
Classification: Strict  مقيٍد

التميز في إدارة الشراكات والموارد

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
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محتويات العرض 

1

2

3

4

.اعيةرحلة التميز بوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتم

.يز المؤسسياآلثار التي تحققت بناًء على تطبيق معايير التم

.شراكاتأبرز ممارسات التميز المؤسسي في معيار ال

.الدروس المستفادة
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ياسات تمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، واالرتقاء بسوق العمل من خالل تطوير الس
.والتشريعات، وتمكين منسوبي الوزارة من تقديم تجربة مميزة للمستفيدين

استراتيجية المنظومة

اعيةرؤية ورسالة القيم المؤسسية لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتم

.نحو سوق عمل جاذبمجتمع حيوي ممكن، و بيئة عمل متميزة

التمّيزالتعاونالمشاركةةالمسؤولية المجتمعيالتركيز على العمالء
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التميز المؤسسي و االستراتيجية 

عيش كريم للجميع

اقتصاد عالي اإلنتاجية 

التميز المؤسسي المستدامسوق عمل واحد
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مؤشرات االستراتيجية 
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نموذج التحول في وزارة الموارد البشرية والتنمية اجتماعية

2030رؤية 

يةوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعاستراتيجية 

الموارد البشرية 

الرقميالتحول

التخصيص واإلسناد

الشؤون اإلدارية والمالية الفروع

السيبرانياألمن  التمييز المؤسسي

ق استراتيجية سو

م العمل للقطاع العا

والخاص

نميةاستراتيجية الت

االجتماعية

ذيةبرامج تنفي

بناء األداء المؤسسي

الخطة التشغيلية

تجربة المستفيد
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رحلة التميز المؤسسي بالوزارة 

المرحلة الثانية
التحول للتميز المؤسسي

EFQMعضوية 

يزاطالق برنامج سفراء التم

تقييم ذاتي جائزة الملك

عبدالعزيز للجودة  

فرصة تحسين 60+

تحقيق المستوى الفضي

مشاريعع تحسين

EFQMتقييم ذاتي 

ادرتأهيل السفراء وبناء الكو

ي
س

س
مؤ

ميز ال
الت

202020212022202320242025

هنانحن 

Validated by EFQM

جائزة الملك عبدالعزيز 

خط األساس

Recognized by 

EFQM

خط األساس

جائزة الملك عبدالعزيز

خط األساس

Recognized by EFQM

تحسين المنهجياتالتقييم الشاملاالنطالق الفعليالتأسيس واختيار المنهجية

المرحلة األولى
بناء القدرات وتأسيس ثقافة التميز المؤسسي

الفئة الماسية جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
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تجربة المشاركة في الجائزة

لالسفراء وفرق العم

120+

ملخص للجهود المبذولة 

وكاالت الوزارة
المشاركة

16

االجتماعات 
واللقاءات الفنية

100+

فرص التحسين

60+

ورش العمل 

25

منهجيات و أدوات 
التميز 

40

ورش العمل وبرامج 

بناء القدرات
لقاء قيادات 
الوزارة مع 

اإلدارة 
التنفيذية لجائزة 

الملك عبد 

العزيز
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األثر المتحقق من تطبيق معايير الجائزة 

الموائمة االفقية لإلجراءات والعمليات في 

الوزارة 

لقياس التركيز على النتائج وتحسين ثقافة ا

وتحليل البيانات واالستفادة منها في صنع 

القرارات  

بناء الكوادر البشرية الداخلية المؤهلة 

ام لتطبيق معايير التميز المؤسسي والقي

بالتقييم الذاتي الداخلي 

ي كافة  نشر ثقافة التحسين المستمر ف

اإلجراءات والعمليات وعلى مستوى

جميعع القطاعات

01

02

03

04

تميز مؤسسي مستدام
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أهم المشاريعع واإلنجازات–إدارة الموارد المالية 

م 2020ديسمبر 
8.5وصل الى 

م2022يونيو 

م 2021نهاية عام 
.حققت الوزارة وفورات مباشرة في الميزانية

186توالت اإلنجازات حيث تصدرت في بطاقة االداء على 
في مرحلتها الرابعة10من 9.2جهة حكومية بتقييم يعادل 

م2020فبراير 
4.2ثم 2.3بدأ بتقييم 

بما فوراتهاضاعفت الوزارة و 
يعادل قرابة ضعف الهدف 

سنوات5الموضوع لها خالل 

05-2024

اكتمال المشروع التركيز واإلبداع

البدء الذاتي للمشروع

أوجه التعاون المشترك09-2020

الطرح الفعلي للمشروع

03-2022

إصدار القوائم المالية 

التنفيذ وااللتزام

03-2023

05-2022

مشروع التحول لالستحقاق المحاسبي

رحلة كفاءة اإلنفاق لتحسين كفاءة اإلنفاق الحكومي 

01

02

03

04

05
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إدارة الموارد المالية
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االعتماد الحالي بالمليون ريال اجمالي المصروفات بالمليون ريال نسبة االستنفاذ

مؤشر التدفقات والمصروفات مؤشر اإليرادات

االلتزام بالميزانية ةتخطيط الصرف وتكييف المشاريعع االستراتيجينظام تجزئة تحصيل اإليرادات 
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إدارة الموارد المالية 

جوائز كفاءة االنفاق

جائزة التميـــــز المؤسسي في 
الثةالتقييم العام في الـدورة الث

ميز تحقيق الوزارة لشهادة الشكر للت
بنشر ثقافة كفـــاءة اإلنفـــاق

تقييم التميز العملي في ال
ــــــةالعام في الدورة الثالث

التميز الدورة الثالثة والرابعة فـــــــــي
العملي والتميز المؤسسي
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المرافق و الممتلكات 

دراسة
الوضع
الراهن

تحديد
الفجوات

التطبيق
الميداني

القياس
والتدقيق

التعميم 
والتحسين 
المستمر

رحلة التحول إلى التميز التشغيلي في إدارة المرافق 

ةالثانيالركيزة
الصيانةإدارة

الثالثةالركيزة
العملياتإدارة

التشغيلية

٣.٢

الرابعةالركيزة
البياناتإدارة

واألداء

٣.٧

الخامسةالركيزة
يالتنظيمالهيكل

٣.٣

الركيزة
السادسة
سالسل
اإلمداد

٣.٤

متحقق 
2022

خط األساس
2019

متحقق
2020

1.6
1.98

3.3

2.12

متحقق
2021

مستوى النضج 

مستهدف 
2022(3.0)

ننسبة تحس

+(55)%
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ةرحلة االستخدام األمثل لمباني الوزار –إدارة المرافق و الممتلكات 

Aug 2019
انطالق مراجعة عقارات الوزارة

Jan 2020
بدء مرحلة االستغناء عن المباني

Dec 2019
اومراجعتهالبياناتتحليل

2021 Oct
االنتهاء من المرحلة األولى

Apr 2020
ائية دراسة االحتياج للمشاريعع اإلنش

وإعادة جدولتها

2022 Dec
ك االنتهاء من مرحلة التوثيق بص

نهاإلكتروني لجميعع العقارات ورقمت

2024
مباني حكومية حسب االحتياج

التحليل

دراسة االحتياج•
نوع المباني •

المستهدفة

المستهدف

ةبيئة عمل جاذب•
ظة تخفيض المحف•

التأجيرية
ل االستغالل األمث•

للمباني 

التنفيذ

الرفع بالعقارات•
اء التي تم اكتف

الحاجة لها
دعم الجهات •

الحكومية 
لالستفادة من 

المباني 
االمستغنى عنه

المخرجات

80االستغناء عن •
من مباني % 

الوزارة المستأجرة
23.9و خفض 

مليون ريال
عن تسليم ما يزيد•

عقار وخفض 77
غيلية التكلفة التش

مليون ريال418

اإلنجازات

تعد الوزارة من •
أوائل القطاعات 

الحكومية التي
أبدت اهتمامها 
ل بشأن االستغال
م األمثل للعقار وت

ل تكريمها من قب
الهيئة العامة 

لعقارات الدولة
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إدارة الشراكات اإلستراتيجية 

حوكمة أعمال اإلدارة  .

 الدليل اإلجرائي.

193شراكة إستراتيجية.

لوحة مؤشرات إلدارة الشراكات اإلستراتيجية

مستدامةتحديد الشركاء الرئيسين وبناء الشراكات ال

قاعدة بيانات الموردين.

2800 نشاطات مختلفة8مورد في.

زارة قنوات تواصل ذات شفافية بين المورد و الو.

 (.95) نسبة رضا الموردين %

نتجاتهمتصنيف وتقييم الموردين وتحسين جودة م

السعوديةاالتصاالتشركة.

المشاريععإدارةعلىالوزارةمنسوبيمن100تدريب

(سدايا)االصطناعيوالذكاءللبياناتالسعوديةالهيئة.

القطاعبالموظفينبياناتوتحديثالبياناتتبادل

الحكومي

المشاريعع مع الشركاء

 م2021تم تكريم أفضل شركاء الوزارة خالل العام

وفق معيار للتقييم معد مسبقا

التكريم للشركاء

02 01

03 04
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رحلة استراتيجية التحول الرقمي 

 2030رؤية المملكة

1

المواءمة مع قطاعات الوزارة 
المختلفة

2

ن الموائمة خارجيًا مع المنظمي
والمشرعين لمنظومة التحول

واالقتصاد الرقمي

3

المقارنات المعيارية

4

تحديد التحديات واالحتياجات

5

االلتزامات والمستهدفات 
القطاعية

6

2019-2021

التأسيس
Foundation

2020-2023

التحول والتميز
Transformation & Excellence

2022-2025

الذكاء واإلبداع
Intelligence & creativity

االعتماد النهائي
الستراتيجية 

ن التحول الرقمي م
ة اللجنة التوجيعهي

برئاسة معالي 
الوزير

اعتماد 
ن االستراتيجية م

اللجنة الوطنية 
للتحول الرقمي 

زير برئاسة معالي و
ية االتصاالت وتقن
المعلومات

يجية تحديث استرات
التحول الرقمي 

استجابة 
للمتغيرات 
ومواجهة 
للتحديات

عع استكمال مشاري
االستراتيجية 

المحدثة والتي 
عع ركزت على مشاري
الذكاء واإلبداع

2021

2022

2025

رحلة التحسين

جيةمدخالت االستراتي
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استراتيجية التحول الرقمي 

الركائز

األهداف

الرؤية 

الرسالة

تعزيز التحول الرقمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
(حول الرقميالتفيتستند الركيزة االستراتيجية للتحول الرقمي على الهدف االستراتيجي األول لوزارة الموارد البشرية والذي يمثل طموحات وتوجهات الوزارة)

ي حلول رقمية مبتكرة وآمنة لمجتمع حيو 
جاذب ُممكن وبيئة عمل متميزة لسوق عمل

طبيق الفّعال نسعى لتقديم خدمات رقمية ذكية وإبداعية لكافة فئات عمالء وشركاء الوزارة ومنسوبيعها، من خالل التوظيف والت
جاد بيئة عمل محفزة للتقنيات الرقمية العالمية الحديثة، واإلستثمار األمثل في مواردنا وقدراتنا البشرية والمالية، مما يسهم في إي

نة والتحقق رؤية الوزارة وطموحاتها وممكِّ

ةالرقمنتعزيز مستوى 
والذكاء

ية تعزيز كفاءة وموثوق
األعمال الرقمية

ن تعظيم االستفادة م
قدرات إدارة البيانات 

وجودتها وتكاملها

االرتقاء بالمهارات 
والقدرات الرقمية

تعزيز قدرات األمن 
السيبراني

ة نسبة االلتزام بأتمت
الخدمات الرقمية 

المستهدفة

نسبة توفر الخدمات 
الرقمية

مؤشر قياس مستوى 
م مؤشر مستوى اإللتزانضج إدارة البيانات

برانيبضوابط االمن السي يد متوسط رضا المستف
للدعم الفني

ت مستوى جودة البيانا

ين نسبة الموظفين الحاصل
على شهادات احترافيه ذات

عالقه بالتحول الرقمي

مؤشر مستوى االلتزام بضوابط االمن السيبرانيمؤشر قياس التحول الرقمي الحكومي
مؤشرات 

المستوى األول

مؤشرات 
المستوى الثاني
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ل الرقميتوجهاتنا في قياس وتحسين استراتيجية التحو

اريعع إبداعية التركيز على التوجهات الرقمية الحديثة وتنفيذ مش

.ويةجديدة استنادا على ما تم تأسيسه من بنية رقمية ق

التوجه استحداث مشاريعع الزمة لتلبية تطلعات الوزارة و

.نحو رفع مستوى التميز واإلبداع الرقمي

هيئة المواءمة مع توجهات الجهات الرقابية والتشريعية مثل

البيانات ، مكتب إدارةالسيبرانيالحكومة الرقمية، هيئة األمن 

وغيرها.. الوطنية 

خالله القياس الدوري للمؤشرات االستراتيجية الذي يتم من

معرفة الحاجة إلى تحديث التوجهات أو األهداف أو المؤشرات

ومستهدفاتها

مبررات التحسين

التحسين

ن التحسين على المؤشرات بحيث تركز على تحسي

اعالممارسات واألداء باإلضافة إلى تعزيز الذكاء واإلبد

طاعات التحسين على المشاريعع بحيث تلبي تطلعات ق

األعمال وتراعي التوجهات الرقمية الحديثة

ي التحسين على المستهدفات بحيث تضع الوزارة ف

كة دولياً المقدمة بين الجهات الحكومية وتعزز ترتيب الممل
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ين حصول الوزارة على المركز الثاني في مرحلة اإلبداع ب
ي الجهات الحكومية في القياس العاشر للتحول الرقم

الحكومي

ور في قياس مؤشر األمم المتحدة لتط% 99
.الحكومة االلكترونية

ور في قياس مؤشر األمم المتحدة لتط% 99
.الحكومة االلكترونية

ضج وصول الوزارة للفئة البالتينية في مؤشر ن
%  98.54الخدمات الحكومية بالحصول على نتيجة 

2021ي إطالق استراتيجية البيانات في الوزارة ف
سداياوإطالق أعمال مكتب إدارة البيانات بالتعاون

ايير حصول الوزارة على ثالث شهادات في المع
(ISO)العالمية 

أبرز اآلثار من التحسينات على االستراتيجية

على قطاعات األعمال

الفئات التي تخدم تخدممنصة التأهيل والتوجيه االجتماعي 

واأليتاماألغلى على قلوبنا من ذوي اإلعاقة وكبار السن

زة لكافة تطبيق الوزارة لألجهزة الذكية الذي يوفر تجربة ممي

المستفيدين

الف من مستفيدي 75خدمات التمكين االلكترونية ألكثر من 

.الضمان
يالنظام المركزي للمعلومات الوظيفية للقطاع الحكوم

ى أكثر المنصة الوطنية الجديدة للعمل التطوعي والوصول إل

ألف متطوع360من 
مليون وثيقة عمل حر منصة العمل الحر1,7اكثر من 

على تميز الوزارة

010203

040506
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قنوات إدارة المعرفة 

خدمات الكترونية سهلة 
االستخدام

بنك معلومات ومحتويات تهم 
الموظفين

وتختصر تلبي استفسارات الموظفين
المهام

منصة خدماتي

ص  بوابة عصرية ذات واجهة مميزة وخصائ
لتواصل تلبي احتياجات الموظفين وتمكن ا

والتفاعل ما بين الوزارة والموظفين
بوابة الموظف

الصفحة –
المعرفية

«  دالل»
المساعد 
االفتراضي

الطلبات 
والخدمات

قاعدة 
المعرفة
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االستفادة من خدمات إدارة المعرفة 

التعاميم

تدليل البوابا

الفعاليات

المكتبة 
والنماذج

ةمنصة تفاعلي

دليل الموظفين

أخبار الوزارة 
والوكالة

عروض 
تستاهل

توفير التعاميم التي تهم 
الموظفين من خالل البوابة

ى قائمة الفعاليات والقدرة عل
البحث فيعها

تحتوي على الكتب الرقمية 
ي ومكتبة الفيديو والنماذج الت

تهم الموظفين

دليل واضح لجميعع بوابات الوزارة مع
قابلية البحث عن اسم 

المنصة/البوابة

قدرة الموظفين على 
التفاعل على المحتويات 

والتقييم وابداء اآلراء

إبقاء الموظفين على اطالع 
مستمر من خالل استعراض 
اخبار الوزارة والوكالة وقابلية 

اظهارها كلوحة إعالنات او 
شريط اخباري

يمكن استعراض اخر 
العروض واستعراض قائمة 

العروض جميعها والبحث 
في تصنيفاتها

دليل الموظفين 
ودليل اإلدارات



Classification: Strict  مقيٍد

منصة خدماتي وإدارة المعرفة 

زكنتيجة للتحسين المستمر تم الحصول على العديد من شهادات التمي



Classification: Strict  مقيٍد

الدروس المستفادة 

تحديد المستهدفات ووضوح المعالم الرئيسية •

.قعاتمراجعة وتقييم المستهدفات باستمرار ورفع التو•

مر دراسة التجارب والممارسات ورصدها والتعلم المست•

(.النتائج ) تحسين التعامل مع البيانات •

نهج االستدامة ومواصلة التميّز

.برنامج السفراء في قطاعات الوزارة والفروع•

حديد التأهيل والتدريب  المستمر والميني على ت•

احتياج ومسار تطويري واضح 

اشراك الجميع من منسوبي الوزارة يسهم في •

.رفع مستوى التبني 

بناء الكوادر البشرية 

تطبيق منهجيات وأدوات التميز واألسلوب العلمي•

.والعملي لتحقيق المستهدفات

نشر ثقافة التحسين المستمر من خالل مشاريع •

.ارةوفرص التحسين التي شملت كافة قطاعات الوز

نشر ثقافة التميز والتحسين المستمر

تبني ودعم القيادة هي المرتكز الرئيسي للتميز المؤسسي



Classification: Strict  مقيٍد

شكرًا لكم


