجنة االستراتيجية

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

اللجنة االستراتيجية

(الموافقة على أسقف الميزانية المقترحة في إطار المراجعة الدورية)

$ $األسقف المعتمدة للبرامج حتى انتهاء مدة تنفيذها

االعتماد

$ $أسقف السيولة للعام المالي الحالي

النتائج

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

(اعتماد التحديثات على خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية)

التحديثات الدورية على خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية

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

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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1.2

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية

 - 1.2.1الحوكمة الداخلية لبرامج تحقيق الرؤية

1.2

أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية

 - 1.2.2المبادئ التوجيهية لتصميم وتشغيل مكاتب البرامج
$$الهيكل التنظيمي المقترح لمكاتب البرامج

$$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

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
أﻣﺎﻧﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

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

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

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

ينص على صفة العضو
يحدد مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية مستوى التمثيل في عضوية اللجان المسؤولة عن برامج تحقيق الرؤية ،ما لم ّ
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.

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وإدارة
اﻷداء

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

دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

 - 1.2.2المبادئ التوجيهية لتصميم وتشغيل مكاتب البرامج

اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

إدارة اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة*

اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ

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

التخطيط االستراتيجي وإدارة
األداء

التواصل وإدارة التغيير
المؤسسي

دعم التنفيذ

إداراة ﻋﺎﻣﺔ

إدارة الميزانيات

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
إدارات إﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﺗﻨﺪرج ً
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻬﺎ وﺗﺮﺑﻂ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

الخدمات المساندة*
تواصل دوري وتنسيق مستمر مع الجهات ذات العالقة

*قد يتم االستعانة بجهات حكومية مرتبطة بالبرنامج لتقديم الخدمات المساندة

*قد يتم االستعانة بجهات حكومية مرتبطة بالبرنامج لتقديم الخدمات المساندة

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

1.2

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية

$$المسؤوليات والمهارات الرئيسية لوظائف مكاتب البرامج

إدارة عامة

مكتب البرنامج |

$

$

 $قيادة تحقيق األهداف االستراتيجية والمؤشرات والمستهدفات على مستوى البرنامج

$ $مهارات التحليل الكمي

$
$

أمانة لجنة البرنامج

$
$

$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

$تقديم الدعم الالزم للجهات لضمان االلتزام بخطط التنفيذ

$ $خبرة في تنفيذ البرامج/المشاريع في القطاع

قد يكون للجنة البرنامج أمانة تقوم بوظائف «سكرتارية اللجنة» والتي تشمل بشكل رئيسي :متابعة أعمال اللجنة ورفع محاضر اجتماعات لجنة

البرنامج للجنة االستراتيجية وجدولة اجتماعات لجنة البرنامج ومتابعة التكليفات والقرارات مع الجهات ذات العالقة

$ $مهارات متميزة في حل المشكالت ،وإجراء

$

$توجيه ومتابعة جهود إدارة التغيير بالتنسيق مع مكاتب تحقيق الرؤية

$ $مهارات تواصل متميزة مع القدرة على تأسيس

$تصعيد المعوقات إن اقتضت الحاجة

$إدارة طلبات التغيير على مستوى البرنامج

$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

$

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

$

$إطالق عمليات التواصل بالتنسيق مع وحدة اإلعالم والتواصل المؤسسي

$

$التوثيق المرئي والمسموع لجهود البرنامج وأنشطته وإنجازاته.

$
$
$
$

$تطوير وثيقة البرنامج اإلعالمية وخطة اإلطالق وخطط التواصل

البرنامج

التحليالت ،وإدارة المشاريع

$ $خبرة في إدارة ودعم التغيير

$ $مهارات تواصل ممتازة

$قيادة عمليات إدارة التغيير والتواصل الداخلي ومع مكاتب تحقيق الرؤية ذات الصلة بالبرنامج ،بما يدعم تحقيق
األهداف المطلوبة على مستوى البرنامج

$

$النظر بشكل مستمر إلى مصادر التمويل البديلة لتنفيذ المبادرات

$ $خبرة في تحليل األداء المالي

$
$

$التنسيق المستمر مع فريق العمل الدائم لتلبية المتطلبات المرتبطة بتحديد ومتابعة الميزانيات

$

$إجراء المناقالت بين تكاليف واعتمادات مبادرات البرنامج

 $ﺗﺤﺪﻳـــﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳـــﺎت واﻟﻤﻌﻮﻗـــﺎت اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻌﺜـــﺮ اﻟﻤﺒﺎدرة
ودﻋﻤﻬﻢ ﺑﺎﻟﺨﺒﺮاء ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ

 $اﻹﺷـــﺮاف اﻟﻌـــﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻟﻤﺒﺎدرة ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أداء
اﻟﻤﺒﺎدرة واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ

 $إدارة اﻟﻤﺒـــﺎدرة وﺗﻨﻔﻴﺬﻫـــﺎ – إن ﺗﻄﻠـــﺐ اﻷﻣـــﺮ – ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل

اﺣﺘﻀﺎن اﻟﻤﺒﺎدرة ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ واﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻲ
واﻹﺟﺮاﺋـــﻲ اﻟـــﻼزم ﻟﺘﺼﺤﻴـــﺢ أداء اﻟﻤﺒﺎدرة وﺗﺴـــﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ

 $اﻟﻤﺘﺎﺑﻌـــﺔ واﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﻣـــﻊ ﻣﺨﺘﻠـــﻒ اﻟﺒﺮاﻣـــﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﺑﻬـــﺪف
اﻻﺳﺘﻔﺎدة وﻧﻘﻞ اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

أو الخاص

ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣـــﻊ ﺑﺮاﻣﺞ رؤﻳـــﺔ  2030واﻟﻘﻄﺎع
 $ﺗﻄﻮﻳـــﺮ ﻗﻨـــﻮات ﺗﻮاﺻﻞ ّ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺷﺮﻛﺎء اﻷﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ.

$ $مهارات التحليل الكمي

$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

$إدارة التوظيف وشؤون الموارد البشرية لمنسوبي مكتب البرنامج

 $ﺧﺒﺮة ﻓﻲ إدارة وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
$ $خبرة في الشؤون المالية والمحاسبية

$

$إدارة شؤون المشتريات الخاصة بمكتب البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية

$ $خبرة في إدارة الشؤون اإلدارية والبشرية

$

$إدارة الشؤون اإلدارية واللوجستية الخاصة بأعمال مكتب البرنامج

$ $مهارات تنسيق عالية

$

 $اﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ ﻣﻊ وﺣﺪة دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ ﺑﻬﺪف ّ
ﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت
ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺸـــﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

 $اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة

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

$إدارة التخطيط المالي لبرنامج تحقيق الرؤية ووضع الميزانية التقديرية للبرنامج ورفعها للجنة البرنامج للمراجعة

$

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت

$متابعة وحصر وتلخيص اإلنجازات وقصص النجاح كمرجع في متابعة أداء البرنامج

$ $خبرة في إعداد ميزانيات القطاع الحكومي و/

$

 $اﻟﺘﺸـــﺎور ﻣـــﻊ اﻷﻃـــﺮاف اﻟﺪاﺧﻠﻴـــﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴـــﺔ ﻹﻋـــﺪاد ﻣﺸـــﺎرﻳﻊ
ً
ﻣﺤﻠﻴﺎ
اﻟﺸـــﺮاﻛﺎت وﺳـــﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻣـــﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷـــﺮﻛﺎء اﻟﻌﻤـــﻞ
ً
ً
ودوﻟﻴﺎ
وإﻗﻠﻴﻤﻴﺎ

$ $خبرة في تخطيط وتنفيذ استراتيجيات التواصل

$

$

 $اﺳﺘﻜﺸـــﺎف وﺗﻘﻴﻴـــﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻟﺸـــﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ

قنوات وشبكات اتصال

$إدارة شؤون التواصل مع برامج تحقيق الرؤية األخرى فيما يتعلق بتبادل المعرفة والخبرات

$

 $ﺗﻄﻮﻳـــﺮ اﻟﺨﻄﻂ واﻷﻫﺪاف ﻟﺒﻨﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸـــﺮاﻛﺎت اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻣﻮاءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﻫﺪاف واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت

فاعلة

$إعداد ومراجعة تقديرات الميزانية الربعية بالتنسيق مع فريق العمل الدائم ورفع الطلبات بشأنها لوزارة المالية

اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ

الحكومي و/أو الخاص بما يرتبط بمجال عمل

$ $مهارات شخصية ،ال سيما بناء عالقات عمل

$دعم مكاتب تحقيق الرؤية لتنفيذ عمليات التواصل على مستوى المبادرات

اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إدارة ﻓﺮﻋﻴﺔ

$
$

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

$متابعة ومشاركة نتائج مؤشرات األداء والتقدم في سير عمل المبادرات مع لجنة البرنامج لمراجعتها بشكل دوري

$التنسيق المستمر مع مكتب اإلدارة االستراتيجية والجهات ذات العالقة ضمن منظومة رؤية المملكة  2030بما
يدعم اإلنجاز وتحقيق المنافع

$

الخدمات
المساندة*

$جمع البيانات الخاصة بمؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج ,والتأكد من دقتها وصحة توثيقها بالتنسيق مع الجهات
ذات العالقة ومشاركتها مع مركز أداء للتحقق منها

$

$

إدارة
الميزانيات

$تنسيق األولويات ،والمواءمة على مستوى برامج تحقيق الرؤية

المقاييس والمستهدفات)

$متابعة مدى التقدم المحرز وتحديد المخاطر والمعوقات والمساعدة في إيجاد الحلول

$

التواصل
وإدارة التغيير
المؤسسي

$تطوير خطة التنفيذ للبرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراجعتها بشكل دوري

المسؤوليات والمهارات الرئيسية لوظائف مكاتب البرامج

$ $خبرة في التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء
$ $خبرة في تحليل البيانات (مع التركيز على

$

دعم التنفيذ

المهارات والقدرات

$إعداد الدراسات المعيارية بالتنسيق مع مراكز البحوث والدراسات وبيوت الخبرة حيث يلزم

$

التخطيط
االستراتيجي
وإدارة األداء

المبادئ التوجيهية لتصميم وتشغيل مكاتب البرامج

المسؤوليات
$

1.2

أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية

$إدارة الشؤون المحاسبية الداخلية وضبط الحسابات لمكتب البرنامج

$ $خبرة في شؤون المشتريات والتعاقد
$ $القدرة على بناء عالقات عمل فاعلة

* قد يتم االستعانة بجهات حكومية مرتبطة بالبرنامج لتقديم الخدمات المساندة

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

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

اﻟﻤﻬﺎرات
واﻟﻘﺪرات

 $ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻓﺮص ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺎت وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺠﻬﺔ
 $اﻹﻟﻤﺎم ﺑﻤﻬﺎرات ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻤﺘﺎزة
 $اﻹﻟﻤﺎم ﺑﻤﻬﺎرات ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت وإﺟﺮاء
اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت واﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت وإدارة اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

 $ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ/اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
و  /أو اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺠﺎل ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
 $اﻹﻟﻤﺎم ﺑﻤﻬﺎرات اﺗﺼﺎل ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻗﻨﻮات وﺷﺒﻜﺎت اﺗﺼﺎل
 $ﺧﺒﺮة ﻓﻲ إدارة ودﻋﻢ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

إلى الفهرس
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1.2

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

1.2

أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية

$$أوجه التعاون لمكتب البرنامج مع أصحاب المصلحة

 - 1.2.2المبادئ التوجيهية لتصميم وتشغيل مكاتب البرامج
$$لمحة عن الترابطات الرئيسية لمكاتب البرامج ومكاتب تحقيق الرؤية

مكتب اإلدارة االستراتيجية

$
$
$
$

مكتب اإلدارة
االستراتيجية

الدعم
والمدخالت
االستراتيجية

التوصيات
واإلنجاز
والقضايا
العالقة

التوجيهات
والموافقات

مركز أداء

الجهات /الفرق
المساندة للشؤون
المالية وإعداد
الميزانية¹

لجنة البرنامج

مكتب البرنامج

اإلنجاز والتقارير
تنسيق
مستمر
حسب
الحاجة

تنسيق
مستمر
حسب
الحاجة

المهام الرئيسية

لجنة البرنامج

دﻋﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﻂ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت
ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﺳﺘﻼم ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ
واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﺗﻨﺴﻴﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻹﻧﺠﺎز
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت واﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ
دﻋﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ وﻓﻲ وﺿﻊ
إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

$
$
$
$

دعم التنفيذ

التواصل
وإدارة التغيير
المؤسسي

$

مركز أداء

 $ﺗﻘﺪﻳـــﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻓـــﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺆﺷـــﺮات اﻷداء
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
 $ﺗﻘﺪﻳـــﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻓـــﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻤﺒﺎدرات ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
 $اﻟﺘﺤﻘﻖ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻣﻦ دﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺣﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،وﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﻤﺒﺎدرات

$
$

مكتب
كت
البرنامج

الوحدات المساندة
لشؤون التواصل²

$

إدارة
الميزانيات

$
$

توجيه
ودعم

بيانات
اإلنجاز
ومعوقات
التنفيذ

مكاتب تحقيق الرؤية في الجهات التنفيذية

$

الجهات الداعمة األخرى
ضمن مركز الحكومة

VRP

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ،واﻟﺘﻨﺴـــﻴﻖ اﻟﻤﺴـــﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة ﺷﺆون اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷدﻟﺔ اﻻﺳﺘﺮﺷـــﺎدﻳﺔ ﻹﻋـــﺪاد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ وﺧﻄﻂ
اﻹﻃﻼق ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ
ﻣﺮاﺟﻌـــﺔ واﻋﺘﻤـــﺎد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻹﻋﻼﻣﻴـــﺔ وﺧﻄﻂ اﻹﻃﻼق وﺧﻄﻂ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺮاﻣﺞ
اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

$
$
$
$

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

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

إلى الفهرس

اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ودﻋﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﺛﺮ
ﺗﻘﺪﻳـــﻢ اﻟﻤﺪﺧـــﻼت ﻋـــﻦ ﺑﻴﺎﻧـــﺎت أداء اﻷﻫـــﺪاف واﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت

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

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

$

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 اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺼﻪ
ﻛﺴﻘﻒ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
إﺟـــﺮاء اﻟﻤﻨﺎﻗـــﻼت ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴـــﻒ واﻻﻋﺘﻤـــﺎدات اﻟﻤﻌﺘﻤـــﺪة
ﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺮؤﻳﺔ
ﺑﻨـــﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻄـــﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻟﻺﻧﻔـــﺎق
اﻹﺟﻤﺎﻟـــﻲ
ﻣﺘﺎﺑﻌـــﺔ اﻷداء
ً
اﻟﺒﺮاﻣﺞ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات و اﻟﻤﻨﺎﻗﻼت

وزارة االقتصـــاد و التخطيـــط ،و وزارة العمـــل والتنميـــة
االجتماعيـــة ،ومركـــز تنميـــة اإليرادات غيـــر النفطيـــة ،ووحدة
المحتـــوى المحلـــي وتنميـــة القطـــاع الخاص وهيئـــة المحتوى
المحلي والمشتريات الحكومية:

 $اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺧﻄﻮط أﺳـــﺎس وﻣﺴـــﺘﻬﺪﻓﺎت ﻣﺆﺷﺮات
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ
 $ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺆﺷـــﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
واﻟﺘﺤﻘـــﻖ ﻣـــﻦ ﺟﻮدﺗﻬـــﺎ ،وﺟﻤـــﻊ ﺧﻄـــﻮط اﻷﺳـــﺎس
واﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺮاﻣﺞ
 $ﺗﻘـــﻮم وزارة اﻻﻗﺘﺼـــﺎد واﻟﺘﺨﻄﻴـــﻂ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﻣﺆﺷـــﺮات
اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﻜﻠـــﻲ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗـــﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
واﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻷﺧﺮى

مكاتب تحقيق الرؤية )(VROs

مكاتب البرامج األخرى

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

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ إﺣﺮاز أﻫﺪاف اﻟﺒﺮﻧـــــﺎﻣﺞ ﺑﺸﻜـﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻣﺮاﺟﻌـــﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻷداء اﻟﺪورﻳـــﺔ ﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،
واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ أداء اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺮﺑﻌﻴﺔ
اﺗﺨـــﺎذ اﻟﻘـــﺮارات وإﻟﺤﺎق اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺑﺸـــﺄن ﻃﻠﺒـــﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻶﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
ﺗﻘﺪﻳـــﻢ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬـــﺎت ﺣﻴـــﺎل اﻟﻘﻀﺎﻳـــﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘـــﺔ واﻹﺟـــﺮاءات
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ

الجهات /الفرق المساندة للشؤون المالية وإعداد الميزانية¹

الوحدات المساندة لشؤون التواصل²

التخطيط
االستراتيجي
وإدارة األداء

مكاتب البرامج األخرى

أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب 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

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

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

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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1.2

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية

1.2

أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية

 - 1.2.2المبادئ التوجيهية لتصميم وتشغيل مكاتب البرامج
ّ
$$يتعين على مكاتب البرامج ضمان تحقيق مواءمة منتظمة على مستوى برامج تحقيق الرؤية مع إبقاء مكتب اإلدارة االستراتيجية على
اطالع بالتطورات على مستوى البرنامج وطلب الدعم التنسيقي منه عند الحاجة

 - 1.2.2المبادئ التوجيهية لتصميم وتشغيل مكاتب البرامج
$$كما يتعين على برامج تحقيق الرؤية التنسيق المستمر مع مكاتب البرامج ذات الصلة في عدة حاالت

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

التعاون على مستوى
برامج تحقيق الرؤية

$ $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

سيناريوهات توضيحية غير شاملة ألوجه التعاون والتداخل بين البرامج

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

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

مكتب اإلدارة االستراتيجية
ارﺗﺒﺎط ﻣﺒﺎﺷﺮ
برنامــج تحقيــق الرؤية 1

ارﺗﺒﺎط ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ

ﻫﺪف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ

برنامــج تحقيــق الرؤية 2

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ب

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أ

$ $النظر والتوجيه والدعم التنسيقي بشأن
التداخالت والتعارضات بين البرامج

لجنة البرنامج

لجنة البرنامج

$ $تحديد فرص المواءمة والتشاركية بين

البرامج واقتراحها لمكاتب البرامج للنطر فيها

مكتب البرنامج

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أ

مكتب البرنامج

التباحث بشأن االعتماديات

ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

وتسوية التعارضات

مكتب تحقيق
الرؤية

مكتب تحقيق
الرؤية

الجهات

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ب

مكتب تحقيق
الرؤية

مكتب تحقيق
الرؤية

ً
أيضا
يتولى مكتب البرنامج
مسؤولية اإلشراف على المواءمة
بين مختلف الجهات ،ضمن برنامج
تحقيق الرؤية ذاته

المبادرات

مكتب تحقيق
الرؤية

مكتب تحقيق
الرؤية

 $ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

الجهات
ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

المبادرات

 $ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات
 $إﻃﻼع ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷداء ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻬﺪف ،وﺳﻴﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف،
وﺑﺤﺚ ﺳﺒﻞ دﻓﻊ اﻹﻧﺠﺎز ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

ﻣﺒﺎدرة ب

ﻣﺒﺎدرة أ

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﻳﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﺛﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرة وﺿﻤﺎن اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

 $ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرات ،وأوﺟﻪ
اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
 $ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﺤﺮﺟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرات ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻴﺮ
ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺒﺎدرات
 $ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﻳﺔ )ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ
اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺎت( ﺑﺈﺷﺮاك اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﺗﻘﺪم ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
واﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ

 -ينبغي إطالع مكتب اإلدارة االستراتيجية بشكل دائم بأوجه المواءمة على مستوى برامج تحقيق الرؤية وطلب التدخل بدعم تنسيقي عند الحاجة

ً
وفقا لما تقتضيه الحاجة إذا لم يتم تسويتها على مستوى مكتب ولجنة البرنامج
يتعين تصعيد االعتماديات والتعارضات
ّ

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

1.2

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية

$$مبادئ تصميم الهيكل التنظيمي لمكتب تحقيق الرؤية

 - 1.2.3المبادئ التوجيهية لتصميم وتشغيل مكاتب تحقيق الرؤية

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

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

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

مكتب تحقيق الرؤية

التخطيط االستراتيجي
وتحقيق األثر

إدارة المبادرات
ودفع اإلنجاز

1.2

أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية

الشراكات
االستراتيجية

التواصل
وإدارة التغيير

$ $ينــدرج منصــب رئيــس مكتــب تحقيــق
الرؤيــة تحــت الوزيــر مباشــرة أورئيــس الجهــة
حيــث أن مكتــب تحقيــق الرؤيــة ال يضيــف
مســتوى إداري إضافــي مــا بيــن اإلدارات
والوزير/رئيــس الجهــة.

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

المهارات والقدرات

المسؤوليات

$ $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

$ $خبرة في التخطيط االستراتيجي وإدارة األداء في
القطاع الحكومي

$ $خبرة في التحليل المالي وإعداد الموازنات
$ $خبرة في تحليل البيانات (مع التركيز على
المقاييس والمستهدفات)

$ $تحديث لوحات التحكم للمؤشرات والمستهدفات للجهة بالتنسيق مع مركز أداء

$ $إصدار تقارير األداء الدورية على مستوى الجهة بالتنسيق مع مركز أداء

$ $خبرة في إدارة البرامج والمشاريع

$ $مراجعة الخطط التفصيلية للمبادرات

$ $مهارات التحليل الكمي

$ $المتابعة المستمرة لسير المبادرات والتحقق من اإلنجاز وتحقيق األثر

$ $مهارات ممتازة في حل المشكالت ،وإجراء

$ $دعم وتمكين مالك المبادرات ومدراء المشاريع

التحليالت ،وإدارة المشاريع

$ $إدارة المخاطر وحصر المعوقات والعمل على تذليلها
$ $التصعيد عند الحاجة

$ $تحديث بيانات التقدم في سير عمل المبادرات

التواصل وإدارة
التغيير

الشراكات

المرونة والقابلية للتوسع واالستجابة
للمتغيرات والمتطلبات من صناع
القرار

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

$ $إدارة شؤون التواصل الخارجي فيما يتعلق باستراتيجية الوزارة /الجهة

$ $خبرة في إدارة التغيير
$ $خبرة في تخطيط وتنفيذ استراتيجيات التواصل
$ $مهارات تواصل ممتازة

$ $تقييم أثر التواصل االستراتيجي وإدارة التغيير

$ $اإلشراف على تعيين سفراء األداء ورواد التغيير وتمكينهم

$ $مهارات شخصية ،ال سيما بناء عالقات عمل فاعلة

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

$ $خبرة في إدارة الشراكات للبرامج على مستوى

$ $التواصل مع الجهات فيما يخص الشراكات المحتملة

وعال من التعقيد
كبير
ٍ

$ $مهارات تواصل متميزة مع القدرة على تأسيس

$ $تحديد متطلبات الشراكة

قنوات وشبكات اتصال

$ $تفعيل الشراكات ومتابعتها

 $ $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

فعال وبسيط وموظفين
هيكل ّ
متفرغين بالكامل من ذوي الكفاءة

$ $فـــرق متعـــددة المهـــارات والكفـــاءات
ق ــادرة عل ــى العم ــل بمرون ــة عل ــى محاف ــظ
متعـــددة مـــن المبـــادرات.
$ $القــدرة علــى االســتجابة الســريعة للطلبــات
العاجلــة المرتبطــة باالســتراتيجية والرؤيــة

مركز التميز للتنفيذ

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

$ $بناء منهجيات ومعايير للتميز في تنفيذ المبادرات

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

 $$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 فعله...

ما يجب على مكتب تحقيق الرؤية تجنّ به...

$ $إشراك الوحدات التنظيمية في الجهة التنفيذية من أجل إدارة األداء وتذليل العقبات
واتخاذ اإلجراءات التصحيحية
ً
صغيرا في الحجم وأال يقوم بمهام مكررة داخل الجهة
$ $أن يكون

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

$ $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

$ $التأكــد مــن وضــع مســؤولية اإلنجــاز لتنفيــذ األنشــطة والمخرجــات بشــكل كلــي لمالــك
المبــادرة
 $ $التنســيق المســتمر مــع الجهــات التابعــة ومكاتــب البرامــج والجهــات ضمــن منظومــة
الرؤيــة 2030
 $ $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

مالحظات هامة:

$ $التركيز على اإلنجاز وتحقيق األثر

يمكن االستغناء عن تأسيس بعض اإلدارات في مكتب تحقيق الرؤية واالستعانة باإلدارة المعنية في الجهة التنفيذية المرتبطة
ً
ووفقا لما تقتضيه الضرورة
قد تختلف الوظائف الرئيسية حسب متطلبات وطبيعة عمل الجهة التنفيذية

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

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

يجب المواءمة مع مكاتب البرامج في إعداد الخطط والمواءمة بتوفير الخبرات الالزمة

إلى الفهرس

$ $عقــد اجتماعــات دوريــة مــع الجهــات ضمــن منظومــة الجهــة
التنفيذيــة لضمــان المواءمــة فــي التنفيــذ

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

$ $توفير منهجيات إدارة المبادرات ومتابعة تطبيقها

ودفع اإلنجاز

$ $وجــود وحــدات ومتخصصيــن لدعــم تســريع اإلنجــاز
للمبــادرات

$ $وجود مختصين للقيام بمهام التخطيط المالي

$ $التنسيق مع الجهات المعنية ضمن منظومة رؤية المملكة 2030

إدارة المبادرات

$ $وجــود وحــدات ومتخصصيــن لدعــم التخطيــط
ا ال ســتر ا تيجي

1

$ $قيادة تطوير األهداف االستراتيجية والمؤشرات والمستهدفات على مستوى الجهة

التخطيط
االستراتيجي
وتحقيق األثر

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

$ $الحــرص علــى وجــود نقــاط اتصــال واضحــة مــع المعنييــن داخــل
الجهــات التنفيذيــة والجهــات التابعــة بمــا يمكــن المكتــب مــن
ســرعة تحصيــل المعلومــات واالســتجابة للطلبــات

$ $وجــود مختصيــن للقيــام بمهــام التواصــل وإدارة
1
التغييـــر وإدارة الشــراكات

الوظائف والمسؤوليات والمهارات الرئيسية المقترحة لمكتب تحقيق الرؤية

الوظائف الرئيسية

متوائم مع أدوار مكتب تحقيق الرؤية

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

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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1.2

أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية

أنماط الحوكمة الداخلية للبرامج ومكاتب تحقيق الرؤية

$$أوجه التعاون لمكتب تحقيق الرؤية مع أصحاب المصلحة

 - 1.2.3المبادئ 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

تكــون اللجنــة التوجيهيــة مســؤولة عــن مواءمــة مبــادرات الــوزارة والجهــات التابعــة مــع أهــداف الرؤيــة وتوجهاتهــا كمــا أنهــا مســؤولة عــن ضمــان الجــودة
وتحقيــق األثــر وتســاهم فــي اتخــاذ القــرارات وحــل المســائل الهامــة

رئيس اللجنة
عضوية اللجنة

ترتيبات عمل اللجنة
المهام الرئيسية

مكاتب البرامج VRP Offices

$ $يترأس اللجنة معالي وزير /رئيس الجهة التنفيذية

مقترح

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

$
$
$
$
$
$

$ $يتم دعوة أي مسؤول في الوزارة /الجهة التنفيذية أو الجهات التابعة حسب الموضوع والحاجة
ً
شهريا مع عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة
$ $تعقد اللجنة اجتماعاتها
$ $المساندة في تحديد األهداف االستراتيجية على مستوى الجهة

مركز أداء

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﻤﻮازات اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ،وﻃﻠﺒﺎت
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺒﺎدرات
ﻣﺮاﺟﻌﺔ أداء اﻟﻤﺒﺎدرات واﻷﻫﺪاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ أداء اﻟﺠﻬﺔ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ  /رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ
إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ أداء اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﻤﺪﺧﻼت ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
دﻋﻢ ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ وإدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
دﻋﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ وﻓﻲ وﺿﻊ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

$
$
$

$

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
ﻟﻠﺠﻬﺔ وﻣﺒﺎدرات اﻟﺮؤﻳﺔ
دﻋﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎرات اﻷداء ﻟﻠﺠﻬﺎت
دﻋﻢ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻴﺎس ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ
وﻣﺒﺎدرات اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ دﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ
دوري
إدارة ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷداء

بناء على األهداف الموضوعة واالطالع على األداء السابق
$ $تحديد األولويات ً

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

فرق عمل المبادرات

$ $مراجعة تقديرات الميزانية للمبادرات المرتبطة برؤية المملكة  ،2030قبل رفعها الستكمال إجراءات االعتماد
$ $المساعدة في الحصول على موافقة البرامج المعنية على الخطط وكذلك التغييرات والتحديثات األخرى (عند الحاجة).

 $رﻓﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت أداء اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت

مكاتب تحقيق الرؤية األخرى VROs

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

$

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

$
$
$

اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
دﻓﻊ اﻹﻧﺠﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت أداء اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺮف
اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت

الجهات الداعمة ضمن الحكومة المركزية

 $ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺪﺧﻼت واﻟﻤﺮﺋﻴﺎت ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ :ﺗﻘﺎرﻳﺮ
اﻷداء /ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ /وﻏﻴﺮﻫﺎ
 $دﻋﻢ ﺗﻨﺴﻴﻘﻲ وﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ

 $ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت
مكتب
تحقيق الرؤية
VRO

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

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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1.3

إعداد خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية

تعتبر خطة تنفيذ البرنامج المرجع األساسي خالل مرحلة التنفيذ ،حيث يتم تطويرها باتباع الخطوات الرئيسية التالية:
1

المراحل
الرئيسية

تحديد التوجه
العام والتطلعات
للبرنامج
وإعداد الميثاق
التأسيسي

المسؤولية

لجنة البرنامج

$ $التوجه العام للرؤية

المدخالت

$ $بطاقة البرنامج

$ $توجيهات اللجنة
االستراتيجية

$ $تحديد التوجه
العام والتطلعات
للبرنامج

$ $إعداد الميثاق
التأسيسي للبرنامج
ورفعه لمكتب
اإلدارة االستراتيجية

األنشطة
الرئيسية

$ $مراجعة الميثاق
التأسيسي للبرنامج
من قبل مكتب
اإلدارة االستراتيجية
وتقديم التوصية
بشأنه إلى اللجنة
االستراتيجية
$ $الموافقة على
الميثاق التأسيسي
للبرنامج من قبل
اللجنة االستراتيجية

المخرجات

$ $الميثاق التأسيسي
للبرنامج (تحديد
نطاق البرنامج
والتوجه العام
له والتطلعات،
والميزانية
المطلوبة لمرحلة
التخطيط)

إلى الفهرس

2

تصميم
المبادرات وإعداد
المدخالت لخطة
التنفيذ

3

تطوير خطة تنفيذ
البرنامج وتحديد
األولويات

4

التحقق من

5

الموافقة
االستراتيجية

الشمولية
واالتساق وتحديد
االعتماديات

على خطة التنفيذ

مكتب اإلدارة
االستراتيجية

اللجنة االستراتيجية

6

االعتماد النهائي
لخطة التنفيذ

تتلخص أقسام ومكونات خطة تنفيذ البرنامج فيما يلي:
$$تتكون خطة التنفيذ من ثمانية أقسام رئيسية:

أقسام خطة التنفيذ

1

مكاتب تحقيق الرؤية
في الجهة

$ $نطاق البرنامج

مكتب البرنامج

$ $نطاق البرنامج

$ $التوجه العام
والتطلعات للبرنامج

$ $التوجه العام والتطلعات
للبرنامج

$ $تصميم التصور
األولي للمبادرات
وتقديمها إلى
مكتب البرنامج
إلعداد خطة التنفيذ

$ $مراجعة التصور األولي
لتصميم المبادرات
والميزانية التقديرية
المستلمة والتحقق من
الموائمة بين الجهات
وتحديد االعتماديات
الرئيسية

$ $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

$ $تصميم المبادرات
بما يشمل خطة
وميزانية تقديرية
للمبادرة وارتباطها
بأهداف البرنامج

$ $خطط تنفيذ
البرامج

$ $تصميم المبادرات

$ $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

$ $خطة تنفيذ البرنامج

$ $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

$ $خطط تنفيذ البرامج

$ $مراجعة خطط
التنفيذ وتوصيات
مكتب اإلدارة
االستراتيجية
وتقييمها مع
التركيز على
االستراتيجية،
والمستهدفات،
والمبادرات
المحورية،
ومحفظة مبادرات
البرنامج

$ $االطالع على خطط
التنفيذ واعتمادها
بشكل نهائي

3

4

مستعدون للمستقبل

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

تطلعات

برنامج تحقيق الرؤية

الوضع الحالي

استراتيجية

برنامج تحقيق الرؤية

طموحنا في
2030  

التزاماتنا في
2020

التحديات
األساسية

الركائز
االستراتيجية

مؤشرات
ومستهدفات
برنامج تحقيق
الرؤية

الجهود الحالية

االعتبارات
االستراتيجية

التعارضات
واالعتماديات
مع البرامج األخرى

$ $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

$ $دراسة الوضع الحالي من جانبين؛ األول :التحديات
األساسية الحالية ،والثاني :الجهود الحالية التحولية التي
تدخل ضمن إطار البرنامج ،وتتسق مع الطموحات المحددة

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

$ $استعراض موجز لمبادرات البرنامج

$ $رفع خطط التنفيذ
لمجلس الشؤون
االقتصادية
والتنمية
لالعتماد النهائي

$ $توصيات مكتب
اإلدارة االستراتيجية
حول خطط التنفيذ

2

$ $التأكد من مواءمة
خطط التنفيذ
للتوجهات
االستراتيجية
وتقديم أي
مالحظات أو
توجيهات حيث يلزم

$ $خطط تنفيذ
البرامج بعد
الحصول على
الموافقة
االستراتيجية

نطاق برنامج تحقيق
الرؤية

مكونات القسم
وصف
برنامج
تحقيق
الرؤية

الغرض

مجلس الشؤون
االقتصادية والتنمية

$ $خطط تنفيذ البرامج
بعد الحصول
على الموافقة
االستراتيجية

$ $توصيات مكتب
اإلدارة االستراتيجية
حول خطط التنفيذ

إعداد خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية

5

$ $خطط تنفيذ البرامج
المعتمدة

رؤية المملكة 2030

6

محفظة مبادرات
برنامج تحقيق الرؤية
واإلطار الزمني لها

تفصيل المبادرات
المحورية

رؤية المملكة 2030

محفظة
المبادرات

اإلطار الزمني
للتنفيذ

اختيار المبادرات
المحورية

تفصيل المبادرات المحورية

مستعدون للمستقبل

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

$ $استعراض للمبادرات المحورية باإلضافة إلى أثرها المتوقع

$ $استعراض تفاصيل المبادرات المحورية ،والتركيز على
سبب اختيارها ،من خالل استعراض األثر المتوقع،
والتجارب العالمية ،ومؤشراتها ومستهدفاتها ،وكيفية
تمكينها لمبادرات أخرى.

إلى الفهرس
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إعداد خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية

أقسام خطة التنفيذ

7

الممكنات

8

الملحقات

مكونات القسم

متطلبات
الميزانية
والموارد البشرية

إعداد خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية

ينبغي من مكتب البرنامج قبل رفع خطة التنفيذ التحقق من ثالث عوامل رئيسية

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

المخاطر واإلجراءات
الالزمة لتخفيفها

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

تفاصيل
المبادرات

اختيار مؤشرات
البرنامج
والمبادرات
المحورية

تفاصيل متطلبات
الموارد البشرية
للمبادرات

متابعة
التنفيذ

المسار السنوي
للمؤشرات

اللجان األخرى ذات
العالقة

$ $تفصيل جميع مبادرات البرنامج ومتطلبات تنفيذها
$ $لمحة عامة عن تقارير المتابعة الدورية

$ $تفصيل مبررات اختيار مؤشرات البرنامج والمبادرات
المحورية

تفصيال حتى عام
$ $استعراض المسار السنوي للمؤشرات
ً
 2020م

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

اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

اﻟﻤﺤﺘﻮى

اﻟﻠﻐﺔ

تعتبر خطة تنفيذ البرنامج المرجع األساسي خالل مرحلة التنفيذ
$$تستخدم خطط تنفيذ البرامج كمرجع أساسي لــ:

تقارير األداء

طلبات التغيير

الميزانيات وإدارة الموارد

$ $تعتبــر خطــة التنفيــذ مرجعـ ًـا رئيسـ ً
ـيا 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» لإلطــاع 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 « 6.2المراجعــة الدوريــة للوثيقــة اإلعالميــة للبرنامــج » لالطــاع علــى التفاصيــل

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

 $اﻟﺘﺄﻛﺪ أن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﺮاﻣﺞ
وﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ
ِﺻﻴﻐﺖ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ )ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل إدراج ﻣﺆﺷﺮات
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ وﻓﻖ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ
اﻟﻤﺤﺪدة(
 $اﻟﺘﺄﻛﺪ أن دﻟﻴﻞ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 $ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻷرﻗﺎم واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺨﻄﻄﺎت ورﺳﻮم
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص
ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ً
 $ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ )ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻂ
ﺻﻐﻴﺮ ﺟﺪا واﺳﺘﺨﺪام ﺟﻮدة
واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺼﻮر(

إلى الفهرس
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 $اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ
ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ
 $اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺪﻗﻘﻴﻦ ﻟﻐﻮﻳﻴﻦ ﻓﻲ
ﺣﺎل اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ
 $اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاءﻣﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030

 $اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

رؤية المملكة 2030

 $اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺿﻤﻦ
ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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إعداد خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية

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

اإلجراءات

النطاق

$ $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

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

المحتوى

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

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ

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

التنسيق

$ $التمثيل المرئي لألعداد الرئيسية قدر اإلمكان
(بدل من إدراج األرقام والمراجع في جدول المحتويات)
مصورة مباشرة بملف PowerPoint
$ $التأكد من عدم وجود لقطات
ً
َّ
ً
لغويا ،واالستعانة بمدققين لغويين في حال الحاجة لذلك
$ $التأكد من مراجعة خطة التنفيذ

اللغة

 $ $التأكد من تقديم الوثيقة بأكملها باللغة العربية
$ $ضمان استخدام المصطلحات الواردة في وثيقة رؤية المملكة ( 2030أي تعريف البرامج ،وأسماء برامج تحقيق الرؤية ،وما إلى ذلك)

ﺗﺤﻜﻢ
ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻚ
ﱢ
وﻣﻮل ﻣﺒﺎدراﺗﻚ

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

إلى الفهرس
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إعداد الميزانية التقديرية للبرامج وتخصيص أسقف الميزانية

1

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

2

1
تحديد االحتياجات
المالية وإعداد
الميزانية التقديرية
للبرنامج

3
مراجعة تكاليف
الميزانية التقديرية
للبرنامج

2.1

إعداد الميزانية التقديرية للبرامج وتخصيص أسقف الميزانية

2

4

3

المراحل
الرئيسية

تحديد االحتياجات المالية
وإعداد الميزانية التقديرية
للبرنامج

مراجعة تكاليف الميزانية
التقديرية للبرنامج

اقتراح األسقف التقديرية
ورفع التوصيات

تخصيص سقف ميزانية
للبرنامج

المسؤولية

برنامج تحقيق الرؤية

فريق العمل الدائم

مكتب اإلدارة االستراتيجية

اللجنة االستراتيجية

4
اقتراح األسقف
التقديرية ورفع
التوصيات

تخصيص سقف
ميزانية للبرنامج

$ $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

المدخالت

والمحدد من قبل اللجنة المالية
بالديوان الملكي

$ $تقييم المبادرات والتأكد من

موائمتها مع خطة تنفيذ البرنامج

$ $التحقق من عدم االزدواجية في
مبادرات البرنامج

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

$ $العمل مع الجهات الداعمة* لتحديد

األنشطة
الرئيسية

فرص التمويل البديلة  -حسب
الحاجة -

$ $مراجعة الميزانية التقديرية

$ $التحقق من عدم االزدواجية بين

$ $اقتراح التقسيم السنوي لمجموع

$ $اقتراح األسقف التقديرية بناء

للبرنامج

ميزانية برامج تحقيق الرؤية
وتسلسله إلى كل برنامج

$ $رفع التوصيات إلى اللجنة
االستراتيجية

$ $اعتماد الميزانية التقديرية للبرنامج

مبادرات البرامج

على محفظة تمويل مبادرات

برامج تحقيق الرؤية

$ $رفع التوصيات إلى اللجنة
االستراتيجية

$ $تقييم األثر على مستهدفات

من قبل لجنة البرنامج

االقتصاد الكلي بالتنسيق مع

$ $توصيات فريق العمل الدائم

حول تكاليف المبادرات ومقترح
التقسيم السنوي للتكاليف

اإلجمالية للبرنامج وتوصيات
مكتب اإلدارة االستراتيجية

لألسقف التقديرية للبرنامج

$ $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

الجهات الداعمة

$ $تقديم بيانات المبادرات والميزانية
التقديرية إلى فريق العمل الدائم

ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ

$ $بيانات المبادرات والميزانية التقديرية

المخرجات

إلى الفهرس

وتسلسله إلى كل برنامج

للبرنامج

التدفقات النقدية السنوية

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

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

مستعدون للمستقبل

للبرنامج

$ $التقسيم السنوي للتكاليف

اإلجمالية لبرامج تحقيق الرؤية

$ $مقترح األسقف التقديرية

$ $سقف الميزانية التقديرية

للبرنامج ،بما يشمل خطط

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس

51

52

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

2.2

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

2.2

تفصيل المبادرات الواردة في خطة التنفيذ وتمويلها

تم تحديث عملية التمويل أدناه بحسب التغييرات الواردة في الشرائح التالية ضمن هذا القسم

)ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ(

)ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ(
ﻣﻜﺘﺐ ﻓﺮﻳﻖ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ

اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻘﻒ

ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

ﺣﺴﺐ أوﻟﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﻤﺨﺘﺎرة

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺎدرات
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ

ﻣﻜﺘﺐ
ﻟﺠﻨﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺒﺎدرات

ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

وﺿﻊ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺻﺮف اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت

ﺑﺪء  /ﺗﻨﺴﻴﻖ

وﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﺗﻘﺪﻳﺮات

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
)ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى

اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﺘﻲ
أﻛﻤﻠﺖ
اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻬﺎ

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات

ﺻﺮف اﻷﻣﻮال

اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ

إلى الفهرس

)ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ(

 -1ﺗُ ﺤﺪد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﻘﻒ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ

 -1اﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻻرﺗﺒﺎط

 -2ﺗُ ﺤﺪد اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﻘﻒ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ

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

اﻟﺮؤﻳﺔ ،ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ

 -3ﺗُ ﺒﻠﻎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺠﺎن ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ووزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﺳﻘﻒ

ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ

اﻷﺳﻘﻒ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻹﺣﺪى اﻟﻤﺒﺎدرات أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ

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

 -4ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻻرﺗﺒﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ
 -5اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺒﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮف و اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت-ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺳﻘﻒ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻟﻤﺒﺎدرات

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

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت-ﺗﻮاﻓﻖ أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ
اﻻرﺗﺒﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﺮف و اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻤﺒﺎدرات ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

ﺗﻀﻤﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أﺳﻘﻒ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﺒﺎدرات

اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺳﻘﻒ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

)ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ(

إﺟﺮاءات

اﻟﺮﻓﺾ

ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :أﺳﻘﻒ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ
اﻻرﺗﺒﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

 -6اﻻرﺗﺒﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ

اﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ(

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

تم تحديث عملية التمويل أدناه بحسب التغييرات الواردة في هذا القسم

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ
اﻻرﺗﺒﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :أﺳﻘﻒ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

تفصيل المبادرات الواردة في خطة التنفيذ وتمويلها

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

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس

53

54

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

2.2

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

2.2

تفصيل المبادرات الواردة في خطة التنفيذ وتمويلها

ﻟﺠﻨﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺒﺎدرات ﺣﺴﺐ

يتولى مكتب فريق العمل الدائم تنسيق كافة الجهود المبذولة
ﻣﻜﺘﺐ
ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ

ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺒﺎدرات

أوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

اﻟﻤﺨﺘﺎرة

1
اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻘﻒ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ

اﻗﺘﺮاح اﻟﺴﻘﻒ اﻟﺴﻨﻮي

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣﺪﺧﻼت ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

2

على التكاليف

ﻫﻞ اﻟﻄﻠﺐ
ﻣﻜﺘﻤﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات؟

ﻧﻌﻢ

كتمال طلبات االرتباط

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

على التكاليف

اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

اﻟﻤﻮﺣﺪ،
اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻨﻤﻮذج
ّ
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ﻻ

ﻫﻞ ﻫﻨﺎك
ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ
اﻟﺠﻬﺎت اﻷﺧﺮى؟

1

ﺳﻴﺘﻢ اﺷﺮاك ﺟﻬﺎت أﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﺪﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ

3

االرتباط على التكاليف

التوافق على االرتباط

ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ

1

وزارة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

2

اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

1

مراجعة طلبات

ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺳﻘﻒ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

4

1
2.2

على التكاليف

3
ﺗﺒﻠﻴﻎ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

تقديم طلبات االرتباط

تقييم مدى

ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ
2.1

ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

تفصيل المبادرات الواردة في خطة التنفيذ وتمويلها

ً
ّ
ُ
يتوقع أن تستغرق العملية المطورة في المرحلة الثانية فترة تتراوح بين  10إلى  60يوم عمل ( ، )3على أن

$$المرحلة األولى :أسقف ميزانية برامج تحقيق الرؤية (ما قبل صدور ميزانية الدولة)
ﻣﻜﺘﺐ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
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4.1

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ )اﻟﺘﻮاﻓﻖ أو رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ ،ﺑﺈﺷﺮاك اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺤﺎﺟﺔ(
4.2

ﻫﻞ ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ؟

ﻻ

ﺗﻌﺎد اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ

ﻧﻌﻢ

ﻫﻞ واﻓﻖ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ؟

8-58

4.3
اﻟﺒﺖ ﻓﻲ
اﻟﺨﻼف

ﻻ

ﻧﻌﻢ

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

5

الصرف والشروع
في التنفيذ

ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﺮف

 #ﺧﻄﻮات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  #أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ

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

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

ﻗﺮار

ﻧﺸﺎط

 .2مركز تنمية اإليرادات غير النفطية ،وغيرها من الجهات .

1

تقديم طلبات االرتباط
على التكاليف

الموحد
$ $استيفاء وتقديم النموذج
ّ

2

تقييم مدى اكتمال
طلبات االرتباط على
التكاليف

$ $التحقق من اكتمال النموذج والوثائق الداعمة ذات الصلة

3

مراجعة طلبات االرتباط
على التكاليف

4

التوافق على االرتباط
على التكاليف

5

الصرف والبدء في
التنفيذ

إلى الفهرس

5.2

5.1

اﻻرﺗﺒﺎط
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

 .3من بداية المرحلة  2إلى البت في الطلب في المرحلة .4

$ $تقديم كافة الوثائق والمستندات الداعمة

$ $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)

اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﻤﻘﺪم ﻃﻠﺐ ﻟﻬﺎ
ﻷول ﻣﺮة

على الصعيد االقتصادي الكلي من قبل وزارة االقتصاد والتخطيط)

اﻟﻮﺻﻒ

ﻟﻼرﺗﺒﺎط ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻷول ﻣﺮة

إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

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

وﻗﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

1

ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎ
)ﻣﺜﺎل :ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﺠﺎوز اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺤﺪدة(

 60-10ﻳﻮم ﻋﻤﻞ

 30-5ﻳﻮم ﻋﻤﻞ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ

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

اﻟﺪراﺳﺎت

ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﺎدرات ،ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺪة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

$ $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

مستعدون للمستقبل

ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ

 5أﻳﺎم ﻋﻤﻞ

 .1ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻐﻴﻴﺮ

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

2.2

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

2.2

تفصيل المبادرات الواردة في خطة التنفيذ وتمويلها

يتفاوت الوقت المستغرق للبت في طلب تمويل المبادرات والموافقة عليه من جانب فريق العمل الدائم

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  300ﻣﻠﻴﻮن
وأﻗﻞ ﻣﻦ  800ﻣﻠﻴﻮن

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  800ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻮل ﻷول ﻣﺮة
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺒﺎدرات

اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺨﻄﺔ

 10أﻳﺎم

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

تفصيل المبادرات الواردة في خطة التنفيذ وتمويلها

يقترح قيام مكاتب البرامج بإجراء التقييم الذاتي لجاهزية التنفيذ للمبادرة قبل البدء بتعبئة النموذج الموحد
$$يتضمن تقييم الجاهزية على المحاور الرئيسية التالية:

بحسب قيمة التمويل المطلوب

أﻗﻞ ﻣﻦ  300ﻣﻠﻴﻮن
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 60أﻳﺎم

 20أﻳﺎم

وضوح المشكلة
والتحدي
• ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ وﺿﻊ وﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮي ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻜﻞ
اﺳﺘﻔﺴﺎر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻳﻮم اﺳﺘﻼﻣﻪ
• ُﻳﻠﻐﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
إﻋﺎدة ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل:
 -إذا ﻛﺎن وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻘﺪر ﺑﺄﻛﺜﺮ

تحديد المشكلة
الجذرية (بشكل كمي
إن أمكن) أو التحدي
الذي تستهدف
المبادرة حلها

تخطيط السعة
مقابل الطلب

وضوح خطة
التنفيذ

تعدد الحلول
المقترحة

تقديرات الميزانية

الترابط واالعتمادية

ممكنات األنظمة
والتشريعات

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 )

2

3

4

5

6

7

1

ﻣﻦ  50%ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎل إﻋﺎدة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

 -إذا اﻧﺘﻬﻰ وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﻘﺪر وﻟﻢ

ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ

ً
ﻣﺴﺒﻘﺎ
ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ

 5أﻳﺎم

) ﻣﺜﺎل :ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﺗﺠﺎوز

 30أﻳﺎم

 10أﻳﺎم

ﻳﺴﺘﺠﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ

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

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺤﺪدة(

الداعمة للمراجعة وتقديم التوصيات
األقسام الرئيسية

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
شهريا -
ًّ

على مستوى برنامج/
مكتب تحقيق الرؤية
شهريا -
ًّ

على مستوى برنامج/
مكتب تحقيق الرؤية

قسم البيانات
األساسية والمرجعية
للمبادرة

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

الحالــة العامــة لتمويــل الرؤيــة واألداء المالــي على مســتوى المبادرات:
$ $حالة التمويل والصرف والتعاقد على المبادرات الممولة لكل من:
-برنامج

يهدف القسم إلى تعريف
كامل تفاصيل المبادرة
األساسية ومعلومات التواصل
باسم مالك المبادرة أو من
ينوبه للتواصل معه في حال
وجود أي استفسارات

قسم البيانات المالية
للمبادرة

يهدف القسم إلى توضيح
التكاليف والسيولة المطلوبة
للمبادرة وتحديد نوع طلب
التمويل المطلوب

قسم بيانات قياس
أداء تنفيذ وأثر المبادرة

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

قسم بيانات تقييم
جاهزية المبادرة

يهدف القسم إلى قياس
جاهزية المبادرة للتمويل
بناء على عدة عناصر
ً
وأسئلة رئيسية

مكتب من مكاتب تحقيق الرؤية-جهة تنفيذية

الوصف

الجهات المعنية
بالمراجعة والتقييم
فريق العمل الدائم ،ومركز
أداء ،ومركز تحقيق كفاءة
اإلنفاق

 FR01النموذج الموحد لطلب تمويل مبادرات برامج تحقيق الرؤية
صور توضيحية غير شاملة لجميع األقسام والحقول ضمن األقسام

فريق العمل الدائم

مركز أداء

مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق

$ $حالة اعتماد التمويل للبرنامج مقسمة بحسب كل جهة تنفيذية

 -كل أسبوعين -

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

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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3.1

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

تعليمات التعاقد (ضوابط االستثناءات)
التعاقد على المبادرات (ضوابط االستثناءات)
يتــم التعاقــد علــى مبــادرات برامــج تحقيــق الرؤيــة وفقـ ًـا لالســتثناءات الــواردة فــي األمــر الســامي رقــم 11503وتاريــخ 1439/03/9هـــ ،والتــي تــم تعميمهــا علــى باقــي
برامــج تحقيــق الرؤيــة باألمــر الســامي رقــم  47617وتاريــخ 1439/09/19هـــ ،ورقــم  34774بتاريــخ  1440/06/22هـــ 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 ( )100مليــون ريــال ،فيتــم توقيعهــا ورفعهــا إلــى المقــام الســامي لإلحاطــة حســب
األمريــن الســاميين رقــم  23469وتاريــخ 1438/05/19هـــ ورقــم  47617وتاريــخ 19/09/1439هـــ.

صالحيات الجهات المختصة في التعاقد (ضوابط االستثناءات)
الجهة التنفيذية VRO
(مكتب تحقيق الرؤية)

ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ

التعاقد على المبادرات

طلب  /موافقة

موافقة

إحاطة

()1

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

ﺗﻌﺎﻗﺪ
وﺗﺤﻜﻢ

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

حاالت التعاقد المستثناة
2

1
إلى الفهرس

برنامج تحقيق
الرؤية

()1

فريق العمل
الدائم

مكتب اإلدارة
االستراتيجية

اللجنة
االستراتيجية

وزارة المالية

20

مليون

العقود التي تتجاوز
قيمتها التقديرية
 20مليون ريال

3
20

10

مليون

1

مليون

مليون

العقود ذات القيمة
التقديرية  20مليون
ريال أو أقل

4

5

مشتريات السلع
الجاهزة التي ال
تتجاوز قيمتها
 10ماليين ريال

العقود التي ال
تتجاوز مليون ريال
سعودي

عدم وجود مواصفات
فنية دقيقة لألعمال
الفنية التي تتطلب
ً
ً
ابداعا وابتكارا

( )1يتم االعتماد عبر تبليغ بقرار وزاري

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس

60

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1
1
20

مليون

61

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

ملخص بالخطوات الرئيسية للعقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية  20مليون ريال

العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية  20مليون ريال

$$في حال تقدير العقد بقيمة تتجاوز  20مليون ريال ،يمر التعاقد بثالث مراحل أساسية:
 .15ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺠﺎوز

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ  100ﻣﻠﻴﻮن
ﻳﺘﻢ اﻟﺮﻓﻊ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ

رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ،ﻳﻘﻮم ﻣﻜﺘﺐ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة ﺑﺈﻋﺪاد آﻟﻴﺔ
ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

ً
وﻓﻘـــــﺎ
ﻣﺮﺣﻠـــــــــﺔ ﺗﺘـــــــﻢ
ً
داﺧﻠﻴﺎ
ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ

2

1

تأهيل
المتنافسين

أ

ﻧﺸﺮ دﻋﻮة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ

3

الكراسة والعروض
والتقييم

أ

دﻋﻮة اﻟﻤﺘﺄﻫﻠﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض
اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 $ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ

 $ﺗﺘﻢ اﻟﺪﻋﻮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

 $ﻳﺘﻢ إرﺳـــﺎل اﻟﺪﻋـــﻮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﺳـــﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ )ﻟﻠﻤﺒﺎدرة  /ﻟﻠﻤﺸﺮوع(

 $ﻳﺘﻢ إرﺳـــﺎل اﻟﺪﻋﻮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﺳـــﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ )ﻟﻤﺒﺎدرة  /اﻟﻤﺸﺮوع(

ب

ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻴﺎز
واﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ وﻓﺘﺢ
ب
اﻟﻈﺮوف

الترسية
والتوقيع

أ

ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺳﻴﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ

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

إرﺳﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺟﺎزة
ب
واﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

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

رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺎز ،ﻋﺪدﻫﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﻤﺴﺆول
ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة

 $ﺗﺸـــﻜﻞ ﻟﺠﻨـــﺔ أو أﻛﺜـــﺮ – ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ  *-ﺑﻘـــﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ أو

ﻣﻜﺘـــﺐ ﺗﺤﻘﻴـــﻖ اﻟﺮؤﻳـــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌـــﺎون ﻣـــﻊ ﻣﻜﺘـــﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣـــﺞ
وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺆول اﻷول ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

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

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

 $ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ اﻟﻈﺮوف ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ

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

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

ج

إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق

ج

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ

 $ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸـــﻜﻠﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺆﻫﻼت واﺟﺮاء اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
اﻟﻤﺴـــﺒﻖ ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس اﻻﺟﺘﻴـــﺎز واﻻﺳـــﺘﺒﻌﺎد )ﺗﻘﻴﻴـــﻢ
 $ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ

 $ﺗﻘـــﻮم ﻟﺠﻨـــﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴـــﻢ ﺑﻔﺘﺢ ﻇـــﺮوف اﻟﻌـــﺮوض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 $ﻧﺸـــﺮ ﻧﺘﺎﺋـــﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴـــﻞ وﻣﺸـــﺎرﻛﺔ أﺳـــﺒﺎب اﻻﺳـــﺘﺒﻌﺎد ﻣﻊ
اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴـــﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺧـــﻼل اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ )ﻟﻠﻤﺒﺎدرة  /اﻟﻤﺸﺮوع(

 .9ﻓﺘﺢ ﻇﺮوف اﻟﻌﺮوض
اﻟﻔﻨﻴﺔ
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﺮوض
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ

 .13رﻓﻊ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻟﻠﻮزﻳﺮ

 .6إﻋﺪاد
ﻛﺮاﺳﺔ
اﻟﺸﺮوط
واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ

 .1إﻋﺪاد ﻧﻄﺎق
اﻟﺸﺮوط
واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع
 .2ﻧﺸﺮ دﻋﻮة ﻋﺎﻣﺔ
ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻋﺒﺮ
ﻣﻨﺼﺔ "اﻋﺘﻤﺎد" واﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺣﺴﺎﺑﺎت
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

 .5إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
وإﻋﻼم اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ
اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﻳﻦ ﺑﺄﺳﺒﺎب
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد

 .7دﻋﻮة اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ
اﻟﻤﺘﺄﻫﻠﻴﻦ

 .4دراﺳﺔ اﻟﻤﺆﻫﻼت
واﺟﺮاء اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺟﺘﻴﺎز
واﻻﺳﺘﺒﻌﺎد

 .8اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
وإرﺳﺎل اﻟﻌﺮوض اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻈﺮوﻓﻴﻦ
ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ*

 .3إرﺳﺎل اﻟﻤﺆﻫﻼت
ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة*

أو ﺟﺪول اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﺪﻋﻮة

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

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

ﻟﻠﻌﺮوض اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ

المتنافســين الغيــر مؤهليــن بأســباب االســتبعاد.

(***) تشــكل لجنــة أو أكثــر بقــرار مــن الوزيــر أو رئيــس الجهــاز،
عددهــا ال يقــل عــن ثالثــة مــن بينهــم المســؤول عــن

المبــادرة و يــرأس اللجنــة مســؤول مكتــب تحقيــق الرؤيــة أو
مــن يفوضــه الوزيــر أو رئيــس الجهــاز عنــد الحاجــة ويتــم فتــح

الظــروف بحضــور جميــع أعضــاء اللجنــة.

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

إلى الفهرس

 .10ﻓﺘﺢ ﻇﺮوف
اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺮوض اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪﻋﻮة

 .11دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻌﺮوض وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت

 .12إﻋﺪاد
ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺮاءات
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت

ج ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ

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

اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ(

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ
ﻟﻠﻤﺒﺎدرة

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

 $ﺗﺮﻓـــﻊ اﻟﻌﻘـــﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  20ﻣﻠﻴـــﻮن رﻳﺎل وﺗﺰﻳﺪ
ﻣﺪة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ اﻋﺘﻤﺎد
ﻹﺟﺎزﺗﻬﺎ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ورود اﻟﻌﻘﺪ

 $ﺗﺤﺪﻳـــﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴـــﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴـــﻴﻦ واﻋﺘﻤﺎدﻫـــﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

اﻟﻤﻘﺎم اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺳـــﺘﺜﻨﺎءات
ﻣـــــــــﻦ ﻧﻈــــــــــﺎم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴــــــــﺎت
واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻌﺮوض اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ***

 .14ﺗﺮﺳﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع***

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

نشاط

قرار

وثيقة

عملية أخرى

البداية

النهاية

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

إلى الفهرس
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

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

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

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

اشتراطات عامة:
$ $فــي حالــة العقــود ذات القيمــة التقديريــة أقــل مــن  20مليــون 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 مؤهــات صاحــب العــرض الفائــز وقدرتــه علــى تنفيــذ العقــد
$ $في حالة عدم استيفاء صاحب العرض الفائز لهذه المعايير يتم االنتقال إلى العرض الذي يليه بالترتيب

1

دعوة تنافس محدودة (ال يقل عن ثالث
متنافسين)

تشكيل لجنة تقييم العروض

2

رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

تقييم العروض الفنية

3

فــي حالــة عــدم اســتيفاء الشــرط أعــاه ،فيتــم بحــث فــرص إعــادة

تشــكل لجنــة أو أكثــر – عنــد الحاجــة  *-بقــرار مــن

وفــي حــال عــدم المقــدرة علــى الوفــاء بذلــك ،فيتــم اعتمــاد اســتمرار

مــن بينهــم المســؤول عــن المبــادرة ويــرأس اللجنــة

يتــم مراجعــة العــروض الفنيــة المســتلمة
ً
وفقــا للمعاييــر الموضحــة فــي
ومراجعتهــا

مديــر مكتــب تحقيــق الرؤيــة أو مــن يفوضــه الوزيــر أو

و ا لمو ا صفــا ت .

الطــرح لمنافســين إضافييــن أو تمديــد مــدة اســتالم العــروض،

اإلجــراءات بموافقــة الوزيــر أو رئيــس الجهــاز.

4

تقييم العروض المالية للعروض الفنية المقبولة

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

الشــروط والمواصفات.

الوزيــر أو رئيــس الجهــاز ،عددهــا ال يقــل عــن ثالثــة

رئيــس الجهــاز عنــد الحاجــة.

5

إعداد محضر التوصية ورفعه
إلى الوزير أو رئيس الجهة للنظر
في التوصية

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

 .9ﺗﺮﺳﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع***

اآلليــات الفنيــة والتقنيــة فــي كراســة الشــروط

ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻌﺮوض اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ***

التوقيع

6

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

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ
ﻟﻠﻤﺒﺎدرة

 .4ﻓﺘﺢ ﻇﺮوف
اﻟﻌﺮوض اﻟﻔﻨﻴﺔ

 .5ﻓﺘﺢ ﻇﺮوف اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺮوض اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ

ﻋﻘﻮد اﻟﺨﺪﻣﺎت

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

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

1

نشر دعوة عامة

تشكيل لجنة تقييم العروض

2

3

يتــم نشــر دعــوة بالمواصفــات واالشــتراطات المطلوبــة عبــر القنــوات

تشــكل لجنــة أو أكثــر – عنــد الحاجــة  *-بقــرار مــن الوزيــر

يتــم فتــح ظــروف العــروض الفنيــة ودراســتها

مالحظــة :إذا لــم يقــدم للمنافســة إال عــرض واحــد يتــم عمــل دراســة

المســؤول عــن المبــادرة ويــرأس اللجنــة مســؤول مكتــب

(حيــث يتــم تقييــم العــروض الفنيــة المســتلمة
وفقـ ًـا للمعاييــر الموضحــة فــي اآلليــات الفنيــة

الرســمية للجهــة المالكــة للمشــروع

لتحديــد األســعار الســائدة فــي الســوق وإعــداد تقريــر باألســباب
المؤديــة لذلــك مــع تزويــد وزارة الماليــة وديــوان المراقبــة العامــة

أو رئيــس الجهــاز ،عددهــا ال يقــل عــن ثالثــة مــن بينهــم
تحقيــق الرؤيــة أو مــن يفوضــه الوزيــر أو رئيــس الجهــاز
عنــد الحاجــة.

4

تقييم العروض المالية للعروض الفنية
ً
ماليا
المقبولة واختيار العرض األقل

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

5

تعــد لجنــة تقييــم العــروض محضــر توصيــات حيــال

العــروض المقدمــة بعــد اعتمادهــا مــن الوزيــر أو رئيــس

الجهــاز.

والتقنيــة فــي كراســة الشــروط والمواصفــات).

 .2.2ﻧﺸﺮ دﻋﻮة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪﻋﻮة

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

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

6

التوقيع

إذا كانــت قيمــة العقــد ( 20مليــون) يرفــع إلــى

وزارة الماليــة عــن طريــق منصــة اعتماد إلجازتــه.

مستعدون للمستقبل

المتنافســين الغيــر مؤهليــن بأســباب االســتبعاد.

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

الظــروف بحضــور جميــع أعضــاء اللجنــة.

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

إلى الفهرس

 .2.1ﺗﻄﺮح ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺤﺪودة ﺑﺪﻋﻮة ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ*

وتحليلهــا واســتبعاد العــروض الغيــر مطابقــة

بنســخة مــن التقريــر حيــث ال يجــوز إلغــاء المنافســة .

إعداد محضر التوصية ورفعه إلى الوزير
أو رئيس الجهة للنظر في التوصية

 .8رﻓﻊ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻟﻠﻮزﻳﺮ

 .1اﻋﺪاد ﻛﺮاﺳﺔ
اﻟﺸﺮوط
واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ

تقييم العروض الفنية

 .6دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮوض
ً
ﻣﺎﻟﻴﺎ
واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺮض اﻷﻗﻞ

 .7إﻋﺪاد
ﻣﺤﻀﺮ
اﺟﺮاءات
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

نشاط

قرار

وثيقة

عملية أخرى

البداية

النهاية

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

إلى الفهرس
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

ملخص بالخطوات الرئيسية لعقود مشتريات السلع الجاهزة التي ال تتجاوز قيمتها  10ماليين ريال

مشتريات السلع الجاهزة التي ال تتجاوز قيمتها  10ماليين ريال

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

 )1تخصيص نظام إلكتروني

$ $للجهة االستفادة من منصة اعتماد ،ويمكن تطوير نظام إلكتروني خاص بالجهة ليستخدم كوسيلة للتواصل مع المتنافسين
ً
مطابقا لمعايير األمن والحماية
على أن يكون

 )2دعوة المتنافسين

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

 )3استقبال العروض

$$تستقبل العروض عبر النظام اإللكتروني المخصص لذلك

 )4وجود 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

 )5المواءمة مع
الجهات المختصة

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

 )6الترسية

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

 )7أخرى

$$أي شرط آخر يضعه برنامج تحقيق الرؤية المعني

رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )أو
ﻣﻦ ﻳﻔﻮﺿﻪ(

 .6ﺗﺮﺳﻴﺔ اﻟﻌﻘﺪ

إﻋﺎدة ﻃﺮح اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أو
إﻟﻐﺎء اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ وإﺑﻼغ
اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺑﺬﻟﻚ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ
ﻟﻠﻤﺒﺎدرة

ﻻ

 .1ﺗﻄﺮح دﻋﻮة ﻋﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ*

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪﻋﻮة

ﻫﻞ ﺗﺠﺎوز
ﻋﺪد اﻟﻌﺮوض
اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ 2؟

ﻧﻌﻢ

 .3إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ
ﺗﻌﺎﻗﺒﻴﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ***

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

 .4اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺮض
اﻟﻔﺎﺋﺰ

. 2إرﺳﺎل اﻟﻌﺮوض اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ
ﻟﻠﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ ﻣﻈﺮوﻓﻴﻦ
ﻣﻨﻔﺼﻠﻴﻦ**

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

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

(***) تشــكل لجنــة أو أكثــر بقــرار مــن الوزيــر أو رئيــس الجهــاز،
عددهــا ال يقــل عــن ثالثــة مــن بينهــم المســؤول عــن

نشاط

مــن يفوضــه الوزيــر أو رئيــس الجهــاز عنــد الحاجــة ويتــم فتــح

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

المبــادرة و يــرأس اللجنــة مســؤول مكتــب تحقيــق الرؤيــة أو
الظــروف بحضــور جميــع أعضــاء اللجنــة.

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

قرار

وثيقة

عملية أخرى

البداية
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ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

ملخص بالخطوات الرئيسية للعقود التي تتطلب إبداع وابتكار

العقود التي ال تتجاوز قيمتها مليون ريال سعودي

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

5

ً
ً
عدم وجود مواصفات فنية دقيقة لألعمال الفنية التي تتطلب إبداعا وابتكارا

إن لــم تتمكــن الجهــة الحكوميــة مــن وضــع مواصفــات فنيــة دقيقــة لألعمــال الفنيــة التــي تتطلــب إبداعـ ًـا وابتـ ً
ـكارا فإنــه يجــوز لهــا طــرح تلــك األعمــال علــى
ثــاث مراحــل:

1

ً
وﻓﻘـــــﺎ
ﻣﺮﺣﻠـــــــــﺔ ﺗﺘـــــــﻢ
ً
داﺧﻠﻴﺎ
ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ

2

تأهيل
المتنافسين

أ
$

ﺗﺘﻢ اﻟﺪﻋﻮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة

ب

الكراسة والعروض
والتقييم

ﻧﺸﺮ دﻋﻮة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ

 $ﻳﺘـــﻢ ﺗﺤﺪﻳـــﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧـــﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺪﻋـــﻮة ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

أ

واﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ

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

ج

 $ﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺆﻫﻼت واﺟﺮاء اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺟﺘﻴﺎز واﻻﺳﺘﺒﻌﺎد
 $ﺗﺘـــﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸـــﺔ اﻟﻌـــﺮوض اﻷوﻟﻴـــﺔ 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 اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد
ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ

اﻟﻌﺮوض اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ

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

ب إرﺳﺎل اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺟﺎزة
واﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

اﻟﻈﺮوف

 $ﻳـــﺮأس اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴـــﺆول ﻣﻜﺘـــﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳـــﺔ أو ﻣﻦ
ﻳﻔﻮﺿﻪ اﻟﻮزﻳﺮ أو رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺎز ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻳﺘﻢ ﻓﺘﺢ اﻟﻈﺮوف ﺑﺤﻀﻮر ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ

ج

ﻧﻌﻢ

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻌﺮوض ﻣﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺎت وإرﺳﺎل
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪﻋﻮة

ﻓﺘﺢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض
اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت

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

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪﻋﻮة

 .2إرﺳﺎل اﻟﻤﺆﻫﻼت
ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة *

ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ

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

 $ﺗﻘـــﻮم ﻟﺠﻨـــﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﻔﺘـــﺢ ﻇﺮوف اﻟﻌـــﺮوض اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺮوض اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ

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

(**) بعــد إصــدار قــرار الترســية تعلــن النتائــج ويتــم تزويــد

 $ﻳﺘـــﻢ إﺷـــﻌﺎر ﺟﻤﻴـــﻊ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴـــﻴﻦ ﺑﻤﻀﻤـــﻮن اﻟﻌﺮض
اﻷﻓﻀﻞ

المتنافســين الغيــر مؤهليــن بأســباب االســتبعاد.

(***) تشــكل لجنــة أو أكثــر بقــرار مــن الوزيــر أو رئيــس الجهــاز،

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

عددهــا ال يقــل عــن ثالثــة مــن بينهــم المســؤول عــن

نشاط

مــن يفوضــه الوزيــر أو رئيــس الجهــاز عنــد الحاجــة ويتــم فتــح

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

المبــادرة و يــرأس اللجنــة مســؤول مكتــب تحقيــق الرؤيــة أو
الظــروف بحضــور جميــع أعضــاء اللجنــة.

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

إلى الفهرس

إرﺳﺎل اﻟﻌﺮوض اﻟﻔﻨﻴﺔ
اﻷوﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت

ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻬﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق

ج

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

 .3دراﺳﺔ اﻟﻌﺮوض وإﺟﺮاء
اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ
أﺳﺎس اﻻﺟﺘﻴﺎز واﻻﺳﺘﺒﻌﺎد

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت

 $ﺗﺮﻓـــﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘـــﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  20ﻣﻠﻴﻮن وﺗﺰﻳﺪ ﻣﺪة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺳـــﻨﺔ إﻟـــﻰ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒـــﺮ ﻣﻨﺼﺔ اﻋﺘﻤﺎد
ﻹﺟﺎزﺗﻬﺎ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ورود اﻟﻌﻘﺪ

$

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ
ﻟﻠﻤﺒﺎدرة

 .1ﻧﺸﺮ دﻋﻮة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ
ﻋﺒﺮ ﻣﻨﺼﺔ "إﻋﺘﻤﺎد" واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺑﻌﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

 .4إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وإﺑﻼغ
اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪﻳﻦ
ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد

 .5ﺗﻔﺼﻴﻞ دﻗﻴﻖ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺠﻬﺔ

 .6دﻋﻮة اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ
اﻟﻤﺘﺄﻫﻠﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮوض
اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت

 $ﻳﺘـــﻢ إﻋـــﺪاد ﻣﺤﻀـــﺮ ﻳﻮﺿـــﺢ إﺟـــﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ
واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺣﻴﺎل اﻟﻌﺮوض واﻟﺘﺮﺳﻴﺔ

ﺗﺸـــﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨـــﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴـــﻢ وﻓﺘـــﺢ

 $ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ – ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ  *-ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ أو
رﺋﻴـــﺲ اﻟﺠﻬـــﺎز ،ﻋﺪدﻫـــﺎ ﻻ ﻳﻘـــﻞ ﻋـــﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣـــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة

$

إﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

دﻋـــﻮة اﻟﻤﺘﺄﻫﻠﻴـــﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳـــﻢ

ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺳﻴﺔ

أ

 $ﻳﺘـــﻢ إﻋﺪاد ﻃﻠﺒـــﺎت ﺗﻘﺪﻳـــﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﻔﻨﻴـــﺔ اﻷوﻟﻴﺔ
وإرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﺄﻫﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ )(RFI

ب

ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻌﺮوض اﻟﻔﻨﻴﺔ
واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ***

اﻷوﻟﻴﺔ

الترسية
والتوقيع

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

ﺗﺤﺪﻳـــــﺪ آﻟﻴـــــــﺔ اﻻﺟﺘﻴـــــــﺎز

 $ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ اﻟﻐﻴﺮ
ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺳـــﺘﺜﻨﺎءات
ﻣـــــــــﻦ ﻧﻈــــــــــﺎم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴــــــــﺎت
واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

3

ﻫﻞ ﻫﻨﺎك
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ؟

إﻋﺪاد ﻛﺮاﺳﺔ اﻟﺸﺮوط
واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻻ

ً
وﻓﻘﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ
أﻋﻼه

مستعدون للمستقبل
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وثيقة
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إلى الفهرس

النهاية

68

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق
$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين

$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين
استرشادية
غير ملزمة
مبنية على أفضل
الممارسات

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ )اﻟﺠﻬﺔ(
ً
ﺗﻤﻬﻴﺪا
ﻳﺪﻋﻮﻛﻢ )ذﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ( ﻣﺜﺎل ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻧﺠﺎز واﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺴﺒﻖ
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 ﻻﺣﻘﺎ ،اﻟﻤﺮﺟﻮ إﺗﺒﺎع
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼﺣﻖ ذﻛﺮﻫﺎ )اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت( ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮة.

ً
اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﺟﻴﺪا ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة
اﻟﻤﺮﺟﻮ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻹﻋﻼن وﻣﻠﺤﻘﺎﺗﻪ ﺑﺤﺮص واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻪ
ُ

إن اﻟﻘﺼﻮر وﻋﺪم إﺳﺘﻴﻔﺎء وﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ او ﻗﺒﻠﻪ ﻳﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻫﻞ.
ً
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ12.
ﻳﺤﻖ ل)ذﻛﺮ اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ( ﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ أي ﺗﺴﻠﻴﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺮاه

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

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻹرﺳﺎل اﻹﺳﺘﻔﺴﺎرات

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

اﻟﺠﻬﺔ.........................................................:
اﻟﺘﺎرﻳﺦ) :ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﻠﻒ(

آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻹرﺳﺎل ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

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

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

ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻰ  Xxxx @xxxx.Gov.saﻣﻊ

إرﺳﺎل ﻧﺴﺨﺔ إﻟﻰ Xxxx
@xxxx.Gov.sa

اﻟﻤﻠﺤﻘﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ:

اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻻول :ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ.

اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻧﺒﺬه ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت

ﻣﻊ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
اﻻﺳﻢ

اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
اﻟﺠﻬﺔ

اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻻول

دﻋﻮة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ  -ﻋﻘﺪ .........

إلى الفهرس
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3.1

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق
$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين

$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ

ﻧﺒﺬه ﻋﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 2030
ﻟﻘﺪ ﺣﺒﺎ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ وﺣﻀﺎرﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ودﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة ،ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﺗﺒﻮء ﻣﻜﺎﻧﺔ رﻓﻴﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030

4

ﻧﺒﺬه ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ

5

ﻓﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﺳــﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣــﻦ أداء دورﻫــﺎ اﻟﺮﻳــﺎدي ﻛﻌﻤــﻖ وﺳﻨﺪ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ

ﻧﺒﺬه ﻋﻦ )اﻟﺠﻬﺔ(

6

أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻮرا ﻟﺮﺑﻂ اﻟﻘﺎرات اﻟﺜﻼث.

ورؤﻳــﺔ أي دوﻟــﺔ ﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺗﻨﻄﻠــﻖ ﻣــﻦ ﻣﻜﺎﻣــﻦ اﻟﻘــﻮة ﻓﻴﻬــﺎ ،وذﻟــﻚ ﻣــﺎ اﻧﺘﻬﺠﻨـﺘﻪ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻨــﺪ ﺑﻨــﺎء رؤﻳﺔ  2030م.

ﺳﺘﻜﻮن ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﺘﺎح واﻟﻤﺤﺮك ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻦ
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺤﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ وﻫﻲ :إﻗﺘﺼﺎد ﺣﻴﻮي ،إﻗﺘﺼﺎد ﻣﺰدﻫﺮ ووﻃﻦ ﻃﻤﻮح وﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎور ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ و ﺗﻨﺴﻖ ﻣﻊ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاﻓﻨﺎ وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﺰات ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ.

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

 .1ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ

 .2ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺪﻣﺔ ﺿﻴﻮف اﻟﺮﺣﻤﻦ

 .3ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻨﺪوق اﻹﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ

 .4ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
 .5ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ
 .6ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة

 .7ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ رﻳﺎدة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 .8ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
 .9ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻜﺎن

 .10ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ

 .11ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 .12ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  2030وإدراك اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ
ُأﻃﻠِ ﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ّ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ.

دﻋﻮة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ  -ﻋﻘﺪ .........

دﻋﻮة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ  -ﻋﻘﺪ .........
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين
$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

ﻧﺒﺬه ﻋﻦ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 2030

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ )اﻟﺠﻬﺔ(

أﻫﺪاﻓﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  2030وﻣﺠﺎﺑﻬﺔ
وﺣ َّﺪ َدت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ً
َ

ﺤﺪدة ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﻫﺪاف ﺑﺸﻜﻞ
ﻫﺬه
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ُﻣ َّ
ّ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﺎم ً 2020

ﺳﻨﻮي ،وﺑﻨﺎء ﺧﻄﻂ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ،ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﺮﺣﻠﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻷداء وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ واﻧﻄﻠﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻪ اﻷول ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى  24ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ

وﻳﻬﺪف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،2030
وﺳﻴﺘﻢ
واﺳﺘﻴﻌﺎب ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻌﺎم  2016م ﻫﻲ اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ،
ّ
ً
دورﻳﺎ ،واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺎدرات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻳﺘﻢ دراﺳﺘﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﻓﻖ آﻟﻴﺔ
ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ وأداﺋﻬﺎ
ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.

ً
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ رﻓﻊ وﺗﻴﺮة اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺘﻮﺟﻪ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ُّ

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،واﻟﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺸﺘﺮك،
اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎت
ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ً
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وإﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨﺎص وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﺑﺘﻜﺎر اﻟﺤﻠﻮل
وﻧﻘﻞ اﻟﺨﺒﺮات ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت
ّ

وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء

دﻋﻮة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ  -ﻋﻘﺪ .........
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين

$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

 .1ﻋﻨﻮان اﻟﻌﻘﺪ

اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻧﻲ

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

ﻧﺒﺬه ﻋﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 .2اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ

 .3ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ
ﻋﻨﻮان اﻟﻌﻘﺪ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف ﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ

ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ

وﺻﻒ ﻋﺎم ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

وﺻﻒ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ )إن وﺟﺪ(

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺪة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة ﻳﺘﻢ وﺿﻊ ﻣﺪة ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ وﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ

8

 .4ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ

8

ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻹﺗﻤﺎم اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن

8

 .5وﺻﻒ ﻋﺎم ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

8

ﻣﺜﺎل :1ﻳﻌﻤﻞ ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻧﺠﺎز واﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ

9-8

ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻵراء وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻦ

10 - 9

وﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ وﺗﺬﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت.

وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 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  :2ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ل)ﻣﺜﻼ :ﻣﻨﻄﻘﺔ او ﻣﺨﻄﻂ او ﻣﺒﻨﻰ( ،ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ

 230ﻣﺤﻮﻻ ﻓﺮﻋﻴﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض إﻟﻰ اﻧﻘﻄﺎﻋﺎت وﺧﻠﻞ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ و  /أو اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ.

ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻوﻟﻰ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺠﺬرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺨﻠﻞ اﺣﺪى اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
_ ﺗﻠﻒ اﻟﻌﺎزل اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﮑﺎﺑﻞ اﻟﻤﺮﺻﻮد أﺛﻨﺎء اﻹﻧﺸﺎء.

_ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻟﻠﻜﺎﺑﻞ او ﻋﻤﻖ دﻓﻨﻪ اوﻗﻴﺎﺳﻪ.
_ دﻓﻦ اﻟﻜﺎﺑﻼت ﺑﺪون رﻣﺎل ﻧﺎﻋﻤﺔ او ﺑﻼط.

_ ﺗﻠﻒ ﻛﺎﺑﻞ اﻟﻌﺰل اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺤﺮق واﻟﺼﺪأ.

وﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺿﻤﻦ أﻫﺪاف وﻣﺒﺎدرات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻮد
اﻟﺠﻬﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أﺧﺬ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ

دﻋﻮة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ  -ﻋﻘﺪ .........

دﻋﻮة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ  -ﻋﻘﺪ .........
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق
$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين

$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

ﻣﺜﺎل  :3ﺗﻢ إﻓﺘﺘﺎح )اﻟﻤﺮﻓﻖ(اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ) (----وﻫﻮ ﻣﺮﻛﺰ رﻳﺎﺿﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﺎﺣﺎت ﻋﺸﺒﻴﺔ و

ﻣﺜﺎل  :3ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻌﺪات واﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻟﺨﺒﺮة

ﺗﻮد اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻓﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻞ وﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻹﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻃﻮال أﻳﺎم اﻻﺳﺒﻮع.

اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﻣﺠﺮى ﺳﺒﺎﻗﺎت و اﺣﻮاض ﺳﺒﺎﺣﺔ ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻣﺆﺛﺚ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.

واﻟﺮﺧﺺ واﻟﺸﻬﺎدات واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺬوي اﻟﺨﺒﺮة ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وإدارة اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻌﻘﺪ وذﻟﻚ ﻓﻲ
• ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

 .6وﺻﻒ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ )إن وﺟﺪ(

• ﺻﻴﺎﻧﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﻣﺠﺮى اﻟﺴﺒﺎﻗﺎت.

ﻣﺜﺎل :1ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻌﺪات واﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻟﺨﺒﺮة

• ﺻﻴﺎﻧﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻻﺣﻮاض اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺎء ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻼﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ

واﻟﺮﺧﺺ واﻟﺸﻬﺎدات ﻟﺘﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻤﺎ ﻻﻳﻘﻞ ﻋﻦ  2000ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺑﺈﺗﻤﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ:

• ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﺸﺒﻴﺔ واﻹﻫﺘﻤﺎم ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮش واﻟﻤﺒﻴﺪات ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

 6.1ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت وإﻋﺪاد اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

 .6.2ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

• ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼء ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﺣﻮاض اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻻﺧﺮى

 .6.3ﺑﻨﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺼﺔ

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ.

 .6.4اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ

 .6.5ﺗﺸﻐﻴﻞ وإدارة اﻟﻤﻨﺼﺔ

ﻣﺜﺎل  :2ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻌﺪات واﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻟﺨﺒﺮة

واﻟﺮﺧﺺ واﻟﺸﻬﺎدات ﻟﺘﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻟﻠﻜﺒﻼت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻮل إﻟﻰ
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﻪ اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺼﻐﻴﺮة ،وﻟﻮﺣﺎت اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ،وﻟﻮﺣﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ.

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻜﺎﺑﻼت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺰل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب) ،ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻮاﻣﻞ دي اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻓﻲ

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

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻗﺎﻃﻊ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﻗﺎﻃﻊ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻲ وإﻗﺮان ﻗﺎﻃﻊ اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ

اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮل.

ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻔﺪ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺠﺬرﻳﺔ ﻟﺤﺪوث اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

وﻧﺴﺒﺔ ﺗﻜﺮرﻫﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻴﺎت واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﻬﺪدة ﻟﻸﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ
إن وﺟﺪ.

اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت

دﻋﻮة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ  -ﻋﻘﺪ .........
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق
$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين

$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

12-11
20-13

 .1اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

21

 1.1ﺷﻬﺎدة اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل
 1.2ﺷﻬﺎدة اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل
 1.3ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل
 1.4ﺷﻬﺎدة اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل
ً
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل
ﻣﺮﺧﺼﺎ
 1.5رﺧﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ
 1.6ﺷﻬﺎدة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﺘﻮﻃﻴﻦ اﻟﻜﻮادر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل )ﺷﻬﺎدة اﻟﺴﻌﻮدة /ﻧﻄﺎﻗﺎت(
 1.7اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪﻗﺔ ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة
ﻳﺘﻢ إرﻓﺎق ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺨﺘﻢ اﻟﻤﻘﺎول وﺗﺮﻗﻴﻤﻬﺎ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.
 2اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﻳﻤﻜﻦ إﺿﺎﻓﺔ او اﻹﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﻨﻤﺎذج ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻌﻘﺪ(
 2.1ذﻛﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎول ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺮﻓﻖ
 2.2ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ:
 2.2.1اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 2.2.2ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
 2.2.3ﻋﺪد ﻓﺮوع وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﻘﺎول
 2.2.4اﻟﻤﻮردﻳﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ  ،اﻟﺦ  ..ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻌﻘﺪ(
 2.3ذﻛﺮ ﻣﺎﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺸﺎﺑﻬﻪ ﻟﻨﻮع اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺮﻓﻖ
 2.4ذﻛﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺮﻓﻖ
 2.5ذﻛﺮ ﺧﺒﺮات اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ و اﻹداري اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺮﻓﻖ
 2.6ذﻛﺮ إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎول اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﺪ
 2.7ذﻛﺮ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻘﺎول
 2.8إرﻓﺎق ﻣﺎﻻﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺷﻬﺎدات ﺣﺴﻦ أداء

دﻋﻮة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ  -ﻋﻘﺪ .........
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين
$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ

ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎول
ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﺒﺮات  -اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﺒﺮات  -اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﺒﺮات  -اﻟﻜﺎدر اﻹداري
ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﺒﺮات  -اﻟﻜﺎدر اﻟﻔﻨﻲ
ﻧﻤﻮذج ﻣﻮارد اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻧﻤﻮذج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎول

1.1اﻟﻤﻘﺎول

13

اﺳﻢ اﻟﻤﻘﺎول )ﺷﺮﻛﺔ  /ﻣﺆﺳﺴﺔ(

رأس ﻣﺎل اﻟﻤﻘﺎول

رﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﺗﺎرﻳﺨﻪ

اﺳﻢ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺌﻮل :

اﻟﻤﻨﺼﺐ

 1.2اﻟﻌﻨﻮان :

14
16

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

اﻟﺸﺎرع

18

ص.ب

اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي

ﻫﺎﺗﻒ :

ﻓﺎﻛﺲ

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

17
18

ﺳﻨﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ:
 1.3ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﻼك  /اﻟﺸﺮﻛﺎء

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

 1.4ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻹﺳﻢ
اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
اﻟﺜﺎﺑﺖ

اﻟﻬﺎﺗﻒ

اﻟﻤﺘﻨﻘﻞ

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

دﻋﻮة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ  -ﻋﻘﺪ .........

دﻋﻮة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ  -ﻋﻘﺪ .........
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين
$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﺒﺮات  -اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

 1-1ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎاﻟﻤﻘﺎول.

 2-1اذﻛﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺎﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻨﻔﺬة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻘﺎول ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ :

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﺮﻗﻢ
1

اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع

2

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع

3

ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺸﺮوع

4

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع

5

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ

6

ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ

7

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ

8

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺘﻬﺎء

9

إﺳﻢ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع

10

أرﻗﺎم ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع

11

ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻮﺻﻒ

1

اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع

2

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع

3

ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺸﺮوع

4

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع

5

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ

ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﺒﺮات  -اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

6

ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ

7

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ

8

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺘﻬﺎء

9

إﺳﻢ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع

10

أرﻗﺎم ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع

11

ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻤﺸﺮوع اﻷول

اﻟﻮﺻﻒ

1

اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع

2

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع

3

ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺸﺮوع

4

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع

5

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ

6

ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ

7

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ

8

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺘﻬﺎء

9

إﺳﻢ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع

10

أرﻗﺎم ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع

11

ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ  :ﺗﺮﻓﻖ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺜﺎﻧﻲ

دﻋﻮة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ  -ﻋﻘﺪ .........
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق
$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين

$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﺒﺮات  -اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ

 1-1ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻘﺎول.

ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﺒﺮات  -اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺜﺎﻧﻲ

1

اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع

2

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع

3

ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺸﺮوع

4

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع

5

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ

6

ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ

1

اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع

7

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ

2

ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺸﺮوع

8

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺘﻬﺎء

3

ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺸﺮوع

9

إﺳﻢ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع

4

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع

10

أرﻗﺎم ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع

5

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺪ

11

ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع

6

ﻣﺪة اﻟﻌﻘﺪ

7

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ

8

ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺘﻬﺎء

9

إﺳﻢ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع

10

أرﻗﺎم ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع

11

ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺮوع

ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ :
 2-1اذﻛﺮ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺎﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼث ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻤﺸﺮوع اﻷول

ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﺒﺮات  -اﻟﻜﺎدر اﻹداري
 2-3وﺿﺢ ﺧﺒﺮات اﻟﻜﺎدر اﻹداري اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻘﺎول ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ :
اﻟﺮﻗﻢ

اﻻﺳﻢ

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

دﻋﻮة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ  -ﻋﻘﺪ .........

إلى الفهرس
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اﻟﺘﺨﺼﺺ  /ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺒﺮة

ﻣﺪة اﻟﺨﺒﺮة

دﻋﻮة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ  -ﻋﻘﺪ .........
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق
$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين

$$نموذج دعوة عامة لتأهيل المقاولين

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

ﻧﻤﻮذج ﻣﻮارد اﻟﺸﺮﻛﺔ

 .5ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮد أي إﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ إﻟﻰ :

اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ أو اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮة ﻟﻠﻤﻘﺎول:
اﺳﻢ اﻟﻤﻌﺪة

ﺳﻨﺔ اﻟﺼﻨﻊ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ رﻗﻢ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ

ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻷﺳﺘﺎذ/ة

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻧﺘﻬﺎء

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه )وﺿﻊ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻞ اﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ( ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺮد ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺛﻼث أﻳﺎم ﻋﻤﻞ
)ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺔ(

 .6ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﺳﻤﻲ  www.xyz.gov.saوﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔXXXXX :

 .7ﺳﻴﺘﻢ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﺑﺄﺳﺒﺎب إﺳﺘﺒﻌﺎدﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ )ﻣﺜﻼ(اﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أو
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ اﻹﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﺗﺄﻫﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﺠﻬﺔ
ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻷﺳﺘﺎذ/ة

اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ً
ﺳﺒﺒﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﺄﻫﻞ:
اﻟﺮﺟﺎء ﻗﺮاءة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت وإﺗﺒﺎﻋﻬﺎ،اﻹﺧﻼء ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻳﻌﺪ
 .1ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه )ﻣﺜﺎل( ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻴﻦ  2018 /--/ --اﻟﺴﺎﻋﻪ  8ﻣﺴﺎء.
 .2ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت وﻳﻌﺪ اﻟﻤﻘﺎول ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻞ.
 .3ﻳﺠﺐ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﻟﻲ:

)ﻣﻤﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ او ﻓﻌﻠﻲ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺔ اﻟﺠﻬﺔ /اﻟﺮﺟﺎء وﺿﻊ اﻟﻌﻨﻮان ﻫﻨﺎ(

 .4ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺒﺄة ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

دﻋﻮة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻟﻴﻦ  -ﻋﻘﺪ .........

إلى الفهرس
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق
$$نموذج لجنة تقييم طلبات تأهيل المقاولين

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

استرشادية
غير ملزمة
مبنية على أفضل
الممارسات

$$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.

ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ
ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ وﺟﻮب وﺟﻮد ﻣﻤﺜﻞ واﺣﺪ ﻟﻜﻠﻘﺴﻢ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ:
• 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 اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ أﺳﻤﺎؤﻫﻢ:
ﻣﻤﺜﻞ أو ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

ﻧﻤﻮذج ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﻤﺜﻞ أو ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺒﺎدرة

اﺳﻢ اﻟﻤﺸﺮوع..................................................:

ﻣﻤﺜﻞ أو ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺠﻬﺔ..............................................................:

راﺑﻌﺎ :آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

 .1ﻳﺠﺘﻤﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ إﺳﺘﻼم آﺧﺮ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة.

اﻟﺘﺎرﻳﺦ) :ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻤﻠﻒ(

 .2ﻳﺘﻢ 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(.
 .3ﻳﺠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻛﺘﻴﺐ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة.

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

 .5ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻠﻎ درﺟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ  ٪70أو أﻛﺜﺮ ﺳﻴﻌﺘﺒﺮون ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ دﻋﻮة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮوض
ﻟﻠﻤﺸﺮوع.
 .6ﻋﻠﻰ 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 اﻹﺳﺘﺒﻌﺎد.

ً
ﺧﺎﻣﺴﺎ :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
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

$$نموذج لجنة تقييم طلبات تأهيل المقاولين

$$نموذج لجنة تقييم طلبات تأهيل المقاولين

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

#

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﻤﻌﻴﺎر

1

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ

%20

2

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟـﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

%30

3

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ

%50

.1

 .3ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﺗﻮﺿﻊ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﺸﺮوع

 .1ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻛﻞ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮﻓﺮة وﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﻘﺼﺎن أﺣﺪ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة

م

اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻧﻌﻢ

1

ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻣﻊ ﺧﺘﻤﻬﺎ ﺑﺨﺘﻢ اﻟﻤﻮرد

2

ﺻﻮرة ﺷﻬﺎدة اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻣﻊ ﺧﺘﻤﻬﺎ ﺑﺨﺘﻢ اﻟﻤﻮرد

3

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

4

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

5

ً
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم
ﻣﺮﺧﺼﺎ
ﺻﻮرة رﺧﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل

6

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

ﻻ

أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻹﺟﺘﻴﺎز إن وﺟﺪت:

.1

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

م

اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت

1

اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ

2

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻟﻨﺴﺒﺔ

اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺲ
ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﺧﻼﺻﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺎول ﻓﻲ آﺧﺮ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات ﻣﺎﻟﻴﺔ

ً
ذاﺗﻴﺎ ﻣﻦ
ﻳﻮﺿﺢ ﻗﺪرة اﻟﻤﻘﺎول ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﺪﻣﻪ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﻣﻊ ﻗﻮة اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺠﺪﻳﺪ وأﺛﺎره ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎول.

أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﻹﺟﺘﻴﺎز إن وﺟﺪت:

إلى الفهرس
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.1

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق
$$لجنة تأهيل مسبق ( 5أعضاء)

$$نموذج لجنة تقييم طلبات تأهيل المقاولين

قرار وزاري رقم

وتاريخ / /

استرشادية
غير ملزمة

إن وزير XXX

ﺷﻌﺎر اﻟﺠﻬﺔ

بنــاء علــى الصالحيــات المخولــة لــه نظامـ ًـا وبعــد االطــاع علــى األمــر الســامي الكريــم رقــم  11503بتاريــخ 1439/2/9هـــ بالموافقــة علــى ضوابــط اســتثناء أعمــال

مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة ،وبعــد االطــاع علــى األمــر الســامي رقــم  28984بتاريــخ 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.

ﺗﻮﻗﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻹﺳﻢ

اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ

يقرر ما يلي:

اﻹﺳﻢ

أوال :تشــكيل لجنــة فــي مكتــب تحقيــق الرؤيــة تســمى بــــ “لجنــة التأهيــل” لألعمــال والمشــتريات والخدمــات الخاصــة بتنفيــذ أعمــال مبــادرات الــوزارة ضمــن رؤيــة
ً

اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ

كال مــن:
المملكــة  ،2030تتكــون مــن ً

ً
(رئيسا) أو من ينيبه.
1.1مدير مكتب تحقيق الرؤية
ً
(عضوا) أو من ينيبه.
2.2مالك المبادرة

اﻹﺳﻢ

اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ً
(عضوا).
3.3ممثل عن اإلدارة القانونية

اﻹﺳﻢ

ً
(عضوا).
4.4ممثل عن وكالة الوزارة للحسابات

اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ً
(عضوا).
5.5ممثل عن إدارة العقود والمشتريات
6.6أمين اللجنة.
ً
ثانيا :تنحصر أعمال اللجنة فيما يلي:

1.1فحص طلبات التأهيل المسبق الواردة من الجهة الطالبة ،والنظر في رفضها أو اعتمادها.
2.2نشر دعوة عامة لطلبات التأهيل المسبق  -المقبولة  -عبر الموقع اإللكتروني للوزارة وحساباتها الرسمية في مواقع التواصل االجتماعي.
3.3استقبال طلبات التأهيل المسبق.
4.4التأكد من الخبرة الفنية للمتنافسين بحسب نطاق العقد.
5.5التأكد من مؤهالت المتنافسين وخبرات كوادرهم الفنية واإلدارية.
6.6التأكد من قيمة المشاريع التي سبق للمتنافسين تنفيذها ،وحجم التزاماتهم ومالءتهم المالية خالل مدة تنفيذ العقد.
7.7تحديد الطلبات التي يجب على المتنافسين تقديمها إلثبات مؤهالتهم.
8.8اإلعالن عن نتائج التأهيل المسبق ،وتوجيه دعوة للمتنافسين الذين اجتازوا هذه المرحلة.
9.9تزويد كل متنافس استبعد بأسباب استبعاده.
ً
ثالثا :يفوض  XXXبالبت في الترسية في األعمال والمشتريات والخدمات بما ال يزيد على عشرة ماليين ريال.
رابعـ ًـا :تخصــص مكافــأة ماليــة ألعضــاء وأميــن اللجنــة علــى أال تتجــاوز مبلــغ  XXXريــال عــن كل محضــر تأهيــل ،ويكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة مقتصـ ً
ـرا علــى
مــن يوقــع علــى المحضــر.
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3.1

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

$$لجنة تأهيل مسبق ( 3أعضاء)
قرار* وزاري رقم
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$$لجنة فتح وفحص ( 5أعضاء)

وتاريخ / /

استرشادية

قرار وزاري رقم

وتاريخ / /

استرشادية
غير ملزمة

غير ملزمة

إن وزير XXX

إن وزير XXX
بنــاء علــى الصالحيــات المخولــة لــه نظامـ ًـا وبعــد االطــاع علــى األمــر الســامي الكريــم رقــم  11503بتاريــخ 1439/2/9هـــ بالموافقــة علــى ضوابــط اســتثناء

أعمــال مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة ،وبعــد االطــاع علــى األمــر الســامي رقــم  28984بتاريــخ
1438/6/23هـــ بالموافقــة علــى الضوابــط الماليــة لتنظيــم عمليــات الصــرف علــى برنامــج تشــغيل مكاتــب تحقيــق الرؤيــة ،وباعتبــار تعميــم هــذه الضوابــط

بنــاء علــى الصالحيــات المخولــة لــه نظامـ ًـا وبعــد االطــاع علــى األمــر الســامي الكريــم رقــم  11503بتاريــخ 1439/2/9هـ بالموافقــة على ضوابط اســتثناء أعمال

مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة ،وبعــد االطــاع علــى األمــر الســامي رقــم  28984بتاريــخ 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.

علــى كافــة برامــج تحقيــق الرؤيــة.

يقرر ما يلي:

يقرر ما يلي:

أوال : :تشــكيل لجنــة فــي مكتــب تحقيــق الرؤيــة تســمى بــــ «لجنــة فتــح وفحــص العــروض» لألعمــال والمشــتريات والخدمــات الخاصــة بتنفيــذ أعمــال مبــادرات
ً

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

كال مــن:
الــوزارة ضمــن رؤيــة المملكــة  ،2030تتكــون مــن ً

ً
(رئيسا) أو من ينيبه.
1.1مدير مكتب تحقيق الرؤية

ً
(رئيسا) أو من ينيبه.
1.1مدير مكتب تحقيق الرؤية

ً
(عضوا) أو من ينيبه.
2.2مالك المبادرة

ً
(عضوا) أو من ينيبه.
2.2مالك المبادرة

ً
(عضوا).
3.3ممثل عن اإلدارة القانونية

ً
(عضوا) أو من ينيبه ،وتحدد هذه المبادرة من قبل رئيس اللجنة التوجيهية.
3.3مالك مبادرة أخرى

ً
(عضوا).
4.4ممثل عن وكالة الوزارة للحسابات

4.4أمين اللجنة..

ً
(عضوا).
5.5ممثل عن إدارة العقود والمشتريات
6.6أمين اللجنة.

ً
ثانيا /تنحصر أعمال اللجنة فيما يلي:

1.1فحص طلبات التأهيل المسبق الواردة من الجهة الطالبة ،والنظر في رفضها أو اعتمادها.

ً
ثانيا /تنحصر أعمال اللجنة فيما يلي:

2.2نشر دعوة عامة لطلبات التأهيل المسبق  -المقبولة  -عبر الموقع اإللكتروني للوزارة وحساباتها الرسمية في مواقع التواصل االجتماعي.

1.1فتح الظروف ودراسة العروض وتحليلها وتقويمها.

3.3استقبال طلبات التأهيل المسبق.

ً
وفقا لكراسة الشروط والمواصفات.
2.2استبعاد العروض الغير مطابقة للمواصفات الفنية ونطاق العمل

4.4التأكد من الخبرة الفنية للمتنافسين في األعمال بحسب نطاق العقد.

ً
فنيا.
3.3فتح العرض المالي للعروض المقبولة

5.5التأكد من مؤهالت المتنافسين وخبرات كوادرهم الفنية واإلدارية.

بناء على الكلفة الكلية للعقد والمنافع المتحققة منه.
4.4ترتيب العروض ً

6.6التأكد من قيمة المشاريع التي سبق للمتنافسين تنفيذها ،وحجم التزاماتهم ومالءتهم المالية خالل مدة تنفيذ العقد.

ً
وفقا للمعايير والمواصفات والكفاءة.
5.5اختيار العرض الفائز

7.7تحديد الطلبات التي يجب على المتنافسين تقديمها إلثبات مؤهالتهم.

6.6إعداد محضر يتضمن التوصية بالعرض المناسب ،وعرضه على صاحب الصالحية ألخذ الموافقة.

8.8اإلعالن عن نتائج التأهيل المسبق ،وتوجيه دعوة للمتنافسين الذين اجتازوا هذه المرحلة.

7.7إرسال خطاب اعتماد الترسية إلى مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية إلكمال بقية إجراءات الترسية والتعاقد.

9.9تزويد كل متنافس استبعد بأسباب استبعاده.

8.8يحق للجنة في تقديم توصياتها االستعانة بتقرير فنيين متخصصين.

ً
ثالثا /يفوض  XXXبالبت في الترسية في األعمال والمشتريات والخدمات بما ال يزيد على عشرة ماليين ريال.

ً
ثالثا /يفوض  XXXبالبت في الترسية في األعمال والمشتريات والخدمات بما ال يزيد على عشرة ماليين ريال.

رابعـ ًـا /تخصــص مكافــأة ماليــة ألعضــاء وأميــن اللجنــة علــى أال تتجــاوز مبلــغ  XXXريــال عــن كل محضــر تأهيــل ،ويكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة مقتصـ ً
ـرا

رابعـ ًـا /تخصــص مكافــأة ماليــة ألعضــاء وأميــن اللجنــة علــى أال تتجــاوز مبلــغ  XXXريــال عــن كل محضــر فتــح أو فحــص ،ويكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة

علــى مــن يوقــع علــى المحضــر.

إلى الفهرس
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3.1

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

3.2

ضوابط وإجراءات التعاقد على المبادرات

نماذج جاهزة يمكن استخدامها في عمليات التعاقد والتأهيل المسبق

 - 3.2.1آلية الصرف لمرحلة التخطيط لبرامج تحقيق الرؤية
$$إرشادات الصرف لمرحلة التخطيط

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

ضوابط وإجراءات الصرف والتعاقد على تخطيط وتشغيل مكاتب تحقيق الرؤية

مرحلــة التخطيــط هــي المرحلــة التــي تســبق اعتمــاد الخطــط التنفيذيــة لبرامــج تحقيــق الرؤيــة ،وخــال هــذه المرحلــة يجــوز للجهــة المســتفيدة إجــراء عمليــات

وتاريخ / /

استرشادية
غير ملزمة

إن وزير XXX
بنــاء علــى الصالحيــات المخولــة لــه نظامـ ًـا وبعــد االطــاع علــى األمــر الســامي الكريــم رقــم  11503بتاريــخ 1439/2/9هـ بالموافقــة على ضوابط اســتثناء أعمال

مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة ،وبعــد االطــاع علــى األمــر الســامي رقــم  28984بتاريــخ 1438/6/23هـــ

بالموافقــة علــى الضوابــط الماليــة لتنظيــم عمليــات الصــرف علــى برنامــج تشــغيل مكاتــب تحقيــق الرؤيــة ،وباعتبــار تعميــم هــذه الضوابــط علــى كافــة برامــج

الشــراء والتعاقــد – فــي حــدود الميزانيــات المعتمــدة – باســتثنائها مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة حســب األمــر الســامي رقــم  50900بتاريــخ
1438/11/5هـ.

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

1

تحقيــق الرؤيــة.

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

2

إرسال خطاب
إلى وكالة الوزارة
لشؤون الميزانية
والتنظيم

3

اإليداع

ً
(رئيسا) أو من ينيبه.
1.1مدير مكتب تحقيق الرؤية
ً
(عضوا) أو من ينيبه.
2.2مالك المبادرة

ً
(عضوا) أو من ينيبه ،وتحدد هذه المبادرة من قبل رئيس اللجنة التوجيهية.
3.3مالك مبادرة أخرى
4.4أمين اللجنة.

فتح حساب بنكي
باسم البرنامج

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

$ $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

 - 3.2.2إجراءات الصرف لتشغيل مكاتب تحقيق الرؤية ()VRO

ً
ثانيا /تنحصر أعمال اللجنة فيما يلي:

$$عناصر وإجراءات الصرف لبند تشغيل مكتب تحقيق الرؤية

1.1فتح الظروف ودراسة العروض وتحليلها وتقويمها.

يتــم الصــرف علــى بنــد تشــغيل مكتــب تحقيــق الرؤيــة (البنــد الخــاص) وفقـ ًـا للضوابــط الــواردة بتعميــم وزارة الماليــة رقــم  5960بتاريــخ  1438/7/29هـــ ،ويتــم

ـتمال علــى جميــع البيانــات والمســتندات
رفــع تقريــر شــهري مفصــل ودقيــق إلــى اللجنــة الماليــة بالديــوان الملكــي عــن جميــع مــا تــم صرفــه مــن البنــد مشـ ً

ً
وفقا لكراسة الشروط والمواصفات.
2.2استبعاد العروض الغير مطابقة للمواصفات الفنية ونطاق العمل

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

ً
فنيا.
3.3فتح العرض المالي للعروض المقبولة

عناصر الصرف من الميزانية التشغيلية لمكاتب تحقيق الرؤية:

بناء على الكلفة الكلية للعقد والمنافع المتحققة منه.
4.4ترتيب العروض ً
ً
وفقا للمعايير والمواصفات والكفاءة.
5.5اختيار العرض الفائز

$ $مكافآت وحوافز أعضاء المكتب وفريــق العمـــــــــل من الموظفين الرسميين

$ $نفق ــات تأمي ــن احتياج ــات اإلدارات المعني ــة م ــن األجه ــزة والمس ــتلزمات

7.7إرسال خطاب اعتماد الترسية إلى مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية إلكمال بقية إجراءات الترسية والتعاقد.

$ $مكافــآت الخبــراء غيــر المفرغيــن وهــم الذيــن يتــم االســتعانة بهــم فــي أداء مهــام

$ $مصاريـــف التنقـــات واالنتدابـــات والتأميـــن الطبـــي لموظفـــي المكتـــب

8.8يحق للجنة في تقديم توصياتها االستعانة بتقرير فنيين متخصصين. .

$ $مكاف ــآت الخب ــراء المفرغي ــن وه ــم الذي ــن يت ــم االس ــتعانة به ــم ف ــي أداء مهم ــة

6.6إعداد محضر يتضمن التوصية بالعرض المناسب ،وعرضه على صاحب الصالحية ألخذ الموافقة.

والمتعاقدين

محــددة ومؤقتــة فــي مجــال العمــل مــن داخــل المملكــة أو خارجهــا

معينـــة لفتـــرة متصلـــة ســـتة أشـــهر أو أكثـــر مـــن داخـــل المملكـــة أو خارجهـــا

ً
ثالثا /يفوض  XXXبالبت في الترسية في األعمال والمشتريات والخدمات بما ال يزيد على عشرة ماليين ريال.

ويشـــمل نفقـــات الســـكن ووســـائل النقـــل

واألدوات المكتبي ــة الالزم ــة لتنفي ــذ المب ــادرات

والمتعاقديــن وتكاليــف تدريــب موظفــي مكتــب تحقيــق الرؤيــة ومكافــآت

العمل اإلضافـــي

$ $النفقـــات والمســـتلزمات والتكاليـــف الالزمـــة إلقامـــة ورش العمـــل
واالجتماعـــات

رابعـ ًـا /تخصــص مكافــأة ماليــة ألعضــاء وأميــن اللجنــة علــى أال تتجــاوز مبلــغ  XXXريــال عــن كل محضــر فتــح أو فحــص ،ويكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة
مقتصـ ً
ـرا علــى مــن يوقــع علــى المحاضــر أو علــى التقريــر الفنــي.

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل
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3.2

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

1

فتح حساب

2

الصرف من الحساب

3

شروط الصرف

4

إجراء الصرف

5

تدوير الرصيد

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

6

شروط صرف الحوافز

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

الحساب الرئيسي لغرض تنظيم ومتابعة الصرف لمكاتب تحقيق الرؤية

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

ً
وفقا لالحتياج الفعلي وبناء على المستندات األصلية
$ $يكون الصرف

ً
راﺑﻌﺎ

$ $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
ً
وفقا للتعليمات المالية للميزانية والحسابات
للصرف لقيدها لدى الجهة

أﻧﺠﺰ
وﺗﺎﺑﻊ أداءك

إلى الفهرس

إلى الفهرس
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آليات متابعة األداء

 4.1.1اإلعداد األولي
تتكون متابعة األداء من  5خطوات رئيسية

$$بطاقة اإلجراء

وصف اإلجراء

$ $تحديــد أنــواع البيانــات الرئيســية التــي يجــب رصدهــا
ومراجعتهــا والتحقــق منهــا بشــكل دوري
$ $تحديد مؤشرات األداء الرئيسية وتفصيلها

مالك اإلجراء

$ $تطويــر إجــراءات جمــع البيانــات والتحقــق مــن صحتهــا
وإعــداد التقاريــر

$ $جمــــــع البيــــــانات مــن المصاــــدر
المعنيــة والتحقــق منهــا ،وإصــدار
التقاريــر األوليــة للمراجعــة

$ $تحديــد األدوار والمســؤوليات ألصحــاب المصلحــة
الرئيســيين

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 البرنامج
$ $وثيقة الرؤية المعتمدة

المدخالت

$ $األهداف االستراتيجية للمستوى 3
$ $مؤشرات األداء الرئيسية واألهداف
للمستوى  1والمستوى 2

$ $بطاقات مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج

المخرجات

2

1

اﻹﻋﺪاد اﻷوﻟﻲ

$ $نموذج بطاقة مؤشرات األداء الرئيسية

$ $اللجنة االستراتيجية

ﺟﻤﻊ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ

أصحاب المصلحة

$ $مكتب اإلدارة االستراتيجية
$ $لجنة البرنامج
$ $مركز أداء

النماذج ذات
الصلة

$ $الجهات الداعمة المعنية

3

$ $متـــــــابعة وإدارة اإلجـــــــــراءات
التصحــيحـيـــة النـــــــــاتجة عــــــن
اجتمــــــــاعات مراجعــــــة األداء

اﻹﺟﺮاءات

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

إﻋﺪاد

اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
$$المبادئ التوجيهية الرئيسية

5

ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻷداء

4

$ $إعــداد تقاريــر دوريــة وجمــع
المدخــات مــن أصحــاب
المصلحــة المعنييــن

مسؤوال خالل مرحلة اإلعداد األولي عن تحديد وتفصيل مجموعة مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج ،حيث يتولى
1.1يكون مكتب البرنامج
ً
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

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

$ $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 والمدخــات 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

 2.2يقدم مركز أداء الدعم والمشورة لتطوير مؤشرات األداء الرئيسية خالل مرحلة اإلعداد األولي ،من خالل المراجعة الفنية لبطاقات المؤشرات قبل

إلى الفهرس
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رفعها للجنة البرنامج للموافقة ،كما يتولى مسؤولية ترميز مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج

آليات متابعة األداء

 4.1.1اإلعداد األولي

 3.3سيتم تحديد ما يعادل مؤشر واحد إلى ثالثة مؤشرات أداء رئيسية لكل هدف ،حيث ينبغي أن يستوفي كل مؤشر من مؤشرات األداء الرئيسية المحددة
بواسطة مكتب البرنامج معايير منهجية « »CREAMالخمسة:

$$خارطة اإلجراء

ً
واضحا لما ينوي قياسه
وصفا
$ $واضح ( : )Clearدقيق وموجز وشامل ،ويقدم
ً
$ $مالئم ( : )Relevantيتماشى مع الخطط واألولويات االستراتيجية ويعتبر ضروري لفهم اإلنجاز في تحقيق األهداف
ً
عبئا من حيث التكلفة والجهود
$ $اقتصادي ( : )Economicال يشكل
ٍ
كاف لتقييم األداء في تحقيق األهداف
$ $كافي ( : )Adequateقادر على توفير أساس
$ $قابل للقياس ( : )Measurableقابل للقياس الكمي ويمكن التحقق من صحته بشكل موضوعي

4.4يجب على مكاتب البرامج االلتزام بالنموذج المعتمد من قبل مركز أداء لتفصيل بطاقات مؤشرات أداء البرنامج ،والتي تتضمن التالي:

ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ
اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻤﺆﺷﺮات
اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻟﺪﻋﻢ

ﻧﻌﻢ
ﻣﻼﺣﻈﺎت؟

ﻻ

$ $اسم ووصف وترميز مؤشر األداء الرئيسي
$ $ربط مؤشر األداء الرئيسي باألهداف االستراتيجية
$ $اسم ووصف وترميز الهدف االستراتيجي المرتبط

اﻗﺘﺮاح ﻣﺴﻮدة

$ $الجهة والشخص المالك لمؤشر األداء الرئيسي

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

$ $فترة ومعادلة ووحدات القياس

ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

$ $المستهدفات

اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺑﺎﻟﻤﻮاﺋﻤﺔ ﻣﻊ

$ $قيمة وتاريخ خط األساس

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء

$ $مصادر البيانات

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ

ﻋﻘﺪ ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻊ

دراﺳﺔ واﺧﺘﺒﺎر

ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺆﺷﺮات

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﺘﻮاﻓﻖ
ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ

ﻗﺎﺋﻤﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

واﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ

إﻋﺪاد

ﺑﻄﺎﻗﺎت

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة

ﻣﺆﺷﺮات
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﺪاﻋﻤﺔ

1و2

$ $تكرار القياس

اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﻣﻊ

ﻣﻼﺣﻈﺎت

وﻣﺮﻛﺰ أداء

اﻷداء

اﺳﺘﻼم وﻋﻜﺲ

واﻟﺠﻬﺎت

ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
وﻣﺮﻛﺰ أداء
واﻟﺠﻬﺎت

أ

اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑﻄﺎﻗﺎت

1

ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء

$ $القيم المرجعية

5.5تتولــى لجنــة البرنامــج مســؤولية مراجعــة المؤشــرات والمســتهدفات الخاصــة بالبرنامــج والموافقــة عليهــا قبــل مشــاركتها مــع اللجنــة االســتراتيجية
لالعتمــاد النهائــي.
ﻣﺮﻛﺰ أداء

اﻟﺤﻀﻮر ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ

اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺪاﻋﻤﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

اﻟﺤﻀﻮر ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺪﺧﻼت
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ

 .1يراجــع 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
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آليات متابعة األداء

 4.1.1اإلعداد األولي
$$نموذج بطاقة مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج

$$خارطة اإلجراء

هدف الرؤية  2030المرتبط
الرئيسي

معلومات عامة عن المؤشر

رﻓﻊ

ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

أ

ﺑﻄﺎﻗﺎت
ﻣﺆﺷﺮات
اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

ب

ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺑﻄﺎﻗﺎت
ﻣﺆﺷﺮات
اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﺿﻮء
اﻟﻤﺪﺧﻼت
اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﺆﺷﺮات
اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻊ
ﻣﻜﺘﺐ
اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺟﻤﻊ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ

ﺗﺤﺪﻳﺚ
ﻟﻮﺣﺔ
ﻣﺆﺷﺮات
اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

هدف المستوى الرابع
رمز الهدف Obj code /

)Objective (Level 4

وصف الهدف

Obj Description
مؤشر األداء
رمز المؤشر KPI code /

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إدراج اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات
اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻓﻲ أﺟﻨﺪة
اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻻ

KPI Name

وصف المؤشر

إﺷﻌﺎر ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
وﻣﺮﻛﺰ أداء

KPI Description

قياس المؤشر ومصدر البيانات

ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

قيمة خط األساس

فترة قياس المؤشر

تكرار القياس

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮات
اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
وﺿﻤﺎن اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ
ﻣﺮﻛﺰ أداء

اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺮاﺟﻌﺔ
ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﻣﻮاﻓﻘﺔ؟

2025

2020

المستهدف

Frequency

الثاني
الثالث
الرابع

وحدة القياس

السنوي

Units
معادلة المؤشر
Equation

ﻣﺤﺎﺿﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

مصدر البيانات
Data Source
اسم مالك المؤشر /المنصب

اسم الجهة المالكة للمؤشر
القيمة

الدولة

Country

سنة القياس

مصدر البيانات
للقيمة المرجعية

Benchmark
Data Source

أسباب اختيار الدولة أو عدم
انطباق المقارنة المرجعية

قيمة مرجعية إقليمية

ﻧﻌﻢ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮات
اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
وﺿﻤﺎن اﻟﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺟﻪ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ

اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إلى الفهرس

2030

األول

قطبية القياس

ﻧﻌﻢ

الربع /السنة

2018

2019

سنة قياس خط األساس

قيمة مرجعية دولية
رقمها

ﻣﺤﺎﺿﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

مستعدون للمستقبل

ﻣﻮاﻓﻘﺔ؟

ﻻ

ب

رؤية المملكة 2030

المبادرات المرتبطة

رؤية المملكة 2030

وزنها

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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4.1

آليات متابعة األداء

 - 4.1.2جمع البيانات والتحقق من صحتها

 4.1.1اإلعداد األولي
$$نموذج بطاقة مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج
م

المهام المطلوبة

2

القيم المرجعية

1

$ $بطاقة اإلجراء

يتم إضافة المالحظات من قبل فريق أداء

المستهدفات

3

أخرى

4

معادلة المؤشر

5

دورية القياس

6

وحدة القياس

7

مصدر البيانات

م

المهام المطلوبة

1

المستهدفات

2

القيم المرجعية

3

أخرى

4

معادلة المؤشر

5

دورية القياس

6

وحدة القياس

7

مصدر البيانات

م

الوثائق الداعمة المستلمة

وصف اإلجراء
مالك 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

$ $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)
$ $بطاقات مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج

يتم إضافة المهام المطلوبة من قبل فريق أداء

تاريخ التوصية

المسؤول من
فريق العمل

تاريخ إغالق
التوصية

المتابع

المدخالت

$ $بطاقات المبادرات

المخرجات

$ $نتائج مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج بعد
التحقق من صحتها
$ $نتائج المعالم والمخرجات الرئيسية لمبادرات
البرنامج بعد التحقق من صحتها

$ $مكاتب تحقيق الرؤية أو ما يعادلها بالجهات التنفيذية
$ $مركز أداء

أصحاب المصلحة

$ $الجهات ذات العالقة بما في ذلك على سبيل
$ $المثال؛ وزارة االقتصاد والتخطيط ،والهيئة العامة

النماذج ذات
الصلة

ال ينطبق

$ $لإلحصاء ،والجهات البحثية ،والجامعات

يتم كتابة اسم الوثائق الداعمة المرفقة لقيمة مؤشر األداء
والقيم المرجعية هنا من قبل ممثلي البرامج

تاريخ االستالم

المسؤول من
فريق العمل

تاريخ اعتماد
المستندات

المتابع

$$المبادئ التوجيهية الرئيسية

 1.1يتم جمع البيانات والتحقق من صحتها على النحو التالي:

1
2
3
4
5

م

آليات متابعة األداء

يستخدم من قبل فريق عمل البرنامج
للرد على مالحظات فريق أداء

رد فريق العمل

تاريخ الرد

المسؤول من
فريق العمل

المتابع

تاريخ استالم الرد

1
2
3

نوع البيانات

احتساب النتائج الفعلية وتوفير البيانات

جمع البيانات والتحقق منها

مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج -
مشتركة على مستوى البرنامج¹

مكتب البرنامج ليتم مشاركتها مع مركز أداء

مركز أداء

مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج  -يتم
تعيينها بشكل مباشر للجهات

مكاتب تحقيق الرؤية في الجهات التنفيذية ليتم مشاركتها مع مركز أداء

مركز أداء

المخرجات والمعالم الرئيسية
للمبادرات

مكاتب تحقيق الرؤية في الجهات التنفيذية ليتم مشاركتها مع مركز أداء

مركز أداء

ـؤوال عــن احتســاب القيــم الفعليــة لمؤشــرات األداء الرئيســية المشــتركة علــى مســتوى البرنامــج وذلــك بجمــع بيانــات األداء مــن الجهــات
2.2يكــون مكتــب البرنامــج مسـ ً
التنفيذيــة المســاهمة فــي المؤشــر ،بينمــا يتــم احتســاب قيــم مؤشــرات البرنامــج التــي يتــم تعيينهــا للجهــات بشــكل مباشــر مــن قبــل الجهــات التنفيذيــة

4
5
6

3.3يحصر مكتب البرنامج بيانات جميع مؤشرات أداء البرنامج لمشاركتها مع مركز أداء للتحقق من صحتها

7

				

4.4يجب أن تكون البيانات شاملة ودقيقة ومتسقة وموثوقة ومحدثة ،كما يجب رفعها لمركز أداء مرفقة بكافة الوثائق التي تثبت دقة البيانات

نموذج  - PM01نموذج بطاقة مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج

 5.5يقــوم مركــز أداء فــور االنتهــاء مــن عمليــة التحقــق مــن صحــة البيانــات بتحديــث لوحــة األداء الخاصــة بــكل برنامــج ومشــاركتها مــع مكتــب البرنامــج للبــدء بإعــداد
تقاريــر األداء.

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

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

 .1المؤشرات التي تم تحديد مكتب البرنامج كالجهة المالكة لها

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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4.1

آليات متابعة األداء

6.6يمكن تطبيق القائمة المرجعية التالية الخاصة بالتحقق من جودة كل عنصر من عناصر البيانات التي يتم جمعها:

هل البيانات..

في حال ظهور الشك يتم...

نهج التحقق

1

حديثة
وذات صلة؟

التحقق مما إذا كانت البيانات المسجلة
هي األحدث ومن ارتباطها بمتطلبات
قياس مؤشرات األداء الرئيسية

2

متسقة؟

إجراء اختبار لمصادر البيانات واتساق
المعلومات مع مختلف أصحاب العالقة

3

دقيقة
وموثوقة؟

تتبع البيانات لضمان أن يكون مصدر
البيانات ومنهجيات الحصول عليها موثوقة
وأن تكون الوثائق الداعمة متاحة

4

شاملة؟

التحقق من أن البيانات مكتملة وشاملة
لمتطلبات قياس مؤشرات األداء الرئيسية
ونموذج جمع البيانات ونطاق تقرير األداء

إرشادي

غير ملزم

آليات متابعة األداء

 - 4.1.3إعداد التقارير
$$سيتم إعداد التقارير السنوية وربع السنوية بحسب المستويات التالية:

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

$ $التحقق من االفتراضات األساسية لحسابات البيانات

اﻟﺮؤﻳﺔ

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

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
رﺑﻌﻴﺎ
ًّ - 2030

ﺗﻘﺮﻳﺮ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ
- 2030

اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ

$ $ضمان التوافق واالتساق مع مركز أداء والجهات ذات الصلة

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ رﺑﻊ
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

ﻣﺴﺘﻮى ﺑﺮاﻣﺞ

$ $االجتماع بمالك مؤشر األداء الرئيسي للتحقق من البيانات

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

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

$ $تشكيل فريق للبحث عن البيانات اإلضافية الداعمة والتحقق منها

(من خالل قواعد البيانات ،وأصحاب المصلحة )...بعد الحصول على

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻬﺎت

الموافقات المطلوبة

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺮﺑﻊ
ﺳﻨﻮي ﻟﻠﺠﻬﺔ

$$خارطة اإلجراء

اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
واﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات

ﺗﻢ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻊ
ﺑﻴﺎﻧﺎت أداء اﻟﻤﺒﺎدرات واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﻲ دﻟﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰ أداء ﻹدارة أداء
اﻟﻤﺒﺎدرات

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت واﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺒــــــــــﺎدرات وﻣﺆﺷـــــــﺮات
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣـــﺞ اﻟﻤﻌﻨﻴـــﺔ ﺑﺸـــﻜﻞ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺠﻬﺎت

ﻣﺮﻛﺰ أداء

$$نظرة عامة حول التقارير الدورية الرئيسية

التقرير

$ $مؤشرات االقتصاد الكلي

ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻟﻮﺣﺔ
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ وﻓﺤﺺ ﺟﻮدﺗﻬﺎ

المحتوى

$ $مؤشرات األداء الرئيسية للمستوى 1
والمستوى 2

$ $مرئيات المواطنين والعامة حول الرؤية
)Sentiment Analysis( $ $

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

إﺑﻼغ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻹﺻﺪار اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
2
ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺟﻬﺎت أﺧﺮى

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺣﺴﺎب اﻟﻘﻴﻢ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ /
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

تقرير رؤية
المملكة 2030

$ $مؤشرات األداء الرئيسية لبرامج تحقيق الرؤية

المسؤولية
(اإلعداد)

$ $مكتب اإلدارة
االستراتيجية

المستلِ م
$ $مجلس الشؤون
االقتصادية
والتنمية /اللجنة
االستراتيجية

المنصات ذات الصلة

اجتماع
المراجعة

(قيد التطوير)

$ $اجتماع اللجنة
االستراتيجية

$ $اجتماع مجلس
الشؤون
االقتصادية
والتنمية

$ $الميزانيات واستخدامها

$ $المخاطر على مستوى الرؤية

$ $اإلنجازات الرئيسية

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ

1

اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

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

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس

-المنصة الرقمية

للرؤية لدى مكتب

اإلدارة االستراتيجية

 منصة اعتماد-منصة أداء
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4.1

آليات متابعة األداء

التقرير

المحتوى
$ $مؤشرات االقتصاد الكلي

$ $مؤشرات األداء الرئيسية للمستوى 1
والمستوى 2

(اإلعداد)

$ $مكتب اإلدارة
االستراتيجية

$ $مرئيات المواطنين والعامة حول الرؤية

تقرير برامج
تحقيق رؤية
المملكة 2030

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

4.1
المسؤولية

المستلِ م
$ $مجلس الشؤون
االقتصادية
والتنمية  /اللجنة
االستراتيجية

)Sentiment Analysis( $ $

$ $مؤشرات األداء الرئيسية لبرامج تحقيق الرؤية

اجتماع
المراجعة
$ $اجتماع اللجنة
االستراتيجية

$ $اجتماع مجلس
الشؤون
االقتصادية
والتنمية

المنصات ذات الصلة
(قيد التطوير)

 -المنصة الرقمية

للرؤية لدى مكتب

اإلدارة االستراتيجية

-منصة اعتماد

آليات متابعة األداء

 - 4.1.3إعداد التقارير
$$الجدول الزمني المقترح إلعداد التقارير  -عالي المستوى

التقرير

يناير

فبراير

مارس

مايو

أبريل

يونيو

أغسطس

يوليو

تقرير رؤية
المملكة 2030

-منصة أداء

$ $الميزانيات واستخدامها

$ $المخاطر على مستوى الرؤية
$ $اإلنجازات الرئيسية

$ $مؤشرات االقتصاد الكلي

$ $مؤشرات األداء الرئيسية لبرامج تحقيق الرؤية
$ $الميزانيات واستخدامها

$ $مكتب البرنامج
بموافقة رئيس
البرنامج

$ $اللجنة
االستراتيجية/
لجنة البرنامج

$ $المخاطر على مستوى الرؤية

$ $االجتماع ربع
السنوي للجنة
برنامج تحقيق
الرؤية

$ $اإلنجازات الرئيسية

 $ $منصة أداء

تقرير برامج
تحقيق رؤية
المملكة 2030

 $ $المنصة الرقمية

للرؤية لدى مكتب

اإلدارة االستراتيجية

 $ $منصة اعتماد

التقرير ربع
السنوي
لبرنامج تحقيق
الرؤية

التقرير ربع
السنوي
لبرنامج تحقيق
الرؤية

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

مراجعة لجنة البرنامج

مراجعة لجنة البرنامج

$ $نتائج مؤشرات األداء الرئيسية على مستوى
الجهة

$ $مركز أداء

$ $األداء المحرز في مخرجات المبادرات

$ $معالي الوزير/
رئيس الجهة

$ $اجتماعات
المراجعة ربع
السنوية للجهات

 $ $منصة اعتماد

التقرير ربع
السنوي للجهة

$ $مالحظات األداء

مراجعة لجنة البرنامج

للربع األول

للربع الرابع

$ $منصة أداء

$ $األداء المحرز في المعالم الرئيسية

التقرير ربع
السنوي للجهة

111

مراجعة الربع الرابع

مراجعة الربع األول

للربع الثاني

مراجعة الربع الثاني

$ $جودة البيانات :امتثال وتوثيق المؤشرات
وتوثيق المبادرات
$ $التحديات والتوصيات

$ $التكلفة اإلجمالية المذكورة في خطة التنفيذ
$ $السقف المعتمد للبرنامج

$ $التكلفة اإلجمالية التي تم طلبها من قبل
البرنامج

$ $مكتب البرنامج
بموافقة رئيس
البرنامج

تقرير ميزانية
برنامج
تحقيق الرؤية

$ $فريق العمل
الدائم

$ $التكلفة اإلجمالية الموافق على تمويلها
$ $السيولة المعتمدة

تقرير ميزانية
برنامج تحقيق
الرؤية

$ $تفاصيل قيمة العقود التي تم إبرامها

مراجعة على مستوى الجهة

$ $تفاصيل المنصرف الفعلي (بناء على
مدخالت فريق العمل الدائم ووزارة المالية)

مراجعة لجنة البرنامج

$ $مناقالت التكاليف واالعتمادات

إصدار التقرير النهائي

اجتمــاع مراجعــة واحــد ألحــد البرامــج ضمــن
كل اجتمـــاع للجنـــة االســـتراتيجية وبمعـــدل
اجتماعي ــن س ـ ً
ـنويا ل ــكل برنام ــج¹

داخليا بشكل شهري على األقل من قبل لجنة البرنامج
 يتعين على لجنة البرنامج المتابعة بشكل مستمر على التقدم في مبادرات البرنامج ،ويوصى بمراجعة مبادرات البرنامجًّ
 يتعين على لجنة البرنامج االجتماع بشكل ربعي لمراجعة التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية واتخاذ القرارات الالزمة -1سيتم التحضير للمراجعات االستراتيجية باتباع اإلجراءات الموضحة ضمن «إجراء مراجعة األداء»

سيقوم مكتب اإلدارة االستراتيجية بتعميم جدول ربع سنوي للمراجعات االستراتيجية للبرامج

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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4.1

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

4.1

آليات متابعة األداء

 - 4.1.3إعداد التقارير

 - 4.1.3إعداد التقارير  -التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية

ّ
$$الجدول الزمني المفصل المقترح إلعداد التقارير ربع السنوية للبرنامج

$$بطاقة اإلجراء

الشهر (نهاية الربع )2 +

الشهر (نهاية الربع )1+

النشاط

المسؤولية

رفع بيانات مؤشرات األداء الرئيسية
المملوكة للجهة والمبادرات والمعالم
بالتنسيق مع مالك المبادرات
ومشاركتها مع مركز أداء

مكتب

تحقيق الرؤية

مكتب البرنامج

التحقق من بيانات مؤشرات األداء
الرئيسية للبرنامج ومناقشتها مع
مكتب البرنامج وكافة الجهات
المعنية

مركز أداء

تحديث التقرير بناء على مالحظات
مكتب اإلدارة االستراتيجية

مكتب البرنامج

مكتب البرنامج
$ $التقدم في تحقيق مؤشرات البرنامج

$ $التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية

$ $األداء المحرز في تنفيذ المبادرات

مشاركة البيانات مع
مركز أداء

مشاركة البيانات مع مركز أداء

$ $حجم المساهمة في مؤشرات االقتصاد الكلي

المخرجات

$ $الميزانيات واستخدامها
$ $مخاطر البرنامج
$ $طلبات الدعم

االنتهاء من التحقق من
نتائج المخرجات والمعالم
الرئيسية للمبادرات

$ $اللجنة االستراتيجية

أصحاب المصلحة

$ $لجنة البرنامج
$ $مكتب اإلدارة االستراتيجية

النماذج ذات
الصلة

$ $مركز أداء

$ $نموذج تقرير األداء ربع السنوي

$ $فريق العمل الدائم

االنتهاء من التحقق من
نتائج مؤشرات البرنامج

إعداد التقرير

$$المبادئ التوجيهية الرئيسية

مشاركة التقرير
مع مكتب اإلدارة
االستراتيجية
استالم
مالحظات
مكتب اإلدارة
االستراتيجية

مكتب اإلدارة
االستراتيجية

مكتب البرنامج

المراجعة النهائية للتقرير ربع
السنوي للبرنامج ضمن اجتماع
مراجعة األداء للبرنامج
تحديث التقرير السنوي للبرنامج
ومشاركة النسخة النهائية المعتمدة
من قبل رئيس البرنامج مع مكتب
اإلدارة االستراتيجية

مكتب البرنامج

الدائــم مــن خــال إعــداد مكونــات التقريــر التاليــة:
مكونات التقرير

التقدم في تحقيق
مؤشرات البرنامج

األداء المحرز في تنفيذ
المبادرات
اجتماع
لجنة
البرنامج
1
للمراجعة
مشاركة التقرير
المعتمد من رئيس
البرنامج

حجم المساهمة في
مؤشرات االقتصاد
الكلي*

الميزانيات واستخدامها

يتم مشاركة الجدول الفعلي والتواريخ من قبل مركز أداء

إلى الفهرس

«أهداف البرنامج» ،وتقدم المبادرات واستخدام الميزانية

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

لجنة البرنامج

 .1ربع سنوي

مالك اإلجراء

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

$ $أبرز اإلنجازات للبرنامج في الربع الحالي

مركز أداء

مناقشة مسودة التقرير بما يشمل
نتائج مؤشرات المبادرات والبرنامج
مع مكتب البرنامج

األسبوع 2

األسبوع 3

األسبوع 4

األسبوع 1

األسبوع 2

وصف اإلجراء

المدخالت

التحقق من بيانات المخرجات
والتقدم المحرز في تحقيق المعالم
للمبادرات بالتنسيق مع الجهات
التنفيذية وكافة الجهات المعنية

إعداد التقرير ربع السنوي للبرنامج

الشهر الثاني بعد نهاية الربع

الشهر األول بعد نهاية الربع
األسبوع 1

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

آليات متابعة األداء

الجهات المعنية بتوفير البيانات

مكونات التقرير

مكتب البرنامج بعد انتهاء مركز
أداء من التحقق من صحة البيانات

مكاتب تحقيق الرؤية بعد انتهاء
مركز أداء من التحقق من صحة
البيانات

مكتب البرنامج بالتنسيق مع
الجهات الداعمة ذات العالقة

أبرز اإلنجازات للبرنامج في
الربع الحالي

مخاطر البرنامج

طلبات الدعم (الجديدة وحالة
السابقة)

الجهات المعنية بتوفير البيانات

مكتب البرنامج بالتنسيق مع مكاتب
تحقيق الرؤية

مكتب البرنامج بالتنسيق مع
مكاتب تحقيق الرؤية

مكتب البرنامج بموافقة رئيس
البرنامج

فريق العمل الدائم

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

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس

113

114

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

4.1

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

4.1

آليات متابعة األداء

 - 4.1.3إعداد التقارير  -التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية

آليات متابعة األداء

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

$$خارطة اإلجراء

نموذج التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية  -قيد التنفيذ الكامل
ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺻﺤﺘﻬﺎ

ﻣﺮﻛﺰ أداء

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب

إﻋﺎدة ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ

النموذج PM02
نموذج التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية -

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

ﻣﻨﺼﺔ أداء

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
وﻃﻠﺒﺎت اﻟﺪﻋﻢ
وﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

إﺷﻌﺎر ﻣﺮﻛﺰ أداء
ﻧﻌﻢ

ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺎرض؟

اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷداء
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺒﺎدرات
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺆﺷﺮات
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ
ﺳﻨﻮي

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب

اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﻣﻦ
ﻣﺮﻛﺰ أداء وﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪاﺋﻢ واﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

قيد التنفيذ الكامل
أ

ﻻ

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮاؤم
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺔ
ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺔ أداء ﻣﻊ
ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرات
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ

ﻣﻨﺼﺔ اﻋﺘﻤﺎد

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

ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪاﺋﻢ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ

النموذج PM03
نموذج التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية

ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

أ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻊ
ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ
وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

رﺋﻴﺲ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

 غير الخاضع للتنفيذ الكامل -ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ وأﺧﺬ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻟﻤﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ رﺑﻊ
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﺮﺋﻴﺎت

سيتم إتاحة النماذج للبرامج على منصة الرؤية

إلى الفهرس
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4.1

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

4.1

آليات متابعة األداء

 - 4.1.3إعداد التقارير  -التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية

آليات متابعة األداء

 - 4.1.4مراجعة األداء

$$النموذج

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

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

اجتماعات مراجعة األداء

لمكتــب اإلدارة االســتراتيجية أو أي جهــات خارجيــة.

نموذج التقرير الشهري لبرنامج تحقيق الرؤية  -قيد التنفيذ الكامل -

اجتماعات المراجعة االستراتيجية

اجتماعات المراجعة

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

النموذج PM04

مراجعــة األداء لــكل برنامــج علــى مســتوى اللجنــة
االســتراتيجية لمناقشــة األداء العــام للبرنامــج ،والتقــدم
فــي تنفيــذ المبــادرات المحوريــة ،والحصــول علــى التوجيــه
االســتراتيجي وتصحيــح المســار عنــد الحاجــة

غير ملزم

نموذج التقرير الشهري لبرنامج تحقيق الرؤية -

واسترشادي

قيد التنفيذ الكامل

مراجعــة واحــدة ألحــد البرامــج ضمــن كل اجتمــاع للجنــة
ً
ســنويا لــكل برنامــج
االســتراتيجية وبمعــدل اجتماعيــن
تحقيــق رؤيــة

بشكل ربع سنوي

$ $لجنة البرنامج

$ $أعضاء اللجنة االستراتيجية

$ $مكتب البرنامج

$ $لجنة البرنامج

$ $مكتب اإلدارة االستراتيجية

$ $مكتب اإلدارة االستراتيجية

$ $مكاتب تحقيق الرؤية لدى الجهات

$ $مكتب البرنامج

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

ً
أوال  -اجتماعات مراجعة األداء
$$بطاقة اإلجراء

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

وصف اإلجراء
غير ملزم

النموذج PM05
نموذج التقرير الشهري لبرنامج تحقيق الرؤية

مالك اإلجراء

واسترشادي

غير الخاضع للتنفيذ الكامل

$ $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 البرنامج
$ $القرارات واإلجراءات

$ $التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية

$ $تحديث بيانات سجل اإلجراءات التصحيحية

المخرجات

المدخالت

$ $لجنة البرنامج

أصحاب المصلحة

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

النماذج ذات
الصلة

$ $نموذج أجندة االجتماع

$ $نموذج محاضر االجتماع

$ $سجل اإلجراءات التصحيحية

على الحاجة

سيتم إتاحة النماذج للبرامج على منصة الرؤية

إلى الفهرس
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4.1

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

4.1

آليات متابعة األداء

ً
ثانيا  -اجتماعات المراجعة االستراتيجية

$$المبادئ التوجيهية الرئيسية

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

$$بطاقة اإلجراء

$ $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

وصف اإلجراء

$ $يعمل مكتب البرنامج على تحديث سجل اإلجراءات التصحيحية بعد االجتماع ،وإخطار كافة الجهات المعنية بالقرارات الصادرة
مسؤوال عن مراقبة تنفيذ خطة العمل بالتنسيق مع مكاتب تحقيق الرؤية والجهات المعنية.
$ $يكون مكتب البرنامج
ً

بناء على محضر اجتماع المراجعة االستراتيجية ويسلم النسخة النهائية لرئيس البرنامج لالعتماد
$ $يعمل مكتب البرنامج على تحديث التقرير الربعي ً

مالك اإلجراء

$ $يشارك مكتب البرنامج النسخة المعتمدة من التقرير الربعي مع مكتب اإلدارة االستراتيجية.

$$خارطة اإلجراء

ﺟﻬﺎت أﺧﺮى

¹

ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

إﻋﺪاد
أﺟﻨﺪة
اﻻﺟﺘﻤﺎع

اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
اﻟﻠﻮﺟﺴﻴﺘﺔ
ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع

ﻣﺸﺎرﻛﺔ
أﺟﻨﺪة
اﻻﺟﺘﻤﺎع
وﻣﻮاﺿﻴﻊ
اﻟﻨﻘﺎش
ﻣﻊ رﺋﻴﺲ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ً
سنويا لكل برنامج ،لمناقشة األداء العام
$ $إجراء اجتماع مراجعة واحدة ألحد البرامج ضمن كل اجتماع للجنة االستراتيجية وبمعدل اجتماعين
للبرنامج ،والتقدم في تنفيذ المبادرات المحورية ،والحصول على التوجيه االستراتيجي

مكتب اإلدارة االستراتيجية بالتنسيق مع مكتب البرنامج
$ $التقرير ربع السنوي لبرنامج تحقيق الرؤية

$ $القرارات واإلجراءات

$ $العرض المرئي للجنة االستراتيجية (يشمل بشكل

$ $تحديث بيانات سجل اإلجراءات التصحيحية

أساسي اإلنجازات الرئيسية واألثر ،الجوانب

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺪﺧﻼت
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﻤﻄﻠﻮب

أ

آليات متابعة األداء

المدخالت

االستراتيجية للبرنامج ،األداء في تنفيذ المبادرات

المحورية ،القرارات وجوانب الدعم المطلوبة)

المخرجات

ب
ﻣﺸﺎرﻛﺔ
أﺟﻨﺪة
اﻻﺟﺘﻤﺎع
وﻣﻮاﺿﻴﻊ
اﻟﻨﻘﺎش
ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺤﻀﻮر

دﻋﻢ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
وﺗﺪوﻳﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت

إﻋﺪاد
ﻣﺤﺎﺿﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ
إﻟﻰ رﺋﻴﺲ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ
وإﺑﻼغ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

رﻓﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺮﺑﻌﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ
ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻹﺟﺮاءات
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:
ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺪﺧﻼت

الشؤون االستراتيجية للبرامج
$ $مــا هــو الســياق الحالــي ومجــاالت التركيــز فــي تنفيــذ البرامــج؟ (علــى

ﻣﺮاﺟﻌﺔ
أﺟﻨﺪة
اﻻﺟﺘﻤﺎع
وﺑﻨﻮد
اﻟﻨﻘﺎش

رﺋﻴﺲ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻻ

ﻣﻼﺣﻈﺎت؟

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع

ﻧﻌﻢ

ﻗﻴﺎدة اﻻﺟﺘﻤﺎع
وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ

ﻣﻌﺘﻤﺪ؟

ﻻ

ب

$ $ما هو تأثير أنماط االقتصاد الكلي على البرنامج؟
$ $ماهي أبرز التداخالت واالعتماديات وتأثير البرامج األخرى؟
$ $هــل هنالــك حاجــة لتغيير/تصحيــح المســار؟ ومــا هــي المتطلبــات

ﻧﻌﻢ

أ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ســبيل المثــال :أبــرز التغييــرات منــذ اعتمــاد خطــة التنفيــذ)

ا لر ئيســية لذ لك ؟

$ $هــل هنالــك حاجــة إلصــدار قــرارات مــن اللجنــة االســتراتيجية أو مجلــس

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷداء
واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر
اﻹﺟﺮاءات واﻟﻘﺮارات

ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع

الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة لدعــم التوجــه االســتراتيجي للبرنامــج؟

تقييم المبادرات المحورية
$ $ما هي المبادرات المحورية التي تدعم تحقيق أهداف البرنامج؟
$ $هل تسير المبادرات المحورية على المسار المتوقع لتحقيق مستهدفاتها؟
$ $هــل تتوافــق الحلول/السياســات المقترحــة مــع االحتياجــات العامــة؟ فــي حــال ال
تتوافــق ،مــا الــذي يمكــن تغييــره؟

$ $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؟

ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع

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

ً
ثانيا  -اجتماعات المراجعة االستراتيجية

آليات متابعة األداء

ً
ثانيا  -اجتماعات المراجعة االستراتيجية

 4أﺳﺎﺑﻴﻊ

وال تعتبر المراجعة االستراتيجية..

تعتبر المراجعة االستراتيجية..

اﻹﻋﺪاد ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ

ً
نقاشا للشؤون االستراتيجية لتصحيح مسارات برامج تحقيق الرؤية
..

 ..إجراء تخطيط روتيني لمراجعة وتحسين خطة تنفيذ البرامج

ً
تقييما لوضع المبادرات المحورية واألثر المرجو منها
..

 ..قناة لرفع الشكاوى حول الميزانيات واإلجراءات المتبعة

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

 ..مراجعة ربعية/سنوية لمؤشرات البرامج

 ..أداة لتحديد المبادرات التي تتطلب تدخل لدعم التنفيذ

 ..أداة للتدخل لتعديل مسار المبادرات

أﻧﺸﻄﺔ
ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

 $ﺗﺤﺪﻳـــــــــــــﺪ اﻟﺠـــــــــــﻮاﻧﺐ
اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ
واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺳـــﻴﺘﻢ
ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ
 $ﺗﻘﺪﻳـــﻢ ﻣﻨﻈـــﻮر ﺧﺎرﺟـــﻲ
وﻣﺤﺎﻳﺪ

ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

$
$

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﻤﻄﺮوﺣـــﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈـــﻮر ﺧﺎرﺟﻲ
وﻣﺤﺎﻳﺪ

ﻣﺮاﺟﻌـــﺔ ﻣﺤﺘـــﻮى اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺳـــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺮﺋﻴﺎت ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك

إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت
ﻟﻠﻤﻮاءﻣﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ

 $ﻣﻨﺎﻗﺸـــﺔ ﺗﻘﺮﻳـــﺮ اﻟﻤﻜﺘﺐ  $ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
 $ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ  $اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ دﻗﺔ اﻟﺤﻠﻮل
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ

إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

 $ﺣﻀــــــــــﻮر اﻟﻤﺮاﺟﻌـــــــــﺔ
اﻻﺳﺘــــــــﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋـــــﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
 $اﻻﺗﻔـــــــــــــــــــــﺎق ﻋــــــﻠﻰ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴـــﻴﺔ
واﻟﻤﺒـــﺎدرات اﻟﻤﺤـــــﻮرﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺧﻼل
اﺟﺘﻤــــــــــــــﺎع اﻟﻠﺠـــــــــــﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

 $اﻗﺘـــﺮاح أﻳـــﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋـــﺎت  $ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺳـــﺒﺎب اﻟﺠﺬرﻳﺔ  $إﻋـــﺪاد اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻲ
ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت
إﺿﺎﻓﻴـــﺔ ﻟﻴﺘـــﻢ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ
ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻟﺠﻨﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
 $ﺗﺤﺪﻳـــﺪ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ
واﻹﺟـــﺮاءات
 $اﻟﻌـــﺮض ﻋﻠـــﻰ ﻟﺠﻨـــﺔ
اﻟﻼزﻣﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
 $ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ

أﻧﺸﻄﺔ

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

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺪء

أﺳﺒﻮﻋﺎن

 $إﻋـــﺪاد ﺗﻘﺮﻳـــﺮ ﺑﺘﻘﻴﻴـــﻢ
اﻟﻤﻜـــــــــــﺘﺐ ﻟﻠﺠـــــــﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

 $إﻋﺪاد اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻲ
ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
 $اﻟﻌـــﺮض ﻋﻠـــﻰ اﻟﻠﺠﻨـــﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت

 $اﻗﺘـــﺮاح ﻣﻮاﺿﻴﻊ وﻣﺒﺎدرات إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ
 $اﻟﻤﺮاﺟﻌـــﺔ وﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻌـــﺮض ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

$

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ورﺷﺔ )ورش( اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻲ

اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻲ

ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

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

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪاﻋﻤﺔ

األجندة المقترحة¹
األداء الحالي ( 10دقائق)

تنظيم ووتيرة االجتماع
الكيفية

$ $اإلنجازات الرئيسية وأثر البرنامج

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

تقييم وضع المبادرات المحورية ( 60دقيقة)

$ $مناقشة بعض المبادرات والجوانب المحورية ( 3-2مبادرات)
$ $المناقشة واألسئلة واألجوبة

المناقشات والخطوات الالحقة ( 10دقائق)

$ $القرارات المطلوبة وتوزيع المسؤوليات والجدول الزمني للخطوات الالحقة

$ $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

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

إلى الفهرس
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4.1

آليات متابعة األداء

$$خارطة اإلجراء

 4.1.5اإلجراءات التصحيحية
إﻋﺪاد ﻣﻠﺨﺺ
ﺣﻮل اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
واﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ
ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺧﻼل
اﻻﺟﺘﻤﺎع

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ
واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺨﻄﻮات
اﻟﻼﺣﻘﺔ

اﻗﺘﺮاح أي
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻴﺘﻢ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ
اﻟﺤﺎﺟﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻤﻌﻨﻲ

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮﻳﻖ
ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮك
ﻟﻠﺘﺠﻬﻴﺰ
ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻼزم وﺟﻤﻊ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وإﻋﺪاد اﻟﻨﺴﺨﺔ
اﻷوﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﺮض
اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻲ

ﻋﻘﺪ ورش
ﻋﻤﻞ
ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻌﺮض
اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻲ
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺧﺎرﺟﻲ
وﻣﺤﺎﻳﺪ
واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
دﻗﺔ اﻟﺤﻠﻮل
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺚ
اﻟﻌﺮض
اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻲ
واﻹﻋﺪاد
ﻻﺟﺘﻤﺎع
ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

وصف اإلجراء
مالك اإلجراء

إدارة اﻻﺟﺘﻤﺎع
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ

أ

ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﺮض
اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻲ ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﺮض
اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻲ
واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻋﺪم وﺟﻮد
ﻣﻼﺣﻈﺎت

اﻹﻋﺪاد ﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﺮض
وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺮﺋﻴﺎت

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺮض
اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻲ وﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ
ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ

ﻧﻌﻢ

ﻣﻼﺣﻈﺎت؟

ﻻ

استكمالها

مكتب البرنامج

أ

اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ

المدخالت

االستراتيجية خالل اجتماعات المراجعة
االستراتيجية

المخرجات

$ $اللجنة االستراتيجية
$ $لجنة البرنامج

أصحاب المصلحة

النماذج ذات

$ $مكتب اإلدارة االستراتيجية
$ $الجهات التنفيذية/مكاتب تحقيق الرؤية لدى الجهات

الصلة

$ $سجل اإلجراءات التصحيحية

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

$$المبادئ التوجيهية الرئيسية

يتم اعتماد اإلجراءات
التصحيحية ضمن اجتماعات
مراجعة األداء من قبل
لجنة البرنامج أو بناء على
توصيات اللجنة االستراتيجية
خالل اجتماعات المراجعة
االستراتيجية

تحديث سجل اإلجراءات

يقوم مكتب البرنامج بتحديث
سجل اإلجراءات التصحيحية
فور اعتمادها وإخطار الجهات
التنفيذية المالكة لإلجراءات
لبدء التنفيذ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
واﻟﻘﺮارات

اﻟﻠﺠﻨﺔ

التصحيحية

$ $اإلجراءات التصحيحية المعتمدة من اللجنة

اجتماعات المراجعة

إدارة اﻻﺟﺘﻤﺎع
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮض
اﻟﻤﺮﺋﻲ

$ $نتائج متابعة واستكمال اإلجراءات

خالل اجتماعات مراجعة األداء

ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

إﻋﺪاد ﻣﺤﺎﺿﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ وإﺧﻄﺎر
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

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

$ $اإلجراءات التصحيحية المعتمدة من لجنة البرنامج

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت
واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ
ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة

اﻟﻤﻌﻨﻲ

$$بطاقة اإلجراء

ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﺮﺋﻴﺎت

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

آليات متابعة األداء

تنفيذ اإلجراءات التصحيحية

تلتزم الجهات التنفيذية بتنفيذ
اإلجراءات التصحيحية وتحقيق
النتائج المرجوة تحت إشراف
مكتب البرنامج ،وقد تتطلب
بعض اإلجراءات تعاون بين أكثر
من جهة تنفيذية

متابعة ودعم التنفيذ

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

تحديث حالة التنفيذ وإحاطة
الجهات المعنية

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

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

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

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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4.2

آليات متابعة األداء

حصر المعوقات والتصعيد

تشمل جهود التدخل والتصعيد اإلجراءات الرئيسية التالية:

 4.1.5اإلجراءات التصحيحية
$$خارطة اإلجراء

اﻟﻠﺠﻨﺔ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

1

اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺿﻤﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اإلجراء

المسؤولية

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

2

استالم وحصر
وتصنيف التحديات

تحديد التحديات

مكتب تحقيق الرؤية
(مستوى الجهة) /مكتب
البرنامج (مستوى البرنامج)

مكتب تحقيق الرؤية:

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎت
اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

$$تحري ورصد التحديات
على مستوى الجهة

$$تسجيل التحديات وإجراء
التقييم األولي ألثرها
على التنفيذ

ﺗﺤﺪﺑﺪ وﺗﻮﺛﻴﻖ
اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ
وإﺧﻄﺎر اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ
واﻟﺘﺪﺧﻞ ﻟﻠﺪﻋﻢ
 1ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺳﺠﻞ
اﻹﺟﺮاءات
وإﻏﻼق
اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ

ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات
وإدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪورﻳﺔ

األنشطة
الرئيسية

مكتب البرنامج

$$استالم وجمع التحديات
الواردة من مكاتب
تحقيق الرؤية ذات
العالقة

$$تحليل التحديات

وتصنيفها بحسب
أثرها على تحقيق

$$وضع حلول

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
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النتائج وتحديد ما يلزمه

فورية سريعة

بيانات إضافية

$$أخذ موافقة الوزير/

$$تصميم الحلول

رئيس الجهة إلشراك

مكتب البرنامج – فيما
يتطلب ذلك

المالئمة لكل فئة

من التحديات

$$تحديث تفاصيل

مكتب البرنامج:

3

التنفيذ والمعالجة

مكتب البرنامج بالتعاون مع
مكاتب تحقيق الرؤية

$$تنفيذ الحلول المتفق

عليها بإشراف وتعاون

بين مكتب البرنامج

ومكاتب تحقيق الرؤية
المعنية

$$إعادة تقييم التحديات
$$تحديد التحديات

اإلغالق ورفع
التقارير

$$تتبع استكمال تنفيذ
$$تغيير حالة التحدي
إلى «مغلق» في

$$إشعار كافة

الجهات المعنية
بإغالق التحدي.

$$مشاركة الدروس

السجالت التي ورد فيها

المستفادة مع

اإلجراء التصحيحي

والبرامج األخرى

وذلك عند استكمال

القرار ليتم تصعيدها

$$التصعيد

مكتب البرنامج
/مكتب تحقيق الرؤية

اإلجراءات التصحيحية

التحدي والحلول

لمركز الحكومة

التواصل

مكتب البرنامج

العالقة والتي تتطلب

التحديات في

$$رصد التحديات على

4

$$رفع التقارير للجنة

تدخل من أصحاب

5

الجهات التنفيذية

$$تدريب فرق عمل

البرنامج بتفاصيل

المبادرات على

الموضوعة وما آل إليه

$$تلخيص األثر الناتج

الحلول الموضوعة

واألدوات

التي تم تبنيها

وأساليب التنفيذ

على التنفيذ

سجل التحديات

مستوى البرنامج

وتوثيقها للدراسة

اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ

اﻟﺠﻬﺎت

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

$ $تحديث سجل التحديات

$ $تحديث سجل التحديات

$ $طلب التدخل من

$ $قائمة التحديات

$ $قائمة التحديات على

$ $طلب بيانات إضافية

على مستوى الجهة
مكتب البرنامج

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻷداء

المخرجات

اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺿﻤﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷداء
واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
اﻟﻼزﻣﺔ

مستوى البرنامج

على مستوى البرنامج
والحلول المختارة

من مكتب تحقيق الرؤية
– إن لزم

$ $نتائج تنفيذ الحلول
$ $تحديث سجل التحديات
على مستوى

البرنامج والجهة
$ $نموذج التصعيد
$ $تحديث سجل التصعيد

$ $إشعار الجهات

$ $تقرير للجنة البرنامج

المعنية

يبين حالة التحديات

الرئيسية من حيث

نسب اإلنجاز والحلول
المقترحة واألثر

إلى الفهرس

$ $تعميم الدروس
المستفادة

الناجم عنها

وقصص النجاح

$ $التدريب

الالزم لضمان

كفاءة التنفيذ

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

مستعدون للمستقبل

بإغالق التحدي

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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4.2

حصر المعوقات والتصعيد

لمحة عن اإلجراءات الرئيسية ضمن التدخل لحل التحديات

حصر المعوقات والتصعيد

 .1تحديد التحديات
$$الفئات الرئيسية للتحديات التي تواجهها البرامج والجهات ضمن منظومة الرؤية

ﻓﺮق ﻋﻤﻞ
اﻟﻤﺒﺎدرات

ﻣﻜﺘﺐ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

الفئة

الوصف

الشؤون المالية والمشتريات

تحديات مرتبطة باعتماد ،وتخصيص ،وصرف ،وتوفر ،وكفاية الموارد المالية المرصودة لتنفيذ
ً
وفقا للميزانية المعتمدة ،مما قد يؤثر بشكل رئيسي على إتمام إجراءات التعاقد والشراء
المبادرة
لتنفيذ المبادرة ضمن الجدول الزمني والميزانية المرصودة

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺟﺮاءات
اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ

اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ
ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
وﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ووﺿﻊ
ﺣﻠﻮل ﻓﻮرﻳﺔ
ﻋﻘﺪ ﺗﺪرﻳﺐ
ﻟﻔﺮق ﻋﻤﻞ
اﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﺤﻠﻮل
واﻷدوات
اﻟﻤﺘﺒﻨﺎة
وأﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﺗﺪﺧﻞ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ

ﺣﺼﺮ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
ﺣﺴﺐ اﻷﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
وﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ

اﻟﺘﻌﺎون
واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻠﻮل

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت

اﺳﺘﻼم وﺣﺼﺮ
وﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت

إﻃﻼع ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ
أﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
واﻹﺟﺮاءات
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ
وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ

ﻻ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺣﻠﻮل
ﻣﻼﺋﻤﺔ
ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ

إلى الفهرس

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

تحديات مرتبطة بتوفر الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على تنفيذ المبادرة ،أو وجود تحديات تتطلب
تعديالت في نموذج العمل ضمن الجهة للتمكن من إنجاز المبادرة

الموارد والقدرات

أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﻮزﻳﺮ/رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻬﺔ ﻟﻄﻠﺐ
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﻠﻬﺎ

ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ
ﻟﻠﺪراﺳﺔ

األنظمة والتشريعات

تحديات مرتبطة بالتشريعات ،والقواعد التنظيمية السارية

ﺗﻢ ﺣﻞ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت؟

ﻧﻌﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺘﺤﺪي ﻓﻲ
اﻟﺴﺠﻞ

ﺗﻌﻤﻴﻢ
اﻟﺪروس
اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة
وﻗﺼﺺ
اﻟﻨﺠﺎح
واﻷدوات
اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺤﻠﻮل

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

أخرى

أي فئات أخرى مرتبطة بجوانب خاصة بالمبادرة

$$األدوات الداعمة في تحديد التحديات

قنوات تحديد
التحديات
التحقق من
سلسلة التنفيذ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

مستعدون للمستقبل

النطاق
مكتب البرنامج

$ $يقــوم مكتــب البرنامــج بتقييــم سلســلة التنفيــذ

$ $يقــوم مكتــب البرنامــج بفهــم الصــورة الكليــة والمتطلبــات

بالمبــادرات واألهــداف المترابطــة بيــن البرامــج

األنديــة النســائية (بمــا يشــمل علــى ســبيل المثــال :تأهيــل

لفهــم العالقــات الســببية خاصــة فيمــا يتعلــق

والجهــات المختلفــة ،وتحليــل مــدى التعقيــد فــي
السلســلة ،بمــا يدعــم فــي تحليــل األســباب الكامنــة

وراء حــدوث التحديــات

متابعة
االعتماديات
بين المبادرات
اﻹﻏﻼق ورﻓﻊ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

الوصف

مكتب البرنامج
ومكتب تحقيق
الرؤية

الشــاملة لسلســة التنفيــذ المتعلقــة بإصــدار تراخيــص

العامــات 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

$ $قيــام مكتــب البرنامــج ومكتــب تحقيــق الرؤيــة

$ $يقــوم مكتــب تحقيــق الرؤيــة بفهــم االعتماديــات

الرئيســية ضمــن المبــادرات والمتابعــة عليهــا بشــكل

المثال،:إيجــاد وظائــف قياســية معتمــدة للعامــات فــي

بتحديــد االعتماديــات بيــن المبــادرات والمعالــم

مســتمر وتقييــم أثــر التحديــات الحاليــة علــى اإلنجــاز
العــام فــي تنفيــذ هــذه المبــادرات

اﻟﺘﻮاﺻﻞ

مثال توضيحي
ترخيص األندية الرياضية النسائية في المملكة

الرئيســية مــع مبــادرات /برامــج /جهــات أخــرى (علــى ســبيل
األنديــة النســائية مــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة)
 .ويقــوم فــي حــال الحاجــة بعقــد اجتماعــات مشــتركة بيــن

مــاك المبــادرات لضمــان تحقيــق المواءمــة ومناقشــة
التحديــات المتعلقــة باعتمــاد هــذه الوظائــف

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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قنوات تحديد
التحديات
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حصر المعوقات والتصعيد

النطاق

الزيارات الميدانية

مكتب تحقيق
الرؤية

تقارير المتابعة
على اإلنجاز

مكتب البرنامج
ومكتب تحقيق
الرؤية

اجتماعات
المتابعة مع
مالك األهداف
والمبادرات وفرق
العمل

مكتب البرنامج
ومكتب تحقيق
الرؤية

المراجعات
االستراتيجية على
مستوى البرنامج
واألهداف
والجهات

مكتب البرنامج
ومكتب تحقيق
الرؤية

مثال توضيحي
ترخيص األندية الرياضية النسائية في المملكة

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

وتقييــم التحديــات بشــكل مباشــر

$$يقوم مكتب البرنامج باستالم التحديات وتوثيقها ضمن سجل التحديات

نموذج  - PM07نموذج سجل التحديات

$ $يقــوم موظفــو مكتــب تحقيــق الرؤية في حــال الحاجة بزيارة
األنديــة الحاليــة فــي المملكــة ،والتفاعــل مــع مندوبيهــا

بشــكل مســتمر مــن خــال اجتماعــات وورش عمــل والنظــر

إلــى المتطلبــات واالحتياجــات الفعليــة ،ومتابعــة مــدى

تصنيف
التحدي

رمز التحدي

التــزام هــذه األنديــة بمتطلبــات وشــروط الترخيص

$ $قيــام مكتــب تحقيــق الرؤيــة بالمتابعــة علــى اإلنجــاز

$ $قيــام الجهــة /مكتــب تحقيــق الرؤيــة بتتبــع عــدد األنديــة
ً
مقارنــة بالحالــة
الرياضيــة النســائية التــي تــم ترخيصهــا،

دوافــع ومحــركات األداء – وإطــاع مكتــب البرنامــج

والوقــوف علــى التحديــات الرئيســية التــي قــد تعيــق

والمعالــم الرئيســية للمبــادرات ومؤشــرات األداء
علــى مســتوى الجهــة ،وتحديــد التحديــات وفهــم
على تفاصيلهــا

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

المســتهدفة للمبــادرة ،مــن خــال التقاريــر الدوريــة
تحقيــق هــذه المســتهدفات وضــم أي تفــاوت مرصــود
ضمــن التقاريــر التــي ترفعهــا الجهــة لمكتب البرنامــج

الرمز الخاص بالتحدي
(رمز المبادرة،
رمز الجهة ،الرقم
التسلسلي للتحدي)

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

$ $قيــام مكتــب تحقيــق الرؤيــة بعقــد اجتماعــات دوريــة

$ $فــي حــال لــم يتــم تحقيــق المســتهدفات الخاصــة بعــدد

ومناقشــة تحديــات التنفيــذ وتحديــد خطــة عمــل

األســباب الرئيســية وتحديــد محــركات األداء الرئيســية

للتعامــل مــع هذه التحديــات

الوصف

المبادرة
المتأثر
تنفيذها

وصف دقيق حول التحدي
واألسباب والدوافع
المرتبطة به

شؤون المالية والمشتريات،
األنظمة والتشريعات،
اختالف وجهات النظر،
الموارد والقدرات،
التعارضات واالعتماديات
على مستوى برامج تحقيق
الرؤية ،غير ذلك.

ا لجهة ا لتنفيذ يــة

مــع فــرق العمــل ومــاك المبــادرات لمناقشــة األداء

حصر المعوقات والتصعيد

 .2استالم وحصر وتصنيف التحديات

التأثير

نطاق ونوع
التأثير

منخفض ،متوسط ،مرتفع

رمز واسم المبادرة
المرتبطة بالتحدي
(يمكن إدخال أكثر
من مبادرة في حال
الحاجة)

اإلجراءات
التصحيحية
الموضوعة

صاحب اإلجراء

الحلول المقترحة التي سيتم
تنفيذها لتجاوز التحدي

تحديد أبرز الجوانب/
المجاالت التي
سيؤثر بها التحدي
بما يشمل (الفترة
الزمنية/الميزانية/
الجودة)

التاريخ
المتوقع
إلكمال اإلجراء

اإلجراءات
المتخذة حتى
تاريخه

حالة التحدي

التاريخ المستهدف لالنتهاء
من تنفيذ اإلجراء التصحيحي

اسم الشخص
المعني بتنفيذ اإلجراء
التصحيحي

مغلق /مفتوح

ملخص اإلجراءات
التي تم تنفيذها فيما
يتعلق بالتحدي

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

األنديــة الملتزمــة بشــروط الســامة العامــة يتــم مناقشــة

تصنيف التحديات حسب األولوية االستراتيجية واألثر

ومناقشــة الحلول األوليــة

طبيعة التدخل والدعم

$ $قيــام مكتــب البرنامــج بعقــد اجتماعــات دوريــة مــع
مــاك األهــداف والمبــادرات فــي حــال الحاجــة

$ $إجــراء مكتــب تحقيــق الرؤيــة عمليــات مراجعــة داخليــة
شــهرية “علــى األقــل” بمشــاركة مــاك المبــادرات

واألهــداف ،والجهــات المنفــذة ،وأي جهــات أخــرى
حســب الحاجــة مــن أجــل المتابعــة علــى اإلنجــاز
والوقــوف علــى التقــدم المحــرز والمعوقــات

$ $إجــراء مكتــب البرنامــج عمليــات مراجعــة ربــع ســنوية
مــع الجهــات الرئيســية ذات العالقــة مــن أجــل

الوقــوف علــى التقــدم المحــرز والتحديــات الرئيســية
فيمــا يتعلــق بأهــداف ومبــادرات البرنامــج

$ $يقيــم مكتــب تحقيــق الرؤيــة الحالــة والتقــدم المحــرز
واإلنجــاز للمراحــل الرئيســية فــي مراجعــة شــهرية

على ا أل قــل

األولوية االستراتيجية

4.2
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أولوية استراتيجية مرتفعة
تصميم الحلول

أولوية استراتيجية متوسطة
التسهيل والدعم

$ $يقــوم مكتــب البرنامــج الحالــة بمتابعــة التقــدم المحــرز
علــى مســتوى المؤشــرات االســتراتيجية فــي مراجعــة
ربع ســنوية

(مثــال :تأثيــر إصــدار تراخيــص األنديــة الرياضيــة النســائية

أولوية استراتيجية منخفضة

علــى نســب المشــاركة المجتمعيــة فــي الرياضــة)

مـحــــدود

مـتــوســط

مـرتـفـع

األثـــر

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس

المراقبة والمتابعة
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حصر المعوقات والتصعيد

$ $عينة من األدوات الداعمة في تصميم الحلول

 .3التنفيذ والمعالجة
$$تتركز بعض اإلجراءات التصحيحية على المراقبة والمتابعة

اآللية

النطاق

الوصف

اجتماعات المتابعة
وحل المخاطر
والتحديات مع
مالك األهداف
والمبادرات وفرق
العمل

مكتب البرنامج
ومكتب
تحقيق الرؤية

 $ $وضــع التحديــات علــى قائمــة المراقبــة مــن قبــل

مثال حول مجال التطبيق

مكتــب البرنامــج ومكتــب تحقيــق الرؤيــة ،مــع تكثيــف
المراقبــة مــن حيــث الوتيــرة والنطــاق

$ $عــادة مــا يكــون لــدى الجهــات القــدرات والخطــط الالزمــة

وفريــق العمــل ومكتــب تحقيــق الرؤيــة ومكتــب
البرنامــج لدراســة وتحليــل المعــوق ،وإيجــاد الحلــول
لتجــاوزه.

التحــدي /المعــوق ،والتــي تشــمل علــى ســبيل
المثــال وليــس الحصــر :تحليــل الســبب الجــذري

$ $مبــادرات ذات أولويــة اســتراتيجية (مبــادرات محوريــة/
ذات أســبقية /مكاســب ســريعة) تواجــه تحديــات ذات أثــر
متوســط إلــى مرتفــع

$ $المبــادرات ذات األولويــة العاليــة ذات أوجــه اعتمــاد متبــادل
مــع خطــة  /مبــادرات برامــج أخــرى ،وتواجــه تحديــات ذات
أثــر مرتفــع

 ،Root Cause Analysisوأداة حــل التحديــات
المبنيــة علــى الفرضيــات Issue-Based Problem

لمعالجــة التحديــات

واإلنجــاز والمعالــم الرئيســية للمبــادرات والتحقــق

$ $المبــادرات ذات األولويــة العاليــة ذات أوجــه اعتمــاد متبــادل

تأثيرهــا علــى اإلنجــاز والنتائــج.

$ $تشــكيل فريــق عمــل مشــترك بيــن مالــك المبــادرة

مثال حول مجال التطبيق

 ،Solvingوغيرهــا.

$ $قيــام مكتــب البرنامــج ومكتــب تحقيــق الرؤيــة

مــن إنجــاز اإلجــراءات التصحيحيــة الموضوعــة ،ومــدى

الوصف

$ $يتــم اســتخدام عــدة أدوات للتحليــل ،بحســب نــوع

ذات أثــر محــدود

$ $مبــادرات ذات أولويــة منخفضــة (علــى ســبيل المثــال:

بمتابعــة التقاريــر الدوريــة لســير عمــل المبــادرات،

التحليل الجذري
وإيجاد الحلول

مكتب البرنامج
ومكتب
تحقيق الرؤية

$ $المبــادرات ذات األولويــة العاليــة ذات أوجــه اعتمــاد متبــادل

الجهــات المعنيــة لمناقشــة التحديــات وإيجــاد الحلــول

$ $يجــري مكتــب تحقيــق الرؤيــة زيــارات ميدانيــة فــي

اآللية

النطاق

البرامــج غيــر المحوريــة) بأقــل قــدر مــن االعتماديــة

$ $عقــد اجتماعــات خاصــة «اجتماعــات حــل المخاطــر

حــال كانت مجديــة

تقارير المتابعة
على اإلنجاز

$ $مبــادرات ذات أولويــة منخفضــة (علــى ســبيل المثــال:

مــع خطــة  /مبــادرات برامــج أخــرى ،والتــي تواجــه تحديــات

والتحديــات» مــع مــاك المبــادرات وبمشــاركة

مكتب البرنامج
ومكتب
تحقيق الرؤية

حصر المعوقات والتصعيد

$ $يتــم تصميــم الحلــول ،والعمــل علــى تنفيذهــا مــن
قبــل فــرق العمــل المشــتركة ،مــع إطــاع مكتــب
اإلدارة االســتراتيجية حــول التقــدم فــي ســير العمــل

البرامــج غيــر المحوريــة) بأقــل قــدر مــن االعتماديــة

بشــكل مســتمر .كمــا أنــه قــد يشــارك مكتــب اإلدارة

االســتراتيجية ضمــن فــرق العمــل فــي حــال الحاجــة

مــع خطــة  /مبــادرات برامــج أخــرى ،والتــي تواجــه تحديــات
ذات أثــر محــدود

$ $عــادة مــا يكــون لــدى الجهــات القــدرات والخطــط الالزمــة
لمعالجــة التحديــات

$$تتركز بعض اإلجراءات التصحيحية على التسهيل والدعم

اآللية

النطاق

طلب الدعم من
مكتب البرنامج

مكتب
تحقيق الرؤية

عقد ورش عمل
للمواءمة بين
الجهات

مكتب البرنامج
ومكتب
تحقيق الرؤية

مثال حول مجال التطبيق

الوصف

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

$ $وضــع خطــط مشــتركة لتجــاوز التحديــات /المعوقــات

$ $مبــادرات ذات أولويــة اســتراتيجية (مبــادرات محوريــة /ذات

$ $قــد يقــوم مكتــب البرنامــج بالتنســيق مــع مكتــب

$ $المبــادرات ذات األولويــة العاليــة ذات أوجــه اعتمــاد متبــادل

الجهــات باالســتفادة مــن مــوارد إضافيــة ،بمــا قــد

(الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة ،وضمــان

$ $مبــادرات ذات أولويــة منخفضــة (علــى ســبيل المثــال:

$ $قــد يتــم االســتعانة بالجهــات الداعمــة حســب مجــال

مــن قبــل مكتــب البرنامــج والجهــة

يســر
اإلدارة االســتراتيجية ،والــذي ســيعمل بمثابــة ُم ّ

التعــاون علــى مســتوى الجهــات ،دعــم تشــريعي

بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة ،وغيرهــا) فــي حــال
الحاجــة

$ $عقــد مكتــب البرنامــج ومكتــب تحقيــق الرؤيــة لــورش
عمــل للمواءمــة بيــن الجهــات المعنيــة وضمــان

التعــاون علــى مســتوى الجهــات

$ $يتــم اســتدعاء مكتــب اإلدارة االســتراتيجية للمشــاركة
فــي هــذه االجتماعــات فــي حــال الحاجــة ،لتقديــم
المرئيــات واإلرشــادات

$ $ســيتم اســتدعاء خبــراء فــي حــال الحاجــة بالتنســيق مــع
مكتــب البرنامــج فــي حــال الحاجة

إلى الفهرس

طلب الدعم
من الوحدات
المساندة
والجهات المعنية

مكتب
البرنامج
ومكتب
تحقيق الرؤية
ومكتب
اإلدارة
االستراتيجية

$ $يشــارك مكتــب البرنامــج /مكتــب اإلدارة االســتراتيجية

أســبقية /مكاســب ســريعة) تواجــه تحديــات ذات أثــر محــدود

$ $مبــادرات ذات أولويــة اســتراتيجية (مبــادرات محوريــة/
ذات أســبقية /مكاســب ســريعة) تواجــه تحديــات ذات أثــر
متوســط إلى مرتفــع

$ $المبــادرات ذات األولويــة العاليــة ذات أوجــه اعتمــاد متبــادل
مــع خطــة  /مبــادرات برامــج أخــرى ،وتواجــه تحديــات ذات
أثــر مرتفــع

افتقــار الجهــة إلــى القــدرات أو النضــج

$ $يســاعد مكتــب البرنامــج /مكتــب اإلدارة االســتراتيجية

مــع خطــة  /مبــادرات برامــج أخــرى

يشــمل مجموعــة الخبــراء المختصيــن فــي حــال الحاجــة

البرامــج غيــر المحوريــة) بأقــل قــدر مــن االعتماديــة ،وتواجــه

اختصاصهــا

تحديــات ذات أثــر مرتفــع

$ $مبــادرات ذات أولويــة اســتراتيجية (مبــادرات محوريــة /ذات

أســبقية /مكاســب ســريعة) تواجــه تحديــات ذات أثــر محــدود

$ $المبــادرات ذات األولويــة العاليــة ذات أوجــه اعتمــاد متبــادل
مــع خطــة  /مبــادرات برامــج أخــرى

$ $مبــادرات ذات أولويــة منخفضــة (علــى ســبيل المثــال:
البرامــج غيــر المحوريــة) بأقــل قــدر مــن االعتماديــة ،وتواجــه
تحديــات ذات أثــر مرتفــع

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس

131

132

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

4.2

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

4.2

حصر المعوقات والتصعيد

 .3التنفيذ والمعالجة

$$خارطة إجراء التصعيد

6
تﻘوم الجهة التي تﻢ تصعيد
المسﺄلة إليها ﺑالتدﺧل ﻹيجاد

5

ﺣلـــول لها .وفي حال لم يتم

مجلﺲ الشﺆون
اﻻقتصادية والتنمية

التوصـــل إلـــى حـــل ،تﻘـــوم
ﺑتصعيدﻫـــا إلـــﻰ الجهة التي
تليها في التسلسل

2

الجهات التنفيذية

ﺗﺤـــــﺪﻳـــــــــــﺪ اﻟﻤﺸـــــــﺎﻛــﻞ،
واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ،واﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺎت

واﻟﺘﻌﺎرﺿـــﺎت ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت

اللجنة
اﻻستراتيجية

4
مكتب اإلدارة
اﻻستراتيجية

3

)مﻦ ﺧالل مﻜاتب تﺤﻘيق الرؤية(

حصر المعوقات والتصعيد

 .3التنفيذ والمعالجة

ً
$$في حال لم يتم إيجاد الحلول على مستوى البرنامج ،يتم التصعيد لمكتب اإلدارة االستراتيجية وفقا للنموذج المعتمد

1

133

مكتب البرنامج

ﺗﻘﻴﻴــــــــﻢ وﻣﻌﺎﻟﺠــــــــــﺔ
اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺘﺤﺪﻳـــــﺎت

ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴﺘـــــــــــــــــــﻮى
اﻟﺠﻬﺎت ،واﻟﺘﺼﻌﻴﺪ إﻟﻰ

لجنة البرنامج

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ

ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺮؤﻳـــﺔ

ﺗﻘﻴﻴـــﻢ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸـــﺎﻛﻞ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ،

ﺑﺸﻜﻞ دوري

واﻟﺘﺤﺪﻳـــﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬـــﺎ
ﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴـــــــﻢ

اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳـــﺎت واﻟﺘﻌﺎرﺿـــﺎت

إﻟﻰ اﻟﻤﺴـــﺎﺋﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

واﻟﺘﺼﻌﻴــــــــــــﺪ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨـــــﺔ

واﻟﺘﺼﻌﻴـــﺪ ﻓـــﻲ ﺣــــــــﺎل

ﺗﻌﺬر ﺣﻠﻬﺎ

ﻳﻮاﺟﻬـــﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،إﺿﺎﻓﺔ

ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺒﺮاﻣــــــــﺞ

ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﺧﺮى

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴــــــﺔ ﻓـــﻲ ﺣـــــﺎل

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

اﻟﻤﺸـــــــﺎﻛﻞ

واﻟﺘﺤﺪﻳـــﺎت اﻟﺘـــﻲ ﺗﻌـــﺬر

ﺣﻠﻬــــــــــﺎ إﻟـــﻰ ﻣﺠﻠـــــــﺲ
اﻟﺸــــﺆون اﻻﻗﺘﺼــــــﺎدﻳﺔ

واﻟﺘﻨﻤﻴــــــــــﺔ ﻟﺘﺘـــــــــــــــــﻢ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ

وﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ،واﻟﺘﺼﻌــــــﻴﺪ
إﻟﻰ ﻣﺠﻠــــﺲ اﻟﺸــــﺆون

واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ

ﺗﻌﺬر ﺣﻠﻬﺎ

اﻟﺘﺪﺧـــﻞ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸـــﺎﻛﻞ

واﻟﺘﺤﺪﻳـــﺎت اﻟﻤﺼﻌـــﺪة

ﺗُ ﺤـــــــــــــﺎل

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻧﻤﻮذج
ﻃﻠﺐ ﺗﺼﻌﻴﺪ
وإرﻓﺎق ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

إرﺳﺎل ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
ﻣﻊ ﻣﺮﺋﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻤﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع
إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﻤﺪﺧﻼت
واﻟﻤﺮﺋﻴﺎت
ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ

إﺷﻌﺎر ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
واﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار

ﻃﻠﺐ ﺗﺼﻌﻴﺪ
ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل
ﻓﻮرﻳﺔ ﺧﻼل
اﻻﺟﺘﻤﺎع

ﻻ

ﺗﻢ
إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل؟
ﻧﻌﻢ

أ

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴـــﺔ

اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ وإﻋﺪاد ﻣﻠﻒ
ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
اﻟﺘﻘﺎرب ﻓﻲ اﻵراء
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إدراج ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻣﻊ
ﻣﺮﺋﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﻤﺤﻀﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺿﻤﻦ
أﺟﻨﺪة اﺟﺘﻤﺎع

ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ واﻟﻤﻠﻔﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
وإدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ
أﺟﻨﺪة اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻤﺠﻠﺲ

إﺷﻌﺎر ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﻘﺮار
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ وﺗﺤﺪﻳﺚ
ﺳﺠﻠﻲ
اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت
واﻟﺘﺼﻌﻴﺪ

ﻟﺠﻨـــﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﻌﺬر ﺣﻠﻬﺎ

اﻷﺧـــﺮى ،وﺗﺼﻌﻴﺪﻫـــﺎ إﻟﻰ

ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ وإﻳﺠﺎد
اﻟﺤﻠﻮل ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ

اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻻ

ﺗﻢ
إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل؟
ﻧﻌﻢ

المدة الزمنية للمعالجة

1

2

ﺷﻬﺮ

أﺳﺒﻮع

أ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ وإﺻﺪار
اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻌﻴﺪﻫﺎ

إلى الفهرس
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4.2

حصر المعوقات والتصعيد

 .3التنفيذ والمعالجة

حصر المعوقات والتصعيد

 .5التواصل

$$سيقوم مكتب اإلدارة االستراتيجية باستالم كافة طلبات التصعيد من مكاتب تحقيق الرؤية ليقوم بدوره بالتواصل والتنسيق مع
الجهات المعنية لدعم اتخاذ قرار بشأنها

موضوع التصعيد

الجهة المستلمة

شؤون المالية والمشتريات

التقييم

الموافقة النهائية

$$يقوم مكتب البرنامج بإشعار كافة الجهات المعنية بإغالق التحدي ،مع إيضاح الحلول والدروس المستفادة

1

إشــعار كافــة الجهــات المعنيــة بإغالق
التحدي

$ $يتعيــن علــى مكتــب البرنامــج إشــعار مكاتــب تحقيــق الرؤيــة ذات
العالقــة ،وكافــة الجهــات المعنيــة بحالــة التحــدي ،مــع توضيــح
طبيعــة الحلــول المتخــذة ،والقــرارات الصــادرة بشــأنها

فريق العمل الدائم

األنظمة والتشريعات

هيئة الخبراء

اختالف وجهات النظر

مكتب اإلدارة
االستراتيجية

الموارد والقدرات

مكتب اإلدارة
االستراتيجية

(لمراجعة كافة المعوقات
وتقديم المشورة بشأنها)

التعارضات واالعتماديات على
مستوى برامج تحقيق الرؤية

2

مشــاركة الــدروس المســتفادة مــع
الجهــات التنفيذيــة والبرامــج األخــرى

اللجنة االستراتيجية

(التصعيد إلى مجلس الشؤون
االقتصادية والتنمية إذا لزم
األمر)

3

تدريــب فــرق عمــل المبــادرات علــى
الحلــــــــول الموضــــــوعة واألدوات
المتبنــــــــاة وأســــــاليب التنفيــذ

الجهات الداعمة

$ $يتــم توثيــق كافــة الــدروس المســتفادة بنــاء علــى تنفيــذ الحلــول،
ومشــاركتها مــع مكاتــب تحقيــق الرؤيــة ،ومكتــب اإلدارة

االســتراتيجية ،والبرامــج األخــرى

$ $قيــام مكتــب البرنامــج بإجــراء دورات تدريبيــة وورش عمــل لمكاتــب
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

(حسب الحاجة)

غير ذلك

 .4اإلغالق 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

1

تتبــــــــع استكمــــــــال تنفــــيذ
ا إل جــــر ا ء ا ت ا لتصحيحية

2

تغييـــــــر حــــــالة التحــدي إلــى
«مغلــــــــــــــق» فــي الســجالت
التــي ورد فيهــا وذلــك عنــد
اســتكمال اإلجــراء التصحيحــي

3

رفـــــــــع التقـــــــــارير بتفاصيــل
التحــدي والحلــول الموضوعــة
ومــا انتهــت إليــه

إلى الفهرس

$ $يقــوم مكتــب البرنامــج بالمتابعــة مــع مكاتــب تحقيــق الرؤيــة
والجهــات المعنيــة للتأكــد مــن اســتكمال اإلجــراءات التصحيحيــة
ً
وفقــا لخطــة العمــل
الموضوعــة

$ $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

$ $يتــم تحديــث التحديــات القائمــة فــي التقاريــر الدوريــة المرفوعــة
للجنــة البرنامــج ،مــع تحديــث تفاصيــل هــذه التحديــات ،وتوضيــح
الحلــول التــي تــم تنفيذهــا ،والنتائــج النهائيــة
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4.3

آليات رصد ومتابعة المخاطر

$$يمكن تصنيف المخاطر في تحقيق الرؤية  2030إلى ثالثة مستويات بحسب نطاقها ومدى تأثيرها .حيث يتم تكليف مسؤولية إدارة
المخاطر لجهة محددة لكل من هذه المستويات

آليات رصد ومتابعة المخاطر

تتوزع المسؤوليات الرئيسية في إدارة مخاطر رؤية  2030وبرامجها على كل مستوى كما يلي:
رصد المخاطر
مستوى الرؤية

االستراتيجية

الرؤية

مكتب اإلدارة االستراتيجية

مكتب اإلدارة االستراتيجية

مكتب اإلدارة االستراتيجية

مكتب اإلدارة االستراتيجية

$ $تحديــد المخــــاطر علــى مســتوى

$ $تقييــم احتماليــة ظهــور المخاطــر

$ $وضــع إجــراءات التخفيــف

$ $رفــع بيانــات المخاطــر الرئيســية علــى

االعتبــار مخاطــر برامــج تحقيــق

$ $تحـــــــــديد العـــــــــــــوامل المؤثــرة

الرؤيــة  2030مــع األخــذ بعيــن

م
ال

الرؤية المشــتركة

اﻟﻤﺨﺎﻃـــﺮ اﻟﺘـــﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠـــﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ،
ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜـــﺎل :ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺟﻬﺔ ﺟﺪﻳﺪة

مكاتب

ول
سؤ

مستوى البرامج

التقييم والتحليل

وضع إجراءات التخفيف
من حدة المخاطر

م
ال
مكتب اإلدارة

ول
سؤ

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﺮاﻣـــﺞ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺮؤﻳﺔ ﺑﺸـــﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﺮﺗﺒـــﻂ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﻴـــﻦ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل:
مستوى
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻧﻘﺺ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي

وتأثيرهــا وارتباطهــا ببعضهــا

علــى المخاطــر

$ $التــــــــأكد مــن وجــــــــود ملفـــــــــات
داعمــة توضــح المخاطــر ،وأثرهــا،

البرامج

والمســببات الرئيســية لهــا

$ $تحديد أولويات المخاطر

مــن حــدة المخاطــر

$ $تحديــد الجهـــــات والبرامــج
المــــــــــالكة لإلجـــــــــــــراءات
ومتابعة تنفيذهــا

$ $التنسيـــــــق مــع برامــــــج
تحقيـــــــق الرؤيــــــة إلنجـــــــاز
مهـــــامها المتعلقــة بــإدارة

مخـــــــــــــاطر تنفـــــيذ الرؤيــة

سؤ

مستوى المبادرات

التقييم والتحليل

رصد المخاطر
$ $تحديد المخاطر

$ $تقييــم المخاطــر مــن حيــث االحتماليــة

$ $تحديــد مســتوى المخاطــر (مبــادرات،
برامــج الرؤيــة ،رؤيــة )2030

$ $تصنيــف المخاطــر بحســب طبيعتهــا
ـا :اقتصــــــــــادي ،اجتمـــــاعي،
(مثـــــــــــ ً
بيئــي ،ثقافــي ،مدنــي ،تقنــي ،مالــي،
تنظيمــي ،بنيــة تحتيــة ،لوجســتي،
وغيــر ذلــك)...

$ $تحديــد نــوع مخاطــر التنفيــذ (مخاطــر
علــى تنفيــذ المبــادرة ،مخاطــر تنتــج
مــن تنفيــذ المبــادرة)

والتأثيـــــــــر وتحديــد المخـــــــاطر التــي
تتطلــب معالجــة بنــاء علــى احتماليــة
حدوثهــا وأثرهــا

$ $اإلطار الزمني للمخاطر واتجاهاتها

ً
أفقيــا بيــن
$ $االرتبــاط بيــن المخاطــر
ً
وعموديــا مــع مســتوى الرؤيــة
البرامــج
$ $تحـــــديد المســــــتوى المقبـــــول مــن
المخاطــر

$ $تحليل الفجوات الراهنة
$ $تحديد أولويات المخاطر

مستوى البرنامج

المراجعة والموافقة والمتابعة

$ $وضــع إجــراءات التخفيــف مــن حــدة

$ $تحديــد المخاطــر علــى مســتوى

$ $تقييــم احتماليــة ظهــور المخاطــر

$ $وضــع إجــراءات التخفيــف

المســتلمة مــن مكاتــب تحقيــق

$ $تحــــــــديد العــــــــــــوامل المؤثــرة

بالتعـــــــــــاون مــع الجهــات

للبرنامــج والــذي يشــمل رصــد وتقييــم

مســتو ى ا لبر نا مج

تدفق المعلومات بين
الجهات ذات العالقة بما
يخص المخاطر

مكتب تحقيق الرؤية
في الجهة التنفيذية

إفادة

توضــح المخـــــــــــاطر ،وأثرهــا،

مستوى المبادرات

مخاطر المبادرات  +مخاطر
برنامج الرؤية
(ضمن التقرير الربعي للبرنامج)

$ $تحــــــــــــديد الجهـــــــــــــــــات
المــــــــــــالكة لإلجـــــــــــراءات
و متا بعة تنفيذ هــا

$ $التنســـــــــــيق مــع بــــــــرامج
تحقيــــــــــق الرؤيــــــة إلنجــاز

الحاجــة

قبــل أصحــاب القــرار

اإلجــراء )..،ضمــن ســجل المخاطــر

ا لتنفيذ ية ا لمعنيــة

مخاطــر البرنامــج حســب

ضمــن التقاريــر الدوريــة للمراجعــة مــن

التقييــم ،إجــراءات التخفيــف ،مالــك

مــن حـــــــــــــدة المخـــــــاطر

مهــــــامها المتعلقــة بــإدارة

وتقييــم ومتابعــة المخاطــر الرئيســية

$ $تســجيل المخاطــر وبياناتهــا (نتائــج

تحقيق الرؤية

$$التأكــد مــن وجــود ملفــات داعمــة

$ $تحديد أولويات المخاطر

ووضــع إجــراءات التخفيــف ومتابعتهــا
$ $الحصــول علــى موافقــة لجنــة البرنامــج
علــى المخاطــر المحــددة علــى مســتوى

البرنامــج وإجــراءات التخفيــف المقترحــة
$ $االســتمرار فــي متابعــة تنفيــذ إجــراءات
التخفيــف المعتمــدة وتحديــث حالتهــا

ضمــن التقاريــر الدوريــة للجنــة البرنامــج

مكتب تحقيق الرؤية بالتعاون مع

مكتب تحقيق الرؤية بالتعاون مع

$ $جمــع ورصــد المخاطــر المرتبطــة

$ $تقييــم احتماليــة ظهــور المخاطــر

$ $يضــع فريــق عمــل المبــادرة

$ $مراجعــة المخاطــر المرصــودة علــى

اســتكمال بياناتهــا ومشــاركتها

$ $تحـــــــــديد العــــــــــــوامل المؤثــرة

ويتعــــــــــــاون مــع مكـتـــــب

الرؤيــة المعنيــة حســب اإلطــار
ً
داخليــا
الزمنــي المتفــق عليــه

$ $التأكــد مــن وجــود ملفــات داعمــة

فريق عمل المبادرة

ضمن ا لبر نا مــج

إفادة

المخـــــــــاطر علــى مســتوى البرنامــج

مكتب تحقيق الرؤية بالتعاون

مــع مكاتــب برامــج تحقيــق

مكتب اإلدارة
االستراتيجية

البرنامــج ضمــن التقريــر الربــع ســنوي

مكاتب برامج تحقيق الرؤية ومكاتب

بتنفيــذ المبــادرات والتأكــد مــن

مخاطر المبادرات
ُ(يقترح أن يكون بشكل
شهري على األقل)¹

على ا لمخا طــر

حــدة المخاطــر وإدراج بيانــات رصــد

لإلجــراء

مكتب برنامج

وتأثيرهــا وارتباطهــا ببعضهــا

والمســببات الرئيســية لهــا

$ $متابعــة تنفيــذ إجــراءات التخفيــف مــن

الجهــة بدورهــا الشــخص المالــك

التخفيــف المقتــــرحة

$ $رفــع بيانــات المخاطــر علــى مســتوى

مع مكاتب تحقيق الرؤية)

لمســتوى الرؤيــة)

التخفيــف مــن حــدة المخاطــر وتحــدد

علــى مستـــــوى الرؤيـــــــة وإجــــراءات

مكتب برنامج تحقيق الرؤية (بالتنسيق

لمســتوى البرامــج واللجنــة االســتراتيجية

$ $تحديــد الجهــات المالكــة إلجــراءات

االستـــــراتيجية علــى المخاطــر المحــددة

مكتب برنامج تحقيق الرؤية

إلــى المخاطــر المشــتركة علــى

المقترحــة (موافقــة لجنــة البرنامــج

المخاطــر)

$ $الحصــــــــــول علــى توجيـــــــه اللجنــــــة

مكتب برنامج تحقيق الرؤية

الرؤيــة فــي الجهــات باإلضافــة

علــى المخاطــر وإجــراءات التخفيــف

المخاطــر ،نقــل المخاطــر ،تجنــب

التخفيــف ومتابعتهــا

مكتب برنامج تحقيق الرؤية

البرنامــج مــن بيانــات المخاطــر

$ $الحصــول علــى موافقــة أصحــاب القــرار

المخاطــر (تقبــل المخاطــر ،تقليــل

مستـــــــوى الرؤيــــــة ووضــع إجــراءات

االســتراتيجية

$$يتضمن إطار إدارة المخاطر بشكل عام على أربعة مراحل رئيسية ،مع األخذ باالعتبار اختالف اإلجراءات التخفيفية بحسب طبيعة المخاطر

من حدة المخاطر

وتقييــــــم المخــــــــاطر الرئيســية علــى

حالتهــا ضمــن التقاريــر الدوريــة للجنــة

تحقيق الرؤية

وضع إجراءات التخفيف

ســنوي للرؤيــة والــذي يشــمل رصــد

التخفيــف المعتمـــــــــدة وتحــــــديث

ول

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘـــﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺒﺎدرات وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ.
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :ﻣﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺄﺧﻴـــﺮ ﺗﺤﻘﻴـــﻖ ﻣﻌﺎﻟـــﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت

مكاتب

مســتوى الرؤيــة ضمــن التقريــر الربــع

$ $االســتمرار فــي متابعــة تنفيــذ إجــراءات

م

ال

حســب الحاجــة

المراجعة والموافقة والمتابعة

فريق عمل المبادرة

وتأثيرهــا وارتباطهــا ببعضهــا
علــى المخاطــر

توضــح المخــــــــــــــــــاطر ،وأثرهــا،
والمســببات الرئيســية لهــا

مع فريق عمل المبادرة

إجــراءات تخفيــف فوريــة

تحقيــق الرؤيــة فــي الجهــة
المالكــة

للمبــادرة

فــي

تطويــر إجــراءات التخفيــف

تحقيق الرؤية

مســتوى المبــادرات ،بمــا فــي ذلــك:
إجراءات التخفيف ووضعهااعتماد المخاطر واإلجراءات-الحاجة للتصعيد

للمخا طــر

$ $تحديد أولويات المخاطر

ً
ً
مناسبا وبشكل يلبي احتياجات العمل وأصحاب القرار
وفقا لما تراه
 .1يقوم كل برنامج بتحديد آلية ودورية المتابعة على المخاطر المرتبطة بالمبادرات

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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4.3

آليات رصد ومتابعة المخاطر

			

إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺒﺎدرات
ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
أﺛﻨﺎء
ﺗﺨﻄﻴﻂ
وﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺒﺎدرة

ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ
اﻟﻤﺒﺎدرة

ﺗﻘﻴﻴﻢ
وﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

إﻋﺎدة
ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ

ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

1

ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺨﻄﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ؟

ﻻ

ﻧﻌﻢ

أ

$$لمحة عامة عن السجالت المستخدمة إلدارة المخاطر

ُيســتخدم ســجل المخاطــر لتوثيــق تفاصيــل المخاطــر المرصــودة علــى جميــع المســتويات وإدارة ومتابعــة إجــراءات التخفيــف منهــا وتشــمل البيانــات

ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

وﺿﻊ
إﺟﺮاءات
ﺗﺨﻔﻴﻒ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺒﺎدرات
وﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻼﻛﻬﺎ

اﻹﺷﺮاف
وﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻷوﻟﻮﻳﺎت

المتطلــب إدخالهــا فــي الســجل مــا يلــي:
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

ﻣﺸﺎرﻛﺔ
إﺟﺮاءات
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ
ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﻲ
اﻟﻮزﻳﺮ/
رﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻬﺔ

 .1ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

المستوى

إدراج
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ووﺿﻊ
اﻹﺟﺮاءات
ﺿﻤﻦ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﺪورﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺚ
ﺳﺠﻞ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت
إﺟﺮاءات
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺨﻄﺮ ﻣﻨﺨﻔﺾ؟

ﻻ

ب

مكتب اإلدارة االستراتيجية

سجل المخاطر على مستوى الرؤية

ﻧﻌﻢ

مكتب البرنامج

أ
ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

سجل المخاطر على مستوى الجهات التنفيذية

ﻧﻌﻢ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ
إﺟﺮاءات
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ

ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزﻳﺮ/
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ

المسؤولية

سجل المخاطر على مستوى برامج تحقيق الرؤية

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة
ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ
)ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺤﺎﺟﺔ(

اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

آليات رصد ومتابعة المخاطر

نماذج سجل المخاطر -نماذج RM01-03

خارطة عملية إدارة مخاطر المبادرات والبرامج

وﺿﻊ
إﺟﺮاءات
ﺗﺨﻔﻴﻒ
ﻓﻮرﻳﺔ

139

ﺗﻢ
اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ؟

إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

مكتب تحقيق الرؤية في الجهة

النماذج المقترحة إلدارة المخاطر

ﻻ

 RM01-03نماذج إدارة المخاطر على مستوى الرؤية والبرامج والمبادرات

مقترح أداة تصنيف المخاطر :مصفوفة تقييم المخاطر
ﻣﻜﺎﺗﺐ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

ب

اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻔﻴﺔ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻤﺒﺎدرات
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ
ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
وإدارﺟﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ أداء
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻹﺟﺮاءات
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

ج
ﺗﻄﻮﻳﺮ
إﺟﺮاءات
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
وﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﻼﻛﻬﺎ

ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺳﺠﻞ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت
إﺟﺮاءات اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
)ﻣﻼك اﻹﺟﺮاءات(

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
وإﺟﺮاءات
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

إلى الفهرس

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﻄﺮ
ﻣﻨﺨﻔﺾ؟

ﻻ

ﻧﻌﻢ

رﻓﻊ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺿﻤﻦ
اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﺪورﻳﺔ

$ $للمستخدم وضع المقياس المناسب لكل فئة ( )numerical scaleوتوزيع تصنيف قيم النتائج بما يتواءم مع مستوى تبني المخاطر للجهة Risk Appetite
( and toleranceعلى سبيل المثال :وضع قيمة منخفضة لخانة األثر المعتدل من قبل الجهات ذات المستوى المرتفع لتبني المخاطر Risk seeking with high
)tolerance

$ $في حال تماثل النتائج ألكثر من خطر ومحدودية الميزانية المتاحة إلجراءات التخفيف فيمكن استخدام أبعاد إضافية كمرحلة تصنيف ثانوية (على سبيل المثال :دقة
البيانات المبني عليها التقييم certainty

اﻷﺛﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺨﻄﺮ Impact

ﺑﺴﻴﻂ

ﻣﺤﺪود

ﻣﻌﺘﺪل

ﻣﺮﺗﻔﻊ

ﻧﺎدر

ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻟﺪﻋﻢ
واﻟﻤﺸﻮرة

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إﻋﺎدة
ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

أ

يوصى باستخدام مصفوفة خماسية لتقييم وتصنيف المخاطر بحسب احتمالية حدوثها ومدى األثر المتوقع منها

ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺨﻄﺮ
Likelihood

ﻧﻌﻢ
ﺗﻢ
اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ؟

مستعدون للمستقبل

ﻻ

ﻣﺤﺘﻤﻞ
ﻣﺮﺟﺢ

ج

رؤية المملكة 2030

ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ

ﻣﺮﺟﺢ ً
ﺟﺪا

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس

إرﺷﺎدﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ

ﻣﺮﺗﻔﻊ ً
ﺟﺪا
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إجراءات وحوكمة المناقالت

مناقالت الميزانية  -النقل بين اعتمادات مبادرات الجهة الحكومية في نفس البرنامج

حوكمة المناقالت
$$صالحيات الجهات المختصة بالمناقالت

الجهة التنفيذية
مكتب تحقيق
الرؤية
النقل بين اعتمادات مبادرات

مناقالت الميزانية

الجهة الحكومية في نفس

قرار داخلي

البرنامج في أكثر من جهة (تعزيز)
النقل بين تكاليف المبادرات في
نفس البرنامج

برنامج تحقيق
الرؤية

اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻨﻔﺬة

إحاطة

إحاطة

إحاطة

تنفيذ

طلب

موافقة

إحاطة

إحاطة

اعتماد

1

طلب

موافقة

إحاطة

إحاطة

اعتماد

1

البرنامج

النقل بين اعتمادات مبادرات

فريق العمل
الدائم

مكتب اإلدارة
االستراتيجية

اللجنة
االستراتيجية/
الفريق التحضيري

وزارة المالية

إحاطة

$$إجراءات مناقالت الميزانية – عالي المستوى
مكتب تحقيق الرؤية
النقل بين اعتمادات مبادرات
الجهة الحكومية في نفس
البرنامج

رئيس الجهة حول قرار
النقل

الجهة /مكتب تحقيق الرؤية

مناقالت الميزانية

1

النقل بين اعتمادات مبادرات
البرنامج في أكثر من جهة
(تعزيز)

مكتب تحقيق الرؤية

1

$ $رفع طلب لمكتب

البرنامج للبحث عن

الوفورات في اعتمادات

مكتب تحقيق الرؤية

2

بنسخة من القرار لتسجيله في النظام

$ $إحاطة مكتب البرنامج ومكتب

لجنة البرنامج

$ $رفع الطلب إلى وزارة
المالية إلعداد قرار

وزاري بذلك

مبادرات الجهات الحكومية

مكتب البرنامج
4

النقل بين تكاليف المبادرات في
نفس البرنامج

1

$ $رفع طلب النقل للبرنامج

ﻻ

 .7ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺔ

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ

 .8إﺧﻄﺎر اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

ﻫﻞ ﺗﻤﺖ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ؟

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

اﺳﺘﻼم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮار ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ

اﺳﺘﻼم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮار ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪاﺋﻢ

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﺳﺘﻼم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮار ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ

اﺳﺘﻼم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮار ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

$ $إحاطة فريق العمل الدائم

ومكتب اإلدارة االستراتيجية

 .5ﻣﺮاﺟﻌﺔ
وﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻄﻠﺐ

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

األخرى لنقلها¹

الجهة/
مكتب تحقيق الرؤية

ﻧﻌﻢ

اإلدارة االستراتيجية وفريق

3

$ $الحصول على موافقة

 .4.1إﺻﺪار ﻗﺮار ﻣﻨﺎﻗﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ )أو
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻬﺔ( وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ
ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ اﻋﺘﻤﺎد

العمل الدائم بالقرار

مكتب البرنامج

2

ﻧﻌﻢ

 6.3ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺔ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻘﺒﻮل اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ

3

$ $تزويد إدارة الميزانية العامة في وزارة المالية

مكتب البرنامج

ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ

اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺒﺎدرات
اﻟﺠﻬﺔ؟

 .3.2ﻣﻮاءﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ ﻣﻊ
ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ

 4.2اﺳﺘﻼم اﻟﺮد
ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ
ﻣﻊ اﻟﻤﺒﺮرات

 .1يتم االعتماد عبر تبليغ بقرار وزاري

$ $الحصول على موافقة

 .1ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎج
اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
إﺿﺎﻓﻲ

 .2ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻮﻓﻮرات ﻓﻲ
اﻋﺘﻤﺎدات
ﻣﺒﺎدرات اﻟﺠﻬﺔ

ﻫﻞ
ﻳﻮﺟﺪ وﻓﻮرات ﻓﻲ

ﻻ

 . 3.1اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻗﻼت ﺑﻴﻦ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ )(2.4.2

ﻫﻞ
اﻟﻄﻠﺐ وﻓﻖ
اﻟﻤﺴﻮﻏﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ؟

 6.1رﻓﺾ
اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﺼﺔ اﻋﺘﻤﺎد
وإﻋﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ
ﻣﻊ أﺳﺒﺎب
اﻟﺮﻓﺾ

ﻻ

ﻧﻌﻢ

مكتب البرنامج

مكتب البرنامج
2

$ $الحصول على موافقة
لجنة البرنامج

مكتب البرنامج

3

$ $رفع الطلب إلى وزارة
المالية إلعداد قرار

وزاري بذلك

 .6.2ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ
وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﺎم

4

$ $إحاطة فريق العمل الدائم

ومكتب اإلدارة االستراتيجية
(والذي بدوره يحيط اللجنة

االستراتيجية)

نشاط

قرار

وثيقة

عملية أخرى

البداية

النهاية

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

 .1بعد إنفاق اعتمادات الجهة

ال يجوز النقل بين تكاليف واعتمادات المبادرات في أكثر من برنامج تحقيق رؤية إال للضرورة وبعد موافقة اللجنة االستراتيجية
إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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مناقالت الميزانية  -النقل بين اعتمادات مبادرات البرنامج لدى أكثر من جهة

اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻣﻨﻬﺎ

اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻟﻬﺎ

اﺳﺘﻼم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮار ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ

 .1ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎج
اﻟﻤﺒﺎدرة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
إﺿﺎﻓﻲ

 .2ﻣﺮاﺟﻌﺔ
اﻟﻮﻓﻮرات ﻓﻲ
اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺒﺎدرات
اﻟﺠﻬﺔ

اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺒﺎدرات
اﻟﺠﻬﺔ؟

ﻣﻜﺘﺐ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻟﻬﺎ

ﻧﻌﻢ

 .3.1اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻗﻼت اﻋﺘﻤﺎدات
ﻣﺒﺎدرات اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
)(2.4.1

 .3.2إﺻﺪار ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺒﺎدرة
واﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺴﻮﻏﺎت
اﻟﻨﻘﻞ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

 .4اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ
وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ
اﻟﻤﺒﺎدرات ﻓﻲ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺪراﺳﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ
اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺒﺎدرات
ﺟﻬﺔ اﺧﺮى

ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ وﻓﻮرات
ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎدات ﻣﺒﺎدرات اﻟﺠﻬﺎت
اﻷﺧﺮى؟

اﺳﺘﻼم ﺧﻄﺎب
ﺑﻌﺪم اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت

ﻻ

 .5.1إرﺳﺎل ﺧﻄﺎب رﻓﺾ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺒﺎدرة
ﻣﻊ أﺳﺒﺎب اﻟﺮﻓﺾ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة

ﻧﻌﻢ

 .5.2إﺻﺪار ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎﻗﻠﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدات ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻬﺎت ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻮزارة
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ

اﺳﺘﻼم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮار ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ

 .9اﺳﺘﻼم ﺧﻄﺎب
ﺑﻌﺪم اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ
واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت

 .10إﺣﺎﻃﺔ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد

اﺳﺘﻼم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮار ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﺳﺘﻼم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮار ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ

 .6اﺳﺘﻼم ﻃﻠﺐ
اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ

ﻫﻞ
اﻟﻄﻠﺐ ﺻﺤﻴﺢ
وﺳﻠﻴﻢ؟

ﻻ

ﻧﻌﻢ

ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻟﻬﺎ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ

 .7.2اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ وإﺻﺪار ﻗﺮار وزاري
وﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

نشاط

قرار

وثيقة

عملية أخرى

البداية

 .3اﺳﺘﻼم اﻟﻄﻠﺐ
وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ
اﻟﻤﺒﺎدرات ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻟﺪراﺳﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺒﺎدرات
ﺟﻬﺎت اﺧﺮى

 .4.2ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ أداء

إلى الفهرس

 .9اﺳﺘﻼم
ﺧﻄﺎب ﺑﻌﺪم
اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ
واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت

 .10إﺧﻄﺎر
اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد

ﻓﺮﻳﻖ
اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪاﺋﻢ

اﺳﺘﻼم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮار ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﺳﺘﻼم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮار ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﺳﺘﻼم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮار ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 .6اﺳﺘﻼم
ﻃﻠﺐ
اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ
وﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ

ﻻ
ﻫﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﺻﺤﻴﺢ
وﺳﻠﻴﻢ1؟

 .7.1إرﺳﺎل ﺧﻄﺎب رﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ ﻣﻊ أﺳﺒﺎب
اﻟﺮﻓﺾ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
 .7.2اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ وإﺻﺪار ﻗﺮار
وزاري وﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

ﻧﻌﻢ

نشاط

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

مستعدون للمستقبل

 .5ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ
ﻟﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻣﺮﺋﻴﺎت
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎءة
اﻻﻧﻔﺎق وﻣﺮﻛﺰ اداء

 .4.1ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎءة اﻻﻧﻔﺎق

النهاية

رؤية المملكة 2030

اﺳﺘﻼم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮار ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ

 .2إﺻﺪار ﻃﻠﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺒﺎدرة واﺳﺘﻜﻤﺎل
ﻣﺴﻮﻏﺎت اﻟﻨﻘﻞ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

 .7.1إرﺳﺎل ﺧﻄﺎب رﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ ﻣﻊ
أﺳﺒﺎب اﻟﺮﻓﺾ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
 .8ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم

اﺳﺘﻼم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮار ﻟﻺﺣﺎﻃﺔ

 .1ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻃﻠﺐ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺒﺎدرة

اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻟﻬﺎ

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪاﺋﻢ

وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﺧﻄﺎر ﺑﻨﻘﻞ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
وﻣﺴﻮﻏﺎت
ذﻟﻚ

اﻟﺠﻬﺔ
اﻟﻤﻨﻘﻮل
ﻣﻨﻬﺎ

ﻻ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ

إجراءات وحوكمة المناقالت

مناقالت الميزانية  -النقل بين تكاليف مبادرات البرنامج

إﺧﻄﺎر ﺑﻨﻘﻞ
اﻻﻋﺘﻤﺎدات
وﻣﺴﻮﻏﺎت ذﻟﻚ

ﻫﻞ
ﻳﻮﺟﺪ وﻓﻮرات ﻓﻲ
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قرار

وثيقة

 .8ﺗﺴﺠﻴﻞ
اﻟﻤﻨﺎﻗﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﻨﻈﺎم

عملية أخرى

البداية

النهاية

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

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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إجراءات وحوكمة المناقالت

نماذج توضيحية آللية المناقالت

إجراءات وحوكمة المناقالت

$ $يجب التأكد من أن قيمة التكاليف المنقول منها مساوية لقيمة التكاليف المنقول إليها

مالحظات ألخذها بعين
االعتبار

$$تم إعداد نماذج وتعليمات مفسرة لمساعدتكم في ثالث حاالت من عمليات المناقلة:

$ $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

آلية المناقالت
نماذج توضيحية آللية المناقالت

2

1
ﻧﻘﻞ اﻋﺘﻤﺎدات
ﻣﺒﺎدرات ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺔ
داﺧﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
رؤﻳﺔ واﺣﺪ

VRP 1
E1

E2

E4

VRP 1
E1

E2

VRP 2
E3

إجراءات مناقالت الحالة رقم  2و 3

ﻧﻘﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺒﺎدرات
ﺿﻤﻦ ﺟﻬﺔ  /ﻋﺪة ﺟﻬﺎت
داﺧﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
رؤﻳﺔ واﺣﺪ

ﻧﻘﻞ اﻋﺘﻤﺎدات ﺿﻤﻦ ﻋﺪة ﺟﻬﺎت

VRP 2
E3

3

ﻧﻘﻞ اﻋﺘﻤﺎدات
ﻣﺒﺎدرات ﺿﻤﻦ ﻋﺪة
ﺟﻬﺎت داﺧﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ واﺣﺪ

ﻧﻘﻞ اﻋﺘﻤﺎدات داﺧﻞ ﺟﻬﺔ

نموذج مناقالت ميزانية المبادرات (الحالة رقم  2و )3

E4

يرفق النموذج أدناه عن طريق خطاب موجه إلى سعادة وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم

نموذج مناقالت ميزانية مبادرات

ﻧﻘﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
VRP 1
E1

E2

VRP 2
E3

اسم الجهة

اسم المبادرة

رقم البند

المنقول منه

وزارة اإلسكان

مبادرة االستدامة

475000000

14,000,000

المنقول إليه

E4
اإلسكان

تطوير برنامج البيع والشراء
على الخارطة

14,000,000

475000001

الحالة رقم واحد  -نقل اعتمادات مبادرات ضمن جهة داخل برنامج تحقيق رؤية واحد
اإلجمالي

إجراءات مناقالت الحالة رقم 1

14,000,000

14,000,000

1.1يتم التوجه إلى الرابط التاليhttps://Etimad.sa :
 )1تسجيل الدخول في
منصة اعتماد

2.2يتم اختيار خيار “الجهات الحكومية”

3.3يتم إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة السر المرسلة إلى الجوال ورمز التحقق من الصورة بعد أن يتم إعطاء
الصالحية من مدير النظام

4.4بعد تسجيل الدخول للمنصة ،يتم اختيار “مناقالت الميزانية” من قائمة «إدارة الميزانية»
5.5اختيار “إضافة مناقلة” في صفحة “عرض المناقالت”

6.6من خالل هذه الصفحة يجب تعبئة المعلومات اإللزامية وهي:

 )2الدخول لخدمة
“مناقالت الميزانية”

$ $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“

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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إرشادات وآليات دعم التغيير

إرشادات وآليات دعم التغيير

$$تصاحب برامج ومبادرات الرؤية تغييرات على نطاقيين :تغييرات على نطاق المنظومة (داخلية) وتغييرات على نطاق وطني (خارجية)

إدارة التغيير تعتبر ممكن رئيسي لنجاح مبادرات برامج تحقيق الرؤية

ماهي دوافع التغيير؟

إﻃﻼق رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

ﻣﺜﺎل
ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ

$$تغييرات على نطاق خارجي:

تغيير في الثقافة العامة للمجتمع:
ﺗﻐﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

أمثلة:

ﻣﺎﻫﻲ دواﻓﻊ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ؟

ﺗﺴﺮﻳﻊ أﺛﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت

واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

أﻣﺜﻠﺔ

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻹﺑﺘﻜﺎر

$ $تشجيــــع المـــواطن علــى المشــاركة فــي
األعمـــــــــال التطــــــوعية

ﺗﻐﻴﺮات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ

$ $تشــجيع المواطــن علــى ممارســة الرياضــة
البدنيــة
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ

رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءات ﻓﻲ

واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻌﻤﻞ

رﻓﻊ

اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ

اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻼﺣﻢ

أمثلة:

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﻨﺸﻮدة

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
واﻹﻧﻔﺎق

تغيير في الخدمات المقدمة

$ $تغيير جذري على بعض الخدمات المقدمة

ﺗﻐﻴﺮات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ

ﺗﻐﻴﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﻘﻴﺎدة

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

$ $إطالق خدمات إلكترونية

اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

تغييرات اقتصادية

ﻛﻴﻒ ﻳﺪار

ﺗﺤﺪﻳﺪ أدوات اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ؟

أمثلة:

ﺗﻐﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ً
عالميا
$ $عدم استقرار أسعار النفط

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

$ $زيادة االستثمار األجنبي المباشر
$ $زيــادة ثقــة المســتثمرين وســهولة ممارســة
األعمــال

وﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ

$$تغييرات على نطاق داخلي:

ﻣﺎﻫﻮ ﻣﺪى ﻧﺠﺎح

أدوات ﻗﻴﺎس
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ:

تغيير في التوجه اإلستراتيجي
ﻗﻴﺎس اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺆﺷﺮات

إﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ

اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ؟

ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﻐﻴﺮ
رﺳﻤﻴﺔ

$ $إضافة أدوار جديدة أو إلغاء أدوار قائمة
$ $تطوير في التنظيم الحالي داخل الجهة

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة
ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ:

اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

إلى الفهرس

أمثلة:

اﻟﺮﺿﻰ اﻟﻌﺎم

مستعدون للمستقبل

ﻣﺪى اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ

$ $تطوير في النموذج التشغيلي الحالي أو الخدمات المقدمة

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل
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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؟

كيف يدار التغيير؟
$$وسائل تقييم متطلبات التغيير

هنالك العديد من األدوات التي يمكن استخدامها لتقييم حالة وأثر ومتطلبات التغيير ،من أبرز هذه األدوات:

“من الضروري العمل على دعم أصحاب المصلحة لتقبل التغيير من خالل إيضاح األسباب الكامنة من وراء التغيير”

ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﻨﺸﻮدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ:

 $ﺗﻌﻄﻲ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﺻﻮرة ﺟﺬاﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

أداة تحليل مجال القوى

 -واﻗﻌﻴﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة

ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﻨﺸﻮدة واﺿﺤﺔ وﻣﺤﺪدة

اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺒﻨﻲ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪف

خارطة تصنيف أصحاب المصلحة

()Force Field Analysis

 -إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﺟﺬاﺑﺔ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

 $ﺗﻮﺿﺢ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت

()Stakeholder Mapping

واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻃﻼﻗﻬﺎ

ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﺤﺪﻳﺎت
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ

ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻷﻫﺪاف إﻟﻰ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ

ﺗﻮﺿﺢ اﻷﻫﺪاف
اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

اﻟﻘﻮى اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

اﻟﻘﻮى اﻟﻤﻌﻴﻘﺔ

رﺻﺪ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻣﺮﺗﻔﻊ

اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ

1 .1تقييم مدى الجاهزية والرغبة في المشاركة

“

اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب

مرحلة االلتزام

هذه الطريقة التي
أعمل بها اآلن

مرحلة اإلشراك

االلتزام
مرحلة الوعي

أنا أعلم أنك تريد مني أن
ً
شيئا بشكل مختلف
أفعل

أنا على معرفة بما علي
القيام به ،ولماذا..

ﻣﻨﺨﻔﺾ

مرتفع

في عملية التغيير

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ً
$$األدوات المستخدمة :منحنى التغيير كدليل لتحديد أسلوب التعامل مع أصحاب المصلحة المختلفين بناء على موقعهم ضمن المنحنى

مرحلة المعرفة

أداة تقييم مدى الجاهزية والمشاركة :الثقة
والتأييد ()Readiness Assessment

ﺧﻄﻮات ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﻨﺸﻮدة:

 $وﺗﺴﺘﻤﺪ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺒﺮاﻣﺞ

إدارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

إرشادات وآليات دعم التغيير

2 .2إجراء المراجعات الالزمة للتحقق من مستوى
E

ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ

التأييد
ﻣﺤﺎﻳﺪﻳﻦ

ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﻦ

اﻟﺪﻋﻢ ”“Support

أنا على استعداد
للمشاركة واكتساب
المهارات المطلوبة

3 .3إجراء التدخالت الالزمة لتعزيز المشاركة

*ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﺠﺎم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﺎل اﻷﺛﺮ »«Impact

مرحلة الملكية

التغييرات هي الوضع
الراهن الجديد

منخفض
الوقت

الوضع الراهن
إقناع

الفرق المعنية وأصحاب
العالقة بالحاجة إلى التغيير
بناء على أهداف وغايات
البرنامج والمبادرات

بناء الثقة

الالزمة بشأن الخطة
واستيعاب المعنيين على
كل المستويات للتغيير
فضال عن
المنشود،
ً
جاهزيتهم وقدرتهم على
تنفيذه

مشاركة كبيرة

من الجهات الرئيسية ذات
العالقة لضمان تحقيق
التغييرات المطلوبة

األهداف المنشودة
غرس السلوكيات

و االستمرار بتحفيز الفرق
المعنية وأصحاب العالقة،
وغرس السلوكيات
الجديدة ،واإلشادة
بالنجاحات المحرزة

الحفاظ على التغيير

متابعة تغيير السلوكيات
لتحقيق النجاح "والحفاظ
على التغيير"

يجب على مكاتب البرامج والجهات تطوير خطة مناسبة للتواصل وإدارة التغيير -حيث تقوم الجهات بقيادة وتنفيذ جهود التواصل الداخلي وإدارة التغيير

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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إرشادات وآليات دعم التغيير

$$تمكن أداة مجال تحديد القوى من تحديد ممكنات ومعوقات التغيير

إرشادات وآليات دعم التغيير

كيف يدار التغيير؟

أداة تحليل مجال القوى ()Force Field Analysis

$$تمكن خارطة تصنيف أصحاب المصلحة من إدارة أصحاب المصلحة الرئيسيين في عملية التغيير

القوى المعيقة

القوى الممكنة
التغيير المطلوب

عمليــة التغييــر

خارطة أصحاب المصلحة*

$$

Stakeholder Map
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ /أﺑﻌﺎد اﻟﺨﺎرﻃﺔ

نسبة المشاركة في األندية تتطلب تحسين

عدد األندية الحالية
منخفض

عوامل عائقة

ال يوجد تنوع
بالبرامج المتاحة

توزيع األندية غير
مدروس بالنسبة
للتكدس السكاني

قلة في الموارد البشرية
المتخصصة ذو كفاءة عالية

A

B

D

E

ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ

قوي

ﻣﺤﺎﻳﺪﻳﻦ

ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﻦ

اﻟﺪﻋﻢ ”“Support

متوسط
ضعيف

*ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﺠﺎم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻳﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﺎل اﻷﺛﺮ »«Impact

اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ /ﻣﻮﻗﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎرﻃﺔ

رفع نسبة المشتركات باألندية الرياضية النسائية

عوامل ممكنة

اﻷﺛـــﺮ » : «Impactﻣـــﺪى أﺛـــﺮ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
)واﻟـــﺬي ﻳﺘـــﻢ ﻋﻜﺴـــﻪ ﺿﻤـــﻦ
اﻟﺨﺎرﻃﺔ ﻣـــﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ
اﻟﺪاﺋﺮة(.

ﻣﻨﺨﻔﺾ

مثال توضيحي

اﻟﺪﻋﻢ » : «supportﻣﺪى دﻋﻢ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺒﺪء/ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻟﺘﺄﺛﻴـــﺮ » : «influenceﻣـــﺪى
ﺗﺄﺛﻴـــﺮ ﺻﺎﺣـــﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤـــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.

A

“

 $ $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 مــاك المبــادرات والفــرق المعنيــة

تســتخدم خارطــة تصنيــف أصحــاب المصلحــة فــي تحديــد أصحــاب المصلحــة الرئيســيين ،مــدى اثرهــم ودعمهــم لبنــاء عمليــة إشــراكهم أو إبطــال اثرهــم فــي

ﻣﺮﺗﻔﻊ
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اﻹﺷﺮاك
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ضعيف

إﺷﺮاك ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ دﻋﻤﻬﻢ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺗﺰوﻳﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺤﺎﻳﺪ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻔﺰ ﻛﺴﺐ دﻋﻤﻪ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ

متوسط
قوي

إلى الفهرس

االهتمام العام
بالرياضة ورغبة
ممارستها

التوعية الحالية
القائمة في
المدارس بأهمية
التربية البدنية

مجال جاذب للقطاع
الخاص لالستثمار في
هذا القطاع

مستعدون للمستقبل

اللجوء لممارسة الرياضة من
أجل محاربة السمنة والوزن
الزائد

رؤية المملكة 2030

إﺑﻄﺎل أﺛﺮ

إﻃﻼع

اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﺮﺋﻴﺎﺗﻪ واﻟﻮﺻﻮل ﻷﺳﺒﺎب اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻔﻪ

اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وإﺑﻼﻏﻪ ﺑﺂﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ وأدواره وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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إرشادات وآليات دعم التغيير

ّ
$$ينبغي على برامج تحقيق الرؤية والجهات المعنية أن تركز على خمس جوانب رئيسية إلدارة التغيير

كيف يدار التغيير؟

البدء بالقادة

اإلشراك

تعزيز الوعي

التمكين ونقل المعرفة

وضع اآلليات الرسمية

$ $مثال :نموذج خطة إشراك أصحاب المصلحة

المنصب الحالي

صاحب المصلحة

النتيجة المستهدفة

وسيلة التواصل

الخطوات الالزم اتخاذها

نموذج  - CM01نموذج خطة إشراك أصحاب المصلحة
$ $تمكن أداة تقييم مدى الجاهزية والمشاركة من قياس مدى الثقة و التأييد لجهود التغيير وتحديد الصعوبات الرئيسية

اســتبيان لتقييــم البيئــة الداخليــة ومــدى تقبلهــا
وجاهزيتهــا للتغييــر ،والتعــرف علــى أبــرز المعوقــات
والمقترحــات علــى مســتوى فــرق العمــل فــي الــوزارة
والجهــات التابعــة ليتــم عكســها خــال أعمــال التخطيــط
والتنســيق ودعــم التنفيــذ

مــا هــو الجــزء المتضمــن فــي عمليــة إدارة التغييــر المتوقع
أن يحــدث التغييــر األكبــر؟ (بحســب آراء المشــاركين فــي
االســتطالع)

جميـــع مبـــادرات إدارة التغييـــر
الناجح ــة تب ــدأ م ــن القم ــة ،ف ــإن
الت ــزام الق ــادة يؤث ــر بش ــكل كبي ــر
عل ــى نج ــاح التغيي ــر وتبني ــه م ــن
قبـــل األغلبيـــة ،أي أنـــه:
$ $يمثل القادة السلوك
نموذجا
المرغوب ليصبحوا
ً
يحتذى به
$ $توافق توجهات القادة
واضح وملموس ومستمر –
«التحدث بصوت واحد»

الســــــــبب األول لمقــــــــاومة أي
تغييـــر هـــو عـــــــدم إدراك ســـبب
حـــــ ــدوث التغييـــــــ ــر .وعليـــــــــ ــه،
التواص ــل الفع ــال ض ــروري ج ـ ً
ـدا.
غالبـ ًـا مــا تتضمــن خطــة التواصــل
رســـائل متكـــررة ومفصلـــة فـــي
الوقـــت المنــــــاسب لتتصـــدى
لمقاوم ــة التغيي ــر وتش ــرح س ــببه
وأهميتـــه

إن مســار التغييــر التدريجــي يصبــح
أكثـــر انســـيابية إذا تـــم اســـتغالل
الموظفيـــن المعنييـــن للحصـــول
علـــى مدخالتهـــم حـــول القضايـــا
التــي تؤثــر عليهــم ،ويكــون هــؤالء
األشـــخاص علـــى علـــم بمواطـــن
ّ
يمكـــن
الخلـــل المحتملـــة ،مـــا
مشـــاركتهم مـــن تمهيـــد الطريـــق
لمبــادرات التغييــر المعقــدة  ،فــي
حيــن أن مقاومتهــم ســتجعل مــن
ـتمرا
التنفي ــذ
ً
تحدي ــا مس ـ ً

يج ــب األخ ــذ باالعتب ــار الكف ــاءات
والقـــدرات المطلوبـــة لتبــــني
التغييـــر وتحقيقـــه للنتيجـــة
المطلـــــــوبة وقــــــــد يتطــــــــــلب
ذلـــك توفيـــر دورات تدريبيـــة
محـــددة أو العمـــل علـــى نشـــر
المعرفـــة المطلوبـــة إلحـــداث
وإدارة التغييـــر

م ــن الض ــروري وض ــع اآللي ــات المناس ــبة
إلقن ــاع الن ــاس بتغيي ــر س ــلوكهم ،مث ــل:
البنيـــة ،أنظمـــة المكافـــآت والعقوبـــات،
آلي ــة التنفي ــذ ،وغي ــره م ــن اآللي ــات الت ــي
بدورهـــا تدعـــم تنفيـــذ التغييـــر وتحقـــق
األث ــر المرج ــو من ــه

$$لكل محور من المحاور مجموعة من األساليب التي يمكن إدراجها ضمن خطة التغيير

البدء بالقادة

اإلشراك

تعزيز الوعي

التمكين ونقل المعرفة

وضع اآلليات الرسمية

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

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

$ $اجتمـــــــــاعات وورش عمــــــل
يعقدهـــ ــا القـــــ ــادة إلبــــ ــداء
دعمهــم للبرامــج والمبــادرات
والتغيي ــر المصاح ــب للتنفي ــذ
والتــــــــــأكيد علـــى أهميـــــــــــة
المشـــاركة مـــن قبـــل كافـــة
أصحـــاب المصلحـــة
$ $أنشـــطة وفعـــــاليــــات تثبـــت
تبــــــــني القــــــــــــادة للتغييـــر
وتمثيلهـــم لـــه

رؤية المملكة 2030

$ $بن ــاء الوع ــي ح ــول التوجه ــات
االس ــتراتيجية وأي ــة تغيي ــرات
تط ــرأ عليه ــا
$ $التعــــــــــــــــــريف واإلعــــــــان
عـــن البرنامـــج  /المشـــروع /
عوامـــل التغييـــر وأهدافـــه
$ $مشاركة قصص النجاح

$ $عرض النتائج واإلنجازات
$ $الشفافية و الوضوح

$ $تعييـــــــــــن رواد للتغييـــــــــر

$ $مشـــــــــــــــــاركة الخطــــــــــــــــط
االســـتراتيجية للبرامـــج مـــع
القــ ــادة والتـ ــواصل المس ــتمر
معهـــ ــم لكســـــ ــب التــ ــأييد
$ $إشـــراك أصحـــاب المصلحـــة
ف ــي الجه ــة والجه ــات التابع ــة
وأخـــذ مرئياتهـــم مـــن خـــال
اجتماعـــات دوريـــة

مستعدون للمستقبل

$ $نقــــــــــل المعـــــــــــــرفة حـــول
ا لتغيير ا ت ا لر ئيســـية

$ $ع ــرض أفضـــــ ــل الممارس ــات
عل ــى المعنيي ــن والمس ــتفادة
مـــن دراســــــــــــــات المقارنـــة
الدوليـــــــــــــــــة وذوي الخبـــرة/
المستش ــارين

$ $وضـــــ ــع اآلليــــــــــــ ــات الت ــي تدعــــــــ ــم
تطبيق ا لتغييـــر
$ $وضع العقوبات والمخالفات

$ $وضع المحفزات وتكريم المتميزين
$ $برامج اإلشادة والتقدير

$ $تنفيــذ برامــج التطبيــق التجريبــي
« »Pilot Programmes
للمبـــــــــــادرات التـــي تتطلـــب
تغيي ـ ً
ـرا جذري ـ ًـا

إلى الفهرس
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إرشادات وآليات دعم التغيير

كيف يدار التغيير؟

كيف يدار التغيير؟
مثال لألدوات المستخدمة :أبرز العوامل الرئيسية لنجاح برنامج اإلشادة بذوي األداء المتميز

مثال توضيحي :جدول لرسائل التواصل يحدد فيها وصف الرسائل ،التكرار والقنوات المستخدمة

المحور

الرسالة /النشاط

البدء بالقادة

رسائل /أنشطة
تعكس أن القائد
متبني للتغيير
وممثل له

تعزيز الوعي

تعزيز الوعي برؤية
المملكة 2030

اإلشراك

مشاركة قصص
النجاح

التمكين ونقل
المعرفة

تنفيذ برامج
التطبيق التجريبي

وضع اآلليات
الرسمية

الحصول على
المرئيات
والمقترحات
للتطوير

إرشادات وآليات دعم التغيير

الوصف

المالك

التكرار

الوسيلة

$ $تصويــر ونشــر محتــوى مرئــي (فيديــو) للقــادة
المتبنيــن للتغييــر وهــم يطبقــون أنشــطة
التغييــر

القادة

مرة واحدة

وسائل التواصل
االجتماعي (تويتر)

$ $توضيح دعم القادة لتطبيق أنشطة التغيير

برنامج اإلشادة والتقدير*

التركيز على دوافع
األداء االستراتيجية

ُ $ $يشارك المدراء في تصميم

$ $يشارك المدراء في اختيار

العامة والسياق المعني

$ $يقدم القادة الدعم الالزم

$ $تتسم معايير التقدير

المكرمين
التعاون مع
َّ

$ $يستفيد المدراء من عنصر

مراقبين لزمالئهم من

لترسيخ قيمة االلتزام لدى

ُ $ $يشيد البرنامج بالسلوكيات
المتوائمة مع االستراتيجية

$$تقديــم شــرح مفصــل حــول أهــداف وبرامج
ومســتهدفات رؤيــة المملكة .2030

مكتب تحقيق
الرؤية

$$توضيــح نمــوذج الحوكمــة الخــاص برؤيــة
المملكــة 2030

$$عــرض

االلتزامــات

الرئيســية

حسب الحاجة مع
تكثيف الجهود
خالل الفترة
الحالية

ورش عمل

الموظفين

ُ $ $يثني البرنامج على الخبرات

األدوار والمســؤوليات فــي ظــل نظــام
الحوكمــة

والمهارات المتميزة

المعتمــد.

$$مشــاركة قصــص النجــاح فــي التنفيــذ
وتحقيــق النتائــج علــى مســتوى الجهــة

$$توضيــح التحديــات الرئيســية التــي تمــت

مالك المبادرات
في الجهة والجهات
التابعة

مواجهتهــا واألســاليب المبتكــرة التــي تــم

$$توضيــح كيفيــة إشــراك كافــة المعنييــن في
تحقيــق النتائج ،والدروس المســتفادة.

ً
تغييــرا
$$تطبيــق المبــادرات التــي تشــمل

$ $الحصــول علــى المرئيــات ومقترحــات التطويــر
حــول النظــام المعتمــد للمتابعــة علــى رؤيــة
المملكــة  2030وترتيبــات العمــل والنمــاذج
المســتخدمة ،إلــخ ،واقتــراح التعديــات
بهــدف تطويرهــا وتحســينها.

بشكل شهري
(لقصص النجاح
الداخلية)
حسب الحاجة
(لقصص النجاح
من الجهات
األخرى)

اتباعهــا لتجاوزهــا.

ً
جذريــا علــى نطــاق ضيــق لتحديــد جوانــب
التحســين واســتخالص العوامــل التــي لــم
تؤخــذ باالعتبــار فــي التخطيــط بمــا يدعــم
تحســين الخطــط وإدخــال التعديــات قبــل
التطبيــق الكلــي للمبــادرة

$ $يحرص البرنامج على
بالجوائز كمدربين أو

وتوزيــع

مالك المبادرات

حسب الحاجة

تقرير

تقارير  /ورش عمل

التزام اإلدارة

تطبيق معايير فعالة
والشفافية فيما يخص
اإلشادة والتقدير لذوي
األداء المتميز

البرنامج

للبرنامج بصورة مستمرة
التقدير كأداة رئيسية

الموظفين

المعايير المقرر العمل بها

بالشفافية والنزاهة

$ $يتم اإلشادة باألداء المتميز
لكل من األفراد وفرق

العمل

ً
ً
أساسيا
جزءا
$ $يعد البرنامج
من نظام اإلدارة

تنظيم لقاءات عامة
وإشادات صادقة
للمتميزين
$ $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)

ً
مدعوما
يكون
بتقديرات وإشادات
غير رسمية
$ $تكريم ألفضل مدراء

المبادرات وفرق العمل

خالل الفترة السابقة ،ضمن

الوزارة والجهات التابعة لها،
بناء على:

األثر الذي تم تحقيقه منتنفيذ المبادرات

نتائج المؤشرات والقدرة علىدفع اإلنجاز

جودة التنفيذ والقدرة علىإدارة التحديات ذات األثر
المرتفع

ّ
مثال لألدوات المستخدمة :الخصائص التي يتعين البحث عنها عند اختيار رواد التغيير

رواد التغيير المحتملين:
$ $يحظى باحترام نظرائه ،ولديه شبكة عالقات جيدة على مستوى الجهة
$ $يحظى بثقة اإلدارة وأقرانه على حد سواء
$ $يمثل التغيير المنشود

تطبيق عملي على
نطاق ضيق

$ $يراعي االعتبارات الثقافية ويتمتع بالوعي السياسي
ُ $ $يعزّ ز أواصر التعاون داخل الجهات
$ $يعرف عنه المصداقية ويتّ سم بقدر كبير من النزاهة
$ $القدرة على التكيف مع التغيير ،وتحفيز النظرة اإليجابية لألمور

مالك ومدراء
المبادرات في
الوزارة والجهات
التابعة

بشكل شهري

ورش عمل

بشكل أسبوعي

خالل اجتماعات
المتابعة األسبوعية

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)

إلى الفهرس
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رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل
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كيف يدار التغيير؟

مثال إضافي

ﺠﻬﺔ
اﻟ

إﻟﻰ اﻹ
دارة
اﻟﻌﻠﻴﺎ

الخيار األول:

ﻣ
ﻨﺸ

ﻟﺘ

ﻮ را

ﻌﺰﻳ

ت

ﺰا

رﻳﺔ

ا

ا ﺳ ﺘﺒ ﻴﺎ ن ﻟ ﺠ ﻤ ﻊ ا

مواد مرئية ومسموعة
موقع إلكتروني على
شبكة اإلنترنت «ويب»

ﺟﺘ

$$مزايا تفعيل نظرية الدفع:

ﻵ را ء

غير مكلفة

تتضمن مقاالت عن أفضل الممارسات وقصص النجاح ورواد التغيير والمزيد

الــدول ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة التــي قامــت بتعديــل بســيط علــى رســائل تذكيــر المواطنيــن المتأخريــن عــن دفــع الضرائــب لتحتــوي عبــارات

$ $استخدام المواد المرئية والمسموعة (الفيديو) كوسيلة لعرض رسائل التغيير بطريقة جذابة وسريعة داخل الجهة

مثــل « 9مــن  10أشــخاص 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.

$ $موقع إلكتروني يستعرض آخر المستجدات على صعيد مبادرات التغيير

$$بعض المبادئ التوجيهية للتواصل الداخلي

$ $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

$ $مجموعة من األسئلة المتنوعة يتم طرحها واستطالع آراء المعنيين ،والممارسات المتبعة ،وتقييم جاهزيتهم ومدى فهمهم للتغيير

استبيانات

المنشود

المعرفة والتحفيز ونشر الوعي

مشاركة آخر المستجدات

1.1احرص على تقدير إنجازات الجهات ذات العالقة

5.5ضع المنصب الوظيفي والدرجة الوظيفية باالعتبار

2.2اتبع النسبة  1:3في المدح والنقد

6.6ال تتحــدث بصيغــة الغائــب “هــم” بــل تحــدث بصيغــة المتكلــم “نحــن” -
وشــارك المشــكالت والتحديــات

3.3ال تكتفــي بالتواصــل مــع الشــركاء الرئيســيين عنــد الحاجــة اليهــم ،بــل
واظــب علــى التواصــل بشــكل منتظــم
4.4احرص على التواصل والتنسيق بشكل مباشر

8.8واجه المشكالت وساهم في إيجاد حلول لها

$$خطة التغيير :جدول زمني للتواصل الداخلي يوضح توزيع نشاطات ورسائل التغيير

يعكس جدول خطة التغيير والتواصل اآلتي:
$$جميــع أنشــطة إدارة التغييــر والتواصــل الداخلــي
$$توزيــع األنشــطة والرســائل علــى مــدار الســنة

$ $آخر المستجدات الصادرة عن القادة  /الخطابات الرسمية ذات الصلة والتي تصدر بشكل تقارير ،أومطبوعات ،أو نشرات إلكترونية يتم
ً
ً
وخارجيا حسب الحاجة ألغراض التواصل ونقل المعرفة والتحفيز ونشر الوعي
داخليا
تعميمها على الجهات المعنية

إلى الفهرس

7.7احــرص علــى تقديــم معلومــات واضحــة ومقنعــة  -مــن خــال تبســيط
الرســالة بــدون تشــويه الحقائــق

ً
سابقا لبناء جدول خطة التغيير والتواصل السنوية
تستخدم جميع مخرجات أدوات التغيير الموضحة

ً
ً
وخارجيا حسب الحاجة ألغراض التواصل ونقل
داخليا
$ $تقارير ،أومطبوعات ،أو نشرات إلكترونية يتم تعميمها على الجهات المعنية

المنشورات الدورية

سهلة التطبيق

حســب دراســة عــام  2014م ،فــإن  136دولــة تبنــت العلــوم الســلوكية ونظريــة التحفيــز اإليجابــي فــي وضــع السياســات العامــة .مــن هــذه

والتحفيز ونشر الوعي

ورش عمل

سريعة النتائج

$ $رسائل البريد اإللكتروني الصادرة على مستوى الجهة  -التواصل والتوعية بالتغيير من خالل سلسلة من رسائل البريد اإللكتروني التي

$ $اجتماعات فردية سواء مع مالك المبادرات أو فرق العمل داخل الجهة التنفيذية أو الجهات التابعة لها ،ألغراض التواصل ونقل المعرفة

عامة
اجتماعات ّ

$ $يرجى من المتخلفين عن دفع ضرائبهم اإلسراع بالدفع من خالل أحد المكاتب المعتمدة

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

مثال توضيحي

رسائل البريد اإللكتروني

الخيار الثاني:

 9$ $من  10أشخاص في منطقتك يدفعون ضرائبهم في الوقت المحدد

ﻤ

ﻋﻲ

وﻧﻲ ﻳﺴﺘﻌﺮض
ﻟﻜﺘﺮ
ﻗﻊ إ
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ﺧﺮ ا
آ
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ﻌﻴﺪ
ﺻ

آﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘ
ﺠﺪات ا
ﻟﺼﺎ
درة
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ﺨﻄﺎﺑ
ﺎت
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ذا
ت اﻟ
ﺼﻠﺔ

ر

ﻟﺠ ﻬ ﺔ

مثال توضيحي

تﻋ

دو

التحفيــز اإليجابــي تشــرح إمكانيــة التأثيــر علــى قــرارات اآلخريــن وهندســة خياراتهــم مــن خــال إيصــال الرســائل بأســلوب إيجابــي ومحفــز لتبنــي التغييــر

ﺎ ّﻣﺔ

ﻣ

يتخــذ النــاس قــرارات متعــددة بشــكل يومــي ،ورغــم أنهــم يتخــذون هــذه القــرارات بحريــة إال أن العديــد ال يدركــون التأثيــر الخارجــي علــى قراراتهــم .نظريــة

ﺎﻋ ﺎ

ﻟﻮ

ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻮل
ﻦا

نظرية التحفيز اإليجابي (:)Nudge Theory

ﻣ
ﻮاد ﻣﺮﺋ
ﻴﺔ و
ﻣ
ﺴﻤ
ﻣ
ﻮﻋ
ﺸﺎرﻛﺘ
ﺔﻳ
ﺘ
ﻬﺎ ﻋ
ﻢ
ﻠ
ﻣﺴ
ﻰ
ﺘﻮى
ا
ﻟ
ﺠ
ﻬﺔ
إ
ﻟﻰ

على وسائل التغيير:

تقنيــات نظريــة الدفعــة  /التحفيــز ( )Nudge Theoryالتــي يمكــن اســتخدامها لمســاعدة األشــخاص علــى فهــم التغييــر ،المشــاركة فيــه ،وتقليــل المقاومــة

$$األدوات المستخدمة :نموذج قنوات االتصال المتاحة للتواصل بفعالية مع أصحاب المصلحة

ﺘﺮوﻧﻲ
ﻹﻟﻜ
ﻳﺪ ا
اﻟﺒﺮ
ﻋﻠﻰ
ﺋﻞ
درة
ﺳﺎ
ﺼﺎ
اﻟﺠﻬﺔ
اﻟ
ﻮى
ﺴﺘ
ﻣ

إرشادات وآليات دعم التغيير

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

$$مــــــــــدى تكــــــــــــــــرار الرســـــــــــائل واألنشطـــــــــــــــة
$$وســـــــــــــــــــــــــائل عـــــــــــــــرض الرســــــــــــــــــــــــــــــائل
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مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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4.5

إرشادات وآليات دعم التغيير

الربع األول
استعراض آخر المستجدات الصادرة عن فريق
القادة /الخطابات الرسمية ذات الصلة
تسليط الضوء على رسائل البريد اإللكتروني الصادرة
على مستوى الجهات  /البرنامج

الربع الثاني

استعراض آخر المستجدات
على صعيد عملية التحول

الربع الثالث

استعراض آخر المستجدات على
صعيد عملية التحول
استعراض آخر المستجدات
خالل الربع الثاني

المقدمة

استعراض مواد الفيديو التي تم مشاركتها
على مستوى الجهات /البرنامج

استعراض آخر المستجدات على
صعيد عملية التحول

استعراض آخر المستجدات
خالل الربع الثالث

تقرير حول آخر المستجدات
(في منتصف الربع الثاني)

العامة
عقد بعض االجتماعات
ّ

الربع الرابع

استعراض آخر المستجدات
خالل الربع الرابع

تقرير حول آخر المستجدات (في
منتصف الربع الرابع)

إطالق موقع إلكتروني يستعرض آخر المستجدات
التحول
على صعيد عملية
ّ
إعداد استبيان لجمع اآلراء
تنظيم عدد من المنتديات /الوسائل األخرى
لتقديم المدخالت

ً
ﺧﺎﻣﺴﺎ

المقدمة

ماهو مدى نجاح التغيير؟
$$تتعدد األدوات المتاحة لقياس فعالية إدارة التغيير والتواصل الداخلي

راﺟﻊ
ﺧﻄﻄﻚ

أدوات قياس فعالية التغيير:
قياس األثر على المؤشرات

متابعة التنفيذ

استبيان

مقابالت شخصية

جمع المالحظات الرسمية
والغير رسمية

االطـــاع علـــى نتائـــج التغييـــر
وتأثيرهــــــــــــا علـــى مؤشـــرات
األداء والتــــــــأكد مـــن تحقيـــق
المخرجـــــــــات والمكـــــــــــاسب
الســـريعة

المتابعـــة المســـتمرة علـــى
تنفيـــذ خطة التواصـــل والتأكد
من تفاعـــل أصحاب المصلحة

تحليـــل نتائـــج االســـتبيانات
للتأكـــــــــــــــد مـــن فهــــــــــــــــم
المخرجـــات ووضوح األهداف
والممارســـات وتقبـــل التغيير

عقـــد مقابـــات شـــخصية
مـــع مـــاك المبـــادرات فـــي
الـــوزارات والجهـــات التابعـــة
الســـتطالع آرائهـــم

األخذ باالعتبـــار المالحظات الواردة
مـــن مـــاك ومـــدراء المبـــادرات
وفـــرق العمل عن طريق الوســـائل
المتاحة (البــــــريد اإللكتــــــــــــــروني،
الجـــوال ،االجتماعـــات)

إلى الفهرس

العوامل المتأثرة بالتغيير

إنجاز المبادرات بفعالية

إلى الفهرس

كفاءة اإلنفاق ومشاركة أعلى من
القطاع الخاص

جودة الخدمات للمواطنين

مستعدون للمستقبل

مستوى أعلى من التقنية

رؤية المملكة 2030
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

5.1

مراجعة تخصيص أسقف ميزانية برامج تحقيق الرؤية

مراجعة تخصيص أسقف ميزانية برامج تحقيق الرؤية

ً
يتم مراجعة تخصيص أسقف ميزانية برامج تحقيق الرؤية على نحو سنوي تزامنا مع فترة إعداد الميزانية

$$يتم مراجعة السيولة لبرامج تحقيق الرؤية على نحو ربع سنوي

العامة للدولة

الجدول الزمني لمراجعة السيولة والتكاليف لمبادرات برامج تحقيق الرؤية
مراجعة أسقف الميزانية

الجدول الزمني لمراجعة السيولة والتكاليف لمبادرات برامج تحقيق الرؤية

ً
(تزامنا مع فترة إعداد الميزانية العامة للدولة)
الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

مراجعة أسقف الميزانية

الربع الرابع

ً
(تزامنا مع فترة إعداد الميزانية العامة للدولة)
الربع األول

مراجعة السيولة

مراجعة السيولة

مراجعة السيولة

الربع الثاني

مراجعة السيولة
(بشكل ربع
سنوي)

1

2

3

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

فريق العمل الدائم

اللجنة االستراتيجية

بتدفقاتهـــا النقديـــة للربـــع المنتهـــي

م ــن الع ــام

$ $متابعـــة البرامـــج لـــأداء اإلجمالـــي
بنـــاء علـــى خطـــط تنفيـــذ
لإلنفـــاق
ً
البرامـــج و متابعـــة التعاقـــدات و
المناقـــات

$ $إعـــداد تقاريـــر ريـــع ســـنوية مـــن
فري ــق العم ــل الدائ ــم ح ــول توقع ــات

$ $تقييــم نســب الصــرف واإلنجــاز لبرامــج
تحقيــق الرؤيــة

$ $دراســة الحاجــة إلــى إعــادة توزيــع االعتمــادات
الماليــة (الســيولة) بيــن برامــج تحقيــق الرؤيــة
$ $التوصيــة للجنــة االســتراتيجية بإعــادة توزيــع
االعتمــادات الماليــة (الســيولة) بيــن برامــج
تحقيــق الرؤيــة خــال الســنة الماليــة حســب
الحاجــة ،بمــا ال يتعــدى مــا تــم إقــراره مــن
قبــل اللجنــة الماليــة واللجنــة االســتراتيجية

الربع الرابع

الربع الثالث

مراجعة السيولة

مراجعة السيولة

$ $تزوي ــد فري ــق العم ــل الدائ ــم للبرام ــج

$ $مراجعة توصيات فريق العمل الدائم

$ $اعتمـــاد إعـــادة توزيـــع االعتمـــادات الماليـــة
(الســـيولة) بيـــن برامـــج تحقيـــق الرؤيـــة خـــال
الســـنة الماليـــة حســـب الحاجـــة
$ $إبـــاغ البرامـــج بتوزيـــع االعتمـــادات الماليـــة
(الســـيولة) مـــن قبـــل فريـــق العمـــل الدائـــم

1
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

$ $تزويــد فريــق العمــل الدائــم
للبرامــج

بتدفقاتهــا

النقديــة

للربــع المنتهــي مــن العــام

$ $متابعــة البرامــج لــأداء اإلجمالــي

و المناقــات

$ $إعــداد تقاريــر ريــع ســنوية مــن
فريــق العمــل الدائــم حــول

اإلدارة االســـتراتيجية

مراجعة السيولة

2

البرامــج و متابعــة التعاقــدات

للبرامـــج و مشـــاركته مـــع مكتـــب

مراجعة السيولة

3

مراجعة أسقف
الميزانية

(بشكل سنوي
ً
تزامنا مع فترة
إعداد الميزانية
العامة للدولة)

مراجعة السيولة

ـاء علــى خطــط تنفيــذ
لإلنفــاق بنـ ً

التدفـــق النقـــدي واألداء المالـــي

مكتب اإلدارة االستراتيجية

$ $تقييــم نســب الصــرف واإلنجــاز لبرامــج
تحقيــق الرؤيــة

$ $تقييــم أثــر التغييــرات فــي تكاليــف المبــادرات،
بنــاء علــى نتائــج الدراســات – حيــث ينطبــق –

اللجنة االستراتيجية

$ $مراجعة توصيات مكتب اإلدارة االستراتيجية

$ $اعتمــاد األســقف المحدثــة للبرامــج ،ممــا ال يتعارض
مــع األولويــات االســتراتيجية للدولة

$ $تقييــم وتقديــر الوفــورات أو التعزيــزات
المطلوبــة للبرامــج

$ $مراجعــة األســقف علــى مســتوى البرامــج
(التكاليــف) حتــى انتهــاء مــدة البرامــج
$ $رفع التوصيات للجنة االستراتيجية

توقعــات التدفــق النقــدي واألداء
المالــي للبرامــج و مشــاركته مــع

مكتــب اإلدارة االســتراتيجية

إلى الفهرس
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رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

5.2

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

5.3

المراجعة الدورية للوثيقة اإلعالمية للبرنامج

تقوم برامج تحقيق الرؤية بمراجعة خطط التنفيذ بشكل سنوي باألخذ باالعتبار طلبات التغيير المعتمدة خالل

إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

$$لمحة عامة حول طلبات التغيير

العام ومستوى اإلنجاز المحرز ونتائج األداء السنوي
خطة تنفيذ البرنامج

163

طلــب لتغييــر مــا تــم اعتمــاده ويتبــع أحــد األنــواع الثالثــة التاليــة )1( :تغييــر علــى مســتوى رؤيــة المملكــة  ،2030بمــا يشــمل

مراجعة األداء الدورية

طلبات التغيير خالل العام

 $ﻳﺘـــﻢ ﺗﺤﺪﻳـــﺪ اﻟﺘﻐﻴﻴـــﺮات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ )ﺑﺎﻻﺳـــﺘﻨﺎد إﻟﻰ

 $ﻳﺮﻓـــﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ً
وﻓﻘـــﺎ ﻟﻺﺟـــﺮاءات اﻟﻮاردة ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺴـــﻢ

الوثيقة اإلعالمية
المحدثة للبرنامج

تغييــر فــي نمــوذج الحوكمــة أو تغييــر علــى أهــداف المســتوى األول والثانــي والثالــث أو إضافــة أو دمــج برامــج تحقيــق

ما هو طلب التغيير (الفئات)؟

1

الرؤيــة أو تعديــل علــى مؤشــرات ومســتهدفات المســتوى األول والثانــي؛ ( )2تغييــر فــي بطاقــة البرنامــج ،بمــا يشــمل

مراجعــة ارتبــاط األهــداف االســتراتيجية بالبرنامــج أو مراجعــة وصــف البرنامــج أو إجــراء تعديــات 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 التعديــات المرتبطــة بمبــادرات البرنامــج المعتمــدة

2

ما هي حوكمة طلب التغيير ،أي ما
هي جهة االعتماد؟

3

كيف يتم تحديد اإلجراءات الرئيسية
لطلبات التغيير؟

تختلف جهة االعتماد النهائية بحسب طبيعة التغيير المطلوب:
$$لجنة البرنامج
$$اللجنة االستراتيجية
$$مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

 $ﻳﻌﺪ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 $ﻳﺮاﺟﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
 $ﻳﺘـــﻢ رﻓﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  /ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ

اﻷداء واﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ(

 $ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة

تختلف اإلجراءات المتعلقة بطلبات التغيير وفق ًا لجهة االعتماد النهائية ونوع طلب التغيير

” 5.3إﺟﺮاءات وﺣﻮﻛﻤﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ"

بداية الشهر
الميالدي

ما هو الجدول الزمني لتسليم
ومعالجة طلبات التغيير؟

4

ﻓﺘﺮة
اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ً
يتــم تحديــث الوثيقــة اإلعالميــة للبرنامــج بشــكل ســنوي تزامنــا مــع المراجعــة الســنوية لخطــة تنفيــذ البرنامــج

ُ
ٌ ّ
ُ
$$تــدرج مكاتــب البرامــج طلبــات التغييــر المعتمــدة ضمــن الوثيقــة اإلعالميــة المحدثــة  ،وترســلها إلــى اللجنــة اإلعالميــة قبــل نهاية شــهر يونيو

بداية يونيو

نهاية مايو

نهاية يونيو

عكس طلبات التغيير على

مشاركة الوثيقة اإلعالمية

بشكل
إعداد طلبات التغيير ورفعها
ٍ
مستمر

$ $يتولـــى مكتـــب البرنامـــج جمـــع
طلبـــات التغييـــر التـــي تـــم
اعتماده ــا خ ــال الع ــام الس ــابق
حت ــى نهاي ــة ش ــهر ماي ــو (ليت ــم
إدراجهـــا ضمـــن الوثيقـــة
اإلعالميـــة)

$ $يتـــم مشـــاركة النســـخة المحدثـــة
م ــن الوثيق ــة اإلعالمي ــة م ــع مكت ــب
اإلدارة االســـتراتيجية ألخـــذ مرئياتـــه
المدرجـــة
حيـــال تطابـــق التغييـــرات ُ
ف ــي الوثيق ــة اإلعالمي ــة م ــع قاع ــدة
بيانـــات طلبـــات التغييـــر

$ $يقـــوم مكتـــب البرنامـــج برفـــع طلبـــات
بشـــكل مســـتمر (بمـــا يشـــمل
التغييـــر
ٍ
طلبـــات التغييـــر الناتجـــة عـــن المراجعـــة
الدوريـــة

للتقـــدم
ّ

ا لعا م للبر نا مـــج )

المحـــرز

واألداء

$$يتـــم مراجعــــــــة طلبــــــــات التغــــيير
واعتمادهــا (بحســب اإلجــراءات الــواردة
فـــي القســـــــم )5.3

إلى الفهرس

ُ $ $يـــدرج مكتـــب البرنامـــج كافـــة
التغييــــــــــرات فـــي الوثيقـــــــــة
اإلعالميـــة

اليوم العاشر

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
اﻛﺘﻤﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

ﻋﺮض ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻤﻠﺨﺺ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
واﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت
وﻣﻮاءﻣﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺪاﻋﻤﺔ وﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻌﺮض

$$يتم تحديد طلبات التغيير بالنظر إلى موضوع وفئة ونوع التغيير
أن ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺿﻤﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اﻟﻤﻮﺿﻮع

أ( ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮؤﻳﺔ ب( ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ ج( ﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ

وﺟﻮد ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎم داﺧﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺜﻞ أﻫﺪاف اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدرات

اﻟﻔﺌﺔ

الوثيقة اإلعالمية

اليوم الخامس

اليوم الخامس
والعشرين

وﺟﻮد أﻧﻮاع ﻣﺤﺪدة ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق أو اﻷﺳﻤﺎء أو اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎت أو اﻟﻮﺻﻒ وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ

اﻟﻨﻮع

مع اللجنة اإلعالمية

$$يتــم تحديــد الجهــة المقدمــة للطلــب ،وجهــة (جهــات) التقييــم ،وجهــة الموافقــة واالعتمــاد ،والجهــات المعنيــة باســتكمال الــازم بشــأن
ً
التغييــر وفقــا لنــوع طلبــات التغييــر

$ $يتـــم مشـــاركة النســـخة المحدثـــة
م ــن الوثيق ــة اإلعالمي ــة م ــع اللجن ــة
اإلعالميـــة العتمادهـــا ومشـــاركتها
مـــع كافـــة الجهـــات ذات العالقـــة

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

ﻣﺤﺎور
ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﻓﺌﺎت
ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

أﻧﻮاع
ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮؤﻳﺔ

ﻧﻤﻮذج
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺮؤﻳﺔ

أﻫﺪاف
اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ
واﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺞ

ﻣﺆﺷﺮات
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻷول
واﻟﺜﺎﻧﻲ

ﻣﺜﺎل )إﻋﺎدة ﺗﺴﻤﻴﺔ أو إﺿﺎﻓﺔ أو ﺣﺬف ﻟﻬﺪف
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول أو اﻟﺜﺎﻧﻲ أو اﻟﺜﺎﻟﺚ(

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

رﺑﻂ أﻫﺪاف
اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﻮﺻﻒ

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺜﺎل )ﺗﻌﺪﻳﻞ وﺻﻒ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،ﺗﻐﻴﺮ ﺗﻤﺜﻴﻞ أو
ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ(

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﻣﺆﺷﺮات
اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻜﻠﻲ

ﻣﺆﺷﺮات
اﻷداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ

اﻟﻤﺒﺎدرات

ﻣﺜﺎل )ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،إﺿﺎﻓﺔ /إﻟﻐﺎء
إﺣﺪى ﻣﺒﺎدرات اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ(

إلى الفهرس
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

5.3

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030
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إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

$$تتبع طلبات التغيير  4مجموعات من المبادئ األساسية

الجهات الرسمية المقدمة
لطلبات التغيير

إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

مستوى الرؤية :أنواع طلبات التغيير المقترحة

ُ $ $يعتبــــــــــــر مكتــــــــب البرنـــــــــــــامج ولجنـــــــــة البرنـــــــــامج الجهـــــــــــــات الرسمـــــــــــــيـــــة التـــي تقـــــدم طلبــــــــات التغييــــــــــر،
ولللجنـــة االســـتراتيجية التوجيـــــه بالبـــدء بطلبـــات التغييـــر حيـــث تـــرى ،وإحـــــالتها إلـــى جهـــات التقييـــم لدراســـتها
$ $ال يح ــق للجه ــات األخ ــرى ذات العالق ــة تقدي ــم طلب ــات التغيي ــر إال ع ــن طري ــق االس ــتعانة به ــذه الجه ــات الث ــاث المذك ــورة

نوع طلب
التغيير

الفئة

1

$ $تقــوم لجنــة البرنامــج بالمواءمــة بشــأن جميــع طلبــات التغييــر المقدمــة مــن جانــب مكتــب البرنامــج ،ويحــق للجنــة البرنامــج
ً
ً
ً
ووفقـــا لنظـــام الحوكمـــة الداخليـــة الخـــاص بالبرنامـــج
مناســـبا
وفقـــا لمـــا تـــراه
تفويـــض الصالحيـــات لمكتـــب البرنامـــج

نموذج الحوكمة

$ $تغيير حوكمة
الرؤية

$ $لرئيس لجنة البرنامج صالحية رفع أو اعتماد طلبات التغيير للبرنامج ألنواع الطلبات التي تقع ضمن صالحية لجنة البرنامج
$ $تقوم الجهة الرسمية المقدمة للطلب بالتواصل مع جهة (جهات) التقييم بشكل مباشر

التفاعل بين الجهة مقدمة
قيمة له
الم ِّ
الطلب والجهة ُ

$ $تقوم الجهة الرسمية المقدمة للطلب بتوحيد وجمع كافة المدخالت ذات الصلة الواردة من جهة (جهات) التقييم
وتعميمها على جهة االعتماد

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

$ $إضافة /

برنامج تحقيق
الرؤية

حذف أحد

$ $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

$ $سيتم عكس طلبات التغيير التي تم اعتمادها قبل البدء بدورة القياس ليتسنى إدراجها قبل البدء بجمع البيانات وإعداد
تقارير األداء الدورية

أهداف المستوى
األول والثاني
والثالث

$ $إعادة تسمية
أو إضافة أو

$ $مراجعة

ال ينطبق

مكتب اإلدارة
االستراتيجية
بالتنسيق مع
الجهات الداعمة*

اللجنة
االستراتيجية

مجلس الشؤون
االقتصادية
والتنمية

الرؤية

$ $مراجعة

منهجية

$ $مراجعة
خطوط

$ $مراجعة

$ $مراجعة مرئيات جهات التقييم واتخاذ القرار برفض أو التوصية باعتماد طلب التغيير

مكتب اإلدارة االستراتيجية/
اللجنة االستراتيجية/مركز أداء

ال ينطبق

مكتب اإلدارة
االستراتيجية
بالتنسيق مع
الجهات الداعمة*

ال ينطبق

مكتب اإلدارة
االستراتيجية
بالتنسيق مع
الجهات الداعمة*

اللجنة
االستراتيجية

مجلس الشؤون
االقتصادية
والتنمية

مركز أداء /وزارة االقتصاد
والتخطيط /مكتب اإلدارة
االستراتيجية

ال ينطبق

مكتب اإلدارة
االستراتيجية
بالتنسيق مع
الجهات الداعمة*

اللجنة
االستراتيجية

مجلس الشؤون
االقتصادية
والتنمية

مركز أداء /وزارة االقتصاد
والتخطيط /مكتب اإلدارة
االستراتيجية

ال ينطبق

مكتب اإلدارة
االستراتيجية
بالتنسيق مع
الجهات الداعمة*

ال ينطبق

مكتب اإلدارة
االستراتيجية
بالتنسيق مع
الجهات الداعمة*

األساس

المستهدفات

مكتب اإلدارة االستراتيجية/
اللجنة االستراتيجية/مركز أداء

اللجنة
االستراتيجية

القياس

مؤشرات
المستويين األول
والثاني

الم َ
بلغة
الجهة ُ

1

مجلس الشؤون
االقتصادية
والتنمية

الرئيسي

$ $دراسة وتحليل األسباب الكامنة من طلب التغيير ،والتأكد من اتخاذ كافة اإلجراءات البديلة الالزمة قبل رفعه ،إضافة
إلى تحليل األثر من تنفيذه ،وتزويد أصحاب القرار بالمرئيات والتوصيات

الموافقة

ال ينطبق

مكتب اإلدارة
االستراتيجية
بالتنسيق مع
الجهات الداعمة*

اللجنة
االستراتيجية

حذف هدف

مؤشر األداء

جهة التقييم

جهة الموافقة

جهة االعتماد
مجلس الشؤون
االقتصادية
والتنمية

الرؤية

 $ $التوجيه بإعداد ورفع طلب التغيير حيث يتم تحديث سجل طلبات التغيير فور تقديم الطلب

التقييم

الجهة المقدمة
2
للطلب

برامج تحقيق

$$آلية التعامل مع طلبات التغيير

تقديم الطلب
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مكتب اإلدارة االستراتيجية/
اللجنة االستراتيجية/مركز أداء

اللجنة
االستراتيجية

مجلس الشؤون
االقتصادية
والتنمية

مركز أداء /وزارة االقتصاد
والتخطيط /مكتب اإلدارة
االستراتيجية

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 أســاسومســتهدفات 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 )

$ $اتخاذ القرار النهائي باعتماد أو رفض طلب التغيير

االعتماد

 فــي مؤشــرات البرامــج والمبــادرات  -المركــز الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة( :مراجعــة العناصــر األساســية لمؤشــرات البرامــج (تشــمل مســتوى مؤشــرات البرامــج والمبــادراتوفــق 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)

$ $الجهات التي سيتم إشعارها بالقرارات النهائية حول طلب التغيير

اإلبالغ بالقرارات

 فــي الدعــم النوعــي – وحــدة التحــول الرقمــي ،المركــز الوطنــي للتخصيــص( :دعــم إعــداد خطــة التنفيــذ فــي الجوانــب المتعلقــة بنطــاق عمــل الجهــة الداعمــة  ،ومراجعــة خطــط التنفيــذفــي الجوانــب ذات العالقــة والتحقــق مــن جودتهــا)

 .1يتم إبالغ جهات أخرى ذات العالقة بطلب التغيير حسب الحاجة

 .2تتولى 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»

في حال الحاجة لرفع طلب تغيير لم يتم إدراجه ضمن األنواع المذكورة في القسم ،يرجى اتباع إجراء «طلبات التغيير غير المصنفة»

 .1على سبيل المثال :يقوم مكتب تحقيق الرؤية بمراجعة اإلطار الزمني لتنفيذ المبادرة وذلك عن طريق االستعانة بمكتب البرنامج

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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مستوى بطاقة برنامج تحقيق الرؤية :أنواع طلبات التغيير المقترحة

الفئة
أهداف
المستوى
الثالث

نوع طلب التغيير
$ $مراجعة ربط الهدف

االستراتيجي المباشر

$ $إضافة  /حذف هدف

بطاقة

$ $مراجعة وصف
البرنامج

$ $تعيين /إعفاء أحد

برنامج

جهة التقييم
مكتب اإلدارة
االستراتيجية

اللجنة
االستراتيجية

مجلس الشؤون
االقتصادية
والتنمية

مكتب اإلدارة
االستراتيجية /اللجنة
االستراتيجية /لجنة
البرنامج /مكتب البرنامج/
مركز أداء

مكتب البرنامج

-

-

لجنة البرنامج

مكتب اإلدارة
االستراتيجية /مكتب
البرنامج /مركز أداء

لجنة البرنامج²

مكتب اإلدارة
االستراتيجية

اللجنة
االستراتيجية

مجلس الشؤون
االقتصادية
والتنمية

مكتب اإلدارة
االستراتيجية /اللجنة
االستراتيجية /لجنة
البرنامج /مكتب البرنامج/
مركز أداء

-

لجنة البرنامج

مكتب البرنامج /مكتب
اإلدارة االستراتيجية /اللجنة
االستراتيجية  /مركز أداء

الرؤية

أعضاء اللجنة ممن لم

لجنة البرنامج

-

يتم تعيينهم بالصفة

تحقيق

األساس

خطة
تنفيذ
برنامج
تحقيق
الرؤية

المعتمد

لجنة البرنامج

$ $إضافة/

حذف مؤشر

لجنة البرنامج²

يتم تعيينهم بالصفة

مكتب اإلدارة
االستراتيجية

اللجنة
االستراتيجية

جهة التقييم

جهة الموافقة

جهة االعتماد

الم َ
بلغة
الجهة ُ

مكتب اإلدارة
االستراتيجية

-

اللجنة
االستراتيجية

مكتب اإلدارة االستراتيجية/
لجنة البرنامج/مكتب البرنامج

لجنة البرنامج

مكتب اإلدارة
االستراتيجية
بالتنسيق مع
الجهات الداعمة*

لجنة البرنامج

مكتب اإلدارة
االستراتيجية
بالتنسيق مع
الجهات الداعمة*

لجنة البرنامج

مركز أداء

-

1

اللجنة
االستراتيجية

وزارة االقتصاد والتخطيط/
مكتب اإلدارة االستراتيجية/
لجنة البرنامج /مكتب
البرنامج

اللجنة
االستراتيجية

اللجنة
االستراتيجية/
مجلس الشؤون
االقتصادية
2
والتنمية

وزارة االقتصاد والتخطيط/
مكتب اإلدارة االستراتيجية/
لجنة البرنامج /مكتب
البرنامج

-

اللجنة
االستراتيجية

مركز أداء /مكتب اإلدارة
االستراتيجية/لجنة البرنامج/
مكتب البرنامج

أداء رئيسي

أو مستوى التمثيل
$ $تعيين /إعفاء أحد

المساهمة في
مؤشرات االقتصاد
$ $مراجعة
الكلي
المستهدفات

مؤشرات األداء
الرئيسية للبرنامج
()1/2
مجلس الشؤون
االقتصادية
والتنمية

االستراتيجية

$ $مراجعة خط

الشخصية بما ال

أعضاء اللجنة ممن لم

استراتيجية البرنامج

$ $مراجعة الركائز

لجنة البرنامج

1

يغير تشكيل اللجنة

الرؤية

الفئة

نوع طلب
التغيير

الجهة المقدمة
1
للطلب

الم َ
بلغة
الجهة ُ

جهة الموافقة

لجنة البرنامج ²

إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

مستوى خطة تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية :أنواع طلبات التغيير المقترحة

جهة االعتماد

مع برامج تحقيق

استراتيجي غير مباشر

الوصف

الجهة
المقدمة
للطلب
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للبرنامج

$ $مراجعة

مستهدفات

لجنة البرنامج

مؤشر األداء

مكتب اإلدارة
االستراتيجية

-

اللجنة
االستراتيجية

مركز أداء /مكتب اإلدارة
االستراتيجية/لجنة البرنامج/
مكتب البرنامج

الرئيسي

مكتب البرنامج /لجنة البرنامج/
مكتب اإلدارة االستراتيجية/
اللجنة االستراتيجية /مركز أداء

للبرنامج

الشخصية مما سيغير
تشكيل اللجنة أو
مستوى التمثيل
المعتمد

$ $تعيين /إعفاء أحد

أعضاء اللجنة ممن

لجنة البرنامج²

تم تعيينهم بالصفة

مكتب اإلدارة
االستراتيجية

اللجنة
االستراتيجية

مجلس الشؤون
االقتصادية
والتنمية

مكتب البرنامج /لجنة البرنامج/
مكتب اإلدارة االستراتيجية/
اللجنة االستراتيجية /مركز أداء

الشخصية

$ $تكليف رئاسة اللجنة

ال ينطبق

3

ال ينطبق

اللجنة
االستراتيجية

مجلس الشؤون
االقتصادية
والتنمية

مكتب البرنامج /لجنة البرنامج/
مكتب اإلدارة االستراتيجية/
اللجنة االستراتيجية /مركز أداء

 .2يمكــن للجنــة االســتراتيجية تقييــم الحاجــة والمالئمــة لطلبــات التغييــر ذات العالقــة والتوجيــه للبــدء بدراســة
 .1يتم إبالغ جهات أخرى ذات العالقة بطلب التغيير حسب الحاجة
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»

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

* الجهات الداعمة:

 فــي المؤشــرات االقتصاديــة – وزارة االقتصــاد و التخطيــط ،و وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،ومركــز تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة ،وهيئــة المحتــوى المحلــي والمشــترياتالحكوميــة( :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 والمبــادراتوفــق 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 التنفيــذفــي الجوانــب ذات العالقــة والتحقــق مــن جودتهــا)

 .1يتم إبالغ جهات أخرى ذات العالقة بطلب التغيير حسب الحاجة

 .2مجلس 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»
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5.3

5.3

الفئة

نوع طلب التغيير

الجهة المقدمة
للطلب

مؤشرات األداء
الرئيسية للبرنامج
()2/2

$ $مراجعة تعريف المؤشر بما يشمل

لجنة البرنامج

مركز أداء/
مكتب اإلدارة
2
االستراتيجية

$ $إضافة  /حذف إحدى المبادرات

مكتب البرنامج

فريق العمل
الدائم (التحقق
من عدم وجود
ميزانية للمبادرة)

-

$ $إضافة  /حذف إحدى المبادرات

لجنة البرنامج

فريق العمل
3
الدائم

-

األساس /مصدر البيانات

التي ليس لها ميزانية

التي تؤثر على الميزانية

خطة
تنفيذ
برنامج
تحقيق
الرؤية

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

معادلة االحتساب  /خطوط

المبادرات

جهة التقييم

جهة
الموافقة

جهة
االعتماد

-

اللجنة
االستراتيجية

مركز أداء /مكتب
اإلدارة االستراتيجية/
لجنة البرنامج/مكتب
البرنامج

لجنة
البرنامج

مركز أداء /مكتب
البرنامج /مكتب اإلدارة
االستراتيجية

$ $دمج وتقسيم المبادرات

مكتب البرنامج
بتوجيه من لجنة
البرنامج

مكتب اإلدارة
االستراتيجية/
4
الجهة المعنية

-

$ $تعديل اسم أو وصف أو نطاق

مكتب البرنامج

مركز أداء

-

العمل أو المخرجات أو المعالم

الرئيسية أو منهجية قياس

الم َ
بلغة
الجهة ُ

1

لجنة
البرنامج

6

لجنة
البرنامج

مكتب اإلدارة
االستراتيجية /مركز
أداء /مكتب البرنامج/
5
فريق العمل الدائم

األطر الزمنية)

$ $تعديل اسم أو وصف أو نطاق
الرئيسية أو منهجية قياس

لجنة البرنامج

مكتب اإلدارة
االستراتيجية/
4
الجهة المعنية

اللجنة
االستراتيجية

المخرجات للمبادرات (بشكل يؤثر

على الميزانية أو المستهدفات أو
األطر الزمنية)

مستوى خطة تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية :أنواع طلبات التغيير المقترحة

الفئة

مكتب اإلدارة
االستراتيجية /لجنة
البرنامج /مركز أداء/
مكتب البرنامج/فريق
5
العمل الدائم

الجهة
المقدمة
للطلب

جهة التقييم

$ $مراجعة تصنيف المبادرة (مبادرات

مكتب
البرنامج

مكتب اإلدارة
االستراتيجية

$ $تعديل تاريخ بداية المبادرة بما ال يؤثر

مكتب
البرنامج

مركز أداء

نوع طلب التغيير

المكاسب السريعة والمحورية
والمبادرات ذات األسبقية)

على تاريخ النهاية

$ $تعديل تاريخ انتهاء المبادرة بما يقل

مركز أداء /فريق العمل
الدائم / 5مكتب اإلدارة
االستراتيجية /مكتب
البرنامج

على الميزانية أو المستهدفات أو

-

إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

مركز أداء /فريق العمل
اللجنة
االستراتيجية الدائم  / 5مكتب
اإلدارة االستراتيجية/
لجنة البرنامج /مكتب
البرنامج

المخرجات للمبادرات (بشكل ال يؤثر

العمل أو المخرجات أو المعالم

عن  3أشهر

مكتب
البرنامج

$ $تعديل تاريخ انتهاء المبادرة بما ال يقل لجنة البرنامج

خطة
تنفيذ
برنامج
تحقيق
الرؤية

عن  3أشهر

المبادرات

$ $النقل بين تكاليف المبادرات في
نفس البرنامج

4

$ $النقل بين اعتمادات مبادرات البرنامج
في أكثر من جهة

4

7

لجنة البرنامج

لجنة
البرنامج

5

جهة
جهة االعتماد
الموافقة
لجنة البرنامج

مركز أداء /مكتب اإلدارة
االستراتيجية /مكتب
البرنامج

لجنة البرنامج

مركز أداء /مكتب اإلدارة
االستراتيجية /مكتب
البرنامج

مركز أداء

-

لجنة البرنامج

مركز أداء /مكتب اإلدارة
االستراتيجية /مكتب
البرنامج

مكتب اإلدارة
االستراتيجية/
مركز أداء

-

اللجنة
االستراتيجية

مركز أداء /مكتب اإلدارة
االستراتيجية /لجنة
البرنامج/مكتب البرنامج

-

-

-

-

-

-

وزارة المالية

وزارة المالية

 .6تُ حال إلى اللجنة االستراتيجية في حال لم يتم االتفاق بين جهات التقييم

في حال الحاجة لرفع طلب تغيير لم يتم إدراجه ضمن األنواع المذكورة في القسم ،يرجى اتباع إجراء «طلبات التغيير غير المصنفة»

$ $تغيير الجهة المالكة للمبادرة

مكتب
البرنامج

-

$ $نقل مبادرة من برنامج إلى آخر

لجنة
البرنامج³

مكتب اإلدارةاالستراتيجية

-

اللجنة
االستراتيجية

مركز أداء /مكتب اإلدارة
االستراتيجية /مكتب
البرنامج /فريق العمل
الدائم / 2الجهة ذات
العالقة  /لجنة البرنامج

مستعدون للمستقبل

 .2سيتم إشراك فريق العمل الدائم بمساعدة مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق إذا ما كانت هناك أي آثار مترتبة على الميزانية
 .3يجب التأكد قبل رفع الطلب من توافق اللجان الخاصة بالبرامج على مقترح نقل المبادرة
تفصيال ضمن قسم «إجراءات وحوكمة المناقالت“ ضمن الدليل
 .4تم توضيحها بشكل أكثر
ً
ً
داخليا من قبل الجهة الحكومية/ /مكتب تحقيق الرؤية ،ورفعها لوزارة المالية
 .5في حالة النقل بين اعتمادات مبادرات الجهة الحكومية في نفس البرنامج ،تتم الموافقة على الطلب
إلجراء المناقلة ،مع إحاطة مكتب اإلدارة االستراتيجية وفريق العمل الدائم ومكتب البرنامج بذلك
 .6يتم 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»
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6

مكتب اإلدارة
االستراتيجية/لجنة
البرنامج /مكتب البرنامج/
2
فريق العمل الدائم

-

 .1يتم إخطار جهات أخرى ذات العالقة بطلب التغيير حسب الحاجة

ً
وفقا لإلجراءات المتبعة لكل نوع من هذه التغييرات .حيث ال يتم اعتماد طلب
 .7يجب رفع طلبات تغيير مرافقة خاصة بالتغييرات على الميزانية ،أو المستهدفات أو األطر الزمنية،
التغيير ،إال في حال اعتماد كافة طلبات التغيير المرافقة.

6

اللجنة االستراتيجية/
مكتب اإلدارة
االستراتيجية/لجنة
البرنامج /مكتب البرنامج/
2
فريق العمل الدائم

لجنة البرنامج

 .1يتم إخطار جهات أخرى ذات العالقة بطلب التغيير حسب الحاجة

 .5سيتم إشراك فريق العمل الدائم بمساعدة مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق إذا ما كانت هناك أي آثار مترتبة على الميزانية

الم َ
بلغة
الجهة ُ

1

مركز أداء /مكتب اإلدارة
االستراتيجية /مكتب
البرنامج /فريق العمل
الدائم / 2الجهة ذات
العالقة

ضمن البرنامج

 .2سيؤول اتخاذ القرار إلى مكتب اإلدارة االستراتيجية في حال عدم موافقة مركز أداء على الطلب؛
 .3على أن يتم إشراك فريق العمل الدائم بمساعدة مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق ومركز أداء ومكتب اإلدارة االستراتيجية
 .4تشمل الجهات المعنية فريق العمل الدائم لتقييم الميزانية ،ومركز أداء لتقييم مؤشرات األداء الرئيسية وتقييم التغيير للتأكد من عدم اإلخالل بالمخرجات
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5.3

إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

 -1طلبات التغيير التي تتطلب موافقة المجلس

 -2طلبات التغيير التي تتطلب موافقة اللجنة االستراتيجية

دراﺳﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ ﻣﻦ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻼزﻣﺔ

اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

)ﻣﺜﺎل :وزارة

اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

دراﺳﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ ﻣﻦ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻼزﻣﺔ

)ﻣﺜﺎل :وزارة
اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﻻﻗﺘﺼﺎد

واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،إﻟﺦ(

واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،إﻟﺦ(

دراﺳﺔ
وإﻋﺪاد ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
وإرﻓﺎﻗﻪ ﻣﻊ
ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

ﻧﻌﻢ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎت داﻋﻤﺔ؟

دراﺳﺔ وإﻋﺪاد ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وإرﻓﺎﻗﻪ ﻣﻊ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

اﺳﺘﻼم وﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺤﺎﺟﺔ واﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺈﻋﺪاد
ودراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ

اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻻ

أ

اﺳﺘﻼم وﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﺤﺎﺟﺔ واﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺈﻋﺪاد
ودراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ

ﻣﻜﺘﺐ
اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻧﻌﻢ

ﻻ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ورﻓﻌﻪ إﻟﻰ
ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻻ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎت داﻋﻤﺔ؟

أ
ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻧﻌﻢ

ﺟﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟﺪاﻋﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
وﺗﻮﺻﻴﺎت ﻣﻜﺘﺐ
اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ

دراﺳﺔ وإﻋﺪاد ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وإرﻓﺎﻗﻪ ﻣﻊ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎت داﻋﻤﺔ؟

اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺈﻋﺪاد
ودراﺳﺔ ﻃﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ورﻓﻌﻪ إﻟﻰ
ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إرﻓﺎق ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﺗﺤﺪﻳﺚ
ﺳﺠﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وإﺷﻌﺎر ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﺟﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﻃﻠﺒﺎت
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟﺪاﻋﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻻ

ﻣﻜﺘﺐ
اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ؟

ﻧﻌﻢ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
وإﺻﺪار اﻟﻘﺮار
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ

ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

إرﻓﺎق ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﺗﺤﺪﻳﺚ
ﺳﺠﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وإﺷﻌﺎر ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

ﻻ

ﻻ
ﻧﻌﻢ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
وﺗﻮﺻﻴﺎت وإﺻﺪار
اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ

اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ؟

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ؟

ﻧﻌﻢ
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5.3

إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

 -3طلبات التغيير التي تتطلب موافقة لجنة البرنامج

اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

 -4طلبات التغيير األخرى غير المصنفة

اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

دراﺳﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ ﻣﻦ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻼزﻣﺔ

)ﻣﺜﺎل :وزارة
اﻻﻗﺘﺼﺎد

واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،إﻟﺦ(

ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

دراﺳﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺛﺮ ﻣﻦ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻼزﻣﺔ

)ﻣﺜﺎل :وزارة
اﻻﻗﺘﺼﺎد

واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،إﻟﺦ(

ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻧﻌﻢ
دراﺳﺔ وإﻋﺪاد ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وإرﻓﺎﻗﻪ ﻣﻊ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

دراﺳﺔ وإﻋﺪاد ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وإرﻓﺎﻗﻪ ﻣﻊ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﻣﻦ ﺟﻬﺎت داﻋﻤﺔ؟

ﻻ

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺈﻋﺪاد
ودراﺳﺔ ﻃﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ورﻓﻌﻪ إﻟﻰ
ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

أ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
وﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻧﻌﻢ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ؟

ﻻ

ﻣﻜﺘﺐ
اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻧﻌﻢ

دراﺳﺔ وإﻋﺪاد ﻃﻠﺐ
اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وإرﻓﺎﻗﻪ ﻣﻊ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟﺪاﻋﻤﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎت
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
واﻻﻋﺘﻤﺎد واﻹﺟﺮاء
ذي اﻟﺼﻠﺔ

ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت
داﻋﻤﺔ؟

أ
ﻣﻜﺘﺐ
اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

إلى الفهرس

إرﻓﺎق ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﺗﺤﺪﻳﺚ
ﺳﺠﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وإﺷﻌﺎر ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

اﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

رؤية المملكة 2030

ﻻ

ﻻ

إرﻓﺎق ﻣﺤﺎﺿﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﺗﺤﺪﻳﺚ
ﺳﺠﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
وإﺷﻌﺎر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ

اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات
اﻻﻋﺘﻤﺎد واﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن
ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ

اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ؟

ﻧﻌﻢ

ﻋﻜﺲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﻨﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺈﻋﺪاد
ودراﺳﺔ ﻃﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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5.4

إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

سيتم اعتماد التغييرات والتحديثات الرئيسية على نموذج طلب التغيير من قبل مكتب اإلدارة االستراتيجية

إعداد خطط التواصل

يتعين على برامج تحقيق الرؤية تقديم الوثائق التالية خالل مرحلة اإلطالق

بما يخدم تنفيذ إجراءات وحوكمة طلبات التغيير المعتمدة
$$خطة التنفيذ للبرنامج

المخرجات المطلوبة

الوثيقة اإلعالمية

الخطة اإلعالمية لمرحلة
اإلطالق

المحتوى اإلعالمي
نموذج  - CR01نموذج طلب التغيير

الخطة اإلعالمية لمرحلة ما
بعد اإلطالق ( 12شهر)
تقارير المتابعة على خطة
التواصل¹

الوصف

يتولى البرنامج تطوير وثيقة إعالمية تعرض تفاصيل خطة التنفيذ التي سيتم
ً
رسميا وعرضها على الجمهور
اإلعالن عنها

يتولى البرنامج تطوير خطة إعالمية تتضمن كافة السيناريوهات ،والتفاصيل
التي سيتم تنفيذها خالل مرحلة إطالق البرنامج

يتولى البرنامج تطوير المحتوى ،ورفعه للموافقة مع الخطة اإلعالمية
لمرحلة اإلطالق

يتولى البرنامج تطوير خطة إعالمية تتضمن كافة الفعاليات التي سيتم
تنفيذها ما بعد اإلطالق ،ولمدة  12شهر

جهة االعتماد

اللجنة اإلعالمية العليا

اللجنة اإلعالمية العليا

اللجنة اإلعالمية العليا

اللجنة اإلعالمية العليا

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

-

تركيز القسم  -مرحلة ما بعد اإلطالق
ً
ً
الحقا ضمن هذا القسم
وفقا للتفاصيل المحددة
 .1سيتم رفع تقارير المتابعة لوحدة اإلعالم والتواصل المؤسسي

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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5.4

إعداد خطط التواصل

$$يتعين على برامج تحقيق الرؤية رفع تقارير المتابعة التالية لوحدة اإلعالم والتواصل المؤسسي خالل مرحلة التنفيذ

$$الخطة اإلعالمية لمرحلة ما بعد اإلطالق ( 12شهر)

الخطوات الرئيسية

إعداد خطط التواصل

المسؤولية

1.1إعداد الخطة اإلعالمية ورفعها بعد
الحصول على موافقة لجنة البرنامج

مكتب البرنامج

2.2مراجعة الخطة اإلعالمية
وإبداء التوصيات

وحدة اإلعالم والتواصل المؤسسي

3.3مراجعة نهائية للخطة اإلعالمية وإبداء
التوصيات

اللجنة التنفيذية للجنة اإلعالمية العليا

 4.4تحديث الخطة ورفع الخطة اإلعالمية
للجنة اإلعالمية العليا لالعتماد

مكتب البرنامج
(بعد الحصول على موافقة لجنة لبرنامج)

5.5االعتماد النهائي للخطة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية العليا

التقرير

محتوى الوثيقة
$ $الفعاليــات التــي ســيتم تنفيذهــا مــا بعــد اإلطــاق ،ولمــدة
 12شــهر

التكرار

$ $رصد وتحليل المرئيات وأبرز المالحظات اإليجابية والسلبية المرتبطة باختصاصات البرنامج والجهات

تقرير الرصد اإلعالمي

شهري

$ $موعد وتاريخ الفعاليات
$ $مبررات الموعد

تحديث اإلنجاز في تنفيذ الخطة اإلعالمية

$ $المؤتمرات الصحفية (حال وجدت)

الوصف

ربع سنوي

التابعة له ،وذلك عبر وسائل التواصل االجتماعي بما يشمل تويتر ،فيسبوك ،وغيرها

ً
ً
ودوليا
محليا
$ $رصد وتحليل المقاالت والمنشورات اإلعالمية عبر وسائل اإلعالم المرئي والمسموع
$ $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

$ $تحديد الجمهور المستهدف
$ $المخاطر اإلعالمية ذات العالقة
$ $التصريحــات (تحديــد المتحدثيــن وتضميــن المحتــوى فــي
حــال وجــدت)

$ $محتوى التغريدات

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

$ $تحليل الرسائل اإلعالمية المضادة

الوثيقة

تتنــاول هــذه الوثيقــة خطــة اإلنفــاق اإلعالمــي التــي يتــم اتباعهــا ضمــن رؤيــة

التوجيهات االسترشادية الخاصة

يتم تحديث الخطة بشكل دوري على النظام اإللكتروني لضمان التخطيط المسبق لكافة األحداث والفعاليات وأي تغييرات عليها

باإلنفاق اإلعالمي

ً
$$يتم تحديث الخطة اإلعالمية بشكل سنوي تزامنا مع المراجعة السنوية لخطة تنفيذ البرنامج

بداية يونيو
إعداد طلبات التغيير ورفعها
بشكل مستمر
ٍ
$ $يقــوم مكتــب البرنامــج برفــع
بشــكل مســتمر
طلبــات التغييــر
ٍ
(بمــا يشــمل طلبــات التغييــر
الناتجــة عــن المراجعــة الدوريــة

للتقــدم المحــرز واألداء العــام
ّ

للبر نا مــج )

$ $يتــم مراجعــة طلبــات التغييــر
واعتمادهــا (بحســب اإلجــراءات
الــواردة فــي القســم )5.3

إلى الفهرس

نهاية يونيو

عكس طلبات التغيير على

مشاركة الوثيقة اإلعالمية

$ $يتولــى مكتــب البرنامــج
جمــع طلبــات التغييــر التــي
تــم اعتمادهــا خــال العــام
الســابق حتــى نهايــة شــهر
مايــو (ليتــم إدراجهــا ضمــن
الوثيقــة اإلعالميــة)

$ $يتــم مشــاركة النســخة المحدثــة مــن
الوثيقــة اإلعالميــة مــع مكتــب اإلدارة
االســتراتيجية ألخــذ مرئياتــه حيــال تطابــق
المدرجــة فــي الوثيقــة اإلعالميــة
التغييــرات ُ
مــع قاعــدة بيانــات طلبــات التغييــر

ُ $ $يـــــــدرج مكـتـــب البرنـــامج
كــــــــافة التغييــــــــرات فــي
الوثيقــة اإلعالميــة

المملكــة العربيــة الســعودية  2030عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي .حيــث تقــدم
وصفـ ًـا تفصيليـ ًـا لإلجــراءات ،وتشــمل وصفـ ًـا للمنصــات المســتخدمة ،إضافــة إلــى

تقديــم أفضــل الممارســات والتوجيهــات االسترشــادية والصيــغ المســتخدمة .تــم
تخصيــص هــذا المســتند ليقــوم مقــام مجموعــة أدوات التطويــر فــي حيــن ســيتم

ـكل دوري وفــق أفضــل الممارســات المســتجدة
تحديثــه بشـ ٍ

نهاية مايو

الوثيقة اإلعالمية

الوصف

التوجيهات االسترشادية حول إدارة
مواقع التواصل االجتماعي

مع اللجنة اإلعالمية

القواعد االسترشادية للتواصل
االستراتيجي

األدلة االسترشادية

للهوية المؤسسية للرؤية

$ $يتــم مشــاركة النســخة المحدثــة مــن
الوثيقــة اإلعالميــة مــع اللجنــة اإلعالميــة
العتمادهــا ومشــاركتها مــع كافــة الجهــات
ذات العالقــة

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

تتنــاول هــذه الوثيقــة أفضــل الممارســات والقواعــد والتوجيهــات االسترشــادية

إلدارة مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وإرشــادات التحليــل ومراجعــة محتــوى وســائل
ً
مدعومــا بدراســة حــاالت نموذجيــة تعــرض الممارســات
التواصــل االجتماعــي،

العالميــة ذات الصلــة

توفــر هــذه الوثيقــة مرجعـ ًـا مشـ ً
ـتركا بيــن جميــع برامــج تحقيــق الرؤيــة لتوحيــد جهــود

التواصــل لرؤيــة المملكــة  ،2030ليتــم االعتمــاد عليــه أثنــاء تطويــر خطــط التواصــل

بمــا يضمــن توجيــه برامــج تحقيــق الرؤيــة نحــو تنفيــذ األهــداف المنشــودة ذاتهــا

توفــر هــذه الوثيقــة مرجعـ ًـا مشـ ً
ـتركا بيــن جميــع برامــج تحقيــق الرؤيــة الســتخدام

نمــوذج موحــد إلعــداد التقاريــر والعــروض ،بمــا يشــمل األلــوان المعتمــدة ،وشــعار
الرؤيــة ،حجــم ونــوع الخــط المســتخدم فــي الطباعــة ،إلــخ

تتنــاول هــذه الوثيقــة معاييــر اختيــار المتحدثيــن الرســميين ،إضافــة إلــى إطــاع

الدليل اإلعالمي للمتحدثين الرسميين

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

المتحدثيــن الرســميين (إلــى جانــب حضــور دورات التدريــب اإلعالمــي) علــى كل

مــا هــو جديــد بشــأن األســاليب التــي مــن شــأنها تمكيــن المتحدثيــن مــن التحكــم

بالمقابــات اإلعالميــة

إلى الفهرس
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5.5

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

ضوابط إعداد ودراسة مشروعات األنظمة واللوائح وما في حكمها

$$يشمل هذا القسم ضوابط إعداد ودراسة مشروعات األنظمة واللوائح لما يلي

5.5

ضوابط إعداد ودراسة مشروعات األنظمة واللوائح وما في حكمها

 -1المقترحات المرفوعة من الجهات  -إعداد المقترح

1.1مقترحات مرفوعة من الجهات

2.2مقترحات واردة من مجلس الشورى
حسب ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم ( )713بتاريخ  1438/11/30هـ

 -1المقترحات المرفوعة من الجهات  -إعداد المقترح
المرحلة

أوال :إعداد المقترح
ً

ً
ثانيا :استالم المقترح

ً
ثالثا :دراسة المقترح

المسؤولية
الرئيسية

الجهة

األمانة العامة لمجلس الوزراء

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

المرحلة

أوال :إعداد المقترح
ً

المسؤولية
الرئيسية

الجهة

ً
ثانيا :استالم المقترح

قبل البدء بإعداد المقترح
$ $تتحقــق الجهــة مــن توافــق المقتــرح مــع الــرؤى والخطــط

األنشطة
الرئيسية

أو مــا فــي حكمهمــا،

$ $تقــوم الجهــة -بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة إن لــزم -بوضــع إجــراءات تكفــل توفيــر

ُ -يعــرض التصــور المرفــوع علــى مجلــس الشــؤون السياســية

$ $إذا كان المقتــرح ذا طابــع تنظيمــي يقــع ضمــن اختصــاص الجهــة وال يتطلــب الرفــع عنــه
لألمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء فتقــوم الجهــة باســتكمال إجــراءات اعتمــاده داخليـ ًـا

									

$ $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

ً
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﺳﺘﻼم
اﻟﻤﻘﺘﺮح

ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﻤﻘﺘﺮح؟

ﻣﻘﺘﺮح ذي ﺻﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺆون ﻏﻴﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ

ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺸﺮ
اﻟﻤﻘﺘﺮح
واﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺎت
واﻟﻤﺮﺋﻴﺎت
اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ

اﻟﻤﻘﺘﺮح
ذا ﻃﺎﺑﻊ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص
اﻟﺠﻬﺔ

ﻻ

إﻋﺪاد اﻟﻤﺬﻛﺮة
اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ورﻓﻌﻬﺎ
ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء

*يتم تفصيل المتضمن في المذكرة التوضيحية في شريحة الحقة

 -1المقترحات المرفوعة من الجهات  -استالم المقترح

المرحلة

أوال :إعداد المقترح
ً

ً
ثانيا :استالم المقترح

ً
ثالثا :دراسة المقترح

المسؤولية
الرئيسية

الجهة

األمانة العامة لمجلس الوزراء

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

َ
ورﻗﻴﺎ
إﺑﺪاء اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
وﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ً
ﻳﻮﻣﺎ
ﺧﻼل 30

ﺗﺰوﻳﺪ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﻤﻮ واﻟﻤﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزراء
ورؤﺳﺎء اﻟﺠﻬﺎت ذوو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻨﺴﺦ ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻹﺑﺪاء اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻓﻲ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ )اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ(

ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺎت
واﻟﻤﺮﺋﻴﺎت اﻟﻮاردة
ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت
واﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ
ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻋﺒﺮ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﻬﺔ

ﻧﻌﻢ

اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺬي ﻻ
ً
داﺧﻠﻴﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺮﻓﻊ
ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻬﺔ

األنشطة
الرئيسية

ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺸﺮوع
أﻧﻈﻤﺔ وﻟﻮاﺋﺢ
)اﻟﻤﺬﻛﺮة
اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ(

ﻳﺮد اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮزراء

إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮح إﻟﻰ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺒﺮاء
ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ
اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻹﻋﺪاد

ﺗﻢ
اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻹﻋﺪاد؟

ﻧﻌﻢ

ﻣﻘﺘﺮح
ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم؟

ﻻ

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ :دراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮح
)ﻣﻦ ﻗﺒﻞ

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺨﺒﺮاء(

ﻻ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت

إلى الفهرس

المعنييــن بأحكامــه مــن إبــداء مرئياتهــم ومالحظاتهــم عليــه

يتطلــب الرفــع عنــه لألمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء

رﻓﻊ ﺗﺼﻮر ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻷﻣﻨﻴﺔ

ﻣﻘﺘﺮح ذي ﺻﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺆون
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ

مواقعهــا علــى شــبكة المعلومــات العالميــة (اإلنترنــت) ،بمــا يمكــن الجهــات واألفــراد

-ترفــع الجهــة تصــور متكامــل عنــه بمــا فــي ذلــك توضيــح أهدافــه

االختصــاص – ألخــذ التوجيــه المبدئــي حيالــه ثــم إعادتــه للجهــة

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم
أو ﻻﺋﺤﺔ ﻧﺎﻓﺬة
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ

$ $علــى الجهــة عنــد إعــداد مقتــرح ذي صلــة بالشــؤون االقتصاديــة والتنميــة نشــره فــي

االهتمــام الــازم عنــد إعــداد المقتــرح وبإســناد مهمــة إعــداد المقتــرح إلــى متخصصيــن

واألمنيــة أو مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة – بحســب

األنشطة
الرئيسية

$ $تعد الجهة مذكرة توضيحية تستوفي متطلبات التأهيل لدراسة المقترح*

$ $إذا كان المقتــرح يتضمــن فكــرة جديــدة لمشــروع نظــام أو الئحــة

والفئــة المســتهدفة مــن تطبيقــه ومــدى الحاجــة إليــه

اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﻖ
اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻊ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

إعداد المقترح

المعنيــة األخــرى

ﻓﻜﺮة
ﺟﺪﻳﺪة أو ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ
ﻧﺎﻓﺬ؟

ً
ثالثا :دراسة المقترح

األمانة العامة لمجلس الوزراء

واالســتراتيجيات المعتمــدة ومراعاتــه الختصاصــات الجهــات

ﻣﻘﺘﺮح ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻤﺸﺮوع
ﻧﻈﺎم أو ﻻﺋﺤﺔ
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إﻋﺎدة اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻠﺠﻬﺔ
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻪ
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ضوابط إعداد ودراسة مشروعات األنظمة واللوائح وما في حكمها

 -1المقترحات المرفوعة من الجهات  -استالم المقترح

5.5

ضوابط إعداد ودراسة مشروعات األنظمة واللوائح وما في حكمها

 -1المقترحات المرفوعة من الجهات  -دراسة المقترح

المرحلة

أوال :إعداد المقترح
ً

ً
ثانيا :استالم المقترح

ً
ثالثا :دراسة المقترح

المرحلة

أوال :إعداد المقترح
ً

ً
ثانيا :استالم المقترح

ً
ثالثا :دراسة المقترح

المسؤولية
الرئيسية

الجهة

األمانة العامة لمجلس الوزراء

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

المسؤولية
الرئيسية

الجهة

األمانة العامة لمجلس الوزراء

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء  -وبعد التأكد من استيفاء المقترح من متطلبات إعداده  -بما يأتي :

تقوم األمانة العامة لمجلس الوزراء عند ورود المقترح إليها بما يأتي :

$ $دراسة المقترح مع الجهات ذات العالقة مع األخذ باالعتبار :أال يخالف التزامات المملكة بموجب اتفاقيات دولية نافذة /أن يراعي القوانين النموذجية

$ $إحالة المقترح إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء للتحقق من استيفاء الجهة لمتطلبات إعداد المقترح كما وردت في تفاصيل المذكرة التوضيحية* للمقترح

األنشطة
الرئيسية

واالسترشادية والمدونات العرفية اإلقليمية والدولية المتعلقة بموضوعه ،بما ال يتعارض مع أهدافه /أال يخالف المبادئ القضائية المستقرة /بيان اآلثار

وإن تبين عدم استيفاء المتطلبات فيعاد المقترح إلى الجهة الستكمالها

المترتبة على األوضاع والمراكز القانونية القائمة ،وبيان األحكام االنتقالية التي تضمنتها إن وجدت

$ $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
ً
يوما
والموضوعية ،على أن تكون مسببة ،وذلك خالل مدة ال تتجاوز 30
-إحالة المالحظات مباشرة إلى هيئة الخبراء بشكل ورقي ،باإلضافة إلى إرسالها إلى بريد الهيئة اإللكتروني

األنشطة
الرئيسية

$ $بيان األحكام ذات الصلة بموضوع المقترح الواردة في االتفاقيات الدولية النافذة في المملكة ،وما إذا كانت نصوصه قد تم مراعاتها

ً
وفقا لألصول المتعارف عليها
$ $صياغة المقترح بصورة نهائية

ً
وفقا لطبيعته
$ $إحالة المقترح إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء (اللجنة العامة لمجلس الوزراء)؛ الستكمال اإلجراءات النظامية في شأنه

أحكام وضوابط إضافية في دراسة المقترح:

$ $يكون ممثلو الجهات الذين يشاركون في دراسة المقترح من المتخصصين ذوي التأهيل والخبرة الكافيين

*يتم تفصيل المتضمن في المذكرة التوضيحية في شريحة الحقة

$ $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

 -1المقترحات المرفوعة من الجهات  -دراسة المقترح

المرحلة

أوال :إعداد المقترح
ً

ً
ثانيا :استالم المقترح

ً
ثالثا :دراسة المقترح

المسؤولية
الرئيسية

الجهة

األمانة العامة لمجلس الوزراء

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

األنشطة
الرئيسية

$ $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
ً
يوما أو بحسب ما تراه اللجنة العامة لمجلس الوزراء في هذا الشأن
$ $ترفع الجهة المحال إليها عن المقترح خالل مدة ال تتجاوز 120
*يتم تفصيل المتضمن في المذكرة التوضيحية في شريحة الحقة

دراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻣﻘﺘﺮح ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ
ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻋﺪاد

 -2المقترحات الواردة من مجلس الشورى

المذكرة التوضيحية للمقترح

ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ً
وﻓﻘﺎ
ﺑﺼﻮرة ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻤﺘﻌﺎرف
ﻋﻠﻴﻬﺎ

إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮح إﻟﻰ
اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل
اﻹﺟﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ

األقسام الرئيسية للمذكرة التوضيحية
I.Iبيــان الســند النظامــي الختصــاص الجهــة بطلــب إصــدار المقتــرح ،والهــدف منــه،

V.Vبيــان اآلثــار االجتماعيــة التــي قــد تنتــج عــن تطبيــق المقتــرح والتنســيق مــع الجهــات

IIIIشرح مواد المقترح بشكل واضح

VIVIجــدول يتضمــن بيانـ ًـا باألنظمــة واألحــكام النظاميــة الــواردة فــي األنظمــة واللوائــح

وعناصــره الرئيســية ،واألســباب الــذي دعتهــا إلعــداده

IIIIIنبــذة عــن التشــريعات والتجــارب الدوليــة التــي تــم الرجــوع إليهــا فــي إعــداد المقتــرح
وأهــم النصــوص النظاميــة الــواردة فــي تلــك التشــريعات

IVIVبيــان اآلثــار الماليــة واالقتصاديــة والوظيفيــة المتوقعــة التــي قــد تنتــج عــن تطبيــق
المقتــرح بشــكل محــدد ،بمــا فــي ذلــك مــا يقــع منهــا علــى منشــآت القطــاع العــام

ﺑﻴﺎن اﻷﺣﻜﺎم ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﻮاردة ﻓﻲ
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

إلى الفهرس

والقطــاع الخــاص

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

المعنيــة فــي هــذا الشــأن

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

VIVIIاالتفاقيــات الدوليــة (ومــا فــي حكمهــا) التــي تكــون المملكــة طرفـ ًـا فيهــا ذات العالقــة
المباشــرة بالمقتــرح ومــا تضمنتــه مــن التزامــات علــى المملكــة

إلى الفهرس
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المنصات اإللكترونية الداعمة

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 ...

$$ستقوم مكاتب البرامج ومكاتب تحقيق الرؤية باالستفادة من المنصات اإللكترونية لتنفيذ مهامها خالل مرحلة التنفيذ

المنصة الرقمية للرؤية النظام اإللكتروني لمركز أداء

المنصــة الرقميــة للرؤيــة تشــمل مجموعــة مــن الخدمــات المتكاملــة لتمكيــن اللجنــة االســتراتيجية ومكتــب اإلدارة االســتراتيجية مــن القيــام بالمهــام

اإلشــرافية ،بمــا يشــمل:

إدراج جميع بطاقات مؤشرات األداء
والبيانات الرئيسية كمعلومات
الرؤية ،وخطط التنفيذ ،وما إلى ذلك

اإلعداد األولي

$ $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

متابعة
األداء
متابعة
األداء

$ $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

منصــة اعتمــاد تشــمل مجموعــة مــن الخدمــات المتكاملــة لــوزارة

النظــام اآللــي ألداء يشــمل مجموعــة مــن الخدمــات المتكاملــة للمركــز

الماليــة ،بمــا يشــمل:

الوطنــي لقيــاس أداء األجهــزة العامــة ،بمــا يشــمل:

$ $توفير الخدمات اإللكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية
ً
إلكترونيــا ،كمــا تمكــن
$ $طــرح المناقصــات وفحــص العــروض والترســية
القطــاع الخــاص مــن االطــاع علــى المناقصــات واســتقبال الدعــوات
ً
إلكترونيــا
وشــراء الكراســات والتقديــم عليهــا

$ $توفيــر الخدمــات اإللكترونيــة بــكل مــا يخــص متابعــة األداء لألجهــزة الحكوميــة
والبرامــج فــي المملكــة

$ $إدارة كل مــا يتعلــق بالعقــود والتعميــدات بهــدف تســجيلها بشــكل
إلكترونــي حتــى الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة مــن الجهــة الحكوميــة
و وزارة الماليــة
$ $تمكيــن القطــاع الخــاص مــن تقديــم مطالباتهــم الماليــة الخاصــة
مــرورا بأوامــر الصــرف والدفــع
بمشــاريعهم مــع الجهــات الحكوميــة
ً
ً
إلكترونيــا
$ $تمكيــن الجهــات الحكوميــة مــن رفــع طلبــات أوامــر الصــرف والدفــع
ً
إلكترونيــا
لتعويضــات العامليــن

إلى الفهرس

$ $إدارة كل ما يتعلق بلوحات األداء لبرامج تحقيق الرؤية في المملكة

$ $إدارة كل مــا يتعلــق بتقاريــر ولوحــات األداء ومؤشــرات األداء الرئيســية
للجهــات الحكوميــة

$ $إدارة كل مــا يتعلــق بتقاريــر ولوحــات المخرجــات والمراحــل الرئيســية للمبــادرات
المرتبطــة بالرؤيــة

$ $تمكيــن الجهــات الحكوميــة والبرامــج مــن تبــادل وتحديــث بيانــات المؤشــرات
ً
إلكترونيــا
واإلنجاز

 $ $نشــر بيانــات ونتائــج قيــاس األداء لتعزيــز الشــفافية ودعــم جهــود التطويــر
اإلداري

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

إعداد التقارير

إصدار تقارير األداء الربعي للبرامج

مراجعة األداء

عرض األداء من خالل لوحات
المتابعة

اإلجراءات التصحيحية

إشعار مكاتب البرامج باإلجراءات
التصحيحية بناء على المراجعات
االستراتيجية

التدخل والتصعيد

إدارة التحديات وإمكانية تصعيدها
عبر المنصة

إدارة طلبات التغيير

إدارة طلبات التغيير على مستوى
الرؤية وبطاقة البرنامج وخطط التنفيذ

إدارة المخاطر

إدارة ومتابعة سجل المخاطر على
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

التحديث السنوي

تحديث خطة التنفيذ بشكل سنوي

إعداد الميزانية

إدارة األسقف المالية للبرامج وعرض
لوحة متابعة الميزانية على مستوى
الرؤية وبرامج تحقيق الرؤية والجهات
و المبادرات

تحميل تقارير األداء للجهات الحكومية

بيانات الصرف من ميزانيات
المبادرات

تحميل تقرير األداء المالي الربعي
للبرنامج

تحديث المتطلبات الربعية للميزانية

رفع طلبات المناقالت المالية
للمبادرات

المناقالت

رؤية المملكة 2030

تحميل جميع لوحات مؤشرات
األداء الرئيسية للبرنامج والمخرجات
والمراحل الرئيسية للمبادرات
تحميل وتبادل بيانات اإلنجاز والتقدم
لمؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج
والجهات الحكومية والمخرجات
للمبادرات

جمع البيانات والتحقق من
صحتها

بوابة اعتماد

مستعدون للمستقبل
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المنصات اإللكترونية الداعمة

$$كما أن للبرامج إنشاء منصات رقمية خاصة يجب أن تبلي المتطلبات أدناه

المتطلبات الرئيسية

قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة
إدارة األداء

طلبات التغيير

إدارة المخاطر والتحديات

متطلبات خاصة

الوصف
تحتــاج البرامــج للوصــول إلــى كافــة البيانــات والمعلومــات المتصلــة بنطــاق عملهــا ،والمبــادرات ذات الصلــة
ٍ
ـهولة ويســر
بسـ
تحتــاج البرامــج إلــى آليــة فعالــة تُ ّ
مكنهــا مــن متابعــة وتقييــم األداء العــام (علــى مســتوى البرامــج) ،عــاوة علــى
متابعــة وتقييــم أداء الجهــات التابعــة لهــا ،واســتعراض التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ مبادراتهــا (قــد تكــون هنــاك
حاجــة للربــط مــع الــــ  EPMالخــاص بــكل وزارة)
تحتــاج البرامــج إلــى العمــل وفــق آليــة متكاملــة لمتابعــة وإدارة طلبــات التغييــر الصــادرة عــن اللجــان والمكاتــب
والجهــات التابعــة لهــا

تحتــاج البرامــج إلــى العمــل وفــق آليــة متكاملــة لمتابعــة وإدارة المخاطــر والتحديــات المتصلــة باللجــان والمكاتــب
والجهــات التابعــة لها

أي متطلبات أخرى تتعلق بالبرامج ،وترتبط بطبيعة عملها

$$وتعتمد إمكانية ربط المنصات اإللكترونية للبرامج بالمنصة الرقمية للرؤية على مدى نضجها وجاهزيتها للعمل

وﺟﻮد ﻧﻈﺎم أو ﻣﻨﺼﺔ
ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة
واﻟﻨﻀﻮج
ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ
)(REST APIs
ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ آﻟﻲ

وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺗﻘﻨﻲ

وﺟﻮد ﺣﺼﺮ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت

إدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺪوي
ﻓﻲ ﺷﺎﺷﺎت اﻟﻤﻨﺼﺔ

إلى الفهرس

ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺸﻜﻞ
)(Web Services
ﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ً
آﻟﻴﺎ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ
)(Web Services
ﻹدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺼﺔ

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻈﺎم
أو ﻣﻨﺼﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

مستعدون للمستقبل
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الملحقات

الملحقات

جدول المحتويات

الملحق  .1األدوار والمسؤوليات وفق حوكمة رؤية المملكة 2030
األدوار والمسؤوليات

الملحق  .1األدوار والمسؤوليات وفق حوكمة رؤية المملكة 2030

اللجنة االستراتيجية

الملحق  .2الوثائق المرجعية اإلضافية

مرحلة التحضير والتخطيط
$ $الموافقة على أهداف الرؤية والمؤشرات والمستهدفات والحوكمة
$ $الموافقة على برامج تحقيق الرؤية واألهداف االستراتيجية المسندة للبرنامج وتشكيل اللجان

الملحق  .3المرفقات :النماذج المستخدمة في إجراءات مرحلة التنفيذ

$ $الموافقة على الميثاق التأسيسي لبرامج تحقيق الرؤية
$ $اإلشراف على تطوير خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ،والموافقة على خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية

الملحق  .4األدوات المستخدمة في حل المعوقات

$ $اعتماد تخصيص أسقف ميزانية برامج تحقيق الرؤية

الملحق  .5األسئلة الشائعة

$ $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

الملحق  .1األدوار والمسؤوليات وفق حوكمة رؤية المملكة 2030

المقدمــة حــول المواضيــع المشــتركة بيــن برامــج تحقيــق
والتقاريــر الســنوية علــى مســتوى الرؤيــة ،وإقــرار المرئيــات
ّ

الرؤيــة ،وحــل المســائل التــي تــم تصعيدهــا

األدوار والمسؤوليات

مجلس الوزراء

$ $المراجعة والموافقة على المخاطر المحددة على مستوى الرؤية وإجراءات التخفيف منها

$ $اعتماد رؤية المملكة العربية السعودية 2030

$ $الموافقة على أسقف الميزانية المقترحة في إطار المراجعة السنوية

$ $تفويض مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية بتحديد األهداف االستراتيجية وآليات التنفيذ والمتابعة

$ $دراسة طلبات التغيير (حسب نوع طلب التغيير) والبت بشأنها
$ $الموافقة على التحديثات المطلوبة على خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية (المراجعة الدورية لخطة التنفيذ)

مجلس الشؤون االقتصادية
والتنمية

مكتب اإلدارة االستراتيجية

مرحلة التحضير والتخطيط

مرحلة التحضير والتخطيط
$ $ترجمة رؤية المملكة  2030إلى أهداف استراتيجية وتطوير المؤشرات والمستهدفات الرئيسية
$ $تحديــد برامــج تحقيــق الرؤيــة المقترحــة لــدورة التخطيــط واألهــداف االســتراتيجية المســندة للبرنامــج والتشــكيل

$ $اعتماد أهداف الرؤية والمؤشرات والمستهدفات والحوكمة

المقتــرح للجــان البرامــج

$ $الموافقة على البرامج واألهداف االستراتيجية المسندة للبرنامج وتشكيل اللجان

$ $مراجعة الميثاق التأسيسي للبرنامج ،وتقديم التوصية بشأنها إلى اللجنة االستراتيجية

$ $اعتماد خطط تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية

$ $مراجعــة خطــط تنفيــذ برنامــج تحقيــق الرؤيــة ،وضمــان االتســاق والشــمولية مــع البرامــج األخــرى ،وتحديــد

مرحلة التنفيذ

االعتماديــات بيــن البرامــج ،والرفــع بتوصيــات ذلــك للجنــة االســتراتيجية ،والتنســيق بيــن مكاتــب البرامــج ،والجهــات

$ $متابعة التقدم المحرز على مستوى الرؤية وبرامج تحقيقها ،وحل المعوقات التي يتم تصعيدها

الداعمــة فــي مراجعــة خطــة التنفيــذ فــي حــال الحاجــة إلــى ذلــك

$ $مراجعة واعتماد التقارير ربع السنوية والسنوية

$ $اقتــراح األســقف التقديريــة بنــاء علــى محفظــة تمويــل مبــادرات برامــج تحقيــق الرؤيــة ،واألثــر علــى مســتهدفات

$ $اعتماد التحديثات على خطط تنفيذ برامج تحقيق الرؤية

االقتصــاد الكلــي

$ $اعتماد طلبات التغيير المقدمة (وفق نوع الطلب)

$ $إعداد خطة التواصل ،وتطوير المحتوى على مستوى الرؤية

مرحلة التنفيذ

$ $إعــداد تقاريــر ربــع ســنوية بنــاء علــى تقاريــر كافــة البرامــج ومدخــات 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 لإلجــراءات 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

إلى الفهرس
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الملحقات

الملحقات

الملحق  .1األدوار والمسؤوليات وفق حوكمة رؤية المملكة 2030

الملحق  .1األدوار والمسؤوليات وفق حوكمة رؤية المملكة 2030

األدوار والمسؤوليات

األدوار والمسؤوليات

مرحلة التحضير والتخطيط

لجنة البرنامج

ولرئيــس لجنــة البرنامــج صالحيــة رفــع
الميثــاق التأسيســي للبرنامــج وخطــة التنفيــذ
إلــى اللجنــة االســتراتيجية للموافقــة ،ورفــع
أو اعتمــاد طلبــات التغييــر للبرنامــج (حســب
نــوع الطلبــات التــي تقــع ضمــن صالحيــة لجنــة
البرنامــج) ،واعتمــاد ورفــع التقاريــر الدوريــة
للبرنامــج إلــى الجنــة االســتراتيجية ،والموافقــة
علــى رفــع مبــادرات خطــة التنفيــذ لطلــب
تمويلهــا إلــى فريــق العمــل الدائــم ،باإلضافــة
إلــى التدخــل لحــل المشــاكل والتحديــات علــى
مســتوى البرنامــج والتصعيــد إلــى اللجنــة
االســتراتيجية عنــد الحاجــة

مرحلة التحضير والتخطيط

الجهات التنفيذية

$ $تطوير الميثاق التأسيسي للبرنامج ،وتطوير حوكمة البرنامج
$ $اإلشراف على إعداد خطة تنفيذ البرنامج ،وتحديد أولويات مبادرات البرنامج لتحقيق مستهدفاته والرفع بخطة تنفيذ

(مكاتب تحقيق الرؤية في الجهات)

$ $تصميم المبادرات وتقديمها إلى مكتب البرنامج إلعداد خطة التنفيذ ،بما يشمل خطة وميزانية تقديرية للمبادرة
وارتباطها بأهداف البرنامج

البرنامج للموافقة

$ $العمل على تحديد المبادرات والميزانية التقديرية المطلوبة لها ورفعها إلى مكتب البرنامج

$ $اعتماد الميزانية التقديرية للبرنامج لتقديمها إلى اللجنة االستراتيجية للموافقة عليها

$ $تقديم مدخالت إلى مكتب البرنامج بشأن خطة التواصل

$ $المراجعة والموافقة على خطة تواصل برنامج تحقيق الرؤية

$ $تنفيذ التواصل على مستوى المبادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

$ $عقد المراجعة الشهرية على مستوى المبادرات لمتابعة التقدم المحرز ،والتدخل لحل المشكالت التي يتم تصعيدها

$ $اإلشراف على تنفيذ المبادرات التابعة للجهة والرفع لمكتب البرنامج لحل المشكالت الرئيسية

مرحلة التنفيذ

مرحلة التنفيذ

$ $مراجعة المخاطر المرصودة على مستوى برنامج تحقيق الرؤية والجهات المسؤولة وإجراءات التخفيف من المخاطر

$ $تقديم خطة المبادرة والميزانية المطلوبة لها ورفعها إلى مكتب البرنامج بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة بتنفيذ

$ $الموافقة على رفع المبادرة إلى فريق العمل الدائم للتمويل وفق أولويات الصرف في ظل السقف المعتمد للبرنامج

$ $تقديم بيانات تقدم إنجاز المبادرات إلى المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة

واعتمادها

المبادرة لدى الجهة المالكة لها

$ $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

الجهات الداعمة
األدوار والمسؤوليات

مكتب البرنامج

مرحلة التحضير والتخطيط
$ $وضع خطة تنفيذ برنامج تحقيق الرؤية ،وميزانية تقديرية،والتنسيق مع الجهات التنفيذية المشاركة في البرنامج

مرحلة التحضير والتخطيط

وزارة االقتصاد والتخطيط

$ $إعداد نماذج االقتصاد الكلي؛ وتوفير خطوط األساس والمستهدفات الخاصة بمؤشرات االقتصاد الكلي لبرامج

والجهات الداعمة إلعداد خطة التنفيذ

تحقيق الرؤية؛ ومن ثم جمع وتوحيد خطوط األساس والمستهدفات لكافة برامج تحقيق الرؤية لتطوير منظور شامل

لمؤشرات االقتصاد الكلي على مستوى الرؤية

$ $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

مرحلة التنفيذ

شاملة التدفقات النقدية السنوية للبرنامج إلى لجنة البرنامج لالعتماد

$ $تقديم مدخالت حول «مؤشرات االقتصاد الكلي» لمكتب اإلدارة االستراتيجية إلعداد التقارير ربع السنوية ،ومتابعة

ً
شهرا وما بعدها
$ $العمل على تطوير وثيقة البرنامج اإلعالمية وخطة اإلطالق وخطة التواصل لمدة 12

ورصد المخاطر القائمة في هذا اإلطار

مرحلة التنفيذ

$ $تقييم طلبات التغيير المقدمة فيما يخص مؤشرات االقتصاد الكلي ومؤشرات المستويين األول والثاني على مستوى
الرؤية

$ $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

$ $تقديم القيم الفعلية لمؤشرات االقتصاد الكلي لمكتب اإلدارة االستراتيجية كمدخل إلعداد التقارير

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

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات

الحكومية وتنمية القطاع الخاص

ومركز تنمية اإليرادات غير النفطية

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

ووزارة العمل والتنمية االجتماعية

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

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل
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رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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الملحقات

الملحقات

الجهات الداعمة

الجهات الداعمة
األدوار والمسؤوليات

وحدة التحول الرقمي ،المركز

الوطني للتخصيص

األدوار والمسؤوليات

مرحلة التحضير والتخطيط

المركز الوطني لقياس أداء األجهزة

$ $تقديم الدعم في إعداد خطة التنفيذ ذات الصلة بالجهة

العامة

مرحلة التحضير والتخطيط

ً
تمهيدا
$ $دعم تطوير مؤشرات األداء الرئيسية (مؤشرات البرامج و المبادرات) وتقديم مراجعة فنية للمؤشرات،
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

مرحلة التخطيط

اللجنة المالية

$ $التحقق من بيانات مؤشرات البرامج والمبادرات

$ $تحديد المحفظة المخصصة لتمويل مبادرات برامج تحقيق الرؤية

$ $مراجعة كافة طلبات التغيير المتعلقة بالمؤشرات

$ $التنسيق مع اللجنة االستراتيجية بشأن أسقف ميزانيات برامج تحقيق الرؤية من المحفظة

مرحلة التخطيط /التنفيذ

وزارة المالية

$ $تخصيص تمويل المبادرة لحساب الجهة المالكة لها وفق إجراءات ومسوغات الصرف النظامية

مرحلة التحضير والتخطيط

اللجنة اإلعالمية
العليا

مرحلة التخطيط

فريق العمل الدائم

$ $تطوير المبادئ التوجيهية لتواصل برامج تحقيق الرؤية والجهات التنفيذية
$ $اعتماد استراتيجيات وخطط التواصل على مستوى الرؤية واستراتيجيات وخطط تواصل البرامج

$ $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

وحدة اإلعالم والتواصل المؤسسي

االعتبار ما تم تخصيصه كسقف ميزانية للبرنامج

بناء على خطط تنفيذ البرامج و متابعة التعاقدات و المناقالت
$ $متابعة األداء اإلجمالي لإلنفاق ً

$ $ضمان االتساق على مستوى الرسائل اإلعالمية على مستوى البرامج
$ $ضمان المواءمة بين الجهات فيما يتعلق برسائل التواصل ذات الصلة بمبادرات برامج تحقيق الرؤية

$ $التوصية بإعادة توزيع االعتمادات المالية (السيولة) بين برامج تحقيق الرؤية خالل السنة المالية بناء على التقارير

$ $مراجعة الوثيقة بالتنسيق مع مكتب اإلدارة االستراتيجية والتحقق من الموائمة مع األدلة االسترشادية لإلطالق

الربعية للصرف و اإلنجاز – في حال الحاجة لذلك

إلى الفهرس

$ $ضمان مواءمة الرسائل اإلعالمية مع برامج تحقيق الرؤية
$ $مراجعة الخطط اإلعالمية للبرامج؛ والتحقق من ارتباط الرسائل اإلعالمية بين البرامج مع رؤية المملكة 2030

$ $إعداد تقارير توقعات التدفق النقدي واألداء المالي للبرامج و مشاركته مع مكتب اإلدارة االستراتيجية

مستعدون للمستقبل

مرحلة التحضير والتخطيط

اإلعالمي

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030
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الملحقات

الملحقات

الملحق  .2الوثائق المرجعية اإلضافية

الملحق .3المرفقات :النماذج المستخدمة في إجراءات مرحلة التنفيذ

الوثيقة

اإلجراء

الوصف

وثيقة إدارة األداء «أداء»

يتــم إعــداد الوثيقــة لتوجيــه برامــج تحقيــق الرؤيــة فــي إجــراء إدارة األداء .وتقــدم هــذه
ً
عــددا مــن النمــاذج لضمــان إعــداد التقاريــر بشــكل موحــد ومتســق علــى
الوثيقــة

النماذج المستخدمة
 - PM01نموذج بطاقة مؤشرات األداء الرئيسية للبرنامج

مســتوى برامــج تحقيــق الرؤيــة

 - PM02نموذج التقرير الربعي لبرنامج تحقيق الرؤية – قيد التنفيذ الكامل
يتــم إعــداد الدليــل لتوجيــه برامــج تحقيــق الرؤيــة بشــأن أدوار ومســؤوليات الجهــات

دليل إعداد الميزانيات من جانب
فريق العمل الدائم

ذات العالقــة المشــاركة فــي إعــداد الميزانيــات .يتنــاول الدليــل خطــوات إجــراءات

آليات متابعة األداء

إعــداد الميزانيــة بالتفصيــل (بمــا فــي ذلــك الطلبــات المقدمــة خــال العــام)

 - PM03نموذج التقرير الربعي لبرنامج تحقيق الرؤية – البرامج التي لم يبدأ
تنفيذها بالكامل

 - PM04نموذج التقرير الشهري لبرنامج تحقيق الرؤية – قيد التنفيذ الكامل
تتنــاول هــذه الوثيقــة خطــة اإلنفــاق اإلعالمــي التــي يتــم اتباعهــا ضمــن رؤيــة

التوجيهات االسترشادية الخاصة
باإلنفاق اإلعالمي

 - PM05نموذج التقرير الشهري لبرنامج تحقيق الرؤية – البرامج التي لم يبدأ

المملكــة العربيــة الســعودية  2030عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي .حيــث تقــدم
وصفـ ًـا تفصيليـ ًـا لإلجــراءات ،وتشــمل وصفـ ًـا للمنصــات المســتخدمة ،إضافــة إلــى

تقديــم أفضــل الممارســات والتوجيهــات االسترشــادية والصيــغ المســتخدمة .تــم
تخصيــص هــذا المســتند ليقــوم مقــام مجموعــة أدوات التطويــر فــي حيــن ســيتم

ـكل دوري وفــق أفضــل الممارســات المســتجدة
تحديثــه بشـ ٍ

تنفيذها بالكامل

إجراءات تفصيل وتمويل المبادرات

تتنــاول هــذه الوثيقــة أفضــل الممارســات والقواعــد والتوجيهــات االسترشــادية

التوجيهات االسترشادية حول
إدارة مواقع التواصل االجتماعي

إلدارة مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وإرشــادات التحليــل ومراجعــة محتــوى وســائل
ً
مدعومــا بدراســة حــاالت نموذجيــة تعــرض الممارســات
التواصــل االجتماعــي،

األدلة االسترشادية للهوية
المؤسسية للرؤية

 - IE01نموذج سجل التحديات

العالميــة ذات الصلــة

توفــر هــذه الوثيقــة مرجعـ ًـا مشـ ً
ـتركا بيــن جميــع برامــج تحقيــق الرؤيــة لتوحيــد جهــود

القواعد االسترشادية للتواصل
االستراتيجي

حصر المعوقات والتصعيد

 – FR01النموذج الموحد للتمويل

إجراءات وحوكمة طلبات التغيير

 - CR01نموذج طلب التغيير

التواصــل لرؤيــة المملكــة  ،2030لتعتمــد عليــه أثنــاء تطويــر خطــط التواصــل بمــا
يضمــن توجيــه برامــج تحقيــق الرؤيــة نحــو تنفيــذ األهــداف المنشــودة ذاتهــا

آليات رصد ومتابعة المخاطر
ً
ً
مشــتركا بيــن جميــع برامــج تحقيــق الرؤيــة الســتخدام
مرجعــا
توفــر هــذه الوثيقــة
نموذجـ ًـا موحـ ً
ـدا إلعــداد التقاريــر والعــروض ،بمــا يشــمل األلــوان المعتمــدة ،وشــعار

إرشادات وآليات دعم التغيير

الرؤيــة ،حجــم ونــوع الخــط المســتخدم فــي الطباعــة ،إلــخ

 – RM01-03نماذج سجل المخاطر

 - CM01نموذج خطة إشراك أصحاب المصلحة

تتنــاول هــذه الوثيقــة معاييــر اختيــار المتحدثيــن الرســميين ،إضافــة إلــى إطــاع

الدليل اإلعالمي للمتحدثين
الرسميين

إلى الفهرس

المتحدثيــن الرســميين (إلــى جانــب حضــور دورات التدريــب اإلعالمــي) علــى كل

مــا هــو جديــد بشــأن األســاليب التــي مــن شــأنها تمكيــن المتحدثيــن مــن التحكــم
بالمقابــات اإلعالميــة

مستعدون للمستقبل
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رؤية المملكة 2030
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الملحقات

الملحقات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -تحليل السبب الجذري

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -تحليل السبب الجذري
قائمة تعريف التحدي

الخطوات الرئيسية
أداة تحليــل الســبب الجــذري للتحــدي ( )Root Cause Analysisهــي عمليــة منظمــة لتحديــد عالقــات الســبب واألثــر  ،وتحديــد و تحليــل األســباب الجوهريــة
أو الجذريــة للتحديــات أو المعوقــات التــي تواجــه تقــدم ســير البرامــج والمبــادرات

تحديــد المشــكلة /التحــدي وتعريفــه

يمكــن اســتخدام قائمــة تعريــف التحــدي ( )Issue Definition Checklistللمســاعدة 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

االســتمرار بمتابعــة األداء و تنفيــذ
ً
وفقــا
التوصيــات بعــد اعتمادهــا،

بشــكل واضــح ودقيــق ،مــع بيــان
الســبب واألثــر العــام علــى تحقيــق

آلليــات المتابعــة الخاصــة بالمكتــب

1

النتائــج المســتهدفة

5

(تقريــر األداء األســبوعي ،تقريــر األداء
الشــهري) ،إلــى حيــن تحســن األداء

المتابعة على األداء

تعريف التحدي

وتنفيذ التوصيات

وعــودة النتائــج إلــى المســار الصحيــح
لمــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر علــى

األساليب

تحديــد العوامــل /المحــاور الرئيســية
للتحليــل وتحليــل األســباب الرئيســية
والعالقــة مــا بيــن الســبب واألثــر،

األقــل (فترتــي قيــاس)

تحديد المحاور
الرئيسية واألسباب

المختلفة

تحديــد االســتنتاجات والتوصيــات بنــاء

تحديد االستنتاجات
والتوصيات

المحتملة

4

2

باســتخدام مجموعــة مــن األدوات؛
Fishbone Diagram، 5 Whys،
Force Field Analysis

علــى نتائــج التحليــل لفريــق العمــل،
وإعــداد تقريــر مفصــل بالنتائــج ورفعــه
لمديــر المكتــب .وفــي حالــة طلــب
التحليــل مــن اللجنــة االســتراتيجية

إجراء تحليل كمي ونوعي
مفصل لألسباب المحتملة

أو المجلــس ،يتــم رفــع التقريــر
بالنتائــج

3

والتوصيــات

$$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

$$بعض األسئلة التي من الممكن إضافتها إلى قائمة المراجعة (:)Checklist
$ $هل يجيب تعريف التحدي على :من ،ماذا ،متى وأين؟
$ $هل يمكن تحديد /تعيين القيمة الكمية لتعريف التحدي؟

إجــراء تحليــل كمــي ونوعــي لألســباب

$ $هل يمكن أن يرتبط التحدي بعامل نجاح رئيسي؟

الجذريــة التــي تــم االتفــاق عليهــا
مــن قبــل فريــق العمــل ،للتحقــق

$ $هل يتجنب تعريف التحدي للمجاالت العامة؟

مــن الدافــع مــن ورائهــا وأثرهــا علــى

$ $هل تعريف التحدي بيان تصريحي؟

المســتهدفات

والنتائــج

$ $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

ضعــف المشــاركة فــي المراكــز والصــاالت الرياضيــة بنســبة  % xxعــن المخطــط لــه ،بســبب قلــة هــذه المراكــز ،والتــي ال يتجــاوز عددهــا فــي المملكــة لـــ xx
مركــز مقابــل  xxمركــز كان متوقــع مــن الجهــة إنشــائها بنهايــة عــام 2017

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030
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الملحقات

الملحقات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -تحليل السبب الجذري

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -تحليل السبب الجذري
تستخدم أداة الرسم البياني للسبب واألثر من خالل التطبيقات الرئيسية الموضحة

تحديد المحاور الرئيسية واألسباب المحتملة

ً
أيضا بالرســم البياني ( )Ishikawa Diagramوهيكل الســمكة (Fishbone
أداة الرســم البياني للســبب واألثر ( )Cause and Effect Diagramوالتي تعرف

$$األدوات الرئيسية المستخدمة:

 )Diagramوذلــك نظـ ً
ـرا لشــكلها .وتعــد األداة وســيلة عمليــة وســهلة التطبيــق علــى البرامــج والمبــادرات ومــن شــانها المســاهمة فــي تحليــل العالقــة مــا بيــن
الســبب واألثــر وتحديــد األســباب الجذريــة للتحدي

تحليل مجال القوى

الرسم البياني للسبب واألثر

Whys 5

Cause and Effect Diagram

Force Field Analysis

$$تعتبــر أحــد أهــم األســاليب المســتخدمة عالميـ ًـا

$$تحليــل مفصــل لــكل ســبب رئيســي مــن خــال

$$يتــم إعــداد الرســم البيانــي للســبب واألثــر مــن

فريــق العمــل بعقــد جلســة عصف ذهنــي لتحديد

وعليــه ،يقــوم الرســم البيانــي للســبب واألثــر

تسلســلها وحدوثهــا ضمــن العمــل ،والميــزة فــي

مــن أجــل مراقبــة وتحســين الجــودة ،حيــث يقــوم

كافــة األســباب المختلفــة بغــرض توضيــح أثرهــا
علــى التحــدي بغــض النظــر عــن أهميتهــا

$$أداة الرســم البيانــي للســبب واألثــر (Cause
ً
أيضــا
 )and Effect Diagramوالتــي تعــرف
بالرســم البيانــي ( )Ishikawa Diagramوهيــكل
ً
نظــرا
الســمكة ( Fishbone (Diagramوذلــك

فحــص األســباب الفرعيــة وأثرهــا علــى التحــدي.

بالمســاعدة علــى تحليــل أســباب االختــاف أو
تباعدهــا .وعلــى غــرار قائمــة األســباب التي تســرد

كافــة األســباب بغــض النظــر عــن أهميتهــا،

خــال التركيــز علــى قائمــة األســباب حســب

ذلــك هــو ســهولة جمعهــا وفهمهــا .أمــا ســلبياته
ً
ً
وتكــرارا
مــرارا
فهــو ذكــر نفــس األســباب

يقــوم التحليــل المفصــل بحصــر األســباب إلــى
فئــات  /مجموعــات والتــي قــد تســاعد علــى إبــراز
أســباب أخــرى لــم يتــم ذكرهــا سـ ً
ـابقا

لشــكلها .وتعــد األداة وســيلة عمليــة وســهلة
التطبيــق علــى البرامــج والمبــادرات ومــن شــانها
المســاهمة فــي تحليــل العالقــة مــا بيــن الســبب
واألثــر وتحديــد األســباب الجذريــة للتحــدي

تحليل العالقة ما بين السبب واألثر وتحديد األسباب الجذرية للتحدي

ممكن

ممكن

ممكن

ممكن

تحديــد التحديــات وأســبابها ،وتحليــل مجــاالت القــوى مــن خــال تحليــل
العوائــق مــن جهــة والممكنــات التــي تؤثــر فــي تحقيــق النتائــج مــن جهــة

التعرف على أعراض التحدي وتعريف السبب الجذري لحدوثه

أخرى
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الملحقات

الملحقات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -تحليل السبب الجذري

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -تحليل السبب الجذري
$$األدوات الرئيسية المستخدمة()Cause and Effect Diagram

تحديد المحاور الرئيسية واألسباب المحتملة

$$خطوات التنفيذ:

األدوات الرئيسية المستخدمة ( : )Cause and Effect Diagramخطوات التنفيذ
الخطوة
األولى
تحديد التحدي
أو األثر بوضوح
(انظر إلى قائمة
تعريف التحدي
أعاله) ووضعه
على رأس
السمكة

الخطوة الثالثة

الخطوة الثانية
تحديد الفئات /المجموعات الرئيسية ورسم فرع/
غصن لكل منها .بعض العوامل تشمل:
$ $القوانين واللوائح

$ $البيانات

$ $الميزانية/التكاليف

$ $المقاييس

$ $الثقافة

$ $األساليب

$ $األدوات

$ $التدريب وإدارة

$ $الموارد

عقد جلسة
عصف ذهني
لبحث األسباب
لكل من الفئات/
المجموعات
الرئيسية وربطها

الخطوة الرابعة

الخطوة الخامسة

تحليل كل سبب
وذلك للتركيز
على األسباب
المحددة بشكل
أكثر دقة

قم بتحديد
ووضع دائرة
حول األسباب
األساسية

الطاقة
االستيعابية

عدد األندية

الخطوة السادسة

عدد أندية
منخفض

قوانين
وتشريعات
معقدة

إجراءات الترخيص
معقدة

توزيع ال يأخذ
بعين االعتبار
التكدس السكاني

جمع البيانات للتأكد
من األسباب الرئيسية
(الرسم البياني باريتو)

ضعف الرقابة
على األندية

تشريعات تمنع
بعض األنواع
جودة المعايير
تتطلب تحسين

ال يوجد عدد كافي من
المدربين المؤهلين

التغيير

تنوع البرامج
الموفرة

الرسم البياني النهائي

تستخدم أداة

مواصفات األندية
المتوقعة

( )5 Whysمن أجل التعرف على أعراض التحدي وتعريف السبب الجذري لحدوثه:

1.1اكتــب التحــدي المحــدد وذلــك مــن شــأنه المســاعدة علــى وصفهــا بشــكل دقيــق باإلضافــة إلــى التأكيــد علــى أن كافــة أعضــاء فريــق العمــل تركيزهــا ينصــب
علــى نفــس التحــدي
2.2اسأل لماذا وقع التحدي واكتب اإلجابة تحتها
3.3إذا كان الجواب ال يحدد السبب الرئيسي للتحدي ،قم بالسؤال مرة ثانية واكتب اإلجابة المحدثة
4.4اســتمر فــي مراجعــة الجــواب حتــى يتفــق كافــة أعضــاء الفريــق بــأن الســبب الرئيســي للتحــدي قــد تــم تحديــده ،حيــث مــن اإلمــكان إعــادة الخطــوات ( )2و()3
ألكثــر مــن خمســة مــرات للوصــول إلــى اإلجابــة النهائيــة
لماذا؟

الطاقة االستيعابية الحالية للمراكز ال ّ
تمكن مشاركة إضافية

مثال توضيحي

نسبة المشاركة في األندية تتطلب تحسين

لماذا؟

ال يوجد عدد كافي من المراكز الستيعاب أعداد إضافية

عدم وجود إقبال من أصحاب المراكز

لماذا؟

إجراءات الترخيص معقدة

لماذا؟

إجراء يدوي وتأخير
في التراخيص

لماذا؟

سبب جذري
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الملحقات

الملحقات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -تحليل السبب الجذري

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -تحليل السبب الجذري
تحديد االستنتاجات والتوصيات

إجراء تحليل كمي ونوعي مفصل لألسباب المحتملة
يقــوم فريــق العمــل بإجــراء تحليــل مفصــل لــكل مــن األســباب الرئيســية التــي تــم تحديدهــا خــال المرحلــة الســابقة ،ويتــم خــال هــذه المرحلــة إجــراء عــدة
مقابــات مــع الفــرق المعنيــة بالهــدف /المبــادرة لتعميــق الفهــم والحصــول علــى البيانــات والمعلومــات الدقيقــة .ويعتمــد نــوع التحليــل المتبــع علــى طبيعــة

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.

التحــدي ،حيــث قــد تشــمل علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر:

أمثلة

الفئة

مثال عن ملخص التقرير

التحليل الكمي

المقابالت الشخصية ،االستبيان ،حلقات نقاش

التحليل النوعي

مقابلة هاتفية أو وجها لوجه ،دراسات طولية ،استطالعات الرأي

التحليل اإلحصائي

فترات الثقة ،االنحراف المعياري ،التراجع ( ،)regressionاالرتباط ()correlation

التحليل النسبي

الرسوم البيانية ()Pareto Diagram

تحليل األنماط

الرسوم البيانية ( ،)Run Chartsمعدل النمو

تحليل ()SWOT

القوة ،الضعف ،الفرص ،المخاطر

تحليل سلسلة التوريد «»Value Chain Analysis

الدورة الزمنية ،معدالت العيوب ،واإلنتاجية

تحليل اإلجراء

فعالية اإلجراءات ،الوقت والحركةRACI، RASCI ،

تحليل مفصل لألسباب الجذرية للتأخر في تحقيق المستهدفات،
مدعوم باألرقام والحقائق من حدوثة ،وأثره الدقيق على النتائج

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس

201

202

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

الملحقات

الملحقات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -تحليل السبب الجذري

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات
“”Issues-Based Problem Solving “IBPS

تحديد االستنتاجات والتوصيات

المتابعة على األداء وتنفيذ التوصيات
يقــوم مكتــب تحقيــق الرؤيــة بالمتابعــة المســتمرة علــى نتائــج األداء الخاصــة بالهــدف /المبــادرة وفقـ ًـا إلجــراءات وآليــات المتابعــة الخاصــة بالمكتــب (تقريــر

األداء األســبوعي ،تقريــر األداء الشــهري ،ســجالت المخاطــر والتحديــات).

أداة حــل التحديــات المبنيــة علــى الفرضيــات ( )Issues-Based Problem Solvingهــي 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.

سجل المخاطر والتحديات

التقرير الشهري الداخلي

عملية المراجعة المتكررة

منظور الـ  100,000قدم

مرة أخرى:
راجع اإلجابة

منظور الـ  10,000قدم

مرة أخرى:
راجع اإلجابة

منظور الـ  1,000قدم

ملخص األداء األسبوعي Weekly Reports

$ $إجابة األسبوع 1
استخدم المعلومات المتوفرة
لتطوير فرضيات أولية خالل
األسبوع األول

إلى الفهرس

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

$ $إجابة األسابيع 8-2
راجع إجابة األسبوع األول ثم قم
باختبار التحديات الرئيسية من خالل
إثبات أو نفي الفرضيات

مستعدون للمستقبل

$ $بقيـة فتـرة التنفيـذ
استمر في تكرار مراجعة اإلجابة
لخلق الفرضيات المحسنة
حسب المستجدات

إلى الفهرس
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

الملحقات

الملحقات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات
ً
أوال  -تعريف المشكلة

اإلعداد والتحضير الستخدام األداة
تشكيل فريق العمل

الحوكمة ،المهام والمسؤوليات

$ $تشــكيل فريــق متفــرغ مــن المكتــب والجهــة التنفيذيــة
وأصحــاب المصلحــة لقيــادة العمــل

 $ $التأكــد مــن المؤهــات العمليــة ألعضــاء الفريــق

إعداد الخطة والتقرير

$ $تحديد إطار حوكمة للمشروع

$ $تطوير خطة العمل

$ $عقد اجتماع أولي لتحديد المهام والمسؤوليات

$ $مناقشة خطة العمل

المتوقعة والمطلوبة من األطراف المعنيين

والخبــرات المماثلــة.

 $ $تحضيــر وتجهيــز فريــق العمــل وتوفيــر بيئــة عمــل

$ $اســتخدام النمــاذج والقوالــب المعــدة لرفــع تقريــر بتقــدم

المعلومات والبيانات

تتناســب مــع متطلبــات العمــل.

$ $االتفاق على آلية الموافقة على المخرجات والتصعيد

 $ $إعــداد الهيــكل التنظيمــي للعمــل وتوزيــع أعضــاء

ســير العمــل والحلــول والتوصيــات التــي يقترحهــا الفريــق

لتذليــل العقبــات والتحديــات

 -متى وقعت المشكلة؟

تم تحديد هدف استراتيجي «زيادة نسبة ممارسة األنشطة الرياضية
(بشكل منتظم)» .بالنظر إلى النتائج الحالية والنمط السائد تم مالحظة
ً
وفقا للخطة.
إمكانية عدم تحقيق المستهدف

 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.

الفريــق علــى مســارات العمــل المختلفــة لغايــة

التعريــف والتوضيــح

 .2بيان المشكلة

تحديد سؤال واحد يجيب على المشكلة الرئيسية إن تم حلها

الخطوات التفصيلية ألداة حل التحديات المبنية على الفرضيات

-في صيغة سؤال

1717التواصل الفعال
1818استخدام المنطق والحقائق والوضوح لشرح
المشكلة والتوصيات لحلها
1919التحضير ومعرفة الجمهور المستهدف

1.1تحديد السياق

2.2بيان المشكلة ()Problem Statement
3.3التأكد )?(So what

األدوات:

األدوات:

-التركيز على القيمة المضافة للمعنيين

-األخذ بعين االعتبار نطاق المشكلة وقياس القيمة والمعوقات

مثال توضيحي

كيف يمكن للجهة رفع نسبة المشاركة في األندية بنسبة xx؟

-طريقة لبحث األفكار المطروحة

ليست وسيلة لتحديد األفكار وإنما هي التعمق في التحدي للوصول إلى حل جذري .3التأكد مرة أخرى – اسأل ”?“So What

$ $نموذج ()BIS

كلة
ش
لم
فا

نموذج بيان تعريف المشكلة

ال
تأث
ير

تع
ري

$ $نموذج بيان تعريف المشكلة

مثال توضيحي

 -ما هي محركات النتائج؟

$ $تحضير وتقديم عرض لتحديد انطالقة العمل

$ $االتفاق مع فريق العمل على آلية جمع

 .1تحديد السياق
$ $تحديد الحالة الراهنة والدافع للتغيير:

تعريف المشكلة
$ $صياغة المشكلة ،التحدي الذي يتم مواجهته بشكل دقيق ووافي.

ال ت

س تنتاج

الحقائق الرئيسية من عملية مراجعة البيانات األولية

حدي
ات

5.5إعداد وتنظيم الفرضيات والتحديات

اال

4.4البدء من بيان المشكلة
6.6التفصيل ()Detailing
7.7التكرار ()Iterate

8.8تقليم شجرة التحديات (Trim the
 )Issues Treeمن خالل استخدام
العدسات

األدوات:

$ $نموذج خطة العمل

الت ح ل ي ل

$ $قبعات التفكير الستة Thinking Hats 6
$ $مصفوفة إعادة الصياغة (Reframing
)Matrix

األدوات:

$ $تحليل سلسلة القيمة «» Value Chain Analysis
$ $منهجية القوى التنافسية لمايكل بورتر
»«Porter’s Competitive Forces

1313تطوير االستنتاجات من التحليل
1414اختبار الفرضيات وتحليل النتائج
1515تطوير واختبار تطبيق السيناريو
1616تحديث شجرة التحديات وخطة العمل

9.9تحديد مهام العمل

1010مراجعة الروابط
واالعتماديات بين مهام
العمل
1111ترتيب المهام حسب
األولوية

العوامل المؤثرة على صناع القرار

أصحاب المصلحة الرئيسين

$ $ما هي أهم نقاط االختالف حول قرار أصحاب المصلحة المعنيين؟

$ $من هو الراعي؟

$ $هل هنالك اختالف أو تباعد في وجهات النظر؟ وفي حال ذلك ،كيف سيتم
التعامل معها؟

$ $من هم صناع ومتخذي القرار؟

$ $هل هنالك أطراف أخرى يجب أن يتم أخذها بعين االعتبار؟

عوامل النجاح الرئيسية

قياس النتائج واألثر

عامال في تحقيق
$ $ما األمور األساسية التي تعتبرها الجهة التنفيذية
ً
وقياس النجاح؟

$ $تحديد عوامل نجاح المشروع واآللية المتبعة لقياس األداء؟
$ $ما النتائج التي تعتبرها الجهة المعنية بالمهمة؟
$ $هل المخرجات مرتبطة بمعايير يمكن قياسها؟

$ $على سبيل المثال :هل تعتبر الجهة بأن نقل المعرفة عنصر أساسي من
تقديم الخدمة؟

$ $نموذج خطة العمل
$ $سرد القصة
()Storyboarding

1212تطوير خطة العمل

إلى الفهرس

$ $ما هو الوضع الحالي؟

$ $هل هنالك سبب مقنع للتغيير؟

$ $حقائق أخرى

$ $على سبيل المثال :هل تعتبر الجهة المنفذة للمشروع بأن مستوى الخدمة جيد
إذا كان هنالك تأثير قليل من منسوبيها خالل مدة تنفيذه؟

األدوات:

مستعدون للمستقبل

$ $هل كان هنالك محاوالت سابقة لحل المشكلة؟

رؤية المملكة 2030

نطاق العمل

معوقات المشروع /المبادرة

$ $ماذا يتضمن نطاق العمل بالتحديد؟

$ $ما هي المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ المشروع؟

رؤية المملكة 2030

$ $ما هو مستوى الدقة والجودة المطلوب؟

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

الملحقات

الملحقات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات
$$نصائح  -لتقليم شجرة التحديات

معايير تعريف المشكلة وأمثلة عليها
محددة
ضعيفة

غنية المحتوى

$$هل يمكن للجهة تطوير عملها
لرفع مستوى المشاركة؟

“$$تطوير عملها” و“رفع مستوى
المشاركة” عبارات عامة

أقوى

207

العمل والتركيز

$ $يجب على الجهة تكثيف جهودها.
($ $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
ً
قدما)
للمضي

$$كيف يمكن للجهة رفع نسبة

المشاركة في األندية الرياضية

بنسبة XX؟

$ $يجب على الجهة زيادة األندية
الرياضية

$ $تواجه الجهة مشكلة عدم وجود

دراسات سوق مرتبطة باحتياجات
المناطق؟

مرتكــزة على القيمة
$ $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)

اعمل مع الفريق ،ليس بشكل فردي

األفكار المتنوعة تكون أفضل (نطاقها أوسع وتشمل مختلف وجهات النظر)

في حال الوصول إلى طريق مغلق ابدأ بالبناء من األسفل لألعلى

المسائل الفرعية تساعد في تحديد المسألة الرئيسية المعنية

قم بمحاولة تطوير عدة أشجار وتحديثهم ومراجعتهم

األشجار المختلفة تعني وجهات نظر مختلفة

ال تستهلك وقتك بمحاولة إنشاء أدوات ومناهج جديدة

استخدم شبكتك واألدوات المتاحة

ال ترتبط/تتعلق بالفرضية التي قمت بطرحها

تكرار المراجعة أسلم طريقة للوصول ألفضل الحلول

$ $لم تتمكن الجهة من رفع نسبة

المشاركة لعدم قدرتها على توفير

عدد كافي من المدربين المؤهلين
للبرامج المعنية

تعريف المشكلة :بعض النقاط للتذكير

$$تقليم الشجرة

معايير تقليم شجرة التحديات؟

$ $تحديد مشكلة واحدة رئيسية مع األطراف المعنية

1.1ما تمليه ممكنات القيمة

والتجربة على أرض الواقع
 العمل بشكل جماعي وتشاركي -ال يوجد ما يمنع من تكرار المحاولة والمراجعة

$ $ال تركز على إيجاد الحلول للمشكلة أو المبادرات
 -إنما يجب أن ينصب التركيز على المشكلة

2.2قانون  – 80/20التأثير مقابل الجهد المقدم

$ $التركيز على محركات النتائج واألثر

$ $سهلة الفهم واالستيعاب ،إنما يصعب تنفيذها إال من خالل الممارسة

تحدي تم حذفه

3.3األخذ بعين االعتبار التكلفة والمجهود الالزم

 -2التحديات

ابدأ ببيان المشكلة

Problem Statement

إعداد وتنظيم الفرضيات
والتحديات
$ $ابدأ بشجرة مبنية على البيانات
إلعداد الفرضيات من أجل جمع
بيانات إضافية

وصوال
استمر في التفصيل
ً
إلى تحديات يمكن اختبارها
كل على حدة
$ $انتقل بسرعة إلى الشجرة المبنية
على الفرضيات حين تمتلك
الفرضيات التي يمكن االستمرار
في اختبارها في مرحلة التحليل

$$استخدام العدسات لتطوير شجرة التحديات

ً
متأكدا من أين وكيف تبدأ بتطوير الشجرة؟ استخدم العدسات كنقطة بداية للمستوى الثاني من شجرة التحديات
لست

التكرار

 -1اختر العدسة المناسبة

 -2استخدم العدسة لتطوير المستوى
الثاني للشجرة

 -3تخصيص وتعديل العدسة
المستخدمة للتركيز على مسألة محددة

ﺷﺠﺮة اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺗﺒﺴﻴﻂ إﺟﺮاءات ﺗﺮﺧﻴﺺ اﻷﻧﺪﻳﺔ؟

”ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﺠﻬﺔ رﻓﻊ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻳﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
XX؟“

زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺪى
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻷﻧﺪﻳﺔ

إلى الفهرس

زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻷﻧﺪﻳﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ؟
ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻮزﻳﻊ
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ؟

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻮﻓﺮة؟
اﻻرﺗﻘﺎء ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت
اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻣﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ؟

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ؟
إﺟﺮاء اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﺪراﺳﺎت ﺳﻮق
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ؟
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت واﺿﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ؟
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ
أﻧﻮاع اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت؟

”ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﺠﻬﺔ رﻓﻊ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻳﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
XX؟“

ﺗﺒﺴﻴﻂ إﺟﺮاءات ﺗﺮﺧﻴﺺ
اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻳﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻋﺪدﻫﻬﺎ
وﻣﻨﻪ زﻳﺎدة ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
ّ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺠﻬﺔ ﻣﻦ رﻓﻊ
ﻣﻤﺎ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺟﺪ ﻋﺪد ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻦ
اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ
ّ
ﻳﻤﻜﻦ اﻷﻧﺪﻳﺔ
وأﻧﺸﻄﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت؟

التحدي

$ $المساعدة في دراسة جميع التحديات
$ $إعادة ترتيب األولويات حسب القيمة

$ $االستفادة من األطر واألدوات المتوفرة

التحدي

الهيكلة

$ $الحصول على تغطية متوازنة وشاملة ومعمقة للمشكلة

التحدي

بعض العدســات المســتخدمة

$ $تحليل سلسلة القيمة ()Value Chain Analysis

$ $منهجية القوى التنافسية لمايكل بورتر (Porter’s Competitive
)Forces
$ $تحليل العوامل الداخلية والخارجية ()SWOT Analysis
$ $تحليل العوامل الخارجية ()PESTLE

ﻣﻦ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻳﺤﻔﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ّ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻷﻧﺪﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺪم
ﻫﺪف اﻟﺠﻬﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺪد ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ
اﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ؟

التحدي

االستراتيجية

لماذا؟
ﺷﺠﺮة اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت

 -4التكرار

بيان التحدي

التحدي

اإلجراء

التحدي

األفراد

التحدي
التحدي

التقنية

التحدي

ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺪﻳﺔ؟

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل
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الملحقات

الملحقات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات

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

الفرضية

$ $العمل كفريق وإعادة التكرار والمراجعة

$ $التقليم ليصبح لديك شجرة الفرضيات – استخدام نظرية  80/20والخبرة
$ $السؤال :لماذا ،ثم كيف ومن ثم كيف مرة أخرى

تبسيـــــــــط إجـــراءات

تحليل

الريــــــــاضية يـــــؤدي

التنفيذ

ترخيـــــــــص األنديـــة

 -3التحليل

إلـــى زيـــادة عددهـــا

ومنــه زيــادة طاقتهــا

$$تحديد مهام التحليل

االســـتيعابية ممـــا

-حدد مهام التحليل المطلوبة الختبار/دراسة كل التحديات المطروحة في آخر مستوى للشجرة

ّ
يمكـــــــــن الجهـــــــــة

-استهدف التحليل الالزم فقط

مـــن رفــــــــع نســـبة

-تذكر بأن الهدف هو إثبات/نفي الفرضية

$$مراجعة الروابط بين مهام التحليل

التحليل
المطلوب

سلسلة
الرئيسية
استطالع آراء
لمستفيدين

المشـــــــــــاركة فـــي

نصائح

-التقليل من االزدواجية – توحيد طلبات البيانات

$$ترتيب المهام حسب األولوية وبناء خطة عمل

Chain

حاليا
ًّ

المصدر
$ $الجهة

$$اإلجراءات الواردة تحت
كل مرحلة

$$خطة عمل األندية

الرياضية المتبعة

مكتب تحقيق
الرؤية/

المنتج النهائي
إجراءات ذات فعالية عالية
لتشغيل األندية

 1ديسمبر

سنة واحدة

خالل إنشاءها

$ $األندية

المتواجدة
حاليا
ًّ

$ $الجهة

$$دليل اإلجراءات

مكتب تحقيق

فهم لمنظور األندية عن

 1ديسمبر

وتشغيلها

الرؤية/

تعقيد إجراءات إنشائها

المتبعة لتشغيل

-انظر إلى الصورة الكلية/العامة

-عرض نطاق كل تحليل

$$مراحل الـ Value

البيانات المفعلة

وتشغيلها األولي

األنش ــطة الرياضي ــة

-إيجاد الدوافع الرئيسية

البيانات المطلوبة

اإلطار الزمني
للبيانات

صاحب المهمة/
تاريخها

-التخطيط المبكر – كلما كان بشكل مبكر كلما

األندية

كان أفضل
-التكرار! معاينة ومراجعة عند اللزوم

استطالع

ترتيب المهام حسب األولوية من خالل:

1.1القيمة

3.3المدة التي يستغرقها التحليل

2.2التحليل الذي يدعم عدة فرضيات

4.4مدى توفر وجودة البيانات ذات العالقة

آراء القطاع
العمـــــــــــــــــل علـــى

الخاص

 1ديسمبر

تفادي زيادة األندية التابعة

الرؤية/

الخاص عما يدفعهم نحو
لهم

المطروحة للجهات

مـــــــن المـــــــــدربين

المعنية من القطاع

المؤهليـــن لتقديـــم

الخاص

برامــــــــج وأنشطـــــة

$$ترجمة شجرة التحديات إلى خطة عمل

القطاع الخاص

االستبيانات

المعنية

$$إجابات االستبيانات

تواجـــ ــد ع ــدد كاف ــي

أجد طريقة للحصول على  80%من األجوبة بـ  20%من المجهود

$$مخرجات االجتماع

بالجهات المعنية من

شهر لعقد

االجتماعات وجمع

$ $االجتماعات

مكتب تحقيق

فهم لمنظور جهات القطاع

ّ
يمكـــن
مختلفـــــــــة

األنديـــة مـــن تنويـــع

البرامـــج واألنشـــطة

تحليل

يحفــــــــــــز المجتمـــع
ّ

النافذة

المقدمـــة وبالتالـــي

للمشـــاركة باألنديـــة

للتشريعات

ممـــا يخـــدم هـــدف

الرياضات الممنوعة

تحليل كمي

ألعداد

المدربات

المؤهالت

حاليا – إن ُوجد  /وإن
ًّ

$$العدد الحالي للمدربين
المؤهلين/مجال

اختصاصهم

المختصات

إلى الفهرس
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رؤية المملكة 2030

 1ديسمبر

التشريعات المذكورة

المشـــــــــــــاركة فـــي
.

نظام رفع الحظر على

الحالية

•الجهة

الرؤية/

تعديلها

لم يوجد فتفاصيل

الجهـــة لرفـــع نســـبة

األنشــطة الرياضيــة.

$$سير العمل في إصدار

بيانات سير العمل

•هيئة الخبراء

مكتب تحقيق

البنود التشريعية المقترح

 3سنوات

•الجهة
•وزارة العمل

مكتب تحقيق
الرؤية/

 1ديسمبر

تقرير بأعداد المدربين

المؤهلين للبدء بالتدريب
للبرامج المنوعة ونسب

السعودة المقترحة للمراكز
الرياضية

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس
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الملحقات

الملحقات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات

$$ترجمة شجرة التحديات إلى خطة عمل

 -4االستنتاج

المنهــج النوعــي :حلقــات نقــاش و/أو مقابــات للحصــول علــى المعلومــات ضمــن الســياق ،والمالحظــات المقدمــة مــن خــال عــدة رســائل قويــة مــن
أجــل التغييــر.

$$بناء االستنتاج من التحليل :تحدي ? So whatكفريق واحد

المنهج الكمي :معلومات رقمية يمكن الحصول عليها بشكل سريع ،مبنية على حقائق ووقائع.

المنهج الكمي

$$تحديد وقت للتفكير

المنهج النوعي

$ $رقمي ،إحصائي

$ $كلمات ،تفسير ،المراقبة

$ $عينة كبيرة

$ $عينة صغيرة استرشادية

$ $موضوعية

$ $شخصية

ً
سابقا
$ $أسئلة منظمة ،إجابات محددة

$ $مرنة

$ $من األعلى إلى األسفل

$ $من األسفل إلى األعلى

$ $فعالة

$ $تستهلك الوقت

ماذا؟

كيف؟

متى؟ في أي وقت فريقك؟

$$التفريق في كيفية إضافة قيمة

$$بحاجة إلى أفكار جديدة

$ $تحليل السيناريو

$$خطوة إلى الوراء من التفاصيل

$$إيجاد حلول مبتكرة أو غير تقليدية

$ $التفكير المنهجي

$$إنشاء التأكيدات الجديدة أو الفرضية

$$التحقق من صحة المعلومات أو التوصيات

$ $إيجاد حلول مبتكرة ()Think outside the box

$$ال تترك بعد فوات األوان  -تكرار!

 تقنيات العصف الذهني ( 6قبعات التفكير) Thinking Hats 6 -إعادة صياغة الجمل والترتيب

$$أنواع عامة من التحليل

أمثلة

الفئة

$$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:

$ $التحليل الكمي

$ $المقابالت الشخصية ،االستبيان ،حلقات نقاش.

$ $التحليل النوعي

$ $مقابلة هاتفية أو وجها لوجه ،دراسات طولية ،استطالعات الرأي

$ $فهم ما تم القيام به في الماضي وأسبابه

$ $التحليل اإلحصائي

$ $فترات الثقة ،االنحراف المعياري ،التراجع ( ،)regressionاالرتباط ()correlation

$ $إدراك قيمة المساعدة

$ $التحليل النسبي

$ $الرسوم البيانية ()Pareto Diagram

$ $تحليل األنماط

$ $الرسوم البيانية ( ،)Run Chartsمعدل النمو

$ $تحليل ()SWOT

$ $القوة ،الضعف ،الفرص ،المخاطر

$ $تحليل سلسلة القيمة «»Value Chain Analysis

$ $الدورة الزمنية ،معدالت العيوب ،واإلنتاجية

$ $تحليل اإلجراء

$ $فعالية اإلجراءات ،الوقت والحركةRACI، RASCI ،

$ $أن يكون على بينة من اآلثار المصاحبة
$ $احترام حدود قدراتهم

الخطوات المتبعة لتحديد االستنتاجات

$$بعض النقاط للتذكير
$ $التنظيم والتركيز

$ $تقليل أعباء العمل على الفريق
 -مجهود مركز من الفريق

التفكير في:

 -التقليل من االزدواجية والبيروقراطية

$ $ما هو تحليلي؟

 -تبسيط إجراءات العمل والطلبات

وما يتبين لي منه

$ $إعادة ترتيب أولويات التحليل

أدوات:

$ $التفكير المنهجي
$ $التفكير اإلبداعي

التفكير في:

$ $خيارات واقعية
$ $مالحظات المعنيين

$ $العودة إلى بيان تعريف المشكلة خالل كافة األوقات – ?So What

إلى الفهرس
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مستعدون للمستقبل
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الملحقات

الملحقات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات

$$أدوات االستنتاج :قبعات التفكير الستة »«6 Thinking Hats

$$بناء االستنتاج من التحليل

يساعد األشخاص على وجهات نظر متنوعة حول موضوع محدد:

مثال توضيحي

االستنتاجات من تحليل البيانات المعنية
بالفرضية األولى
األبيض
$ $التركيز على

البيانات المتاحة،

213

األخضر
$ $تطوير حلول مبتكرة

األسود

األصفر
$ $اإليجابية ،التفاؤل،

الموضوعية

والتركيز على الفوائد

األحمر

$ $دفاعية ،حذر،

األزرق

$ $استخدام الحدس

متشائم

$ $عملية مراقبة وتنظيم
التفكير

والعواطف والوضع
بعين االعتبار ردود

$ $يتطلب بالقيام بأكثر من  XXزيارات للجهات المعنية
لغياب األتمتة

 $ $معدل المدة الزمنية للترخيص تتجاوز  XXأشهر

يقضى معظمها في الحصول على موافقات خارجية

االستنتاجات من تحليل البيانات المعنية
بالفرضية الثانية
$ $تعد نسبة السعودة في األندية مرتفعة
$ $ال يتوفر عدد كافي من المدربين المحليين المؤهلين للتدريب
على أنواع متعددة من الرياضات مقارنة بالطلب.

ال تتواءم مع أفضل الممارسات الخارجية

 $ $المواصفات المطلوبة لألندية معقدة بشكل عام.

الفعل

نمط واحد للتفكير (أو قبعة) ليست أفضل من األخريات  ...وينبغي استخدام كل طرق التفكير (أو القبعات) لكي يتسنى للفريق للنظر في جميع جوانب القضايا.

$$عينة أو نموذج من جدول األعمال أو الطريقة لتطبيق منهجية قبعات التفكير الستة »«6 Thinking Hats

الخطوة 1
$ $تقديم حقائق

القضية (قبعة

الخطوة 2
$ $إنشاء األفكار حول الكيفية

بيضاء)

التي يمكن بها معالجة قضية
(قبعة خضراء)

الخطوة 4

الخطوة 3
$ $تقييم مزايا األفكار -
قائمة الفوائد (قبعة

الخطوة 5

$ $إدراج السلبيات

(القبعة السوداء)

صفراء)

$$أدوات االستنتاج :مصفوفة إعادة الصياغة

$ $ضع نفسك في مكان اآلخرين لصياغة الحلول التي من شأنهم طرحها

$ $الحصول على الحدس
الجميع عن البدائل
(القبعة الحمراء)

$ $تلخيص ورفع الجلسة
(قبعة زرقاء)

 -1ضع سؤالك في منتصف المصفوفة

$ $تساعد على إعادة النظر في تحديات العمل من وجهات نظر متعددة
$ $توسيع نطاق الحلول اإلبداعية التي يمكن أن يتم بلورتها

الخطوة 6

 $$منهجية الـ (:)4Ps
$ $النظر إلى المشكلة من وجهات مختلفة داخل بيئة العمل

التوصيات المعنية بالفرضية األولى

 $ $األتمتة الفورية لإلجراءات وإتمام الربط اإللكتروني مع الجهات المعنية

$$قريبة المدى

$ $تشكيل فريق مشترك مع الجهات المعنية إلعادة النظر في المواصفات

$ $تشكيل فريق مشرك مع العمل إلعادة النظر في نسبة السعودة للمراكز

$ $إصدار قرار باالستغناء عن بعض الموافقات الخارجية للتراخيص

$ $اإلطالع على المشاكل من وجهات النظر التالية:

$ $منظور المنتج ( :)Productهل هنالك خطأ في المبادرة/الخدمة؟

$ $منظور التخطيط ( :)Planningهل هنالك خطأ في خطط العمل أو التنسيق؟
$ $منظور اإلمكانية ( :)Possibilityهل هي قابلة للتكرار؟

المطلوبة من المراكز الرياضية

$ $منظور األشخاص /العامة ( :)Peopleما هي آراء األشخاص المختلفين؟

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؟

$$كيف يمكننا زيادة استخدام األداة في المستقبل؟
ً
حاليا لزيادة االستخدام؟
$$ما هي الفرص المتاحة

إلى الفهرس

التحدي
الموظفون ال
يستخدمون
أداة جديدة

$$هل تستخدم اإلستراتيجية الصحيحة؟
$$هل خطة التنفيذ على مسارها
الصحيح؟

$$هل نقوم باستخدام استراتيجية التوزيع

منظور األشخاص (العامة)

$$كيف تنظر المجموعات المختلفة
إلى األداة؟

الرياضية للسنوات الخمس القادمة.

$$طويلة المدى
$ $الشراكة مع وزارة التعليم لطرح تخصصات جديدة تحت محور التربية البدنية

 -2استخدم الحقول التي حول المصفوفة الستكشاف وجهات النظر المختلفة

منظور التخطيط

التوصيات المعنية بالفرضية الثانية

وذلك لالستثمار في الطاقات المحلية/الوطنية.

الداخلي؟

$$هل تستهدف برامج التغيير األخرى
نفس األشخاص؟
$$هل التوقيت مناسب؟

$$بعض النقاط للتذكير
$ $أخذ الوقت الكافي إلجراء االستنتاج
$ $التركيز على ?So What
$ $ترجمة الحقائق إلى توصيات قابلة للتنفيذ

$$هل يستخدمون أدوات أخرى؟

$$ما هي آرائهم باإلستراتيجية؟

$ $العمل بطريقة لمناقشة التحدي
$ $إشراك أصحاب المصلحة الذين يمكن أن يحققوا وجهات نظر مختلفة

$$هل هم على قناعة بجدواها؟

مستعدون للمستقبل

مثال
توضيحي

رؤية المملكة 2030

رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل

إلى الفهرس

214

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

الملحقات

الملحقات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات

 -5التــأثيــــــــــر

$$تنظيم وسرد القصة

$$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.

How can tom matoe

can increase profits by

Increase profits by $10m

Tom matoe soup company
$10m within 5 years by:

?Over next 5 years

Lorem ipsum dolor sit

1) Reducing

amet, consectetur

-eroding margins

packaging costs by

- flat pricec contracts

adipiscing elit, sed do

investing in new

- Lack of cash flow

eiusmod tempor incididunt

$$لماذا؟
 -يساعد التركيز المبكر على التنفيذ

recommendation#2

 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

اﻟﺴﻴﺎق وﺑﻴﺎن
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

اﻟﺴﻴﺎق

ut labore et dolore magna

technology

 -يقدم لك التحدي لتقديم قصة مقنعة

اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻤﻠﺨﺺ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
EXEC SUMMARY

ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﺑﺄن ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻴﺎق

break even in 25 years

Lorem ipsum dolor sit

recommendation#1

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ:
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ

ذﻛﺮ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻈﺮة
ﺑﺎدﺧﺎر
ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ || ﻻ ﺗﻘﻢ ّ
اﻹﺟﺎﺑﺔ »? «So Whatإﻟﻰ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺎت

conduct an roi
payback period
analsysis

amet, consectetur
adipiscing elit, sed do
3

4

2

اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ

1

$$متى؟
 -في أسرع وقت ممكن وقبل البدء بعملية التحليل

اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ

اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ

اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ

NEXT STEPS

recommended contracts

اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺆﺛﺮة
ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur

اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ

adipiscing elit, sed do

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮل
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ

2019 2020 2021 2022 2023

$$التواصل بشكل مؤثر

النجاح يتوقف على الفهم الدقيق للجمهور

القول الفعال

$$الخطوات المتبعة كفريق عمل

2

1
ﺳﻮف ﻳﺤﺘﺎج
اﻟﻔﺮﻳﻖ إﻟﻰ:

اﺑﺪأ ﺑﺒﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﺷﺠﺮة
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت

4

3

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷدوات
اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻷﻣﺜﻞ
ﻟﻌﺮض اﻷﻓﻜﺎر

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺼﺔ

5

اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ
اﺧﺘﻠﻔﺖ أو
ﺗﻌﺪﻟﺖ اﻟﻘﺼﺔ

االستماع الفعال

+

التواصل الفعال

=

$ $اللغة اللفظية

$ $أساسي للفهم

$ $مواءمة الفهم مع المطلوب

$ $اللغة الكتابية

$ $اتجاهين

$ $الفهم الصحيح

$ $لغة الجسد

$ $إيجابي وليس سلبي

اإلقناع من خالل استخدام المنطق والحقائق:

ً
واضحا
كن

$ $جمع وترتيب الحقائق

ُ $ $قل كل ما يجب أن يقال بشكل واضح ومحدد

$ $استخدم حجة مقنعة

ُ $ $قل ما تقصد بالتفصيل
ُ $ $قل ذلك بشفافية

اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻹﺑﺪاع

 -اﻟﺒﺪء ﻣﻊ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

 -ﻛﻴﻒ ﻳﻘﻮم ﻛﻞ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻓﻲ ﺳﺮد

 -ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ

 So what?-ﻣﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

 -ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻌﺮض

أﻟﻮاح اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وأوراق اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت

 -ﺟﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺈﺟﺎﺑﺔ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ

إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ

 -ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﻦ ﺷﺠﺮة اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت

ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ؟

ﻧﺼﻴﺤﺔ :اﺳﺘﺨﺪم ﺷﻲء ﻳﺴﻬﻞ

إلى الفهرس

 -ﺿﻊ اﻟﺤﻞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ

تجنب فهم األشخاص الستنتاجات مختلفة من نفس المعلومات

اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؟
اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ؟

$ $تعديل المحتوى

$ $صياغة طريقة تقديم المحتوى

 -ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﻤﻌﺮوض

مستعدون للمستقبل

التواصل مع الجمهور من خالل صياغة الرسالة بطريقة تتناسب معهم:
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رؤية المملكة 2030

مستعدون للمستقبل
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الملحقات

الملحقات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات
$$فريق العمل المشارك في الدراسة

$$التواصل بشكل مؤثر
قم بواجبك في التحضير .تعرف على الجمهور المستهدف .وضع نفسك في مكانهم عند تقديم التوصيات

طبيعة التواصل:

االسم

المستوى والنفوذ للجمهور المستهدف:

$ $مكتوبة أو شفهية
$ $اجتماعات فردية ()One-on-one
$ $حلقات نقاش

الجهة

المنصب

$ $مستوى الموظفين
$ $مستوى اإلدارة
$ $القادة وصناع القرار

$ $عرض مرئي

ً
أوال :الملخص التنفيذي
هل هنالك استنتاجات مثيرة للجدل؟:

خلفية الجمهور المستهدف:

ً
حاليا
$ $هل هنالك استنتاجات تتعارض مع المعتقدات السابقة  /القائمة

$ $هل يملك الجمهور المستهدف خلفية واضحة عن الموضوع.

$ $هل هنالك توصيات لها أثر كبير على الجهة أو أشخاص محددين

$ $مدى إحاطة األشخاص للمصطلحات الفنية المستخدمة

وجهات نظر أصحاب المصلحة:

أسلوب السرد:

$ $وجهة نظر األشخاص من التغيير
$ $وجهة نظر األشخاص عن الموضوع
$ $موقف األشخاص من االستشاريين (في حال استخدام مستشارين لدعم
القيام بالعمل)

بيان المشكلة
الحقائق الرئيسية

$ $يجمع بين الكلمات والرسومات البيانية والتوضيحية

أصحاب المصلحة الرئيسيين

بدال من األسلوب السلبي
$ $أسلوب إيجابي ً
$ $تقديم توصيات توجيهية دقيقة للتعامل مع المشكلة وليس فقط تقديم
استنتاجات وتحليل للبيانات والحقائق الحالية

المبادرات
مقياس القيمة

 $$بعض النقاط للتذكير
ً
مبكرا يجعل التواصل أسهل وذو أثر أكبر
$ $استخدام أسلوب سرد القصة ()Storyboarding

مالك المبادرة

$ $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 ...
$ $الراعي /صناع ومتخذي القرار  /أي أطراف أخرى يجب أخذها بعين االعتبار
$ $المبادرات ذات الصلة بالتحديات التي تواجهها الجهة المعنية
$ $تحديد عوامل نجاح المشروع واآللية المتبعة لقياس األداء باألخذ بعين االعتبار النتائج المهمة للجهة المعنية وارتباطها بمعايير يمكن
قياسها

$ $قائمة مالكي المبادرات المعنية

$ $إبقاؤها بسيطة ومنظمة
$ $التأكيد على القيمة

$$ملخص التوصيات الرئيسية المفصلة/التي يشملها في التقرير

$ $إقناع الجمهور بالمنطق والحقائق

التوصية 2

$ $صياغتها للحضور

لوازمها/احتياجاتها

األثر المتوقع من اتباعها

المالية

$ $ضع نفسك في مكانهم
ً
محررا
$ $كن

التشريعية
تنسيق مع جهات خارجية

نموذج تقرير الدراسة التحليلية لحل المشاكل بناء على الفرضيات IBPS

اللوجستية

$$محتويات التقرير

التعاقدية

أوال :الملخص التنفيذي
ً

ً
ثانيا :خطة العمل وأنواع التحليل الرئيسية

االستشارية

ً
ثالثا :نتائج التحليل التفصيلية

الموارد البشرية
المتطوعين
دعم إضافي (مع التوضيح)

إلى الفهرس
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

الملحقات

الملحقات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات
التوصية 1

$$ملخص الخطوات التالية

الرقم

219

الخطوات التالية

المسؤول عن اتخاذ القرار

القرارات الالزم اتخاذها

الفترة الزمنية الالزمة للتطبيق

1

أداة التحليل

X

X

أداة التحليل

2

التوصية 2

X

أداة التحليل

3
4

ً
ثالثا :نتائج التحليل التفصيلية

5
6

$$نتائج تحليل البيانات لدعم أو نفي الفرضية واالستنتاجات المستخلصة
التوصية األولىXXX :

ً
ثانيا :خطة العمل وأنواع التحليل الرئيسية

تحليل الرسم البياني/االستنتاجات

2013

$$خطة العمل المتبعة في الدراسة التحليلية

2014

2015

2016

يعرض هذا التقرير نتائج الدراسة التحليلية للوضع الراهن والتي تم التوصل إليها باتباع خطة العمل التالية:
تاريخ استكمال

تاريخ بدء

التحليل

تاريخ بدء المرحلة التالية

تاريخ بدء المرحلة التالية

تاريخ بدء المرحلة التالية

تاريخ بدء المرحلة التالية

الدراسة  /اعتماد

المرحلــة  :1اإلعداد

المرحلــة  :2صياغة بيان
المشكلة

المرحلــة  :3تحديد
التحديات

المرحلــة  :4تحليــل
التحديات

الخطوة 1

الخطوة 1

الخطوة 1

الخطوة 1

الخطوة 1

الخطوة 2

الخطوة 2

الخطوة 2

الخطوة 2

الخطوة 2

الخطوة 3

الخطوة 3

الخطوة 3

الخطوة 3

الخطوة 3

الخطوة 4

الخطوة 4

الخطوة 4

التوصيات
$ $ملخص عن المرئيات الرئيسية التي تم تحديدها من الرسم البياني ،ويوضح طبيعة هذه
البيانات وانعكاساتها المتوقعة على النتائج.

المرحلة  :5االســتنتاجات

الخطوة 5

$$التحليل المستخدم في الدراسة

توفيــر ملخــص كاف عــن أدوات التحليــل التــي تــم اســتخدامها لقيــاس دقــة وفاعليــة التوصيــة ،بحيــث تشــمل أدوات التحليــل علــى ســبيل
المثــال وليــس الحصــر:
$ $تحليل سلسلة
التوريد

$ $التحليل المالي

$ $تحليل المشتريات

$ $التحليل اإلحصائي

إلى الفهرس

$ $تحليل المنظمة
$ $التحليل النسبي
$ $تحليل اإلجراء

$ $تحليل األنماط

$ $التحليل الكمي

$ $تحليل التسويق/
الصناعة
$ $التحليل النوعي

$ $تحليل ()SWOT

مستعدون للمستقبل

رؤية المملكة 2030
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الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

الدليل االسترشادي لتنفيذ رؤية المملكة 2030

الملحقات

الملحقات

الملحق - 4.األدوات المستخدمة في حل المعوقات  -أداة حل التحديات المبنية على الفرضيات

الملحق - 5.األسئلة الشائعة

ُ
تشير أفضل الممارسات إلى تحديد سالسل التنفيذ لتمكين إجراء دراسة تشخيصية للمشكالت عند وقوعها

هدف
سلسلة
التنفيذ

الرقم

السؤال

اإلجابة

1

هــل تعــد مكاتــب البرامــج ملزمــة
بالمعلومـــــات الــــــــواردة فــي هــذا
الدليـــــــــــل ،أم أن الهــدف مــن
هــذا الدليــل هــو توفيــر مبــادئ
و تو جيهــــــــــا ت عا مة ؟

تــم إعــداد هــذا الدليــل بهــدف تقديــم التوجيــه واإلرشــاد الالزميــن لبرامــج تحقيــق الرؤيــة خــال مرحلــة التنفيــذ،
ّ
ويســلط الضــوء علــى المعاييــر التوجيهيــة ذات الســياق والتــي يجــب االلتــزام بهــا مــن قبــل البرامــج بمــا

2

مــا هــي عوامــل النجــاح الرئيســية
لبرامــــــج تحقيــــــق الرؤيــة؟

$ $السماح باإلشراف الكامل على الخطط المنفذة ،وتحديد أوجه الترابط والتأثير
$ $تمكين إجراء الدراسات التشخيصية للمشكالت عند وقوعها

$$الخطوات الالزمة لتحديد سلسلة التنفيذ

بناء عليها
1.1تحديد المبادرة التي ُو ِضعت سلسلة التنفيذ ً
2.2تحديد المستخدمين النهائيين وأهدافهم

يشــمل حوكمــة رؤيــة المملكــة  ،2030إرشــادات الحوكمــة الداخليــة لبرامــج تحقيــق الرؤيــة ،مبــادىء التصميــم

الرئيســية ،واإلجــراءات الرئيســية ذات الصلــة

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
العليــا ،ومــدى أثــر المبــادرات وواقعيــة الجــداول الزمنيــة ذات الصلــة ،والتواصــل الســليم بيــن الجهــات
اإلدارة ُ

المختلفــة ،وتجــاوب الموظفيــن وإلمامهــم بالمســؤوليات المنوطــة بهــم ،وتوافــر التمويــل الكافــي ،وتوافــر

3.3تحديد بداية السلسلة

المرونــة الكافيــة والقــدرة علــى التكيــف مــع خطــط التحســين المســتمر

4.4تحديد الجهات /األطراف الفاعلة األخرى المشاركة في تنفيذ المبادرة
5.5تحديد مسار التأثير األهم ما بين المصدر الرئيسي والمستخدم النهائي

3

كيــف ســتقوم اللجنــة االســتراتيجية
بتقييــم مــدى نجــاح عمليــة التنفيــذ؟

4

مــن المســــــــــــؤول عــن تحقيــق
المستهـــدفات؟ هــل هــي الجهات أم
مكاتــب البرامــج أم رؤســاء البرامــج؟

6.6الربط مع األطراف الفاعلة  /المجموعات الثانوية

ســتقوم اللجنــة االســتراتيجية بتقييــم مــدى نجــاح البرنامــج مــن خــال االطــاع علــى تقريــر برامــج تحقيــق
رؤيــة المملكــة  ،2030والمعــد مــن قبــل مكتــب اإلدارة االســتراتيجية بشــكل ربــع ســنوي .كمــا ســيتم خــال
كل اجتمــاع للجنــة االســتراتيجية إجــراء مراجعــة اســتراتيجية ألحــد برامــج تحقيــق الرؤيــة وبمعــدل مرتيــن سـ ً
ـنويا
لــكل برنامــج

أمثلة على األهداف

الفعالة.
موحدة جديدة واستخدامها لدعم الممارسات التعليمية
في المدارس التعليمية ،يعتزم
ّ
المدرسون اعتماد مواد تعليمية ّ
ّ

المنطقة

المدرسة

الدائرة التعليمية

قاعة الصف
5

1

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

65,000

1500

مــا هــي الجهــة المنوطــة بالنظــر فــي
االعتماديــات والتعارضــات القائمــة
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
5/2018

2/2018

15

1

9/2018

150

150

ّ

400

10/2018

10/2018

65,000

65,000

6

مــا هــي قيمــة المبالــغ التــي يمكــن
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

7

مــا هــــــــــو الحــــــــــد األعلــى لقيمـــــــة
االرتباطــات التعاقديــة؟ ومــا هــي
المــدة الزمنيــة؟

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  2021و2022م.

القائمة أعاله هي الخطوات التي قامت الجهة بتنفيذها ،وقام مكتب البرامج بمراجعتها

إلى الفهرس
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للمزيد من المعلومات يرجى توجيه أسئلتكم إلى البريد الخاص بالدليل strategy@ceda.cm.gov.sa

www.vision2030.gov.sa

