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 مقدمةال أوالً:

اد إعدقة بالمتعلإلى توضيح الخطوات واإلجراءات إعداد خطة التنمية العاشرة يهدف دليل 
حيث  ،(م2019-2015هـ )1440/1441 -هـ 1436/1437العاشرة ة مشروع خطة التنمي

كّلفة والمهام األساسية لفرق العمل المالخطة، مشروع إعداد لمراحل وصفًا عامًا يتضمن 
 ،تشغيليةمحتويات الخطط العرض موجز ل إلى إضافةً والبرنامج الزمني لكل مرحلة،  ها،بإعداد

  .في الخطة لمصطلحات المستخدمةل اً تعريفكما يتضمن 

-4( وتاريـخ 693وتستنـد عمليـة إعـداد الخطـة إلى قرار مجلس الوزراء رقم )
د والذي تضمن بأن تقوم كل وزارة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بإعدا هـ5/7/1389

اد بالقطاع الواقع في حدود اختصاصها وذلك بالتعاون مع )وزارة االقتص الخاصة الخطة
 والتخطيط(.

إلى جانب مجموعة من اإلرشادات ، خطةالإعداد لمنهجية  عرضاً  الدليليتضمن و 
لتي فية اوالنماذج المصممة لتيسير مهمة الجهات الحكومية في إعداد خططها التشغيلية بالكي
امات ستخدتكفل لهذه الجهات توزيع الموارد االقتصادية المتاحة لها خالل مدة الخطة بين اال

  لجهات.اتحقيق مردود اقتصادي واجتماعي مرتفع من أنشطة تلك  يحالمختلفة بكفاءة عالية تت

، غيليةالتش مكونات الخطةجميع بين والتناسق الترابط الدليل أهمية تحقيق  يوضحكما 
، تابعةنظام الخطة والمضرورة اتباع الخطوات الموضحة في على في هذا اإلطار  مع التأكيد

 .واستيفاء جميع البيانات المطلوبة بدقة

 لخطةاتنفيذ  ةهذا وتولي خطة التنمية العاشرة اهتمامًا خاصًا بتحسين عملية متابع
مؤشرات دقيق لطار على االختيار السليم والقياس الهذا اإلورصد مسارات ذلك التنفيذ، فتركز في 
 النجاح في تحقيق األهداف الموضوعة.

ة لمكلَّفالعمل االتام بين فرق  وتود الوزارة التأكيد على أهمية التنسيق المستمر والتعاون 
كل  يفخرى بإعداد الخطة في كل من وزارة االقتصاد والتخطيط والوزارات والجهات الحكومية األ

سب حعلى تنفيذ كافة المهام الموضحة في هذا الدليل، والعمل اإلعداد مرحلة من مراحل 
 البرنامج الزمني المعتمد ونطاقها المحدد في هذا الدليل.
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 مرتكزات وأهداف الخطة اً:ثاني

عيدة بيجية تمثل خطة التنمية العاشرة المرحلة الثالثة من أربع مراحل لتنفيذ االسترات
مشاريع ج والوالسياسات والبرام العامة المدى لالقتصاد السعودي. لذا روعي عند إعداد األهداف

ات التي لمسار ستراتيجية وااإلنمائية لمشروع هذه الخطة األخذ في الحسبان التوجهات العامة لال
لتنموية اارات اختطتها لبعض المتغيرات االقتصادية الرئيسية مع االستمرار في التركيز على المس

رافق والم المؤدية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، واالرتقاء بكفاءة الخدمات
شاركة دعم مالحد من البطالة، و العامة المقدمة للسكان، وتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية و 

ة ـمرفع القيها، و المرأة في األنشطة التنموية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وداخل
 المضافة للموارد الطبيعية وتنويع مصادرها وضمان استدامتها.

تلفة، خاده المالعاشرة اهتمامًا مكثفًا بتعزيز التنويع االقتصادي بأبعالتنمية خطة  تولي
لسعودي، اتصاد ورفع الكفاءة اإلنتاجية للقطاعين العام والخاص، وزيادة القدرات التنافسية لالق

في  منشودوالتحول نحو االقتصاد القائم على المعرفة والمجتمع المعرفي. ولتحقيق التقدم ال
مامها أارات خيالخطة تنمية الموارد البشرية وتوسيع ال ستهدفت .ة آنفة الذكرـالمجاالت التنموي

، مؤسسيالكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وتعزيز البحث العلمي، ومواصلة اإلصالح ال
ع ية للقطالتنمووتحسين آليات تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ومتابعتها، وزيادة اإلسهامات ا

ة صغير الخاص وتوسيع مجاالت الشراكة بينه والقطاع الحكومي، وتطوير قطاع المنشآت ال
 ي ورعاية األسرة والطفولة.ـة، وتعزيز شبكات األمان االجتماعـوالمتوسط

في:  من الثوابت التي تحكم مسارها، تتمثل عدد  على خطة التنمية العاشرة  وتستند
مية إلسالالمحافظة على تعاليم الشريعة اإلسالمية وقيمها السامية، وترسيخ هوية المملكة ا

ي، الدول الوطنية، واالستمرار في دعم مكانة المملكة على الصعيدوالعربية، وتعزيز الوحدة 
اعي، الجتماوتحقيق األمن الوطني الشامل، وضمان حقوق اإلنسان والعدل والمساواة واالستقرار 

 وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة.
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األهداف العامة لخطة التنمية العاشرة على عدد من المرتكزات، هي: النظام تقوم و 
ألساسي للحكم، والتوجيهات السامية، والقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ا

مصادر عديدة عند اختيار  ستناد إلىكما تم اال والمجلس االقتصادي األعلى ومجلس الشورى.
االستراتيجيات الوطنية  :السياسات العامة واآلليات التنفيذية المحققة ألهداف الخطة، منها

المعتمدة مثل االستراتيجية العمرانية الوطنية، والسياسة الوطنية للعلوم والتقنية، والقطاعية 
لنزاهة ومكافحة الفساد، واالستراتيجية الوطنية للنقل، والخطة حماية اواالستراتيجية الوطنية ل

. كذلك شملت وغيرها واالستراتيجية الوطنية للصناعة ،الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومات
ادر الدراسات واألبحاث والتقارير االقتصادية التي أعدتها وزارة االقتصاد والتخطيط، ومرئيات المص

والخبراء في بعض الجامعات السعودية، وما استجد في مجال ، الجهات الحكومية المختلفة
 أدبيات التنمية على المستوى العالمي والتجارب الدولية الناجحة في مجال التخطيط التنموي.
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 ً  التنمية : مراحل إعداد مشروع خطةثالثا

بعـدد  تبدأ عملية إعداد الخطة بمرحلـة تحضـيرية، تقـوم خاللهـا وزارة االقتصـاد والتخطـيط
 :من المهام التحضيرية، منها

نجاز بعض المهام التخطيطية على المستوى  ،الفنيةاإلجرائية و  الخطواتمن اتخاذ عدد  .1 وا 
ـــل:  ـــوطني مث ـــل ال ـــرق العم ـــوزارة، و تشـــكيل ف  للخطـــة األهـــداف العامـــةصـــياغة داخـــل ال

المنهجيــــة والتوجهــــات ، وتحديــــد للمقــــام الســــامي اورفعهــــوآليــــات التنفيــــذ  ســــاتاوالسي
جــراء خــالل الفتــرة الماضــية  وا   والتنمــوي ، وتقيــيم التطــور االقتصــادي المســتقبلية للخطــة

عداد دليل، و الدراسات المساندة إلعداد الخطة  .إعداد الخطة ا 
 للتعرف على أوضاعها التنموية.المملكة  قيام بزيارات ميدانية لمناطقال .2
 

 يلي هذه المرحلة التحضيرية المراحل التالية:
 

 المرحلة األولى:

ي فــللبــدء الجهــات الحكوميــة الــوزارات و بمخاطبــة  تتضــمن قيــام وزارة االقتصــاد والتخطــيط
  ، من خالل:خطة التنميةإعداد 

 .الجهات الحكوميةالوزارات و إلى ة التنمية العاشرة إعداد خط دليل إرسال . 1
 لوزارات والجهات الحكومية.في اتشكيل فرق العمل  .2
لفرق العمل إجراءات العمل الالزمة إلعداد الخطة لتوضيح وورش عمل عقد لقاءات  .3

 .الجهات الحكوميةالوزارات و في  المناظرة

الـوزارات و االقتصـاد والتخطـيط وزارة مـن كـل ي فـالعمـل بـين فـرق  مستمرة عقد اجتماعات .4
، حول مراحل إعـداد الخطـة المختلفـة الرؤى ات وتنسيق التصور لوضع الحكومية جهات الو 

ة خـالل والبـرامج والمشـروعات الالزمـة للتنميـوآليـات التنفيـذ األهداف العامة  حولوكذلك 
 لكل وزارة أو جهة حكومية. العاشرةخطة التنمية 

 
 المرحلة الثانية:

ـــة تتضـــمن  ـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة هـــذه المرحل بإعـــداد مشـــروعات خططهـــا  قيـــام ال
 ت  شـاملة اقتراحـاوزارة االقتصـاد والتخطـيطفريق العمل المقابل مـن مع الوثيق والكامل بالتنسيق 

بعـد المراجعـة واالتفـاق وسياسـاتها فـي القطاعـات المختلفـة لتـدرج األهـداف التنمويـة محددة عـن 
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 . العاشرةطة التنمية في خعليها 

 ما يلي: يتشمل عملية اإلعداد بشكل أساسو 

 التنميــة التاســعةحتــى نهايــة خطــة  الجهــةحققتــه ًا شــاماًل للوضــع الــراهن الــذي عرضــ .1
وذلـك  ،بشكل كمـي وتراكمـي في ضوء أهداف الخطةاإلنجازات التي تحققت على ، ملتيش

مقارنـــة  مصـــروفات الفعليـــةوتوضـــيح االعتمـــادات وال علـــى مســـتوى المملكـــة والمنـــاطق 
 باعتمادات الخطة.

لجهة اعمل الوزارة أو المؤثرة على والدولية  ةالمحليوالمستجدات التطورات  توضيح .2
ياسات األهداف والس، وتأثير ذلك على هاما تطرحه من فرص وتحديات أمامو الحكومية، 

 .العاشرةالمقترحة في مشروع خطة التنمية 

ات ، مع ربط تلك المعايير والمؤشر ير ومؤشرات محددةوفق معاي تقييم أداء الجهة .3
 بسياسات الجهة وبرامجها المطروحة.

ــة توضــيح التحــديات  .4 ــذ خطــة التنمي ــي واجهــت تنفي ــات الت التاســعة، مــع توضــيح والمعوق
  القطاع والمناطق.الجهة و  ى على مستو  اإلجراءات المّتخذة أو المقترحة لمعالجتها

يد تحد و  التاسعةفي خطة التنمية الواردة القضايا جة معالتم انجازه في  مراجعة ما .5
 ،لعاشرةاالتنمية  أثناء فترة خطة المستجدةأو المتوقع استمرارها القضايا األساسية 

 .المقترحة لمعالجتهاوالخطوات 

 لكل لعاشرةاالمطلوبة إلعداد خطة التنمية والبيانات المعلومات وتوفير  الدراساتإجراء  .6
 مية.وزارة أو جهة حكو 

 هنةالرا تتقدير االحتياجا ذلك ويستهدف على الخدمات التي توفرها الجهة  تحليل الطلب .7
 بشكل كمي ومحدد.المناطق على مستوى المستقبلية على مستوى المملكة و و 

في  التي حدثت والتنظيميةالتطورات المؤسسية  ذلك شمليو ،الجوانب التنظيميةعرض  .8
 .الجهة نشاط يمكن أن تؤثر على قطاعات أخرى و في جهات أو  ،الجهة

 

التي سُتتَّبع وآليات التنفيذ والسياسات إعداد األهداف العامة للوزارة أو الجهة الحكومية،  .9
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العاشرة  األهداف العامة لخطة التنمية تحقيقفي سهم تل وذلك لتحقيقها
 . واالستراتيجيات الوطنية والقطاعية المعتمدة

عطاء إ، مع بحسب األولوية وآليات التنفيذ سياساتوال العامة للجهة ترتيب األهداف .10
ي ئج" الذاألخذ بمبدأ "التخطيط القائم على النتاعلى مع التأكيد  ،وزن محدد لكل هدف

 هداف الخطة، وليسأل السياسات مؤشرات رقمية تقيس مدى تحقيقبمخرجات اليحدد 
لى إه المؤشرات هذتستند  . وينبغي أنروعاتالمش تنفيذ فقط مؤشرات كمية تقيس نسب

 اتها.بأهداف الجهة وسياس البرامج والمشاريعُتربط و  .عالمياً هو متعارف عليه  ما

ززة وعات معالبرامج والمشر بتقديم مقترحاتها الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية  قيام .11
كلفته و  أهداف البرنامج أو المشروع،تلك المقترحات تبين ، فبدراسات الجدوى األولية

  .فيذهي لتن، والجدول الزمن، وموقعه الجغرافي، ومصادر التمويلوالتشغيلية ماريةاالستث

ناء بملكة على مستوى مناطق المالبرامج والمشروعات للوزارة أو الجهة الحكومية  توزيع .12
ية د أولويات التنمية في المناطق وتحقق اهداف التنميتحدلعلى معايير تخطيطية 

 ها.المتوازنة بين المناطق وداخل

فحة الوارد في الص زمنيالدول جالوفق  إعداد مشروع خطة كل وزارة أو جهة حكومية .13
 ( من هذا الدليل.11)

ضور ط، وحالذي اعدته وزارة االقتصاد والتخطي الخطة الخمسية والمتابعة استخدام نظام .14
 الجهات الحكومية.الوزارات و فرق عمل لهذا النظام ب للتعريفورش العمل 

ية في مشاركة جميع الوزارات والجهات الحكوماالقتصاد والتخطيط إلى وتتطلع وزارة 
طية لتخطياتقديم آرائها ومقترحاتها في جميع المسائل والقضايا المطروحة وتوفير المعلومات 

 إلنجاز المهام التي يشملها الدليل.الالزمة والبيانات 
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 المرحلة الثالثة:

بمناقشــــة ومراجعــــة بــــالوزارة  العمــــل فــــرق  ممثلــــة فــــي تقــــوم وزارة االقتصــــاد والتخطــــيط
عـداد مقتـرح ) مشروعات خطط الـوزارات والجهـات الحكوميـة وتقويمهـا ( counter proposalوا 

ــ ــديرات معــدالت النمــو االقتصــادي، واالســقاطات الســكانية، والســقوف المالي ــك فــي ضــوء تق ة وذل
م التـي تقـو  الزيـارات الميدانيـة المقدرة لإلنفاق خالل فترة الخطـة، وسـقوف القـوى العاملـة، ونتـائج

 بها فرق الوزارة للمناطق.

ميــة الجهـات الحكو الــوزارات و مــع فـرق العمــل فـي واالتفـاق  ،وبعـد االنتهــاء مـن المراجعــة
خطـط بإعـداد الفـي وزارة االقتصـاد والتخطـيط تقـوم فـرق العمـل  أولويات المشروعات، على تحديد
مـن و  رة،نموذج الخطط التشغيلية المعـد مـن قبـل الـوزاوفق ألكل وزارة أو جهة حكومية التشغيلية 

لحكومية ابالتشاور والتنسيق مع الوزارات والجهات  في خطة متسقة للتنمية الشاملة، توحيدهاثم 
 .السامي الكريممقام الإلى رفع العالقة  وتُ  تذا

ـــوزراء رقـــم )   ( وتـــاريخ 565وهنـــا مـــن المهـــم اإلشـــارة إلـــى مـــا تضـــمنه قـــرار مجلـــس ال
رد فـي هـ بأن تلتزم الوزارات والهيئات المستقلة في وضـع ميزانيتهـا السـنوية بمـا و 10/5/1395

 .الخطة وما يحقق األهداف المقررة فيها
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 ً فاا   التشااليلية : المهاااا األساسااية لااارل العماال المكلاااة بععااداد مشااروع الخطااةرابعااا

 والجهات الحكومية الوزارات

ومية لوزارات والجهات الحكلالعاشرة لتنمية لخطة االتشغيلية خطط الإعداد مشروع  .1
قديمها وتيط بالتنسيق الوثيق والكامل مع فرق العمل المناظرة من وزارة االقتصاد والتخط

  وفق الجدول الزمني المحدد. إلى وزارة االقتصاد والتخطيط
 لك حول يطفي وزارة االقتصاد والتخطفرق العمل المناظرة  عموالوثيق التنسيق المستمر  .2

ورش العمل  حضورب مع التزام فريق العمل، التشغيلية ما يتعلق بإعداد الخطة
 .التي تعقد في وزارة االقتصاد والتخطيطجتماعات االو 

قتـراح او موافقـة مسـتويات أعلـى  فيهـا ي يتطلب اتخاذ قرار بشـأنها والبـتتحديد النقاط الت .3
 الحلول المناسبة لها.

، فسهاالجهة ن داخل شرةاالعمشروع خطة التنمية  ضمان إيجاد التنسيق الالزم إلعداد .4
 القطاع الخاص. وأبينها وبين الجهات الحكومية األخرى وفيما 

ومشـــروع خطـــة التنميـــة االعتمـــادات الماليـــة لخطـــة التنميـــة التاســـعة ضـــمان اســـتمرارية  .5
هـــ 1434/1435، ويشــمل ذلــك تنفيــذ األعمــال المدرجــة فــي ميزانيــات عــامي العاشــرة

تقـدير التكـاليف الالزمـة من ذلك  هيتطلبمع ما ، (2014) هـ1435/1436، (م2013)
كوميــة ور التنفيــذ الفعلــي للــوزارات والجهــات الحطــالســتمرار العمليــات القائمــة والتــي فــي 

 التـي تــم بالفعـل تخصــيص االعتمــادات ()ومثـال ذلــك المـوظفين والتجهيــزات والمشــروعات
 جازها بعد.المالية لها ولكنها لم تبدأ أو لم يتم إن

ية الخطة الخمس نظامفي التنمية العاشرة المطلوبة إلعداد خطة البيانات إدخال  .6
شروع لمراحل تنفيذ كل برنامج وممحددة ، مع اشتمالها على جداول زمنية والمتابعة

 فحسب، وهذه الخطوة ضرورية ليس إلعداد الخطة وتحليلها، خالل خطة التنمية العاشرة
نما لعملية المتابع  .ة الالحقة لبرامج الخطة ومشروعاتهاوا 

، لــذي ينتمــي إليــهالبرنــامج اإطــار فــي  اقتراحــهمشــروع يــتم دراســات الجــدوى لكــل تقــديم  .7
يـة ار المال، وذلك بغية تقويم جوانبه اإليجابية والسـلبية )ومثـال ذلـك اآلثـوأهدافه المحددة

دى مــلجهــة الحكوميــة ، ويجــب أن توضــح الــوزارة أو ا(واالقتصــادية واالجتماعيــة والبيئيــة
ـــامجإســـهام  ـــة  البرن ـــة العام ـــق األهـــداف التنموي ـــي تحقي ـــع  للخطـــةف ـــل تنوي القاعـــدة مث

 ....( ، وتحقيق التنمية المتوازنة، ورفع مستوى الكفاءةاالقتصادية
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اء الكهرب :مثل ،من الخدمات بشكل كميمقترح في الخطة مشروع كل تحديد احتياجات  .8
ا ويعد هذ .للإلنجاز والتشغيمتطلبات الضرورية والمياه والطرق وغير ذلك من ال

ة لحكوميا الجهاتالوزارات و مشروعات و  برامج ضروريًا إليجاد التنسيق التام بين مختلف
 وانعكاس ذلك على االقتصاد الوطني بوجه عام.

هميتها مية أإرفاق أي دراسات أو بيانات أو معلومات إضافية ترى الوزارة أو الجهة الحكو  .9
 وجهات مشروع خطتها.في دعم ت

 ومية )أوالمقترحة لكل جهة حكومشروعاتها المعلومات المتعلقة ببرامج التنمية تقديم  .10
ارة بل وز قفرع لجهة حكومية( باإلضافة إلى البيانات المساندة األخرى، الستعمالها من 

عداد الخطط عامة الخطة الوثيقة التشغيلية و  االقتصاد والتخطيط ألغراض التحليل وا 
  .د على أهمية توفير كافة البيانات المطلوبةيالتأك ، معدولةلل

ى لإوتحديد األشخاص المخولين بالدخول  الخطة الخمسية والمتابعة نظاماستخدام  .11
 النظام.

 
 بداية السنة المالية

 
 السنة الميالدية الهجرية الشمسية الهجرية القمرية السنة المالية

 م2015 هـ ش1393الجدي  10الموافق  هـ9/3/1436 هـ1436/1437

 م2016 هـ ش1394الجدي  10الموافق  هـ20/3/1437 هـ1437/1438

 م2017 هـ ش1395الجدي  10الموافق  هـ2/4/1438 هـ1438/1439

 م2018 هـ ش1396الجدي  10الموافق  هـ13/4/1439 هـ1439/1440

 م2019 هـ ش1397الجدي  10الموافق  هـ24/4/1440 هـ1440/1441
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ً خام  : البرنامج الزمن  إلعداد الخطة:سا

ويتم تنفيذ  .العاشرةإعداد خطة التنمية لمراحل  البرنامج الزمني أدناهيتضمن الجدول  
القتصاد زارة افي و فرق العمل المناظرة ( بالتنسيق مع رابعاً مهام فرق العمل الموضحة في البند )

ن أ، على الموضحة في الجدولد الخطة شى مع البرنامج الزمني لمهام إعدااوالتخطيط بحيث تتم
اية وز نهتقديم مشروعات خططها في موعد ال يتجا األخرى  تستكمل الوزارات والجهات الحكومية

 .هـ1434 شوالشهر 

 

 أقصى موعد لإلنجاز البيان

 هـ1434جمادي األولى  الوضع الراهن

 هـ1434 جمادي األولى الرئيسية والتحديات القضايا

 هـ1434رجب  )التحليل االقتصادي واالجتماعي والبيئي(تحليل الطلب 

 هـ1434رجب  الجوانب التنظيمية

 هـ1434 شعبان  ومؤشراتها والسياسات ،األهداف العامة

 هـ1434 شوال *واألهداف المحددة  البرامج والمشروعات

 تدعم المشروعات المقترحة بالدراسات والبيانات المساندة. *     
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 ً  تويات الخطط التشليلية للوزارات والجهات الحكومية:: محسادسا

رئيسية الجزاء األالخطط التشغيلية للوزارات أو الجهات الحكومية تتضمن محتويات  
 :التالية

 

 الوضع الراهن 6/1

، كوميةالجهة الحأو  هذا القسم مستوى التطور في الخدمات التي تقدمها الوزارة يوضح
لى مستوى عوذلك  التنمية التاسعةحتى نهاية خطة  تحقيقها متوقعالو المتحققة معدالت النمو و 

نحراف توضيح مدى التوافق مع أهداف الخطة أو اال  مع المناطق،مستوى على و  ،المملكة ككل
يا القضاتوضيح  وينبغيدعم هذه المعلومات بالجداول والرسومات البيانية. عنها. ويتم 
الية أو م)سواء كانت فنية أو  التاسعةطة التنمية تنفيذ خ واجهتالرئيسية التي والمعوقات 

بوابها انية بأيشتمل هذا القسم على إيضاح االعتمادات المدرجة في الميز كما إدارية أو بشرية(. 
 .لخطةامقارنة باعتمادات  الفعليةوالمصروفات التنمية التاسعة المختلفة خالل فترة خطة 

ع مولى فعلي حتى نهاية السنوات الثالث األ ويغطي تحليل الوضع الراهن نشاط الجهة ال
ر تى صدو حمن الخطة. وسيتم تحديث البيانات بقدر اإلمكان  األخيرينتقدير المتحقق للعامين 

 الخطة.
لتحديد الفجوات والقضايا،  يعد أحد األسس بعناصره المتعددة تحليل الوضع الراهنإن  

يد وتحدمج واألهداف المحددة والبراياسات والسوضع األهداف العامة ، و ومن ثمَّ تحليل الطلب
قًا لما وياته وفتنظيم هذا القسم ومحت يتم. وعليه العاشرةخطة التنمية لمعدالت النمو المستهدفة 

 يلي:
 
 اإلنجازات 6/1/1

ــي الجهــة مــن خــالل هــذا الجــزء يوضــح  ــي لســير العمــل ف ــة األهــداف التقــدم الفعل مقارن
وي ســن مــع مــا تـم تحقيقــه علــى أســاس ،وفقـًا لكــل برنــامج يةفــي الخطــة التشــغيلالــواردة المحـددة 

 علــىتــم تحقيقــه توضــيح مــا فــي هــذا اإلطــار ومــن المهــم  .التاســعةتراكمــي خــالل خطــة التنميــة و 
 مستوى المناطق.



 ةـلمملكة العربية السعوديا

 زارة االقتصاد والتخطيطو  
 

13 

 

 تم تعبئة الجدول التالي:ي ولهذا الغرض
 

 (1/1جدول )
 التاسعةنمية مقارنة بين األهداف المحددة للجهة وما أنجز منها خالل خطة الت

 *(م2014 – 2010) هـ1435/1436 –هـ 1431/1432
 

 البرامج / 

 واألهداف المحددة

المستهدف ف  

 التاسعة الخطة

 المتحقق 

 ف   الخطة

 التاسعة

نسبة المتحقق 

 إلى المستهدف

اإلجمال  

 (**التراكم  )
 مالحظات

      

      

      

      

      

      

 

 

     

 متوفرة آخر سنة )*(
 مضافًا إليه ما تم تنفيذه خالل فترة الخطة. التنمية التاسعةيمثل إجمالي ما تم تنفيذه قبل بداية خطة  (**)
 

 جهة.توضح اإلنجازات وفقًا لطبيعة عمل ال أخرى إضافية ويمكن استخدام أية جداول 
 
 تنمية القوى العاملة  6/1/2

تنمية  لوزارة أو الجهة الحكومية في مجالهذا الجزء اإلنجازات المتحققة من قبل ا يوضح
ح مـع توضـيضـوء األهـداف المحـددة فـي الخطـة التشـغيلية،  في، وتوطين الوظائف القوى العاملة

المنفـذة  بـرامج التـدريب هـذا الجـزءيتنـاول  ، كمـابرزت خالل خطة التنمية التاسـعةالمعوقات التي 
معـدالت ضوء الفي وما ُأنجز منها الخريجين و وأعداد الملتحقين  ،داخل الجهة الحكومية وخارجها

 .ب( /1/2)، والجدول أ( /1/2جدول )، كما هو موضح بالفي خطة التنمية التاسعة المستهدفة
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 أ(/1/2جدول )
  التاسعةتطور القوى العاملة خالل خطة التنمية 

 (م2014 – 2010) هـ1435/1436 –هـ 1431/1432
 

 التصنيف
القوى العاملة في 

عام 
 هـ1430/1431

إجمالي 
الوظائف 
المعتمدة 
 بالميزانية*

 إجمالي الوظائف المشغولة

الوظائف 
 الشاغرة

 غير سعودي سعودي

 إناث ذكور إناث ذكور

 (  وظائف المدنيين )الوظائف العامة(: 1

 ب وزير والممتازةوزير ونائ  -

       

ـــــى   ا  - ـــــى وحت لمراتـــــب مـــــن األول
 الخامسة عشر

       

        مراتب القضاة  (2

        (  أعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام3

        (  الوظائف الصحية4

        (  الوظائف الفنية5

        (  وظائف أعضاء هيئة التدريس6

        (  الوظائف التعليمية7

        المجموع الفرعي

        (  المستخدمون 8

        (  العمال9

        لمجموعا

العاملون على نظام العمل والعمال ونظام 
 التأمينات االجتماعية

       

        اإلجمالي العام

 .* آخر سنة متوفرة
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 ب( /1/2جدول )
يفاد ابتعاث    التاسعةخطة التنمية  وتدريب القوى العاملة خاللوا 
 (م2014 – 2010) هـ1435/1436 –هـ 1431/1432

 
 

 البيان

 التاسعةها وتدريبها خالل الخطة ثعدد القوى العاملة الت  تم ابتعا

 ) % ( متحقق مستهــدف

 متخرجون ملتحقون متخرجون ملتحقون متخرجون ملتحقون

       االبتعاث

 بكالوريوس  -
      

 ماجستير -
      

 دكتـوراه -
      

       المجموع الارع 

       :اإليااد

       س بكالوريو -

       ماجستير -

       دكتـوراه -

       المجموع الارع 

       التدريب :

       التدريب داخل الجهة -

       التدريب داخل المملكة -

       التدريب خارج المملكة -

       المجموع الارع 

       المجموع العاا
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 تطور اإلنتاجيةكااءة األداء /  6/1/3

تخدام ية باسفي الوزارة أو الجهة الحكوم تطور اإلنتاجيةو  ءكفاءة األدالج هذا الجزء يعا
 ،سعةية التافي خطة التنم ضوء األهداف المحددة لتلك المؤشرات في، المالئمةالمؤشرات الكمية 

جراء المقارنات العالمية كلما كان ذلك ممكنًا. وي طبيعة علقة بمؤشرات أخرى متتم إضافة أي وا 
 .الجهة الحكوميةأو  اط الوزارةنش

 
 (1/3جدول )

  التاسعةخالل خطة التنمية اإلنتاجية تطور و  مؤشرات قياس كفاءة األداء
 

 المؤشرات
 وحـدة

 القياس

 الاعل 

 ف  عاا 

 هـ1430/1431

 ا(2009)

المستهدف ف  

 الخطة

 هـ1433/1434

 ا(2012)

 الاعل  

 ف  عاا

 هـ1433/1434

 ا(2012)

معدل 

 النمو

% 

 هدفمست

 معدل

 النمو  

% 

 فعل 

       1مؤشر ال

       2مؤشر ال

       3مؤشر ال

.....       

.....       

       

 
 األداء المال  6/1/4

ت سنوا يتضمن هذا الجزء تحلياًل للوضع المالي في الوزارة أو الجهة الحكومية، خالل
ي فاعتماده خطة مع ما تم الفي اعتماده  ، من خالل مقارنة ما تمالتاسعةخطة التنمية 

ناك من وتوضيح اآلثار المترتبة على ما قد يكون هوكذلك مع المنصرف الفعلي،  ،الميزانية
مصادرها و التي حققتها الجهة إليرادات لتطور ا كما يتضمن هذا الجزء عرضاً  وجد. إنتباين، 

على  زيع االعتماداتومن المؤمل أن يشمل التحليل تو  .التاسعةخالل سنوات خطة التنمية 
 مستوى المناطق.
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 (1/4جدول )
  التاسعةاألداء المالي خالل سنوات خطة التنمية 

  (م2014 – 2010) هـ1435/1436 –هـ 1431/1432
 )بماليين الرياالت(    

 

 البيان

 

اعتمادات 

 الخطة

إجمال   االعتمادات

المنصرف  

 الاعل 

نسبة المنصرف الاعل  

 إلى

 من

 الميزانية*

 من خارج 

 الميزانية

 إجمال  

 االعتمادات

المعتمد 

 ف  الخطة

إجمال  

 االعتمادات

        الناقـات المتكررة:
        الباب األول

        الباب الثان 
        الباب الثالث

        مجموع فرعـ 
        الباب الرابع

        اإلجمال  العاا
        اإليــرادات

 
 

 القضايا األساسية والمعوقات: 6/1/5

 عةالتاسـالتنميـة والمعوقـات التـي أّثـرت علـى تنفيـذ خطـة  القضـايايوضـح هـذا الجـزء أهـم 
معالجـة ل، وبيان ما قامت به الجهة من إجـراءات تحقيق أهدافها، وبالتالي ومشروعاتها هابرامجو 

رة طــة التنميــة العاشــهــذه القضــايا والمعوقــات، وتوضــيح القضــايا التــي يتوقــع اســتمرارها فــي خ
 وأسباب ذلك.

يــة الرئيســة الــواردة فــي خطــة الــوزارة أو الجهــة الحكوم السياســاتكمــا يوضــح هــذا الجــزء 
إلـى  وتقييم مدى فعاليتها فـي حـل القضـايا وتحقيـق األهـداف ذات العالقـة، ومعرفـة مـدى الحاجـة

 تعديلها.
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 ل االقتصادي واالجتماع  والبيئ (تحليل الطلب )التحلي 6/2

على  للخدمات التي تقدمها الجهة ،يةيستهدف هذا القسم تقدير االحتياجات المستقبل 
لتحليل على أن يتضمن ا .مناطقالمملكة وعلى مستوى الوذلك على مستوى ، أساس كمي

 :العناصر اآلتية بشكل رئيس
 
 العوامل المؤثرة على الطلب 6/2/1

التي تؤثر على وغيرها من العوامل وصف العوامل االقتصادية واالجتماعية والبيئية  
تنمية طة الختطورها خالل  زارة أو الجهة الحكومية، وتحليلالتي توفرها الو  الطلب على الخدمات

ات خدملى . فعلى سبيل المثال الطلب عالعاشرةوما هو متوقع لها خالل خطة التنمية  التاسعة
 افة إلىباإلض، الصحية ومؤشراتها الخدماتضع و و الرعاية الصحية يعتمد على النمو السكاني، 

  .ةالبيئية المؤثر العوامل 
 
 القيم المتوقعة لمؤشرات ومخرجات القطاع 6/2/2

ــتم   ــةي ــيم المتوقع ــد الق ــة، شــاملة  تحدي لمؤشــرات ومخرجــات الخــدمات للقطــاع ذات العالق
لمـذكورة ل العوامـالمؤشـرات المسـتهدفة بنـاء علـى اأو ، التطور المستهدف في اإلنتاجية والفعالية

 فـي( وليـة، والرعاية الصـحية األ ة، والقوى البشريةمعدالت األسرّ )على سبيل المثال ( 6/2/1)في 
المســــتهدف وفــــق األهــــداف واألســــس االقتصــــادي والتطــــور و  الســــكاني ضــــوء معــــدالت النمــــو

 .العاشرةلفترة خطة التنمية  اإلستراتيجية
 
 الطلب المتوقع على الخدمات 6/2/3

التي ستوفرها مع بيان االحتياجات  ،ل بالطلب المتوقع على الخدماتجدووضع يتم  
لوطني ا المستوى وذلك على  ،العاشرة التنمية خطةالجهة الحكومية خالل سنوات أو  ارةالوز 

اكز المستهدف إضافته من عدد األسرة العالجية، ومر )على سبيل المثال  ومستوى المناطق
مية طة التنخخالل للقطاع الصحي بشرية من الكوادر الصحية الرعاية الصحية األولية، والقوى ال

 (.العاشرة
 
 
 العالقة بين الطلب المتوقع وبرامج واهداف خطة الجهة 6/2/4
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طة خوبرامج ( 6/2/3الفقرة )يوضح العالقة بين الطلب المتوقع في بيان إعداد  يتم
لى علمتوقع اعالقة بين الطلب شرح العلى سبيل المثال، الوزارة أو الجهة الحكومية وأهدافها، 

 .معنيةالللجهة ، والبرامج واألهداف المذكورة في الخطة التشغيلية خدمات الرعاية الصحية
علـى ســبيل ، إلعـداد توقعــات الطلـب الالزمـةات المعلومــسـتوفر وزارة االقتصـاد والتخطـيط  
دالت لتضـخم، ومعـت االمتوقعـة لفتـرة الخطـة، ومعـدال معـدالت النمـو االقتصـاديتقديرات المثال 

دخــال التعــبمراجعــة تقــديرات الطلــب و  قوم وزارة االقتصــاد والتخطــيطســتو  النمــو الســكاني. ديالت ا 
ات المسـار قـد تجـري علـى تعـديالت أيـة فـي ضـوء ، التنسيق مع الجهـة المعنيـة، بعليها الالزمة
 .العاشرةفي خطة التنمية  إدراجهاقبل ، وذلك للتنمية (سيناريوهاتالبديلة )

 
 التنظيميةالجوانب  6/3

ن مـومـا أقـر  للجوانب التنظيميـة يستعرض هذا الجزء من الخطة التشغيلية الوضع الراهن
ــة التاســعة، ــرة خطــة التنمي ــذلك و  تنظيمــات خــالل فت ــة اإلجــراءات المؤسســيةك ــ والتنظيمي ة دالجدي

مليــة تجابــه ع الجهــة الحكوميــة للتغلــب علــى المعوقــات التــيأو  المطلــوب تبنيهــا مــن قبــل الــوزارة
ــذ أو لتحســين مســتوى األداء ــب المؤسســوالخــدمات المقدمــة للمــواطنين التنفي  ية. وتشــمل الجوان

 :التالي
  التنظيميتحسين الهيكل. 
 لجديدة.اللوائح الحالية وتعديلها لكي تتماشى مع متطلبات التحديات ااألنظمة و  ةـمراجع 

 عمالة تطوير األـة لتحسين كفاءة وفعاليـاستخدام التقني. 

 .دور فروع الجهة في المناطق والمهام المسندة إليها 

 

 والبرامج والمشروعات السياساتواألهداف العامة  6/4

عات والمشرو يتكون هذا الجزء من مجموعة متناسقة من األهداف والسياسات والبرامج 
ة عن عبار  يالجهة الحكومية المعنية. وفي الواقع فإن الخطة التشغيلية هأو  التابعة للوزارة

ج، البرامو ، آليات التنفيذالسياسات و و العامة األهداف مجموعة من النشاطات المتسقة )
منية فترة ز  خاللاألهداف المحددة الخطة و ( التي يتم إعدادها لتحقيق أهداف والمشروعات

القة ح العمحددة، في نطاق الموارد البشرية والمالية المتاحة. وفي هذا الجزء سوف يتم توضي
 .ةالعالق والمشروعات. ويوضح الشكالن التاليان تلكوالبرامج  والسياسات ين كل من األهدافب
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 (1الشكل )

 والمشروعاتالبرامج و  والسياسات العالقة بين األهداف

 

  

 
 

  السياسات
         
 المشروعات العامة األهداف البرامج           

ى جانب التقييم الفني المقترحة، إل والمشروعات من المهم تقديم الدراسات المساندة للبرامج
البرامج  األهداف والسياسات وبيانات إدخال وينبغي. للمشروعاتواالقتصادي والبيئي 

والمتابعة من خالل موقع الرئيسية والفرعية والمشروعات المراد اعتمادها في نظام الخطة 
 . (االنترنتالعنكبوتية ) شبكةالوزارة االقتصاد والتخطيط على 
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 (2الشكل )
 والمشروعاتالبرامج و والسياسات العالقة بين األهداف، 

 

 

 

 

 

 الهدف الهدف الهدف

 السياسة 

 

 السياسة 

 

 السياسة 

 البرنامج البرنامج البرنامج

 المشروع المشروع المشروع

ية
يل
شغ

لت
 ا
طة

خ
ال
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 األهداف  6/4/1

لوطنية تحقيق ومساندة األهداف اب بصورة مباشرةمرتبطة  الجهة ينبغي أن تكون أهداف
 مناطةالرئيسية ال والنشاطات وفي الوقت نفسه مستمدة من المهام لخطة التنمية العاشرة،

عطاء أوز و ها، تدرجة أهميل الألولويات وفق بشكل تنازليترتيب األهداف  ينبغيكذلك . بالجهة ان ا 
 محددة لهذه األهداف.

 كيفية بلورة كل هدف للخطة التشغيلية.لأنموذجًا  التالييوضح الجدول 
 

 
 واألوزانمثال لألهداف العامة 

 الصحةوزارة 
 
 الوزن  األهداف العامة

 17 ها.علي استمرار توفير خدمات الرعاية الصحية األولية ورفع كفاءتها وتيسير الحصول
 16 .تايوالوف ىلصحة وخفض معدالت المرضتعزيز ا

ية االستمرار في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة )الخدمات التشخيص
 والعالجية على المستوى الثانوي(.

8 

تأمين الخدمات العالجية التخصصية. )المستوى الرابع في مختلف القطاعات 
 بالمملكة(.

8 

تية تمكن من وجود  معلومات صحية مركزية توفير بنية تحتية وخدمات معلوما
 متكاملة تستخدم في تكامل وتحسين الخدمات الصحية لوزارة الصحة.

8 

 8 االرتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتطبيق برامج تحسين الجودة.
 8 عدالة توزيع الخدمات الصحية جغرافيًا وسكانيًا وتيسير الحصول عليها.

ملة العاملة ورفع كفاءتها وزيادة توظيف القوى العااالستمرار في تطوير القوى 
 الوطنية.

8 

تمرين المعو مواصلة تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعالجية لحجاج بيت هللا الحرام 
 والعمل على خلو مواسم الحج من األمراض واألوبئة.

7 

 5 متابعة تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني.
 5 يل الخدمات الصحية واحتواء التكاليف.إيجاد مصادر جديدة لتمو 

 2 تعزيز التعاون مع الهيئات الخليجية والعربية والدولية.
 100 : لمجموعا                                                                      
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 آليات التنايذالسياسات و  6/4/2

الهـدف فبـه.  مرتبطـةواحـدة أو أكثـر ذ آليـة تنفيـو سياسـة  كون لكل هدف عـاميينبغي أن  
والمشـروعات  والبـرامجوآليات التنفيذ تمثل السياسات  بينما ،تحقيقها المطلوبالعام يمثل "الغاية" 

 .للوصول لألهداف"الوسائل" 
كـل من خالل إعطـاء وزن لالسياسة  كما هو الحال بالنسبة للهدف، يجب تحديد أولويةو  

لــدى  بشــكل مقبــولهــذه األوزان  رتــبوأن ت ،ف علــى سياســاتهمــن خــالل توزيــع وزن الهــد هــامن
ة احــد، علمـًا بأنــه ال توجـد هنــاك صـيغة و النسـبيةولويــات تعكـس األ األوزان فــصـانعي السياسـات. 

 . هالتحديد
 ( المذكور آنفًا.1المرتبطة بالهدف رقم )السياسات  التالي الجدول ضحيو و 

  

 التنفيذ آلياتالسياسات و و العالقة بين الهدف العام 
 

 الوزن  وآليات التنفيذ السياسات الهدف العام

اســـــتمرار تـــــوفير خـــــدمات  -1
ــــة  ــــة الصــــحية األولي الرعاي
ورفــــــع كفاءتهــــــا وتيســــــير 

 الحصول عليها.

ــي تقــدمها  1/1 ــة الت ــة الصــحية األولي ــوفير خــدمات الرعاي اســتمرار ت
 المراكز الصحية متضمنة األنشطة التالية:

 

حية علـى مسـتوى الفـرد واألسـرة والمجتمـع نشر التوعية الصـ  1/1/1
حـول المشــكالت واألخطــار التــي تهــدد الصــحة وســبل الوقايــة 
منهــا والعمــل علــى تغييــر أنمــاط الســلوك التــي قــد تــؤدي إلــى 

 المرض.

 

العمــــل مــــع الجهــــات ذات العالقــــة لمراقبــــة إصــــحاح البيئــــة  1/1/2 
ــاه الشــرب واألغذيــة واالهتمــام بالتغذيــة الصــحي ة وســالمة مي

 السليمة ونشر التوعية عنها.

 

  الرعاية المتكاملة لألم والطفل.  1/1/3 
  التحصين ضد األمراض المعدية.  1/1/4 
  مكافحة األمراض المستوطنة والمعدية. والحد من انتشارها.  1/1/5 
التشـــخيص والعـــالج المالئـــم لألمـــراض واإلصـــابات الشـــائعة   1/1/6 

جراء الوالدات الطبيعيومتابعة الحاالت المرضية   ة.المزمنة وا 
 

تحـــديث قائمـــة األدويـــة األساســـية للرعايـــة الصـــحية األوليـــة  1/1/7 
 والعمل على توريدها في جميع المراكز.

 

صـــدار أدلـــة   1/1/8   تطـــوير البـــرامج الفنيـــة فـــي المراكـــز الصـــحية وا 
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 الوزن  وآليات التنفيذ السياسات الهدف العام

 لإلجراءات.
بالمعـــايير تـــدريب العـــاملين علـــى تطبيـــق البـــرامج وااللتـــزام   1/1/9 

 القياسية.
 

  تقديم الرعاية الصحية لليافعين والشباب والمسنين. 1/1/10 
تقــديم خــدمات الطبابــة الســيارة والــنقط الصــحية لتــوفير خــدمات  1/2 

 الرعاية الصحية األولية بالمواقع النائية وقليلة السكان.
 

االســتمرار فــي إحــداث مراكــز صــحية جديــدة وفــي المواقــع التــي  1/3 
ـــة ت ـــة بخـــدمات الرعاي ـــادة التغطي ـــوفير الخدمـــة لزي ـــى ت ـــاج إل حت

 الصحية.

 

ــة  1/4  ــة الصــحية األولي تحســين أســاليب إدارة وتشــغيل مراكــز الرعاي
ورفــع مســتوى العــاملين بهــا وتــوفير أطبــاء أســرة فــي كــل مركــز 

 صحي.

 

  تطبيق نظام طب األسرة لتحقيق )طبيب أسرة لكل أسرة(. 1/5 
ربــط المراكــز الصــحية بالمستشــفيات التــي تســتقبل تطبيــق نظــام   1/6 

 حاالت اإلحالة.
 

االســـتمرار فـــي إحـــالل مراكـــز الرعايـــة الصـــحية األوليـــة بمبـــاني   1/7 
 .حديثة ودعمها باألجهزة والمعدات الطبية وغير الطبية الالزمة

 

ــع  1/8  ــى مســتوى جمي ــامج الرعايــة الصــحية المنزليــة عل تطبيــق برن
 المناطق.

 

ـــة إ 1/9  ـــز الرعاي ـــى مســـتوى مراك ـــاعي عل جـــراء مســـح صـــحي اجتم
 الصحية األولية مرة كل خمسة سنوات.
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 البرامج  6/4/3

 والمصـممةعبارة عن مجموعة من المشروعات واألنشطة المترابطة ذات الطبيعة الواحدة  
نــاء يمكــن تقســيم البرنــامج إلــى بــرامج فرعيــة مثــل البرنــامج الفرعــي لبولتحقيــق أهــداف معينــة. 

 افقـد تكـون بعـض األهـدو  لبنـاء المستشـفيات. العـامالبرنامج  إطارالمستشفيات التخصصية في 
 رةالمباشـ مـن اإلجـراءاتمجموعـة  فقـطبسـيطة )غيـر معقـدة( وتتطلـب تنفيـذ الوآليات  والسياسات

 من قبل الجهة الحكومية.
خطة في مج المقابلة والبرا السياساتاألهداف و مثااًل للعالقات بين  التالييوضح الجدول  
 الصحة.وزارة 

 

 والبرامج السياساتاألهداف و العالقة بين 
 

 البرنامج السياسة الهدف

تعزيز الصحة   -1
وخفض معدالت 
 المراضة والوفاة.

تقليص معدل وفيات  -1
 األطفال في المملكة.

االستمرار في برامج  1/1
التحصين ضد األمراض 

ضافة  المعدية وا 
 ة.التحصينات المستجد

 الرعاية الصحية األولية. 1/1/1

 المرافق الصحية. 1/1/2

 البحوث والدراسات. 1/1/3

 
  النتائجوالمخرجات، والمدخالت،   6/4/4

 :، كما يليمل كافة البرامج على المدخالت والمخرجات والنتائجتتش 
 :لة، األصول العما :وهي الموارد المستخدمة للمساعدة في تقديم الخدمات، مثل المدخالت

 المادية، نظم المعلومات واالتصاالت....الخ.
 :التي  وعدد الطلباتالتراخيص وهي المنتجات النهائية للمنشأة مثل؛ إصدار  المخرجات

 الخ. ... يتم معالجتها

 :ــل؛  النتائج ــة لنشــاط الحكومــة، مث ــات النهائي ــار والتبع ــادة وهــي اآلث متوســط العمــر زي
 الخ..وتعليم أفضل للمواطنين..ة، المتوقع، نوعية الهواء الجيد
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 (3)شكل 
 العالقة بين المدخالت والمخرجات والنتائج

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 المشروع  6/4/5

 المخصصات الماليةستخدم الموارد )تتم تحديدها بعناية و  التي نشطةاأل  من مجموعة 
 برنامج.أهداف الفي تحقيق لمساهمة وذلك ل ،(...واألراضيوالمواد والطاقة  القوى العاملةو 

فرعي مثل إنشاء مستشفى الامج نبر البرنامج أو الويمثل المشروع نشاطًا مستقاًل ضمن  
ملية ( موظفًا أو ع50برنامج إنشاء مستشفيات، أو نشاط محدد مثل تدريب ) إطارمعين في 

 تنظيم إداري....الخ.
ومشـــروعات غيـــر  ،ت إنشـــائيةيمكـــن تقســـيم المشـــروعات إلـــى فئتـــين همـــا: مشـــروعاو 

 إنشائية. وفي كلتا الحالتين يجب التركيز على النتائج النهائية. 

 
 تنمية القوى العاملة  6/4/6

ــة  تصــادية التنميــة االق إســتراتيجيةفــي مهمــًا  اً مثــل عنصــر تنظــرًا ألن تنميــة القــوى العامل
م جهــة حكوميــة، تقــدي وأ بالمملكــة، فســوف يــتم متابعتهــا بصــورة مســتقلة. ويجــب علــى كــل وزارة

 األهداف المحددة الخاصة بتنمية القوى العاملة.
 
 المتطلبات المالية  6/4/7

 النتائج              

 تأثيرات خارجية أخرى

 

تتااعل مع الخدمات 

 مؤثرة على النتائج

آثار وتبعات 

هذه األنشطة 

 على المجتمع

السلع والخدمات 

النهائية المنتجة 

 وطنينلتقديمها للم

الموارد الت  تسهم 

ف  تقديم الخدمات 

واألصول  ةلامثل العم

 المادية

 رياالت(المـوارد )          المدخـالت               المخرجات             
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 شطة وفقاً تتضمن الخطط التشغيلية للجهات المتطلبات المالية الالزمة لتنفيذ المهام واألن
رق ـة بـين فـليـللبرامج المقترحة، وكذلك وفقًا ألبواب الميزانية. سيتم بحث تقـديرات المتطلبـات الما

السـقف  العمل في وزارة االقتصاد والتخطيط وفرق العمل المناظرة في الجهات الحكومية فـي إطـار
 المالي المحدد للخطة وأولويات المشروعات المقترح تنفيذها خالل فترة الخطة.

 
 سابعاً: نظاا الخطة والمتابعة

 طدة فـــي إعـــداد الخطـــلـــى المســـانإيهـــدف طـــورت وزارة االقتصـــاد والتخطـــيط نظامـــًا آليـــًا 
فيــذ التشــغيلية للجهــات الحكوميــة، كمــا يهــدف إلــى متابعــة وقيــاس أداء الجهــات الحكوميــة فــي تن

ــا  ــتم التعامــل معــه آلي ــد صــمم النظــام لي ــا التشــغيلية. وق  ، بحيــث تقــوم الجهــات onlineخططه
بشـكل  تابعـةالخطـط التشـغيلية، ومـن ثـم تعبئـة الجـزء الخـاص بعمليـة المبيانات  الحكومية بتعبئة

 دوري.

نـات وتتم عملية إدخال البيانات المطلوبة في النظـام مـن خـالل سلسـلة مترابطـة بـين مكو 
مرتبطـة الخطة، حيث يتم في البداية إدخال األهداف العامـة للجهـة، يلـي ذلـك إدخـال السياسـات ال

بحيـث  روعاتبكل هدف عام، ثم مرحلة إدخال البرامج وربطها بالسياسات، وأخيرا يتم إدخال المش
ضـع ال بد مـن و  األهداف العامة يتم ربط كل مشروع بالبرنامج المخصص له. وفي مرحلة إدخال 

م أوزان لها وتوزيعها على السياسات التابعـة للهـدف، ووضـع مؤشـرات نجـاح للسياسـات، حيـث تـ
لنظـام ا تصميم النظام لقياس أداء الجهات في تنفيذ خططهـا وفقـًا لهـذه المؤشـرات. وبالتـالي فـإن
ة لـيس دون مؤشرات النجاح واألوزان ال يظهر أية نتائج، ويكون إدخال مكونـات الخطـة التشـغيلي

 ذا معنى دون إدخال المؤشرات.

ة وستقوم وزارة االقتصاد والتخطيط بعقـد ورش عمـل إليضـاح كيفيـة اسـتخدام نظـام الخطـ
 .شاركة فيهاعلى فرق عمل الجهات الم دليل المستخدم للنظام وتوزيعوالمتابعة، 
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 ملحق 

 تعريف المصطلحات

   :اإلستراتيجية

ية قتصادمجموعة من األهداف العامة المترابطة والمتسقة المتبعة لتحقيق التنمية اال
لضمان  متاحةواالجتماعية، والتي تشكل في مجموعها أهداف التنمية وأساليب استخدام الموارد ال

 التنفيذ.ت آلياتحقيق مجموعة أهداف محددة بما في ذلك 

   :الخطـــة

ف أهدا مجموعة من إجراءات العمل المتسقة والمتكاملة التي يتم تصميمها للوصول إلى
ة لمالياعامة معينة من خالل تحقيق أهداف محددة في مدة زمنية معينة وفي نطاق اإلمكانات 

 والمادية والبشرية المتاحة.

   :الهدف العاا

 عةتحقيقها في قطاع معين من خالل اتباع مجمو يمثل المتطلبات التنموية المراد 
  .ويل(ط -توسط م -مختارة للعمل خالل مدى زمني محدد )قصير  تنفيذ آلياتسياسات و 

  :آلية التنايذالسياسة و

 .الوسيلة المقترحة التي يتم من خاللها تحقيق هدف أو أهداف عامة

  :الهدف المحدد

أو آلية تنفيذ قيقها خالل وقت معين بواسطة يمثل النتائج الكمية المحددة المراد تح 
 معينة.آليات تنفيذ 

  :الخطة التشليلية

هي إطار عمل لكل وزارة أوجهة حكومية يتضمن مجموعة من اإلجراءات المطلوب 
 ةراتيجياإلستحكومية في نطاق األهداف العامة واألسس التنفيذها من قبل الوزارة أو الجهة 

، فيذالتن آلياتو ة معينة، ويتضمن ذلك باإلضافة لألهداف العامة، للتنمية الوطنية، خالل فتر 
 واألهداف المحددة، مجموعة البرامج والمشروعات المعتمدة في الخطة.
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   :البرنامـــج

ن مزءًا جمجموعة من المشروعات والنشاطات المترابطة ذات الطبيعة الواحدة التي تشكل 
 خطة. 

  :المشـروع

 ج، أو برنامج فرعي.نشاط مستقل ضمن برنام

  :التكاليف التشليلية

ي فلثالث( الباب التكاليف المتكررة أي البابين األول والثاني وتكاليف الصيانة والتشغيل )ا
 الميزانية العامة للدولة.

  :تكاليف تنايذ المشروعات

 تكاليف الباب الرابع في الميزانية. 

  :المشروعات تحت التنايذ

 .ي الميزانيةالمشروعات المعتمدة ف 

  :ف  الخطة المشروعات الجديدة

 المشروعات التي لم يسبق اعتمادها في الميزانية. 

  :القضايا األساسية

ن منفيذ الموضوعات التي تظهر خالل فترة تنفيذ الخطة نتيجة لما قد يجابه عملية الت
 كومية.هة الحعلى معدالت األداء بالنسبة للوزارة أو الج اً سلبوتؤثر  ،معوقات أو مشكالت

  :اإلنتاجيـة

دد ادل ععدد الوحدات المنتجة لكل وحدة من عناصر اإلنتاج، فمثاًل إنتاجية العمل تع
جية رأس إنتا الوحدات التي ينتجها العامل الواحد )اإلنتاج/عدد الموظفين أو العاملين(، بينما

 .لمال(أس ار اإلنتاج/حجم المال تعادل عدد الوحدات التي ينتجها كل ريال يستثمر في المشاريع )
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  :المؤشرات

 عينة.ممنية األدوات التي يقاس بها التطور الذي بلغته التنمية في قطاع ما خالل فترة ز 

  :تحليل األداء

د دراسة مدى مطابقة المتحقق مع المستهدف خالل فترة زمنية معينة، وذلك لتحدي
 العوامل المؤثرة على تحقيقه والحلول المناسبة لها.

  :ترشــيدال

ــى  ــة للتشــغيل دون المســاس بالحــد األدن ن مــاالســتخدام األمثــل للمــوارد المتاحــة والالزم
 .اءة األجهزة والمعدات أو إنتاجهاحقوق المستخدمين أو إنتاجيتهم أو المساس بكف

  :التنمية المستدامة

صـادي مفهوم يعني تحقيق التكامل بين جهود الدولة والمجتمع من أجل زيـادة النمـو االقت
هـا لحاليـة منوالتنمية االجتماعية مع ترشيد استغالل الموارد الطبيعية لتأمين احتياجات المجتمـع ا

ميــة ولكــن بــدون اإلضــرار بقــدرة األجيــال القادمــة علــى تــأمين احتياجــاتهم. وتشــمل سياســات التن
ت المســتدامة ثالثــة مجموعــات هــي: السياســات االقتصــادية، والسياســات االجتماعيــة، وسياســا

 الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.


