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مقدمة

يسر وزارة اخلدمة املدنية أن تقدم هذا التقرير الذي يعكس حصيلة ما قامت به خالل العام املالي 1435/1434هـ
وذلك يف اجملاالت التالية :

* تصنيف الوظائف والرواتب والبدالت واملكافآت . 
* التوظيف .

* التدريب واالبتعاث .
* الرتقيات والنقل  .

* العالقات الوظيفية .
* املراجعة والتدقيق .

* احلاسب اآللي وتقنية املعلومات .
إضافة إىل نشاطات أخرى مساندة  كالشؤون القانونية واإلعالمية .

 راجني أن يكـون يف مستوى الطموحــــات يف ظـل توجيهات راعــي نهضتنا خــادم احلـرمني الشريفني امللـك عبداهلل ابن عبد لعزيز آل سعود
ومسو ولي عهده األمني ومسو ولي ولي العهد حفظهم اهلل  .
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خالصة ألبرز األرقام الواردة في التقرير خالل  العام المالي 1435/1434هـ

العـــــــــــــــــــدداملـــــــــوضــــــــــوع

السعـــــوديــــــون :
املنضمون إىل اخلدمة ) املعينون اجلدد ( .

تاركو اخلدمة .
املرقون إىل املراتب )م2 ــــ م13( .

املوظفون املوافق على إيفادهم للدراسة داخل اململكة .
املوظفون املوافق على تدريبهم وابتعاثهم للدراسة خارج اململكة .

الوظائف احملورة .

28062
19521
34524
3539
1437
2532

غري السعـــودييـــــــن :
املتعاقد معهم من غري السعوديني .

املنتهية عقودهم من غري السعوديني .
3710
7700



القسم األول
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الوضع العام لوظائف وموظفي الخدمة المدنية خالل العام المالي 1434/ 1435هـ

أواًل: الوظائف المعتمدة للموظفين والمستخدمين بميزانية العام المالي 1434/ 1435هـ
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 العاملون بالدولة حتى نهاية العــام المــالــي 1434/ 1435هـ ) وفق سلم الرواتب ( :  

اجلن�سية
�سالمل 

الرواتب 
الوظيفية

املوظفون 
العام 

 )مراتب( 
* 

   الوظائف    
التعليمية

  الوظائف     
ال�سحية

اأع�ساء هيئة 
التدري�س 

واملحا�رضين 
واملعيدين

الق�ساة

اأع�ساء 
هيئة 

التحقيق 
والإدعاء 

العام 

الوظائف 
الدبلوما�سية 

وظائف 
املوؤ�س�سات 

التي 
�سالملها 
تخ�سع 
لنظام 

التقاعد 
 املدين 
)**(

اأع�ساء هيئة 
التدريب 
باملوؤ�س�سة 

العامة 
للتدريب 

التقني 
واملهني 

الإجمايلامل�ستخدموناملجموع

ال�سعوديون

31557722932463020179891580201096339559729367731541068718383رجال

769722816114106816468004848766641732015125432445ن�ساء

392549510935104088344571580201010114004679591094635561931150828املجموع

غري 
ال�سعوديني

9243046206911051400018920361139036203رجال

9742633109411100004437787337790ن�ساء

10213472538001462500018964739009373993املجموع

393570514407157888490821580201010114006489231168535562861224821الإج���������������م���������������ايل

* وذلك حسب ما مت تسجيله من بيانات يف نظام احلاسب اآللي . 

تشمل اإلحصائية الفئات التالية:      
* : السعوديون وغري السعوديني ) رجااًل ونساًء ( العاملون على وظائف ثابتة ومعتمدة يف امليزانية العامة للدولة اخلاضعة لنظام التقاعد املدني ، يف كافة األجهزة احلكوميـة واملؤسسـات العامة مبا فيها املؤسسات اليت الترد 

إعتمادات وظائفها ضمن جملد امليزانية العـامـة للدولـة وهي ) مؤسسة النقد العربي السعودي ، الصندوق السعودي للتنمية ( . 
** تشمل املؤسسات التـي يطبق على منسوبيها سالمل رواتب مشمولة بنظام التقاعد املدني.
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القسم الثاني
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أواًل : تصنيف الوظائف وتحديد الرواتب والبدالت 

أ ــ  تصنيف الوظائف : 
أ /1 ( حرصت وزارة اخلدمة املدنية على متابعة التطورات يف جمال اخلدمة املدنية ومنها ما يستجد على دليل تصنيف الوظائف من تعديل أو إضافة أو 
التغيري على السالمل الوظيفية ابتداًء خبطة التصنيف األوىل وانتهاء باخلطة اجلديدة ) التقويم بالعوامل والنقاط ( واملراجعة املستمرة  والدورية 
للخطة للتأكد من مناسبتها للظروف الوظيفية القائمة وصواًل خلدمة مدنية أفضل ، وتواصاًل مع املستجدات اليت تطرأ على املؤهالت العلمية 
والدورات التدريبية والربامج اإلعدادية والسالسل الوظيفية يف اجملموعات العامة للوظائف فقد جرت عدة تعديالت وإضافات على تصنيف 

الوظائف لتتناسب مع الظروف الوظيفية وفقًا للتفصيل التالي :
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وجيري اآلن العمل على طباعة مجيع التعديالت واإلضافات على دليل تصنيف الوظائف متهيدًا لتوزيعها على األجهزة احلكوميـة .
 

أ /2 ( املشاركة يف أعمال اللجان التالية :
• جلنة ختفيض الوظائف حيث بلغ عدد قراراتها ) 30( قرارًا خفضت مبوجبها مستويات ) 137 ( وظيفة مبراتب خمتلفة.	
• جلنة حتوير الوظائف حيث بلغ عدد اجتماعاتها أكثر من ) 121 ( اجتماعًا اختذت خالهلا ) 10 ( قرارات لتحوير وظائف املرتبة العاشرة فما دون و)231( 	

قرارًا لتحوير الوظائف العليا ،  واجلدول التــالـي يوضح الوظائف احملورة بسلم رواتب املوظفيـن واملستخدميـن خالل العـام املالـي 1434/ 1435هـ .

الوظائف المحورة بسلم رواتب الموظفين والمستخدمين خالل العام المالي1435/1434هـ
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الوظائف 
30943459863846971175311724271052532احملورة

ب - الرواتب واألجور والبدالت واملكافآت:
كفل نظام اخلدمة املدنية جلميع العاملني املشمولني بهذا النظام حقوقًا مالية مقابل أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية والظروف البيئية واملكانية 
اختصاصاتها  واقع  من  املدنية  وزارة اخلدمة  وتقوم  األخرى،  الوظيفية  واحلوافز  واملكافآت  والبدالت  واألجور  الرواتب  وتشمل  فيها  تؤدى  اليت 
احملددة يف نظام اخلدمة املدنية بصفة مستمرة مبراجعة تنفيذ السياسة العامة للرواتب واألجور يف اخلدمة املدنية وإجراء الدراسات املختلفة املتعلقة 
واألجور  الرواتب  مستويات  الالزمة يف ضوء  واملقارنات  املسوحات  وإجراء  منها  القائم  ومراجعة  الوظيفية  واحلوافز  واألجور  والرواتب  بالسالمل 
واحلوافز الوظيفية ومستوى املعيشة ونسبة التضخم ومستوى الدخل الفردي يف القطاعني العام واخلاص مقارنة مع ما هو مطبق يف الدول األخرى. 
املدنية،  اخلدمة  إىل جملس  رفعها  ومت  إعدادها  من  االنتهاء  متنوعة مت  دراســة   )52( بإجراء  1435/1434هــــ  املالي  العام  الــوزارة خالل  وقامت 
واملشاركة يف )46( جلنة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء وجملس اخلدمة املدنية، واملوافقة على منح )3294( موظفًا درجات إضافية، ودراسة 

)25( موضوعًا من جلنة البدالت. 



2425 اإجنازات الوزارة خالل العام املايل 1434 / 1435هـ اإجنازات الوزارة خالل العام املايل 1434 / 1435هـ

ثانيًا: شغل الوظائف 

يتم شغل وظائف اخلدمة املدنية وفقًا لنظام اجلدارة الذي تضمنته املادة )األوىل( من نظام اخلدمة املدنية اليت نصت على أن )اجلدارة هي األساس 
يف اختيار املوظفني لشغل الوظيفة العامة( وقد اعتمدت الوزارة آليات لتطبيق هذا املبدأ على شغل مجيع الوظائف املشمولة بسلم رواتب املوظفني 

العام )املرتبة العاشرة فما دون( وسلم الوظائف التعليمية وسلم رواتب الوظائف الصحية عند طلب اجلهات احلكومية شغل وظائفها الشاغرة.
 وتطبق الوزارة نظام توظيف آلي )نظام جدارة( وهو نظام يتيح للسعوديني الراغبني والراغبات يف العمل بالقطاع احلكومي التقدم لشغل أي من الوظائف 

اليت تعلن عنها وزارة اخلدمة املدنية عن طريق الدخول ملوقع الوزارة اإللكرتوني )www.mcs.gov.sa( وقد قامت الوزارة يف هذا اجملال مبا يلي:

أ( شغل الوظائف عن طريق الرتشيح: 
 مت ترشيح )24089( مواطنًا سعوديًا لشغل الوظائف اليت أعلنت عنها الوزارة سواًء عن طريق املفاضلة أو املسابقة أو التوظيف املباشر 

على النحو التالي:

1ــ حسب الدرجة العلمية.

الدرجة العلمية
اجلن�س

املجموع
ن�ساءرجال

7203561076درا�سات عليا
9930754917479بكالوريو�س
117243625534دون جامعية

118221226724089املجموع

2ـــ حسب مناطق اململكة.

املنطقة
اجلن�س

املجموع
ن�ساءرجال

8104758415688الرياض

80713232130مكة•المكرمة

357457814املدينة املنورة
263524787القصيم

8378651702املنطقة الشرقية
387439826عسري
116337453حائل
18327210تبوك
7347120الباحة

13959198احلدود الشمالية
14281223اجلوف
284498782جازان
13026156نجران

118221226724089املجموع
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3 ـــ حسب نوعية الوظائف:

نوعية الوظائف 
اجلن�س

املجموع
ن�ساءرجال

7042656113603تعليمية
4780570610486غري تعليمية

118221226724089املجموع

4 ـــ حسب نوعية الدراسة:

نوعية الدرا�سة
اجلن�س

املجموع
ن�ساءرجال

134811092457علمية 
104741115821632نظرية

118221226724089املجموع

ب ـــ شغل الوظائف عن طريق النقل:
 وافقت الوزارة على نقل )9577( موظفًا , سواء داخل اجلهة احلكومية أو إىل جهة حكومية أخرى، على وظائف يف خمتلف السالمل 
الوظيفية )املوظفني العام ـــ الوظائف التعليمية ــ الوظائف الصحية ـــ أعضاء هيئة التدريس واحملاضرين واملعيدين ـــ القضاة ـــ أعضاء 

هيئة التحقيق واالدعاء العام ــ أعضاء هيئة التدريب باملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين ــ الدبلوماسية(.

ج ـــ وقوعات املوظفني واملستخدمني السعوديني.
 حرصًا من وزارة اخلدمة املدنية على إجياد سجل متكامل عن العاملني 

يف اخلدمة املدنية من موظفني ومستخدمني وغريهم ومتابعة كل ما 

ــ  ترقية  ــ  نقل  ــ  ترك خدمة  ــ  )تعيني  الوظيفية من  يطرأ على حياتهم 

املـالـي  العام  خـالل  فقـد مت  اآللـي  باحلاسـب  ورصدها  متديد خدمة( 

1435/1434هـ تسجيل الوقوعات التالية:

ترك تعينياجلنسالفئة
متديد نقلاخلدمة 

خدمة

املوظفون *
13126104035687490رجال
12715674589445نساء

25841171486581535اجملموع

املستخدمون
20972035175108رجال
12433861نساء

22212373181109اجملموع

اإلمجالي
15223124385862598رجال
12839708390046نساء

28062195216762644اجملموع

* تشمل السالمل الوظيفية التالية )موظفون عام، الصحية، التعليمية، أعضاء هيئة التدريس 
باجلامعات، القضاة، أعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام، الدبلوماسيني، أعضاء هيئة 

التدريب باملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين(.

املوظفون املرقون إىل املراتب )م13 -م2(  خـالل العام املالـي1434/ 1435هـ

اجملموعنساءرجالاملراتب

3990399م 13

7837790م 12

1431141445م 11

1781751856 م 10

31401763316م 9

47033405043م 8

60184686486م 7

62885506838م 6

37683574125م 5

21532282381م 4

14871601647م3

1917198م 2

32142238234524اجملموع
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د ــ غري السعوديني:
يف الوقت الذي حترص فيه وزارة اخلدمة املدنية على شغل الوظائف يف األجهزة احلكومية باملواطنني املؤهلني وما تقوم به من زيارات مستمرة 
للجهات احلكومية للوقوف على أوضاع املتعاقدين غري السعوديني وحتديث املعلومات عنهم ومطابقة تلك املعلومات مبا هو متوفر لدى الوزارة، 
بغري  التخصصات  بعض  من  احلكومية  األجهزة  احتياجات  لتغطية  اهتمامها  تولي  فإنها  السعوديني حملهم،  إحالل  إمكانية  مدى  وحبث 
السعوديني بعد التأكد من عدم وجود من يشغلها من املواطنني وهي غالبًا يف جماالت التعليم والصحة والتخصصات األخرى كاحلاسب اآللي 
واجلدول اإلحصائي التالي يوضح عدد من مت التعاقد معهم وفقًا ملتطلبات العمل باألجهزة احلكومية يف ظل عدم توفر املواطن ليحل حملهم، 
إضافة إىل من مت إنهاء عقودهم بناًء على قرار جملس الوزراء املوقر رقم )74( وتاريخ 1419/4/4هـ املتخذ بشأن تنظيم أوضاع املتعاقدين غري 

السعوديني العاملني يف األجهزة احلكومية ممن امضوا أكثر من عشر سنوات أو تركوا اخلدمة بناًء على طلبهم.

املتعاقد معهم واملنتهية عقودهم من غري السعوديني خــالل العام املـالـي 1435/1434هـ

البيان
املنتهية عقودهماملتعاقد معهم

اجملموعنساءرجال اجملموعنساءرجال 
30366167الوظائف العامة )مراتب(

119015212711182241966018الوظائف الصحية
وظائف اعضاء هيئة التدريس 

6872849717842601044واحملاضرين واملعيدين

2142553621557الوظائف التعليمية
00013114املستخدمون

190118093710322144797700اجملموع

ثـالثـًا : المراجعة والتدقيق:
وتعليمات  ولوائح  أنظمة  تطبيق  املدنية مبتابعة حسن  وزارة اخلدمة  تقوم   
اخلدمة املدنية، والتأكد من أن القرارات الصادرة من األجهزة احلكومية 
العام  قامت خالل  وقد  بها،  املتعلقة  والقرارات  األنظمة  هذه  مع  تتماشى 
املالي 1435/1434هـ بعدد من الزيارات امليدانية وذلك ملتابعة مباشرة من 
مت ترقيتهم وتعيينهم ومراجعة وتدقيق )594410( قرارًا وظيفيًا مت تسجيلها 

يف احلاسب اآللي بالوزارة وفقًا للتفصيل التالي:
العددالقراراتالعددالقرارات

25769جتديد عقود200839تعيني
13207عقوبات تأديبية164971إحداث
20210مؤهالت علمية51250ترقية

1625تسوية وضع 17068ترك خدمة
5357درجة إضافية1329متديد خدمة

14990رفع وظيفة9844إجازات
340مجع بني وظيفتني12950نقل

4655طي قيد879تكليف وإعارة
1278تصنيف4726سلخ وظيفة
282تعديل مسمى أو رقم وظيفة6506تعاقدات

327متديد إجازة1141متابعة مباشرة
5940انتهاء خدمة3341إنهاء عقود
25480إستقبال بيانات املرشحني106نقل برتقية

594410اإلمجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

استفسارات  على  واإلجابة  الــرأي  بإبداء  املدنية  اخلدمة  وزارة  تقوم  كما 
األجهـزة احلكوميـة حـول املسائـل املتعلقـة باخلدمـة املدنيـة حيث مت خالل 
العام املالي 1435/1434هـ الرد على )37569( استفسـارًا يف اجملاالت التالية:

العددنوع االستفسارالعددنوع االستفسار

مراجعة حاالت متديد 266تكليف وإعارة
1412العضاء هيئة التدريس

اإلستفسارات وطلب 458انهاء خدمة
1916املشاركة يف الرأي

265عقوبات524إجازات
134الواجبات240تعديل ميالد

71اخرى1086نقل
37569اجملموع31197مراجعة مؤهالت علمية

ــ التسجيل وحفظ الوثائق.
ومنسوبي  بالوظائف  املتعلقة  والوثائق  القرارات  ويف جمال تسجيل وحفظ 

الدولة فقد قامت الوزارة خالل العام املالي 1435/1434هـ مبا يلي: 
1( تسجيل)633447( قرارًا لوقوعات الوظائف )كاإلحداث والتحوير والسلخ والتعديل(.
2(  تسجيل )395831( قرارًا لوقوعات منسوبي الدولة )كالتعيني والرتقية 

والنقل وإنهاء اخلدمة والتكليف واإلعارة..(.
3(  تصوير)347872( وثيقة يف ملفات املوظفني وختزينها يف نظام األرشفة اإللكرتونية.
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رابعـًا: األنشطة التطويرية: 
تقوم وزارة اخلدمة املدنية، بصفة مستمرة مبمارسة أنشطة تطويرية خمتلفة يف جماالت اخلدمة املدنية كإجراء الدراسات يف جمال تطوير األنظمة 
ولوائح اخلدمة املدنية، والقوى العاملة وتقويم األداء الوظيفي وتصنيف الوظائف واألجور والرواتب إىل جانب املشاركة يف اللجان الفنية املتخصصة 
ذات العالقة بعمل الوزارة وكذلك إعداد األدلة واملطويات وتنفيذ اللقاءات والندوات والتنسيق فيما يتعلق بأنشطة اخلدمة املدنية يف جملس التعاون 
لدول اخلليج العربية، وكذلك مع املنظمات واهليئات الدولية فيما يتعلق باالتفاقيات اليت تشتمل على أنشطة ذات عالقة باخلدمة املدنية، وقد مت خالل 

العام املالي )1435/1434هـ( تنفيذ عدٍد من األنشطة ميكن إيضاحها وفقًا ملا يلي:

أ( اخلطة االسرتاتيجية للخدمة املدنية:
أعدت الوزارة خطة اسرتاتيجية للخدمة املدنية يف اململكة بهدف االرتقاء مبستوى اإلدارة العامة فيها وقد نوقشت املسودة األوىل 
من اخلطة يف جملس الشورى يف شهر رجب من عام 1434هـ، كما انها أطلقت مبادرات وبرامج ومشاريع تطويرية يف إطار هذه 

االسرتاتيجية منها على سبيل املثال.

 يف جمال االسرتاتيجية:
1( كراسة برنامج تطوير اإلطار االسرتاتيجي واإلدارة.

2( كراسة مشروع تطوير اإلطار النظامي والتنظيمي جمللس اخلدمة املدنية.
3( كراسة مشروع مراجعة وتطوير األطر النظامية والتنظيمية للمنظمات احلكومية وشبه احلكومية.

 يف جمال مبادرات املوارد البشرية:
1( كراسة برنامج مراجعة وتطوير نظام اخلدمة املدنية ولوائحه التنفيذية مت الطرح.

2( كراسة برنامج مراجعة وتطوير املوارد البشرية باخلدمة املدنية.

3( كراسة برنامج تطوير املوارد البشرية بوزارة اخلدمة املدنية.
4( كراسة برنامج مراجعة وتطوير التصنيف الوظيفي.

5( كراسة برنامج مراجعة وتطوير التوظيف.
6( كراسة برنامج تأهيل وتدريب موظفي اخلدمة املدنية.

7( كراسة برنامج تطوير أنظمة التعويضات واملكافآت والرواتب والبدالت يف القطاع احلكومي.

 يف جمال إدارة املشاريع االسرتاتيجية:
كراسة مشروع تقديم خدمات استشارية إلدارة مشاريع الوزارة االستشارية.

ب( الدراسات:
قــامت الــوزارة بإجــراء عــدد مـن الـدراسات مشلت اجملاالت التالية )األنظمة واللوائح القوى العاملة تقويم األداء الوظيفي( ومن أبرزها ما يلي:

1( دراسة قياس مستوى الرضا الوظيفي ملوظفي الوزارة ومت تعميم استبانة جلميع موظفي وفروع الوزارة، وورد للوكالة عدد )840( استبانة 
وجيري اآلن عملية التحليل وكتابة التقرير عن طريق معهد اإلدارة العامة. 

2( دراسة تنفيذ االستطالع بأسلوب 360درجة )الوضع الراهن واملأمول حول اخلدمة املدنية( ومت تعميم استبانة لعدة جهات حكومية وأهليه وورد 
للوكالة عدد)973( استبانة وهي يف مرحلة التحليل واالستنتاج.

3( دراسة مدى حتديد سقف إجازة املرافقة خيتلف عن املدة املقررة نظامًا.
4( دراسة ندب املعلمات السعوديات للعمل يف املدارس واألكادمييات يف اخلارج. 

5( دراسة املالحظات الواردة على حمضر هيئة اخلرباء املتعلق بصرف بدل طبيعة عمل لألطباء البيطريني.
6( دراسة إنتاجية املوظف يف اخلدمة املدنية يف اململكة العربية السعودية.
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7( دراسة الئحة التعاقد مع اخلرباء واملوظفني غري السعوديني مع مسئولي اهليئة العامة للسياحة واآلثار.
8( دراسة استحداث » إجازات لوفاة أحد األقارب والزواج« للموظفني واملوظفات.

9( دراسة طلب معالي وزير الشئون االجتماعية السماح للجمعيات اخلريية االستعانة ببعض موظفي الدولة بدوام جزئي شريطة موافقة مرجعهم.
10( دراسة طلب وزارة الصحة إمكانية املوافقة على متديد فرتة االستفادة من خدمات من سيبلغون سن التقاعد حتى بلوغهم سن 

اخلامسة والسبعني.
11( دراسة تفعيل املادة املتعلقة بأن يكون مدير شئون املوظفني يف كل جهة مسؤواًل مسؤولية مباشرة عن أي إجراء يتم خمالفة ملا 

تنص عليه األنظمة واللوائح حسب اقرتاح معالي النائب وموافقة معالي الوزير على ذلك.
12( دراسة معاجلة األوضاع النظامية والتنظيمية واملالية للمجاهدين واخلويا )األمانة العامة جمللس اخلدمة املدنية(. 

13( دراسة البدل املخصص لوظيفيت مسجل معلومات وناسخ آلة بشكل شامل وأن يتم الرتكيز على تشجيع املوظفني عموما على 
احلصول على شهادة ) ICDL( وذلك من خالل إقرار منح احلاصلني عليها درجات إضافية واحتسابها كنقاط عن الرتقية. 

14( دراسة طلب وزارة الرتبية والتعليم مدى قبول التقارير الطبية املوقعة إلكرتونيًا.
15( دراسة الضوابط املقرتحة لتعديل قرارات إنهاء اخلدمة.

16( دراسة ظاهرة اإلجازة املرضية ليوم واحد دون موافقة الرئيس املباشر للموظف.
17( طلب جملس اخلدمة املدنية دراسة األشكال التنظيمية والتصنيفية لبعض الفئات بوزارة الشئون البلدية والقروية.

18( دراسة تطوير مناذج تقويم األداء الوظيفي.
19( دراسة وضع ضوابط أكثر وضوحًا للرتقيات تلتزم بها األجهزة احلكومية.

20( دراسة مشاريع برامج اخلطة اخلمسية )يف إطار منظومة العلوم والتقنية واالبتكار(.
21( دراسة الئحة تنظيم اهليئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

22( دارسة مدى احتساب الشهادات املهنية ألغراض الرتقية.

23( دراسات بشأن طلب بعض اجلامعات افتتاح أقسام أو ختصصات جديدة خالل فرتة التقرير.

24( إفادة املقام السامي الكريم مبرئيات الوزارة حيال توصية جملس التعليم العالي يف جلسته )احلادية والسبعني( خبصوص تعديل مسمى كلية 

الدعوة واإلعالم إىل )املعهد العالي للدعوة واالحتساب(.

25( دراسة األمر السامي الكريم رقم )7744( وتاريخ 1435/3/2هـ خبصوص اندفاع خرجيي الثانوية العامة حنو التعليم اجلامعي.

26( دراسة طلب معالي وزير املالية اإلجابة عن ما خيص الوزارة يف األسئلة املوجهة من صندوق النقد الدولي.

27( دراسة طلب وزارة الكهرباء واملياه منحها صالحية التعيني للمرتبة اخلامسة فما دون.

28( دراسة آلية إلصدار خطابات الشكر ملوظفي الوزارة. 

29( دراسة أسباب خروج حاملي الدرجات العليا من الوزارة واقرتاح احللول املناسبة.

30( دراسة لتحفيز املوظف احلكومي للمبادرة يف التطوير واإلبداع يف عمله.

31( دراسة املقرتحات املقدمة من معالي وزير العمل حول عمل املرأة وإفادة معالي وزير الداخلية مبرئيات الوزارة.

32( دراسة إمكانية النظر يف استثناء تطبيق اختبار قياس التوظيف على بعض الفئات يف اجملتمع.

33( دراسة طلب معهد اإلدارة العامة اإلفادة مبرئيات الوزارة بشأن أهمية وأولوية دراسة عشرة موضوعات حبثية يف قائمة املواضيع اليت توصل 

هلا املعهد باإلضافة إىل ما تقرتحه الوزارة من دراسات.

34( دراسة متابعة الوظائف الشاغرة واملشغولة بغري سعوديني مع اجلهات احلكومية بهدف مطابقتها مع بيانات الوزارة والتأكيد على موافاة 

الوزارة بالشاغرة منها والواقعة يف مستويات الدخول اليت ترغب اجلهة شغلها, بناء على التعاميم الصادرة من قبل الوزارة.

35( دراسة التقارير السنوية إلجنازات بعض اجلامعات السعودية املدرجة ضمن أعمال اجتماعات جملس التعليم العالي خالل فرتة التقرير. 

36( دراسة حتديد سقف إلجازة مرافقة املريض.

37( دراسة جتارب الدول يف ما يتعلق بتوظيف األيتام.
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ج( جلان وفرق عمل: 
شاركت الوزارة خالل هذه الفرتة يف عدد من االجتماعات واللجان وفرق العمل ذات العالقة باختصاصها ومن أبرزها ما يلي:

1( اجتماع هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء بشأن قرار جملس التعاون لدول اخلليج باملوافقة على آليات دعم أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق 
واالدعاء العام بدول جملس التعاون وقد مت توقيع حمضر االجتماع بتاريخ1434/7/11هـ.

2( اجتماع اللجنة املشكلة بهيئة اخلرباء للتباحث حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال املياه بني حكومة اململكة العربية السعودية 
وحكومة اململكة املغربية وقد مت توقيع حمضر االجتماع.

3( اجتماع هيئة اخلرباء اخلاص بدراسة قرار جملس الشورى بشأن تقرير البنك السعودي للتسليف واالدخار للعام املالي)1433/1432 هـ( وقد 
مت توقيع حمضر االجتماع بتاريخ1434/7/30هـ.

التاسعة  التنمية  خطة  من  والثاني  األول  العامني  ومشروعات  برامج  تنفيذ  متابعة  تقريري  بشأن  اخلــرباء  بهيئة  املشكلة  اللجنة  اجتماع   )4
)1432/1431هـ-1436/1435هـ( ومت توقيع احملضر.

استثناء اجلمعيات اخلريية من شرط ملكية  االجتماعية  الشؤون  وزير  معالي  دراسة طلب  بشأن  بهيئة اخلرباء  املشكلة  اللجنة  اجتماع   )5
املستوصفات وإشراف الطبيب السعودي على املستوصفات اليت ترغب يف إنشائها دعما للعمل اخلريي ومت توقيع احملضر.

6( اجتماع اللجنة املشكلة بهيئة اخلرباء بشأن تنظيم ظهور القضاة والتحدث عرب وسائل االعالم واملشاركات خارج النطاق الوظيفي مل يتم توقيع احملضر.
7( اللجنة السعودية الربتغالية املشرتكة اليت عقدت اجتماع حتضريي بتاريخ 1434/7/23هـ مبقر وزارة التجارة بالرياض.

8( التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة حول املواضيع اليت ترغب وزارة اخلدمة املدنية حبثها يف اجتماعات الدورة الثامنة للجنة السعودية الربيطانية املشرتكة.
9( اجتماع بهيئة اخلرباء مبجلس الوزراء خبصوص موضوع املوافقة على نقل اختصاص اجلمعيات التعاونية االستهالكية من حيث الرتخيص 

واإلشراف والدعم من وزارة الشؤون االجتماعية إىل وزارة التجارة والصناعة، ومتت املشاركة يف االجتماع ومت توقيع احملضر.
املــــالي  للعــــام  املنكر  عن  والنهـي  باملعــروف  األمـر  هليئة  السنوي  التقــرير  مـوضوع  الـوزراء خبصـوص  اخلرباء مبجلس  بهيئة  اجتمــاع   )10

)1432ــ1433هـ(، ومتت املشاركة يف االجتماع ومت توقيع احملضر.

11( اإلعداد واملشاركة يف اجتماع اللجنة املشكلة من كل أعضاء اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية واألمانة العامة جلامعة الدول العربية 
واملنظمة للنظر يف موضوع دراسة )راند( وتقرير احللقة النقاشية اخلاصة مبرئيات الدول لتطوير عمل املنظمة لوضع خطة زمنية للتنفيذ وذلك بتاريخ )24 

2013/11/25م( مبقر املنظمة بالقاهرة. 
اإلعداد واملشاركة يف اجتماع اللجنة املشكلة من كل من اململكة العربية السعودية ومجهورية مصر العربية واململكة املغربية واألمانة العامة جلامعة 
الدول العربية واملنظمة العربية للتنمية اإلدارية للنظر يف تسكني املوظفني على اهليكل التنظيمي املعتمد للمنظمة وفق اآللية اليت متت املوافقة عليها 

حسب النظام األساسي للمنظمات العربية املتخصصة.
12( فريق عمل يف األمانة العامة للجنة العليا للتنظيم اإلداري لدراسة طلب وزارة اخلدمة املدنية املوافقة على إحلاق ملحق توظيف من الوزارة يف سفارتي 

اململكة يف كل من اهلند والفلبني.
13( اجتماع اللجنة املشكلة يف املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ملراجعة املقرتحات املقدمة من الدول العربية اخلاصة بتوصيات احللقة النقاشية خالل الفرتة 

)8 2013/9/9م( مبقر املنظمة بالقاهرة.
14( اإلعداد واملشاركة ضمن وفد الوزارة املشارك يف ندوة )التجاوزات املالية اإلدارية وكيفية توحيد اجلهود واخلربات بني أجهزة اخلدمة املدنية بدول جملس 

التعاون ملواجهة هذه الظاهرة املنعقدة يف دولة الكويت خالل الفرتة )17ـــ1434/12/18هـ(.
15( اجتماع اللجنة املشكلة بهيئة اخلرباء لدارسة ما ورد يف قرار جملس الشورى بشأن التقرير السنوي للعام املالي)1433/1432هـ( للمؤسسة العامة لصوامع 

الغالل ومطاحن الدقيق وقد مت توقيع احملضر بتاريخ 1434/10/15هـ.
16( اجتماع اللجنة املشكلة بهيئة اخلرباء لدارسة قراري جملس الشورى خبصوص التقرير السنوي لديوان املظامل للعامني املاليني )1432/1431هـ( )1433/1432هـ(.

17( اللجان املكلفة بإعداد االختبارات الوظيفية مبختلف املسميات مبستوى الدخول على املفاضلة الوظيفية.
18( املشاركة يف اإلشراف على جلان إعداد االختبارات ضمن فريق العمل املشارك يف الربنامج.
19( املشاركة ضمن فريق العمل املكلف بإعداد االختبارات مع املركز الوطين بالتعليم العالي.

20( جلنة لدى هيئة اخلرباء حول مناقشة التقريرين السنويني لوزارة الصحة للعامني املاليني )1429/1428هـ( )1431/1430هـ(.
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21( جلنة لدى هيئة اخلرباء لدراسة التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء للعام املالي )1431/ 1432هـ(.
22( جلنة لدى هيئة اخلرباء ملناقشة التقرير السنوي لوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات للعام املالي )1433/1432هـ(.

28( جلنة لدى هيئة اخلرباء ملناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام املالي )1431/ 1432هـ(
29( جلنة دراسة ما نشر عن قيام عدد من املدارس األهلية برفع رسوم الدراسة بنسبة )30%( بعد صدور األمر امللكي بوضع حد أدنى لرواتب املعلمني.

30( جلنة لدى هيئة اخلرباء ملناقشة التقرير السنوي هليئة الرقابة والتحقيق للعام املالي )1432/1431هـ(.
31( جلنة لدى هيئة اخلرباء لدراسة القواعد اليت تنظم وحتكم الرقابة على تلقي اجلهات احلكومية هبات وتربعات.

32( جلنة لدى هيئة اخلرباء لدراسة اقرتاح إنشاء مجعية ملعاجلة بعض نواحي القصور اليت يعاني منها سوق العمل السعودي.
33( جلنة لدراسة مشروع تنظيم خمصص صعوبة احلصول على عمل.

34( اإلعداد للقاء شؤون املوظفني السنوي السادس عشر بالوزارة.
35( جلنة إلعداد الئحة تنظيم العمل للعاملني مبصنع كسوة الكعبة.

36( جلنة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء بشأن دراسة مشروع نظام الرعاية الصحية النفسية املتخذ يف شأنه قرار جملس الشوري رقم )18/34( 
وتاريخ 1434/6/12هـ.

37( جلنة يف هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء بشأن دراسة )نتائج اجتماع الدورة السادسة والستني للجمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية الذي عقد 
جبنيف، ونتائج اجتماع الدورة احلادية واألربعني جمللس وزراء الصحة العرب ومكتبة التنفيذي, ونتائج اجتماع املؤمتر اخلامس والسبعني 

جمللس وزراء الصحة لدول جملس التعاون يف دورته الثامنة والثالثني.
38( اللجنة التحضريية للجنة العليا للتنظيم االداري بشأن حتوير وظيفة معالي املستشار لشئون الشركات بوزارة البرتول األستاذ / عبدالرمحن 

بن حممد عبدالكريم.
39( جلنة فتح اجملال للشركات األجنبية املعروضة للعمل يف اململكة دون احلاجة إلخضاعها لإلجراءات املعمول بها يف وكالة تصنيف املقاولني 

)هيئة اخلرباء(.

40( جلنة دراسة اهليكل التنظيمي إلمارات املناطق يف اللجنة العليا للتنظيم االداري.
41( جلنة لدى هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء لدراسة مشروع الئحة التعليم األهلي.

42( جلنة لدى هيئة اخلرباء لدراسة إنشاء اهليئة الوطنية لتوثيق املؤهالت ومعادالتها.
43( جلنة لدى هيئة اخلرباء لدراسة اعتماد مشروعي الالئحة املوحدة لالبتعاث الرمسية والئحة احملافظة على الوثائق ومعلوماتها.

44( جلنة دراسة مشروع الئحة هيئة االمر باملعروف والنهي عن املنكر.
45( جلنة دراسة مراجعة التعديالت املقرتحة على الالئحة التنفيذية للشئون املالية والتعاقد إلسكان منسوبي قوى األمن بوزارة الداخلية.

46( التقرير املالي لوزارة الرتبية والتعليم بهيئة اخلرباء.
47( جلنة مراجعة هيكل وزارة الثقافة واالعالم باللجنة العليا للتنظيم االداري.

48( جلنة دراسة طلب مدير مستشفى جامعة امللك عبدالعزيز اجلامعي منح اللجنة الطبية صالحية اعتماد تقارير منح اإلجازة املرضية اليت تزيد عن )30( يوم.
49( جلنة دراسة التنظيم اإلداري للمركز الوطين للوثائق واحملفوظات بالديوان امللكي بهيئة اخلرباء.

50( كما شاركت الوزارة يف العديد من جلان هيئة اخلرباء مبجلس الوزراء ملناقشة التقارير السنوية , واجلوانب التنظيمية والنظامية لبعض الوزرات واهليئات 
واملؤسسات احلكومية خالل فرتة التقرير. 

51( جلنة لدراسة تنظيم هيئة حقوق االنسان .
52( جلنة لدراسة مقرتح وزارة اخلارجية بإجياد هيئة مستقلة للتجارة اخلارجية.

53( جلنة لدراسة نظام اهليئة العامة لإلحصاء.
54( جلنة لتفعيل جلنة تنسيق خدمات املعوقني وتنشيط دورهم باجملتمع.

55( جلنة لدراسة تعديل املادة )15( من نظام الكليات العسكرية املتعلقة بشروط القبول.
56( جلنة يف اهليئة العليا لتطوير مدينة الرياض لدراسة وضع حلول عاجلة لالختناقات املرورية يف مدينة الرياض.
57( املشاركة يف جلان وفرق العمل املشكلة يف اللجنة الفرعية للجنة العليا للتنظيم اإلداري خالل فرتة التقرير.
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58( املشاركة يف فريق عمل بوزارة االقتصاد والتخطيط لدراسة موضوع إعداد الفصل اخلاص بـــ)القوى العاملة وسوق العمل( يف وثيقة خطة التنمية العاشرة.

وينبع إىل  العالي, لدارسة االرتقاء مبستوى كل من الكليتني اجلامعيتني يف كل من اجلبيل  التعليم  بوزارة  59( املشاركة يف فريق عمل 

جامعتني حتت اسم جامعة اهليئة امللكية باجلبيل وأخرى يف ينبع.

د( ندوات ومؤمترات.
1( مشاركة الوزارة بورقة عمل بعنوان )دور وزارة اخلدمة املدنية يف التنمية اإلدارية( اليت عقدت يف جامعة امللك عبدالعزيز جبدة.

2( املشاركة بورقة عمل بعنوان )الوحدة الوطنية ثوابت وقيم جبامعة اإلمام حمد بن سعود اإلسالمية خالل الفرتة)10ـــ1434/11/12هـ(

3( مبادرة الوزارة الستضافة منتدى املوارد البشرية.

4( حضور جلسة جملس الشورى ملناقشة التقرير السنوي ألداء الوزارة للعام املالي )1434/1433هـ(.

5( املشاركة يف املؤمتر الوطين الرابع للجودة يف جامعة حائل خالل الفرتة )22 1434/3/25هـ(.

هـ( أدلة وإصدارات:
مراجعة عدد من اللوائح والكتيبات واملطويات.

و( التقارير واإلحصائيات:
قامت الوزارة بإصدار عدد من التقارير واإلحصائيات ومنها )التقرير اإلحصائي اخلدمة املدنية باألرقام , وتقرير إجنازات الوزارة( 

باإلضافة إىل إعداد اإلحصائيات األخرى وفق متطلبات إدارات الوزارة واجلهات احلكومية وحاجة الباحثني وطلبة العلم.

ز( التعاون احمللي والدولي:
فيما يتعلق مبجال التعاون احمللي والدولي فقد قامت الوزارة مبا يلي:

1( تعميم عدد )131( دورة تدريبية تلقتها الوزارة من سنغافورا على اجلهات احلكومية.
2( إعداد مجيع أعمال اجتماع اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية رقم )97( واجتماع اجلمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية 

اإلدارية رقم )50( الذي حضره معالي الوزير والوفد املرافق ملعاليه. 
3( تبليغ اجلهات احلكومية للمشاركة يف جائزة صاحب السمو امللكي األمري سلمان بن عبدالعزيز لإلدارة احمللية اليت تنظمها املنظمة العربية 

للتنمية اإلدارية بالتعاون مع مركز االمري سلمان لإلدارة احمللية)جامعة األمري سلطان(. 
4( القيام جبميع إجراءات وترتيبات زيارة وفد دولة فلسطني ووفد اململكة األردنية اهلامشية ووفد اململكة املغربية للوزارة.

5( التعميم على اجلهات احلكومية لرتشيح لوظيفة املراقب الداخلي للمنظمة العربية للتنمية االدارية اليت مت اإلعالن عنها من املنظمة. 
6( اإلعالن للرتشيح لوظيفة املدير العام املساعد للمنظمة العربية للتنمية االدارية للجهات احلكومية اليت مت اإلعالن عنها من املنظمة.

7( اإلعداد واملشاركة يف االجتماع اخلاص لوكالء أجهزة اخلدمة املدنية بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية بتاريخ 1434/4/7هـ.
8( املشاركة يف املؤمتر العربي الثاني إلدارة املوارد البشرية )املوارد البشرية شريك اسرتاتيجي يف العمل والتطوير املؤسسي بتاريخ 2013/3/12م. 

9( اإلعداد ألعمال اجتماع اجمللس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية رقم )98( الذي حضره معالي الوزير والوفد املرافق ملعاليه.
10( التعميم على اجلهات احلكومية بشغور وظيفة رئيس وحدة الشئون اإلدارية للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية اليت مت اإلعالن عنها من املنظمة.
11( إعداد مذكرة تفاهم بني اململكة العربية السعودية واململكة املغربية يف جمال اخلدمة املدنية حيث مت توقيع مذكرة التفاهم بني البلدين 

باململكة املغربية بتاريخ 1434/12/24هـ.
12( تزويد األمانة العامة جلامعة الدول العربية مبالحظات الوزارة )اململكة العربية السعودية( حول املسودة األولية ملشروع تعديل النظام األساسي 

للمحكمة اإلدارية جلامعة الدول العربية.
13( زيارة دولة اليابان الصديقة خالل الفرتة )2013/2/23 2013/3/8 م( لالطالع على التجربة اليابانية يف جمال اخلدمة املدنية واملوارد البشرية 
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وتقنية املعلومات، وكذلك زيارة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي )جايكا( ولقاء مسؤوليها واالطالع على مراكز التدريب.
14( إعداد التصور حول عملية تطوير وتفعيل أعمال املوارد البشرية يف القطاعات احلكومية املرتبطة بوزارة اخلدمة املدنية )شبكة 
أخصائي املوارد البشرية باجلهات احلكومية(، وتقديم ورقة تصور مبدئي لفكرة الربط بني األجهزة احلكومية ذات العالقة 
يف ما خيص عمل إدارات شؤون املوظفني كان احملفز هلذا النوع من التصور هو ما مت اإلشارة إليه يف ورقة النقاش الداخلية 
)حنو تنمية املوارد البشرية يف القطاع العام( واملعدة من قبل مكتب عبدالعزيز القاسم )حمامون ومستشارون( لبناء وتطوير 
مهارات ومعارف قيادات املوارد البشرية بتلك اجلهات مبا يسهم يف تعزيز جهود إصالح اخلدمة املدنية وقيادة التغيري.15( طلب 
اإلذن من املقام السامي للبدء يف إجراءات توقيع مذكرات تفاهم مع اجلهات املماثلة يف كل من )الواليات املتحدة األمريكية 

كندا مجهورية كوريا اجلنوبية اململكة األردنية اهلامشية(.
16( إعداد مشروع مذكرة التفاهم املقرتح مع دولة اليابان واملشاركة يف اجتماع هيئة اخلرباء بدراسة طلب الوزارة التباحث مع 
اجلانب الياباني ودراسة مشروع مذكرة التفاهم يف جمال اخلدمة املدنية بني حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة 

دولة اليابان الذي أرفقته وزارة اخلدمة املدنية.
الوزارة  بدراسة طلب هذه  اجتماع هيئة اخلرباء  واملشاركة يف  األردنية  اململكة  املقرتح مع  التفاهم  إعداد مشروع مذكرة   )17
التباحث مع اجلانب األردني ودراسة مشروع مذكرة التفاهم يف جمال اخلدمة املدنية بني حكومة اململكة العربية السعودية 

وحكومة اململكة االردنية الذي أرفقته وزارة اخلدمة املدنية.
18( التنسيق مع معهد االدارة العامة حول تنفيذ اقرتاح هذه الوزارة بتنفيذ برنامج إعدادي يهدف إلعداد أخصائي تنمية املوارد 

البشرية مبا يؤهلهم مستقباًل لتولي وظائف قيادية.
19( اإلعداد واملشاركة يف االجتماع الثاني عشر ألصحاب املعالي والسعادة رؤساء أجهزة اخلدمة املدنية واالجتماع التحضريي 
الفرتة  خالل  البحرين  مملكة  يف  املنعقدين  اجمللس  بــدول  املدنية  اخلدمة  أجهزة  وكــالء  السعادة  ألصحاب  عشر  الثامن 

)23ـــ1434/11/24هـ(. 

خامسـًا: التدريب واالبتعاث.
تتولي جلنة تدريب وابتعاث موظفي اخلدمة املدنية )اليت مقرها وزارة اخلدمة املدنية( وفقًا للمهام املناطة بها دراسة السبل الكفيلة لتطوير قدرات 
ومهارات العاملني يف اخلدمة املدنية واالرتقاء بأدائهم إىل األفضل ورسم السياسات اليت تكفل حتقيق فاعلية التدريب واالبتعاث ملوظفي اخلدمة 

املدنية يف الداخل واخلارج وقد قـامـت اللجنـة خـالل العـام املـالــي 1435/1434هـ مبا يلـي:
1( اعتماد العديد من الربامج التدريبية يف جماالت خمتلفة تنفذ يف مراكز تدريبية داخلية أو تقوم اجلهات احلكومية بتنفيذها.

2( املوافقة على ابتعاث وتدريب )1437( موظفًا خارج اململكة وإيفاد)3539( موظفًا للدراسة داخل اململكة , وفقًا للتفصيل املوضح باجلدول.

اجملموعاملوفدون للدراسة بالداخلاملتدربون خارج اململكة املبتعثون للدراسة خارج اململكةاجملال
27212522192616طب وصحة

9236373528إدارية ومالية 
3420167302حاسب آلي 

11123053قانونية وختصصية
42110231066علوم تربوية

3141045علوم هندسية
503540علوم إجتماعية
549761علوم زراعية

0088علوم طبيعية وبيئية
213015فنية ومهنية 

2002احصاء 
216929200لغات

203840علوم دينية وثقافية
50093735394976اجملموع
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سادسـًا: المجاالت القانونية:
تقوم وزارة اخلدمة املدنية بإجراء العديد من املراجعات القانونية ذات الصلة باخلدمة املدنية وإبداء الرأي حيال بعض مشاريع األنظمة 
واللوائح املقرتحة ومتابعة الدعاوى املقامة أمام ديوان املظامل املتعلقة بشؤون اخلدمة املدنية، وقد ورد خالل العام املالي 1435/1434هـ 

)2816( معاملة متنوعة يف جماالت اخلدمة املدنية منها على سبيل املثال:

أ( إبداء الرأي القانوني حيال املعامالت )املتعلقة باالستفسارات وطلب الرأي(:
بالوزارة وهي  واألقسام  واإلدارات  املختلفة  الواردة من اجلهات احلكومية  املعامالت  العديد من  القانوني حيال  الرأي  إبداء  مت 

مواضيع متنوعة ومتعددة يف شؤون اخلدمة املدنية، حيث بلغت هذه املعامالت )196( معاملة.

ب( إبداء الرأي القانوني يف عدد من األنظمة واللوائح:
مت إبداء الرأي حيال عدد من األنظمة واللوائح على اختالفها سواًء الواردة من قبل األمانة العامة جمللس الوزراء أو الواردة من جملس 
اخلدمة املدنية أو مما ُأعدت يف الوزارة حيث بلغت األنظمة اليت مت إبداء الرأي القانوني حياهلا يف هذا اجملال )14( نظامًا والئحة 
خمتلفة وإبداء املـرئيات واملقرتحـات بشأنها والكتابـة لـهيئة اخلرباء مبجلس الـوزراء بوجهة النظر حيال مـا تبني من مالحظات 

لتكون أمام اجلهة املختصة باهليئة مع اآلراء اليت ترد من اجلهات األخرى عند مراجعتها هلذه األنظمة ومنها:
• الغذاء املوحد لدول جملس التعاون اخلليجي.

• التصرف يف العقارات البلدية.
• السجن والتوقيف.

• التعدين لدول جملس التعاون.
• توزيع الغاز اجلاف وغاز البرتول السائل لألغراض السكنية والتجارية.

• نظام املياه.
• مشروع نظام البيع بالتقسيط.

• مشروع محاية املنافسة.

• مشروع الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء البحث العلمي ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

• مشروع تعديل النظام األساسي للمحكمة اإلدارية جلامعة الدول العربية.

• مشروع النظام اجلزائي جلرائم التزوير.

• مشروع الالئحة اخلاصة باحلراسات األمنية.

• مشروع الئحة وظائف األعمال املساعدة.

• مشروع الئحة االحتاد السعودي للرياضة املدرسية.

جـ( اللجان داخل الوزارة وخارجها وفرق العمل:
شارك بعض املختصني يف متثيل الوزارة يف عدٍد من اللجان خارج الوزارة كهيئة اخلرباء مبجلس الوزراء وكذا املشاركة يف فرق العمل املعقودة 
داخل الوزارة لبحث بعض اجلوانب واألمور اليت هلا عالقة باخلدمة املدنية والعاملني بها، حيث بلغت هذه اللجان وفرق العمل خالل فرتة التقرير 

)19( جلنة وفريق عمل على النحو التالي:
1(  املشاركة يف دراسة مشروع اجملالس البلدية بهيئة اخلرباء.

2(  املشاركة يف جلنة ملناقشة طلب وزارة التجارة ورئيس جلنة املساهمات العقارية.
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3(  مراجعة توصيات اللجنة املشكلة يف وزارة الداخلية من عدة جهات ملراجعة العقوبات والتشهري عرب وسائل اإلعالم مبن يعتمد 

اإلضرار بالفرد.

4(  طلب رخصة احملاماة للذين مت إعفاؤهم من وظائفهم من أجل املصلحة العامة.

5(  دراسة تعديل بعض مواد نظام التحقيق واالدعاء العام.

6(  مناقشة مشروع الئحة وظائف األعمال املساعدة.

7(  مراجعة اتفاقية التعاون مع ديوان املوظفني العام بدولة فلسطني.

8(  دراسة اقرتاح توحيد املوضوعات اليت ختص امللكية الفكرية حتت مظلة واحدة.

9(  دراسة إنشاء االحتاد السعودي للرياضة املدرسية واعتماد بنود الئحته التنظيمية.

10( مراجعة األنظمة اليت تأثرت بالرتتيبات التنظيمية ألجهزة القضاء وفض املنازعات.

11( مناقشة مشروع النظام اجلزائي لالعتداء على املال العام.

12( املشاركة يف عمل إحصائية عن مشكلة الفساد وحجمها وأسبابها واحللول املقرتحة.

13( مشروع تعديل النظام األساسي للمحكمة اإلدارية جلامعة الدول العربية.

14( دراسة مذكرة التفاهم املقرتحة بني وزارة اخلدمة املدنية واملركز الوطين للقياس.

15( مراجعة مسودة تشكيل جلنة فنية متخصصة لتقييم عروض الشركات.

16( اإلفادة عن مشاركة الوزارة يف جملس إدارة اهليئة العامة لإلحصاء.

17( مراجعة مشروع الالئحة اخلاصة باحلراسات األمنية باجلامعات.

18( اللجنة اخلاصة بتشكيل جملس تأديب أفراد طوائف املطوفني والوكالء واألدالء والزمازمة.

19( التعامل مع األشخاص الذين لديهم النية للسفر للخارج لالنضمام للتنظيم الضال .

د( قضايا موظفي اخلدمة املدنية:
اجلهات احلكومية  بعض  أقيمت ضد  اليت  الدولة  املتعلقة مبوظفي  القضايا  من  العديد  اجملال مبتابعة  هذا  املدنية يف  اخلدمة  وزارة  قامت 
الــوزارة وقد متت دراسة هذه الشكاوى باالشرتاك مع  فيما يتعلق بأنظمة اخلدمة املدنية سواء ضد اجلهات اليت يعملون فيها أو ضد هذه 
اإلدارات املختصة بالوزارة ومت إبداء الرأي حياهلا وفقًا )لقواعد اإلجراءات واملرافعات أمام ديوان املظامل( وأغلب هذه القضايا تتعلق بالنقل من 
الالئحة التعليمية إىل الوظائف اإلدارية ألسباب موجبة أو املطالبة بالتعيني على وظائف بالدولة مـن بعـض الـخرجيني واخلرجيات أو املطـالبة 
ببعض البدالت أو املكـافآت أو احتسـاب خدمات سابقة أو طلب اإلعادة للخدمة ملن سبق فصله من العمل بسبب االنقطاع عن العمل أو غريه 
من األسباب، أو طلب بعض احلقوق املقررة يف بعض اللوائح والقرارات، كما كثرت يف اآلونة األخرية الدعاوى املتعلقة باملطالبة بتحسني 
املستويات اخلاصة باملعلمني وكذلك الدعاوى املتعلقة بشاغلي وظائف البنود الذين صدرت األوامر السامية بتثبيتهم ويرون استحقاقهم ملراتب 
أعلى من املراتب اليت ثبتوا عليها، وقد بلغ عدد القضايا خالل هذه الفرتة )1177( قضية منها حوالي )486( قضية ضد وزارة اخلدمة املدنية، 
وأغلب هذه الدعاوى املقامة ضد الوزارة تناولت يف جمملها املسائل املتعلقة حبملة الدبلومات الصحية، وخرجيي احلاسب اآللي والذين يطالبون 
بتعيينهم إعمااًل لألمر امللكي رقم )121/أ( وتاريخ 1432/07/02هـ، وكذلك املثبتني مبوجب األمر امللكي الكريم رقم )8422/ م ب( وتاريخ 
1426/06/25هـ، واألمر امللكي الكريم رقم )1895/ب( وتاريخ 1432/03/23هـ وقد يستغرق النظر يف هذه القضايا وقتًا طوياًل قد ميتد 
لعدة سنوات، يتعني فيها على ممثل الوزارة حضور مجيع اجللسات املقررة، ويرجع طول أمد التقاضي إىل طبيعة القضايا عمومًا، لذلك فهي 

متر بعدة مراحل ابتداًء باحملاكم اإلدارية ومرورًا مبحاكم االستئناف اإلدارية، وقد يعاد نظر القضية من جديد.
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سابعـًا: الحاسب اآللي وتقنية المعلومات. 
نظرًا ملا متثله تقنية املعلومات ألهمية بالغة وشريك اسرتاتيجي يف أعمال الوزارة ومهامها خاصة فيما يتعلق منها باألعمال األساسية للوزارة 
مثل الوظيفة العامة وما يطرأ عليها من )إحداث وتعديل وحتوير(, وكذلك وقوعات موظفي الدولة كالتعيني والرتقية والنقل وإنهاء اخلدمة 
والتكليف واإلعارة...، لذا فقد أولته وزارة اخلدمة املدنية أهمية خاصة مبتابعة املتغريات العاملية املستجدة يف هذا اجملال والتنسيق مع 
اجلهات ذات العالقة كربنامج التعامالت اإللكرتونية احلكومية »يسر« بوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات لتنفيذ التوجيهات السامية 
الصادرة خبصوص تفعيل التعامالت اإللكرتونية لكافة أعمال الوزارة. ومن أبرز ما قامت به الوزارة يف هذا اجملال خالل العام املالي 

1435/1434هـ ما يلي:

أ: مؤشرات أداء تقنية املعلومات يف الوزارة.
1( عدد اخلدمــات اإللكرتونية املــوجهة للمواطنني واجلهــات احلكــومية املتاحة من خـالل بوابة الــوزارة اإللكرتونية )7( خدمـــات 

)3 للمواطنني و4 للجهات احلكومية(.
2(  عدد اخلدمات اإللكرتونية املوجهة للجهات احلكومية من خالل قناة التكامل يف برنامج » يسر » )2(.

3( عدد اجلهات املستفيدة من خدمات الوزارة عن طريق قناة التكامل يف برنامج التعامالت اإللكرتونية »يسر« )30(.
البوابة اإللكرتونية وذلك لالستفسار عن  الوزارة اإللكرتونية عن طريق  4( عدد اجلهات احلكومية اليت تستفيد من خدمات 

)موظف، وظيفة، مباشرة أموال عامة( )364( جهة و)1292( مستخدم. 
5( عدد زوار البوابة اإللكرتونية اخلاصة بالوزارة )1215304( زائر. 

6( عدد وحدات أجهزة االتصال املرئي اليت مت تفعيلها يف الوزارة وفروعها )31( وحدة. 
7( عدد حتويالت اهلاتف الرقمي يف املركز الرئيسي والفروع واليت متكن التواصل املباشر من خالل شبكة الوزارة )1314( حتويلة.

الوزارة من )316  الرئيسي وفروع ومكاتب  الواسعة بني املركز  للشبكة  البيانات األساسية واالحتياطية  زيادة سعة وسرعات دوائر نقل   )8
ميجابايت/الثانية( إىل )668 ميجابايت/الثانية( بنسبة )%111(. 

9( زيادة سعة دوائر خدمة اإلنرتنت اخلاصة باخلدمات اإللكرتونية وموقع الوزارة من )150 ميجابايت/الثانية( إىل )310 ميجابايت/الثانية( بنسبة )%107(. 
10( عدد منافذ الشبكة يف املركز الرئيسي والفروع )7933( منفذًا. 

11( عدد مستخدمني الشبكة يف املركز الرئيسي والفروع )1688( مستخدمًا. 
12( عدد رسائل الربيد اإللكرتوني الواردة والصادرة )1012004( رسالًة. 

13( نسبة توافريه وجاهزية عمل بوابة الوزارة واخلدمات اإللكرتونية على شبكة اإلنرتنت )%99,98(. 
14( نسبة توافريه وجاهزية منظومة البنية التحتية )اخلوادم والشبكة( )%99,30(. 

15( نسبة توافريه وجاهزية منظومة البنية التحتية )أجهزة احلاسب اآللي والطابعات( )%94(. 
16( عدد مستخدمي نظام الدعم واملساندة اخلاص جبدارة جلميع املختصني واملختصات بالوزارة )422( مستخدمًا. 

17( عدد االستفسارات الفنية للمتقدمني على برنامج جدارة اليت مت الرد عليها من خالل نظام الدعم واملساندة )17446( استفسارًا فنيًا. 
18( عدد طلبات اعتماد استعادة كلمة السر يف نظام الدعم واملساندة اخلاص جبدارة من فروع ومكاتب الوزارة )1797( طلبًا. 

19( عدد املكاملات اليت مت استقباهلا من موظفي وموظفات فروع ومكاتب الوزارة لطلب الدعم الفين مبا خيص جدارة )1264( مكاملًة. 
20( عدد طلبات حتديث املعلومات الشخصية للمواطنني املتقدمني على جدارة )يف حالة تعديل واقعة بسجل املتقدم أو املتقدمة يف األحوال املدنية( )273( طلبًا.

21( عدد االستفسارات الفنية الواردة للوزارة عن طريق اهلاتف خبصوص جدارة )3,267( استفسارًا. 

ب: مشاريع ومهام تقنية املعلومات يف الوزارة:
1( جتهيز وثائق متطلبات األنظمة اجلديدة )نظام »جدارة 3«، نظام »التدقيق والتحقق اآللي« لبيانات طالب العمل يف قواعد بيانات جدارة، 

األسئلة األكثر شيوعًا خلدمة مركز االتصال الوطين »آمر«(.
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2( تطوير )14( نظام وبرنامج جديد.
3( إجراء تعديالت وتطوير على التطبيقات واألنظمة اآللية لوزارة اخلدمة املدنية احلالية.

4( نقل مجيع وثائق املوظفني املثبتني إىل نظام األرشفة اإللكرتونية وعددها )953672( وثيقة.
5( رفع وثائق على الشبكة احمللية اإللكرتونية للوزارة )اإلنرتنت(:

اسم  استخدام  اإللكرتوني،  الربيد  استخدام  اإلنرتنت،  استخدام  املعلومات،  )أمن  للوزارة  املعلومات  تقنية  سياسات  نشر   
املستخدم وكلمة املرور، أمتته املكاتب(.

 نشر عدد )7( وثائق للتدريب واالبتعاث يف قسم أدلة العمل يف دليل ضوابط وإجراءات ترشيح موظفي الوزارة لألنشطة التدريبية والعلمية.
 وثيقة دليل إجراءات اختيار املوظف املتميز واإلدارة املتميزة.

 النماذج املتكررة.
 إعداد جملة اخلدمة املدنية.

6( التحقق من جاهزية الفروع وإمتام جاهزيتها للعمل وفق الصالحيات اجلديدة وضمان عمل األنظمة اآللية ذات العالقة.
7( متابعة وصيانة واختبار األنظمة )نظام األرشفة اإللكرتونية،نظام » التثبيت« اآللي ، نظام رصد الوقوعات،نظام سري العمل(.

8( ضبط الصالحيات ومنح الصالحيات على األنظمة مثل )إيقاف احلسابات غري املستخدمة يف نظام سري العمل وتعديل الرئيس 
املباشر للموظفني حسب اهليكل اإلداري أو الوضع الفعلي للموظف، منح صالحيات على نظام األرشفة اإللكرتونية(.

9( البدء يف جتهيز )3( بوابات إلكرتونية متكاملة.
10( إطالق موقع الوزارة اجلديد على اإلنرتنت.

11( إطالق إعالنات وظائف )الدرجة اجلامعية يف ختصص احملاسبة للرجال،الدرجة اجلامعية لوظائف شئون املوظفني للرجال، 
إعالنني للوظائف التعليمية املخصصة للرجال ثالثة إعالنات للوظائف التعليمية املخصصة للنساء،إعالن إداري للرجال والنساء(.

12( عمل منوذج تقديم متكامل حلصر خرجيات الكليات املتوسطة.

13( مراجعة البيانات املرسلة من قبل اجلهات ومنها: )اهليئة السعودية للتخصصات الصحية، املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين(. 
 )PDF( 14( تدريب عدد من موظفي الوزارة على اإلجراءات التالية: )تصوير ملفات املوظفني يف نظام األرشفة اإللكرتونية، كيفية حتويل ملفات

اىل ملفات )WORD(، كيفية استخدام والتعامل مع الربيد اإللكرتوني من قبل مدرب معتمد من شركة مايكروسوفت(.
15( العمل على مشروع اخلدمات االستشارية اخلاصة بتقييم الثغرات األمنية واختبار االخرتاقات جلميع اخلدمات اإللكرتونية يف موقع الوزارة.

16( إعداد تقارير وإحصائيات حول )مالحظات ديوان املراقبة العامة، نظام سري العمل(.
17( اإلجابة على االستفسارات التالية )تظلمات جدارة من املتقدمني، االستفسارات الفنية جلدارة من املتقدمني،صندوق املوارد البشرية،املؤسسة 

العامة للتقاعد( والبالغ عددها )795868( استفسارًا.
18( تزويد اجلهات التالية ببيانات عن موظفي اخلدمة املدنية:

 وزارة الشئون االجتماعية / الضمان االجتماعي )1240000( سجالًً شهرياًً.                           التأمينات االجتماعية.
 برنامج حافز )2460000( سجالًً شهرياًً.                                                                        برنامج قياس.

 برنامج اإلسكان.
19( تطوير وإطالق دليل تصنيف الوظائف على البوابة اإللكرتونية. 

20( إعداد تقارير وإحصائيات إلدارات الوزارة املختلفة.
21( تسجيل قرارات مجاعية يف النظام مثل )قرارات وقوعات املوظفني، قرار سلخ وظائف من جهة حكومية ألخرى، إحداث وظائف داخل 

النظام، حذف مالحظة الوظيفة قيد اإلعالن، إضافة مالحظة الوظيفة قيد اإلعالن على بعض الوظائف للرتشيح عليها(.
22( مطابقة وتدقيق املوظفني مـع ما هو مـوجود يف قاعـدة البيانات لعـدة جهـات حكـومية منهـا )مستحقي الضمان االجتماعي، املقدمني على قروض يف 
وزارة اإلسكان،حاملي مؤهل الدبلومـات الصحية، املتقاعـدين ومن مت استالم مستحقاته التقاعدية، برنامج امللك عبداهلل للمبتعثني املستحقني يف نظام 
حافز، خرجيات معهد املعلمات،املتقدمني على املسابقة يف وزارة العمل،أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات،خرجيي الكلية التقنية،املشمولني باألمر 

امللكي بالتثبيت على وظائف حكومية،احتياج وظائف تعليم البنات لعام 1435 هـ،املعينني يف وزارة الرتبية والتعليم لعام 1434 هـ، وزارة اإلسكان(.
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23( إعداد اإلعالنات اخلاصة باملفاضالت للوظائف التعليمية من خالل نظام جدارة. 
24( إعداد تطوير نظام )سريتي ــــ 1( .

25( مراجعة قواعد البيانات وحتسني وترقية وثائق األنظمة التالية )الوظيفة العامة،التوظيف االبتعاث والتدريب،الصالحيات،اللجان(.
26(  دراسة وتوثيق الوضع احلالي لعملية التوظيف وآلية تسجيل الوظائف.

27( دراسة وتوثيق مرحلة إرسال االحتياج من اجلهات احلكومية لشغل الوظائف وإعداد اإلعالن للتقديم عليها.
28( توثيق آلية الرتشيح لوظائف احملاسبة.

29( توثيق مرحلة آلية حصر املتقدمني يف جدارة لوظائف احملاسبة.
30( اختبار أنظمة الوزارة املطورة التالية: )نظام التوظيف، نظام التدريب واالبتعاث، سريتي 2، جدارة 3، وايف،التوطني(.

31( كتابة إجراءات اختبار )سريتي 2(.
32( تدريب املوظفات املعينات حديثا على الربجمة يف بيئة أوراكل وطالبات اجلامعات على أنظمة الوزارة اآللية يف الفرع النسوي 

للحاسب اآللي التابع لإلدارة العامة لتقنية املعلومات.
33( االنتهاء من مشروع االتصال املرئي )املرحلة األوىل( بني الوزارة وفروعها واملكاتب التابعة هلا وذلك بتأمني وتركيب وتشغيل 
عدد )29( جهاز اتصال مرئي مكتيب وعدد )2( شاشات اتصال مرئي لعمل اجتماعات مرئية ومت تفعيل خدمة اللقاء مبعالي 

الوزير من املراجعني يف الفروع من خالل استخدام هذه التقنية.
34( تأمني وتركيب وتشغيل اهلواتف الرقمية يف املبنى الرئيس للوزارة وبعض الفروع ليتم التواصل بني الفروع وبعضها والوزارة.

35( تشغيل برنامج حاضر ملتابعة سجالت حضور وانصراف مجيع املوظفني يف املركز الرئيسي والفروع.
التشغيل  ونظام  الروابط  بعض  ومراقبة  اإلحصائيات  تقديم   )Vantage )نظام  التالية  اجلديدة  األنظمة  وتشغيل  تطبيق    )36

Microsoft Windows Datacenter( 2012( ألنظمة الوزارة واخلدمات اإللكرتونية(. 

37( الربط مع برنامج التعامالت اإللكرتونية احلكومية »يســر« كمزود لقناة الربط للعديد من اجلهات احلكومية.

38( الربط مع »يســر« كمستفيد من قناة الربط لبعض اخلدمات املقدمة من بعض اجلهات مثل )خدمات وزارة الداخلية، مركز املعلومات 
الوطين، االستعالم عن بيانات املواطنني طاليب العمل، خدمات قياس، خدمات املؤسسة العامة للتقاعد(.

39( توريد وتركيب ومراقبة وتشغيل أنظمة وأجهزة احلماية يف الوزارة )مضادات الفريوسات – أجهزة منع االخرتاق واجلدران النارية – أجهزة 
محاية الربيد اإللكرتوني وخدمة اإلنرتنت(.

40( تقييم املستــوى األمين وحتــديد الثغرات األمنية للبنية التحتية وأجــهزة الشبـكة واخلـوادم واختبار االخرتاق للخدمات اإللكرتونية والعمل على إغالقها.
41( رفع سرعات دوائر نقل البيانات للشبكة الواسعة بني املركز الرئيس وفروع ومكاتب الوزارة من )316 ميجابت/الثانية( إىل )668 ميجابت/الثانية(.

42( زيادة أعداد منافذ الشبكة من )4,286( إىل )7,933( منفذًا.
43( زيادة كفاءة شبكة مركز البيانات.

44( تطبيق وتشغيل تقنية )Microsoft Hyper-V )واليت متكن من إنشاء خوادم افرتاضية لدعم التوسع يف تطبيق خدمات الوزارة اإللكرتونية 
وحتديث بعض األنظمة لتعمل بهذه التقنية وهي: 

.)Intranet( موقع الوزارة الداخلي 
.)DNS( مضيف خدمات الوزارة اخلارجية 

.)Symantec Endpoint Protection( أنظمة احلماية من الفريوسات 
 حتديث األنظمة واخلدمات اإللكرتونية وتشمل )برنامج الوظيفة العامة ــ التوظيف ـــ االتصاالت اإلدارية(.

45( جتديد عقود اتفاقية مايكروسوفت لكبار العمالء، عقود الصيانة والدعم الفين ألنظمة األرشفة اإللكرتونية )laser fiche(، عقود 
.)Citrix( الصيانة والدعم الفين ألنظمة

46( ترقية قواعد بيانات أوراكل مبركز البيانات بالرياض وجدة من إصدار )10G( إىل إصدار )11G( وبرنامج ونظام التشغيل ألجهزة التخزين 
املركزية وبرنامج ونظام التشغيل ألجهزة النسخ االحتياطي وترقية أنظمة محاية الربيد اإللكرتوني.

47( حتديث وتنفيذ برنامج احلماية من الفريوسات على مجيع أجهزة املستخدمني واخلوادم.
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48( تشغيل وصيانة ومتابعة أداء أجهزة وأنظمة البنية التحتية والتشغيلية لتقنية املعلومات.
49( توفري اخلوادم التالية:

 خادمان من نوع )Symantec Mail Gateway( لتوفري خاصية اإلتاحة )High Availability( وتقوم بفحص ملفات الربيد 
اإللكرتوني الصادرة والواردة.

 خادمان من نوع )Symantec SharePoint Protection( لتوفري خاصية اإلتاحة)High Availability( وتقوم بفحص 
امللفات اليت يقوم املواطنون برفعها على بوابة الوزارة اإللكرتونية مما يؤدي إىل محاية البنية التحتية للوزارة.

 خادمان من نوع )Symantec Web Gateway( لتوفري خاصية اإلتاحة)High Availability( وتقوم بفحص امللفات قبل حتميلها.
بتوفري  وتقوم   )High Availability( اإلتاحة  لتوفري خاصية   )Symantec Endpoint Protection( نوع   خادمان من 

احلماية من الفريوسات جلميع أجهزة البنية التحتية.
 خادمان لنظام حاضر الذي يقوم بتسجيل حضور وانصراف املوظفني. 

 خادمان مبواصفات عالية للبوابة اإللكرتونية للوزارة مما أدى لتخفيف الضغط وحتسني أداء اخلدمات املقدمة على البوابة.
 3 خوادم مبواصفات عالية للخدمات اإللكرتونية مما أدى لتخفيف الضغط وحتسني أداء اخلدمات.

. FirstName.LastName@mcs.gov.sa 50( تعديل وإنشاء أمساء مستخدمي الربيد اإللكرتوني لعدد )1688( مستخدمًا وفق معيار
.)15TB( زيادة السعة التخزينية ألجهزة التخزين املركزية إىل )51

52( تشغيل الشبكة واخلوادم وبوابة الوزارة واخلدمات اإللكرتونية ومراقبتها على مدار الساعة )7/24(.
53( إعداد اخلطة املالية ملشاريع التقنية للعام املالي 1436/1435هـ.

54( متابعة تنفيذ مشاريع التقنية للعام املالي 1435/1434هـ.
55( إعداد خطة شاملة لعملية تدريب موظفي التقنية.

56( عقد لقاءات توعوية ملوظفي الوزارة عن استخدام الربيد اإللكرتوني.

57( إعداد السياسات األولية لتقنية املعلومات وهي: 
 )سياسة أمن املعلومات، سياسة استخدام الربيد اإللكرتوني، سياسة استخدام اإلنرتنت، سياسة استخدام اسم املستخدم وكلمة املرور، 

سياسة أمتته املكاتب(. 
 القرارات والتشريعات اليت تدعم تطبيق التحول إىل التعامالت اإللكرتونية )قرارات جملس الوزراء والتشريعات ذات العالقة بالتعامالت 
مت  اليت  يسر  احلكومية  اإللكرتونية  التعامالت  برنامج  قبل  من  املتبعة  احلكومية  اإللكرتونية  التعامالت  منهجيات  اإللكرتونية، 

االستفادة منها يف الوزارة(.
58( تشكيل اللجنة العليا حلماية املعلومات واألنظمة واخلدمات اآللية وضمان استمرارية العمل بالوزارة وعقد اجتماعات اللجنة.

59( االنتهاء من مشروع تأسيس وتشغيل مكتب إدارة املشاريع.
60( مشروع توريد وترقية السعة التخزينية ألجهزة التخزين.

61( مشروع تطبيق )Blue Coat( وفق السياسة املعتمدة الستخدامات اإلنرتنت وأمن املعلومات.
62( إعداد كراسة مشروع اخلدمات االستشارية اخلاصة بزيادة مستوى أمن املعلومات خلدمات الوزارة اإللكرتونية.

63( كراسة الشروط واملواصفات ملشروع تقديم خدمات استشارية لتطوير وحتسني وتنفيذ اإلجراءات الداخلية لضمان جودة خمرجات تقنية املعلومات.
64( كراسة الشروط واملواصفات ملشروع تقديم خدمات استشارية لنظام األرشفة اإللكرتونية، إدارة احملتوى واالتصاالت االدارية.

.)ALM( كراسة مشروع إعداد وبناء منهجية إدارة وتطوير التطبيقات )65
66( الدعم الفين جلدارة من خالل الرد على استفسارات نظام الدعم واملساندة ومنح صالحيات عليه واستقبال املكاملات واملراجعني.
67( الدعم الفين جلدارة من خالل الرد على استفسارات نظام الدعم واملساندة ومنح صالحيات عليه واستقبال املكاملات واملراجعني.

68( إدارة صالحيات الدخول للبوابة اإللكرتونية للوزارة اخلاصة خبدمات اجلهات احلكومية اإللكرتونية.
69( عمل االختبارات الفنية الوظيفية وكتابة حاالت االختبارات لـ)نظام وايف اآللي التوطني )اجلهات، الوزارة(، نظام الوقوعات، سريتي 2، نظام 

التوظيف، بوابة التدريب واالبتعاث الوطنية(. 
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70( القيام باالختبارات التالية على جدارة )3( )االختبارات الوظيفية، اختبارات اهليكلة الداخلية للنظام، االختبارات األمنية، 
اختبارات اجلهد والتحمل،اختبارات قبول املستخدم(.

71( إعادة تشكيل جلنة التعامالت اإللكرتونية بالوزارة برئاسة معالي الوزير وعضوية معالي النائب وبعض املسئولني واملستشارين 
من داخل وخارج الوزارة.

72( تشكيل جلنة فنية عليًا ملتابعة تنفيذ مشاريع التحول للتعامالت اإللكرتونية برئاسة معالي النائب وعضوية عدد من داخل 
وخارج الوزارة وقد مت عقد )11( اجتماع.

73( تطوير منهجية التقييم للعروض الفنية املقدمة من قبل الشركات على مشروع » تقديم خدمات فنية وتقنية واستشارية لدعم 
وإدارة وتشغيل منظومات تقنية املعلومات«، ودراسة وتقييم هذه العروض فنيًا ومن ثم إرسال تقرير نتائج هذا التقييم للجنة 

فحص العروض بالوزارة لرتسية املشروع على إحدى الشركات املطابقة فنيًا.
74( إعداد وجتهيز وثيقة حتليل لألنظمة لعدد )15( نظامًا.

75( وضع منهجية وفق أفضل املمارسات العاملية تشتمل على معايري لتقييم العروض الفنية املقدمة من قبل الشركات على مشروع 
.»NCCS املركز الوطين ملعلومات اخلدمة املدنية «

76( طرح مشروع »تقديم خدمات استشارية لتطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات الوزارة للتحول للتعامالت اإللكرتونية احلكومية ».
77( طرح مشروع املركز الوطين ملعلومات اخلدمة املدنية.

ج: إحصائيات تقنية املعلومات:
1( )368( إجراء تعديل وتطوير على األنظمة واخلدمات اإللكرتونية. 

2( إجناز عدد )11( وثيقة ملتطلبات وحتليل األنظمة واخلدمات اإللكرتونية. 
3( تنفيذ )1424( تقريرًا وإحصائية بناًء على طلبات خمتلف إدارات وفروع الوزارة. 

4( تنفيذ )796( إجراء على نظام سري العمل. 

5( تنفيذ عدد)60( طلبًا ملنح صالحيات على نظام األرشفة اإللكرتونية. 

6( نشر )13( وثيقة يف الشبكة احمللية . 

7( إيقاف )135(حسابًا يف نظام سري العمل. 

8( جتهيز )6( أنظمة متهيدًا إلطالقها. 

9( تنفيذ برناجمني تطبيقيني جديدين. 

10( إطالق )8( إعالنات وظائف من خالل برنامج »جدارة«. 

11( تنفيذ )5( إعالنات خاصة باملفاضلة للوظائف التعليمية. 

12( زيادة حجم السعة التخزينية ألجهزة التخزين املركزية )15تريابايت(. 

13( منع عدد )186823( حماولة اخرتاق للوصول إىل اخلدمات اإللكرتونية .

14( جتهيز وطرح عدد )9( كراسات للمشاريع. 

15( إجناز عدد )5( مشاريع. 

16( تركيب وتشغيلها عدد )1400( جهاز حاسب شخصي يف مبنى الوزارة وفروعها واملكاتب التابعة هلا. 

17( تركيب وتشغيل عدد )126( ماسحًا ضوئيًا يف مبنى الوزارة وفروعها واملكاتب التابعة هلا. 

18( تركيب وتشغيل عدد )450( طابعًة يف مبنى الوزارة وفروعها واملكاتب التابعة هلا.

19( استقبال وتنفيذ )8300( بالغًا تتعلق باألجهزة والشبكة والتطبيقات يف مبنى الوزارة وفروعها واملكاتب التابعة هلا. 

20( إعداد وجتهيز )15( وثيقة حتليل لألنظمة . 

21( عمل اختبارات ضمان اجلودة لعدد )8( أنظمة. 



5657 اإجنازات الوزارة خالل العام املايل 1434 / 1435هـ اإجنازات الوزارة خالل العام املايل 1434 / 1435هـ

ثـامنـًا: التخطيـط: 
قامت الوزارة خـالل العـام املـالي 1435/1434هـ عن طريق إدارة التخطيط والتنسيق واملتابعة مبا يلي:

1( إعداد مسودة مشروع حول صياغة األهداف والسياسات العامة للوزارة يف مشروع خطة التنمية العاشرة.
2( مراجعة مسودة تقرير املتابعة للسنة الثالثة)1434/1433هـ( من خطة التنمية التاسعة )1435/1431هـ(، وإجراء التعديالت عليه، 

واستكمال إجراءات صدوره بعد توقيع اخلطاب من معالي الوزير.
3( صياغة الوضع الراهن والتحديات األساسية يف خطة التنمية العاشرة كإحدى متطلبات ومراحل اخلطة. 

4( إفادة اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد حول عدد من االستفسارات املتعلقة مبهام واختصاصات الوزارة.
5( مشروع دراسة اخلطط االسرتاتيجية للوحدات التنظيمية بالوزارة.

6( الدراسة االسرتاتيجية اليت قام معهد اإلدارة العامة بإعدادها حملفوظات ووثائق الوزارة بناًء على طلب الوزارة.
7(  دراسة ما ورد خبطاب صاحب السمو امللكي أمري منطقة املدينة املنورة، املتضمن طلب مسوه رفع مستوى فرع الوزارة باملدينة 

املنورة من الفئة 
)ب( إىل الفئة )أ(، ومت إفادة مسوه الكريم برأي الوزارة حول املوضوع. 

8( املشاركة مع فريق العمل مبعهد اإلدارة العامة الستكمال دراسة تنفيذ ورش عمل الوزارة وعددها)9( ورش.
9( تشكيل فريق عمل بالوزارة مكلف بإعداد خطة التنمية العاشرة )1440/1436هـــ( وحضور الفريق للعرض املقدم من وزارة 
االقتصاد  بــوزارة  العمل  فريق  مع  العمل  فريق  اجتماعات  اخلطة،  إعــداد  مبتطلبات  والتعريف  للتهيئة  والتخطيط  االقتصاد 

والتخطيط.

تـاسعـًا: العالقات الوظيفية:
متشيًا مع التوجيهات السامية اليت تؤكد على االهتمام بسرعة إجناز معامالت املواطنني، تقوم وزارة اخلدمة املدنية من خالل األقسام اليت أحدثت هلذا الغرض 
خلدمة املراجعني يف مقر الوزارة والفروع التابعة هلا، باستقبال استفسارات وتظلمات املواطنني من املوظفني وغري املوظفني وتلقي مكاملاتهم اهلاتفية والرد على 
اإلنسانية يف  النظامية مع مراعاة اجلوانب  الطرق  أوضاعهم وفق  واإلرشاد هلم وخماطبة جهاتهم ملعاجلة  النصح  وتقديم  النظامي  بالرأي  وإفادتهم  استفساراتهم 
بعض احلاالت اليت تتطلب املساعدة والرعاية كذوي االحتياجات اخلاصة واملتقاعدين وورثة املتوفني، باإلضافة إىل دراسة طلبات التوظيف اليت ترد من اجلهات 
احلكومية ذات العالقة أو من املواطنني مباشرة للوزارة وإفادتهم بالطرق املعمول بها يف عملية التوظيف واألسلوب األمثل لتحقيق رغباتهم يف ضوء أوضاعهم النظامية. 
وقد بلغ عدد االستفسارات والتظلمات اليت وردت للوزارة وقامت بدراستها خالل العام املالي 1435/1434هـ )15846( استفسـارًا وتظلمًا على النحو التالي:

اجملموعتظلماتطلبات واستفساراتالبيان
738314418824توظيف
43539ترقية
9219111بدالت

549مكافآت
12517تصنيف
11516طي قيد

32023نقل
12220232حتسني وضع

03939 تدريب وابتعاث
199945376536أخرى

9511633515846اجملموع
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عاشرًا: اإلعالم والنشر والعالقات العامة

 أ( اإلعالم:
 تقوم وزارة اخلدمة املدنية بصفة دورية بإعداد برامج إعالمية تهدف إىل التعريف بأنظمة ولوائح اخلدمة املدنية وما طرأ عليها من 

تعديل من بينها:

 إصدار)13( عددًا من جملة اخلدمة املدنية الشهرية.

 إعداد وتوزيع )183( خربًا وتصرحيًا إعالميًا عن أنشطة الوزارة.

 إعداد )16( لقاًء واستفسارات صحفية.

 إعداد )54( توضيحًا صحفيًا ملا ينشر بالصحف احملليـــــــة يتعلـــق مبجـــال عمل الوزارة.

 إصدار )58( عددًا من نشرة أخبار منسوبي الوزارة.

 توزيع )4300( نسخة من املطبوعات النظامية واإلعالمية للوزارة على اجلهات املستفيدة وتوزيع )42500( نسخة من الكتيبات 

واملطويات اإلعالمية للوزارة على اجلهات املستفيدة.

 إعداد )480( نسخة من امللف الصحفي اليومي.

 املشاركة يف ثالثة معارض للكتاب لعرض اإلصدارات النظامية واإلعالمية للوزارة.

ب( اإلنتاج الفين:
يف  الــوزارة  مشاركات  وتوثيق  تغطية  متت  كما  وفيديو(  )فوتوغرافيًا  واملكاتب  والفروع  الــوزارة  ملسؤولي  السنوية  االجتماعات  وتوثيق  تغطية 

االحتفاالت واملعارض والندوات الداخلية واخلارجية )فوتوغرافيًا وفيديو( بواقع )93( مشاركة وتغطية.

ج( املكتبة:
- عدد الدوريات الواردة إىل املكتبة )146( دوريًة.

- عدد الباحثني املستفيدين من خدمات املكتبة )33( باحثًا.
- عدد الكتب الواردة للمكتبة )350( كتابًا.
- عدد الكتب املعارة من املكتبة )75( كتابًا.

- عدد الكتب املعادة للمكتبة )56( كتابًا.
- عدد الكتب املدخلة بنظام الفهرسة اآللي )األفق( )190( كتابًا.

- عدد األسئلة املرجعية )65( سؤااًل مت الرد عليها مجيعًا.
- عدد قراء الصحف اليومية )480( قارئ.

- عدد املستفيدين من مجيع خدمات املكتبة )750( موظفًا
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د( العالقات العامة:
 تنفيذًا للتوجيهات السامية الكرمية اليت تؤكد على االهتمام بسرعة إجناز معامالت املواطنني، تقوم وزارة اخلدمة املدنية من خالل 
مكاتب خدمة املراجعني اليت أنشئت هلذا الغرض بالوزارة وفروعها ومكاتب التوظيف التابعة هلا بتقديم خدمات للمراجعني أسهمت 

يف تسهيل وسرعة إنهاء معامالتهم كما تولت األعمال التالية: 
 املشاركة يف محالت التوعية اإلرشادية بالتنسيق مع بعض اجلهات احلكومية املختصة لتفعيلها. 

 عقد االجتماع احلادي عشر ألصحاب املعالي والسعادة مدراء ورؤساء أجهزة اخلدمة املدنية بدول جملس التعاون لدول اخلليج 
العربية.

 عقد لقاء مدراء شؤون املوظفني يف األجهزة احلكومية.
 إعداد الربامج الزمنية والتنسيق مع اجلهات الرمسية لزيارات ضيوف الوزارة من داخل اململكة وخارجها بواقع )437( برناجمُا.

 تقديم )264( خدمة للباحثني بتزويدهم مبعلومات تساعدهم يف البحث وتوزيع استمارات البحوث ومتابعتها.
 إعداد )260( دعوة لضيوف الوزارة للمشاركة يف اللقاءات اليت تعقدها الوزارة وتزويدهم باملطبوعات واملطويات وجملة اخلدمة املدنية.

 تقديم )27( خدمة تزويد اجلهات واألجهزة احلكومية ووسائل االعالم بأمساء وأرقام هواتف املسؤولني بالوزارة. 
 تزويد متقاعدي الوزارة باملطبوعات واألنظمة اجلديدة وجملة اخلدمة املدنية. 

حادي عشر: وظائف وزارة الخدمة المدنية والعاملون بها.
 بلغ عـدد املوظفني واملستخدمني واملعينني على بند األجور العاملني يف وزارة اخلدمة املدنية والفــروع ومكاتب التوظيف التابعـة هلا )1583( موظفًا منهم 

)58( مستخدمًا و)52( عاماًل على بند أجور من الرجال والنساء حتى تاريخ 1435/02/27هـ حسب التفصيل التالي:

الوظائف املعتمدة مبيزانية العام املالي 1435/1434هـالبيان
الوظائف املشغولة

الوظائف الشاغرة
اجملموعنساءرجال

175312522211473280 املوظفون

9647115838املستخدمون

543517522بند األجور

190313342491583320اجملموع



تم إعداد وتصميم وتنفيذ وإخراج الكتـاب اإلحصـائـي 
) بوكالة الوزارة المساعدة للبحوث والدراسات (

 )اإلدارة العامة للبحوث والدراسات (
إدارة اإلحصاء

1435هـ




