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حمتـــويــات التقــرير 

رقم ال�ضفحة املــو�ضــوعرقم ال�ضفحة املــو�ضــوع 

25ثالثًا : املراجعة والتدقيق .9مقـــدمـــــــة 

26رابعًا : الأن�صطـة التطـويريـة .11خال�صة لأبرز الأرقام الواردة يف التقرير .
الق�صم الأول :

الـو�صـع العـام لوظائـف وموظفـي اخلدمة املدنية 
خـالل العـام املالـي 1432/ 1433هـ.

30خام�صًا : التدريب والبتعاث . 13

الق�صم الثــانــي :
31�صاد�صًا : املجالت القانونية .17اأوًل : ت�صنيف الوظائف  وحتديد الرواتب والبدلت.

33�صابعًا : احلـا�صب الآلـي وتقنية املعلومات.19اأ - ت�صنيف الوظائف .

37ثامنًا : التخطيــــط . 20ب - الرواتب والبدلت واملكافاآت .

38تا�صعًا : العـالقـات الوظيفيــة.   21ثانيًا : �صغل الوظيفة .

39عا�صرًا : الإعـالم والن�صر والعالقات العامة  .21اأ - �صغل الوظيفة ب�صعوديني ) الرت�صيح ( .

40حادي ع�صر : وظائف الوزارة والعاملون بها.22ب - وقوعات ال�صعوديني)املوظفني وامل�صتخدمني (.

23جـ - وقوعات غري ال�صعوديني .

24د- التثبيت 
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مقـــــــــدمــــــــة

ي�صــر وزارة اخلدمة املدنية اأن تقــدم هـذا التقـريـر الـذي يعـكـ�س ح�صيلـة ما قـامـت به خـالل  العـام املايل 1433/1432هـ وذلك فـي املجـالت 
التاليـة : - 

 ت�صنيف الــوظائف والـــرواتب والبدلت واملكافاآت.                   التــــوظيــف. 
 التـــدريــب والإبتعـــاث.                       التــرقيـــات والنقـــل.

 العـــالقـــات الوظيفية.                            املــراجعــة والتــدقيـــق.  
 احلـا�صـب الآلـي وتقنيـة املعلـومـات .                           

وما اإىل ذلك من ن�صاطات اأخرى كال�صوؤون القانونية والإعالمية.         
راجني اأن يكون يف م�صتوى الطموحات يف ظل توجيهات راعي نه�صتنا خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيزاآل �صعود و�صمو ويل 

عهده الأمني حفظهما اهلل.
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خال�صة الأرقام الواردة يف التقرير خالل  العام املايل1432/ 1433هـ  

العدداملو�ضوع

ال�ضعوديون:

44017املن�صمون اإىل اخلدمة ) املعينون جمددًا (

15152تاركوا اخلدمة

33528املرقون اإىل املراتب )م13 - م2 (

1600املوظفون املوافق على ايفادهم للدرا�صة داخل اململكة

1440املوظفون املوافق على تدريبهم وابتعاثهم للدرا�صة خارج اململكة

1540الوظائف املحورة

غري ال�ضعوديني:

6390املتعاقد معهم من غري ال�صعوديني 

5589املنتهية عقودهم من غري ال�صعوديني





الق�ضم 
الأول
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الو�صع العام لوظـائف ومــوظفي اخلـدمة املدنية خالل العـام املايل 1432/ 1433هـ
أواًل: الوظائف المعتمدة للموظفين والمستخدمين بميزانية 

العام المالي 1433/1432هـ

البيان
وظائف 
عامة 

)مراتب (

الوظائف 
التعليمية 
)م�ضتويات(

الوظائف 
ال�ضحية

و ظائف 
اأع�ضاء هيئة 

التدري�س 
واملحا�ضرين 

واملعيدين

وظائف 
الق�ضاة

وظائف 
اأع�ضاء 
هيئة 

التحقيق 
والإدعاء 

العام

الوظائف 
الدبلوما�ضية

اأع�ضاء هيئة 
التدريب 

باملوؤ�ض�ضة العامة 
للتدريب التقني 

واملهني

وظائف املجموع
الإجمايلامل�ضتخدمني

3782894599961716335818847004361122196251088013658891153902العدد

امل�صدر: امليزانية العامة للدولة

مالحظـات :
ا�صيفت وظائف املوؤ�ص�صات التي لترد اعتمادات وظائفها �صمن جملد ميزانية الدولة وهي ) موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي, ال�صندوق ال�صعودي للتنمية ( وكذلك املوؤ�ص�صات التي لها �صلم رواتب خا�س بها وامل�صمولة 
بنظام التقاعد املدين ) اخلطوط اجلوية العربية ال�صعودية, الهيئة العامة لل�صياحة والآثار, موؤ�ص�صة الربيد ال�صعودي, املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات الجتماعية, املوؤ�ص�صة العامة للتقاعد, بنك الت�صليف والدخار, .......( 

البالغ عددها )54.437( وظيفة اىل بيانات الوظائف العامة )مراتب(.

   )(
٪ ٣٢٫٨

٪ ٣٩٫٨٦
٪ ١٤٫٨٧

٪ ٥٫٠٤

٪ ٠٫٧٨

٪ ٠٫١١
٪ ٠٫٨٣ ٪ ٥٫٧١
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ثانيًا: العاملون بالدولة حتى نهاية  العــام المــالــي 1432/ 1433هـ ) وفق سلم الرواتب (
 

جلن�ضية
ا

�ضالمل 
الرواتب

املوظفون 
العام 

)مراتب ( 
)∗(

الوظائف 
التعليمية

 الوظائف     
ال�ضحية

اأع�ضاء هيئة 
التدري�س 

واملحا�ضرين 
واملعيدين

الق�ضاة
اأع�ضاء هيئة 

التحقيق 
والإدعاء 

العام 

الوظائف 
الدبلوما�ضية

اأع�ضاء هيئة 
التدريب 

باملوؤ�ض�ضة العامة 
للتدريب التقني 

واملهني 

الإجمايلامل�ضتخدموناملجموع

ال�صعوديون

260748224608555431522515241840958715356759949149616748رجال

24451228394299281310600265582964635897302360ن�صاء

285199453002854712833115241840984771186406255046919108املجموع

غري ال�صعوديني

2155368821261884900010593701211637128رجال

1489463752532330004541897541902ن�صاء

23034634587861208200011047890912179030املجموع

2875024576361442574041315241840984881594297155167998138الإجماىل
امل�صدر : اإدارة الت�صجيل وذلك ح�صب ما مت ت�صجيله من بيانات يف نظام احلا�صب الآيل. 

) ∗ ( ت�صمل الإح�صائية الفئات التالية:-
ال�صعوديون وغري ال�صعوديني ) رجاًل ون�صاًء ( العاملون على وظائف ثابتة ومعتمدة يف امليزانية العامة للدولة اخلا�صعة لنظام التقاعد املدين, يف كافة الأجهزة احلكومية واملوؤ�ص�صات العامة مبا فيها املوؤ�ص�صات التي لترد 
اإعتمادات وظائفها �صمن جملد امليزانية العامة للدولة وهي ) موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي, ال�صندوق ال�صعودي للتنمية  ( وكذلك املوؤ�ص�صات والهيئات العامة التي لها �صالمل خا�صة بها خا�صعة لنظام التقاعد املدين.



الق�ضم 
الثاين
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أواًل : تصنيف الوظائف وتحديد الرواتب والبدالت

اأ- ت�صنيف الوظائف: -
انطالقًا من حر�س وزارة اخلدمة املدنية على متابعة التطورات يف جمال اخلدمة املدنية ب�صكل عام واملراجعة امل�صتمرة  والدورية خلطة ت�صنيف الوظائف 

امل�صنفة حاليًا ) التقومي بالعوامل والنقاط ( والتاأكد من منا�صبتها للظروف القائمة و�صوًل خلدمة مدنية اأف�صل.
فقـد قامت الوزارة خالل العـام املـالـي 1433/1432هـ مبا يلي:-

الإ�صتمرار يف متابعة تطبيق خطة ت�صنيف الوظائف يف الأجهزة احلكومية ور�صد مالحظات واآراء اجلهات احلكومية على خطة ت�صنيف الوظائف.. 1
توا�صاًل مع امل�صتجدات التي تطراأ على املوؤهالت العلمية والدورات التدريبية والربامج الإعدادية وال�صال�صل الوظيفية يف املجموعات العامة للوظائف . 2

فقد جرت عدة تعديالت واإ�صافات تتنا�صب مع الظروف الوظيفية وفقًا للتف�صيل التايل : – 

البيان
اأ�ص�س 

وقواعد 
الت�صنيف

الإدارية الدبلوما�صيةالتعليمية التخ�ص�صية
واملالية

الإدارية 
الثقافية العمليات املعاونة

الدينيةوالجتماعية
الفنية 
والفنية 
امل�صاعدة

املوؤهالت احلرفية
العلمية

الربامج 
الإعدادية 

الدورات 
 ترميزالتدريبية 

املجموع

1000206331010180044تعديل

0400002122008124760228اإ�صافة

امل�صدر / الإدارة العامة للت�صنيف – اإدارة حتوير الوظائف.            

ويجري العمل الآن على طباعة جميع التعديالت والإ�صافات على دليل ت�صنيف الوظائف متهيدًا لتوزيعها على الأجهزة احلكوميـة.
امل�صاركة يف اأعمال اللجان التالية:-. 3

 جلنة تخفي�س الوظائف حيث بلغ عدد قراراتها )18( قرارًا خف�صت مبوجبها م�صتويات )29( وظيفة مبراتب خمتلفة.
 جلنة حتوير الوظائف حيث بلغ عدد اجتماعاتها اأكرث من )116( اجتماعًا اتخذت خاللها )10( قرارات لتحوير وظائف املرتبة العا�صرة فما دون 

و)184( قرارًا لتحوير الوظائف العليا.
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والجدول اإلحصائي التــالـي يوضح الوظائف المحورة بسلم رواتب الموظفين 
والمستخدمين خالل العام المالي1433/1432هـ

الإدارية الدبلوما�ضيةالتعليميةالتخ�ض�ضيةاملجموعات
واملالية

الإدارية 
الثقافيةالعملياتاملعاونة

والجتماعية
الفنية 

والفنية 
امل�ضاعدة

 الإجمايلامل�ضتخدمنياملجموعاحلرفيةالدينية

الوظائف 
215833803312715116841691492481540املحورة

امل�صدر / الإدارة العامة للت�صنيف – اإدارة حتوير الوظائف.

ب – الرواتب والبدلت واملكافاآت :-
تقوم وزارة اخلدمة املدنية ب�صفة م�صتمرة باإعداد درا�صات خمتلفة ) مكتبية وميدانية ( فيما يتعلق بتنفيذ ال�صيا�صة العامة للرواتب والأجور يف اخلدمة املدنية 
من اإعداٍد ل�صالمل الرواتب والأجور ومراجعة القائم منها واإجراء امل�صوحات واملقارنات الالزمة يف �صوء م�صتويات الرواتب والأجور وم�صتوى املعي�صة ون�صبة الت�صخم 
وم�صتوى الدخل الفردي يف القطاعني العام واخلا�س داخل اململكة العربية ال�صعودية وخارجها وكذلك ما يتعلق بالبدلت واملكافاآت يف نظام اخلدمة املدنية وذلك 
بهدف الوقوف على ا�صتمرار ما تقرر �صرفه منها من ناحية, واملن�صرف على الن�صاطات التي ت�صتوجب طبيعتها وظروفها اأو م�صتوى العر�س والطلب على الكفاءات 
الالزمة لها بهدف حتديد الكيفية املنا�صبة للتعامل معها مبا ي�صجع على الإقبال عليها وال�صتمرار فيها من ناحية اأخرى , ويف هذا ال�صدد قامت الوزارة بالرفع عن 
التعديالت التي اأجريت وفقًا لالأمر ال�صامي الكرمي رقم )4097/م ب ( وتاريخ 1432/06/25هـ على )18( �صلمًا وظيفيًا وبلغّته جلميع اجلهات احلكومية بتعميمها 

رقم 107وتاريخ 1432/06/28هـ.

وعلى ذلك فقد قامت الوزارة خالل العام املايل 1433/1432هـ  باإجراء العديد من الدرا�صات املتنوعة مت الإنتهاء من اإعدادها و مت رفعها اإىل جمل�س اخلدمة 
املدنية, وال�صرتاك يف العديد من اللجان الدائمة واملوؤقتة ذات العالقة بالبدلت واملكافاآت يف اخلدمة املدنية حيث بلغت )40( جلنة دائمة وموؤقتة, والقيام بـ )20( 

زيارة ميدانية لبع�س الأجهزة احلكومية التي تتطلبها الدرا�صات التي تعدها الوزارة.
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-  ح�صب نوعية الدرا�صة .      

املجموعاجلن�سنوعية الدرا�ضة
ن�ضاءرجال 

624237229964علمية
17913616124074نظرية
24155988334038املجموع

      

 -  ح�صب مناطق اململكة .

املجموعاجلن�ساملنطقة
ن�صاءرجال

10319200512324الريا�س
194616693615مكة املكرمة

39147534667املدينة املنورة
25076713178الق�صيم

88214162298املنطقة ال�صرقية
191711803097ع�صري
113321434تبوك
199252451حائل

202283485احلدود ال�صمالية
236404640جازان
9523341286جنران
196259455الباحة
7723361108اجلوف
24155988334038املجموع

ثانيًا : شغل الوظيفة
اأ- توظيف ال�صعوديني :-

اإمداد  جمال  يف  املدنية  اخلدمة  وزارة  به  تقوم  الذي  للدور  ا�صتمرارًا 
مت  فقد  املوؤهلة  الوطنية  الكفاءات  من  اإليه  حتتاج  مبا  احلكومية  الأجهزة 
من   )34.038( جمموعه  ما  توظيف  1433/1432هـ  املايل  العام  خالل 

الرجال والن�صاء ال�صعوديني موزعني وفقًا للتف�صيل التايل :-
-  ح�صب الدرجة العلمية .

املجموعاجلن�سالدرجة العلمية
ن�ضاءرجال

564313877درا�ضات عليا
22954759430548بكالوريو�س
40119762377دون جامعية

2360236امل�ضابقات
24155988334038املجموع

-  ح�صب نوعية الوظائف.

املجموعاجلن�سنوعية الوظائف
ن�ضاءرجال

19531700126532تعليمية
462428827506غري تعليمية

24155988334038املجموع
 امل�صدر : الإدارة العامة للتوظيف .
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ب- وقوعات املوظفني وامل�صتخدمني ال�صعوديني.

حر�صًا من وزارة اخلدمة املدنية على اإيجاد �صجل متكامل عن العاملني 
يف اخلدمة املدنية من موظفني وم�صتخدمني وغريهم ومتابعة كل ما يطراأ 
على حياتهم الوظيفية من )تعيني- ترك خدمة – نقل – ترقية – متديد 
خدمة( ور�صدها باحلا�صـب الآلـي فقـد مت خـالل العام املـالـي 1433/1432هـ 

ت�صجيل الوقوعات التالية:-

ترك تعينيالفئة
متديد نقلاخلدمة

خدمة

) ∗ (
املوظفون

2806777616513445رجال
127435001120081ن�صاء

40810127627713526املجموع

امل�ضتخدمون

30172093326118رجال 
190297132ن�صاء

32072390339120املجموع

الإجمايل

3108498546839563رجال
129335298121383ن�صاء

44017151528052646املجموع
امل�صدر :- اإدارة الت�صجيل .

) ∗ ( ت�صمل ال�صالمل الوظيفية التالية ) موظفون عام, ال�صحية, التعليمية, اع�صاء 
هيئة التدري�س واملحا�صرين واملعيدين, الق�صاة, اع�صاء هيئة التحقيق والدعاء العام(. 

املوظفون املرقون اإىل املراتب ) م13- م2(
خـالل العام املالـي1432/ 1433هـ

املجموعن�ضاءرجالاملراتب
3622364م13 
7857792م12
1313271340م11
1739681807م 10
28501182968م9
44692294698م8
61623206482م7
55775056082م6
45203294849م5
24001152515م4
1451531504م3
1216127م2

31749177933528املجموع
امل�صدر : اإدارة الت�صجيل 
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ج- غري ال�صعوديني.
الوظائف  �صغل  املدنية على  وزارة اخلدمة  فيه  الذي حتر�س  الوقت  يف 
يف الأجهزة احلكومية باملواطنني املوؤهلني وما تقوم به من زيارات م�صتمرة 
للجهات احلكومية للوقوف على اأو�صاع املتعاقدين غري ال�صعوديني وحتديث 
املعلومات عنهم ومطابقة تلك املعلومات مبا هو متوفر لدى الوزارة, وبحث 
لتغطية  اهتمامها  تويل  فاإنها   , حملهم  ال�صعوديني  اإحالل  اإمكانية  مدى 
احتياجات الأجهزة احلكومية من بع�س التخ�ص�صات بغري ال�صعوديني بعد 
التاأكد من عدم وجود من ي�صغلها من املواطنني وهي غالبًا يف جمالت التعليم 
وال�صحة والتخ�ص�صات الأخرى كاحلا�صب الآيل واجلدول الإح�صائي التايل 
يو�صح عدد من مت التعاقد معهم وفقًا ملتطلبات العمل بالأجهزة احلكومية 
يف ظل عدم توفر املواطن ليحل حملهم ,اإ�صافة اإىل من مت اإنهاء عقودهم 
1419/4/4هـ  وتاريخ   )74( رقم  املوقر  الوزراء  جمل�س  قرار  على  بناًء 
املتخذ ب�صاأن تنظيم اأو�صاع املتعاقدين غري ال�صعوديني العاملني يف الأجهزة 
احلكومية ممن اأم�صوا اأكرث من ع�صر �صنوات , اأو تركوا اخلدمة بناًء على 

طلبهم.
               

املتعاقد معهم واملنتهية عقودهم من غري ال�صعوديني
خــالل العام املـالـي 1433/1432هـ

البيان
املنتهية عقودهماملتعاقد معهم

املجموعن�ضاءرجالاملجموعن�ضاءرجال

الوظائف العامة             
1211394599) مراتب (

2362920018218الوظائف التعليمية

212028254945156128224383الوظائف ال�ضحية
وظائف اع�ضاء 
هيئة التدري�س 
واملحا�ضرين 

واملعيدين
9394391378595246841

�ضلم هيئة التدريب 
1762338139يف الكليات التقنية

202909وظائف امل�ضتخدمني

311332776390249730925589املجموع
امل�صدر :- اإدارة الت�صجيل .
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د- تثبيت املتعاقد معهم من ال�صعوديني ) رجال ون�صاء ( وفق الوظائف املوؤقتة بالإ�صافة اىل املعينني على لئحتي بند الأجور وامل�صتخدمني.
مت مبوجب الأمر ال�صامي الكرمي رقم )1895/م ب( وتاريخ 1432/3/23هـ القا�صي بتثبيت العاملني والعامالت يف الأجهزة احلكومية على البنود التي ت�صرف 
التي ت�صملها  اأعماًل ل تتفق مع طبيعة الأعمال  اأو خارجها ولئحتي امل�صتخدمني وبند الأجور ممن يحملون موؤهالت علمية ويزاولون  رواتبها من داخل امليزانية 
م�صميات الوظائف املن�صو�س عليها يف تلك الالئحتني, والأمر امللكي رقم )اأ/91( وتاريخ 1432/5/18هـ القا�صي ب�صمول العاملني على برنامج حمو الأمية امل�صائي 
وكذا املتعاقد معهم كمعلمات بديالت بالتثبيت القا�صي به الأمر ال�صامي الكرمي امل�صار اإليه اآنفًا , ت�صكيل جلنة من هذه الوزارة ووزارة املالية لو�صع �صوابط واآلية 
تنفيذ الأمرين الكرميني , وانتهت اللجنة اإىل اإعداد حم�صر بني الوزارتني , �صدر مبوجبه خطاب معايل الوزير التعميمي للجهات احلكومية برقم )495( وتاريخ 
1432/4/28هـ , كما مت ت�صكيل جلنة التثبيت من م�صوؤولني وخمت�صني من هذه الوزارة ووزارة املالية , وقد ا�صتقبلت العديد من املخاطبات الر�صمية بهذا ال�صاأن 
وكذا الت�صالت الهاتفية واملراجعات ال�صخ�صية �صواًء من ممثلي اجلهات احلكومية اأو من املراد تثبيتهم . وقد بلغ عدد طلبات التثبيت الواردة للجنة من اجلهات 
احلكومية خالل الفرتة من  1432/4/28هـ اإىل 1433/2/5هـ )208.050( طلبًا, ومتت التو�صية بتثبيت )196.436( طلبًا  ومت العتذار عن تثبيت )11.614( 

طلبًا كما هو مو�صح باجلدول .

املجموعغري املوافق عليهماملوافق عليهمطلبات التثبيت

19643611614208050العدد
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ثـالثـًا  :  المراجعة والتدقيق

تقوم وزارة اخلدمة املدنية مبتابعة ح�صن تطبيق اأنظمة ولوائح وتعليمات 
اخلدمة املدنية , والتاأكد من اأن القرارات ال�صادرة من الأجهزة احلكومية 

تتم�صى مع هذه الأنظمة والقرارات املتعلقة بها , وقد قامت خالل العام 
املايل 1433/1432هـ بعدد من الزيارات امليدانية وذلك ملتابعة مبا�صرة 

من مت ترقيتهم وتعيينهم, ومراجعة وتدقيق )301.615( قرارًا وظيفيًا مت 
ت�صجيلها يف احلا�صب الآيل بالوزارة وفقًا للتف�صيل التايل :- 

 
العددالقراراتالعددالقرارات 

7560ترك خدمة11435تعيني
4597درجة ا�صافية29171ترقية
10877اإجازات6565نقل

4598انهاء عقود18751تعاقدات
11052رفع وظيفة9463عقوبات تاأديبية
150778ت�صنيف712تكليف واإعارة
8411جتديد عقود5865�ضلخ وظيفة

656متديد خدمة14210موؤهالت علمية
119طي قيد216جزاءات

6419ت�صوية و�صع160تعديل م�ضمى
301615املجموع

 امل�صدر : اإدارة الت�صجيل .

كما تقوم وزارة اخلدمة املدنية باإبداء الراأي والإجابة على ا�صتف�صارات 
الأجهـزة احلكوميـة حـول امل�صائـل املتعلقـة باخلدمـة املدنيـة حيث مت خالل 
العام املايل 1433/1432هـ  القيام بالإجابة على )7.468 ( ا�صتف�صـارًا يف 

املجالت التالية:-
العددنوع ال�ضتف�ضارالعددنوع ال�ضتف�ضار

مراجعة حالت متديد 1195اجازات
174لع�صاء هيئة التدري�س

158تعديل ميالد439انهاء خدمة
4390نقل184تكليف واإعارة

205مراجعة موؤهالت علمية233عقوبات
490اأخرى

7468املجموع
امل�صدر: الإدارة العـامة للمراجعة و الإدارة العامة للتوظيف.

- الت�صجيل وحفظ الوثائق:
ويف جمال ت�صجيل وحفظ القرارات والوثائق املتعلقة بالوظائف ومن�صوبي 

الدولة فقد قامت الوزارة  خالل العام املايل 1433/1432هـ مبا يلي : 
)كالإحداث  الوظائف  لوقوعات  قرارًا   )263.331  ( ت�صجيل   -1

والتحوير وال�صلخ والتعديل( 
2-  ت�صجيل ) 385.681( قرارًا لوقوعات من�صوبي الدولة ) كالتعيني 

والرتقية والنقل  واإنهاء اخلدمة والتكليف والإعارة .. (.
3-  جتهيز واإدخال )15.152( وثيقة ممن اأنهيت خدماتهم واأحيلت 

معامالتهم اإىل املوؤ�ص�صـة العامة للتقاعـد.
يف  وتخزينها  املوظفني  ملفات  يف  وثيقة   )733.046 ت�صوير)    -4

النظـام الآيل للوثائـق.
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رابعـًا : األنشطة التطويرية 

تقوم وزارة اخلدمة املدنية, ب�صفة م�صتمرة مبمار�صة اأن�صطة تطويرية خمتلفة يف جمالت اخلدمة املدنية كاإجراء الدرا�صات  يف جمال تطوير الأنظمة ولوائح 
اخلدمة املدنية , و القوى العاملة وتقومي الأداء الوظيفي وت�صنيف الوظائف والأجور والرواتب اإىل جانب امل�صاركة يف اللجان الفنية املتخ�ص�صة ذات العالقة بعمل 
الوزارة وكذلك اإعداد الأدلة واملطويات وتنفيذ اللقاءات والندوات والتن�صيق فيما يتعلق باأن�صطة اخلدمة املدنية يف جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية , وكذلك مع 
املنظمات والهيئات الدولية فيما يتعلق بالتفاقيات التي ت�صتمل على اأن�صطة ذات عالقة باخلدمة املدنية, وقد مت خالل العام املايل )1433/1432هـ( تنفيذ عدد 

من الأن�صطة ميكن اإي�صاحها وفقًا ملا يلي :
اأ ـ الــدرا�صـات:

قامت الوزارة باإجراء عدد من الدرا�صات و�صل عددها خالل العام املايل 1433/1432هـ )50( درا�صة منها :
درا�صة طلب بع�س اجلامعات افتتاح اأق�صام جديدة واإبداء راأي الوزارة حول مدى حاجة �صوق العمل لها .. 1
درا�صة التقارير ال�صنوية لإجنازات اجلامعات املدرجة �صمن اأعمال اجتماعات جمل�س التعليم العايل ) فيما يخ�س عمل الوزارة ( .. 2
درا�صة مناذج تقومي الأداء الوظيفي ل�صاغلي وظائف ) الطب البيطري , الأعمال الزراعية , املراعي , الغابات , الرثوة احليوانية وال�صمكية ( .. 3
طلب وزارة ال�صحة ال�صتفادة من ذوي التخ�ص�صات الطبية النادرة من ال�صعوديني داخل نف�س القطاع اأو يف القطاعات ال�صحية الأخرى بنظام العمل . 4

اجلزئي .
ا�صتكمال مناذج متابعة تنفيذ ال�صنة الأوىل )1432/1431هـ ( من خطة التنمية التا�صعة )1431- 1435هـ (  اخلا�صة بالوزارة ومراجعة البيانات.. 5
درا�صة اإعداد دليل اإجراءات اختبار املوظف املتميز والإدارة املتميزة يف الوزارة .. 6
وتاريخ . 7 )27840/ب(   رقم  الوزراء  جمل�س  رئا�صة  ديوان  بربقية  املعمم  1432/7/4هـ  وتاريخ   )201( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  ت�صمنه  ما  درا�صة 

1432/7/12هـ حول التاأكيد على عدد من املو�صوعات الداعمة لتطوير الأداء يف الأجهزة احلكومية .
 درا�صة مقرتح اإحداث ) اإدارة للجودة ( يف الوزارة  .. 8
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ب ـ جلان وفرق عمل:
�صاركت الوزارة خالل هذه الفرتة يف عدد من الجتماعات واللجان وفرق العمل ذات العالقة باخت�صا�صها مبا يزيد على )49( جلنة وفريق عمل من بينها :

جلان وفرق العمل امل�صكلة يف اللجنة الفرعية للجنة العليا للتنظيم الإداري  .. 1
جلنة درا�صة م�صروع لئحة العمل يف جمالت العلوم والتقنية والإبتكار ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية .. 2
جلنة درا�صة اإعادة ت�صكيل جمل�س اخلدمات ال�صحية يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء . . 3
جلنة درا�صة م�صروع اإن�صاء كلية الأمري / في�صل بن فهد للعلوم الريا�صية , وكلية للدرا�صات العليا للطب الريا�صي بوزارة التعليم العايل  .. 4
جلنة مراجعة اأحكام و�صوابط و�صروط منح الإجازة الإ�صتثنائية واإجازة الأمومة .. 5
جلنة درا�صة ا�صتف�صارات بع�س اجلهات ال�صحية عن املدة النظامية التي ميكن تاأجيل اأيام الراحة عن العمل التي تعطى للمناوب وفقًا للفقرة )ب( . 6

من املادة ) ال�صابعة ( من لئحة الوظائف ال�صحية.   
جلنة اإعداد �صالمل رواتب موظفي اخلدمة املدنية يف �صوء الأمر ال�صامي الكرمي رقم ) اأ /23( وتاريخ 1432/3/20هـ القا�صي باإ�صافة بدل غالء  . 7

املعي�صة اإىل �صالمل الرواتب , وكذا الأمر ال�صامي الكرمي رقم ) اأ / 62( وتاريخ 1432/4/13هـ القا�صي باأن يكون احلد الأدنى للرواتب)3000(ريال
جلنة حتديد كيفية احت�صاب مكافاأة العمل الإ�صايف وبدل النقل والنتداب للمعينني يف لوائح اخلدمة املدنية مبا يتفق مع لئحة احلقوق واملزايا املالية . 8

ال�صادرة بالأمر ال�صامي الكرمي رقم )اأ/28( وتاريخ 1432/3/20هـ .
جلنة وظائف مبا�صرة الأموال العامة امل�صكلة مبوجب الفقرة )4( من املادة الأوىل من تعليمات تطبيق اأحكام نظام مبا�صرة الأموال العامة .. 9

جلنة اقرتاح �صوابط ومعايري منح بدلت اأع�صاء هيئة التدري�س يف اجلامعات )التخ�ص�صات النادرة , اجلامعات النا�صئة , التميز (  .. 10
م�صاركة الوزارة يف ا�صتعرا�س خطة عمل املنظمة العربية للتنمية الإدارية لعام ) 2012م( .. 11
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جـ ـ ندوات ولقاءات وزيارات:
�صاركت الوزارة يف عدد من الندوات واللقاءات منها :

موؤمتر ) التدريب ال�صحي الواقع وامل�صتقبل ( .. 1
م�صاركة الوزارة يف الندوة التي ينفذها معهد الإدارة العامة بعنوان ) الف�صاد الإداري (.. 2
امل�صاركة يف معر�س التوظيف الأول الذي عقد خالل الفرتة من 3-6 رجب 1432هـ مبركز امللك فهد الثقايف بالريا�س .. 3
م�صاركة الوزارة يف اللقاء ال�صاد�س ع�صر للم�صوؤولني التنفيذيني يف اخلدمة املدنية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بدولة الإمارات العربية . 4

املتحدة خالل الفرتة من 19-2011/01/20م .
م�صاركة الوزارة يف ندوة ) املنظور ال�صرتاتيجي لإدارة املوارد الب�صرية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ( بدولة قطر .. 5

د ـ الأدلة والإ�صدارات:
مراجعة وحتديث الدليل ال�صامل لأنظمة ولوائح وتعليمات اخلدمة املدنية ومناذج واإجراءات تنفيذها يف اجلهات احلكومية .. 1
دليل تهيئة املوظف اجلديد للعمل بوزارة اخلدمة املدنية .. 2

هـ ـ الربامج:
ت�صغيل الربنامج احلا�صوبي اخلا�س بت�صجيل و ر�صد ومتابعة �صري الدرا�صات واإدخال ورقات العمل والإ�صدارات ذات العالقة باخلدمة املدنية.
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وـ التعاون الإقليمي والدويل:
التعاون لدول اخلليج العربية والجتماع التح�صريي . 1 العا�صر لأ�صحاب املعايل وزراء وروؤ�صاء الأجهزة املركزية للخدمة املدنية بدول جمل�س  الجتماع 

ال�صابع ع�صر لأ�صحاب ال�صعادة وكالء روؤ�صاء الأجهزة املركزية بدول املجل�س .
تعميم )75( منحة تدريبية تلقتها الوزارة من خارج اململكة وقد مت ا�صتكمال كافة ما يتعلق بعر�س تلك املعامالت على جلنة تدريب وابتعاث موظفي . 2

اخلدمة املدنية وتبليغ اجلهات احلكومية مبا مت حيالها .
فتح باب الرت�صيح ل�صغل وظيفة املدير العام امل�صاعد للمنظمة العربية للتنمية الإدارية .. 3
رغبة املديرية العامة للوظيفة العمومية باجلزائر يف تطوير عالقات تعاون وتبادل اخلربات مع نظريتها اململكة .. 4
ا�صت�صافة اململكة للدورة الثالثة للقمة العربية التنموية القت�صادية والجتماعية مبدينة الريا�س عام 2013م .. 5
اللقاء الدوري ال�صابع ع�صر للم�صوؤولني التنفيذيني يف اخلدمة املدنية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .. 6

زـ التقارير والإح�صائيات:
وفق  الأخرى  الإح�صائيات  اإعداد  اإىل  بالإ�صافة   ) الوزارة  اإجنازات  وتقرير  بالأرقام  املدنية  اخلدمة   ( منها  والإح�صائيات  التقارير  من  عدد  ا�صتخراج  مت 

متطلبات اإدارات الوزارة واجلهات احلكومية وحاجة الباحثني وطلبة العلم .
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خامسـًا : التدريب واالبتعاث

التي مقرها وزارة اخلدمة  تتويل جلنة تدريب وابتعاث موظفي اخلدمة املدنية) 
ومهارات  قدرات  لتطوير  الكفيلة  ال�صبل  درا�صة  بها  املناطة  للمهام  وفقًا   ) املدنية 
العاملني يف اخلدمة املدنية والرتقاء باأدائهم اإىل الأف�صل ور�صم ال�صيا�صات التي تكفل 
وقد  واخلارج.  الداخل  يف  املدنية  اخلدمة  ملوظفي  والإبتعاث  التدريب  فاعلية  حتقيق 

قـامـت اللجنـة خـالل العـام املـالــي 1433/1432هـ مبا يلـي:-
اعتماد العديد من  الربامج التدريبية يف جمالت خمتلفة تنفذ يف مراكز . 1

تدريبية داخلية اأو تقوم اجلهات احلكومية بتنفيذها.
وابتعاث . 2 اململكة  داخل  للدرا�صة  موظفًا   )  1.600 اإيفاد)  على  املوافقة 

وتدريب )1.440(موظفًا خارج اململكة, وفقًا للتف�صيل املو�صح باجلدول.

املجال
املبتعثون 
للدرا�ضة 

خارج اململكة
املتدربون 

خارج اململكة
املوفدون 
للدرا�ضة 
بالداخل

املجموع

396765831055طب و�ضحة

6639230488اإدارية ومالية

328017129حا�ضب اآيل
قانونية 

2272352وتخ�ض�ضية

210884905علوم تربوية
علوم 

205328هند�ضية
علوم 

1002838اإجتماعية

1631175علوم زراعية
علوم طبيعية 

77216وبيئية

471277فنية ومهنية

11562159لغات
علوم دينية 

201416وثقافية

1012اإح�ضاء

58385716003040املجموع
 امل�صدر: المانة العامة للجنة تدريب وابتعاث موظفي اخلدمة املدنية .
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سادسـًا : المجاالت القانونية

تقوم وزارة اخلدمة املدنية باإجراء العديد من الدرا�صات واإبداء الراأي حول بع�س م�صاريع الأنظمة واللوائح املقرتحة ومتابعة الدعاوي املقامة اأمام ديوان املظامل 
املتعلقة ب�صوؤون اخلدمة املدنية واإبداء وجهة النظر النظامية حيالها ح�صب قواعد املرافعات والإجراءات اأمام ديوان املظامل اأو ال�صرتاك يف املرافعة يف بع�س هذه 

الدعاوي . كما تقوم الوزارة بال�صرتاك يف بع�س اللجان امل�صكلة يف بع�س اجلهات احلكومية اأو هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.
وقد �صاهمت الوزارة خالل العـام املـالـي 1433/1432هـ يف درا�صة عدد من املوا�صيع املحالة لها من خمتلف اجلهات احلكومية من اأهمها ما يلي:-

1- م�صاريع الأنظمة واللوائح.
القيام بدرا�صة عدد من الأنظمة واللوائح الواردة للوزارة من الأمانة العامة ملجل�س الوزراء اأو الواردة من الأمانة العامة ملجل�س اخلدمة املدنية اأو ما مت اإعداده 
من الوزارة حيث مت التخاطب ب�صاأنها مع هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء والأمانة العامة ملجل�س اخلدمة املدنية بعد اأن مت و�صع بع�س الآراء واإبداء املالحظات عليها 

وقد بلغ عددها خالل هذه الفرتة )16( نظامَا ولئحة.
2- الدرا�صات.

بناًء على توجيه امل�صوؤولني بالوزارة وكذلك الإدارات املخت�صة مت القيام بدرا�صة عدد من املوا�صيع وال�صتف�صارات املتعلقة ب�صوؤون اخلدمة املدنية التي وردت 
للوزارة من اجلهات احلكومية لالإفادة براأي الوزارة فيها, حيث بلغ جمموعها خالل هذه الفرتة )133( معاملة .

3- اللجان وفرق العمل.
امل�صاهمة يف الدرا�صة والبحث يف جمموعة من اللجان وفرق العمل داخل الوزارة وخارجها بال�صرتاك مع بع�س الأجهزة احلكومية حول عدة موا�صيع متعلقة 

ب�صوؤون اخلدمة املدنية اأو الأنظمة واللوائح املتعلقة بها حيث بلغ عدد امل�صاركات خالل هذه الفرتة )7( جلنة وفريق عمل.
4 – ق�صايا املوظفني.

 قامت الوزارة عن طريـق ال�صوؤون القانونية باإبـداء وجهة نظرهـا النظامية يف بع�س الق�صايا املرفوعة من بع�س موظفي الدولـة اأمام ديوان املظالـم �صد اجلهات 
احلكومية التي يعملون بها اأو �صد الوزارة واأغلبها مثار حول بع�س التطبيقات العملية لأنظمة اخلدمة املدنية ناجت اغلبها عن عدم اإملام  بع�س املوظفني املدعني بهذه 
الأنظمة واللوائح حيث بلغ عددها خالل هذه الفرتة )1527 ( ق�صية وقد متت درا�صة هذه الق�صايا واإي�صاح وجهة نظر الوزارة حيالها ,اإ�صافة اإىل م�صاعدة اجلهة 

املخت�صة التي تنظر يف هذه الدعاوي يف حتديد اجلوانب والقواعد النظامية التي حتكم املو�صوعات املتظلم منها.
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5 – اإدخال الأنظمة واللوائح يف احلا�صب الآيل.
مت متابعة ما ي�صدر من اأنظمة اأو لوائح اأو قرارات اأو اأوامر �صامية فيما يتعلق باخلدمة املدنية حيث تتوىل اإدخال هذه اللوائح اأو الأنظمة اأو القرارات وما ي�صدر 
من تعديالت على هذه الأنظمة اأو اللوائح ب�صبكة احلا�صب الآيل مبوقع الوزارة بالإنرتنت وال�صبكة املحلية, من اأجل توثيقها ومتكني الباحثني واملخت�صني يف �صوؤون 
اخلدمة املدنية من متابعتها ب�صكل حمدث وذلك ح�صب اآخر التعديالت التي ح�صلت عليها مما �صاهم يف تي�صري العمل وتقليل الوقت واجلهد للعاملني يف �صوؤون 

اخلدمة املدنية يف الوزارة و�صائر الأجهزة احلكومية حيث ا�صبحت اأغلب لوائح اخلدمة املدنية وانظمتها متوفرة وحمدثة على ال�صبكة .
6- التعاميم والن�صرات.

مت خالل فرتة التقرير مراجعة الربوفات املعدة للطباعة ب�صاأن :
 لئحة احلقوق واملزايا املالية .

 عدد من لوائح اخلدمة املدنية التي مت اإعدادها للطباعة والتوزيع مع اإدخال ما ح�صل عليها من تعديالت.
 مت مراجعة بع�س التعاميم التي اأ�صدرتها الوزارة خالل هذه الفرتة .
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سابعـًا : الحاسب اآللي وتقنية المعلومات 

نظرًا لأهمية احلا�صب الآيل يف اأعمال الوزارة ومهامها خا�صة ما يتعلق منها بالوظيفة العامة وما ي�صتجد عليها من اإحداث و تعديل وحتوير, وكذا موظفي الدولة 
وما يطراأ عليهم من تعيني وترقية ونقل واإنهاء خدمة وتكليف واإعارة ...,  فقد اأولته وزارة اخلدمة املدنية اأهمية خا�صة مبتابعة املتغريات العاملية امل�صتجدة  يف هذا 
املجال والتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة كربنامج التعامالت اللكرتونية بوزارة الت�صالت وتقنية املعلومات لتنفيذ التوجيهات ال�صامية ال�صادرة بخ�صو�س تفعيل 

التعامالت اللكرتونية لكافة اأعمال الوزارة. ومن اأبرز ما قامت به الوزارة يف هذا املجال خالل العام املايل 1433/1432هـ ما يلي: 
اأ: الأنظمة واخلدمات اللكرتونية :

تطويــــــــــر وحت�صـــــني بوابــــة الـــوزارة على �صبكـــة النرتنــت حيث مت حت�صـــني ت�صاميـــم املوقــع الإلكرتونـــي احلالـــي واإعــادة تطويـــره با�صتخــدام نظـــام . 1
)MS SharePoint 2010( ونقل حمتوى وبيانات املوقع احلايل اإىل املوقع اجلديد و ن�صره ومت تدريب مدير املوقع على الإجراءات الفنية وت�صغيل 
البوابة الإلكرتونية على اأجهزة خوادم جديدة ذات موا�صفات حديثة وعالية لكي تدعم الطلب املتزايد خلدمات الوزارة مبا يتعلق بالتوظيف واجلهات 

احلكومية الأخرى.
تطوير نظام التوظيف امل�صمى “جدارة” وذلك باأمتتة بع�س اجزاء النظام التالية: نظام التقدمي, نظام الدعم وامل�صاندة  ل�صتقبال �صكاوى وا�صتف�صارات . 2

املتقدمني والرد عليها  ونظام التقارير والح�صائيات  وجاري العمل حاليًا على ا�صتكمال باقي اأجزاء النظام.  
تعديل وتنفيذ )287( طلب تطوير على النظام الآيل للتدريب والبتعاث و )49( طلب دعم فني هاتفي.. 3
النتهاء من �صوابط واآلية ا�صتخدام التعامالت الإلكرتونية احلكومية للخدمات املتاحة بالبوابة الإلكرتونية للوزارة مع معظم اجلهات احلكومية املعنية . 4

من خالل توقيع حما�صر بذلك.
ت�صميم و اإخراج الن�صخة الإلكرتونية من الدليل ال�صامل لأنظمة و لوائح  وتعليمات اخلدمة املدنية ومت اإتاحة الدليل ب�صكل اإلكرتوين ليمكن حتميله من . 5

اأو التعديل على  اأي معلومات من الدليل وتوفري نظام للتحكم يخدم امل�صتفيد لإ�صافة حمتويات جديدة  موقع الوزارة وتوفري حمرك بحث ل�صرتجاع 
الدليل.

تطوير نظام اآيل ل�صري عمل طلبات تعيني موظفي البنود على وظائف ر�صمية )نظام التثبيت( وقد مت ا�صتقبال اأكرث من )208.050( طلبًا حتى الآن.. 6
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ب : اأجهزة واأنظمة البنية التحتية:-
متابعة اأداء اخلوادم الرئي�صية واأداء ال�صبكة واأخذ الن�صخ الحتياطية على مدار ال�صاعة.. 1
ا�صتقبال وتنفيذ عدد من الطلبات اخلا�صة ب�صالحية الدخول على النرتنت وخدمة الربيد الإلكرتوين وخدمة اإحداث اأرقام ت�صغيل جديدة.. 2
الذاكرة . 3 وتطوير  املحلية  ال�صبكة  وتطوير  الإلكرتوين  الربيد  الإلكرتونية وخدمة  البوابة  لتطوير  امللفات ذات موا�صفات حديثة  تاأمني عدد من خوادم 

الداخلية لعدد اآخر من اأجهزة خوادم امللفات لتح�صني اأداء الأنظمة.
توقيع عقد مع �صركة اأمنية لنقل الن�صخ الحتياطية لبيانات الوزارة خارج مبنى الوزارة ب�صكل يومي لفرع الوزارة مبنطقة الريا�س وب�صكل اأ�صبوعي لفرع . 4

الوزارة باملنطقة ال�صرقية وذلك ح�صب توجيه معايل الوزير.
5 .. )  Symantec Mail Security ( جتديد رخ�س مكافح الفريو�صات اخلا�س باأجهزة اخلوادم ورخ�س جهاز حماية الربيد الإلكرتوين
6 ..)IPS( تاأمني وتركيب جهاز حماية ال�صبكة من الخرتاق
7 ..) Windows Server 2008 (  اإىل نظام )Windows Server 2003( ترقية نظام الت�صغيل اخلا�س باملجال الرئي�صي لل�صبكة من نظام
 ترقية نظام الربيد الإلكرتوين من ) Exchange 2003 ( على خادم واحد اإىل ) Exchange 2008 (  على خادمني.. 8
9 . )YESSER( خلدمات التعامالت الإلكرتونية ي�صر )GSN2( اإىل ال�صبكة احلكومية الآمنة املحدثة  )GSN1(التحويل من ال�صبكة احلكومية الآمنة

ذات ال�صرعات العالية يف نقل البيانات.
10 ..)eservices.mcs.gov.sa( وهو )Balancer Load(  اإ�صافة موقع جديد خا�س باخلدمات الإلكرتونية للوزارة على
نقل ال�صبكة الوا�صعة اخلا�صة ب�صبكة الوزارة من �صبكة الت�صالت ال�صعودية التي كانت تعمل بالأ�صالك النحا�صية اإىل �صبكة موبايلي التي تعمل بتقنية . 11

الألياف الب�صرية كدائرة رئي�صية عالية ال�صرعة ودوائر تعمل بتقنية الت�صالت الال�صلكية كدائرة احتياطيه.
حتديث اأجهزة ال�صبكة الوا�صعة يف املركز الرئي�صي والفروع وتركيب نظام  )Cisco Works( ملراقبة اأداء �صبكة الوزارة  وخطوط النرتنت.. 12
تركيب نظام فانتج )VENTEG( ملراقبة منظومة تقنية املعلومات وت�صمل ال�صبكة واأجهزة اخلوادم وقواعد البيانات واخلدمات الإلكرتونية )نظام . 13

التثبيت - جدارة( وموقع الوزارة على ال�صبكة العنكبوتية.  
امل�صاركة مع اإدارة اخلدمات يف درا�صة العرو�س الفنية املقدمة للوزارة لتاأمني وتركيب نظام الهاتف الرقمي يف مبنى الوزارة الرئي�صي والفروع واملكاتب. . 14
جتهيز مركز بيانات الوزارة الحتياطي بفرع الوزارة مبنطقة مكة املكرمة �صمن م�صروع حتديث اأجهزة خوادم قواعد بيانات اأوراكل واأجهزة التخزين . 15

املركزية حيث مت نقل اخلوادم ووحدات التخزين القدمية من املركز الرئي�صي اإىل مركز البيانات الحتياطي والعمل جاري للت�صغيل النهائي.
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جتديد اتفاقية كبار العمالء مع �صركة مايكرو�صوفت. . 16
الربط مع “ي�صر” يف خدمة �صجل املواطنني وعر�س بيانات موظفي القطاع العام يف اململكة من قاعدة بيانات وزارة اخلدمة املدنية حيث مت اختبار . 17

عملية الربط اخلا�صة باإطالق خدمة املزود.
ربط ملحق التوظيف ال�صعودي بالقاهرة بال�صبكة املحلية مببنى الوزارة الرئي�صي. . 18
جتديد رخ�س جهاز نظام الربوك�صي ورخ�س نظام �صيرتك�س.. 19
حتديث خوادم امللقمات اخلارجية )DNS( اإىل خوادم اأحدث ذات كفاءة عالية. . 20

ج : الدعم الفني:-
تركيب عدد )213( جهاز حا�صب اآيل لتغطية احتياج بع�س اإدارات الوزارة وفروعها.. 1
تامني وتركيب عدد )43( طابعة ليزرية لتغطية احتياج بع�س اإدارات الوزارة.. 2
تاأمني وتركيب وت�صغيل عدد )44( ما�صحًا �صوئيًا لدعم ت�صوير واأر�صفة وثائق موظفي الدولة يف مبنى الوزارة الرئي�صي والإدارة العامة للتوظيف الن�صوي. . 3
ا�صتقبال وتنفيذ اأكرث من )2.495( بالغًا يتعلق بالأجهزة وال�صبكة يف اإدارات الوزارة والفروع ومكاتب اخلدمة املدنية والأمانة العامة ملجل�س اخلدمة . 4

املدنية وذلك عن طريق نظام �صري العمل وهاتف اخلدمة وامل�صاندة.
ا�صتقبال وتنفيذ اأكرث من )290( طلبًا خا�صًا بالتقارير والإح�صائيات.  . 5
ح�صر احتياج الوزارة والفروع من اأجهزة احلا�صبات الآلية, والطابعات واملا�صحات ال�صوئية وامل�صتلزمات اخلا�صة بالت�صغيل. . 6
نقل وجتهيز وت�صغيل اأجهزة احلا�صب الآيل اخلا�صة بلجنة التثبيت يف مقرها اجلديد. )ومت دعم اللجنة بعدد )2( ما�صحات �صوئية وعدد )4( طابعات . 7

ليزرية(
بيانات املتقدمات على . 8 اآيل لغر�س مطابقة  واأجهزة حا�صب  الن�صوي ب�صبكة عمل حملية  للتوظيف  العامة  الإدارة  ا�صتقبال املتقدمات يف  جتهيز �صالة 

الوظائف التعليمية.
جتهيز وت�صغيل اأجهزة احلا�صب الآيل اخلا�صة بلجنة التعيني يف مبنى الوزارة الرئي�صي.. 9

تزويد ملحق التوظيف ال�صعودي بالقاهرة بعدد )10( اأجهزة حا�صب اآيل وعدد )2( ما�صحات �صوئية.. 10
تاأمني جهاز نا�صخ اأقرا�س مدجمة مع الأقرا�س اخلا�صة لإدارة الإعالم والن�صر.. 11
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د : الدرا�صات ال�صت�صارية والتدريب والن�صاطات املختلفة: 
وتعمل . 1 للمبنى(  الإن�صائية  تنفيذ املخططات  لها  املنفذة )املوكل  ال�صركة  قبل  املعلومات من  تقنية  النهائية ملبنى  الإن�صائية  بالت�صاميم  الوزارة  تزويد 

ال�صوؤون الإدارية واملالية حاليًا على ا�صتكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ م�صروع املبنى.
عقد بع�س الدورات املتخ�ص�صة ملوظفي الإدارة العامة لتقنية املعلومات وبع�س موظفي اإدارات الوزارة. حيث مت تدريب )28( موظفًا يف دورة اأ�صا�صيات . 2

اإدارة امل�صاريع, وتدريب )8( موظفني يف دورة اإدارة الت�صغيل )Window( وتدريب  )10( موظفني يف دورة تاأمني جودة الربجميات, وتدريب )4( 
موظفني يف دورة )ASP.NET(, وتدريب )4( موظفني يف دورة ت�صميم التقارير يف بيئة اوراكل. 

امل�صرف على . 3 الفني  والفريق  العربية  لدول اخلليج  التعاون  امل�صتقبلية لدول جمل�س  امل�صاريع  امل�صاركة وح�صور اجتماعات جلنة برجمة  ال�صتمرار يف 
م�صروع تطوير بوابة اخلدمة املدنية ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية على ال�صبكة العاملية )النرتنت(.

تنفيذ متطلبات مرحلة الت�صغيل مل�صروع تاأ�صي�س وت�صغيل مكتب اإدارة امل�صاريع بالوزارة.. 4
النتهاء من تنفيذ م�صروع حتديد التوجه التقني لأنظمة البنية التحتية اخلا�صة بالوزارة.. 5
درا�صة العرو�س الفنية املقدمة للوزارة اخلا�صة مب�صروع ربط مكتب التوظيف ال�صعودي بجمهورية م�صر العربية ب�صبكة الوزارة, وقد مت اإحالتها اىل . 6

ال�صوؤون الإدارية واملالية ومت تر�صية وتعميد �صركة الت�صالت ال�صعودية التي قامت بعملية ربط املكتب بال�صبكة املحلية اخلا�صة بالوزارة وقد مت تكليف 
فريق من املخت�صني يف الإدارة العامة لتقنية املعلومات بت�صغيل مكتب التوظيف ال�صعودي  يف م�صر وقاموا با�صتكمال عملية الربط وت�صغيل اأنظمة الوزارة 

ونظام �صري العمل وخدمات ال�صبكة املحلية يف املكتب.
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ثـامنـًا : التخطيــــــط

قامت الوزارة خـالل العـام املـايل  1433/1432هـ عن طريق اإدارة التخطيط والتن�صيق واملتابعة مبا يلي:
مناق�صة م�صروع درا�صة مهام الفروع واملكاتب »م�صتمر«.. 1
مراجعة )تقرير املفا�صالت الوظيفية (, واإعداد ملخ�س له والعر�س حوله ملعايل الوزير. . 2
ومناق�صة . 3 الوزارة,  ومكاتب  لفروع  امليدانية  للزيارات  املخ�ص�صة  ال�صتمارة  �صمن   ) واملتابعة  التخطيط  )باأعمال  املتعلقة  ال�صتبانة  م�صروع  ت�صميم 

م�صروع ال�صتبانة املتعلقة باأعمال )اخلدمات وال�صئون املالية ( مع املخت�صني يف ال�صئون الإدارية واملالية.
م�صروع درا�صة ح�صر اخلطابات ومناذج العمل الروتينية املتكررة متهيدا لإ�صدارها يف دليل خا�س وحتميلها يف برنامج اآيل وفقًا لتوجيه معايل النائب, . 4

وجاري العمل على تنفيذ خطة الدرا�صة بالتعاون والتن�صيق مع الإدارات املخت�صة .
درا�صة مقرتح اللجنة ال�صت�صارية اإحداث )اإدارة للجودة( يف الوزارة والعر�س حول املو�صوع.. 5
اإعداد تعميم بتوقيع معايل النائب حلث موظفي الوزارة وفروعها للت�صجيل يف )ع�صوية برنامج اجلودة( من خالل موقع )هيئة املوا�صفات واملقايي�س . 6

واجلودة( اللكرتوين.
اأعمال )م�صت�صفى امللك في�صل التخ�ص�صي( و )جمعية الأطفال املعوقني ( و)الهيئة العامة لل�صياحة والآثار ( بحكم ع�صوية معايل . 7 مراجعة جدول 

النائب يف جمال�س تلك الإدارات.
امل�صاركة مع فريق العمل املكلف للقيام باملهام املطلوبة عن الوزارة بعد �صدور الأمر امللكي رقم )121/1( وتاريخ 1432/7/2.. 8
اإعداد دليل اإجراءات املوظف املتميز والإدارة املتميزة , ومت اعتماده من قبل معايل الوزير.. 9

 درا�صة جمع وترتيب الأوامر ال�صامية وقرارات جمل�س الوزراء وجمل�س اخلدمة املدنية والتعاميم والقرارات والتعليمات العامة ا�صتنادًا لتوجيه معايل . 10
النائب , حيث مت ت�صكيل فريق عمل مكون من)اإدارة درا�صات وبرامج القوى العاملة,اإدارة ال�صئون القانونية , اإدارة تقنية املعلومات , اإدارة التخطيط 

والتن�صيق واملتابعة( وقد قام الفريق بزيارة معهد الإدارة العامة للتعرف على الطريقة امل�صتخدمة يف احلفظ والأر�صفة لدى املعهد لال�صتفادة منها.
درا�صة املتطلبات الالزمة لتنفيذ التعميم الربقي من الديوان امللكي رقم )43408( وتاريخ 1432/10/3هـ ب�صاأن تدوين رمز الوزارة على مرا�صالتها . 11

ومطبوعاتها , وقد �صدرت توجيهات معايل الوزير حوله واملبلغة بتعميم معايل النائب رقم )202/90112( وتاريخ 1432/12/4هـ .
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تـاسعـًا : العالقات الوظيفية

اإجناز  ب�صرعة  الهتمام  على  توؤكد  التي  ال�صامية  التوجيهات  مع  مت�صيًا 
التي  الأق�صام  خالل  من  املدنية  اخلدمة  وزارة  تقوم  املواطنني,  معامالت 
التابعة  والفروع  الوزارة  مقر  يف  املراجعني  خلدمة  الغر�س  لهذا  اأحدثت 
لها, با�صتقبال ا�صتف�صارات وتظلمات املواطنني من املوظفني وغري املوظفني 
بالراأي  واإفادتهم  ا�صتف�صاراتهم  على  والرد  الهاتفية  مكاملاتهم  وتلقي 
النظامي وتقدمي الن�صح والإر�صاد لهم وخماطبة جهاتهم ملعاجلة اأو�صاعهم 
وفق الطرق النظامية مع مراعاة اجلوانب الإن�صانية يف بع�س احلالت التي 
وورثة  واملتقاعدين  اخلا�صة  الحتياجات  كذوي  والرعاية  امل�صاعدة  تتطلب 
اجلهات  من  ترد  التي  التوظيف  طلبات  درا�صة  اإىل  بالإ�صافة  املتوفني, 
احلكومية ذات العالقة اأو من املواطنني مبا�صرة للوزارة واإفادتهم بالطرق 
املعمول بها يف عملية التوظيف والأ�صلوب الأمثل لتحقيق رغباتهم يف �صوء 

اأو�صاعهم النظامية. 
وقامت  للوزارة  وردت  التي  والتظلمات  ال�صتف�صارات  عدد  بلغ  وقد 
ا�صتف�صـارًا   )  14.657  ( 1433/1432هـ   املايل  العام  خالل  بدرا�صتها 

وتظلمًا على النحو التايل:-

طلبات البيان
املجموعتظلمات وا�ضتف�ضارات

8633158648توظيف

12930ترقية

81283بدلت

9615مكافاآت 

25126ت�ضنيف

527طي قيد

33740نقل

1180181حت�ضني و�ضع

099تدريب وابتعاث

140542135618اأخرى

10163449414657املجموع
امل�صدر : العالقات الوظيفية
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عاشرًا : اإلعالم والنشر والعالقـات العامة

 تقوم وزارة اخلدمة املدنية ب�صفة دورية باإعداد برامج اإعالمية تهدف اإىل التعريف باأنظمة ولوائح اخلدمة املدنية وما طراأ عليها من تعديل من بينها:
اإ�صدار)12 ( عددًا من جملة اخلدمة املدنية ال�صهرية.. 1
اإعداد وتوزيع )162( خربًا وت�صريحًا اإعالميًا عن اأن�صطة الوزارة.. 2
اإعداد )13( لقاًء وا�صتف�صارًا �صحفيًا.. 3
اإعداد )29( تو�صيحًا �صحفيًا ملا ين�صر بال�صحف املحليـــــــة ويتعلـــق مبجـــال عمل الوزارة.. 4
اإ�صدار )52( عددًا من ن�صرة اأخبار من�صوبي الوزارة.. 5
توزيع )4.567( ن�صخة من املطبوعات النظامية والإعالمية للوزارة على اجلهات امل�صتفيدة  و توزيع )3.146( ن�صخة من الكتيبات واملطويات الإعالمية . 6

للوزارة على اجلهات امل�صتفيدة .
اإعداد )570( ن�صخة من امللف ال�صحفي اليومي.. 7
امل�صاركة يف معر�صني اثنني للكتاب لعر�س الإ�صدارات النظامية والإعالمية للوزارة.. 8
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حادي عشر : وظائف وزارة الخدمة المدنية والعاملون بها

بلـغ عــدد املوظفـني وامل�صتخـدمـني واملعينـني على بنـد الأجـور العامـلني يف وزارة اخلدمـة املدنيـــــة والفــــروع ومــكاتـــب التوظـيــــف التـابعــــة لهـــا حتـى نهايـــة 
العـام املايل 1432 / 1433 هـ  )1.194( موظفًا منهم) 72(  م�صتخدمًا و )68( بند اأجور من الرجال والن�صاء موزعني على النحو التايل:

الوظائف املعتمدة مبيزانية العام البيان
املايل 1432 / 1433 هـ

الوظائف امل�ضغولة
الوظائف ال�ضاغرة

املجموعن�ضاءرجال

13458961581054291موظفون

746210722م�صتخدمون

685414680بند الجور

148710121821194293املجموع

امل�صدر : الإدارة العامة لل�صئون الدارية واملالية


