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 تمهيد

 

تاريخ و( 22364مر السامي الكريم رقم )بناء على األ "لألجهزة العامةإعداد التقارير السنوية دليل عداد "إيأتي 

المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة باقتراح القواعد والمعايير والنماذج  القاضي بتكليف ،هــ13/5/1438

ند إعداد تقاريرها ع العامةتلتزم بها األجهزة  أنوالمنهجيات واألدوات الالزمة لبناء التقارير السنوية التي ينبغي 

 .(1) من نظام مجلس الوزراء (29)للمادة  االسنوية، وفقا 

 

، بما فيها الجامعات والمؤسسات العامةوالهيئات الوزارات “الدليل يقصد باألجهزة العامة في هذا و

( من نظام مجلس 29تقاريرها السنوية إعمالا لمقتضى المادة ) والتي ترفعاألخرى،  واألجهزة الحكومية

ادليل إعداد التقار ويشار إلىالوزراء"،  ابـ )الدليل(،  ير السنوية لألجهزة العامة لحقا لألجهزة العامة  ويكون ملزما

 كافة.

 

ـــد ـــين أداء األجهـــزة ليشـــرح ال ـــي تب ـــة إعـــداد التقـــارير الت ـــا اإلنجـــازاتالعامـــةيل كيفي ـــي حققتهـــا  ، مـــن حي الت

ــــية،  نقض  تراحاتهــــا لتحســــين ســــير التــــي واجهتهــــا واق التحــــدياتشــــرح  مــــعمقارنــــة مــــع الســــنة الماليــــة الم 

ـــل شـــفافية.  ـــا بك ـــدليلالعمـــل فيه ـــربل ال ـــين وي ـــر وأهـــداف  ب ـــوى التقري ـــة محت ـــة، رؤى المملك ورؤاهـــا الحالي

 األخرى. واألجهزة الحكوميةوالجامعات  ، وكذلك إنجازات الوزارات والمؤسسات العامةالمستقبلية
 

المقترحــــة  والجوانــــب الشــــكليةأفضــــل المنهجيــــات هــــذا الــــدليل لحــــ  بالم اديالسترشــــ ويبــــين الملحــــ 

 .وإخراجه التقرير إلعداد

 

 

 
األجهزة الحكومية،  والتنسي  والتعاون بين مختلفويكفل التوجيه  للدولةالسياسة العامة  هو الذي يوجه مجلس الوزراء "الملك رئيس ( من نظام مجلس الوزراء29ص المادة )ن - (1)

 .والقرارات واللوائح والوزارات واألجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ األنظمة مجلس الوزراء وله اإلشراف على .مجلس الوزراء ويضمن النسجام والستمرار والوحدة في أعمال

الخطة  ا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد فيا من بداية كل سنة مالية تقريرا خالل تسعين يوما  مجلس الوزراء ترفع إلى رئيس األخرى أن واألجهزة الحكومية وعلى جميع الوزارات

 .سير العمل فيها مقترحات لحسنخالل السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من  العامة للتنمية
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  مصطلحات الدليلجدول تعريفات 

 المصطلح التعريف

من نظام مجلس  29تنفيذا للمادة  يعد بناء على هذا الدليلللجهاز العام الذي السنوي  التقرير

 الوزراء

 التقرير

 والمسؤولياتألعمال ا وينفذ حق  أهدافه الستراتيجيةيأن الجهاز  استطاعالذي مدى ال

 التقريرخالل فترة  بها المكلف

 األداء

المبادرات والمشروعات والنشاطات المترابطة ذات الطبيعة الواحدة إلحداث مجموعة من 

 ي الجهة أو لتحقي  هدف استراتيجيتحول ف

 البرامج 

هداف الرئيسية خطل رئيسية، شاملة، وعادة ما تكون طويلة األجل للتحق  من أن األ

 لمنظمةالرئيسية لرسالة ال هي و للمنظمة قد أنجزت،

 يالتوجه االستراتيج

لها تاريخ بدء وتاريخ انتهاء وتتطلب موارد إلنجازها؛ وتهدف إلى تحقي   األنشطةمجموعة من 

ل تندرج ضمنها أنشطة الجهات فجوة األداء الحالية، واألصل أ أهداف استراتيجية وإغالق

 (Business as usualالمعتادة )

 ةالمبادر

ا على  المتوقعة الفرص المدى القصير  الجهاز على أهدافالتي من الممكن أن تؤثر إيجابا

 والطويلوالمتوسل 

 الفرص

ت محدد لتحقي  قيمة كمية مرتبطة بمؤشر األداء تمثل النتيجة المراد الوصول إليها في وق

 الهدف الستراتيجي

 المستهدفات

 المشروع  محددةللحصول على منافع متوقعة خالل فترة زمنية  معينةنشاط تستخدم فيه موارد 

ل فترة زمنية معينة خال هماتنتيجة نهائية قابلة للقياس والمالحظة؛ عن طري  القيام بم

 محددة طويلة المدى

 الهدف االستراتيجي

 المخرجات  نجازات أو قدرات تجارية أو خدماتفي شكل إ والمشاريع النتائج المباشرة للمبادرات

 هدافهاأل بالنسبة أدائهاس قياو تحديد على مؤشر يساعد الجهة
مؤشر األداء 

 الرئيسي

 

  من الدليل اأساسي   ايعد هذا الجدول جزءا. 
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 مكونات التقرير

 

 التمهيدي:  القسم -أوالا 

 

 

 : التقديم1/1

عد رفع، العام أعلى ســـــلطة إدارية في الجهاز من قبل التقديم ي  شـــــار فيه مقام رئيس مجلس الوزراء، إلى  وي  بشـــــكل وي 

 .يتجاوز صفحة واحدة( )لاه يتضمنه محتو ماإلى موجز 
 

 

 تعريف المصطلحات واالختصارات: 1/2

التي ر، ضرورة وجود قائمة تعريف بالمصطلحات والختصارات الواردة في التقري العامةجهزة بعض األ تقريريتطلب إعداد 

 مضامينها دون شرح لها.يصعب على القارئ معرفة 
 

 

 

 التقرير اتجدول محتوي: 1/3

تضــــمن يكما  ،وتفرعاته، الرئيســــية هوعناصــــر ،التقرير قســــم من أقســــام كلات محتويبقائمة على  هذا الجدوليشــــتمل 

 .، وأرقام الصفحاتالمالح  والرسوم البيانية والتوضيحية، ب وقائمة الجداولب قائمة على القسم
 

 

 التنفيذيملخص ال: 1/4

 

 تطرق التي الموضوعات أبرز تعرض أن ينبغي وفيه التمهيدي، القسم من األخير البند للتقرير التنفيذي الملخص يمثل -1

 . السنوية الخطة مالمح أبرز إلى باإلضافة ،وواضح موجز بشكل التقرير لها

 .بها الجهاز وحالة أداء الرئيسة األداء مؤشرات أبرز إلى التنفيذي الملخص في اإلشارة بتج -2

 خطته، تنفيذ في العام الجهاز واجهت التي التحدياتو التنفيذي، الملخص في تحققت التي اإلنجازات موجز كتابة يجب -3

 .للجهاز القادمة السنوية الخطل على إيجابا أو سلبا ذلك تأثير ومدى

 في اإليجابيات لتعزيز تبنيها يمكن التي األساليب حول العام الجهاز مرئيات إلى التنفيذي الملخص في اإلشارة تجب -4

 .السلبيات على والتغلب المستقبل
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 :التقرير التفصيلي -ثانيا

ا في التعبير عن وضعه الراهن وم العام ألنه يعكس إمكان الجهاز ،درجة عالية من الدقة والهتمامبكتابة هذا القسم  تجب

جازات   المهماتالرجوع إلى جهاز كل على و دون ذلك. من معوقات تحول واجهتهوما  ،ضـــــــوء خطته فيحققه من إن

التي ينطل  منهـا في خططـه و ،أو األداة النظـاميـة المنظمـة لعملـه تنظيمـه،و نظـامـه أالواردة في ، لـهاألســــــــاســـــــيـة 

 .ويمكن السترشاد بمنهجيات التحليل المقترحة في الملح  السترشادي لكتابة هذا القسم .والسنوية الستراتيجية

  

 

 المقدمة: 2/1

األجزاء األساسية التي  بيانيأتي لتعريف بالتقرير وأهدافه، وتمهيد محتواه ومكوناته للمتلقي، وفيما يختص با البندهذا 

 يجب أن تحتوي عليه المقدمة:

 لمحة عامة عن أهداف الجهاز العام. -1

أن هذا التقرير يأتي استجابة لمتطلبات المادة إلى  يشارواألهداف المتوقعة منه، حيا  وأهميته رالغرض من التقري -2

 .( من نظام مجلس الوزراء 29رقم )

بعت في إعداد التقرير، من حيا -3 البيانات والمعلومات، إضافة  تمن خاللها جمع المصادر التي تبيان المنهجية التي اتُّ

 لى نتائج وتوصيات محددة.إلى النهج الذي اّتبع في وصف وتحليل هذه البيانات والمعلومات بغرض التوصل إ

 .ن وجدت(إ)المالح  إلى ضافة التقرير باإلمتن  تمل عليهاجزاء التي يشاألب قائمة -4

 

 : التوجه االستراتيجي2/2

 .هامع تبيان نوعه اتالمتعلقة بمهمأهداف الجهاز هذا البند  يصفأن يجب 

 الرؤية والرسالة.  .أ

 الستراتيجية بالخطة وعالقتها التقرير، موضع الحالية السنوية الخطة عناصر إبراز مع للجهاز الستراتيجية الخطة عن نبذة .ب

 .العام للجهاز

 .الرئيسة باستراتيجياته المتعلقة األساسية الجهاز أهداف .ج

 أهداف من عدد   لتحقي  مصممة اتمهم وهي المستقبلية، لرؤىا أو للمملكة الحالية الرؤية مستوى على أهداف .د

 .(المسندة من برامج تحقي  الرؤيةاألهداف  مثل) الرؤية

 على مواجهتها الدولة على يتعين التي التحديات أبرز من مستنبطة الوطنية، الستراتيجيات مستوى على أهداف .ه

 .الجهات من العديد مع الوثي  تعاونال تقتضي والتي الطويل، المدى

 .ن وجدت() إ القطاع استراتيجية مستوى على أهداف .و
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 موجز األداء: 2/3

 .وحالة المبادرات العام وضع مؤشرات األداء الرئيسة للجهاز عن اا كمي  يحتوي تقريرا هذا البند يجب أن 

رقم نموذج )مؤشرات األداء الرئيسة للجهة الصادرة من المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة ل السنويالتقويم  .1

1). 

جميع أجزائها وف  منهجية المركز الوطني لقياس أداء األجهزة  وتعبأالمبادرات المعتمدة وف  اإلجراءات الرسمية، حالة  .2

 .(2رقم نموذج ) "العامة "أداء

اوترتيب المملكة بالجهاز العام المرتبطة المؤشرات الدولية  .3 المملكة رؤى  تحقي  أهدافبغية  الدولي،للمؤشر  وفقا

 .(3قم رنموذج ) .)إن وجدت( العام واألهداف الستراتيجية للجهاز والمستقبلية،الحالية 

تقدم خدمات مباشرة للمستفيدين من خالل  التيجهزة العامة المستفيدين عن الخدمات المقدمة من األ مدى رضا .4

 األجهزة العامة ما يصدر عن المركز الوطني لقياس أداء وف  لكترونيةاإل منصاتال أوأو مراكز الخدمة  التواصل المباشر

( أو من خالل أدوات قياس تجربة المستفيد التي تطبقها الجهة ذاتياا والتي من تقارير حول تجربة المستفيد )إن وجدت

  .بشأن نتائجها، وإبداء مرئيات الجهاز تتواءم مع منهجية المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة في هذا الخصوص

 

 واإلنجازات األعمال أبرز: 2/4

 :اآلتيةخالل السنة المالية المنصرمة من خالل النقاط  األجهزة العامةهذا البند يجب أن يوضح أعمال 

التي تتضمن التوجيه بالقيام بعمل معين، وماذا تم بشأنها، بما في ذلك ما وقرارات مجلس الوزراء ألوامر السامية ا .1

 .(4 قمرنموذج ) .السابقةوقرارات حيال التقرير أو التقارير السنوية صدر من توجيهات 

وما ليزال  ،اتوصف المنجزو، المشروعاتاء سمأمع ذكر ، السنةخالل مالية  والرأسالجهاز التشغيلية وإنجازات أعمال  .2

شرعلم  التيعمال واأل، نجازاإلقيد  األثر القتصادي والجتماعي للعمل، إضافة لذكر المبادرات إيضاح مع ، بتنفيذها ي 

اكان ذلك متى  مقارنة اإلنجازات بما تحق  في العام المالي الساب المرتبطة بالعمل، مع مراعاة   .ممكنا

 .( 6و  5 رقم نموذج ) يفاد والبتعاث بناء القدرات البشرية من حيا التدريب واإل .3

 .(ت)إن وجد .الجهاز التي حققها والجوائز العالمية والمحلية مؤتمراتالوالجتماعية  نشاطاتال .4

 .)إن وجد( الجهاز في الرؤية تحقي  مكتب وإنجازات أعمال أبرز .5

 الجهاز. وإنجازات أعمال ألبرز أهمية ذات أخرى معلومات أي .6

تتولى المراقبة عليها ذات الصلة يجب أن يتضمن التقرير معلومات كافية عن األمور التي  حالة األجهزة الرقابية في .7

 باختصاص الجهاز موطن التقرير.

يرف  بتقرير هذه األجهزة معلومات كافية عن األمور  ،في حالة األجهزة المالية من األجهزة العامة والصنادي  الحكومية .8

 (.تالمالية )مثل: المركز المالي، واستثمارات الجهاز العام ونحو ذلك إن وجد
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 على تحقيقها والعوامل المساعدةالفرص  :2/5

ــــرى الجهــــاز تجــــب  ــــة الفــــرص التــــي ي ــــة واألم ويبعــــد تقــــ اهاوجــــدوانتهازهــــا إمكــــان العــــام كتاب وضــــاع العوامــــل الداخلي

 .، مع ذكر األثر المرجو منها، والدعم المطلوب لتحقيقهاالعاميمر بها الجهاز الخارجية التي 

 

 والدعم المطلوب  التحديات: 2/6

التشـــغيلية األمـــور ، مـــن حيـــا تأثيرهـــامـــع ذكـــر  العـــام الجهـــاز اجههـــايو التـــي التحـــدياتونقـــاط الضـــعف  كتابـــةيجـــب  .1

ـــــة أو العوامـــــل  والســـــتراتيجية ـــــى عمـــــل الجهـــــاز الداخلي ـــــؤثر عل ـــــي قـــــد ت ـــــة الت ـــــل )القتصـــــاد،  ،العـــــامالخارجي مث

 للجهـــــاز العـــــام اإلداريـــــةوحـــــدات الارتبـــــاط اختصاصـــــات الوكـــــالت ومـــــع توضـــــيح  (ت. وغيرهـــــا إن وجـــــد..والتقنيـــــة

 تحقي  الخطة الستراتيجية للجهاز.ب

 التحــــدياتتســــاعد علــــى تجــــاوز مــــن الممكــــن أن أنهــــا  العــــام أو البــــدائل التــــي يــــرى الجهــــاز طــــرح المقترحــــاتيجــــب  .2

تطـــوير ) :يشـــمل ذلـــكقـــد لضـــمان حســـن ســـير العمـــل؛ ها ضـــع تصـــور أولـــي لكيفيـــة تنفيـــذمـــع وواجههـــا، يالتـــي 

ترشـــــيد و، تطـــــوير الكـــــوادر البشـــــريةو ،التشـــــغيلة يـــــكفارفـــــع و تحســـــين الخـــــدمات،و، اهأو اختصـــــاراإلجـــــراءات 

 .(7رقمنموذج ) (.غيرهاأو  المصروفات
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ا   :لجهازل الراهن وضعالنظرة عامة على  -ثالثا

 في هذا البند وكتابة النقاط التالية: العام يجب تفصيل الوضع الراهن للجهاز

من حيا عدد الوحدات الرئيسة الموجودة في  دراج التغيرات اإلداريةإو، العام للجهاز تفصيل التنظيم اإلدارييجب  .1

تلفة، وكذلك اإلدارات واألقسام المركز الرئيس، والمديريات والفروع والجهات المرتبطة بها في مناط  المملكة المخ

 .هاعتمادمع بيان حالة  العام لهيكل التنظيمي للجهازا يرف على أن  التابعة لكل منها،

صيل القوى البشرية، من حيا العدد والجنسية والجنس والمؤهل ابيانات وتفويشمل ال ، وضع القوى البشرية .2

رقم نموذج )، مع بيان التغيرات التاريخية لهذه البيانات. الوظائف الشاغرة عند نهاية السنة الماليةب اوالتخصص، وبيانا 

 .والرسم البياني التابع له( 8

 .(9رقم نموذج ). أبواب الميزانيةالميزانية والمنصرف الفعلي حسب موجز اعتمادات  .3

 .(10رقم نموذج ) .الرئيسةالعام بحسابات الجهاز مقارنةا بالفعلية التقديرية العام موجز إيرادات الجهاز  .4

، الستراتيجية بما ورد في الخطة مقارنة ،وتكاليفها وسير العمل فيها ،عاتهاوموضو ،عقود المشروعات الموقعة . .5

بحيا يوضع اسم المشروع أو البرامج المعتمدة، ومقدار العتماد الوارد في الميزانية، وما أنجز خالل السنة المعد 

 . (11 رقمنموذج ) .عنها التقرير ونسبته

 .(12رقم نموذج ) .العاملمباني المخصصة للجهاز الوضع الراهن ل .6

 .)التخصيص إن وجد( .دارتهاإو الجهاز العاممساهمة القطاع الخاص في تمويل أعمال  .7

 للجهاز. الراهن الوضع تصف أهمية ذات أخرى معلومات أي .8

 

  

 :ةالخاتم

أسباب النجاح إلى اإلشارة  تجبوه، والنقاط الرئيسة التي جاءت في ثنايا ،بهدف التقرير ايجب أن يتضمن هذا البند تذكيرا 

 .السنوية القادمة نجاح الخطةمدى إمكانات  عنأو التعثر لسنة التقرير، مع كتابة لمحة 
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 األحكام العامة

 

 وحداثتها ومصداقيتها. يجب أن تكون جميع محتويات التقرير بمعطياته المختلفة منطقية من حيا دقة المعلومات .1

 :السنوي لألجهزة العامة المراحل والمدد الزمنية التي يمر بها التقرير .2

من بداية كل ســــنة  اتسععععين يوما خالل  ديوان مجلس الوزراءالســــنوية إلى  هاتقارير األجهزة العامةترفع  :1مرحلة  .أ

( من نظام 29تنفيَذا لمقتضــــــى المادة ) –ة التي نصــــــت أنظمتها على غير ذلك يمع مراعاة األجهزة الحكوم –مالية 

 لس الوزراء مباشرة إلى مجلس الشورى.مجلس الوزراء، ويحيلها ديوان مج

خالل  ،واقتراح ما يراه حيالها كٌل على حدة لألجهزة العامةيقوم مجلس الشورى بمناقشة التقارير السنوية : 2مرحلة  .ب

ويرفع مجلس الشورى قراره المتخذ في شأن التقرير  ،لمجلسإلى امن تاريخ إحالة التقرير  ثالثة أشهرمدة ل تتجاوز 

( بتاريخ 91، بناءا على المادة )السابعة عشرة( من نظام مجلس الشورى الصادر باألمر الملكي رقم )أ/كالملإلى 

ي تال األجهزة العامة مجلس الوزراءه، ويبلغ 2/10/1424( بتاريخ 198، المعدلة باألمر الملكي رقم )أ/هـ27/8/1412

 ؛ لدراسته.أنهاشفي صدره مجلس الشورى أي ذال بالقرار ت تقاريرها السنويةرفع

إلى  ،تقاريرها الســـــنوية بشـــــأنمرئياتها حيال ما تضـــــمنته قرارات مجلس الشـــــورى األجهزة العامة ترفع : 3مرحلة  .ج

 من تاريخ إحالة قرار مجلس الشورى إليها. شهرينفي مدة ل تتجاوز  ديوان مجلس الوزراء

 ؛الوزراء عليها لمجلسوما أعد  ،السنوية المحالة إليهاتقوم األمانة العامة لمجلس الوزراء بتقديم التقارير : 4مرحلة  .د

من تاريخ إحالة التقرير  سععتة أشععهرخالل مدة ل تتجاوز  ،لمناقشـــتها واتخاذ ما يلزم بشـــأن كل تقرير بصـــفة منفردة

 إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء.

برفع تقاريرها السنوية ومرئياتها حيال قرارات مجلس  بمتابعة األجهزة العامة فيما يتعل  بالتزامها مجلس الوزراءديوان يقوم  .3

 الشورى المتخذة في شأن تلك التقارير. 

لألجهزة العامة رفع مقترحاتها حيال ما تراه في شــــــــأن هذا الدليل للجنة الدائمة المعنية بتحديثه؛ لمراعاة مقترحاتها عند  .4

 تحديثه.

 وف  هذا الدليل. ذاتي بالكامل السنوي لإلنجازات بشكل تقريرالتقديم يقع تحت مسؤولية الجهة  .5

على األجهزة العامة التي يقيس أداءها المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة، استخدام المنصات اإللكترونية والتقارير  .6

 بتقريرها السنوي.الرسمية للمركز لستخراج بيانات أدائها من مؤشرات ومبادرات وتقييم لرضى المستفيدين وإدراجها 

بحسب اختصاصات توضيحية  وأوإضافة رسوم بيانية من الممكن إدراج/حذف أعمدة من قوالب النماذج الموجودة بالدليل  .7

 وتقدير الجهات.

للعموم، بعد رفعها إلى ديوان مجلس الوزراء، وف  ضوابل  -اتهايأو محتو-على األجهزة الحكومية نشر تقاريرها السنوية  .8

اللجنة الدائمة، وذلك دون إخالل بما تنص عليه أنظمة األجهزة المشار إليها أو تنظيماتها، وما نصت عليه األنظمة تضعها 

 .واللوائح والقرارات واألوامر والتعليمات ذات الصلة بالمعلومات السرية أو ما في حكمها
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 والتوضيحية والرسوم البيانيةالنماذج 

 

 برنامج تحقيق الرؤية المرتبط

 )إن وجد(

فترة 

 القياس

القيمة 

 المستهدفة

القيمة 

 الفعلية
 (1)حالة المؤشر 

المستهدف 

 لعام   
 األداء  اسم مؤشر 

 :وصف الهدف الهدف األول: 

 :(2)تحديد نوع الهدف                        

  

  

 :وصف الهدف الهدف الثاني

 :(2)تحديد نوع الهدف                        



 : مؤشر الحالةألوان   (1)

 

 

 تحديد نوع الهدف األساسي، ويكون ضمن الخيارات التالية: (2)

  الجهاز األساسيةاستراتيجية. 

 بالرؤية ةمرتبط ةاستراتيجي. 

 استراتيجية وطنية. 

 استراتيجية قطاعية. 

موجز سير العمل    (2) تاريخ االبتداء (1)حالة المبادرة  المبادرة

 )وصف(

نسبة االكتمال 

 الفعلية 

االكتمال  ةنسب

 المخططة 

تاريخ االنتهاء 

 المحدد

برنامج تحقيق 

 ن وجد()إ الرؤية

 :وصف الهدف الهدف األول:

 :(3)تحديد نوع الهدف                        

   % %   

    % %   

    % %   

 ألوان مؤشر الحالة 
و ما دون. %5الختالف  ،على المسار 

 15إلى  %5متأخر عن المسار، أكثر%. 

 ا عن المسار، أكثر من  .%15متأخر جد 

  إذا بدأت يتم تحديد التاريخ، إذا لم تبدأ بعد يكتب ذلك 
 تحديد نوع الهدف األساسي، ويكون ضمن الخيارات التالية: 

 .استراتيجية الجهاز األساسية 

 بالرؤية. ةاستراتيجية مرتبط 

 .استراتيجية وطنية 

(   ا  فأكثر(. %99محق  كلي 

 (.%99 - %85)   امحق  جزئيا 

 حق  )دون  (.%85لم ي 
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 .استراتيجية قطاعية 

 لذلك.في حال تم تغيير منهجية إعداد المؤشر من المصدر يتم اإلشارة ، ، يراعى أن يكون آخر إصدار للمؤشركتابة المؤشر الدولي  

 ألوان مؤشر الحالة 
 و ما دون. %5على المسار ، الختالف 

 15إلى  %5متأخر عن المسار، أكثر%. 

 ا عن المسار، أكثر من  .%15متأخر جد 

 رسم بياني يوضح أداء المملكة خالل السنوات الخمس األخيرة مع إضافة القيم 

 التالية:تحديد نوع الهدف األساسي، ويكون ضمن الخيارات  

 .استراتيجية الجهاز األساسية 

 .استراتيجية مرتبطة بالرؤية 

 .استراتيجية وطنية 

 .استراتيجية قطاعية 

 

وماذا تم بشأنه  –الوزراء المتضمنة التوجيه بالقيام بعمل معين  بيان األوامر والمراسيم الملكية، واألوامر السامية وقرارات مجلس

 خالل العام المالي

 األدوات النظامية التسلسل

 بيان حالة التنفيذ شأنهفي األعمال التي تمت  األداةموضوع  التاريخ الرقم األداةنوع 

       أمر ملكي 

      مرسوم ملكي 

      قرار مجلس الوزراء 

      سام  أمر  

برنامج تحقيق 

)إن  الرؤية المرتبط

 وجد(

المملكة  وقيمة ترتيب

خالل السنوات الخمس 

 (3)األخيرة 

فترة 

 القياس

القيمة 

 المستهدفة

القيمة 

 الفعلية

حالة 

المؤشر 

(2) 

سنة 

 اإلصدار
 المصدر

المستهدف 

 لعام

اسم 

مؤشر  

األداء 

 (1)الدولي 

 :وصف الهدف األول:

:(4)تحديد نوع الهدف                        
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 التخصص

 االبتعاث/اإليفاد الخريجين

 البيانات

 

نسبة الفعلي 

للمستهدف في عدد 

 الخريجين

العدد 

 الفعلي

العدد 

 المستهدف

نسبة الفعلي للمستهدف 

في عدد المبتعثين/ 

 الموفدين

العدد 

 الفعلي

العدد 

 المستهدف

 بكالوريوس:       

 ماجستير :       

 دكتوراه:       

 المجموع        

 

 

 ملتحقون 

نسبة المتحقق  البيانات

 للمستهدف
 المستهدف المتحقق

 الدورات اإلدارية:   

 الدورات المهنية:    

 الدورات الفنية:    

 أخرى:    

 المجموع:    

القرار/ الدعم  تأثيره التحدي

 (1)المطلوب 

نوع القرار/ 

 الدعم

المسؤول عن تقديم 

 الدعم
 الخلفية الرئيسية/ التبريرات

      

      

      

 خانة وصفية لنوع الدعم المطلوب (1)
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 إجمالي الوظائف أعداد

الفئة 

الوظيفية 
 التقاعد الفصل

ترك 

 الخدمة
 الترقيات التعيينات

في الشاغرة 

نهاية العام 

 المالي الحالي

التغير في 

القوى 

  العاملة

الوظائف 

المشغولة في 

نهاية العام 

 المالي الساب 

نسبة 

الوظائف 

المشغولة 

 إلى المعتمدة

الوظائف المشغولة 

في نهاية العام 

  المالي الحالي

  المعتمدة

للعام المالي 

 الحالي

      

            

 القوى البشرية وف  التصنيفات الوظيفية لديهايترك للجهة اختيار األسلوب األمثل لطرح تحديد فئات  (1)

 

                      

  

 

 

                  

 

 

 

  

 

 

 شرح طريقة عمل الرسم البياني:

 :تتم تعبئة البيانات بالجدول أدناه 

  عمود مكدس.--تظليل الجدول كامالا ثم اختيار إدراج > 

 .يمكن بعد ذلك تغيير األلوان والعناوين والعناصر حسب الرغبة 

 

 

 *األرقام أمثلة توضيحية. 
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 (1)األبواب 
المعتمد في 

 الميزانية
 الوفر )المتبقي( المنصرف الفعلي من المعتمد

نسبة المنصرف الفعلي 

المعتمد في إلى 

 الميزانية )%(

رقم 

 الباب

 نوع الباب

    % 

    % 

 %    المجموع

غيرها من المصروفات أو المعامالت على األصول غير  أن يشير إلى للجهازو، فقل به األبواب الخاصة مصروفات الجهاز تحت تحديد يجب (1)

 إذا استدعى األمر  المالية

اإلعانات، ونفقات التمويل، واستهالك رأس المال الثابت، واستخدام السلع والخدمات، وملين، اتعويضات الع) :األبواب الثمانية الحالية

 (أخرىوالمنافع الجتماعية، والمنح، و

 (األصول الثابتةوالمخزونات، والنفائس، واألصول غير المنتجة، ) :األصول غير المالية

 النسبة )%( اإليراد الفعلي اإليراد التقديري الحسابات الرئيسة

   % 

   % 

 %   :المجموع

اسم/رقم 

 العقد

نوع 

 (1)العقد

 اسم

 المقاول/المنفذ

 الجنسية

)الشركة 

 المنفذة(

تاريخ 

 الترسية 

تاريخ 

 التوقيع

تاريخ 

 التسليم

 المدة

 )شهر(

 التكلفة

)ريال 

 سعودي(

 الموقع
 التنفيذ

)%( 

          % 

          % 

           

أو صيانة، بداعي ال وأ ي،تشغيلأو إنشائي، أو قطاعي، أو استراتيجي، أو رؤية، أو خاص بال)رأس مالي قطاعي، هل هو  :نوع العقد يحدد  (1

 دراسات وإشراف(. 

 بأمر سام  يذكر رقم األمر السامي وتاريخه.  اإذا كان المشروع مذكورا  * 
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 التسلسل
اسم 

 المبنى

 :الموقع

)المدينة، الحي، 

 الشارع(

مساحة 

 األرض

عدد 

 األدوار

نوع 

 :الستخدام

 مملوك

 مستأجر

قيمة 

اإليجار 

 السنوية

مدة 

 الستئجار
 المالحظات

         

         

         

 


