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عضاء فريق تنفيذها لتحقيق نطاق العمل المتفق عليه وال بد ان يكون العمل الذي يجب تنفيذه من قبل أيجب مجموعة مفصلة وشاملة لكافة األعمال التي
(له تاريخ بداية ونهاية)حددا بإطاٍر زمني العمل م  

ت لتحديد خاللمدالقيمة الفعلية األولية للمؤشر والمتاحة في الفترة السابقة للتقرير الحالي لقياس األداء، وتكمن أهمية خط األساس في كونه أحد أهم ا
المستهدفات

ت شراعملية مقارنة مستوى أداء جهة ما إلى جهات مماثلة في دول أخرى عالمية أو إقليمية مما يساعد في اكتساب رؤى جديدة لتحديد مستهدفات مؤ
البلدانتشير القيمة المرجعية اإلقليمية إلى البلدان في منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا، في حين تشير القيمة المرجعية الدولية إلىو. األداء

مثل أوروبا وأمريكا الشمالية وشرق آسيا وغيرها ( غير اإلقليمية)األخرى 

االستراتيجية أو أهداف جهة ما إلى جهات شقيقة أو تابعة من خالل ترجمتها أو نقلها لتحقيق التناسق في 2030هي عملية يتم فيها النزول باهداف الرؤية 
المحاور اإلستراتيجية ، واألهداف، والمؤشرات، والمستهدفات

يم ومقارنة تقيأداة فّعالة لتحديد وتلخيص الوضع الحالي والوضع المطلوب للتغيير حيث تقوم بعرض مواطن التغيير المطلوبة األكثر أهمية وتقوم أيضًا ب
وضع األداء المطلوب بالفعلي 

الرصد الكفاية، وقابليةالقيمة المضافة، الوضوح، األهمية، : منهجية تستخدم للمساعدة في تقييم جودة المؤشرات وفقا لستة معايير رئيسية هي
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هاز لجلمن األهداف االستراتيجية للجهاز العام، ومؤشرات األداء الرئيسية والمستهدفات والمبادرات، ويكون الغرض منها هو معرفة مستوى األداء تتكون 
ودعم عملية صنع القرار

رّكز وموجز ألداء كل جهة بشكل ربع سنوي ويهدف لكشف التحديات والعوائق التي تواجه الجهات، وإيجاد الحلول لتحسين أدائها تقرير م 

ول وتختلف مدة التكرار من يومي الى سنوي اعتمادا على القرارات التي يجب اتخاذها ح. عملية قياس المؤشر وجمع البيانات وحسابهااالتكرار يحدد دوري
مخرجات المؤشر و درجة المراقبة الالزمة لتغّيرات المؤشر 

للحوكمةني يتكون النموذج من العمليات الرئيسية، واألدوار والمسؤوليات، وأدوات التقرير واإلدارة، والجدول الزم. نموذج تحديد كيفية إدارة استراتيجية الجهة
إلدارة نظام األداء( نظام التقويم السنوي)

لك البرامج وال تتمحور ت. هي البرامج أو البرامج الفرعية أو المحافظ التي لها تاريخ بداية ونهاية مع أهداف محددة لتحقيق متطلبات كبيرة من الموارد المقدمة
الحاليةأو المحافظ كما جرت العادة حول العمليات التشغيلية، ولكن الهدف منها سد فجوة األداء 

عملية تضمن التجانس بين الوزارات والجهات التابعة وتوضح مساهماتهم لتجنب التكرار
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بالجهازمعيار له معادلة وقابل للقياس باألرقام، ويرتبط ارتباط وثيق بأهداف الجهاز، ويقيس حالة التقدم نحو تحقيق المستهدفات الخاصة 

هو الرقم التسلسلي المحّدد لكل مؤشر أداء لتمييزه 

وح يجب أن يتسم الوصف بالوض. هو تعبير شامل ومفصل يوضح ويحصر المراد قياسه من قبل الجهة ودور هذا المؤشر في تحقيق الهدف المرتبط به
لتقليل وجهات النظر المختلفة

هي معادلة رياضية توضح طريقة حساب مؤشر األداء

العمل يةالشخص المسؤول في الجهة عن إدارة النشاطات والعمليات الخاصة بمؤشر أداء رئيسي معين، ولديه إمكانية الحصول على البيانات ومعرفة كيف
في هذا المجال، كما أنه مخّول ولديه الصالحية في اتخاذ قرارات حول كيفية تحسين أداء المؤشر

هي نوع من أنواع مؤشرات األداء والتي تهدف إلى قياس نتائج األداء في نهاية الفترة أو النشاط وتقييمها وتقويمها
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نعيف مهي نوع من أنواع مؤشرات األداء وهي تقيس المدخالت وتركز بشكل مباشر على نتائج اإلجراءات االستباقية التي تقوم بها الجهة لتحقيق هد

الجهة يةحالوثيقة التي تحدد المهام والصالحيات التي تختص بها جهة حكومية وتبين الغرض األساسي من أجل وجودها، وتقدم الوثيقة وصفا موجزا لصال
ومسؤولياتها

مكن إحالته بشكل مباشر أو اعتباره جزًءا من مراحل مشروع . نقطة مهمة أو حدث مهم في مشروع ما يجب إنجازه لتنفيذ المشروع واالنتهاء منه نهبعيوي 

وخارطة الطريق للعمل االقتصادي والتنموي في المملكة العربية السعودية خالل الفترة 2030برنامج التحول الوطني هو برنامج مرحلي لرؤية المملكة 
المرحلية، وسيتم تقييم أداء الجهات الحكومية بناء على مؤشرات ومستهدفات األداء في برنامج التحول الوطني

هو الرقم التسلسلي المحّدد لكل هدف لتمييزه 

هدفبيان تفصيلي يبين المقصود من الهدف االستراتيجي بشكل واضح وشامل لجميع الجوانب التي يغطيها وكيف ستقوم الجهة بتحقيق هذا ال
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يجية وتقديمعضو من الجهة يتولى مسؤولية إدارة الهدف االستراتيجي من خالل تنسيق الجهود بين كل الفرق الوظيفية لتحقيق األهداف االسترات
تقارير األداء عند كل دورة إلعداد التقارير 

أداة تستخدم إلدخال ومتابعة وعرض أداء الجهات الحكومية

الرؤية،  الموطنين، مكاتب تحقيق)تقارير ربع سنوية تعرض أداء الجهة بشكل عام ويتم نشر نسخ مختلفة منها على حسب الجمهور المستهدف 
ات األداء تجمع بيانات هذه التقارير من لوحات المؤشرات للجهات مع تسليط الضوء على مدى تحقيق األهداف االستراتيجية وحالة مؤشر(. وللوزراء 

الرئيسية والتقدم المحقق في المبادرات

القانونية السياسية، االقتصادية، االجتماعية، التكنولوجية ،االقتصادية و: أداة تستخدم لتساعد على تحليل البيئة الخارجية في ستة محاور 

واإلشراف عليها 2030مسؤول عن مراقبة التقدم في تنفيذ برامج الرؤية هو الة في مجلس الشؤون اإلقتصادية والتنميةمكتب إدارة االستراتيجي
باستمرار

ورش عمل دورية يجتمع فيها فريق القيادة لمراجعة األداء االستراتيجي في الجهات ذات العالقة
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(  تنازلي)سلبية أو( تصاعدي)ويمكن لقطبية المؤشر أن تكون إيجابية . حدثه المؤشر على الهدفإتجاه تأثير المؤشر والذي يمثل نوع التأثير الذي ي  
لتوضيح ما إذا كانت الزيادة أو النقصان في قيمة المؤشر أفضل أم ال

شير إلى المشاريع والبرامج والعمليات التي يجري إدارتها كمجموعة واحدة لتحقيق األهداف االستراتيجية  (.  دةإجمالي المبادرات داخل جهة واح)ي 
ال هو الغرض الرئيس من الحصول على إدارة لمحفظة األعم. المشاريع أو البرامج التي من المحتمل أال تكون مترابطة أو ذات صلة بشكل مباشر

ضمان أن األهداف االستراتيجية قد جرى تحقيقها وقياسها

نسقبشكلإدارتهايتمالتيالصلةذاتواألنشطةالفرعيةوالبرامجالمشاريعمنمجموعة رفةالمعتطبيقخاللمنالبرنامجإدارةتتم.م 
حددةالبرنامجأهدافلتحقيقواألساليبواألدواتوالمهارات سبقاً الم  .بهاالخاصةالبرامجهيواحدةجهةضمنالمبادراتجميع.م 

التفرد(1):يليماعلىالخصائصتشتمل.(والجودةوالوقتالموازنة)معينةبقيودااللتزاممعنتيجةأوخدمةأوفريدمنتجإلنشاءمؤقتةمحاولة
خصصة؛الموازنة(3)معين؛زمنيجدول/زمنيإطار(2)التشغيل؛بعملياتاالرتباطوعدم بمبادرةاالرتباط(5)معينة؛أهدافلتحقيقالتواجد(4)الم 
معينة

معايير رئيسية، وعلى كل جهة االلتزام بهذه المعايير من أجل ضمان أن 9وهي تتألف من توجيهات وإرشادات مطورة تتمحور حول مجموعة من 
(يستجيب بسهولة)مؤشرات األداء الرئيسية  قابلة للتقرير وممتثلة

مكنه التأثير على قيود المشروع الرئيسة  خاطر أو أثر أي م( نطاق المشروع والجدول الزمني والجودة والموازنة)الحدث أو الظرف غير المؤكد الذي ي 
ات سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا على المشروع، ويمكن تحديد المخاطر التي من خالل إعداد مجموعة من بعض الفرضيات أو القيود أو المتطلب

.المحتملة
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يحدد مصدر البيانات التقرير أو النظام أو مصدر المدخالت لجمع البيانات المستخدمة في القياس

(  حجممثل ال)ويركز على بعد واحد على األقل .( الزمان، المكان، النشاط، إلخ)أحد أنواع المقاييس الذي يحدد البيانات اإلحصائية لخصائص محددة 
ةوهو مؤشر يتعلق بمسألة رئيسية مستمدة من سلسلة من الوقائع الملحوظ. للسماح بإجراء مقارنات فعالة والمساعدة في صنع القرار

محددةوعناصرزمنيبإطارالهدفهذاويرتبطالعام،الجهازقبلمنتحديدهيتم(سنوات5–3)المدىطويلهدفهواالستراتيجيالهدف
2030المملكةرؤيةتحقيقفيتساهمبحيثالجهة،واختصاصمهاممنمستوحاةللقياسوقابلة

)  لتقدم وفرص الجهة والتهديدات التي سوف تواجهها عند ا( العوامل الداخلية )تحليل لتحديد المجاالت الرئيسية لنقاط القوة والضعف في الجهة 
للجهة ، والتحليل الجماعي من هذه العوامل الداخلية والخارجية ، وتعتبر أداة بسيطة لكنها قوية في تحديد التوجه االستراتيجي( العوامل الخارجية 

(SWOT)وتستخدم على نطاق واسع في ممارسات التخطيط االستراتيجي 

صفر ويستخدم احيانا لالشارة الى  التغييرات في بيانات األداء من أحمر الى أ. المدى المحّدد ألقل او أعلى قيمة مقبولة لألداء في مؤشر األداء
(او الوان اخرى)الى أخضر

هي قيمة كمية مرتبطة بمؤشر األداء تمثل النتيجة المراد الوصول اليها في وقت محدد لتحقيق الهدف االستراتيجي
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األداء، ، مؤشراتاالستراتيجيةوتؤثر هذه اآللية على األهداف. آلية لتحديد األولويات، وتستخدم لوزن العناصر المختلفة في لوحة المؤشرات
والمبادرات

تاريخ نهاية ( 2تاريخ البداية المخطط له، ( 1: ويتضمن الجدول عادة على ما يلي. يوضح الجدول الزمني تسلسل االحداث واعتماد بعضها على األخر
المسار ( 7، ( البشرية، التكاليف المرتبطة، وغيرها)الموارد ( 6المخرجات ، (5المعالم الرئيسية ، ( 4األنشطة الرئيسية والفرعية ، ( 3المخطط له ، 

الحرج 

لتحديدآليةهوإنماالعناصر،تقييمأوقياسعلىالتصنيفيؤثروال.النهائياألداءتقريرفيمفصلةذكرهاليتماألولويةذاتالعناصرتحددآلية
فقطوالمناقشةالعرضلغرضاألولويات

قياسكالنسبة المئوية واألعداد والمبالغ والترتيب أو غير ذلك من وحدات ال)هي الوحدة التي يتم بها تمييز المستهدف لقياس مؤشر األداء 

وتشمل األهداف الرئيسية والخطوط العريضة والمستهدفات والمؤشرات الموجهة لتحقيق النتائج 2030رؤية المملكة العربية السعودية 
وااللتزامات التي يتعين تحقيقها من قبل القطاعين العام والخاص، والقطاعات الغير ربحية 

دنى منها في التنظيم اإلداري حتى تتسق مع االأو أهداف جهة معينة على مستوى الجهات 2030تضمن النزول االستراتيجي ألهداف رؤية 
أهدافها ، سواء كانت وزارات أو جهات شقيقة أو تابعة
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%100كل من مؤشرات األداء في الهدف المعني، ويجب أن ال يتعدى الوزن الكلي للمؤشرات تحت هدف واحد ( تأثير)نسبة مشاركة 

ن كأداة ألداء المتوازعملية التنفيذ األمثل هو منهجية شاملة وضعت من قبل الدكتور كابالن والدكتور نورتن لتنفيذ االستراتيجية باستخدام بطاقة ا
محورية لوضع إطار عمل لتطوير االستراتيجية والتنفيذ 

.األهدافوإنجازالرؤيةتحقيقعلىكبيرتأثيرلهاسيكونالتي(التنفيذية)الوطنيةالمبادراتمنمجموعة

علىناءبمجمعةبصورةالمقترحةأوالحاليةالمشاريع/البرامجوإدارةلتحليلالجهاتتستخدمهاالتيوالتكنولوجياتواألساليبالعملياتإدارة
.الرئيسةالخصائصمنالعديد

تراتيجيةاالساألهدافلتحقيقالوظيفيةالفرقجميعبينالجهودتنسيقخاللمناالستراتيجيالهدفإدارةمسؤوليةيتحملالجهةداخلمنعضو
.التقاريرإلعداددورةكلفياألداءتقاريروتقديم

.المبادرةمخرجاتتشغيلأواستخداممنالنهائيةوالنتائجالمنافع

.خدماتأوتجاريةقدراتأوإنجازاتشكلفيللمبادراتالمباشرةالنتائج
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لتي في هذا العرض بمثابة حجر الزاوية للجهود اةإدارة األداء الموّضحمنهجيةتعتبر
زا يبذلها المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة وذلك في سعيه ليصبح مرك
ميز عالميا رائدا في قياس األداء الحكومي والذي بدوره سيسهم في الوصول للت

.2030الحكومي وبالتالي تحقيق رؤية المملكة 

ة استنادا إلى أفضل الممارسات الرائدة في مجال إدارالمنهجيةهتم تصميم هذ
األداء والفعالية الحكومي التي تمت على مدى عقدين من البحوث العالمية 

.مماثلةمنهجياتوالخبرات العملية المكتسبة من خالل تنفيذ 

باالستفادة من الخبرة والجهود التعاونية والمعرفة المنهجيةهتم تطوير هذ
مع توائمتالمكتسبة من أصحاب المصلحة المتعددين على مدى العام الماضي ل

فعالكل للتطبيق بشةوقابلةعمليمنهجية امّما يجعله،الظروف الخاصة بالمملكة
ليشمل جميع الهيئاتعملهتوسيع نطاقفي المركز لبناء قدراتصلبةمرجعيةو

.الحكومية

هذه ما بصفتنا مسئولين قياديين في شركة بالديوم، فإننا نعتمد ونؤيد تما
قدمالمنهجية المركز كون أحد العناصر األساسية التي ستدعمتساونؤمن بأنهةالم 

.لتنفيذ المهام والمسؤوليات المناطه به

روبرت كابالن. د
بروفيسور في بيكر فاونديشن، في كلية هارفرد لألعمال 

ورئيس الممارسة المهنية في بالديوم

خوزي ماريا أورتيز
المدير اإلقليمي لوحدة تنفيذ االستراتيجية، في أوروبا، الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا

إدواردو تاجنتهات
مدير الفكر القيادي في االستراتيجية وتطوير الشركات

خالد اليحيى. د
المدير  التنفيذي للعمليات في المملكة العربية السعودية
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الوثيقةهيكلية

:سيينأساقسميينإلىالعملإطارتقسيموتم،األداءقياسعملإطارمراحلمنمرحلةكللتتناولالوثيقةهذهتصميمتم
.للعملياتعامةخارطة:اآلخرومنهجيطرح:األول

رحلةملكلالتفصيليةمخرجاتالوونماذجهوأدواتهالعملإطارعلىالعامةللنظرةوصًفامنهااألولالجزءفيالوثيقةتقدم
العملياتلخرائطتفصيلًياوصًفاالثانيالجزءيقدمبينما،"أداء"لمركزخصيصاالمكيفالعملإطارفيالخمسالمراحلمن
.الخطواتمنخطوةلكل

الوثيقةتطويرتمكيف

السجلنموالمستمدةوتنفيذها،االستراتيجياتإدارةفيالفكريةوالريادةالواسعةالخبرةعلىبناءً الوثيقةهذهتطويرتم
ثبتالحافل علىمبنيالالرائداألداء:مثلاألاألداءاستراتيجيةلتحقيقالعالمأنحاءجميعفيالرائدةالمؤسساتدعمفيوالم 
األجهزةأداءلقياسالوطنيمركزال:منالواردةالمدخالتعلىالوثيقةاعتمدتذلك،إلىوباإلضافة.تميزةالم  التنفيذقدرات
ورشخاللجرتالتيالمناقشاتواألداء،مؤشراتلوحاتتطويرأثناءالفريققبلمنتنفيذهاتمالتيواإلجراءاتالعامة،
.العالقةذاتالعملإلجراءاتالمركزفيتطويرهاتمالتيالوثائقو،الوطنيالتحولببرنامجالخاصةالعمل



هدف فريق فياس األداء في أداء الذي يرتكز عمله على دورة قياس األداء يمثل الجمهور األولي المست
من هذا المستند

الكيانات العامة التي يتم قياس أدائها والتي تتطور مع دورة حياة قياس األداء

راحل التي مكتب إدارة االستراتيجية بمجلس الشؤون االقتصادية والتنمية مستهدف وخاصًة في الم
سيتم فيها تحديد أو تجديد األهداف االستراتيجية

1

2

3

17
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سؤول متحقيق الرؤية أو مكتب إدارة االستراتيجية داخل الجهة هو المكتب 
ارير الخاصة بالجهة ورفع التقمبادرات المؤشرات والهداف ومتابعة األعن 

الخاصة بذلك بشكل دوري بمعية مراكز الحكومة ذات العالقة وهو 
المسؤول عن عملية التصديق مع صاحب الصالحية المختص

هومجلس الشؤون اإلقتصادية والتنميةفي ة االستراتيجيمكتب إدارة 
واإلشراف عليها 2030مسؤول عن مراقبة التقدم في تنفيذ برامج الرؤية ال

باستمرار

المسؤولة عن الجهة في تواصلنقاط الاألشخاص الذين يمثلون 
ن أداء المعلومات المفصلة ع/ لمرئياتمؤشرات األداء الرئيسية وتوفير ا

هداف المحددة مسبًقاألبالنسبة لالجهة 

ام الوصول إلى نظمالجمهور العام في المملكة الذي يمكنهن ووالمواطن
جهةالأداءمؤشراتلوحة مركز للحصول على معلومات مفصلة عن ال

نفيذ الجهات المعنية بتداخل االتصالقطةنهم بمثابةأصحاب المبادرات
اء ويمكن الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بأدتلك المبادرات

الجهة عن طريقهم فيما يخص المبادرات وذلك خالل فترة إعداد تقارير 
.األداء

تحقيقمكتب 
ة الرؤي

مالك
مؤشرات األداء

الرئيسية

نوالمواطن

مالك
المبادرات

مكتب إدارة
يةاالستراتيج
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تقنية 
المعلومات

ومستشار
جهاتال

المجلس
االستشاري

النظام قاعدة بياناتتطوير وإدارةيقوم فريق تقنية المعلومات ب
ات يضمن فريق العمل تحديث منصو. إطار عمل قياس األداءاإللكتروني 

تقنية المعلومات ذات العالقة بشكل مستمر

عقد لقاءات بين الجهات لمركز والواجهة بين كالجهة ومستشاريعمل 
ولونيتذات العالقة بالمركز، كماقياس األداء فيما يخص مهام الطرفين 

الجهاتالمسؤولية فيما يتعلق بمحتوى لوحات المؤشرات الخاصة ب
الموكلة إليهم

ولية يتولون مسؤفنيين ن يمستشارالمجلس االستشاري من تكوني
قيب على والتعالجهاتتقديم المشورة بشأن طلبات التغيير التي تتلقاها 

لوحات المؤشرات التي يتم تطويرهاجودة

فريق 
جودة البيانات

ميع صحة جالتأكد من عن مسؤولالهو الفريقفريق جودة البيانات
ةمعايير الجودالتزامها بوضمان الجهاتمن هالبيانات المتلقا

فريق 
إعداد تقارير األداء

ع تقارير الكمية والنوعية الربيصدر فريق إعداد تقارير األداء
ن على حيث يحصلو، المكلف بهاالجهاتالسنوية لجميع /سنوية

مؤشراتلوحة المؤشرات البيانات من فريق جودة البيانات و
الجهات

فريق
إعداد تقارير المبادرات

راءالمد
التنفيذيون

عطي التوجيهات الالزمة ويالجهة يالذي يوفر لمستشارهوفريق القيادة
باستخدام المدخالت من المجلس ى اإلصدارات الموافقة النهائية عل

االستشاري عند الحاجة

المسؤول عن مراقبة مبادراتفريق إعداد تقارير المبادرات هو
ورفع التقارير عنها واإلشراف على أدائها طوال الوقت الجهات

فريق
تحليل البيانات وذكاء األعمال

ف فريق تحليل البيانات وذكاء األعمال هو المسؤول عن توظي
اتخاذ المهارات والتقنيات لتحليل بيانات أداء الجهات وذلك لدعم

القرار 



التوجه االستراتيجي

ت توضح الطبقة الخارجية مجموعة من مقوما. عنصرين رئيسيينتكون إطار العمل من ي
إطار ة أما الطبقة الداخلية فتمثل دورة حيا. األداءقياس النجاح الضرورية لدورة حياة عملية 

األداء عمل قياس 

.  عملية التنفيذ األمثلمعمتوائم اإلطار هذه 

؟™(XPP)األمثلما هي عملية التنفيذ 
راتيجيات نورتون لتنفيذ االست. كابالن و د. هي نهج شامل طوره داألمثلعملية التنفيذ -

باستخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة محورية لوضع إطار العمل لتطوير وتنفيذ
.  االستراتيجيات

ترجمة 
ةاالستراتيجي

تطوير 
ةاالستراتيجي

التقييم 
والتحسين

المراقبة 
والتعلم

تخطيط 
العمليات

مواءمة 
المؤسسة

يةالمال/الخطة التشغيلية

يةالخطة االستراتيج

العملية

التنفيذ
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التقييم. 5

والتحسين

فهم السياق . 1
االستراتيجي

المواءمة . 3
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والرأسية

إطار عمل قياس 
األداء
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لوحةتطوير . 2
المؤشرات

المراقبة ورفع . 4
التقارير

التقييم. 5

والتحسين

فهم السياق . 1
االستراتيجي

المواءمة . 3
األفقية

والرأسية

ت مع هذا المقوم بكيفية توافق األهداف االستراتيجية للجهايهتم
داء التوجه االستراتيجي الوطني والذي يؤدي إلى تحديد مؤشرات األ

المناسبة

يجي األهداف االستراتيجية للجهات تتوافق مع التوجه االسترات•
2030الوطني ورؤية 

مؤشرات األداء الموضوعة تقيس مساهمة وسعي الجهات •
نحو تحقيق التوجه االستراتيجي الوطني

فهم الجهات ومالك المؤشرات لكيفية وأسباب وضع •
مؤشرات األداء

إطار عمل قياس 
األداء
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لوحةتطوير . 2
المؤشرات

المراقبة ورفع . 4
التقارير

التقييم. 5

والتحسين

فهم السياق . 1
االستراتيجي

المواءمة . 3
األفقية

والرأسية

لة دوار والمسؤوليات مبينة ومفصاألأن تكونبيهتم هذا المقوم
المؤسسية للمركزالحوكمةفي وثيقة 

ت ملكية األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء والمستهدفا•
فة بوضوح  عرَّ باألدوار والمسؤولياتم 

واضحة في الهيكل التنظيميتقاريرخطوط رفع•

فة بوضوح لتخطي العقبات• عرَّ مصفوفة تصعيد م 

إطار عمل قياس 
األداء
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لوحةتطوير . 2
المؤشرات

المراقبة ورفع . 4
التقارير

التقييم. 5

والتحسين

فهم السياق . 1
االستراتيجي

المواءمة . 3
األفقية

والرأسية

األداء يهتم هذا المقوم بكيفية مشاركة المعنيين أثناء مراحل قياس
من خالل المشاركة الكاملة والتواصل الفعال 

تخطيط مالئم للمراحل الرئيسية خالل عملية قياس األداء•

تواصل واضح ومستهدف إلشراك المعنيين المالئمين في•
الوقت المالئم

مشاركة فعالة للمعنيين إليجاد الحلول واتخاذ القرارات•

االتصال التعاوني لزيادة فرص النجاح•

إطار عمل قياس 
األداء
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24

لوحةتطوير . 2
المؤشرات

المراقبة ورفع . 4
التقارير

التقييم. 5

والتحسين

فهم السياق . 1
االستراتيجي

المواءمة . 3
األفقية

والرأسية

يهتم هذا المقوم بكيفية تخصيص الموارد واستغالل المهارات
وإدارة المعارف والذي يؤدي إلى إدارة أداء ناجحة

توفر البنية التحتية المالئمة•

مجال في اإلدارة والفنيين فيفرق تتكون من مزيج بين الخبراء•
العمل

فرق عمليات متمكنة تعمل وفق إطار عمل قياس األداء•

والمحافظة على المعرفة داخل الجهاتالموارد الحد من تسرب•

إطار عمل قياس 
األداء
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لوحةتطوير . 2
المؤشرات

المراقبة ورفع . 4
التقارير

التقييم. 5

والتحسين

فهم السياق . 1
االستراتيجي

المواءمة . 3
األفقية

والرأسية

يقها يهتم هذا المبدأ بكيفية وضع مستهدفات األداء ومتابعة تحق
بهدف احداث تطور مستمر ألداء الجهات يسير نحو تحقيقها 

ألهدافها االستراتيجية

األداءمن المراحل األولية لعملية قياسثقافة تحقيق النتائج زرع •

ق إدخال التغيير سواء كان تدريجيًا أو جذريًا كوسيلة لتحقي•
األهداف المرجوة

ألداء فهم واضح لكيفية ارتباط ومساهمة تحقيق مستهدفات ا•
يجي في تحقيق األهداف االستراتيجية للجهة والتوجه االسترات

الوطني

إطار عمل قياس 
األداء
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إطار عمل قياس 
األداء

لوحةتطوير . 2
المؤشرات

المراقبة ورفع . 4
التقارير

التقييم. 5

والتحسين

فهم السياق . 1
االستراتيجي

المواءمة . 3
األفقية

والرأسية

ية مساهمة قياس األداء في تمكين عملبكيفية هذا المبدأ يهتم
اتخاذ قرارات فعالة من خالل اعداد تقارير بجودة عالية ذات معلومات

دقيقة 

معلومات دقيقة وفورية لدعم عملية اتخاذ القرارات الوطنية•

التدفق المتزامن للمعلومات الواردة لمتخذي القرار من جميع •
المستويات

َخَذة والعمل على • تَّ متابعة المعلومات الواردة والقرارات الم 
تحسين جودة المعلومات وأساليب إعداد التقارير
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1

2

3

4

5 التقييم 
والتحسين

تحديد مؤشرات 
األداء الرئيسية

ة تفصيل لوح
المؤشرات

اقتراح 
المستهدفات

فهم البيئة 
الخارجية

إجراء التحليل 
الداخلي

فهم السياق 
االستراتيجي

تطوير لوحة 
المؤشرات

المواءمة 
األفقية 
والرأسية

المراقبة ورفع 
التقارير

األهداف 
االستراتيجية

لوحة المؤشرات

تقارير األداء

لوحة األداء المحدثةتقارير التقييم

المخرجات 
الرئيسة

العمليات المراحل

وضع أجندة 
التغيير

اقتراح 
األهداف

االستراتيجية

ة تقييم جودة لوح
المؤشرات

تحديد المساهمة
االستراتيجية 

للجهة

تصديق لوحة 
مؤشرات 

الجهة

تحديث لوحة 
مؤشرات الجهة

البيانات جمع 
والمعلومات

إجراء التحليل 
الكمي

إعداد تقارير 
األداء

123

التصديق
إعداد التقرير 
القائم على 

البيانات

6

إجراء التحليل
النوعي

5

تحديث مؤشرات 
الرئيسيةاألداء 

(ربع سنوي)

مراجعة 
االستراتيجيات

(سنوي)

تحديث لوحة 
المؤشرات

لوحة المؤشرات 
للجهة التابعة

علىالتقرير القائم
البيانات

4

123

123

1234

1234

االنتهاء من 
وضع األهداف 
االستراتيجية

5

التحسين 
والتحديث

التصديق 
واإلطالق

6 5



السياق فهم وهي مرحلةإطار عمل قياس األداءالمرحلة األولى من تساعد
مد على تعت،  حيث للجهةتحديد األولويات االستراتيجيةعلى االستراتيجي

لالزمة لضمان توفر المعلومات اخارجية الداخلية والبيئة التحليالت نتائج
.الحاجة للتغييرودعمالستيعاب الوضع الحالي 

:المرحلة األولى إجراءات العمل التاليةتضمن وت
فهم البيئة الخارجية 1.
داخليالتحليل الإجراء 2.
وضع أجندة التغيير3.
اقتراح األهداف االستراتيجية 4.
االنتهاء من وضع األهداف االستراتيجية 5.

ار إطالمرحلة األولى من تنسيق إلتمام المسؤولية " أداء"مركز سيتولى 
جهةالرؤية في كل تحقيق يكون مكتب سفي حين . عمل قياس األداء

.مسؤواًل عن تنفيذ إجراءات العمل المبينة أعاله

28
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األفقية
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لوحة تطوير . 2
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المراقبة ورفع . 4
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فهم السياق . 1
االستراتيجي
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األفقية

والرأسية

إطار عمل قياس 
األداء
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سية
طة الرئي

ش
ألن
ا

ت 
خرجا

م
ال

فهم 
*البيئة الخارجية

وضع أجندة 
*التغيير

اقتراح 
األهداف 
االستراتيجية

إجراء
*داخليالتحليل ال

االنتهاء من 
وضع األهداف 
االستراتيجية  

12345

الجهاتمساعدة •
في تحسين 

بناء على أهدافها
المدخالت من 
الوثائق ذات 

الصلة

تقييم العوامل •
ثر الخارجية التي تؤ

جهةعلى ال

الخواصمراجعة •
ة الداخلية الرئيسي

للجهة

•

وضع أجندة •
ط التغيير لتسلي
الضوء على 

الوضع الحالي 
والتوجه 

االستراتيجي 
الجديد بما 

رؤية يتماشى مع 
2030الملكة 

اقتراح األهداف •
أجندة بناء على 
التغيير

توضيحات

على إطار عمل قياس األداء تساعد هذه المرحلة من مراحل •
. خلق البيئة المناسبة لتحديد أهداف الجهة

بيئة استخدامها لتحليل الجهةهناك أدوات مختلفة يمكن لل•
الخارجية والداخلية

بهدف ينصح بالخطوات الثالث األولى من هذه المرحلة •
جية، كيفية وضع األهداف االستراتيلأفضلفهمتحقيق 

ليست إلزاميةالثالث األولىالخطواتهذه 

ينصح بالخطوات الثالث األولى ولكنها ليست إلزامية * 

م المهام تقيي•PESTELتحليل •
التنظيمية

SWOTتحليل •

التغييرأجندة •
والتحديات

األهداف •
االستراتيجية 

المقترحة

األهداف •
االستراتيجية 

النهائية
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اتتراتيجيعلى االسات القطاعومستوىالكليالعوامل الخارجية على المستوى فهم كيفية تأثير علىتساعد العمليةهذه .الجهةعلىتؤثر قد الخارجية التي المؤثراتتتكون البيئة الخارجية من جميع 
الذي يتضمن PESTELإجراء تحليل إضافي هو تحليل بيستليمكن أيضا و. لنمو االقتصادي والسياسات القطاعية واللوائح والتوقعات العامة التي وضعتها المملكةايقيم التحليل الخارجي بيئة . والعمليات

.للجهةفي صياغة التوجه االستراتيجيالعوامل في كل من هذه االتجاهات تأثيرالعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتقنية والبيئية والقانونية، والتي تعكس : تحليل

نظرة عامة 

المنهجية   

ية واجتماعية سياسية واقتصاد: يساعد تحليل بيستل على تحليل البيئة الخارجية بناًء على ستة معايير
واقتصادية وقانونيةوتقنية 

.  عينةاالقتصاد أو صناعات معلىوالدوليةالمحليةحدد مدى  تأثير المؤسسات ي: المعيار السياسي•
ارجية ، والسياسات الخ(المقررة أو المنظور فيها)ويشمل هذا القضايا التنظيمية وأشكال التشريع 

.والسياسات الضريبية والسياسات االجتماعية وما إلى ذلك
وينتج هاتجالتي تؤثر تأثيًرا مباشًرا على الوأداء االقتصاد الجزئي والكلي يحدد: المعيار االقتصادي•

والعجز التجاري والتنافسية التدهور االقتصادي /يشمل هذا النمو. عنها آثار على المدى الطويل
الخ... ومعدالت البطالة

ة وتحليالت التي تشمل االتجاهات الثقافية والديموغرافيدولةالبيئة االجتماعية لل: المعيار االجتماعي•
الخ... والسعودة، التحييز القائم على الجنسوالسكان ومستويات التعليم 

اعات في باإليجاب أو بالسلب على مختلف القطاالبتكارات التقنية التي قد تؤثر : المعيار التقني•
والبحوث ووتيرة االبتكارات التقنية والتقدمالفارقةيشمل هذا اإلنجازات التقنية . الدولة

لى وال سيما السياحة  والزراعة عاالقتصاديةهذا المعيار ضروري لبعض القطاعات: المعيار البيئي•
الخ... ويشمل االستدامة وقوانين حماية البيئة، . سبيل المثال

ريعات يشمل هذا التش. الشروط القانونية السائدة التي تؤثر على بيئة األعمال: المعيار القانوني•
الخ... واللوائح التنافسية وأنظمة الصحة والسالمة، 

األدوات والنماذج 

تحليللتجميع نتائج PESTELنموذج تحليل 
البيئة الخارجية

المخرجات المقترحة 

PESTELتحليل 
مدخالت البيئية يدمجتحليل 

الخارجية 

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

"  أداء"مركز •
في رؤيةتحقيق المكتب •

الجهة
ةاالستراتيجيمكتب إدارة •

• Government stability

• Government policies and directives

• Foreign policies (Visas)

• Fees policies

• Trade/Tariff regulations

• Relationship/agreements with other 

countries (MOU)

• Social policies

Political Economical Social

• Economic growth/decline  (Expo 2020)

• Competition

• Revenue streams

• Inflation

• Tourism fees

• Government subsidies (Electricity, water, 

etc.)

• Government funding 

• Corporate Social Responsibility 

• Culture (Arabic language, traditions, customs)

• Gender bias

• Saudization

• Educational levels

• Population demographics (age, growth 

rate, gender)

• Changes in lifestyles and trends 

• Stakeholders and infrastructure 

integration

• Information technology (decision 

support, business intelligence)

• Industry specific technology 

breakthroughs 

• Technological innovations

Technological Environmental Legal

• Seasonality

• Environmental protection laws 

(UNESCO)

• Waste disposal laws 

• Energy consumption regulation 

• Sustainability

• International regulations

• Government regulations (HR system, 

procurement system)

• Legislations (hotels)

• Recycling/disposal laws

• Intellectual property

• Competitive regulations 

• Health and safety regulations 

• Product regulations and standards

P   E   S   T   E   L
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فهم البيئة الخارجية 1.

االستنتاجاتالتحقق من صحة •
أصحاب المصلحة الداخليينمع 

استخالص وتلخيص •
المعلومات ورفع 

حليل التقارير بها وفًقا لمعايير ت
PESTEL

جة توبالاالستنتاجات ربط •
للجهة ورؤية االستراتيجي

2030المملكة 

الرئيسيةالمعوقات تحديد •
لة تصنيف المعلومات ذات الص•

PESTELوفًقا لمعايير تحليل 

جمع المعلومات عن البيئة •
الخارجية

التركيز على جمع المدخالت •
PESTELلمعايير تحليل 

1.1

واستنتاج جمع المدخالت 
المعلومات

تالستنتاجاالتحقق من صحة اPESTELتعبئة نموذج تحليل المعوقاتتجميع وتقييم

1.4 1.3 1.2
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داخليالتحليل الإجراء 2.

المضافةة القيمةتحليل سلسل، تقييم االختصاص، تقارير األداء السابقة، يتم إجراء التحليل من خالل دراسة المقاييس الرئيسية. ةمتعددمدخالتعلى بناءجهةالبيئة الداخلية أداء وقدرات التحليلدرسي
.وغيرها من إحصاءات التشغيل الرئيسية
(.  العوامل الخارجية)جهةالتي ستواجهها الوالمخاطر والفرص ( العوامل الداخلية)جهةتحديد مجاالت القوة والضعف الرئيسية في اليهدف لهو تحليل SWOTوالمخاطر تحليل نقاط القوة والضعف والفرص 

.، ويستخدم على نطاق واسع في ممارسات التخطيط االستراتيجيجهةتحديد التوجه االستراتيجي للفي مؤثرةبسيطة لكن لهذه العوامل الداخلية والخارجية أداة الشامل يعتبر التحليل 

نظرة عامة 

32

المنهجية   
المخاطر وتقليل نقاط تفادي الفرص واغتنام على االستفادة من نقاط القوة وSWOTتحليل يساعد 

ذج هذا وتساعد األسئلة اإلرشادية أدناه  في تعبئة نمو, الضعف وذلك بالموائمة مع اختصاصات الجهة 
التحليل

في فعله بشكل خاص؟ ما هو الشيء الفريد الذي يمكنكم القيام بهونمالذي تتقن: نقاط القوة•
؟بشكل متكررمنكم فعلهالمواطنينما هو الشيء الذي يطلب ؟"الحكوميةاتعمليال"

ية الرئيسالمعوقات ما هو الشيء الذي ال تشعرون باالرتياح حيال القيام به؟ ما هي : نقاط الضعف•
؟ ما ونواطنمال؟ ما هي الشكاوى الرئيسية التي يرفعها بالعمليات الداخليةالتي تواجهكم فيما يتعلق 

هي الموارد أو الموظفين أو المهارات المطلوبة التي تفتقرون إليها؟ 
أو هل هناك ظروف جديدة تلوح في األفق ويمكنكم االستفادة منها على الصعيد الدولي: الفرص•

؟ هل توجد فجوات في (الصفقات التجارية واالستثمار األجنبي المباشر وما إلى ذلك)المحلي 
ها؟ هل هناك شراكات قد تكون مثمرة؟ ؤيمكنكم مل" كمةوالح"

؟  (ةسياسية، اجتماعية، اقتصادي)معوقات أو ظروف قد تسبب " بيئية"هل توجد تغيرات : المخاطر•

األدوات والنماذج 

قوة تحليل االختصاص ونماذج تحليل نقاط ال
لفهم SWOTوالمخاطروالضعف والفرص 

البيئة الداخلية بشكل أفضل

تحليل واالختصاص تقييم 
SWOT

تي تقييم األنشطة الرئيسية ال
والسياق الجهةتقوم بها 

عها وضيوضح االستراتيجي الذي 
الحالي

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

"  أداء"مركز •
تحقيق الرؤيةمكتب •
ةاالستراتيجيمكتب إدارة •

قياس؟المهام#وثائق قياس#في لوحة ال في المهام؟أهداف لوحة ال

1تعزيز سالمة المستهلك11تعزيز سالمة المستهلك1

2رفع مستوى رضا المستفيدين22رفع مستوى رضا المستفيدين2

3 ترسيخ الثقة بالمواصفات السعودية33 ترسيخ الثقة بالمواصفات السعودية3

4تعزيز ثقافة الجودة بالمملكة44تعزيز ثقافة الجودة بالمملكة4

5
تعزيز الدور الرقابي للهيئة وتأكيد مرجعيتها العلمية في مجاالت 

التقييس والجودة
55

تعزيز الدور الرقابي للهيئة وتأكيد مرجعيتها 

العلمية في مجاالت التقييس والجودة
5

 operationalتحسين االجراءات التشغيلية6

 operationalتعزيز القدرات الفنية7

االستثمار في الكوادر البشرية8
operational 

(enabler)

تطوير بيئة العمل بالهيئة لتكون جاذبة ومنافسة وطنيا9
operational

(enabler) 

 operationalتطوير االسلوب االداري والمالي وتنمية الموارد المالية10

1

وضع واعتماد نُّصوص المّواصفات القياسيّة الوطنيّة المتعلقة بالقياس 

والمعايرة والرموز وتعاريف الُمنتّجات والسلع وأساليب أخذ العيّنات 

وغير ذلك مما يصدر به قّرار مّجلس إدارة الهيئة

4تعزيز سالمة المستهلك51

2
 نشر هذه المّواصفات بالُطُرق التي تراها، وال تُعتبّر نافذة المفعول 

إال بعد نّشرها بالجريدة الرسميّة
10رفع مستوى رضا المستفيدين42

3
نشر التوعيّة الالزمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق 

األعمال المتعلقة بالمقاييس والمّواصفات بالمملكة.
43

 ترسيخ الثقة بالمواصفات السعودية
-

6 ,3 ,2تعزيز ثقافة الجودة بالمملكة14 المحافظة على السالّمة والصّحة العامة4

55حمايّة المستهلك.5
تعزيز الدور الرقابي للهيئة وتأكيد مرجعيتها 

العلمية في مجاالت التقييس والجودة
1, 5

4ضمان المصلحة العامة6

7

 وضع السياسة والقواعد التي تسير عليها فيما يتعلق بالنواحي الفنيّة 

والماليّة واإلداريّة وإصدار اللوائح والقّرارات الُمنفذّة لذلك وتصدر 

اللوائح الماليّة باالتفاق مع وزارة الماليّة واالقتصاد الوطني

operational 

8
وضع اللوائح الخاصة بموظفي الهيئة باالتفاق مع ديوان الموّظفين 

العام
operational 

 operationalتحديد واعتماد مشاريع المّواصفات القياسيّة الوطنيّة9

10
 نشر مشاريع المّواصفات القياسيّة الوطنيّة الختيار مالءمتها 

والحصول على آراء المعنييّن بشأنها قبل اعتمادها
2

operationalوضع مشروع الميزانيّة العامة11

operationalاإلشراف على أعمال الهيئة الفنيّة واإلداريّة والماليّة وُمراقبتها12

operationalوضع الالئحة الداخليّة لسير أعمال مّجلس اإلدارة13

14
تعيين المدير العام للهيئة وإنهاء خدماته وتحديد مسئوليّاته مع عدم 

اإلخالل بُحكم الماّدة )14( من هذا النظام
operational

operationalممارسة المهام واالختّصاصات المنّصوص عليها في هذا النظام15

اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية1
operational yet 

links with 3
2تعزيز سالمة المستهلك1

التأكد من مطابقة السلع للوائح الفنية والمواصفات القياسية2
operational yet 

links with 1
-رفع مستوى رضا المستفيدين2

1 ترسيخ الثقة بالمواصفات السعوديةoperational 3الترخيص باستخدام نظم ضبط الجودة ومتابعة تطبيقها3

-تعزيز ثقافة الجودة بالمملكةoperational 4دعم الهيئة بالكوادر البشرية ورفع مستوى إنتاجية الموظفين4

operational 5رفع الكفاءة التشغيلية لمرافق الهيئة ومختبراتها5
تعزيز الدور الرقابي للهيئة وتأكيد مرجعيتها 

العلمية في مجاالت التقييس والجودة
-

6
المشاركة في أعمـال المنظمات االقليمية والعربية والدولية واللجان 

المشتركة
operational 

7
المشاركة في اجراء الدراسات واألبحاث والمشاركات العلمية لتطوير 

انشطة الهيئة المختلفة
operational 

تقرير التوجهات 

والرؤى وعرض 

للرؤى 

والتوجهات 

االستراتجية

الخطة التشغيلية

 نظام الهيئة 

العربيّة السعوديّة 

للمّواصفات 

والمقاييس

STRENGTHS WEAKNESSES 

OPPORTUNITIES THREATS

E
X

T
E

R
N

A
L

IN
T

E
R

N
A

L

المخرجات المقترحة 
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داخليالتحليل الإجراء 2.

االستنتاجاتالتحقق من صحة •
الداخليينمع أصحاب المصلحة

استخالص وتلخيص •
المعلومات ورفع 

م التقارير عنها في نموذج تقيي
االختصاص ونموذج تحليل 

نقاط القوة والضعف والفرص
SWOTوالمخاطر

ربط النتائج بالوجهة •
2030االستراتيجية ورؤية 

تحليل االختصاص وفهم •
جهةاالستراتيجية الحالية لل

الرئيسية المعوقات تحديد •
وتقييم المخاطر بناًء على 
الوثائق التي يتم تقييمها

جمع المعلومات عن البيئة •
الداخلية

آخر اختصاصتوفيرالتأكد من •
للمراجعة جهةتولته ال

برنامججمع المعلومات عن•
المواطنين أو إشراك 

المستفيدين من خدمات الجهة

2.4

واستنتاج جمع المدخالت 
المعلومات

اختصاص ومهام تحليل 
الجهة

التحقق من صحة المعوقاتتجميع وتقييم 
االستنتاجات

2.3 2.2 2.1

33

12345



وضع أجندة التغيير3.

ل للتحقيق والمطلوب ألداء الفعلي مقابل األداء القابلهمة وتجري تقييًمامتعكس هذه األجندة التغيير في أبعاد األداء ال. الترويج للحاجة للتغير داخل الجهةتلخيص ووتعتبر أجندة التغيير وسيلة فعالة لتحديد 
والتحديات لتوجه الحالي ا: إلى التغيير، على سبيل المثالالملحة الحاجة لترويجأداة وتوظيفها كلتوفير البيانات (  الداخلية والخارجية)ذلك، فإنها تستخدم نتائج تحليل البيئة إضافة إلى. لكل بعد من األبعاد

.  التشريعية والتحديات المتعلقة بالموارد البشرية والتحديات المالية والتقنية

نظرة عامة 

34

المنهجية
.  قيق رؤيتهالتحتطبيقها جهةأجندة التغيير هي عبارة عن قائمة من التغييرات الرئيسية التي يتعين على أي 

دف والوضع المسته"( من)"تضم أجندة التغيير عدًدا من أبعاد األداء بحيث يتم تحديد الوضع الحالي 
.لكل بعد من األبعاد"(  إلى)"المرغوب فيه 

.وفي بعض الحاالت، قد يرتبط الوضع المرغوب فيه بأهداف كمية
:ستساعد أجندة التغيير على

للتغييرحجةإيجاد1.
مهم ومطلوببأن التغيير تقديم مبرر مقنع 

توضيح االتجاه المستقبلي2.
ل هذه تشم)األداءالمطلوب لكل بعد من أبعاد / تقييم األدء الفعلي مقابل األداء القابل للتحقيق 

(الخ... األبعاد عادة المواطن والعمليات والموارد ووظائف العمل، 
اإلقناع بفكرة التغيير3.

مختلف م لالتأكد من تقبلهم لذلك مع استيعابهوالحاجة إلى التغييربجميع أصحاب المصلحة رفع وعي 
.الموجودةتحدياتال

األدوات والنماذج 

ديد نموذج أجندة التغيير للمساعدة في تح
التغيرات المطلوبة

والتحدياتالتغيير أجندة 
يق وضوح التغيير المطلوب لتحق

ب التغلوالرؤية في المستقبل 
على التحديات

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

المركز الوطني لقياس أداء •
األجهزة العامة

تحقيق الرؤيةمكتب •
ةاالستراتيجيمكتب إدارة •

Current / “as is” State Performance Dimension Desired / “to be” State

المخرجات المقترحة 
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وضع أجندة التغيير3.

ضمان أن جميع أصحاب •
أجندةيتفهمون المصلحة

التغيير ويوافقون عليها

مة الوضع ئضمان موا•
المملكةرؤيةالمطلوب مع 

تي وفًقا ألجندة التغيير ال2030
يتم وضعها

تي تحديد التحديات الرئيسية ال•
الجهةتواجهها 

الحالييلتقييم األداء الفع•
دٍ مقابل األداء المطلوب لكل تح

هاالتي تم تعريفالتحدياتمن 

يئة البتاستخدام نتائج تحليال•
الداخلية والخارجية لتوفير 
البيانات ودعم الوضع 

ما هي )تغييرهالمطلوب 
(يدةالتوجهات االستراتيجية الجد

غييرأجندة التالتعريف ب2030مع رؤية المواءمة تحديد التحدياتيجيتعريف التغيير االسترات

3.4 3.3 3.2
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ةالستراتيجيااألهدافاقتراح 4.

على المقترحةافاألهدتركز أن البد . من األولويات التي تعمل معا على تحقيق االستراتيجيةمترابطة وهي مجموعة . سيتم تطبيق االستراتيجيةل التي تبين كيف هي بيانات العماالستراتيجية األهداف
.أهداف تشغيليةتوليس( 2030المستقبل وتسعى جاهدة لدعم رؤية أهداف تستشرف)لنتائج على االجهة

.المختلفةاالستراتيجية األهدافبعين االعتبار أثناء اقتراح ينالمتخصصرأي الخبراءواختصاصها والمقارنات المرجعية والجهةتؤخذ استراتيجية 

نظرة عامة 

36

المنهجية   
:األهدافالتالية بعين االعتبار دوًما عند وضع التحققتوضع قائمة 

 ،على أثر واسع النطاقوتعمل تستند إلى أفق زمني يمتد إلى خمس سنوات.
البعضمرتبطة ببعضها متكاملة و
 (النتيجة)واسم ( وصف)وصفة ( عمل)تحتوي على فعل
ستراتيجيةيمكن إدارتها وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها ليتسنى تتبع األداء ومأل أي فجوات في المبادرات اال

(:SMART)متوافقة مع معاييراألهدافيجب أن تكون 
رؤيةبالوترتبطالمدى وواضحة طويلةاألهدافيجب أن تكون :محددة•
فيذ تنأثناء قابلة للرصد ويسهل تتبعها، ويجب أن تقيس التقدم األهدافيجب أن تكون : قابلة للرصد•

االستراتيجية
لية، الموارد الما)المتاحةمن خالل استخدام الموارد الداخلية والخارجيةاألهدافتحقيق يمكن: يمكن تحقيقها•

(الخ... القوة البشرية، البيئة، 
واستعدادها لتحقق أهدافهاة الجهةيجب أن تعكس قدر: واقعية•
وتحقيقها في إطار زمني معقول األهدافيجب تحديد :محددة بوقت•

ساطة في االستراتيجية أهداف محتملة عند تلبية جميع المعايير الخمسة مع ضرورة الحفاظ على الباألهدافتعتبر 
.  اريعأو المش/االستراتيجية والمبادرات والبرامج واألهدافالتعريف والوصف، وينبغي التمييز بوضوح بين 

األدوات والنماذج 

األهدافالخاصة بالتحقققائمة 

مخرجات تفصيلية 

حةاالستراتيجية المقتراألهداف
ة االستراتيجية المقترحاألهداف

القائمة على النتائج العتمادها
المعنية الجهةمن 

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

المركز الوطني لقياس أداء •
األجهزة العامة

تحقيق الرؤيةمكتب •
ةاالستراتيجيمكتب إدارة •

Specific Monitorable Atainable Realistic Timely

SMART
Objectives

12345



ةاالستراتيجياألهدافاقتراح 4.

المحتملة مناألهدافاستخراج•
مطابقة أو )2030رؤية 

(إسهامية
األهدافاقتراح قائمة ب•

تعتمد على المحتملة
هاواختصاصالجهةاستراتيجية 

إجراء تحليل المقارنة المرجعية •
مشابهةجهاتل

فهم التحديات الوطنية  •
وفهم الجهةتحليل اختصاص •

استراتيجيتها
حصر التحديات تحت محاور •

مع ةمتوائماستراتيجية مختلفة 
الرؤية على محاور)2030رؤية 

(سبيل المثال

ي مراجعة النتائج التحليل الداخل•
التي والخارجي ذات الصلة
هداف األيمكن أن تدعم اقتراح 

ات تقييم االختصاص والتحدي)
(وما إلى ذلك

الجهةجمع وثائق اختصاص •
واستراتيجيتها

اختيار البلدان ذات الصلة •
لغرض ( والدوليةاإلقليمية)

إجراء المقارنة المرجعية

4.4 4.3 4.2

مراجعة تحليل السياق الوثائقجمع
االستراتيجي  

وضع قائمة تحليل الوثائق
المقترحةاألهدافب
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األهدافاالنتهاء من وضع 5.
االستراتيجية

.  2030اختصاصها واستراتيجيتها وتضمن في الوقت نفسه مواءمتها مع رؤية تنبع من أهداف الجهات المختلفة إن . نجاحهاوعواملاالستراتيجية تحققه هي بيانات شاملة لما يجب أن األهداف
المختلفةاالستراتيجية األهدافبعين االعتبار أثناء اقتراح ينالمتخصصرأي الخبراءواختصاصها والمقارنات المرجعية والجهةتؤخذ استراتيجية 

نظرة عامة 

المنهجية   
:  ةأهدافها االستراتيجي( أو االنتهاء من وضع)بتحديد لجهةاتقوم حينمايجب أخذ ما يلي في االعتبار 

المختارة يجب أن تكون أهداًفا موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية ويجب تجنباألهداف: األهدافنوع •
.معتادةالالتشغيليةاألعمال 

.أهداف بكفاءةٍ 7إلي 5ما ال يتجاوز من تشير أفضل الممارسات إلى إمكانية إدارة : األهدافعدد •
ه هو أن تكون بمثابة جدول األعمال الذي تتبنالوحة المؤشراتالغرض من : مستوى طموح الهدف•

ات التي والمستهدفاألهدافومن الضروري أن تشعر القيادة بأن جميع . القيادة لتنفيذ االستراتيجية
.قابلة للتحقيق ويمكن قياسهاتحتويها لوحة المؤشرات

تؤدي . الجهةمع رسالة األهدافمن الضروري أن تتم مواءمة جميع : المواءمة مع االختصاص•
أة ة مجزياستراتيجاخراجإلى جهةغير المتوائمة مع الرسالة أو التي تخرج عن اختصاصات الاألهداف

.تفتقر إلى الفعالية
اٍف أهدبأكملها خلفالجهةالقيادة وتوحيدتكمن قوة االستراتيجية في قدرتها على :القيادةإجماع•

ويجب . ةتنفيذ االستراتيجيفي عرقلة قيادي سيتسببالجماع اإليابغال شك أن . ات مرتبةوأولوي
ي تربط والعالقة التالجهةالتي تتناول أهداف الهدافة عبر سلسلة من النقاشات توافقالتوصل إلى 

.ابعضها بعًض األهدافهذه 

األدوات والنماذج 

نموذج تحليل االختصاص الختيار 
األهداف

المخرجات التفصيلية 

ةاالستراتيجية النهائياألهداف
المنقحةاألهدافقائمة 

األهدافلهذه وصف مصحوبة ب

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

ب مكت/تحقيق الرؤيةمكاتب •
ة في الجهةاالستراتيجي

ةاالستراتيجيمكتب إدارة •

المركز الوطني لقياس أداء •
األجهزة العامة
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األهدافاالنتهاء من وضع 5.
االستراتيجية

عقد اجتماع المراجعة النهائية •
مع رئيس الجهة

التأكد من الحصول على•
النهائي على التصديق
7إلى 5)المختارة األهداف

(أهداف لكل لوحة مؤشرات
أصحاب المصلحة إخطار•

التي تم باألهدافالمعنيين 
وضعها

تركز األهدافأن التأكد من•
وأن تلبي ,على النتائج
التحقققائمة متطلبات 

تحقق األهدافالتأكد من أن •
(SMART)معايير

دعم الجهة في وصف •
ل األهداف بالتفصيل لتسهي
مناقشات مؤشرات األداء 

.الرئيسية

األهداففي اختيار الجهةدعم •
ذات الصلة بناًء على 

أهداف 7إلى 5)االختصاص 
في المتوسط لكل لوحة 

(مؤشرات
دعم الجهة في وصف •

ل األهداف بالتفصيل لتسهي
مناقشات مؤشرات األداء 

.الرئيسية

5.4 5.3 5.2
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5.1

قائمة التحقق مراجعة األهداففصيلتاألهدافاختيار 
األهدافالخاصة ب

التعريف باألهداف 
عليهاوالتصديق
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استخدام أدوات فعالة إلدارة ومراقبة على 2030يعتمد نجاح تنفيذ رؤية 
مؤشراتعلى لوحات ستعتمدتقارير األداء الحكومية ومن ثم فإن . األداء
األداء مؤشراتلوحاتوتشمل. لوزارات والجهات التنفيذية األخرىأداء ل
موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية ومؤشراتالستراتيجية االهداف األعلى

جهةاألداء الرئيسية التي تم وضعها بما يتالءم مع اختصاص ال
.2030ورؤيةاواستراتيجيته

ياسالوطني لقمركزالفي إطار عمل قياس األداءتلتزم المرحلة الثانية من 
،  بإجراءات العمل لوحة المؤشرات، والمتعلقة بتطوير األجهرة العامةأداء

: التالية

تحديد مؤشرات األداء الرئيسية1.

اقتراح المستهدفات2.

لوحة المؤشراتتفصيل 3.

لوحة المؤشراتتقييم جودة 4.

واإلطالقالتصديق 5.

التحسين والتحديث 6.

40

لوحة تطوير . 2
المؤشرات

المراقبة ورفع . 4
التقارير

التقييم. 5

والتحسين

فهم السياق . 1
االستراتيجي

المواءمة . 3
األفقية

والرأسية

إطار عمل قياس 
األداء



سية
طة الرئي

ش
ألن
ا

ت 
خرجا

م
ال

جهاتالعمل مع ال•
لمساعدتها في تحديد 

مؤشرات األداء الرئيسية
لألهداف المعنية 

جميع مؤشرات أن ضمان •
ة األداء الرئيسية المقترح
م مناسبة وذلك باستخدا

*CREAMمعايير

تحديد 
مؤشرات األداء 

الرئيسية

1

اقتراح
المستهدفات

2

تفصيل 
لوحة 

المؤشرات

3

تقييم جودة 
لوحة المؤشرات

4

التصديق 
واإلطالق

5

التحسين 
**والتحديث

6

تحديد•
المستهدفات 

والتعريف 
مستوى األداء ب

للجهةالمتوقع 

تفصيل لوحات •
المؤشرات من 

استكمال خالل
بطاقات مؤشرات 
األداء الرئيسية 

إدخال البيانات و
الناقصة

تقييم البيانات•
اعتماداالمتوفرة 

على إرشادات 
لضمان محددة 
جميع تحقيق 

المعلومات 
ر المقدمة للمعايي

المحددة

تحميل جميع •
لوحات مؤشرات 

على األداء 
المنصة

االلكترونية

تلقي طلبات •
هاالتغيير وتقييم

المناسبواعتماد 
منها

 *CREAMمن هذه العمليةاالولىستخدم للمساعدة في تقييم الجودة وفًقا لستة معايير رئيسية سيتم تفصيلها في الخطوة تمعايير يه
أو بعد التصديق واإلعتماد، وقبل إصدار تقارير األداء( رابعةالخطوة ال)بالتوازي مع تقييم جودة البيانات ( دسةالخطوة السا)إجراء التحسين والتحديث يمكن** 
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مؤشرات أداء•
األهدافبمرتبطة

االستراتيجية

مستهدفات •
كافة لطموحة

مؤشرات األداء

لوحات مؤشرات•
تفصيليةأداء

لوحات مؤشرات•
راجعة  م 

ومؤشرات أداء 
رئيسية قابلة 

للقياس والرصد

يحتوي على نظام •
بيانات محدثة 

جهةيمكن لكل 
منالبياناترفع 
خالله

لوحات مؤشرات •
محدثة ومحسنة



.وخارجًيا للهيئات الحكومية المعنيةجهةيتم رفع تقارير داخلية عن هذه المعايير للواألداء مؤشرات األداء الرئيسية لضمان تلبية معايير تعمل 
طويلة المدى المحددة األهداففي المجاالت الرئيسية في استراتيجيتها بما يتماشى مع الذي تحققه الجهة التقدم مدى لتقيم-أمكنمتى-تستخدم مؤشرات األداء الرئيسيةوفي العديد من الحاالت 

.2030رؤية للجهة ومدى مساهمتها في تحقيق

نظرة عامة 

المنهجية   

المختلفة من خالل اللجوء إلى الخبراء المختصينالجهاتمؤشرات األداء الرئيسية بالتعاون مع توضع

الجهة اختصاصمالءمة استناًدا إلى مؤشرات األداء الرئيسية األكثر يتم اختيار ومن ثم . والمقارنات المرجعية

.(إن وجدت)مسبًقامؤشرات موجودة لوحة و

للمساعدة في تقييم الجودة بموجب المعايير CREAMلتقييم جودة مؤشرات األداء، يتم استخدام أسلوب 

:قبل االعتماد النهائيجميعا والتي يجب استيفائهم الرئيسية الستة التالية

الجهةهل يقدم اسم المؤشر وصًفا واضًحا لما يحاول قياسه؟ هل يمكن ألي شخص ال يعرف : الوضوح1.

أن يفهم ما يقوم هذا المؤشر بقياسه؟

ة يجالتغيير في نتحجم تأثيرهل العالقة بين المؤشر والهدف الذي نحاول قياسه واضحة؟ ما هو : األهمية2.

على تحقيق الهدف اإلستراتيجي؟المؤشر

؟ن للقياسالمضافة والعائد من قياس المؤشر تبرر الجهد والتكلفة المطلوبيهل القيمة : القيمة المضافة3.

اًء نجاح تحقيق الهدف اإلستراتيجي؟ بنلقياس( مجموعة المؤشراتأو)هل يكفي هذا المؤشر : الكفاية4.

لدينا مؤشرات األداء الرئيسية الصحيحة لقياس الهدف؟هل تتوفر ،على عوامل النجاح الحاسمة

هل المؤشر قابل للقياس؟: القابلية للقياس5.

؟قياسدورةفي كل المؤشرالتأكد من إمكانية تتبع هذا السهلمن هل : القابلية للرصد6.

األدوات والنماذج 

لتقييم مؤشرات األداء CREAMنموذج أسلوب 
نموذج منطقيوالرئيسية

مخرجات تفصيلية 

مؤشرات األداء المرتبطة 
االستراتيجيةاألهدافب

قائمة من مؤشرات األداء 
في مؤشرات 3إلي 2)الرئيسية 
ن التي تعكس القصد م( المتوسط

الهدف الرئيسي وتلبي معايير 
االختيار

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

مكتب/رؤيةمكاتب تحقيق •
في الجهةاالستراتيجيات 

المركز الوطني لقياس أداء •
األجهزة العامة
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123456 تحديد مؤشرات األداء الرئيسية. 1

STRATEGIC 

OBJECTIVE

KEY PERFORMANCE 

INDICATORS

MEASURE-

MENT 

READINESS

MEASURA-

BILITY

QUALITY INDEX

MAERC

The growth of  strategic sectors of  

industry, trade and services sectors in 

partnership with the relevant 

authorities

% Contribution of  strategic 

sectors in industry, commerce 

and services sectors of  the size 

of  gross domestic product

5YYYYY

Cost of measuring is 

acceptable and does not 

need a large financial 

investment

Linked and 

reflected 

to the objective

Output is enough to 

measure the Objective

Current indicator 

covers all aspects 

of the Objective and 

needs no revision

Can be measured

Clear & easy 

to understand

Data can be 

obtained in less 

than 3 months

Inputs Activities Outputs Outcomes Impacts

Resources (capital, human) invested 

in the activity

Concrete actions of the investee Tangible products from the activity Changes resulting from the activity Broader change occurring in

communities or systems resulting 

from the activity

Logic Model Framework



ة اختيار مؤشرات األداء الرئيسي•
األكثر مالءمة لألهداف على 

اإلرتباط)أساس التقييم 
(والشمولية

في تعبئة الجهاتدعم •
األداء اتمواصفات مؤشر

ف بما في ذلك الوص)ةالرئيسي
(الحسابطريقةو

CREAMاستخدام أسلوب •
للمساعدة في تقييم جودة 
مؤشرات األداء الرئيسية 
بموجب المعايير الرئيسية 

الستة

مؤشرات أداء رئيسيةاستخراج•
إضافية ذات صلة من رؤية 

2030
ة اقتراح مؤشرات األداء الرئيسي•

كل الموجهة نحو تحقيق النتائج ل
هدف 

الختيار الجهاتالعمل مع •
مؤشرات األداء وتحسين

الرئيسية المرتبطة بالهدف
المنطقيباستخدام النموذج 

(النموذج في الملحقاتشرح)
رمؤشكل لمسؤولية التحديد •

المحددة األهدافاستخدام •
لتحديد قائمة العملإجراءاتو
مؤشرات األداء الرئيسيةب

المحتملة
إجراء المقارنة المرجعية •

للقطاعات المهمة لتحديد 
ق أفضل الممارسات فيما يتعل
بمؤشرات األداء الرئيسية 

الجهاتتحليل مساهمات •
الشقيقة في االستراتيجية
الشاملة، إذا كانت ذات صلة

1.1

إجراء المقارنة المرجعية/تحليل
لمؤشرات األداء الرئيسية

تحديد مؤشرات األداء 
الرئيسية

ارة مؤشرات األداء الرئيسية المخت
CREAMمعاييربناًء على 

االنتهاء من وضع قائمة 
مؤشرات األداء الرئيسية

1.4 1.3 1.2
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اقتراح المستهدفات2.

ن تساعد في تشكل مستهدفات األداء أداة إدارة قوية يمكن أو.عليهيمكن تقييم األداء المستقبليأساستقدم فهي ، عليهانجاح االستراتيجيات الي يعتمد الضروريةأحد المكونات المستهدفاتتعد 
.تحتاج الجهة الى تحقيقهاإحداث التغييرات االستراتيجية التي 

:يليماالمستقبليةالمستهدفاتوضعمنالغرضويشمل
مستوى األداء المتوقع للمؤسسةبالتعريفتحديد و• 
أفرادهاوإدارتهاوالجهةاستراتيجية وأهدفالعمل بمثابة حلقات وصل بين• 
التقدمعلى الطريق نحو جهةوضع ال• 
"الوضع المستهدف"و " الوضع الحالي"في فجوة األداء بين التركيز على كيفية سد الفجوة • 

نظرة عامة 

المنهجية   
:، منها ما يلياألهدافتوجد عدة طرق لتحديد 

تحقيق الهدفمن الغاية اشتقاق •
طموح وصعبوضع هدف •
الفعلي السابقتدريجي على أساس األداء تحسينإجراء •
مع أفضل الجهات في القطاعإجراء المقارنة المرجعية •
بمرور الوقتالمستهدفات بشكل تراكميخط األساس وتحديد تحديد•

ة قابل، وأن تكون (مؤشر أداء رئيسي لكل مستهدف)مؤشر األداءتتطابق المستهدفات مع يجب أن 
.  األداء المتوقع بوضوحويتعين كذلك أن تعرف للقياس الكمي 

:تحدًيا وتشمل الصعوبات المحتملة ما يليالمستهدفاتيمثل تحديد 
غياب البيانات التي تدعم المستهدف المحدد•
قةساببيانات توجد بشأنهال حيثجديد تماًما األداء الرئيسي المراد تحديد مستهدف له مؤشر •
باستقاللية الجهةتنظيمية تتعلق وجود معوقات •
المؤشرات/ األهداف/ المستهدفات عدم تحقيق الخوف والقلق من •
بهذه المستهدفاتوالتعويضات المستقبلية المحتملةآت السنوية أالمكافتأثر•

األدوات والنماذج 

التحول وبرنامج 2030مستهدفات رؤية 
أمكن متىالوطني، 

مخرجات تفصيلية 

مستهدفات سليمة لكافة 
مؤشرات األداء

يوجد لكل مؤشر أداء رئيسي 
مستهدف محدد مناسب لسد 

للمؤشرفجوة األداء 

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

مكتب/رؤيةمكاتب تحقيق •
ة في الجهةاالستراتيجي

ةاالستراتيجيمكتب إدارة •
أداءالوطني لقياسمركزال•

األجهزة العامة
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اقتراح المستهدفات2.

ا بماقتراح قيم المستهدفات •
مؤشريتوافق مع معدل قياس 

كل سنوًيا، بش)األداء الرئيسي 
(  ربع سنويسنوي أو نصف

الجهةالذي حددته 
قائدأوالوزيرضمان مصادقة •

الجهة الحكومية المعنية

في تحديد الجهة مساعدة •
خط )األداء الحالي الفجوة بين 
واألداء المطلوب لكل(األساس

مؤشر أداء رئيسي
ضمان أن تكون المستهدفات•

يمكن تحقيقها ولكنطموحة
األداء فجوة سدقادرة على و

المحددة بشكل معقول 

لمؤشر تحديد خط األساس •
أو حسابه على أساس األداء

حيثما كان ذلك، معادلة المؤشر
متاًحا  

الممكنتحديد المصادر •
استخدامها للمساعدة في 

ط تحديد المستهدفات مثل خط
ة، التنمية، البيانات التاريخي

ة، وثائق االستراتيجية الداخلي
المقارنات المرجعية أو الخبرة 

المتخصصة
اختيار المصادر ذات الصلة •

بمؤشرات األداء الرئيسية

2.1

مصادر تحديد 
المستهدفات

المستهدفاتقيمةاقتراح ءتحديد الفجوة في األدااألساستحديد خط

2.4 2.3 2.2

45

123456



لوحة المؤشراتتفصيل 3.

.جهةوالمستهدفات لكل مؤشرات األداء الرئيسيةواألهدافمن مجموعة لوحة المؤشراتتتكون 
لنجاحهاالضروريبيان ما يجب أن تحققه االستراتيجية وما هو -الهدف 

كيفية قياس ومتابعة النجاح في تحقيق االستراتيجية-مؤشرات األداء الرئيسية
مستوى األداء أو معدل التحسن المطلوب-المستهدفات 

األهدافبرامج العمل الرئيسية المطلوبة لتحقيق -المبادرات 
2030فإن لوحة المؤشرات تعرض العالقة بين مؤشرات األداء الرئيسية واألهداف الكلية لرؤية ما سبق ذكرهإضافة إلى

نظرة عامة 

المنهجية   
:إلى ثالثة أقسام رئيسيةلوحة المؤشراتتنقسم 

.A 2030رؤية بالعالقة
(  األهداف ومؤشرات أدائها الرئيسية)الرئيسي األداءيعرض هذا القسم العالقة بين بطاقة مؤشر 

. 2030العامة لرؤية األهدافو
.Bمعلومات عامة عن مؤشر األداء الرئيسي

عن مؤشر األداء الرئيسي بما في ذلك اسم ورمز الهدف واسم عامةيشمل هذا القسم معلومات 
.ومؤشرات األداء الرئيسيةاألهدافورمز مؤشر األداء الرئيسي ووصف تفصيلي لكل من 

.Cمعلومات تفصيلية تتعلق بمؤشر األداء الرئيسي
قة يمكن للقارئ أن يجد  في هذا القسم من بطاقة مؤشر األداء الرئيسي المعلومات الالزمة المتعل

انات والتكرار والوحدات والمعادلة ومصدر البيوالقطبية بمؤشر األداء الرئيسي مثل سنة القياس 
وخط األساس مع سنة خط األساس والمستهدفات ووزن ومستوى مؤشر األداء واسم المسؤول 

.الدولية/ الرئيسي والمقارنة المرجعية اإلقليمية 
بمؤشر األداء الرئيسي المتعلق بهاكما يمكن ربط المبادرات 

الجهة يستحسن مناقشة جميع المعلومات الواردة في لوحات المؤشرات من خالل عملية تعاونية مع 
.المعنية

األدوات والنماذج 

تستخدم كمستند)المؤشراتلوحة نموذج 
لجمع المعلومات في هذه المرحلة، النظام 

(اإللكتروني هو المرجع الرئيسي

مخرجات تفصيلية 

لوحات مؤشرات تفصيلية
التي جهةلكل لوحة المؤشرات

ن تتكون من معلومات مفصلة ع
مؤشرات واألهدافمجموعة 

والمستهدفات والعالقة األداء
.  2030برؤية 

Primary

Secondary 1

Secondary 2

Baseline

Quarter / 

Year
2016 2017 2018 2019 2020

Polarity First

Second

Third

Fourth

Year

Contact point / 

position
KPI weight Threshold 

Value
Data 

Source

Regional 

Benchmark

International 

Benchmark

The reason for choosing the country or not 

providing benchmarks

Detailed information about the KPI

Baseline year

Targets

Measurement 

year

Units

Equation

Vision 2030 Objective Linkage

KPI code

General information about the KPI

Obj code Objective

KPI Name

Frequency

Data source

Country Measurement year

Obj Description

KPI Description

Primary

Secondary 1

Secondary 2

Baseline

Quarter / 

Year
2016 2017 2018 2019 2020

Polarity First

Second

Third

Fourth

Year

Contact point / 

position
KPI weight Threshold 

Value
Data 

Source

Regional 

Benchmark

International 

Benchmark

The reason for choosing the country or not 

providing benchmarks

Detailed information about the KPI

Baseline year

Targets

Measurement 

year

Units

Equation

Vision 2030 Objective Linkage

KPI code

General information about the KPI

Obj code Objective

KPI Name

Frequency

Data source

Country Measurement year

Obj Description

KPI Description

Primary

Secondary 1

Secondary 2

Baseline

Quarter / 

Year
2016 2017 2018 2019 2020

Polarity First

Second

Third

Fourth

Year

Contact point / 

position
KPI weight Threshold 

Value
Data 

Source

Regional 

Benchmark

International 

Benchmark

The reason for choosing the country or not 

providing benchmarks

Detailed information about the KPI

Baseline year

Targets

Measurement 

year

Units

Equation

Vision 2030 Objective Linkage

KPI code

General information about the KPI

Obj code Objective

KPI Name

Frequency

Data source

Country Measurement year

Obj Description

KPI Description

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

ب مكت/مكاتب تحقيق الرؤية •
ة للجهةاالستراتيجي

أداءالوطني لقياس مركزال•
األجهزة العامة

46

123456



لوحة المؤشراتتفصيل 3.

تحديدفيالجهاتدعم •
لالمبادرات المهمة التي تتص

ومؤشرات األداء باألهداف 
، والتأكد من وجود الرئيسية

هاعالقة السبب والنتيجة بين

تعبئةفي الجهاتدعم •
ية ومراجعة المعلومات التفصيل
عن مؤشر األداء الرئيسي 
والتي تشمل سنة القياس 

والتكرار والوحدات والقطبية 
والمعادلة ومصدر البيانات 

وسنة خط واسم المسؤول 
األساس والمستهدفات ووزن 

ومستوى مؤشر األداء 
الرئيسي والمقارنة المرجعية 

.الدولية/ اإلقليمية 

مراجعة المعلومات العامة عن •
بطاقة مؤشر األداء الرئيسي 
التي تتضمن اسم الهدف 

ووصفه ورمزه إلى جانب اسم 
مؤشر األداء الرئيسي ووصفه

(رقم متسلسل خاص)ورمزه 

مراجعة أهداف الرؤية التي •
اء سترتبط ببطاقة مؤشر األد

الجهة الرئيسي الخاصة ب
ومؤشرات األداء األهداف)

(  الرئيسية الخاص بها
وضع الصيغة النهائية •

حيث )األساسية للعالقات 
ارتباًطا 2030يرتبط هدف رؤية 

مؤشرات األداء وثيًقا بهدف و
والعالقات ( للجهةالرئيسية
درجة )2والثانوية 1الثانوية 

(أقل من االرتباط

3.13.4 3.3 3.2

مراجعة المعلومات العامة2030برؤيةاالرتباطمراجعة 
عن مؤشرات األداءالمتوفرة

لية تفصيالمعلومات تعبئة ال
الخاصة بالمؤشرات

ربط المبادرات
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يمكن رفع ها مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بحتى تضمن أنااللتزام بهذه المعايير جهةويتعين على كل .  ةرئيسير معاييتتناول تسعة إرشاداتيتكون من تأكيد جودةعلى إعداد نموذج " أداء"مركز عمل 
رفع التقارير أما مؤشر األداء الذي يمكن.  جهةالخاصة باللوحة المؤشراتبيانات خط أساس في لهعنه إلى مقياس ويشير مؤشر األداء الرئيسي الذي يمكن رفع التقارير.  مع المعاييرتقارير عنها ومتوافقة 

مصدر ( 3)صحيحة لقياس مؤشرات األداء الرئيسية معادلةاستخدام ( 2)لمعايير، لوفًقا موثقة قيمة خط األساس ( 1)ما يلي إضافة إلىخط أساس لهعنه والمتوافق مع المعايير فيشير إلى مقياس 
.عنهاالتقريرلفترة المطلوبتشمل اوجود مستهدفات ( 4)لمعايير امتوافقة معالبيانات مكتوب بصيغة صحيحة 

متثال االالجهاتعلىيتعين . عندما يبدأ المركز  بجمع البيانات لغرض إعداد التقاريرمع المعاييربمقاييس متوافقةبشكل متكررعلى إصدار تقارير " أداء"مركز ضمان قدرة إلي تأكيد الجودةمقاييس تهدف
.  ويتعين عليها في النهاية تقديم البيانات ذات الصلة باستمرار ألغراض إعداد التقاريرتأكيد الجودةالخاصة بالتحقق للمعايير المبينة في قائمة 

نظرة عامة 

Formula
Consistency

1. The Formula has to be consistent with the unit of measurement. 

Example: If the KPI is measured in numbers the formula result should be in numbers too. 

Mathematical 

perspective

2. The formula elements have to be correct mathematically (brackets, subtraction, addition, multiplying by 100 

…etc.) 

Baseline

Documentation
1. Official and reliable documents should be provided to support the baseline value and to clarify the method of 

calculating the baseline.

Consistency
2. The data provided in the data source has to be according to the KPI description and formula. If there is any 

inconsistency in the data source, the baseline will be considered as non-compliant.

Data source 3. The data source provided should be the same as the source used to calculate the baseline.

Location in Source
4. If the entity does not specify the exact location (page number, clear topic …etc.) of the data, the data 

source will be disregarded.  

Calculation 

elements

5. The data source will be disregarded if the baseline is not clearly mentioned or if the entity does not specify 

the elements used in the baseline formula. 

Formatting
6. The numbers provided should be whole numbers (no fractions and without units). 

Example: (50%) has to be entered only as (50). The (%) will be stated in the unit of measurement field.

Data source

Reliable resource

1. The data sources have to be official documents, including:

• Reports extracted from official and computerized systems in the entity, or a screenshot of the system’s home 

page with a copy showing the baseline.

• Statistical reports from official authorities (General Authority for statistics, Saudi Arabian Monetary 

Authority, Tourism Information and Research Centre “MAS”, or periodic reports from General Organization for 

Social Insurance).

• Statistical reports from official international authorities (World Bank & International Monetary Fund)  

Consistency 2. The data source provided should be the same as the source used to calculate the baseline.

Detailing
3. In the case of using internal reports as data sources, please clarify the methodology used to gather the data 

and the procedures taken to check the accuracy of these data. 

Responsibility
4. Details like the contact point, the responsible individual, their position, the department they work with etc. 

should be provided.

المنهجية   
.التفصيلية لكل من مكونات اإلطار المستخدم لتقييم جودة البياناتات االرشادات 

ما العالقة بالهدف واألساس المنطقي الختيار مؤشر األداء الرئيسي، ب:اختيار مؤشر األداء الرئيسي1.
في ذلك وحدة قياسه

هدافاألتفسيرات الفردية، يتم فحص كل من لتفادي اختالف ال:مؤشر األداء الرئيسي/هدفالوصف2.
للتأكد من امتثالها للمعايير( والمعادلة/ االسم )ومؤشرات األداء الرئيسية 

جب ساس، وياأليجب أن يكون للمستهدفات نفس وحدة قياس خط : مستهدفات مؤشر األداء الرئيسي3.
لمعدل تكرار المؤشريتم وضع المستهدفات وفًقا . أن تكون متسقة على مر السنين

يمة خط هل تتغير ق: يمكن تحديد التكرار من خالل اإلجابة على سؤالين: تكرار مؤشر األداء الرئيسيمعدل 4.
الفترة؟هذه؟ وهل يمكن قياسها خاللالمراد قياسهااألساس خالل الفترة

شرح إذا اقتضى األمر مع أدقتحديد وحدة مؤشر األداء الرئيسي بشكل :وحدة مؤشر األداء الرئيسي5.
وحدة القياس 

ذا إ. إجراء المقارنة المرجعية لجميع مؤشرات األداء الرئيسية: المقارنة المرجعية لمؤشر األداء الرئيسي6.
والمعادلةنطق يجب ضمان توافق عملية التوثيق والم.  كانت القيم غير متوفرة، فيجب تقديم تفسير لذلك

متوافقة مع وحدة القياس وصحيحة رياضًيا: مؤشر األداء الرئيسيمعادلة 7.

اس يجب تقديم الوثائق الرسمية والموثوق بها لدعم قيمة خط األس: خط أساس مؤشر األداء الرئيسي8.
هاوتوضيح طريقة حساب

وافقة مع يجب أن تكون مصادر البيانات في شكل وثائق رسمية ومت: مصدر بيانات مؤشر األداء الرئيسي9.
"أداء"والمعايير التي تم وضعها من قبل مركز التحقق متطلبات قائمة 

األدوات والنماذج 

معايير التفصيلية الخاصة بالتحقق قائمة 
الجودةتأكيدتقييم 

مخرجات تفصيلية 

ع لوحات مؤشرات تم تقييمها م
نهايمكن رفع التقارير عمؤشرات 

كاملة جهةلكل لوحة المؤشرات
ومتوافقة مع المعايير المحددة

KPIs choice
Link to objective

1. When required, clarify the relationship between the KPI and the entity’s strategic objective. The KPI description 

should be used as a reference to clearly demonstrate how the KPI serves in achieving the strategic objective to which 

it is linked.

Rationale

2. When required, explain the current choice of measurement unit (i.e. percentage, value etc.) for KPIs that are 

usually tracked by an alternative measurement unit.

Example: Value of non-oil GDP - as opposed to - non-oil GDP as a percentage of total GDP

KPI 

Description
KPI name and 

Formula

1.When required, identify and document in the KPI description the exact scope intended to be covered when tracking the 

progress of the KPI. In order to minimize different individual interpretations that could potentially arise, both KPI 

name and formula are checked for compliance. 

Example: Number of students in schools. For instance the description should clearly define what is meant by students

(i.e. Saudis, non-Saudis, or both). This applies for schools as well (i.e. public sector schools, private sector 

schools, or both)

Targets

Units 1. Targets must have the same measurement unit as the baseline, and should be consistent throughout the years.

Frequency
2. Targets must be set (quarterly, semi-annually, or even annually) in accordance with the KPI measurement frequency. 

Example: If the KPI progress is tracked only annually, then having semi-annual targets each year is incorrect.

Polarity
3. Targets must be consistent with the polarity and with the baseline. This means that if the KPI has a positive 

polarity, targets should be increasing. Conversely, a negative polarity means decreasing targets. 

Frequency Periodicity

1. Whenever possible, ensure the regular usage of quarterly targets. Determining the frequency can be done by 

answering two questions:

A.Is the baseline value changing during the period?

B.Is it measurable during the period?

Units
Details

1. When required, further define the KPI unit. This is particularly needed when the KPI unit is a value (i.e. not a 

percentage or a ratio.

Example: For instance, if the value is 42, the unit should specifically state citizens, square meter, ranking etc. 

Rates
2. If the KPI measures the rate for each category or classification, as a thousand people, for example, please explain 

the unit of measurement Example: "accident per one thousand people."

Benchmark

Documentation
1. Specify the data source by providing a link or an soft copy of the source or report used with reference to the 

exact location of the benchmark value. 

Level 2. The benchmark should be at a country level not city level.

Reason 3. Provide the reason for choosing the benchmarked countries where possible. This does not apply to Gulf states. 

Formula 4. Ensure that the formula used to calculate the benchmark values matches the one in the KPI card (where possible).

Availability 5. Ensure benchmarks are provided for all KPIs. If benchmark values are unavailable provide explanation.

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

أداءالوطني لقياس مركزال•
العامةاألجهزة 

مكتب/رؤيةمكاتب تحقيق •
ة في الجهةاالستراتيجي
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رير لمناقشة تقالجهة االجتماع ب•
ة الذي يضم قائمتأكيد الجودة

اإلجراءات التصحيحية لكل 
بطاقة من بطاقات مؤشرات 

األدء الرئيسية
بناء على ما عملإنشاء سجل •

االجتماعتم مناقشته في

ها تحليل الوثائق التي تم جمع•
رلمعاييامتثالها لومراجعة

لها وإمكانية رفع التقارير
إعداد قائمة اإلجراءات •

التصحيحية
الجودةمراجعةإرسال تقرير •

جهة الفي مكتب تحقيق الرؤيةل
لمعنيةا

المتعلقة الوثائق كلجمع •
خطوط األساس ب

جمع الوثائق المتعلقة •
المرجعيةاتبالمقارن

نموذج وإعادة تأكيدتعزيز•
الذي )للجهاتالجودةمراجعة

يشمل المعايير الخاصة 
رفع االمتثال وقابليةمستوىب

(التقارير
الجهاتعمل مع ورشعقد •

الالزم من أجلملتقديم الدع
تلبية جميع معايير الجودة

4.14.4 4.3 4.2

لوحة تحليل جودة داعمةجمع الوثائق الودةتأكيد الجمعايير تعزيز
المؤشرات

تقديم المشورة بشأن 
اإلجراءات التصحيحية
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واإلطالقتصديقال5.

والغرض ات ية المؤشروأهمالجهة االستراتيجيات التي تتبناها للقارئ ان يتعرف ويقيم ن حيث يمكّ ،لدى الجهةمستوى الشفافية واإلفصاحفي أنها تدل علىاألداء الرئيسيةاتمؤشرنتائج تكمن أهمية نشر 
.2030بأهداف رؤية اتهعالقإبرازوالتعريف بها ات مؤشرالنتائجعند نشريجبومن ثم .2030ساهم في تحقيق أهداف رؤية توكيف امنه
.على مستوى المملكة2030رؤية أهدافتحقيق التقدم الكبير في ، فإنه يشير إلىومن ثم، اتالمستهدفبمقارنة الجهة الحاليأداءفي تحديد األداء الرئيسيةاتمؤشرنتائج تقاريرنشر ورفع يساعدكما 

نظرة عامة 

50

المنهجية   

الجهاتفيالمسؤولينعلى االنتهاء من لوحات المؤشرات ومن ثم مشاركتها مع " أداء"مركز سيعمل

ن لوحات هذه الجهات مسؤولين بشكل كامل عقادة حينئذصبحوي. يعليها بشكل نهائتصديقالمعنية لل

رونية بر بوابة أداء اإللكتعوبعد الموافقة النهائية، ستكون جميع لوحات المؤشرات متاحة .المؤشرات

.قادة الجهات الحكومية/ ءالوزراإلى رفعها يتم تقارير منفصلة عنفضال

:  إلىات مؤشراللوحاتتقاريرنشر ورفع يؤدي

 زيادة فهم مؤشرات األداء الرئيسية بين جميع أصحاب المصلحة

الرئيسية والشقيقةالجهاتبين اتزيادة مواءمة االستراتيجي

 الخطط االستراتيجيةواألهدافمن إهدار الوقت والجهد في األنشطة التي تقع خارجالحد

 ّةالستراتيجيلمبادرات لتحقيق الال التنفيذ الفع

األدوات والنماذج 

من خالل الوطنيقياس األداء نظام 
الرئيسيةمؤشرات قياس األداء

مخرجات تفصيلية 

ة بيانات محدثيحتوي علىنظام 
البياناترفع جهةيمكن لكل 

عليه
جهةنظام محدث ببيانات كل 

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

مكتب/رؤيةمكاتب تحقيق •
ة للجهةاالستراتيجي

أداءالوطني لقياس مركزال•
األجهزة العامة

123456



واإلطالقتصديقال5.

لوحات المؤشرات إطالق •
علىالجهاتالنهائية الخاصة ب

نظام األداء اإللكتروني
إلى الدخولصالحيةمشاركة •

نييالمعنشخاصالنظام مع األ

مراجعة البيانات والوثائق •
داعمة على النظامال

ات جميع نقاط البيانكونضمان•
معايير الجودة تحققوكاملة 

قبل نشرها

المراد رفعها البياناتتجهيز•
على النظام

النظام علىالبيانات رفع •

إلنهاء جميع جهاتاالجتماع بال•
بمراجعةالمتعلقةالمالحظات

لوحة المؤشراتجودة 
الموافقة الحصول على•

ال النهائية بعد التأكد من امتث
للمعاييرلوحة المؤشرات

5.15.4 5.3 5.2

التصديق على لوحة 
المؤشرات

المراجعة النهائية 
للبيانات

اطالق لوحة المؤشرات

51

123456

ة تحميل البيانات على المنص
اإللكترونية



التحسين والتحديث6.

عدم بما يضمنمع طلبات التغييرمن خاللها" أداء"يتعامل مركز ظرفيةتعتبر عمليةعمليةالهذه . الخاصة بهالوحة المؤشراتعلى اهئإجرابالجهاتالتحديث طلبات التغيير التي ترغب والتحسينبيقصد
ر طلبات التغيير عبر يجب أن تم.لوحة المؤشراتالتي سيتم اجرائها علىأو اإلضافة عمليات الحذفوالتغييرات /لتقييم التعديالتتم إنشاء نماذج طلبات التغيير. بشكل سلبيلوحة المؤشراتعلى رها تأثي

.  لوحة المؤشراتنفسها قبل عكس التغييرات على جهةعليها من الالتصديقويتم أخيًرا " أداء"ة  مركز وفريق إدارلجهةمن مستشاري ااعتمادإجراءات 
لوحة مر إذا كان ع. لوحة المؤشراتبتحديث سماحلل-إن دعت الحاجة –السنةخاللعلى أساس ربع سنوي العتمادهابتطوير لوحة مؤشرات جديدة، فسيسمح لها برفع طلبات تغيير جهاتإذا قامت إحدى ال

ما نسبته ر السنةالجهة على مدايستحسن أال تتجاوز التغييرات التي تطلبها . يهايتجاوز العام الواحد، فستتم مراجعة التغييرات سنوًيا بعد ذلك من أجل إجراء التحسينات علجهاتالخاصة بإحدى الالمؤشرات
.  حاليةاللوحة المؤشراتمن % 20-30

الجهةمن لوحة المؤشراتعلى التصديقيمكن طلبها في أي وقت حتى بعد ظرفيةيرجى مالحظة أن هذه الخطوة تعتبر خدمة 

نظرة عامة 

المنهجية   
.تأكيد الجودةوإطار امتثال CREAMإعادة تطبيق أسلوب 

:  معايير رئيسيةستة وفًقا لمؤشرات األداء الرئيسيةعلى تقييم CREAMيعمل أسلوب 
الوضوح1.
األهمية2.
القيمة المضافة3.
الكفاية4.
قابلية الرصد 5.
قابلية القياس6.

:  اآلتيلكل مكون من مكونات اإلطار المستخدم لتقييم جودة البياناتاالرشاداتتشمل 
.  5تكرار ال. 4مستهدفات ال. 3الهدف /وصف مؤشر األداء الرئيسي. 2، اختيار مؤشر األداء الرئيسي. 1
بياناتالمصدر . 9ساس  األخط . 8معادلةال. 7المقارنة المرجعية . 6وحدة ال

األدوات والنماذج 

ى نموذج طلب تغيير إلجراء التغييرات عل
الهدف ومؤشر األداء الرئيسي

المخرجات التفصيلية 

لوحات مؤشرات محدثة 
ومحسنة

لوحات المؤشرات المحدثة التي
مدة تعكس طلبات التغيير المعت

جهاتمن ال

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

ب مكت/تحقيق الرؤيةمكاتب •
ة في الجهةاالستراتيجي

ةاالستراتيجيمكتب إدارة •
لطلبات إجراء التغييرات على)

(الهدف والمستهدفات
الوطني لقياس أداء مركزال•

األجهزة العامة
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التحسين والتحديث6.

أصحاب المصلحة إخطار •
التغييراتبالرئيسيين

على لوحة المؤشراتتحديث •
النظام وفق طلب التغيير 

المعتمد

إجراء أول جولة من عملية •
ري الداخلية مع مستشااالعتماد

جهةال
ير طلبات التغيالتصديق على •

"أداء"مركز من قبل فريق إدارة 

لفهم طلباتجهةاالجتماع بال•
التغيير 

ر مناقشة تحليل طلب التغيي•
في تعبئة نموذج جهةدعم ال•

طلب التغيير وبطاقات مؤشر
في )األداء الرئيسي المعنية 

للتغييرات ( حالة اإلضافة
لألهدافمبدئًيا المعتمدة
ةاألداء الرئيسياتومؤشر

من األساس المنطقيفهم •
وراء طلب التغيير

تعديل،)تقييم نوع التغيير •
(إضافة أو حذف

ة تحديد أثر التغيير على ثالث•
، 2030رؤية )مستويات رئيسية 

جهاتنفسها، الجهةال
(الشقيقة

6.16.4 6.3 6.2

مع تواصل والتفاعلالتحليل طلب التغيير
جهةال

وتطبيق اإلخطارطلب التغييراعتماد
التغييرات

53
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المواءمة االفقية –إطار عمل قياس األداءالمرحلة الثالثة من تهدف 
ذلك وشقيقةالالجهاتإلىتدرجهاونقل إستراتيجية الوزارة إلى-والرأسية 
وحتىلمؤشراتوااألهدافالموائمة على مستوىتحقيق من أجل

.  المستهدفات

:التاليةعمل الإجراءات من ةالمرحلة الثالثكونتت

تحديد المساهمة االستراتيجية للجهة1.

جهةتحديث لوحة مؤشرات ال2.

تصديق لوحة مؤشرات الجهة3.

بما راتيجيةباالستالتدرج لعملية مقترحللهيكل التصميم هذا القسم يحتوي
تدرجعملية تتضمن . يؤسس لعملية المواءمة األفقية والرأسية

:يليأنواع مختلفة من المساهمات كمااالستراتيجية

ما ذات الصلة كاألداء مؤشرات واألهدافنقل حيث يتم-متطابق تدرج •
هي

بصيغة المؤشراتواألهدافبعض تدريج حيث يتم -إسهامي تدرج•
جديدة تساهم في تحقيق األهداف والمؤشرات

الشقيقة بوضع جهةحيث تقوم ال-وضع أهداف استراتيجية جديدة •
جديدةأداء مؤشرات /أهداف

54

لوحة تطوير . 2
المؤشرات

المراقبة ورفع . 4
التقارير

االختبار . 5

والتكّيف

فهم السياق . 1
االستراتيجي

المواءمة . 3
األفقية

والرأسية

لوحة تطوير . 2
المؤشرات

المراقبة ورفع . 4
التقارير

التقييم. 5

والتحسين

فهم السياق . 1
االستراتيجي

المواءمة . 3
األفقية

والرأسية

إطار عمل قياس 
األداء



Vision 2030

…

Sister Entity Strategy Sister Entity StrategySister Entity Strategy Sister Entity Strategy

Ministry Strategy 

Sister Entity Strategy Sister Entity Strategy

…

Sister Entity Strategy

Ministry Strategy Ministry Strategy 

أمثلة
:إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية2030من رؤية اإلسهاميالتدرج
مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطنيزيادة

د الله من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى مدينة الملك عبالمتطابقالتدرج
:  للطاقة الذرية والطاقة المتجددة

.تمكين الطاقة المتجددة من المساهمة الفاعلة في مزيج الطاقة الوطني

المنقولة من الوزارةاألهداف 2030المنقولة من الرؤية األهداف

55

مؤشرات /األهدافتحديد 
من تدرجهاواألداء الرئيسية 

لوحة إلى2030رؤية 
مؤشرات الوزارة وتحديد نوع 

المساهمة

أ

مؤشرات /األهدافتحديد 
من تدرجهاواألداء الرئيسية 
إلى لوحة 2030الوزارة ورؤية 
الشقيقة جهةمؤشرات ال

المعنية

وكيفية 2030فهم رؤية 
مساهمة الوزارات المختلفة 

فيها

المواءمة األفقية* 

ج 
در
لت
ا

ية
ج
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را
ست
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با

 *
ية

س
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ال
ة 

م
اء
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ج

الشقيقةجهاتالو، سواء الوزارات أجهاتإلى مستوى ال2030أهداف رؤية تدرجتضمن : المواءمة الرأسية*

افر الجهود بين الوزارات وتوضح مساهماتها لتجنب التكرارظتضمن ت: المواءمة األفقية*



تحديد المساهمة 
ةاالستراتيجية للجه

علىتصديق 
لوحة مؤشرات

الجهة

تحديث لوحة 
جهةمؤشرات ال

123

سية
طة الرئي

ش
ألن
ا

ت 
خرجا

م
ال

تحديد وتفصيل •
مؤشرات /األهداف

األداء الرئيسية 
ة المشتركة المأخوذ

أو 2030من رؤية 
الوزارة 

تحديث وتحسين•
األهداف

ومؤشرات األداء 
الرئيسية

على التصديق•
التغييرات وفًقا
لعملية طلب 

*التغييرات

لوحات رفع •
علىالمؤشرات 
المنصة 

االلكترونية
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هذأ التفاصيل بخصوصلمزيد منل( الخطوة السادسة)لوحة المؤشراتتطوير -الخطوة الثانية إلىالرجوع يرجى ⃰
اإلجراء

توضيحات

المؤشراتواألهدافللتأكد من أن جميع خطوة أساسية إطار عمل قياس األداءتعتبر هذه المرحلة في •
ملتوضيح مساهماتهجهاتبين ال)وأفقًيا ( جهاتإلى ال2030من رؤية )رأسياً التي تم وضعها متوائمة 

(لبعضهم البعض وتجنب التكرار

العالقة بين •
جهةأهداف ال

الشقيقة والوزارة
2030ورؤية 

لوحة مؤشرات •
أداء محدثة

معلومات محدثة •
على المنصة 
كن اإللكترونية ويم

إصدار تقارير من 
خاللها



جيد بشكل جها يتم تدريالتي االستراتيجية تؤدي . الشقيقةجهةوبين الهذه االستراتيجيةأو الوزارة المعنية، فإنه يتعين إجراء تحليل عميق لفهم العالقة بين2030في رؤية الجهة مساهمة استراتيجية لتحديد
.  في االستراتيجيةالمحوريةالمكونات الجهات في عدد من-بل وقد تشترك في كثير من الحاالت -تفهم حيث المواءمة، إلى 

نظرة عامة 

57

المنهجية   
عّرف كما يلياالستراتيجية تدرج تعتمد أساليب  :على نوع الوزارة وت 

المتطابق التدرج•
الوزارة مثيلتها فيذات الصلة متطابقة مع مؤشرات األداء واألهداففي األسلوب المتطابق، تكون 

بشكل مباشريتم نقلها ومن ثم
اإلسهامي التدرج •

الشقيقة من وضع أهداف تساهم جهة حتى تتمكن المؤشرات األداء واألهدافبعض تدريجيتم 
مع مثيلتها في الوزارةمتطابقةبالضرورة الوزارة ولكنها ال تكون استراتيجيةتحقيقفي

االستراتيجية الجديدةاألهدافوضع •
لكنها بالضرورة مرتبطة بالوزارة والشقيقة بوضع أهداف استراتيجة جديدة ال تكونجهةقد تقوم ال

تكون متوائمة مع اختصاصها
:شقيقة ما يليجهات إلى التدرجتشمل االعتبارات الرئيسية عند 

ارتها الشقيقة قادرة على تحديد مساهمتها االستراتيجية في كل من الرؤية ووزجهةيجب أن تكون ال
المعنية

مشتركة مؤشرات أداء/هدافأالوزارة ضروري ال سيما في حال وجود اعتمادموافقة و
بأعلى فاعلية ممكنةمساهمتهابأصحاب المصلحة المعنيين إخطار الشقيقة جهاتيجب على ال

األدوات والنماذج 

باالستراتيجيةالتدرجهيكلية

المخرجات التفصيلية 

جهةالعالقة بين أهداف ال
2030الشقيقة والوزارة ورؤية 

جهةمساهمة البيان واضح ب
2030الشقيقة في رؤية 

والوزارة المعنية

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

الوطني لقياس أداء مركزال•
األجهزة العامة

لجهةلرؤية التحقيقمكتب •
يةاالستراتيجمكتب إدارة •

Vision 2030

…

Sister Entity Strategy Sister Entity StrategySister Entity Strategy Sister Entity Strategy

Ministry Strategy 

Sister Entity Strategy Sister Entity Strategy

…

Sister Entity Strategy

Ministry Strategy Ministry Strategy 

C

A

S

C

A

D

E
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التحقق من صحة النتائج مع •
أصحاب المصلحة 

التدرجمراجعة هيكلية•
باالستراتيجية

ألهداف باتحديد قائمة نهائية •
سيجري التي مؤشرات األداءو

وذلك بناًء علىجهةإلى التدرجها
التحليل الذي تم اجراؤه 

وثائق اختصاص استعراض•
استراتيجيتهاوالوزارة 

مؤشرات أي وأي األهداف تحديد •
جهةإلى التدريجهاسيجري األداء 

الشقيقة

هداف الرؤية وتحديد أاستعراض•
جهةالتي سترتبط بالاألهداف
الشقيقة 

طرتباوضع الصيغة النهائية لال•
يرتبط هدفألساسي بحيثا

ارتباًطا وثيًقا بهدف2030رؤية 
الرئيسيةومؤشرات القياس

الشقيقةجهةلل

1.1

استراتيجية استعراض2030رؤية استعراض
الوزارة

التحقق من صحة النتائجالمساهمةتحديد 

1.4 1.3 1.2
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.  ة والجهة الشقيقةجهعلى لوحات مؤشرات الالرأسيةالمواءمة األفقية وأن نضع في عين االعتبار أثرالشقيقةالجهةمن الضروري أثناء تحديث لوحة مؤشرات 
الشقيقةجهات ووزارات أكانت ، سواء الجهاتمستوى إلى 2030تضمن نقل أهداف رؤية : المواءمة الرأسية*
لجهود بين الوزارات وتوضح مساهماتها لتجنب التكرارر اافظتضمن ت: المواءمة األفقية*

ات وال يجب أن تقتصر المواءمة على األهداف االستراتيجية ولكنها تشمل أيضا المستهدف. األداء األمثلداخل أي حكومة لتحقيق مًعاالمترابطة عمل جميع األجزاء المحصلة الناتجة عن المواءمة هي 
.  ومؤشرات األداء الرئيسية والمبادرات وإجراءات العمل وما إلى ذلك

نظرة عامة 

59

المنهجية   
:جهةالبلوحة المؤشرات الخاصمن الضروري أخذ ما يلي بعين االعتبار أثناء تحديث 

لمواءمة الرأسية أو األفقيةلالمرشحة مؤشرات األداءتحديد األهداف أو 
مع رؤية يجب أن تكون األهداف المختارة قائمة على النتائج وأن تكون متوائمة رأسًيا أو أفقًيا

أخرىجهة أو 2030
 متوافقة مع أسلوبمؤشرات األداء الرئيسية المقترحةCREAM
للمراد تحقيقهنطاق محدد توفرمع ذات وصف واضح ألهداف ومؤشرات األداء الرئيسية ا

جهة شأ من اختالف التفسيرات التي قد تنبهدف تقليل ةاألداء الرئيسياتأثناء تتبع مؤشر
آلخرى

 وأن تكون (مستهدف لكل مؤشر أداء)مؤشرات األداءالمستهدفات مع تتقابل يجب أن ،
األداء األمثل المتوقعتوضحقابلة للقياس الكمي و

 صاحب الصالحيةيجب مناقشة جميع المعلومات المقدمة من خالل عملية تعاونية مع
المعني

المرشح من خالل عملية طلب التغيير مؤشر األداءتبني 
تعديل أو إضافة أو حذف: تأكد من تحديد نوع التغيير بشكل واضح كما يليال
لتسويغ سبب التغييرالجهة التعاون مع
اريرفي نهاية كل دورة من دورات إعداد التقاي سيتم تطبيقهتتسجيل طلبات التغيير ال

األدوات والنماذج 

قياس األداءنظام 

المخرجات التفصيلية 

جهةلوحة المؤشرات المحدثة لل
المحدثة لكل لوحة المؤشرات

التي تتكون من معلومات جهة 
ومؤشرات مفصلة عن األهداف 

والمستهدفاتاألداء الرئيسية
.  2030والعالقة برؤية 

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

أداءالوطني لقياسمركزال•
العامةاألجهزة 

الرؤيةتحقيق مكتب •

ةاالستراتيجيمكتب إدارة •

123جهةتحديث لوحة مؤشرات ال2.



دتحديفيكال من الجهتيندعم•
لالمبادرات المهمة التي تتص

ومؤشرات األداء باألهداف 
، والتأكد من وجود الرئيسية

عالقة سبب ونتيجة بينها

ومراجعة لتعبئةالجهاتدعم •
التفصيلية المعلومات

األداء اتالمتعلقة بمؤشر
ةالرئيسي

مصدر بين الجهات والتواصل•
المعلومات والتأكد من وجود 

بين الجهة والجهة اتفاق 
الشقيقة

والتحققاتاقتراح المستهدف•
من صحتها بناًء على المصادر

ذات العالقة
الوزارة أو التأكد من موافقة•

الحكومية المعنيةالجهة 

تحديد أهداف ومؤشرات أداء •
عكس ترئيسية جديدة ل

ناء بالمواءمة الرأسية واألفقية 
التدرجعلى هيكلية 
باالستراتيجية

ح كتابة وصف تفصيلي واض•
مؤشرات األداء لألهداف ول

ف اختالتفادي الرئيسية بهدف 
ينبالتفسيرات التي قد تنشأ 

آخرىوجهة 

2.1

تحسين األهداف 
ةومؤشرات األداء الرئيسي

التحقق من صحة 
المستهدفات

يلية معلومات تفصتوفير
عن مؤشرات األداء

ربط المبادرات

2.4 2.3 2.2
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مؤشراتاللوحة تصديق3.

تقاطع مها وحصول التوافق والفهم المشترك سواًء بين الوزارة ومؤسساتها الشقيقة أو بين الجهات التي ت،الجهةدقة المعلومات لدى في أنها تدل علىاألداء الرئيسيةاتمؤشرتصديق تكمن أهمية 
".أداء"باإلضافة إلى التأكد من مطابقة لوحة المؤشرات لمعايير الجودة واإلمتثال لدى مركز . العمل بينهم

نظرة عامة 

المنهجية   

61

األدوات والنماذج 

من خالل الوطنيقياس األداء نظام 
الرئيسةمؤشرات األداء

المخرجات التفصيلية 

نظام مع بيانات محدثة يمكن 
رفع تقارير عنهاجهة لكل 

ع نظام محدث ببيانات يمكن رف
جهةالتقارير عنها من كل 

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

أداءالوطني لقياسمركزال•
األجهزة العامة

تحقيق الرؤيةمكتب •

الجهاتفيالمسؤولينعلى االنتهاء من لوحات المؤشرات ومن ثم مشاركتها مع " أداء"مركز سيعمل

ن لوحات هذه الجهات مسؤولين بشكل كامل عقادة حينئذصبحوي. يعليها بشكل نهائتصديقالمعنية لل

تقارير عنفضالالنظام وبعد الموافقة النهائية، ستكون جميع لوحات المؤشرات متاحة على .المؤشرات

.  إلى الوزراءرفعها يتم منفصلة 

:  إلىات مؤشراللوحاتتقاريرنشر ورفع يؤدي

 زيادة فهم مؤشرات األداء الرئيسية بين جميع أصحاب المصلحة

الرئيسية والشقيقةالجهاتبين اتزيادة مواءمة االستراتيجي

 الخطط االستراتيجيةواألهدافمن إهدار الوقت والجهد في األنشطة التي تقع خارجالحد

 ّةالستراتيجيلمبادرات لتحقيق اال لالتنفيذ الفع

123



لوحات المؤشرات إطالق •
علىالجهاتالنهائية الخاصة ب

نظام األداء اإللكتروني
إلى الدخولصالحيةمشاركة •

نييالمعنشخاصالنظام مع األ

مراجعة البيانات والوثائق •
داعمةال

ات جميع نقاط البيانكونضمان•
معايير الجودة تحققوكاملة 

قبل نشرها

المراد رفعها البياناتتجهيز•
على النظام

النظام علىالبيانات رفع •

إلنهاء جميع جهاتاالجتماع بال•
د بتأكيالمتعلقةالتعليقات

لوحة المؤشراتجودة 
الموافقة الحصول على•

ال النهائية بعد التأكد من امتث
للمعاييرلوحة المؤشرات

مؤشراتاللوحة تصديق3.

3.13.4 3.3 3.2
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التصديق على لوحة 
المؤشرات

المراجعة النهائية 
للبيانات

اطالق لوحة المؤشرات ة تحميل البيانات على المنص
اإللكترونية



المراقبة -ز مركالفي إطار عمل قياس األداءالمرحلة الرابعة من تساعد 
تعمل العناصرهاأحد االستراتيجية أو تكون في معرفة متى -ورفع التقارير

.  ارجيةفي البيئة الداخلية أو الخأو في حال تغير الظروف المطلوبشكل الب
ات تخاذ القرارات بشأن التغييرالمعلومات الالزمة إلالتقاريررفع يوفر و

.  ةاالستراتيجيواألهداف التوجهاتيختبر وأسبابها والمعوقات وتحديد 

:العمل التاليةعلى إجراءات المرحلة الرابعة وتشتمل 
والمعلوماتت جمع البيانا1.
إعداد تقرير األداء  2.
إجراء التحليل الكمي3.
إجراء التحليل النوعي4.
التقرير القائم على البياناتإعداد5.
التصديق6.

63

لوحة تطوير . 2
المؤشرات

المراقبة ورفع . 4
التقارير

االختبار . 5

والتكّيف

فهم السياق . 1
االستراتيجي

المواءمة . 3
األفقية

والرأسية

2

4

5

فهم السياق . 1
االستراتيجي

المواءمة . 3
األفقية

والرأسية
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طة الرئي

ش
ألن
ا

ت 
خرجا

م
ال

جمع
تالبيانا

والمعلومات

إجراء التحليل
الكمي

إجراء التحليل 
النوعي

إعداد تقرير األداء  
التقرير إعداد

القائم على 
البيانات

التصديق

123456

استخراج البيانات•
من لوحة 
الجهة مؤشرات 

وإعداد تقرير 
داءاأل

جمع كافة •
المعلومات 

المتاحة من لوحات
المؤشرات ذات 
الصلة ومصادر 

البيانات

تأكيد جودةمراجعة •
مؤشرات األداء 
ق الرئيسية للتحق

التزامها من
ية وإمكانبالمعايير

عنهارفع التقارير

مراجعة أداء •
المبادرات 

توفير المعلومات•
من خالل النوعية 

المناقشات 
ومراجعة الوثائق

مناقشة األسباب•
األداءمحركاتو

البيانات فيجمع •
تقرير واحد

الجهة أداء تقييم•
من خالل عناصر 
التقارير القائم 
على البيانات

التقييممناقشة •
يقدمه الذي

الجهات مستشارو 
بشأن المركزفي 

األهداف 
االستراتيجية 

ومؤشرات األداء 
ات الرئيسية والمبادر

المواطنين تجربةو
رالتأثيوالقدرة على 

نوعيةالبيانات ال•
التي تم جمعها

التحقق من و
صحتها مع 

الجهات

البيانات الكمية•األداءتقرير•
التي تم التحقق
من صحتها مع 

الجهات

تعقيبات تضاف•
إلي تقرير األداء

محدثةريراتق•
على ةقائم

البيانات

يميالتقتأكيد •
المركزالمقدم من 

على التصديقو
التقرير القائم 

البيانات على



والمعلوماتتجمع البيانا1.

.  رير األداءفي تقالمخصصة لهاالبيانات في األجزاء وتعبئةتتمثل الخطوة األولى من خطوات الرصد ورفع التقارير في جمع كافة المعلومات المتاحة من لوحات المؤشرات ذات الصلة ومصادر البيانات 
.  هذه المرحلةال يتم إجراء تحليل للبيانات في. المواطنبتجربةاألداء الفعلي لمؤشرات األداء الرئيسية وجودة مؤشرات األداء الرئيسية وتقدم سير المبادرات والبيانات المتعلقة :وتشمل البيانات المدخلة
.  هاات عند تحديدناالبيتقديم رؤية تحقيق اللى مكتب عرؤية لجمع البيانات ويجب التحقيقمع مكتب الجهة يجب أن يعمل مستشارو 

نظرة عامة 

المنهجية   
:  هماوهناك عمليتان يجب على المركز القيام بهما عند جمع البيانات 

.I يزيد من وسيلة إلعطاء أهمية أكبر لبعض العناصر التي يتم تحليلها، مما-"تحديد الفئات"عملية
في ةوجودحيث يكون وزن العناصر الم)التقييمثير على أتفإن لها ومن ثم.تأثيرها على تقييم األداء

(مستوى مرتفع أكبر من وزن العناصر الموجودة في مستوى منخفض
.II ي سيتم ختيار العناصر التإلولوياتالغرض منها تحديد األربع سنوية وهي آلية-"التصنيف"عملية

آلية هاولكن، أداء الجهة بشكل عامعلى التصنيفال تؤثر عملية و.  عرضها بالتفصيل في التقرير
.  العرض والمناقشة فقطاألولويات ألغراضتستخدم 

، فيما صيلبمزيد من التفتصنيفهيل كل هدف يتم لوسيتم تح-األهداف " تصنيف"سيتم •
.  أقل تفصيالبشكل تصنيفها سيتم تحليل األهداف التي لم يتم 

ل مع التعليق بالتفصيتصنيفهاسيتم تحليل مؤشرات األداء الرئيسية والمبادرات التي يتم •
ملحق فيتصنيفهاسيتم إدراج مؤشرات األداء الرئيسية المتبقية والتي لم يتم . عليها

التقرير مع بيان حالتها فقط
داء وفي نهاية هذه العمليات، سيتم تحديد مستوى معين لجميع األهداف االستراتيجية ومؤشرات األ

صيلي من الرئيسية والمبادرات بناًء على المعايير الحالية، وسيتم اختيار عدد قليل منها إلجراء تحليل تف
".  التصنيف"خالل عملية 

األدوات والنماذج 

األهداف -نماذج تقييم معايير الفرز 
ومؤشرات األداء الرئيسية والمبادرات  

المخرجات التفصيلية 

تحقق البيانات الكمية التي تم ال
الجهاتمن صحتها مع 

ألداء الفعليلمعتمدةمعلومات
لمؤشرات األداء الرئيسية 

وتقدم سير المبادراتجودتهاو
بتجربة والبيانات المتعلقة 

المواطن

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

أداءالوطني لقياسمركزال•
العامةاألجهزة 

الرؤيةتحقيق مكتب •

ةاالستراتيجيمكتب إدارة •

Considerations High Priority Medium Priority Low Priority

Importance • Strategic Objective is a Tier 1 SO • Strategic Objective is a Tier 2 SO • Strategic Objective is a Tier 3 SO

Relevance of Discussing 
SO’s KPIs and Initiatives

• The SO’s KPIs and Initiatives can tell the story 
that is relevant to be told for this Objective for 
this quarter
• For example: the Objective needs to be 

triaged because there are major delays in 
one component of the Objective this 
quarter, and there are KPIs and Initiatives 
that help tell the story of these delays

Note: The story that needs to be told in a given 
quarter can be that there are no KPIs or Initiatives 
that can provide insight into current issues or 
progress

• The SO’s KPIs and Initiatives can provide 
some insight into the story that is 
relevant for this Objective for this 
quarter, but gaps exist (for example, the 
Objective needs to be triaged because 
there are major delays in one 
component of the Objective this quarter, 
and there is a KPI related to this delay, 
but the KPI’s data is not updated this 
quarter)

• The SO’s KPIs and Initiatives do not provide 
insight into the story that is relevant for this 
Objective for this quarter (for example, the 
Objective needs to be triaged because there 
are major delays in one component of the 
Objective this quarter, but there are no 
Initiatives or KPIs related to the delayed 
component)

Current State

• Preliminary assessment and discussions indicate 
SO is currently off-track

• Preliminary assessment and discussions indicate 
SO is not expected to meet future target

• Multiple, critical challenges associated with the 
SO

• Multiple, significant risks expected

• Preliminary assessment and discussions 
indicate SO is currently on-track but may 
not be on track to meet future target

• Some challenges associated
• Some risks expected 

• Preliminary assessment and discussions 
indicate SO is currently on-track

• Preliminary assessment and discussions 
indicate SO is expected to meet future 
target

• Limited or no challenges associated with SO
• Limited or no risks expected

Dependency
• SO is highly dependent on many other entities 

given its complexity

• SO is dependent on two to three entities 
for its delivery and is not extremely 
complex 

• SO is not dependent on any other entities 
for its delivery

Additional Support

• SO requires significant additional budget
• SO requires significant additional coordination 

with other entities

• SO requires limited additional budget
• SO requires additional coordination with 

one or two other entities

• SO requires little-to-no additional budget
• SO requires little-to-no additional 

coordination with other entities

1

2

3

4

5

Considerations High Priority Medium Priority Low Priority

Significance • KPI is a Tier 1 KPI • KPI is a Tier 2 KPI • KPI is a Tier 3 KPI

Timeliness

• Leadership or the public are particularly 

interested in this KPI this quarter and have 

asked for it recently or regularly

• There is a story to tell about the KPI’s data 

this quarter: data was updated for this 

quarter and/or there is new information 

about how the KPI is performing, and this 

new information would be meaningful 

and interesting to leadership

• There is reason to believe that

leadership or the public may be 

particularly interested in this KPI 

this quarter because it relates to 

current topics of interest, but it has 

not been asked for recently

• There is limited new information

about how this KPI is performing 

this quarter or there is new 

information but it is not clear that 

leadership would find this new 

information interesting or 

meaningful

• There is little reason to believe that 

leadership or the public are particularly 

interested in this KPI this quarter as 

opposed to other quarters

• There is no new information about how 

this KPI is performing this quarter or 

there is new information but there is 

little reason to believe that leadership 

would find this new information 

interesting or meaningful

Status

• KPI is currently significantly off-target

• Data trajectory indicates KPI is not 

expected to reach future target

• KPI is currently on-target

• KPI may not meet future target

• KPI is currently either on- or above-

target

• KPI is expected to remain on- or above-

target

1

2

3

Considerations High Priority Medium Priority Low Priority

Contribution
• Initiative is a Tier 1 

Initiative

• Initiative is a Tier 2

Initiative

• Initiative is a Tier 3 

Initiative

Complexity

• Initiative is very large in 

size and requires vast 

resources for completion

• Initiative is relatively large 

in budget

• Budget in the top 33rd 

percentile

• Initiative involves multiple 

stakeholders

• Initiative is moderately 

sized

• Initiative is moderate in 

terms of budget

• Initiative budget is 

between the 33rd and 66th 

percentile

•

• Initiative is small in terms 

of budget

• Initiative doesn’t entail 

many stakeholders or manpower 

requirements

• Initiative budget in the 

bottom 33rd percentile

Status & Risk

• Initiative is significantly 

off-track

• Initiative is not expected to 

meet success targets or 

deadlines

• Multiple, critical challenges 

and risks  associated with the 

Initiative

• Initiative is off-track

• Initiative is not 

expected to meet success 

targets or deadlines

• Few challenges and risks 

associated with the 

Initiative

• Initiative is on track

• Initiative poses no 

challenges or risks 

Dependency

• Initiative is highly dependent 

on other stakeholder for 

success

• Initiative requires extensive 

support and coordination with 

other entities

• Initiative is dependent 

on other stakeholders for 

success

• Initiative requires 

support and coordination 

with other entities

• Initiative’s success is 

independent of any other 

stakeholders

• Initiative requires no 

support or coordination from 

other entities

High-Impact • Is a “high-impact” Initiative
• Is not a “high-impact” 

Initiative

• Is not a “high-impact” 

Initiative

1

2

3

4

5
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والمعلوماتجمع البيانات1.

البياناتحديدلتالجهةاالجتماع ب•
الية المطلوبة لفترة القياس الح

احتهمن صقوللتحق

وأوزان تخصيص مستويات •
،لألهداف االستراتيجية

ا مبومؤشرات األداء الرئيسية 
األداءتقييم يساعد في 

ية األهداف االستراتيجتصنيف•
ومؤشرات األداء الرئيسية 

والمبادرات 

األداء الحصول على بيانات •
وإدخالها فيما يتعلقالفعلي 

بمؤشرات األداء الرئيسية 
والمبادرات

لجودة كلعميق فهملالوصول•
فيعنصر من العناصر التالية

األهداف : لوحة المؤشرات
االستراتيجية ومؤشرات األداء

الرئيسية والمبادرات

1.1

لوحة المؤشراتفهم 
جهةلل

الحصول على البيانات
وإدخالها

إنشاء المستويات 
التصنيفومعايير 

التحقق من صحة 
البيانات

1.4 1.3 1.2
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إعداد تقرير األداء  2.

ات مؤشرات ويتكون تقرير األداء من البيانات التي يتم جمعها من لوح. جهةاألداء الكلي للبغرض عرض"أداء"الجهات التي لديها لوحة مؤشرات معتمدة في مركز لكافة ةداء ربع سنويأتقارير سيتم إصدار 
.  مؤشرات األداء الرئيسية وتقدم سير المبادراتحالةق األهداف االستراتيجية ويمدى تحقمع توضيحذات الصلة ومصادر البيانات، األداء 

.المبادراتحالة سيرو( 3مؤشرات األداء الرئيسية، و حالةو( 2األهداف االستراتيجية، ( 1: وتتمثل أهم عناصر هذا التقرير فيما يلي

نظرة عامة 

المنهجية   
:  يشتمل تقرير األداء على المكونات التالية

مقدمة•
أهم العناصرإبرازنظرة عامة على هدف التقرير مع

المصطلحات عجمم•
تعريف المصطلحات المهمة المستخدمة في التقرير

توضيح اتجاهات مؤشرات األداء الرئيسية•
المختلفة للمقاييس بناًء على اتجاههاحاالتجدول يوضح ال

جهةملخص أداء ال•
حالتهاوالمبادرات ووكذلك مؤشرات األداءنظرة عامة على عدد األهداف 

ملخص مؤشرات األداء الرئيسية االستراتيجية •
2030وعالقتها برؤية جهةاالستراتيجية للمؤشرات األداءقائمة بجميع 

نظرة عامة على األهداف االستراتيجية•
المرتبطة بهمبادراتالوالمؤشراتوأداء 2030صفحة لكل هدف استراتيجي مع العالقة برؤية 

رقم االتصال والموقع اإللكتروني لالستفسار -معلومات االتصال •
جهةالتفصيلية لللوحة المؤشرات-ملحق •

األدوات والنماذج 

نموذج تقرير األداء

المخرجات التفصيلية 

تقرير األداء
هة الجتقرير ربع سنوي يبين أداء 

فيما يتعلق باألهداف 
االستراتيجية ومؤشرات األداء 

الرئيسية والمبادرات 

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

أداءالوطني لقياسمركزال•
العامةاألجهزة 

في رؤية التحقيقمكتب •
جهةال
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الجهةالحصول على مصادقة •
إصدار النسخة النهائية من •

تقرير األداء  

إرسال مسودة تقرير األداء إلى •
إلجراء المراجعة النهائيةالجهة 

مناقشة أي اختالفات وتعديل•
تقرير األداء

الداعمةمراجعة الوثائق •
إدخال البيانات التي تم جمعها•

في نموذج تقرير األداء

فيء للبدالجهاتالتواصل مع •
إعداد تقرير األداء

ضمان جمع كافة البيانات •
التي الجهاتالفعلية من 

أداء األهداف مستوى تغطي
والمبادرات ومؤشرات األداء
(يربع سنو)لفترة ثالثة أشهر

2.1

مشاركة مسودة التقريرتقرير تعبئة البيانات في العملية إعداد التقريرءبد
جهةمع ال

التقريراتمام

2.4 2.3 2.2
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إجراء التحليل الكمي3.

البيانات بشكل جودةتأكيدبإجراء عمليات المركزسيقوم . في التقريرصلة، يمكن بعدها تعبئة هذه البيانات في األقسام ذات الالمسؤلين المعنيينوالتحقق من صحتها مع الجهاتبعد جمع كافة البيانات من 
.وإمكانية رفع التقارير عن بيانات مؤشرات األداء الرئيسية التي سيتم استخدامها لغرض هذا التقريرتحقيقها للمعاييرمنتظم للتحقق من 

نظرة عامة 

المنهجية   
مستوى لمؤشرات األداء الرئيسية بناًء على معايير محددة، وسيؤثر ال( أوزان)سيتم تخصيص مستويات 

سية سيتم إجراء فحص الجودة لمؤشرات األداء الرئي. جهةالتصنيف العام للومن ثمالهدف تقييمعلى 
:المختلفة وفًقا للمستويات التالية

.Iالمستوى األول
وأنه ،رقابل للقياس خالل فترة اصدار التقاريمؤشر األداء الرئيسيأن تأكيد الجودةعملية أثبتت

.  مرتفع أو متوسطيستحق تنصيف 
يسهل ( 2متاحة ( 1: البيانات المطلوبة لمؤشر األداء الرئيسيالمستوى أن تكون هذا يتطلبو

تم التحقق من صحتها ويمكن الوثوق بها( 3جمعها 
.IIالمستوى الثاني

ر، وأنه قابل للقياس خالل فترة اصدار التقاريمؤشر األداء الرئيسيأن عملية تأكيد الجودة أثبتت 
.منخفضيستحق تصنيف 

جمعها ممكن ( 2متاحة ( 1: البيانات المطلوبة لمؤشر األداء الرئيسيالمستوى أن تكون هذا يتطلبو
تتطلب تحقق من صحتها بشكل موسع( 3تطلب بعض الجهد يولكنه 

.IIIالمستوى الثالث
قاريرغير قابل للقياس خالل فترة اصدار التمؤشر األداء الرئيسيأن عملية تأكيد الجودة أثبتت 

كانت البيانات غير متاحة ( 1البيانات المطلوبة لمؤشر األداء الرئيسي المستوى أن تكون هذا يتطلبو
جودة البيانات سيئة وال يمكن الوثوق بهاكانت (3يتعذر جمعها( 2

األدوات والنماذج 

-تقرير قائم على البيانات 
الصفحات ذات الصلة

المخرجات التفصيلية 

قق البيانات الكمية التي تم التح
الجهاتمن صحتها مع 

ئتها البيانات الكمية التي تمت تعب
في األقسام ذات الصلة في 

التقرير القائم على البيانات

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

مكتب/رؤيةمكاتب تحقيق •
ة بالجهةاالستراتيجي

أداءالوطني لقياسمركزال•
األجهزة العامة
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إجراء التحليل الكمي3.

مراجعة المسودة في اجتماع •
لضمان الجهة مشترك مع 
التوافق على ما تمالمواءمة و

فترة القياسالتوصل له حتى 
الحالية

ي تعبئة البيانات المتوفرة ف•
الخاصنموذج تقرير األداء 

، ويشمل هذا بيانات بالجهة
سير المبادرات التي سيتم 

األدءنظاممن عليها الحصول
اإللكتروني

التأكد من تقييم البيانات •
ي المستلمة ليتم استخدامها ف

يد تأكهذا التقرير وفًقا لمعايير 
الجودة

األهداف تصنيفمراجعة •
غة االستراتيجية لتحديد الصي

التي سيتم استخدامها لكل 
هدف من األهداف 

في التقريراالستراتيجية

3.1

مؤشرات تحقيق ضمان التصنيفمراجعة 
يرللمعاياألداء الرئيسية

مراجعة المسودةتعبئة البيانات

3.4 3.3 3.2
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إجراء التحليل النوعي4.

.  مع قادة الجهاتاألداءومحركات والموظفين المعنيين لمناقشة دوافع الجهةمكتب تحقيق رؤيةعند جمع الوثائق النوعية، فإنه ينبغي عقد جلسات عمل مع 
كما تهدف هذه االجتماعات إلى . ، وتكوين فهم مشترك حول ذلكقدماومستوى وعيها بالقضايا التي تدفع بأدائهاالجهة يتمثل الغرض من هذه االجتماعات في إجراء مراجعة  لمستوى األداء الحالي في 

الحكومية المركزية وغيره من الجهاتلمركز لفيما يتعلق بتحقيق أهدافها لتحديد كيف يمكن الجهة تقديم فهم للقضايا والتحديات والخطط المستقبلية، وفهم أين تكمن االحتياجات والتحديات التي تواجه 
..لتحقيق هذه األهدافجهةتقديم الدعم لل

نظرة عامة 

المنهجية   
ويجب أن . االجتماعات لمناقشة مدى تقدم الجهة وفهم المزيد عن أدائهاعقديتضمن إجراء التحليل النوعي 
:تشتمل هذه االجتماعات على 

المتفق عليهاتلخيص اجتماعات مراجعة األداء السابقة ومتابعة اإلجراءات
 والتحديات والعقبات والخطط والمعوقات مناقشة أداء مؤشرات األداء الرئيسية وفهم عوامل األداء

رات األداء وأيضا مراجعة مدى كفاية مؤش. الممكنةواإلجراءات التصحيحية تحديد المستهدفاتالمستقبلية و
الرئيسية لتغطية األهداف االستراتيجية

 في المبادرات وتحديد مناطق القوة والتحديات والخطط المستقبلية واإلجراءاتالمحرزمناقشة التقدم
تيجيةوأيضا مراجعة مدى كفاية المبادرات لتلبية النتائج المرجوة لألهداف االسترا. الممكنةالتصحيحية 

 ني المبادرات وقدرتها على تحقيق النتائج المرجوة في إطار زممجمل مناقشة وتقييم مدى كفاية ومالءمة
معين

 بالقدرة في الفئات الثالث الخاصةالجهة لفهم أداء التأثيرمراجعة ومناقشة االسئلة المتعلقة بالقدرة على
لتكوين ة الجهالمواطن ومناقشة النتائج مع استطالعات الراي حول تجربة مشاركة بيانات كذلك ، والتأثيرعلى 

فهم أفضل ألسباب النتائج اإليجابية أو السلبية
 لة وإزاالجهة التي تواجهها المعوقات مركز والحكومة معالجة لوكيف يمكن لالجهة تحديد الدعم المطلوب من

أي عوائق

األدوات والنماذج 

-تقرير قائم على البيانات 
الصفحات ذات الصلة

المخرجات التفصيلية 

تقرير األداء المحدث تحديث ي
على تعليقات نوعية 

ي البيانات النوعية المقدمة الت
ت تمت تعبئتها في األقسام ذا
الصلة في التقرير القائم على

البيانات

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

مكاتب تحقيق رؤية •
ة االستراتيجيمكتب /جهةال

للجهة

أداءالوطني لقياسمركزال•
األجهزة العامة
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إجراء التحليل النوعي4.

ع مناقشة التقرير والتحليل م•
لضمان مواءمة كال الجهة 

الطرفين، وعقد أي اجتماعات 
أخرى لتقديم التوضيحات 

التحليلواعتمادالمطلوبة 

تحديث تقرير األداء ليشمل •
التعليق النوعي حول األداء 

أكثر دقة لألداءصورلينقل

وعقد الجهاتباإلجتماع •
مناقشات لتحديث الفهم 

النوعي ألدائها وكشف أسباب
لتزام األداء بالمسار المرسومإ

له أو خروجه عن هذا المسار

جمع كافة الوثائق والمعلومات•
المطلوبة لفهم التقدم الذي

.  ودوافع األداءالجهة تحرزه 
يشمل ذلك المعلومات 

المعلقةالمتعلقة بالقضايا 
بنود العمل ووالمعوقات
متابعتها والواردة المطلوب

تقارير األداء السابقةفي

4.1

ضمان المواءمةتحديث التقريرجهةالمعمناقشات عقد جمع جميع الوثائق المطلوبة

4.4 4.3 4.2
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القائم على التقريرإعداد5.
البيانات

لحصول على مصادقة بعد ا. عليهاللمصادقة مجلس الشؤون اإلقتصادية والتنمية إلى التقييمات ومبرراتهاسيتم تقديم . جهةوالالمركزبدايتها إلى نهايتها بين ذتعاونية منيشكل إعداد تقرير األداء عملية
لقائم سيتم بعد ذلك تقديم النسخة األخيرة من التقرير ا. للحصول على التعليقات والمالحظات( أو ما يعادله)الجهة مكتب تحقيق رؤيةإجراء مراجعة مع عدد من اإلجتماعات من أجل /، سيتم عقد اجتماعالمركز

.للمصادقة عليه بشكل نهائيالجهة صاحب الصالحية فيعلى البيانات إلى 
.في تقرير األداءالمناسبفي القسم مالحظتهاتسجيل بجهةلليسمح النسخة النهائية من التقرير القائم على البيانات، فسوف بشأناختالف في الرأيفي حال وجود 

نظرة عامة 

73

المنهجية   

بشكل عامالجهة تقييمكيفية 

:كما يليالجهة وضع درجات لكل مكون من المكونات األربعة على مستوى -الخطوة األولى 

نقاط3= أخضر 

نقطتين= أخضر /أصفر

نقطة= أحمر /أصفر

بدون نقاط= أحمر 

جمع كل الدرجات وقسمتها على أربع للحصول على المتوسط-الخطوة الثانية 

:النهائي كما يليالتقييموضع-الخطوة الثالثة 

فأكثر2.26= أخضر 

- 1.5= أخضر /أصفر 2.25

- 0.76= أحمر /أصفر 1.50

0.76= أحمر 

المخرجات التفصيلية األدوات والنماذج 

تقرير قائم على البيانات 
الجهة تقرير موحد يصنف أداء 
في العناصر المحددة 

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

ب مكت/الرؤيةمكاتب تحقيق •
ة بالجهةاالستراتيجي

أداءالوطني لقياسمركزال•
األجهزة العامة

درات نماذج التقييم المستخدمة لتقييم ق
الجهة
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القائم على التقريرإعداد5.
البيانات

يقفرتلقي أي تعليقات من •
مستشاري الجهات

التقرير القائم على تحديث •
البيانات

مع فريقالتقييماتمشاركة •
اإلشراف المكون من 

المركزفي الجهة مستشاري 
في الجهة تقييماتلمراجعة 
التقرير

في األقسامالتقييماتإدخال •
م في التقرير القائالمناسبة 

على البيانات
إعداد مسودة محدثة من •

ل التقرير مع البيانات والتحلي
األوليةقييماتوالت

لجميع لتقييماتحساب ا•
األهداف االستراتيجية 

ومؤشرات األداء الرئيسية 
المواطنينوتجربة والمبادرات 

ر والقدرة على التأثير في تقري
األداء

5.15.4 5.3 5.2

دمج التعليقاتالتقييماتمراجعة تحديث المسودةالتقييماتحساب

74
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تصديقال6.

ن والقدرة على المواطنيوتجربة مركز بشأن األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية والمبادرات الفي الجهة مستشار تم تقديمها من قبل التي قييماتلمناقشة التالجهاتجتماعات مع استقام 
.في تقرير األداءالمختلفةاألقسام بشأنالجهة المبررات وتعليق اضعرواستمركز الالمقدمة من التقييماتالتصديق على إلي االجتماعات هذه تهدف و.رالتأثي

لتوفير اآلراء الجهةاألشخاص المعنيين من داخل تنسيق حضورالجهة داخلمكتب تحقيق رؤيةيمكن أن يتغير الجمهور في كل اجتماع من االجتماعات  بناًء على العناصر المحددة التي تجري مناقشتها، وعلى 
.في كل اجتماعوالمعلومات الالزمة حول العناصر التي تجري مناقشتها
."أداء"هو لمركز درجة التقييموالمبررات، ولكن القرار النهائي بشأن تقييماتستكون هذه االجتماعات تعاونية في المناقشات حول ال

نظرة عامة 
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المنهجية   
لى على أساس ربع سنوي، وتهدف إجهةتقدم التقارير القائمة على البيانات رؤية موجزة ومركزة عن أداء كل 

:إن تقرير األداء هو.الجهاتوتحديد الحلول لتحسين أداء والمعوقات كشف التحديات 
اء، تستفيد من البيانات الكمية والنوعية على حد سوجهةوثيقة تمثل صورة موحدة ودقيقة ألداء ال
هدفات أداة استشرافية لتحديد احتمال تحقيق األهداف، ومتى تكون التغييرات في خطط العمل أو المست

مطلوبة
 اإلنجازاتلتوضيح منصة
 دعممن الجهة ما تحتاجه لتحديد مجال

:ما هي عوامل نجاح التقرير القائم على األداء المعد بشكل جيد
ترك بشكل مشعداده إبناًء على نفس المعايير، ويتم الجهاتيتم إعداده لجميع -نسخة موحدة للحقيقة 1.

ولديها فهم مشتركعلى نفس الدرجة من الوعي لضمان أن تكون جميع األطراف الجهاتوالمركزبين
لألداء

دقيقة عداد تقارير أداء ربع سنوية غير متحيزة وموضوعية وإبتسهيل المركزتم تكليف -ة مستقلة  جه2.
الحكوميةجهاتلل

كونلضمان أن تذو أولويات واضحةبطريقة موجزة عداده إيجب تقرير األداء الناجح -يشجع المناقشة3.
.مستوى عالذات وهادفة,مثمرهحولهالمناقشات

األدوات والنماذج 

تقرير قائم على البيانات

المخرجات التفصيلية 

المقدمة من اعتماد التقييم 
ر على التقريالتصديقوالمركز

القائم على البيانات 
مد معتتقرير قائم على البيانات 

جهةوالالمركزمن

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

أداءالوطني لقياسمركزال•
العامةاألجهزة 

مكتب/رؤيةمكاتب تحقيق •
ة في الجهةاالستراتيجي
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تصديقال6.

حبلصاتقديم التقرير النهائي •
ة للمصادقالجهة الصالحية في

عليه بشكل نهائي

ن توحيد وصياغة نسخة كاملة م•
ق تفاتقرير األداء بناًء على اإل

م المتبادل، بما في ذلك القس
جهةالخاص بالتقييم العام لل

مشاركة المسودة للحصول •
جهةعلى التعليقات من ال

تحديث األقسام ذات الصلة •
في تقرير األداء استناًدا إلى

مكتب تحقيقالمناقشات مع 
.  إن دعت الحاجةجهة، الرؤية
شرح ي أإضافةيشمل هذا و

بشأن التقييماتوتبرير 

مكتب مع قييماتمراجعة الت•
الجهة داخل تحقيق رؤية

تاوالتبريروحاتوتقديم الشر
جميع العناصرتقييمحول 

الحصول على أي تعليقات •
ومعالجة أيقييمبخصوص الت
جهةتكون لدى القد اعتراضات

6.16.4 6.3 6.2

مع تقييماتمراجعة ال
الجهات

التقييمحساب تحديث تقرير األداء  
*  الكلي

ائيالنهتقديم التقرير

داخل رؤيةمكتب تحقيقلفسيسمح ل، المركزإذا كان هناك خالف حول أي من التقييمات أو التصنيفات أو التعليقات المقدمة من *
.لتسجيل مالحظاته في القسم ذي الصلة في تقرير األداءالجهة 
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لضمان نجاح محورية إطار عمل قياس األداءتعتبر المرحلة األخيرة في 
لمعدة يجية اتيجب اختبار االسترا. يلعلى المدى الطواتجهاستراتيجيات ال

ستراتيجية إعدادًا جيدًا بصفة دورية حتى لو نفذت بإتقان وذلك للتأكد أنها اال
.المناسبة للجهة

:التاليةالرئيسية تلتزم هذه المرحلة بإجراءات العمل 

(على أساس ربع سنوي)تحديث مؤشرات األداء الرئيسية1.

(سنوًيا)مراجعة االستراتيجيات 2.

لوحة المؤشراتتحديث 3.

77

لوحة تطوير . 2
المؤشرات

المراقبة ورفع . 4
التقارير

االختبار . 5

والتكّيف

فهم السياق . 1
االستراتيجي

المواءمة . 3
األفقية

والرأسية

لوحة تطوير . 2
المؤشرات

المراقبة ورفع . 4
التقارير

التقييم. 5

والتحسين

فهم السياق . 1
االستراتيجي

المواءمة . 3
األفقية

والرأسية

إطار عمل قياس 
األداء



سية
طة الرئي

ش
ألن
ا

ت 
خرجا

م
ال

تحديث
مؤشرات األداء 

*الرئيسية
على أساس ربع )

(سنوي

لوحة تحديث 
المؤشرات

مراجعة 
االستراتيجيات

(  سنوًيا)

تقييم مؤشرات األداء•
الرئيسية الخاصة 

على أساس جهةبال
ربع سنوي

تعزيز وتعديل •
مؤشرات األداء 

بات الرئيسية وفًقا لطل
التغيير والتعليقات

الواردة من دورة رفع 
التقارير
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تنفيذ عملية •
مراجعة 

االستراتيجية
بشكل رسمي

في نهاية كل عام

تعديل •
استراتيجيات 

، حسب جهةال
الحاجة

•\

•

تحديث لوحات •
أداء مؤشرات 

بناًء على جهةال
مراجعة مخرجات

االستراتيجية

تحديث مؤشرات •
األداء الرئيسية في

جهةال

األهداف تعديل •
ومؤشرات األداء 

الرئيسية في 
جهةال

لوحات مؤشرات•
محدثة األداء

ومحسنة

سيتم ، قياس األداءسيتم إجراء هذه الخطوة كل ثالثة شهور فقط في العام األول، ومع نضج دورة * 
دمجها في الخطوة الثانية وسيتم إجراؤها سنوًيا 

التقييم والتحسينمرحلة ما بعد 

.  مةلتحسين نموذج الحوكدروس المستفادةسيتم استخدام ال، قياس األداءدورة عليبعد المرور 
:  نموذج الحوكمة على المكونات التاليةيتكون

نموذج حوكمة 
إدارة 
األداء

المطلوبةتحديث العمليات الرئيسية•
لتنفيذ االستراتيجيات

تحسين األدوار•
والمسؤوليات 

الرئيسية 
ألشخاص ل

المشاركين 

تحديث النماذج المستخدمة •
لمتابعة عملية التنفيذ

الجدول تحديث •
الزمني، 
/األحداث

االجتماعات 
الرئيسية

أداوت 
إعداد 

التقارير واإلدارة

الجدول الزمني 
لحوكمة ل

العمليات 
الرئيسية

األدوار
والمسؤوليات



ةتحديث مؤشرات األداء الرئيسي1.
(ربع سنويعلى أساس )

.  ب الحاجةحسإجراء التعديالت الالزمةحتى يتسنى للجهات أساس ربع سنوي على مؤشرات األداء الرئيسية الخاصة بهاباستخدام جهاتبمراقبة أداء الالمركزأن يقوم قياس األداءمن المهم في بداية دورة 
.على أساس سنوياتجهتقييم استراتيجيات الكونيويمكن دمجها في الخطوة الثانية، حيث بكثرة،، لن تكون هناك حاجة إلجراء هذه الخطوة أكثر نضجاً عملالإطار صبح يعندما

نظرة عامة 

أداءالوطني لقياسمركزال•
األجهزة العامة

تحقيق الرؤية في مكتب •
الجهة 

ةاالستراتيجيمكتب إدارة •

ية تحديث مؤشرات األداء الرئيس
جهةفي ال

مؤشرات أداء رئيسية محدثة 
جية تعكس التغيرات على استراتي

، وتلبي الغرض من الهدفجهةال
االستراتيجي ومعايير االختيار

المنهجية   
كهنا.بأهدافهامقارنةأدائهافهمفيجهاتالساعدتالتيقاييسالمالرئيسيةاألداءمؤشراتتوفر
المقدمةالتغييرطلبات(1وهماالرئيسيةاألداءمؤشراتلتحديثالالزمةللمدخالتنامختلفنامصدر
بينما.التقاريررفعدورةخاللجهاتالمنالرجعيةالتغذية(2و،*الجودةتأكيددورةخاللسابقوقتفي
:االعتباربعينيليماأخذالمهممنيكونالمحدثة،الرئيسيةءااألدمؤشراتمراجعةتتم
ينتحسء الرئيسية المختارة هي المؤشرات الصحيحة لتمكين عملية صنع القرار واهل مؤشرات األد

األداء؟
ء الرئيسية شاملة اهل مؤشرات األد( مفهوم التنافي والشموليةMECE)؟
(داخلًيا؟تم تدريج االستراتيجيةهل )؟ واضحةتحديد أداء مؤشرات األداء الرئيسيةهل دوافع
؟(مثل الموسمية)أداء مؤشرات األداء الرئيسية وراء مستوياتما هي األسباب
مرجوة التتأثر مؤشرات األداء الرئيسية بمبادرات برنامج التحول الوطني؟ وهل تقود إلى النتائج له

في برنامج التحول الوطني؟الموضحة 
عن، والتي تضم تفاصيل جهةالتي سيتم استخدامها في هذه المراجعة هي لوحة مؤشرات اللمراجعا

مؤشرات األداء الرئيسيةتشكيل 

المخرجات التفصيلية األدوات والنماذج 

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

لتقييم CREAMنموذج أسلوب 
مؤشرات األداء الرئيسية

STRATEGIC 

OBJECTIVE

KEY PERFORMANCE 

INDICATORS

MEASURE-

MENT 

READINESS

MEASURA-

BILITY

QUALITY INDEX

MAERC

The growth of  strategic sectors of  

industry, trade and services sectors in 

partnership with the relevant 

authorities

% Contribution of  strategic 

sectors in industry, commerce 

and services sectors of  the size 

of  gross domestic product

5YYYYY

Cost of measuring is 

acceptable and does not 

need a large financial 

investment

Linked and 

reflected 

to the objective

Output is enough to 

measure the Objective

Current indicator 

covers all aspects 

of the Objective and 

needs no revision

Can be measured

Clear & easy 

to understand

Data can be 

obtained in less 

than 3 months

تقود نتائج (. إضافتهابتعديل المقاييس أو حذفها أوجهةتسمح لل)خطوة جديدة للعملية وهي طلبات التغيير افةنظًرا ألنه تم وضع مؤشرات األداء الرئيسية في برنامج التحول الوطني وألنه ال يسمح بتنفيذ التغييرات حسب نموذج الحوكمة، فقد تمت إض* 
.الطلبات إلى قبول بعض مؤشرات األداء الرئيسية بينما تترك المؤشرات األخرى ليتم تناولها في الدورة األولى من دورات رفع التقارير
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ير على طلبات التغيالتصديق•
وفًقا لنموذج الحوكمة

في تعبئة جهاتدعم ال•
لي المواصفات المطلوبة بناء ع

التغيرات المقبولة
داء مؤشرات األتحديثات تطبيق•

ة على منصات تقنيالرئيسية
المعلومات 

المالحظاتالتحقق من صحة •
مع أصحاب المصلحة

ي مناقشة الحاجة إلى التغيير ف•
بهدفمؤشرات االداء الرئيسية

لوحات المؤشرات تحسين
ة مراجعة طلبات التغيير المقدم•

مؤشرات األداءمراجعة أداء •
االستراتيجيةمقابل األهداف 

مراجعة تحليل االرتباط•
المشروع تأثيرتلخيص •

مؤشر األداءعلى االستراتيجي 
بهترتبطي الذيالرئيس

المبادرات

ع تنظيم اجتماعات ربع سنوية م•
رفع إعداد وبعد دورة جهاتال

لية التقارير لمناقشة نتائج العم
مؤشرات األداء اختيار )

(الرئيسية

1.1

جدولة اجتماع ربع سنوي
بعد رفع التقارير

تحليل مؤشرات األداء 
حاليةالرئيسية ال

عقد اجتماع لمناقشة
التغيرات

ا ومالتغييرات اعتماد 
يترتب عليها

1.4 1.3 1.2

80
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مراجعة االستراتيجيات2.
(  سنوًيا)

ليس بأنهجتماعويتميز هذا اال. مركزفي اللجنة أعضاء المسبق مع الاالستعداد على نجاح اجتماع المراجعة اإلستراتيجية السنويويعتمد .سنوي بهدف مراجعة صالحية التوجه االستراتيجي الحاليعقد اجتماع 
.  يوم أو يومينلمدةورشة عمل تفاعلية تستمرلمدة قصيرة بل تقليديا اجتماع

لدعم تطوير وتعزيزورش الإقامةالمسؤول عن وهمركز اإلنجاز والتدخل السريعفي هذه المرحلة ، فإننا نفهم أن . حوكمةتستند هذه الخطوة إلى افتراضات الفريق في ظل عدم وجود نظام : مالحظة
الحوكمةنظام غيرعند تهو الجهة المسؤولة عن هذه المهمةالمركز أو مكتب إدارة االستراتيجيةقد يصبح . الرؤيةتحقيقاالستراتيجيات مع مكاتب 

نظرة عامة 
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المنهجية   
:  ما يليلالجتماع السنوي خارج الموقع اإلعداد تتضمن خطوات 

جدول أعمال المراجعة االستراتيجيةعداد إ
.  قةيعتبر جدول أعمال االجتماع هو العنصر األهم لمراجعة األداء االستراتيجي ويجب إدارته بعناية فائ

يتم اإلعداد لالجتماع وفًقا لألولويات االستراتيجية للفترة الحالية
إعداد مواد المراجعة االستراتيجية

خة إلى جانب تقارير األداء للفترات السابقة والنسجهةتتكون المادة من أحدث لوحة مؤشرات في ال
2030المحدثة من الرؤية 

المشاركون في المراجعة االستراتيجية
كن يمعدد كبير من األشخاص دعوة : أواًل : هناك مسألتان يتعين أخذهما في االعتبار في هذا الصدد

على ضمان أن تقتصر عملية اتخاذ القرارات والتصويت: ؤثر سلًبا على إدارة ورشة العمل، ثانيايأن 
أو يشارك حضور آخرون في المناقشات إذا لزم األمر/قد يراقب و. القيادة

إدارة اجتماع المراجعة االستراتيجية
أداءالوطني لقياسمركز الوالتدخل السريع مركز اإلنجاز من المهم تحديد كيف سيجري االجتماع بين 

وغيرهما من أصحاب المصلحة الرئيسيين الضرورييناألجهزة العامة

األدوات والنماذج 

وتقرير األداء جهةلوحة مؤشرات ال
2030والرؤية 

المخرجات التفصيلية 

تحديث األهداف ومؤشرات األداء 
جهةالرئيسية في ال

قائمة األهداف ومؤشرات األداء 
الرئيسية المحسنة مع وصف 

األهداف ومؤشرات األداء الرئيسية
المحدثة 

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

مكتب/رؤيةتحقيقمكاتب •
ة بالجهةاالستراتيجي

ةاالستراتيجيمكتب إدارة •

أداءالوطني لقياسمركزال•
األجهزة العامة

Primary

Secondary 1

Secondary 2

Baseline

Quarter / 

Year
2016 2017 2018 2019 2020

Polarity First

Second

Third

Fourth

Year

Contact point / 

position
KPI weight Threshold 

Value
Data 

Source

Regional 

Benchmark

International 

Benchmark

The reason for choosing the country or not 

providing benchmarks

Detailed information about the KPI

Baseline year

Targets

Measurement 

year

Units

Equation

Vision 2030 Objective Linkage

KPI code

General information about the KPI

Obj code Objective

KPI Name

Frequency

Data source

Country Measurement year

Obj Description

KPI Description
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مراجعة االستراتيجيات2.
(  سنوًيا)

لمناقشةجهةاالجتماع بال•
طلب التغيير وفهم وتحليل 
مرئياتهم

يها التى تم تلقدمج التعليقات •
أصحاب المصلحة جميع من 

المشاركين

ائج تحديد الدوافع المحتملة لنت•
االستراتيجية الرئيسية 
واألنشطة التي تدعم 

االستراتيجية
تقديم المشورة بشأن •

حة على لوالمقترحة التحسينات 
التعديالت أو )جهةمؤشرات ال

علىبناًء ( اإلضافات أو الحذف
التقييم الذي يتم إجراؤه 

مع جهةمراجعة تقرير أداء ال•
التركيز على األهداف 

لخالومؤشرات األداء الرئيسية 
العام

ة تحديد التغييرات في البيئ•
الخارجية

ات عملية ترتيب البيان"مراجعة •
ى التي تتم عل" في مستويات

أساس سنوي لتحديث 
مستويات األهداف ومؤشرات 

األداء الرئيسية والمبادرات 

ة تحديد الجدول الزمني لمناقش•
جهاتمن الجهةاستراتيجية كل 

لجهات بالجدول الزمني اإخطار•
النهائي وطلب ترشيح 

لحضور من جهتهممشاركين
االجتماع

2.1

الجدول الزمني وضع 
مراجعة االستراتيجياتل

ومؤشرات تقييم األهداف
األداء الرئيسية

تقديم المشورة 
بشأن التغييرات

سنويالجتماع االعقد 

2.4 2.3 2.2
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ا، وبضمان بلوحات المؤشرات لضمان تحديثهالخاصة بمجرد مراجعة جميع المعلومات مواءمةعملية فحص التنتهيتتعد عملية مراجعة االستراتيجية الخطوة األخيرة في مرحلة مواءمة االستراتيجية، حيث 
.بالتغييرات والتحديثاتالمعنيين بعد تحديث لوحات المؤشرات، يكون من الضروري إبالغ أصحاب المصلحة . مةءالمتعلقة بالمواالمعوقات ذلك، تتم معالجة جميع 

نظرة عامة 

83

األدوات والنماذج المنهجية   

المخرجات التفصيلية 

لوحات مؤشرات محدثة 
ومحسنة
هةجلكل لوحة المؤشراتتتكون 

حول من معلومات محدثة 
مجموعة األهداف والمقاييس 
ة والمستهدفات والعالقة بالرؤي

2030  .

ينأصحاب المصلحة الرئيسي

أداءالوطني لقياسمركزال•
العامةاألجهزة 

مكتب/ رؤيةتحقيقمكتب •
جهةالاالستراتيجية ب

االستراتيجيةإدارة مكتب •

ائج بشكل يقع على عاتق الفريق اإلداري بعد عملية تحديث االستراتيجية عدة نقاط رئيسية تتعلق بإعالن النت
:عام، وتتضمن

إشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة والجهات الحكومية
نشر نتائج المراجعة للمستخدمين النهائيين الذين تم تحديدهم
 بخصوص األداء االستراتيجي ( الداخلية والخارجية)فتح قنوات اإلبالغ المختلفة
 إطالع جميع أصحاب المصلحة على القرارات المتعلقة باألداء والمتابعة ووضع لوحات المؤشرات
الحوكمة السلسة تعني  :

لوحات المؤشرات المحدثة في نهاية كل عامنشر
كل عامجهاتعقد اجتماع المراجعة بخصوص استراتيجيات ال
دم في والتقبصفة دوريةاألداءلمتابعة كل ما يخص سنوي /إرسال تقارير األداء على أساس ربع سنوي

2030نحو تحقيق الرؤية جهةاستراتيجية ال

لوحة المؤشراتنموذج 

Primary

Secondary 1

Secondary 2

Baseline

Quarter / 

Year
2016 2017 2018 2019 2020

Polarity First

Second

Third

Fourth

Year

Contact point / 

position
KPI weight Threshold 

Value
Data 

Source

Regional 

Benchmark

International 

Benchmark

The reason for choosing the country or not 

providing benchmarks

Detailed information about the KPI

Baseline year

Targets

Measurement 

year

Units

Equation

Vision 2030 Objective Linkage

KPI code

General information about the KPI

Obj code Objective

KPI Name

Frequency

Data source

Country Measurement year

Obj Description

KPI Description

Primary

Secondary 1

Secondary 2

Baseline

Quarter / 

Year
2016 2017 2018 2019 2020

Polarity First

Second

Third

Fourth

Year

Contact point / 

position
KPI weight Threshold 

Value
Data 

Source

Regional 

Benchmark

International 

Benchmark

The reason for choosing the country or not 

providing benchmarks

Detailed information about the KPI

Baseline year

Targets

Measurement 

year

Units

Equation

Vision 2030 Objective Linkage

KPI code

General information about the KPI

Obj code Objective

KPI Name

Frequency

Data source

Country Measurement year

Obj Description

KPI Description

Primary

Secondary 1

Secondary 2

Baseline

Quarter / 

Year
2016 2017 2018 2019 2020

Polarity First

Second

Third

Fourth

Year

Contact point / 

position
KPI weight Threshold 

Value
Data 

Source

Regional 

Benchmark

International 

Benchmark

The reason for choosing the country or not 

providing benchmarks

Detailed information about the KPI

Baseline year

Targets

Measurement 

year

Units

Equation

Vision 2030 Objective Linkage

KPI code

General information about the KPI

Obj code Objective

KPI Name

Frequency

Data source

Country Measurement year

Obj Description

KPI Description
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أصحاب المصلحة إخطار •
اإلجراءات بالرئيسيين 
لتغييراتواالتصحيحية 

إطالق لوحات المؤشرات •
علىجهاتالنهائية الخاصة بال

منصات تقنية المعلومات

منتأكيد الجودةتعزيز معايير •
لوحة جودةخالل تحليل 
المؤشرات

ة المطلوبداعمةجمع الوثائق ال•
تقديم المشورة بشأن •

اإلجراءات التصحيحية

لتحديث لوحات جهاتدعم ال•
ات المؤشرات بناًء على التغيير

2030مراجعة العالقة برؤية •
المبادرات عينلتجهاتدعم ال•

الجديدة، إن وجدت، التي 
ات تتصل بكل بطاقة من بطاق

مؤشرات األداء الرئيسية في 
لوحة المؤشرات

تحديد التغيرات التي سيتم•
لوحة المؤشراتإجراؤها على 

نتائج االجتماعات بناًء على
.السنوية

تحديد األهداف ومؤشرات •
األداء الرئيسية الجديدة 

وصف األهداف توضيح •
ومؤشرات األداء الرئيسية 

حسب التغييرات

3.1

ن األهداف ومؤشرات يتحس
األداء الرئيسية

إدراج التحديثات في 
لوحة المؤشرات

لوحة إطالق ت تقييم جودة البيانا
المحدثةالمؤشرات

3.4 3.3 3.2
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نموذج الحوكمة الخاص بإدارة 
المشاريع

تحديث العمليات الرئيسية 
الالزمة إلدارة العمليات في 

إطار عمل قياس جميع مراحل 
األداء

تحديث الجدول الزمني 
ية الجتماعات المراجعة االستراتيج
المطلوب عقدها مع أصحاب 

الدروسبناًء علىالمصلحة 
ت المستفادة من دورااألساسية 

رفع التقارير السابقة

تحديث النماذج المستخدمة 
هيل لمتابعة تقدم التنفيذ وتس

داءرفع التقارير ومراجعة تحليل األ

تحسين األدوار والمسؤوليات 
ين الرئيسية لألشخاص المشارك

ل لمواءمة أصحاب المصلحة بشك
جة الناتخالفاتأفضل وتجنب ال

عن سوء الفهم 

العمليات 
الرئيسية

األدوار و
ياتمسؤولال

إعداد وات أد
اإلدارةالتقارير و

الجدول الزمني
لحوكمة ل
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مكنالتيالمحركاتبمثابةالمبادرات عملياتهاارمسوتحّولالتغييرإحداثخاللمناستراتيجياتهاتنفيذمنالمنظماتت 
.اليومية

جمعةالخبراتمناإلطارهذانتجاالعتبار،فيللحكومةالحاليالبناءوضعمع إدارةعملإطارفريقبينالمكثفوالتعاونالم 
شكلوالتياألخرى،الرئيسةالحكوميةوالجهاتالرؤيةمبادرات يرتهممسفيالسعوديةوالحكومةداءألآخررئيسمعلمت 
.2030لعامالمملكةرؤيةتحقيقصوب

منافعالتحقيقوحتىالمبادراترحلةبدايةمنالمستهدفةالفئاتتأخذشموليةرؤيةالرؤيةمبادراتإدارةعملإطاريقدم
العمليةوالخبراتوالبرامج،المحافظبإدارةالخاصةالرائدةالممارساتأفضلعلىبناءً اإلطارهذاوضعتم.المرجوة

.الصلةذاتوالبرامجالمحافظإدارةلمنهجياتعدةتطبيقاتعبرالمكتسبة

بل،فحسب"أداء"بـالخاصاألداءإطارتكملةعلىتصميمهيقتصرولم.المحيطةالعناصرعنبمعزلاإلطارهذايعملوال
.التنفيذبجهاتحالًياتوجدالتيوالبرامجالمحافظإدارةمنهجياتمعويندمجواسع،نطاقعلىيمتدأيًضا

المساهمةهذهفيكبيربشرفتحظىاألوسطالشرقكوبرزووترهاوسبرايسشركةفإناستراتيجًيا،شريًكاوبصفتها
.بهالمكلفةاألعمالإنجازفي"أداء"ستدعمأنهانعتقدالتي

"

"
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.خاللهامنالقراراتواتخاذالمملكةتوجهاتتحديدعنالمسؤولةالجهات

تدعمالتيالمبادراتتنفيذعنالمسؤولةالجهاتمنالعديدثمة،2030لرؤيةوفقاً 
.الرؤيةتلكبرامج

.األهدافوتحقيقالقيمةلتوفيرالقراراتمتخذيوالتنفيذأذرعتدعمالتيالجهات

القراراتمتخذو 

جهات التنفيذ

وحدات الدعم

1

2

3
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إدارةمعهد،وتحديًدا،البرامجوالمحافظبإدارةالخاصةالممارساتوأفضلالدوليةللمعاييروفقاً القسمهذاإعداد/تطويرجرى
نهاعينتجوالتياإلدارةومجاالتالصلةذاتالعملياتمجموعاتلتحديدشاملتحليلتمكما.AxelosوأكسيلوسPMIالمشاريع

.النجاحومقوماتالعملألطرمراحلوضع

المنصوص والبرامج إدارة المحافظ معايير 
عليها من جانب معهد إدارة المشاريع

المنصوص والبرامج إدارة المحافظ معايير 
من جانب أكسيلوسعليها 

مجموعة من الخبرات الحكومية في المملكة
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أداء

الجهة

تعلقيفيماالجهاتإلىالمشورةبتوفيرالحكوميةالسلطاتتلتزم
سقيامؤشراتصحةمنوالتأكدبهاالخاصةالبياناتلوحةبتطوير
.داءاألتقاريروتحليلاألداءبياناتوجمعواستيفائهاالرئيسةاألداء

فياتاالستراتيجيإدارةمكتب)أوالرؤيةتحقيقمكتبتكليفيتم
لوزارةاأهدافمنبالتأكد(الرؤيةتحقيقمكتببهايوجدالالتيالجهات

وإعداداالستراتيجياتإدارةعنفعالةبصفةمسؤولةوتكونومبادراتها
لىعالحصولمسؤوليةتحملهمإلىباإلضافة.الصلةذاتالتقارير
الجهةرئيسموافقة

إدارة مكتب 
االستراتيجيات

عد صاديةاالقتالشؤونمجلسإلىتقاريراالستراتيجياتإدارةمكتبي 
تقدمعلىالمستمرينوالرقابةاإلشرافعنوالمسؤولوالتنمية
.2030رؤيةبرامجأعمال

السنويالوطنيالماليالتخطيطعنالمسؤولةهيالماليةوزارة
يةوالتشغيلالرأسماليةالمصروفاتلتقديمالجهودجميعوتنسيق

.الموازنةإعدادعمليةنهايةفيالالزمةالموافقاتعلىوالحصول

مركز الحكومة هو مجموعة من الجهات التي تقدم التوجيه والدعم 
.والقيادة لهيئات التنفيذ الحكومية بغرض تحقيق أهداف الرؤية

مراكز التميز هي الوحدات الداعمة لمساعدة جهات التنفيذ والحوكمة 
من هذه الوحدات مكتب ترشيد اإلنفاق. لتخطيط المبادرات بفعالية

.إلخ... والترقيم والخصخصة

وزارة المالية

مركز الحكومة

مراكز التميز
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مالك
المبادرة

العامة
من الجمهور

لداخمحوريةنقاطبصفتهممعينةبمبادراتالمكلفينالمالك
نعالمفصلةالمعلومات/التصوراتتقديمعنالمسؤولةالجهات

.األداءتقاريرإعدادأثناءبمبادراتهايتعلقفيماالجهةأداء

ولللحص"أداء"نظامإلىالدخوليمكنهالذيبالمملكةالعامالجمهور
.الجهةأداء/بيانلوحةعنومفصلةدقيقةمعلوماتعلى

التي تكون على مستوى برنامج الرؤية ويرأسها رئيس( اللجنة)الجهة 
يذ ويتألف من رؤساء الجهات المشاركة في تنف( رئيس الوزراء)البرنامج 

.برنامج الرؤية

بناءهانتائجأو/والمبادراتمخرجاتبتقييمتقومالتيالمستقلةالجهة
مجالوفعاليةكفاءةمستوىلقياسمسبقاً محددةنجاحمعاييرعلى
.المبادراتتنفيذمنمعين

مجلس 
برنامج
الرؤية

الُمقيم
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تقنية 
المعلومات

استشاري
الجهة

المجلس
االستشاري 

دير فرق تقنية المعلومات قاعدة بيانات مؤشرات قياس األداء الرئ يسة ت 
حدثها حافظ عليها وت  هة تستخرج المعلومات من لوحات بيانات الج. وت 

حدثة دائماً  ظم تقنية المعلومات م  .وتتأكد أن ن 

مستشارو الجهة هم واجهة التعامل بين مبادرة أداء والجهة بصفتهم 
ديرين للعالقة والمسؤولين عن المساعدة في اإلعداد لالجتماعات ب ين م 
خاصة كال الطرفين إلى جانب تحملهم مسؤولية محتوى لوحات البيانات ال

.بالجهة المسؤولين عنها

مسؤولين عن تقديم " مستشارين تقنيين"مستشارو الجهة هم 
ستلمة من جانب الجهات باإلض افة إلى المشورة بشأن طلبات التغيير الم 

.  ضمان الجودة لجميع لوحات البيانات التي جرى تطويرها

فريق 
جودة البيانات

ستلمة يتحمل فريق جودة البيانات مسؤولية ضمان أن جميع البيانات الم  
ال نصت معايير االمتث. من الجهات صحيحة ووفقًا ألعلى معايير الجودة
والجودة على اإلرشادات الخاصة بمعايير بعينها

فريق
تقارير األداء

صدر فريق إعداد تقارير األداء تقارير أداء كمية ونوعية ربع سنوية سنوية /ي 
لجهاتلجميع الجهات بناًء على مدخالت فريق جودة البيانات ولوحة بيانات ا

فريق تقارير 
المبادرات

المديرون
التنفيذيون

قدم فريق القيادة إلى مستشاري الجهة التوجيهات الضرورية وي   صادق سي 
على األمور باستخدام مدخالت المجلس االستشاري، عند الحاجة

عد فريق إعداد التقارير عن المبادرات مسؤواًل عن مراقبة وإعداد تقا رير ي 
عن مبادرات الجهات وأدائهم من خالل التقارير الربع سنوية 
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التوجه االستراتيجي

المبادرةحياةدورةمراحل

المبادرةحياةدورةهيالثانيةالطبقة
مفصلوصفعلىتشتملوالتي

.المبادرةحياةدورةلمراحلوإرشادات
خاللبالتفصيلالمبادرةحالةعلىتشتمل
رةالمبادمعلوماتوتحددالمختلفةمراحلها
والمعقولةالمفصلة(الخطط)والخطة
وإعدادالنتائجوتحقيقاألساسيوخطها
.اآثارهوتقييممسبًقاالمحددةالتقارير

التخطيط. 2

إعداد التقارير . 4

التقييم . 5
و 

التحسين

التعريف.1

التنفيذ. 3

حياة مبادرات دورةنجاح مقومات 
الرؤية

ينطبقتمنالرؤيةمبادراتحياةدورةتكونت
ةالخارجيالطبقةتوضح.اإلداريةالجوانبمن

والذيالمبادرةنتائجونجاحتميزسياق
النجاحمقوماتمنمجموعةعلىيشتمل
التوجهإلىالوصولبهدفالضرورية

نالمعنييالنشطةوالحوكمةاالستراتيجي
عالمنافوتحقيقالصلةذاتالقويةوالقدرة

.الفعالةالقراراتواتخاذالمستدامة

مكن:مالحظة لبشكالحياةلدورةمراحلالخمستنفيذي 
توضيحهايجبالتقديميةالعروضوألغراضأنهإالمواز

تسلسلمنطقيبترتيب .وم 

دورة حياة 
الرؤيةمبادرات 
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توافق المبادرات مع التوجهاتبكيفية المقّوم يهتم هذا 
الحقوق االستراتيجية الوطنية والتي ينتج عنها مبادرات معنية ب

سبقاً  .التي جرى تحديدها وتدقيقها م 

الوصف

يتم منح فرص متساوية لجميع الجهات من أجل اقتراح •
.مبادرات جديدة

.جرى اختيار جميع المبادرات بناًء على الجدارة والقيمة•
قدم دراسة جدوى قوية بأكب• ر ستتمتع المبادرات التي ت 

.الفرص للموافقة عليها
اهم تتفهم فرق اإلنجاز سبب اختيار المبادرة وكيف ستس•

.في تحقيق االستراتيجية الوطنية

ثاراآل

التوجه االستراتيجي

التخطيط. 2

إعداد التقارير . 4

التقييم . 5
التحسينو 

التعريف.1

التنفيذ. 3
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التخطيط. 2

إعداد التقارير . 4

التقييم . 5
و 

التحسين

التعريف.1

التنفيذ. 3

والمسؤوليات المنصوص عليهاباألدوار المقّوم يهتم هذا 
لى ذلك عرتب تويفي نموذج تحقيق النتائج الخاصة بالمبادرات 

. ملكية المبادرات والمسائلة الواضحة عنها

الوصف

ار أدويتم تحديد ملكية المبادرات بصورة قاطعة من خالل •
.ومسؤوليات واضحة

.التسلسل اإلداري الواضح لهيكل المبادرات•
حددة بوضوح للتغلب على • .باتالعقمصفوفة التصعيد م 

اآلثار
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التخطيط. 2

إعداد التقارير . 4

التقييم . 5
و 

التحسين

التعريف.1

التنفيذ. 3

مشاركة األطراف المعنية خالل بكيفية المقّوم يهتم هذا 
صل مراحل تنفيذ المبادرات من خالل المشاركة الكاملة والتوا

.  الفعال

الوصف

ثناء للمبادرة أالمعالم الرئيسةبالتخطيط المالئم الخاص •
مراحل 
.المبادرةتنفيذ 

ستهدف إلشراك • في المعنيين االتصال المالئم والم 
.الوقت المالئم

إيجاد الحلول واتخاذ في للمعنيين المشاركة الفعالة •
.القرارات

.االتصال التعاوني لزيادة فرص النجاح•

اآلثار
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التخطيط. 2

إعداد التقارير . 4

التقييم . 5
و 

التحسين

التعريف.1

التنفيذ. 3

تخصيص الموارد واستغالل بكيفية المقّوم يهتم هذا 
المهارات وإدارة المعارف والذي ينتج عنه المزيد من تحقيق 

.نتائج المبادرات

الوصف

شكلة من مزيج من • ذا والفنيين بهخبراء اإلدارةالفرق الم 
.المجال

لنتائج وفقًا أعمالها المؤهلة لممارسة فرق العمليات •
.المبادرات

انخفاض دوران الموارد واالحتفاظ بالمعرفة لدى •
.  المنظمات

اآلثار

97

دورة حياة 
الرؤيةمبادرات 



التخطيط. 2

إعداد التقارير . 4

التقييم . 5
و 

التحسين

التعريف.1

التنفيذ. 3

حقيقها ومتابعتها وتالمنافع تعريف بكيفية المقّوم يهتم هذا 
عن طريق المبادرات وبعد مدة طويلة من إنجازها مما يولد 

.ثقافة تحقيق النتائج

الوصف

زرع ثقافة تحقيق النتائج من المراحل األولية لدورة حياة•
.المبادرات

ها إجراء التغييرات سواء كانت، تدريجية أو جذرية، بصفت•
وسيلة 
.المنافعلتحقيق 

لى النتائج االستيعاب الواضح لكيفية تأثير نتائج المبادرات ع•
.  النهائية وكيفية تحقيقها

اآلثار
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التخطيط. 2

إعداد التقارير . 4

التقييم . 5
و 

التحسين

التعريف.1

التنفيذ. 3

ادرات وضع تصور لتقدم أعمال المببكيفية المقّوم يهتم هذا 
وإعداد عرض تقديمي خاص به من خالل البيانات الدقيقة 
.لةوالتقارير المدروسة لتمكين عمليات اتخاذ القرارات الفعا

الوصف

المعلومات الدقيقة والفورية لدعم عملية اتخاذ القرارات•
.الوطنية

تزامن للمعلومات على جميع المستويات• .التدفق الم 
ى وضع التصورات المالئمة ومستوى البيانات بناًء عل•

.مستوى السلطة
تخذة والتغ• ذية المتابعة االستباقية من خالل القرارات الم 

.  الراجعة اعتبارًا من تحقيق النتائج

اآلثار
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المبادرةحياةدورة

فوصعلىتشتملوالتيالمبادرةحياةدورةهيالثانيةالطبقة
حالةعلىتشتمل.المبادرةحياةدورةلمراحلوإرشاداتمفصل
تحددالمختلفةمراحلهاخاللبالتفصيلالمبادرة معلوماتو 
األساسيوخطهاوالمعقولةالمفصلة(الخطط)والخطةالمبادرة
.ارهاآثوتقييممسبًقاالمحددةالتقاريروإعدادالنتائجوتحقيق

التخطيط. 2

إعداد التقارير. 4

التقييم . 5
و 

التحسين

التعريف.1

التنفيذ. 3

مكن:مالحظة أنهإالموازبشكلالحياةلدورةمراحلالخمستنفيذي 
تسمنطقيبترتيبتوضيحهايجبالتقديميةالعروضوألغراض .لسلوم 
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1

2

3

4

5 التقييم 
والتحسين

إعداد دراسات الجدوى
ةالمعالم الرئيس
فصلة لخط  الم 

األساس
الموازناتاعتماد 

تحليل بيانات 
المبادرات

البيانات جمع 
اصحتهمن والتأكد 

تقدير األثر

تصنيف المبادراتالمبادراتتعريف 

12

123

لدورة التجهيز 
التقاريرإعداد 

123

1

التعريف

التخطيط 

التنفيذ

إعداد التقارير

بداية 
المبادرات

إدارة تغييرات 
المبادرات 
اوالتحكم فيه

اإلشراف على 
المكونات وتكاملها

123

إنشاء وتطوير 
التحسينخطط 

2

نشر تقارير 
المبادرات

4

بطاقة 
المبادرات 

دراسة الجدوى
المعالم 
الرئيسة

للمبادرات

النتائجالمخرجات

تقارير 
المبادرات

خطة التحسينيمتقارير التقي

االنتقال 
وتحقيق 
استدامة 

النتائج

4

المخرجات 
الرئيسة العمليات المراحل
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ساعد "التعريف”وهيالرؤيةمبادراتحياةدورةمناألولىالمرحلةت 
ةالخاص(المرشحة)المحتملةالمبادراتتعريفعلىالرؤيةبرامجمجالس

مويخدمخرجاتعنهوينتجتغييراتإحداثعليهيترتبرؤيةبرنامجبكل
.عامبشكلالوطنيةاالستراتيجيةالتوجهات

صنف فرزالمحتملةالمبادراتت  ادراتالمبالختيارعواملعدةعلىبناءً وت 
.واالقتصاديالوطنياالستراتيجيالمستويينعلىاألمثلاألثرذات

:  تتكون المرحلة األولى من العمليات فائقة المستوى التالية
المبادراتتعريف 1.
تصنيف المبادرات 2.

التخطيط. 2

إعداد التقارير. 4

التقييم . 5
و 

التحسين

التعريف.1

التنفيذ. 3

مقدمة
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طة 
ش
ألن
ا

سة
الرئي

ت 
خرجا

م
ال

المبادراتتعريف 

12

حدد المبادرات الجديدة وفقًا الحتياجات معينة على مست• وى ت 
علق الجهة أو لسد الفجوة في األداء أو بناًء على تفويضات تت

.بأمور معينة

قترحة مع أهداف برنامج الرؤية• .توافق المبادرات الم 

قترحة على مختلف األصعدة • وفقاً )تحديد أثر المبادرات الم 
(.للنطاق

تحرير مسودات بطاقات المبادرات •

قترحة• قائمة بالمبادرات الم 

.إعداد محافظ األعمال وتخطيط المبادرات وفقًا لها•

تصنيف وتحديد أولوية المبادرات وفقًا لمجموعة من•
.المعايير

(  للجهةًا ووفق)تنقيح قائمة المبادرات وفقًا لبرنامج الرؤية •
للموافقة 

.المرحلةعلى 

بطاقات المبادرات المعتمدة•

المعتمدةالمحافظ / قائمة المبادرات •

تصنيف المبادرات
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المبادراتتحديد .1

.  قهايتعين أن تكون المبادرات متعلقة باألهداف لتكون متوافقة مع الرؤية وذات مساهمة ملحوظة في تحقي. جديدة تخدم هدف واحد أو أكثر من أهداف برنامج الرؤيةمبادرات تعريف الهدف من ذلك هو 
ساهم المبادرة في تحقيق أهداف برنامج الرؤيةوفي  حدد أثر المبادرات لكي يتم استيعاب كيف ست  بكرة، ي  قترحة لضمان االتساق و. هذه المرحلة الم  بادرات الم  تجنب أي تضارب أو ومن ثم يجري فرز جميع الم 

.  تكرار غير ضروري

نظرة عامة 

المنهجية 
ساهمالتيالمحتملةالمبادراتبجميعقائمةوضعأجلمن عينيتالرؤية،برنامجأهدافتحقيقفيت 

يدةجدمبادرات(الجهات)المشاركينجميعيقترحأنخاللهمنيمكن(غيرهاأوعملورشةأي)منصةتوفير
:لشرطينوفقاً 

أنيجبوالنتائجالصلةذاتالرؤيةبرنامجأهدافأناستيعاب:االستراتيجيةاألهدافمعالتوافق1.
حقق .المبادرةخاللمنت 

الوطنيالمستوىعلىالمبادرةأثرتحديد:(آخرهإلىاالقتصادي /االجتماعياألثرأي)المبادرةأثر2.
.طبيعتهاعلىبناءً ذلكغيرأواجتماعيأواقتصاديأثركانسواء

مكنالتيالمقترحةبالمبادراتقائمةإلعدادواالستبعادالفرزمنهجاستغالل :إطالقهاي 
.aقدم قترحةالمبادراتست  قدمولكنهامختلفةمصادرخاللمنالم  .الجهاتلخالمنرئيسيبشكلست 
.bأثرعليهاويترتبصلةذاتالمبادراتأنلضمانالمراجعةعمليةإجراءذلكسيتبع.
.cالالزمغيروالتكرارالتضاربلتجنبالشاملةالمراجعةخاللمنوتنقيحهاالمبادراتفرزيتم.

.العملياتصرامةعلىبناءً مرةمنأكثرالفرزبعملياتالقيامالمحتملمن

القوالبواألدوات 

نموذج بطاقة المبادرات
(عرض عينة)

المخرجات الُمفصلة 

بطاقات المبادرات
رة المعلومات األولية عن كل مباد
ي مع مراعاة التوافق االستراتيج
.واألثر االجتماعي االقتصادي

قائمة المبادرات
قائمة منقحة للمبادرات 

.المقترحة

2

المعنيون الرئيسيون

الجهات•
مجلس برنامج الرؤية•
•SMOوMEP
مراكز التميز•

1
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المبادراتتعريف .1

اً وفقالمحتملةالمبادراتتعريف•
يةالحالاالحتياجاتأوالرؤيةلبرنامج
الفجواتأو/والرؤيةلبرنامج

.االستراتيجية

بطاقة”حقولبياناتاستكمال•
داعمةوثائقأيوتقديم“المبادرة

ةبالمبادرمتعلقةتمتدراساتأو
قترحة .الم 

لألهداف التخطيط للمبادرة وفقًا •
الخاصةالرؤيةالمتفرعة من أهداف

.بالبرنامج أو الجهة

لمستوىالمفصلالعرض•
هدفكلتجاهالمبادرةمساهمة
الرؤيةبرنامجأهدافمنفرعي

.الرؤيةبأهدافالمرتبطة

تحديد البدائل كي تحقق المبادرات •
.النتائج المرجوة

توافق المبادرات مع التوجهات •
.االقتصادية الوطنية

فيبهاالموصىالبدائلتحليل•
ةاالقتصاديالوطنيةالتوجهاتسياق

.والمستقبليةالحاليةواالجتماعية

تحديد التبعيات والتكرارات غير •
الضرورية وحاالت التضارب 

.المحتملة

فرز المبادرات وتنقيح القائمة مع •
.مراعاة المبادرات الجديدة والقائمة

1-1
اقتراح مبادرات جديدة

توافق المبادرة 
االستراتيجيةمع 

تحليل األثر 
االقتصادياالجتماعي 

2-13-1

12

(  فرز)تحسين 
المبادراتقائمة 

4-1
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تصنيف المبادرات. 2

مكن أن تتمحور آفاق محفظة األعمال حول برنامج الرؤية أو القطاعات أو المناطق الجغرافية. الهدف هو تصنيف المبادرات ضمن محفظة األعمال الصحيحة وفقًا لطبيعة المبادرة وملكيتها .  ليمية أو الجهةاإلق/ي 
قال إلى وأخيرًا، تخضع قائمة المبادرات إلى المراجعة النهائية والموافقة عليها ومن ثم االنت. بمجرد االنتهاء من محفظة األعمال، تخضع قائمة المبادرات لعملية تحديد األولوية لتحديد أهمية كل منها

.المستوى التالي من التخطيط والتقدير

نظرة عامة 

(  3/1)المنهجية 

مكن(جوانبأو)منظوراتأربعةثمةالمبادرات،تصنيفعند مكن.مجموعاتإلىلتصنيفهااستخدامهاي  ي 
طلقأن األعمالمحفظةمنظوراتعليهاي 

.Aهناكيكونأنالمحتملمن.الرؤيةبرامجمظلةتحتالمبادراتوضعيتم−الرؤيةبرنامجمنظور
.الرؤىمتعددةالبرامجتخدمالتيالمبادراتبعض

.Bمكن-القطاعاتمنظور عاتبالقطاربطهافيوالمتمثلةأخرىزاويةمنالمبادراتفيالتفكيري 
الجهةعنالنظربغض

.(التعليمقطاعوليسالصحةلقطاعتخضع"المدرسيةبالعيادات"المتعلقةالمبادرات:مثال)

.Cعتبر−اإلقليميالمنظور يرالتفكعندالخاصةالجوانبمنجانب(اإلقليميأو)الجغرافيالتوزيعي 
.ثالالمسبيلعلىمعينةبلدياتعلىمعينةمبادراتأثرتحليلعندأهميتهوتظهرالمبادراتفي

.Dعنالنظربغضماجهةمسؤوليةضمنالواقعةبالمبادراتاالهتمامفيممثل−الجهةمنظور
أداءتحليلعندضروريالمنظوروهذا.المبادراتتلكتخدمهالذيالقطاعأوالمنطقةأوالرؤيةبرنامج
.الجهة

والقوالباألدوات 

منظورات محفظة األعمال 
(عرض عينة)

الُمخرجات الُمفصلة 

بطاقات المبادرات المعتمدة
.تالنسخة النهائية لبطاقات المبادرا

قائمة بالمبادرات المعتمدة
صنفة والم   حدد قائمة بالمبادرات الم 

.  أولوياتها

12

المعنيون الرئيسيون

الجهات•
مجلس برنامج الرؤية•
  مكتب إدارة االستراتيجيات•

وزارة االقتصاد والتخطيط
مراكز التميز•
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تصنيف المبادرات. 2

مكن أن تتمحور آفاق محفظة األعمال حول برنامج الرؤية أو القطاعات أو المناطق . الهدف هو تصنيف المبادرات ضمن محفظة األعمال الصحيحة وفقًا لطبيعة المبادرة وملكيتها .  الجهةليمية أو اإلق/الجغرافيةي 
قال إلى وأخيرًا، تخضع قائمة المبادرات إلى المراجعة النهائية والموافقة عليها ومن ثم االنت. كل منهابمجرد االنتهاء من محفظة األعمال، تخضع قائمة المبادرات لعملية تحديد األولوية لتحديد أهمية 

.من التخطيط والتقديرالمستوى التالي 

نظرة عامة 

(  3/2)المنهجية 

ستخدمةالمناهجمنالعديدثمة :األولويةتحديدفيالم 

.Aومن.لهاوفقاً للمبادراتالدرجاتلمنحوضعهاجرىالمرجحةالعواملمنمجموعة−الدرجاتمعيار
مجموعاتىإلاألولوياتأوالفئاتتقسيميمكن.النهائيةلدرجاتهاوفقاً المبادراتتصنيفيجريثم
.للضرورةوفقاً درجاتهاخاللمن

.Bالمبادراتلمراجعةعملورشةعقدأولجنةتشكيلخاللمنبسيطةتصويتآليةهو−التصويت
يتم.ةمبادركلعليهحصلتالتياألصواتعددعلىبناءً النهائيةالموافقةلتقديماألولوياتوتحديد
.مستقباًل إليهاللرجوعالنتائجتوثيق

.C2-على)محورينعلىتنفيذهايجريأنهإالالدرجاتلمعيارمماثلةالمنهجيةهذه−األبعادمصفوفة
ةقيمحجمهايماثلفقاعةخاللمنالمبادراتتمثيلويجري(المخاطرمقابلاألثرالمثالسبيل

.المبادرة

.Dخرىاألالمنافسةالمبادرةمعمبادرةكلمقارنةخاللهمنيجريتعقيداً أكثرمنهج−المزدوجةالمقارنة
جميعمقارنةمناالنتهاءحتىالدورةوتستمر.األخرىالمبادرةمنأهميةأكثرمبادرةأيلتحديد

.بالكاملالمبادرات

والقوالباألدوات 

ن المكونة ماتاألولويمصفوفة تحديد 
2×2

(مثال)

12

الُمخرجات الُمفصلة 

بطاقات المبادرات المعتمدة
.تالنسخة النهائية لبطاقات المبادرا

قائمة بالمبادرات المعتمدة
صنفة والم   حدد قائمة بالمبادرات الم 

.  أولوياتها

المعنيون الرئيسيون

الجهات•
مجلس برنامج الرؤية•
  مكتب إدارة االستراتيجيات•

وزارة االقتصاد والتخطيط
مراكز التميز•
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تصنيف المبادرات. 2

مكن أن تتمحور آفاق محفظة األعمال حول برنامج الرؤية أو القطاعات أو المناطق . الهدف هو تصنيف المبادرات ضمن محفظة األعمال الصحيحة وفقًا لطبيعة المبادرة وملكيتها .  الجهةأو ليميةاإلق/الجغرافيةي 
قال إلى وأخيرًا، تخضع قائمة المبادرات إلى المراجعة النهائية والموافقة عليها ومن ثم االنت. كل منهابمجرد االنتهاء من محفظة األعمال، تخضع قائمة المبادرات لعملية تحديد األولوية لتحديد أهمية 

.من التخطيط والتقديرالمستوى التالي 

نظرة عامة 

(3/3)المنهجية 

مكنالتيالمعاييريليفيما :األولوياتتحديدعنداالعتبارفيوضعهاي 

.Aومستوىالوطنيالتوجهفيالمبادرةومساهمةأثربتحديدالخاصةالعوامل−القيمة/األهمية
مكن.الرؤيةأهدافمعتوافقها ساهمةخاللمناألثرهذاقياسي  اإلجماليالمحليالناتجفيالم 
.آخرهإلىالمواطنين،منالمختلفةالقطاعاتعلىاألثروامتدادالمحليالمحتوىوفي

.Bنجازاتواإلالنتائجتتعرضوكيفللمخاطرالمبادرةتعرضمستوىبتحديدالخاصةالعوامل−المخاطر
مكن.المخاطرتحققحالةفيللتهديدات وأالمبادرةتعقدمدىخاللمنالمخاطرمستوىقياسي 

مكنكما.المفهومحداثةدرجة ساهمأني  فيذالتنفيأعمالأوالعواقبمستوىزيادةفيالمخاطرت 
.الجهةقطاعاتمختلف

.Cوضعالتياألخرىالعوامل−العامةالمصلحة تعلقةبصفتهااالعتبارفيت  مقداروالعمومبمصالحم 
.واإلنجازاتبالنتائجالجغرافيةالمناطقأوالمواطنينمنالمختلفةالقطاعاتاهتمام

مكن .توافرهاومدىالمعلوماتلجدوىوفقاً ومعاييرهاألولويةتحديدمنهجاختياري 

والقوالباألدوات 

ن المكونة ماتاألولويمصفوفة تحديد 
2×2

(مثال)

12

الُمخرجات الُمفصلة 

بطاقات المبادرات المعتمدة
.تالنسخة النهائية لبطاقات المبادرا

قائمة بالمبادرات المعتمدة
صنفة والم   حدد قائمة بالمبادرات الم 

.  أولوياتها

المعنيون الرئيسيون

الجهات•
مجلس برنامج الرؤية•
  مكتب إدارة االستراتيجيات•

وزارة االقتصاد والتخطيط
مراكز التميز•
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تصنيف المبادرات. 2

 على ربط المبادرات بمحافظ األعمال المختلفة بناءً •
حددة برنامج الرؤية أو القطاع أو : المجموعات الم 

اإلقليم 
.الجهةأو 

.تحديد أولوية المبادرات وفقًا لمستوى الجهة•

ج تحديد أولوية المبادرات وفقًا لمستوى برنام•
.الرؤية

قترحة لمزيد من أعم• بادرات الم  ال الموافقة على الم 
فصلين .التخطيط وحساب التكاليف الم 

لدراسة ( عند الضرورة)توفير الدعم والتمويل •
.الجدوى أو تنفيذ المشروعات التجريبية

1-2

ال تخطيط المبادرات وفقًا لمحافظ األعم
(  مصفوفة / أفقي / رأسي )

تحديد أولوية المبادرات 
/  عوامل مساعدة / فارقة إلحداث التغيير عناصر (

(غير ذلك  2-23-2

12

اعتماد بطاقات 
المبادرة
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ساعد في،"التخطيط"وهي،الرؤيةمبادراتحياةدورةمنالثانيةالمرحلةت 
.التنفيذفيللبدءمبادرةلكلالمرجعيةالنقاطوضع

المخلفةالجوانبمراعاةمعمبادرةبكلالخاصةالجدوىدراسةإعداديجري
هذهكلوتدعم.والمخاطرواألثرالتنفيذوخطةالماليالجانبمثل

أومرارباالستسواءالسليمالقراراتخاذأجلمنالمنظمةالجهاتالتفاصيل
.التوقف

:التاليةالمختصرة تتكون المرحلة الثانية من العمليات 
إعداد دراسة الجدوى1.
الموازناتاعتماد 2.
الخطة المفصلة لخط األساس3.

التخطيط. 2

إعداد التقارير. 4

التقييم . 5
و 

التحسين

التعريف.1

التنفيذ. 3

مقدمة
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طة 
ش
ألن
ا

سة
الرئي

ت 
خرجا

الم 

إعداد دارسة الجدوى

12

يذ تقسيم المبادرات إلى عناصر تنف•
مثل تقسيمها إلى برامج فرعية 

. ومشاريع

الموازنةتقدير •

دراسة القيود•

وضع خارطة طريق•

دراسة جدوى المبادرة•

موازنةالالمناقشة التفصيلية لتقديرات •

لمجلس الموازنة االنتهاء من تقديم •
.الوزراء

واعتمادهاالموازنات تقديم •

الموازناتاعتماد 
الرئيسة خط األساس للمراحل 
للمبادرات

3

المهمة المعالم الرئيسةتحديد •
.للمبادرات

المعالم /خططمعقولية من التأكد •
.هاالخاصة بالمبادرات وسالمتالرئيسة

الرئيسة تعيين خط األساس للمراحل •
.المتفق عليها

ليها للتنفيذ المتفق عالمعالم الرئيسة•
(خط األساس)
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دراسة الجدوىإعداد .1

لوضعها مع مراعاة وضع التحدي المطلوب التعامل معه في ودوافع المختصرة المهم أن تكون هناك أسباب لالستثمار في الحلول من .الهدف هو سرد المزيد من المعلومات المفصلة الخاصة بكل مبادرة
.سيجري تقييم جميع دراسات الجدوى وفقًا لجدارتها. القراراتمتخذيلسيجري تقديم المعلومات على شكل دراسة جدوى لكي تشتمل على التفاصيل الكافية . االعتبار

نظرة عامة 

المنهجية 
برراتإيجادعلىقدرتهاهوغيرهاعنالجيدةالجدوىدراسةيميزما متخذويتمكنلكيلالستثمارم 

:]1]معاييرلخمسةوفقاً المبادراتتقييممنالقرارات

المخرجاتتحديدمعالقويةاالستراتيجيةالمالئمةمدىالجزءهذايوضح:االستراتيجيالمعيار1.
.تحقيقهالمطلوبوالنطاقواضحاً تحديداً والنتائج

ياراتالخمنعدداً تقديمخاللمنتحقيقهاسيتمالتيالقيمةالجزءهذايوضح:االقتصاديالمعيار2.
مكنالتيالواقعية عنلالمفضالخياروتقديمبالخياراتمختصرةقائمةإعدادثمومنتحقيقهاي 
.والمنافعالتكاليفتحليلطريق

جيةاستراتيتنفيذسيجريوكيفالرئيسةالتعاقديةالعناصرالجزءهذايوضح:التجاريالمعيار3.
.تنافسيةبطريقةالمفضلالخيارتحقيقعنهاسينتجوالتيالمشتريات

.المبادرةلتنفيذالنقديالتدفقتفاصيلالجزءهذايوضح:الماليالمعيار4.

داركيفالجزءهذايوضح:اإلداريالمعيار5. نفذست  بإدارةةالخاصالممارساتألفضلوفقاً المبادرةوت 
.البرنامجأوالمشروع

فحص[حاالتالخمسنموذج[1] ]الحقاً ي 

والقوالباألدوات 

نموذج دراسة الجدوى
(عرض عينة)

المخرجات المفصلة 

المعنيون الرئيسيون
وزارة المالية•
مجلس برنامج الرؤية•
الجهات•
مراكز التميز•

دراسة جدوى المبادرة
يتعين إعداد دراسة جدوى مفصلة 

خاصة بالمبادرة لتوضيح أسباب
الحاجة إلى تلك المبادرة وتحليل

.  التكاليف وتوضيح المنافع

123
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دراسة الجدوىإعداد .1

برامجإلىالمبادراتتحليل•
أخرىومكوناتومشاريعفرعية
حددةالنتائجلتحقيق .الم 

علىالرئيسيةالمعالمتحديد•
المبادرةمستوى

المبادرةمخرجاتتحديد•

تيالالرئيسةالفرضياتتحديد•
ساهم .المبادرةنجاحفيت 

التي الرئيسة تحديد القيود •
عيق تنفيذ المبادرة  د القيو)ت 

المالية والقيود الخاصة بالجداول
(  الزمنية، إلى آخره

الالزمةالماليةالمواردتقدير•
.المبادرةمكوناتلتنفيذ

.الموازنةإعدادمراحلوضع•

افق التقديرات التي يتعين أن تتو•
.مع متطلبات وزارة المالية

مختصرةطريقخارطةوضع•
المعالمعلىالضوءتسلط
.للمبادرةالمهمةالرئيسة

1-1

تحديد الفرضيات المبادراتتحديد مكونات 
والقيود

وضع خارطة طريق 
المبادرة

2-13-1

123

4-1

المبادراتموازنات تقدير 
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الموازناتاعتماد . 2

قترحة للتأكد من توافر التحليالت الكافية التي تدعم الدوافع ال عالج سيتطرق النق. قية وراء المبادرة المقترحةمنطالهدف هو المناقشة التفصيلية لدراسات الجدوى الخاصة بالمبادرات الم  اش إلى كيف ست 
التي ستتولى المناقشة التفصيلية للمبادرة ( CoEs)يوجد العديد من مراكز التميز . التحديات والفجوات الحالية وكيف سيضمن تنفيذ المبادرة تحقيق النتائج والمخرجات المستهدفة( الخيارات)الحلول المقترحة 

(.على التأكد من استغالل فرص التخصيصمركز التخصيص دراسة األمور المتعلقة بكفاءة اإلنفاق بينما سيعكف BSRسيتولى مركز : مثل)من وجهة نظر هذه المراكز 

نظرة عامة 

المنهجيات 
التياألسئلةجنماذيليفيما:المقترحةللمبادرةالتفصيليةالمناقشةخاللهامنسيتمجوانبثالثةتوجد
:التعليلمععليهااإلجابةيتعين

االستراتيجيالتوجه1.
.a رص المتعلقة بالتخصيص واألعمال الرقمية وخلق الف( إن وجدت)كيف درست الجهة الفرص

وكفاءة اإلنفاق، 
آخره؟إلى 

.bللمملكة؟االقتصاديالتوجهمعالمبادرةتوافقتكيف
المنطقياألساس2.

.aالمبادرة؟أهدافعليهاستندتالذياألساسهوما

.bالمبادرة؟ونتائجمخرجاتتحديدجرىكيف
.cالجدوى؟دراسةلدعم(مرجعيةمقاييسأوتقاريرأودراساتأي)وثائقأيتوجدهل

التنفيذعلىالقدرة3.
.aمكن(الرئيسةالمعالم)للمبادرةالزمنيةالجداولهل الواقع؟أرضعلىتحقيقهاي 
.bالرؤية؟أهدافمعللمبادرةالزمنيةالجداولتتزامنهل
.cللتنفيذ؟الالحقةالتشغيلجوانباعتبارهافيالجهةوضعتهل

والقوالباألدوات 

(اً يجري مناقشتها الحق)قائمة التدقيق 

الُمخرجات المفصلة 

المعنيون الرئيسيون

وزارة المالية•
مراكز التميز•
مجلس برنامج الرؤية•
الجهات•

المعتمدةالموازنات 
والموازنات دراسات الجدوى 

رة وفقًا لتوصيات وزاالمعتمدة 
المالية

سيجري إخطار أصحاب المبادرات 
.المرفوضة أيضاً 

123
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اعتماد الميزانيات. 2

ناحيةمنالمبادراتجدوىمناقشة•
.المنافع/التكاليف

تكاليفألقلالوصولكيفيةمناقشة•
.للمبادرات

.إيقافهاأوالمشاريعقبول•

منعليهاالمتفقالراجعةالتغذيةجمع•
.مبادرةبكلوالخاصةالمراجعين

اتتوصيوتقديمالموازنةتقديممناالنتهاء•
الوزراءمجلسإلى

علىالحصوليتمالمالية،وزارةلتوصياتوفقاً •
.الوزراءمجلسمنللموازنةالنهائياالعتماد

1-2

راسات لدالتفصيلية المناقشة 
وضع التوصياتالجدوى

2-23-2
المبادراتموازنات اعتماد 

123
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ُخطط مفصلة لها خط . 3
أساس

شار إليها أيضًا بهيكل تقسيم العمل)الهدف هو وضع خطة تنفيذ مفصلة  لتسهيل متابعة ةالمعالم الرئيسيجري وضع . توضح تقسيم المبادرة إلى برامج ومشاريع إلى جانب تقسيمها بعد ذلك إلى مراحل( ي 
اخل الخطة تحديد التبعيات بوضوح ديجب . ستؤدي خطة التنفيذ الناتجة إلى الحصول على تقدير الجهود المطلوبة من الموارد ومجموعة المهارات المطلوبة. ومراقبة تقدم األعمال طوال دورة حياة المبادرة

.للمساعدة في تحديد أثر التغييرات أو االختالفات

نظرة عامة 

المنهجية 

ساعد ستوىمعلىاألعمالتقدمومراقبةمتابعةفيالمبادرةمستوىعلىالرئيسةالمعالمتحديدي 
علىللحصولالفرعيةوالمشاريعالبرامجمستوىعلىالمرونةتوفيرجانبإلىالعليااإلدارة

.التفاصيل

:للمبادراتالرئيسةالمعالمتحديدأثناءاالعتبارفيالتاليةاإلرشاداتوضعيتعين
حددتاريخبحلولالمشروعمنتحقيقهيجبالذيماتوقع .مسبقاً م 

آاليجب.المبادرةمستوىعلىأهميةذاتللمبادراتالرئيسةالمعالمتكونأنيجب:األهمية1.
التيالدرجةبفيهمبالغبشكلمختصرةتكونأاليجبكماالمشروعمستوىتفاصيلعلىتقتصر
صبح .مالئمةغيرمعهات 

حددةالرئيسةالمعالمتهتمأنيتعين:بالنتائجالتوجه2. إلىالجمهورلىإبالنسبةالمهمةبالنتائجالم 
.عنهاتقاريرإعدادإمكانيةجانب

تيالالزمنيةللنقطةوصفهاجانبإلىمعبرةبطريقةالرئيسةالمرحلةتسميةيجب:الوصفية3.
"(الحلتصميماعتماد"و"العقدتوقيع":مثال).الرئيسةالمرحلةتمثلها

الأمإنجازهاتمقدالمستهدفةالحالةكانتإذامالتحديد4.

ساعدناأنيجب5. نجزمتىتحديدفيالرئيسةالمعالمت  .ةجيدالنتائجتكونومتىالمهمةت 

تحقيقهنريدالذيماتصف6.

الصحيحاالتجاهفييسيرالمشروعأنمنالتأكد7.

األداءبتقييماألساسيةوالمنظمةالمشروعلمالكالسماح8.

والقوالباألدوات 

للمبادرةالمعالم الرئيسة
(عينات)

المخرجات المفصلة 

المعنيون الرئيسيون

الجهات•
مجلس برنامج الرؤية•
أداء•

للمبادراتالمعالم الرئيسة
ي الخطة المفصلة للمبادرة والت

سلط الضوء على  المعالم ت 
.المهمةالرئيسة

الرئيسة خط األساس للمراحل 
.  فقط

123
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ُخطط مفصلة لها خط . 3
123أساس

إلى المختصرة تقسيم الخطة •
تفاصيل أكثر دقة 

المهمةالرئيسة المعالم تحديد •

نمللتأكدالخطةتنفيذمراجعة•
ةالكافيالتفاصيلتقدمأنها

رتقاريإعدادإمكانيةمنللتأكد
.بشأنها

.رةاعتماد خطط التنفيذ لكل مباد•

وضع خط األساس للخطة والذي •
ستخدم بصفته مرجع للم راقبة سي 

.وإعداد التقارير

إخطار الجهات بقدراتها على •
حدد .ةالتنفيذ وفقًا للخطط الم 

1-3
مراجعة خطط التنفيذلةوضع خطط التنفيذ المفص

اإلفراج عن أموال 
المبادرات

2-33-34-3

وضع خط األساس 
الرئيسة للمراحل 
للمبادرات
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،"التنفيذ"وهي،الرؤيةمبادراتحياةدورةمنالثالثةالمرحلةتساعد
عوضخاللمنالمبادراتتنفيذعلىأفضلبشكلاإلشرافعلىالوزارات
بعياتوالتالتغييراتوإدارةالخططوتنفيذالتنفيذإدارةبكيفيةإرشادات
.للجهةاليوميةبالعملياتالمبادراتمخرجاتربطإلىباإلضافة

:التاليةالمختصرة تتكون المرحلة الثالثة من العمليات 
اإلشراف على المكونات وتكاملها1.
إدارة تغييرات المبادرات والتحكم بها 2.
استدامة النتائجوتحقيق النتقال ا3.

تنفيذمراحلعنرئيسبشكلالمسؤولةهيالمعنيةالوزاراتتعتبر
شاركالتياألخرىالدعموحداتإلىباإلضافةالمبادرات .رورةالضعندست 

التخطيط. 2

إعداد التقارير. 4

التقييم . 5
و 

التحسين

التعريف.1

التنفيذ. 3

مقدمة
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سة
طة الرئي

ش
ألن
ا

ت 
خرجا

الم 

إطالق 
المبادرات

إدارة تغييرات المبادرات 
فيهاوالتحكم 

123

الخططتنفيذ•

األعمالتقدممراقبة•

التبعياتإدارة•

والمشكالتالمخاطرإدارة•

خرجات• الم 

هاتحديد التغييرات وتقييم•

مراجعة التغييرات•

اعتماد التغييرات•

طلبات التغيير•

اإلشراف على 
المكونات وتكاملها

االنتقال وتحقيق 
النتائجاستدامة 

4

بناء قدرات الجهات•

تسليم مخرجات المبادرات•
إلى فريق العمليات

هاتحقيق النتائج واستدامت•

النتائج•

جالبرنامإدارةفريقتعيين•

الحوكمةتفعيل•

عند)المشترياتتنفيذ•
(الضرورة

المبادرةإطالق•

المبادرةميثاق•
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إطالق المبادرات. 1

لقرارات التي ومن جانب آخر، يتم إنشاء اللجان الالزمة لتنظيم ا(. تعهيد)ويشمل ذلك تعيين فريق داخلي يدير جميع مراحل المبادرة أو تكليف فريق خارجي بعمل ذلك . الهدف من ذلك إطالق المبادرة رسمًيا
ومن ثم إطالق وفي الخطوة األخيرة، يتم تنقيح الخطة والمعلومات. في حالة ضرورة تعهيد أي منتجات أو خدمات من مزودين خارجيين، يتم تنفيذ ذلك من خالل عمليات المشتريات. تؤثر على تنفيذ المبادرة

.المبادرة بمشاركة جميع المعنيين

نظرة عامة 

المنهجية 
فيدءوالبللمبادرةالمواردلتخصيصالالزمةالصالحياتلمنح"ميثاق"وجودالمبادرةإطالقيتطلب

تقديرلوفًقاالتفاصيلمستوىويكونأدناه،الواردةاألقسامالميثاقيتضمنأنيمكن.استخدامها
.الجهة

.تحقيقهاالمبادرةتحاولالتيوالنتائجالمشكلةبيانوصف:المبادرةملخص•
.النتائجتحقيقوكيفيةبالتفصيلالعملأوالمبادرةمكونات:المبادرةنطاق•
.معهمالتواصلوخطةوالخارجيينالداخليينالمعنيينتحليل:المعنيون•
.المبادرةفيالمشاركةالفرقوهيكلالقراراتاتخاذكيفيةوصف:الحوكمة•
.للمبادرةالرئيسةوالمعالمالرئيسةللمراحلالزمنيةالجداول:الرئيسةالمعالم•
.مستمرةمراقبةتتطلبالتيوالفرصالمخاطرتحديد:المخاطر•
.المبادرةتنفيذعلىتؤثرقدوالتيالموضوعةالقيود:القيود•

.المؤسسةداخلوالمتطلباتاالحتياجاتعلىبناءأخرىومحتوياتأقسامإضافةيمكن

األدوات والقوالب 

ال يوجد

الُمخرجات الُمفصلة 

المعنيون الرئيسيون

الجهات•

البرنامج/ ميثاق المبادرة
جميعتتضمنموحدةوثيقة

طوتخطيتعريفأثناءالمعلومات
يلتفاصإلىباإلضافةالمبادرة
المعنيينتحليلمثلأخرى

دوالقيوواالفتراضاتوالمخاطر
.المفروضة
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إطالق المبادرات. 1

تخصيص فريق داخلي أو خارجي •
.إلدارة المبادرة

تعريف اللجان المطلوبة•

تعريف أعضاء اللجان ومعدل •
.تكرار عقد االجتماعات

إضفاء الطابع الرسمي على •
.إنشاء اللجان

طلب / إعداد طلب المعلومات•
تقديم العروض وفًقا إلجراءات 

.المشتريات

.تقييم العطاءات•

.الموردين/ التعاقد مع البائعين•

ريع تنقيح جميع تفاصيل وخطط المشا•
.واألنشطة المتضمنة داخل المبادرة

ة إجراء اجتماع إلطالق المبادرة بمشارك•
.جميع المعنيين ذوي الصلة

1-1

عند)تنفيذ المشتريات تفعيل حوكمة المبادرةامج تعيين فريق إدارة البرن
(الضرورة

1-21-3

المبادرةإطالق•

1-4
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اإلشراف على المكونات . 2
وتكاملها

ن أجل من المهم تنسيق األنشطة العامة وتتبع تقدم سير العمل م. الهدف من ذلك هو تمكين فريق اإلدارة من إشراك فرق العمل والموردين والمعنيين اآلخرين في تنفيذ الجزء الخاص بهم من الخطة
.سلبيةالومن جانب آخر، تتم إدارة التبعيات في إطار المبادرة والمبادرات األخرى والعمل على إيجاد الحلول مع تحقيق الحد األدنى من التأثيرات. تحقيق النتائج المرجوة

نظرة عامة 

المنهجية 
مخصصةوالالمعتمدةوالبرامجالمحافظإدارةمنهجيةإلىاالستنادمعالمبادراتتنفيذإدارةاتباعينبغي
.مبادراتهاونوعنفسهاالجهةومتطلباتاحتياجاتعلىالمنهجياتهذهاختياريتوقف.جهةلكل

ظالمحافإدارةمنهجيةتصميمفيالرئيسةالمدخالتيشكالأنيمكنسائداندوليانإطارانوهناك
.بالجهةالخاصةوالبرامج

.والمحافظوالبرامجالمشاريعإدارةمعايير:المشاريعإدارةمعهد•

الناجحةوالمحافظوالبرامجالمشاريعإدارة:أكسيلوس/المفتوحالمصدر•

األدوات والقوالب 

جأمثلة على معايير إدارة المحافظ والبرام

الُمخرجات الُمفصلة 

المعنيون الرئيسيون

الجهات•

مخرجات المبادرة
اإلنجازات أو قدرات العمل أو 

الخدمات التي يتم إنتاجها 
فيذ مباشرة بسبب جهود فريق تن

.المبادرة
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على المكونات اإلشراف .2
وتكاملها

مشاركة الفرق الداخلية •
إدارة االتصاالت . والخارجية
.والمعنيين

إدارة عقود المقاولين الخارجيين •
.والموّردين

ة مراجعة ما تم تنفيذه والموافق•
عليه 
.للخطةوفقًا 

تقدم الفعليالقياس وتحليل •
.المخططمقارنة بالتقدم

إعداد تقارير عن تقدم األعمال •
قدمة  والبيانات الالزمة الم 

.الصلةذوي للمعنيين

مراقبة المكونات التابعة داخل •
.بالمبادرة

مراقبة التبعيات الخارجية مع •
.المبادرات والجهات األخرى

فيذ تسوية التعارضات لضمان التن•
ةالمعالم الرئيسالسلس مع وضع 

والمواعيد النهائية واألهداف في 
.االعتبار

سبق • تحديد المخاطر بشكل م 
يق والتي تؤثر على التنفيذ وتحق

.األهداف

ع بالتنفيذ مخاصة عقبات إدارة أي •
المالك ذوي الصلة والتأكد من 

.عقباتالتنفيذ خطط إلزالة هذه 

ًا، التصعيد، كلما كان ذلك ممكن•
إلى المستوى األعلى للتأكد من

التعامل مع األمور والمخاطر 
.بشكل مالئم

2-1

إدارة التبعياتمراقبة تقدم األعمالتنفيذ الخطط

2-23-2

المخاطرإدارة
والمشكالت

4-2
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إدارة تغييرات . 3
المبادرات والتحكم فيها

سلطة المحددة تتم مراجعة التغييرات وأثرها من قبل ال. عند حدوث التغييرات، يتم تقييم أثرها على المبادرات لتحديد مجاالت ومستوى التأثير. الهدف من ذلك هو إدارة التغييرات التي تطرأ على المبادرات
.وتخضع لعملية الحصول على االعتماد

نظرة عامة 

المنهجية 
:التاليةالرئيسةبالخطواتالتغييراتإدارةعمليةتمر

:التغييراتأثرتحليل•
سّلممن فرقىعلينبغيفإنهذلك،ومعأعمالنا،بيئةفيمنهمفرالأمرالتغييراتأنبهالم 

اإلدارةقفرییقومتغییرات،حدوثعند.مبادراتهاعلىللتغييراتالسلبيالتأثيرمنالحداإلدارة
.األخرىالمجاالتأوالعملنطاقأوالزمنیةالجداولأوالموازنةعلیاألثربتقییم

:واعتمادهاالتغييراتمراجعة•
عرف)مسبًقااختيارهايتملجنة/فريقجانبمنالتأثيرتحليلمراجعةيتم باسميسيرئبشكلت 

يتمسكانإذامابشأنقرارواتخاذالتغييراتالستعراض"(للتغييراتاالستشاريالمجلس"
.توسيعهأوالعملنطاقمنوالحدالموازنات،منالمزيدوتقديمالزمنية،الجداولتمديد

:األساسخطتعريفإعادةخطط•
لقياساستخدامهايتمجديدةمرجعيةنقطةتعيينالمهممنالتغييرات،علىالموافقةبعد

.جديدأساسخطتحديديجبالخطط،تغييرحالةفيذلك،علىوبناء.األداء

األدوات والقوالب 

طلب تغيير المبادرة
(ُيحدد الحًقا)

الُمخرجات الُمفصلة 

المعنيون الرئيسيون

الجهات•
مجلس برنامج الرؤية•
أداء•

التغييرات المعتمدة
في البداية يتم إجراء مراجعة 
نادا نهائية واعتماد التغييرات است
مه إلى تحليل األثر الذي تم تقدي

.في البداية

خط األساس الجديد
ب إذا تأثرت الجداول الزمنية، فيج

.تحديد خط أساس جديد
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تغييرات إدارة ومراقبة . 3
المبادرات

تأكد التعرف على نوع التغييرات والحاجة إليها لل•
المعالم الرئيسةمن االلتزام بتحقيق 

.واألهداف

لية أو تقييم آثار التغييرات على المكونات الداخ•
.المبادرات الخارجية

لتالية تحليل وتقديم توصيات بشأن الخطوات ا•
.والتغييرات الالزمة

تقييم أثر التغييرات على نطاق المبادرات•
.وموازناتهاوجداولها الزمنية 

الحصول على اعتماد خاص بأثر كل فئة من •
الجهة 
.الصلةذات 

.التغييرات المتفق عليها والمعتمدة•

م يتفي حالة وجود تأثير على الجداول الزمنية، •
أساس جديدة ألغراض إعداد خطوط تعيين 
.التقارير

1-3
في المبادرات تحديد التغييرات

وتقييمها

في مراجعة التغييرات
المبادرات 

ات في المبادراعتماد التغييرات

3-23-3

1234

125



ة االنتقال وتحقيق استدام. 4
النتائج

تي ستحصل وينطوي هذا األمر على تحليل دقيق أو قدرة وكفاءة فرق العمل ال. الهدف هو ضمان استخدام نتائج المبادرات المحققة وتطبيقها وتشغيلها بمعرفة فرق عمل قادرة على ضمان استدامة النتائج
.  على مخرجات المبادرة من أجل تطبيقها وتشغيلها

نظرة عامة 

المنهجية 
احيةالنمن.المنافعإدارةمنهجيةعلىبناءالمستدامةالنتائجتبنيضمانهوالشائعةالمنهجياتمن

.المنهجيةلهذهالرئيسةالمكوناتهيالتاليةالعناصرتعدالعامة،

:المنافعتعريف•
.المرجوةاألعمال(مخرجاتأو)لنتائجالمبادرةتحقيقوكيفيةماهيةلتحديد

:المنافعتحقيق•
منكنيمالتيالفرصمنقدرأقصىوتحقيقالمنافعتحقيقعلىتؤثرالتيالمخاطرمنللحد

.المنافعمنالمزيدتحقيقخاللها

:المنافعاستدامة•
.الدوامعلىمضافةقيمةتحقيقفيسيستمرإنجازاتمنالمبادرةحققتهماأنلضمان

األدوات والقوالب 

ال توجد

الُمخرجات الُمفصلة 

المعنيون الرئيسيون

الجهات•

النتائج
إدارة المخرجات مع مرور الوقت 
.من أجل تحقيق النتائج المرجوة
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ة استداماالنتقال وتحقيق. 4
النتائج

كًما القدرات )الموارد من تقدير االحتياجات •
.مخرجاتلتنفيذ العمليات بعد تحقيق ال( وكيًفا

لى عند إنجاز مخرجات المبادرات، يتم تسليمها إ•
.هالالنتفاع من( التشغيلفريق )فريق العمل 

ساهم األنشطة اليومية لفريق العمليات ف• ي ت 
.البعيداألمد تحقيق النتائج على 

1-4
بناء قدرات الجهات

تسليم مخرجات المبادرات إلى فريق 
العمليات

تحقيق النتائج 
واستدامتها

2-44-3
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،"التقاريرإعداد"وهي،الرؤيةمبادراتحياةدورةمنالرابعةالمرحلةتصف
علقيتفيماأداءبمبادةالخاصةالتقاريرإعداددورةخاللالرئيسةالخطوات
الفرقمختلفمعوالخارجيةالداخليةالنشاطاتلمزامنةبالمبادرات
.والمعنيين

عتبر يمافالقرارصناعةلدعممهمةأداةبالمبادراتالخاصةالتقاريرإعدادي 
.المحددةأهدافهاالمبادراتمعهحققتالذيبالمدىيتعلق

:التاليةالمختصرة تتكون المرحلة الرابعة من العمليات 
التجهيز لدورة إعداد التقارير1.
والتأكد من صحتهاجمع البيانات 2.
تحليل بيانات المبادرات3.
نشر تقارير األداء4.

دراتبالمباالخاصةالتقاريرإعداددورةمجملعنرئيسبشكلمسؤولةأداء
ضروريةالالمبادراتبياناتتوفيرعنمسؤولةالمختصةالوزاراتتكونحيث

.(الماليةباألموريتعلقفيماالماليةووزارة)

التخطيط. 2

إعداد التقارير. 4

التقييم . 5
و 

التحسين

التعريف.1

التنفيذ. 3

مقدمة

128
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جمع بيانات المبادرات •
وفقاً والتأكد من صحتها 

واستخراج آللية إعداد 
.التقارير

أداء معدالت تحليل •
المبادرات الالزم لوضع 
المسودة األولى لتقرير 
.المبادرات الربع سنوي

ة بيانات المبادرات المجمع•
التأكد من والتي تم 

.صحتها

إعداد تقويم مفصل وشامل •
.خاص بإعداد التقارير

إعداد اإلرشادات ومواد •
ارير التوجيه الخاصة بإعداد التق

.عن المبادرات

تحديث خطط المبادرات •
.وتعيين خط أساس جديد

تقويم إعداد التقارير الخاص•
.بأداء

مجموعة أدوات التوجيه•

طط خط األساس الجديد • لخ 
المبادرات

إجراء التحليل الكمي على •
مبادرات أداء معدالت 
.الجهات

المبادراتأداء معدالت •

التجهيز لدورة إعداد التقارير
تحليل المبادرات 

البيانات
ن والتأكد مجمع البيانات 

صحتها
نشر تقرير المبادرات

4

صياغة تقرير أداء المبادرات•
.ومراجعته واالنتهاء منه

التوافق مع الجهات •
والحصول 

.الموافقة النهائيةعلى 

تقارير األداء•
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رلدورة إعداد التقاريالتجهيز .1

حدد والوصول إلى دورة إعداد تالمعنيين الغرض هو إبقاء جميع  هذا األمر درجة يتطلب .ير سلسةقارعلى دراية جيدة بتفاصيل عملية إعداد التقارير ومن ثم تعظيم فرصة تجهيز البيانات قبل حلول الموعد الم 
ختلفينالمعنيين عالية من التخطيط للتنسيق بين  .  والقوالبالمناهج واألدوات وإبقائهم على دراية دائمًا بالجوانب المختلفة إلعداد التقارير مثل الجداول الزمنية والالزمين المعنيين وتتضمن إشراك جميع . الم 

نظرة عامة 

المنهجية 
ربعقاريرالتبإصدارأداءوالتزامالنهائيةالتنفيذبمواعيدالوفاءأجلمنالتخطيطعلىمركزتطبيقهذا

خطواتثثالعلىالتجهيزيشتمل.التنفيذعملياتالستكمالالرئيسةالدوافعهيبصفتهاالسنوية
:رئيسة

.Aاريرتقإلعدادالكاملةبالدورةالمختصةتفصيليةخطةوضع−عنهواإلعالنالتقاريرإعدادتقويمتجهيز
أنمكني  .النهائيللمنتجللوصولالرئيسةالمعالمعلىالتقويميشتمل.سنويةالربعالمبادرات

.رالتقاريإعدادمسودةمراجعةأوالبياناتجمعنماذجإعدادالمثالسبيلعلىالمعالمتلكتكون

.Bببياناتالجهاتمعرفةعلىلإلبقاءللتوجيهأدواتوتطويرإنشاءيجب−التوجيهموادتوفير
.نويةسالربعالتقاريربإعدادخاصةضروريةجوانبوأيالبياناتلجمعوالقوالبالضروريةالمبادرات

مكني  األحيان،بعضفي.جيدةجاهزيةحالةفيالجهاتإبقاءعلىللحفاظالتوجيهلقاءاتعقديمكن
.خاصةبصفةالتقاريرإعدادمنهجلتجربةمحاكاةإجراء

.Cعتبر−المبادراتخططتحديث حدثأساسخطبصفتهرئيساً مكوناً البندهذاي  طلخط(مرجعأو)م 
.الدقيقةالتقاريرإعدادألغراضضرورياً أمراً أنهكماالمبادرات

والقوالباألدوات 

تقويم إعداد التقارير الخاصة بأداء

الُمخرجات الُمفصلة 

المعنيون الرئيسيون

أداء•
الجهات•

تقويم إعداد التقارير ومجموعة 
أدوات التوجيه

ع يضع تقويم إعداد التقارير الرب
م المعالسنوية في االعتبار جميع 

.واألدوار والمسؤولياتالرئيسة

مجموعة األدوات التي تشرح 
الخطوات الواضحة لجمع البيانات

ستخدمة فالنماذج /والقوالب ي الم 
.  كل خطوة
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رلدورة إعداد التقاريالتجهيز .1

فصلتقويموضع• حددوشاملم  جميعي 
يةسنوالربعالتقاريرإلعدادالرئيسةالمعالم
.ونشرها

ادإعدتقويميوفربحيثالجهاتمعالتواصل•
علىللتخطيطالكافيالوقتالتقارير

.الداخليالمستوى

توضحالتيالتوجيهموادوتطويرإنشاء•
بالمبادراتالخاصةالتقاريرإعدادجوانب
واإلرشاداتالتقاريرإعدادآلياتلتوضيح
.األخرى

االجتماعاتخاللمنالجهاتمعالتواصل•
تحقيقوكيفيةالالزمةاألمورهيمالشرح

.سنويالربعبالتقريرالنهائيةاألهداف

حدثة من خطة المبادرة • ة في حال)تقديم نسخة م 
لوضع خط أساس جديد إلعداد ( وجود تغييرات
.تقارير أكثر دقة

1-1
تحديث بيانات المبادراتتقديم مواد التوجيهاإلعالن عن تقويم إعداد التقارير

2-13-1
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والتأكد من جمع البيانات . 2
صحتها

المعالم ومال تشتمل بيانات اإلدخال على خطط المبادرات وتقدم األع. الجهات ذات الصلة لملء بيانات األقسام ذات الصلة بتقارير المبادراتمن والتأكد من صحتها الهدف هو جمع كل المعلومات المتوفرة 
دخالت األخرى على النحو الموضح في مجموعة أدوات التوجيهالرئيسة راء مهام يجب عمل نسخة احتياطية من جميع البيانات إلى جانب الوثائق الداعمة كي تتمكن مبادرة أداء من إج. وسجالت المخاطر والم 

.  االمتثال وإمكانية إعداد تقارير بالبيانات التي جرى تقديمهامن والتأكد ضمان الجودة المنتظمة 

نظرة عامة 

المنهجية 
جمع البيانات

جمع البيانات من خالل نموذج جمع بيانات المبادرات والذي يتكون من العديد من أقسام البيانات –ت 
رات المبادنماذج صحة من التأكد يجري –، وغيرها والمخاطروالموازنة معلومات المبادرات والجداول الزمنية 

التي يتم استالمها وفقًا لعدد من المعايير

البياناتصحةمنالتأكد
كمللحالمعاييرمنعددخاللمنذلكويجريالدليلتوفرعلىقائممنهجهوالبياناتصحةمنالتأكد
.التحليلأعمالمنللمزيدخضوعهاوإمكانيةالبياناتجودةمدىعلى

لمبادرات يتعين استكمال جميع حقول البيانات اإلجبارية بصفتها ضرورية إلنتاج تقرير ا: االكتمال•
.النهائي

أرض يجب أن تعكس البيانات الحالة الواقعية والقائمة للمبادرة وأن تصف ما الذي يحدث على:الدقة•
.الواقع

هر أن على سبيل المثال، يظ. تضارب في المعلومات/يجب أن تمنع البيانات وجود تعارض:االتساق•
شير الحالة أن حالة المبادرة هي ٪20نسبة تقدم األعمال في المبادرة  ".لم تبدأ بعد"بينما ت 

مثل الربط المالئم بين العناصر المختلفة:السالمة• ، يتعين أال يتم على سبيل المثال. البيانات التي ت 
.ربط المخاطر بمشروع غير موجود على اإلطالق

(.ربع سنوي)يتعين تقديم البيانات في المواعيد المنصوص عليها :الجداول الزمنية•

والقوالباألدوات 

نموذج جمع بيانات المبادرات
(عرض عينة)

المخرجات المفصلة 

المعنيون الرئيسيون

أداء•
وزارة المالية•
الجهة•

بيانات المبادرات المجمعة 
التأكد من صحتهاوالتي تم 

بيانات المبادرات المتحقق من
صحتها والتي تعكس الحالة 

.الدقيقة للمبادرات

1234
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والتأكد من جمع البيانات . 2
صحتها

والبياناتبالمبادراتالمتعلقةالخطط•
قدمة .أساسخطألحدثوفقاً الم 

دمتقتوضحالتيالمعلوماتتقديمسيجري•
.التقاريرإعدادآليةعلىبناءً األعمال

ألغراضالماليةالبياناتجمعأيضاً سيجري•
.المبادرةعنشاملةتقاريرإعداد

الل الواردة من خالبيانات صحة من التأكد يجري •
.  الوثائق الداعمة

تحقيق الرؤية ومكاتب EAsيعمل كاًل من •
الخاص بالجهات معًا لجمع البيانات ويتعين
ي على مكاتب تحقيق الرؤية سد الفجوات الت

.يتم اكتشافها

قدمةالراجعةالتغذيةعلىبناءً • اء،أدفرقمنالم 
حتصحيأوإكمالالصلةذاتالجهةعلىيتعين

ديموتقبهاالخاصةالمبادراتبياناتتحديثأو
.الضروريةالمعلومات

البدءمنأداءستتمكن،الخطوةهذهإتمامبعد•
تقاريرإعدادلتجهيزالبياناتتحليلفي

.المبادرات

1-2

ثائق تقديم بيانات المبادرات والو
الداعمة

ئةالخاط/تحديث البيانات غير المكتملةجودة بيانات المبادراتمن التأكد 

2-23-2
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تحليل بيانات الُمبادرات. 3

دد من وهو تمثيل لمعدالت أداء المبادرات باستخدام مؤشرات ذات األلوان األحمر والكهرماني واألخضر وفقًا لع. الهدف األول هو إجراء التحليل الكمي على بيانات المبادرات التي تم التأكد من صحتها
حددة مسبقاً ( أي المعالم الرئيسة أو الموازنة وغيرهما)العناصر  ستخدم أيضًا بص. سيتم ملء نتائج التحليل في األقسام ذات الصلة الخاصة بتقرير األداء. والمعادلة الم  مكن أن ت  دخالت كما ي  دخاًل من م  فتها م 

مكن إعداد تقارير بشأنهاالتحليل الكمي  .  ألغراض الدراسة العميقة للمبادرات الرئيسة التي تم اختيارها والوقوف على أداء األمور ذات الصلة التي ال ي 

نظرة عامة 

المنهجية
.سيستند مؤشر أداء المعالم الرئيسة على التقدم الفعلي ومقارنته بخط األساس المتفق عليه

أخضر
.يشير إلى أن التقدم الفعلي يسير وفًقا للخطة•
.%5تأخير أقل من يظل المؤشر أخضر اللون إذا كان هناك •

:أصفر
يشير إلى أن التقدم الفعلي متأخر عن الجدول الزمني بمقدار قليل، ويمكن إعادته مرة أخرى إلى •

.المسار الصحيح
.%10إلى %5التأخير في حدود يشير المؤشر ذو اللون الكهرماني إلى أن •

أحمر
.يشير إلى أن التاريخ المستهدف للمعلم الرئيس لن يتحقق•
.ينبغي تقييم أثر ذلك على مدى تحقيق األهداف•
.%10تجاوز التأخير سيتحول المؤشر إلى اللون األحمر إذا •

الُمخرجات الُمفصلة األدوات والقوالب 

المعنيون الرئيسيون

أداء•
الجهة•

معدالت أداء المبادرات
البيانات الكمية التي جرى

إدخالها في األقسام ذات 
الصلة في تقرير معدالت 

.األداء

1234

إعداد تقارير عن معدالت أداء المبادرات
عينة خاصة بإعداد تقارير عن المعالم )

(الرئيسة
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تحليل بيانات المبادرات. 3

ذ أداء المبادرات وفقًا لتنفيمعدالتتحديد•
.ةالرئيسالمعالم

من مناقشة التقرير والتحليل مع الجهة للتأكد•.سمومن ثم تحديث تقرير األداء المتعلق بالق•
عات امتثال كال الطرفين وتسهيل عقد أي اجتما

توضيحية ضرورية أخرى للحصول على 
.التحليلهذا الموافقة على 

1-3
األداءتقرير تحديثأداء المبادراتمعدالتتحليل

2-33-3
المواءمة ضمان

1234
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نشر تقرير األداء. 4

جمعة المتحصل عليها من أدوات المتابعة الخاصة. األداء اإلجمالي للجهةمعدالتوالتي ستوضحستصدر تقارير األداء على أساس ربع سنوي إلى الجمهور  بالجهات ذات تحتوي تقارير األداء على البيانات الم 
سلط الضوء على مدى تحقق األهداف االستراتيجية وحالة  .  وتقدم أعمال المبادراتالرئيسة األداء قياسمؤشراتالصلة ومصادر البيانات التي ت 

.حالة المبادرات( 3)؛ األداء الرئيسةقياس حالة مؤشرات ( 2)األهداف االستراتيجية؛ ( 1: )العناصر األكثر أهمية في هذا التقرير هي

نظرة عامة 

المنهجية 
:  يتكون تقرير األداء مما يلي

مقدمة•
نظرة عامة على أهداف التقرير إلى جانب العوامل األكثر أهمية

المصطلحاتقائمة •
ستخدمة في التقرير تعريف المصطلحات المهمة الم 

الرئيسةاألداء قياسمؤشراتشرح اتجاهات •
قدم شرحًا للحاالت المختلفة لمؤشرات  وفقًا التجاهاتهااألداء الرئيسة قياس جدول ي 

ملخص أداء الجهة•
والمبادرات باإلضافة إلى األداء الرئيسة قياس نظرة عامة على عدد من األهداف ومؤشرات 

والمبادراتالرئيسة األداء قياسمؤشراتحالة كل من 
االستراتيجيةالرئيسة األداء قياسمؤشراتملخص •

.  2030قائمة بجميع األهداف االستراتيجية للجهة إلى جانب ارتباطها برؤية 
نظرة عامة على األهداف االستراتيجية•

إلى جانب األداء الخاص 2030عبارة عن صفحة لكل هدف استراتيجي توضح ارتباطه برؤية 
.والمبادرات الخاصة بهاالرئيسة األداء قياسبمؤشرات

.  رقم الهاتف والموقع اإللكتروني في حالة وجود استفسارات–بيانات االتصال•
فصلة الخاصة بالجهة –ملحق• لوحة البيانات الم 

والقوالباألدوات 

نموذج
تقرير األداء

المخرجات المفصلة 

المعنيون الرئيسيون

أداء•
الجهة•

تقرير األداء
اء تقرير ربع سنوي يستعرض أد
الجهة فيما يتعلق باألهداف 

قياسومؤشراتاالستراتيجية 
والمبادراتالرئيسة األداء 

1234
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نشر تقرير المبادرات. 4

صياغة مسودة تقرير المبادرات•
رى وفقًا للتحليل الشامل الذي ج
.ةتنفيذه في الخطوات السابق

تاح الفرصة للجهة لمراجع• ة ست 
عة تقاريرها وتقديم التغذية الراج

والتعقيب على أي من المبادرات
أو أسباب أمور معينة تتعلق 

.باألداء

مراجعة التعديالت أو التغييرات•
الالزمة والموافقة عليها والتي

.يتعين إجرائها على التقرير

جرى تحديث التقرير والموافقة •
التعقيبات/على التغذية الراجعة

.مع الجهات الواردة في التقرير

علق فيما يت)إعداد التقرير النهائي •
(بالمحتوى والتصميم

الحصول على االعتماد الرسمي •
ر من رئيس المنظمة المعنية لنش

.التقرير

1-4
الموافقة على التقرير النهائيمراجعة تقرير المبادراتصياغة تقرير المبادرات

2-43-44-4
المبادراتاالنتهاء من تقرير 
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ساعد التقييم"وهي،الرؤيةمبادراتحياةدورةمنالخامسةالمرحلةت 
خرجاتالفعليةالنتائجصحةمنالتأكدفي،"والتحسين هووماتالمبادرالم 

.البدايةمنلهالتخطيطتمالذيلألثرالمبادراتإحداثمدى

ناجمةالوالٌمخرجاتالمبادراتطبيعةعلىبناءً أشكالبعدةالتقييميأتي
ستخدمأنهبلاألثرتقديرعلىالتقييممنالغرضيقتصرال.عنها أيضاً ي 

ستقبليةالتحسيناتبشأنللتعلمأداةبصفته .الم 

:التاليةالمختصرة تتكون المرحلة الخامسة من العمليات 
تقدير األثر1.
التحسينخطط إنشاء وتطوير 2.

التخطيط. 2

إعداد التقارير . 4

التقييم . 5
و 

التحسين

التعريف.1

التنفيذ. 3

مقدمة

138

دورة حياة 
الرؤيةمبادرات 



طة 
ش
ألن
ا

سة
الرئي

ت 
خرجا

الم 

تقدير األثر

12

.التي سيتم تقييمهاالمبادرات تعريف •

ستخدم ألغراض إجراءات ي تالاختيار األدوات المالئمة • تأكد الست 
.من الصحة

.إجراء التقييم•

.تحليل النتائج وتوثيقها•

تقرير تقدير األثر•

.تحديد الجوانب اإليجابية لتنفيذ المبادرات•

.تحديد الفجوات والمناطق التي بحاجة إلى تحسينات•

.تجميع نتائج الدراسة•

.التحسينخطط إنشاء •

خطط التحسين•

إنشاء وتطوير خطط التحسين
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األثرتقدير .1

قيم جمع وتحليل البيانات وتفسير ودمج االستنتاجات بشأن عمليتتطلب . الغرض هو تقديم منظور مستقل متعلق باألداء الفعلي للمبادرة أو األثر الذي حققته ة تنفيذ المبادرة أو نتائج العملية أن يتولى الم 
عتبر نتائج التقييم أيًضا مصدرًا لتحسين الممارسات والعمليات الحالية. ومخرجات المبادرة التخاذ القرارات خالل دورة حياة المبادرات .  ت 

نظرة عامة 

(2/1)المنهجية 
:التاليالنحوعلىرئيسينجزأينمنالتقييمإجراءمنهجيةتتكون

:التقييمخطة1.
شاركينالمعنيينتعريفخاللمنالتقييمألعمالالتجهيزإلىالتمهيديالجزءيهدف التيادراتوالمبالم 
ستخدمالتيواألساليبواألدواتالتقييمومعاييروعملياتالنجاحوعواملتقييمهاسيتم ثلمست 

.واالستبياناتالرأياستطالعاتتصميم

:التقييمإجراء1.
خططالتقييمتنفيذذلكويلي بعدصوراتالتوضعثموتحليلهاالصلةذاتالبياناتجمعخاللمنلهالم 
.التوصياتوتقديمالنتائجودمجتفسيرخاللمنالتقييمتقريرمسودةصياغة.ذلك

(  2/1)والقوالب األدوات 

منهجية تقييم المبادرات
رجى االطالع على الملحق د) (ي 

الُمخرجات الُمفصلة 

األثرريدتقتقرير 
األثر تقرير يوضح بالتفصيل مدى

.الناجم عن المبادرة

12

المعنيون الرئيسيون

الُمقيم•
الجهة•
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األثرتقدير .1

قيم جمع وتحليل البيانات وتفسير ودمج االستنتاجات بشأن عملي. الغرض هو تقديم منظور مستقل متعلق باألداء الفعلي للمبادرة أو األثر الذي حققته ة تنفيذ المبادرة أو نتائج تتطلب العملية أن يتولى الم 
عتبر نتائج التقييم أيًضا مصدرًا لتحسين الممارسات والعمليات الحالية. ومخرجات المبادرة التخاذ القرارات خالل دورة حياة المبادرات .  ت 

نظرة عامة 

(2/2)المنهجية 
يليمافي.التقييممنوالغرضالمبادرةبهاتمرالتيالمرحلةعلىتعتمدمختلفةتقييمجوانبتوجد

:المهمةاألسئلةعلىلإلجابةللتقييمالرئيسةالفئات
نبيالمواءمةمنللتحققاألمرهذاتنفيذيجري(الصحيحة؟المبادرةننفذهل):المواءمة/الصلة1.

.عليهاالتغلبتحاولالتيوالتحديداتالرؤيةبرنامجوأهداف(الجدوىدراسة)المبادرةأهداف
اتباعجرىقدكانإذاللتحققاألمرهذاتنفيذيجري(الصحيحة؟العملياتنتبعهل):التنفيذكفاءة2.

.الأممالئمنحوعلىالتنفيذعمليات
صممهل):التقنيالتصميمكفاءة3. الحلميمتصأنمنللتأكداألمرهذاتنفيذيجري(الصحيح؟الحلن 

.التصميممواصفاتمعتتطابقالمخرجاتأنومنمالئم
ستثماراالعائدمنللتحققاألمرهذاتنفيذيجري(فيه؟باالستثمارجديرالحلهل):التكلفةفعالية4.

.الأمباالستثمارجديرةالمنافعأنومن
:األثرفعالية5.

.a(حدثهل .لنهائيةاالنتائجعلىفعلياً تؤثرالمخرجاتأنمنالتأكد(الصحيح؟األثرالمخرجاتت 

.b(الصحيحة؟النتائجعلىنحصلهل)فعليةالوالنتائجالمخططةالنتائجبيناالختالفقياس.

(  2/1)والقوالب األدوات 

فئات تقييم المبادرة
(عرض عينة)

المخرجات المفصلة 

األثرريدتقتقرير 
األثر تقرير يوضح بالتفصيل مدى

.الناجم عن المبادرة

12

المعنيون الرئيسيون

الُمقيم•
الجهة•
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األثرتقدير .1

من التأكدالتي تتطلب المبادرات تعريف •
.صحتها

معايير التحقق /تحديد قائمة التدقيق•
والذيالمخرجاتالخاصة بكل مخرج من 

.التأكد من صحتهسيتم 

التخطيط للتحقق من المخرجات وفقًا •
.للموارد المتاحة

صحة المخرجات وفقًا للخطة من التأكد •
.التدقيقوقوائم 

ال إعداد تقرير يوضح بالتفصيل نتائج أعم•
.أجريتالتي المخرجات صحة من التأكد 

1-1

التخطيط للتحقق من مخرجات 
المبادرات

صحةمن التأكد إجراء 
النتائج/المخرجات

ثر إنشاء تقرير تقدير األ

2-13-1

12

142



خطط إنشاء وتطوير . 2
التحسين

رة أو مستوى التحسين الشاملة على مستوى المبادخطط إنشاء وتطوير الهدف هو تجميع وتحليل الفجوات المحددة في تقارير التقدير السابقة التي تم إعدادها بشأن واحدة أو أكثر من المبادرات ومن ثم 
.  يتعين تصنيف الفجوات ألغراض التنفيذ العملي وتحديد األولويات وفقًا لآلثار وحدتها. الجهة أو مستوى برنامج الرؤية

نظرة عامة 

المنهجية 
عدرالتقديلتقريروفقاً التحسينخططوتطويرإنشاءفيالتاليةالرئيسةالخطواتاتباعيمكن فيالم 

:السابقةالخطوات

عدةالتقديرتقاريرنتائجتجميع:الدراسةنتائجدمج1. وماالفجواتوتحديدالسابقةالخطواتفيالم 
.الدراسةإليهتوصلت

فئةكلمعالتعامللتسهيلفئةفينتيجةكلتصنيف:مجموعاتإلىالدراسةنتائجتقسيم2.
.مستقلةبطريقة

لويةكأونتيجةكلأولويةتحديديجريالفجوات،أوالنتائجحدةلمدىوفقاً :الدراسةنتائجأولويةتحديد3.
ستخدموالتيومنخفضةومتوسطةقصوى .الخطةفيست 

حددةالنتائجمعللتعاملزمنيإطاروضع:التحسينخططوتطويرإنشاء4. في،لألولوياتوفقاً الم 
.(التخطيطمنالمزيديتطلب)البعيدواألجلالمتوسطواألجل(سريعةإنجازات)القريباألجل

.السائدةقافةالثوتغييرالمرجوةالنتائجلتحقيقبالتنفيذمحددةتكليفاتإنشاء:اإلجراءاتمالكتحديد5.

(  2/1)والقوالب األدوات 

يجري مناقشتها الحقاً 

الُمخرجات المفصلة 

خطة التحسين
ر خطة مفصلة تعتمد على تقاري
التقدير وتسلط الضوء على 
اإلجراءات الالزمة لتحسين 
.المبادرات الحالية أو الجديدة

المعنيون الرئيسيون

الُمقيم•
الجهات•
مجلس برنامج الرؤية•
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خطط إنشاء وتطوير . 2
التحسين

الخاصة بالمبادرات التي جرى تقييمهاالفجوات /النتائجدمج •
أو مجلس برنامج )مع الجهات المعنية الفجوات /النتائجمراجعة •

(.الرؤية
فئات تقسيم الفجوات التي تم تحديدها من خالل نتائج الدراسة إلى•

.وأولويات

إنشاء وتطوير خطط التحسين لسد فجوات المبادرات الحالية أو•
.المبادرات األخرى

.مراجعة خطط التحسين مع الجهات المعنية•
.  تكليف المالك باإلجراءات التي يتعين اتخاذها•
.مراقبة ومتابعة تقدم األعمال والنتائج المتوقعة•

1-2
إنشاء خطط التحسينتحديد الفجوات ومناطق التحسين

2-2
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ما الذي يحصل عندما يطرأ أي تغير على اختصاص جهة ما؟ 

ثم تقييم ر في االستراتيجية، ولذلك ستكون الخطوة األولى تحديد و فهم التغيير الذي طرأ على االختصاص ومنير في االختصاص يعني التغييالتغي
، سيتم توجيه وبناء على التغيير الحاصل في االختصاص. الوضع الحالي لفهم التغيير وكيفية تأثيره على استراتيجية الجهة ولوحة المؤشرات الخاصة بها

والمرور بالمراحل الخاصة به   إطار عمل قياس األداء الجهة التباع 

في عملية التصديق؟ الجهة شراك رئيس إمتى يجب 

شراك إويساعد. القيادةتوجهاتفريق العمل حسبقبل البدء في عملية مصادقة لوحة مؤشرات الجهة للتأكد من سيرالجهة من الضروري اشراك رئيس 
نصح بالتحقق من صحة علي ية ملالقيادة منذ البدء في الع معالجة أي تحدي يواجهه فريق العمل وفهم وجهات نظرهم ومرئياتهم من البداية وال ي 

معلومات كل مرحلة من القيادة خصوصًا اثناء مرحلة تطوير لوحة المؤشرات    

ماذا لو كان هناك مؤشر أداء رئيسي ال يمكن احتسابه حاليًا أو مرتبط بمبادرة لم يتم البدء فيها بعد؟ 

بة، يمكن وبعد تحديد البيانات المطلو. هذا المؤشر وتحديد تاريخ بداية قياسهستكون الخطوة األولى تحديد خطة العمل أو عناصر العمل المطلوبة لبناء
المؤشر حسب الخطة الموضوعة بناء للمركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة أن يراقب عملية



قياس األداء؟ االستراتيجية وكيف يمكن للجهات أن تستخدمها أثناء عمليةما هي الخارطة

وربط محركات وتقوم الخارطة بتحديد األولويات الحرجة. الخارطة االستراتيجية هي نموذج للسبب والنتيجة لتعطي تصور عن تسلسل األهداف االستراتيجية
ا أنه يعني أن تطلبًا إلزاميًا للجهات ولكن من المستحسن العمل بها كمتعتبر الخارطة االستراتيجية موال. العمل وممكنات األداء  بالمخرجات االستراتيجية

االداة كتمثيل مرئي الستراتيجيتها  مثل هذه الجهة ناضجة الستخدام

االستراتيجية ولوحة المؤشرات؟ما هو الفرق بين الخارطة

ت واالرتباط دفالوحة مؤشرات الجهة تتكون من المعلومات التفصيلية والبيانات الخاصة باالهداف المبنية على المخرجات ومؤشرات األداء الرئيسية والمسته
الداخلية و بينما الخارطة االستراتيجية توفر نظرة شمولية عن االستراتيجية تضم األهداف المرتبطة بالمخرجات وأصحاب المصلحة والعمليات2030بالرؤية 

الممكنات 

متى هو الموعد النهائي للجهة لتقديم التغيرات على لوحة مؤشراتها الحالية؟ 

السيناريو . نحجم التغيير وطريقة التعامل معه بطريقة من اثنتيويقيم مستشار الجهة. على نوعية طلب التغييرالتغييراتيعتمد الموعد النهائي لتقديم
ن اجتماع حيإلىاألول هو أن يعد طلب التغيير تغييرا أساسيا في األهداف االستراتيجية أو مؤشرات األداء الرئيسية، ففي هذه الحالة سيتم إبقاء الطلب 

رات األداء السيناريو الثاني هو أن طلب التغيير يشمل تعديالت غير أساسية لألهداف أو مؤش. مراجعة االستراتيجية للحصول على قرار بشأن طلب التغيير
قبل التغيير في .  اعداد تقارير قياس األداءجميع األوقات باستثناء فترات الرئيسية، ففي هذه الحالة سي 

147

4

5

6



148

ما هو العدد األمثل من األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية على لوحة مؤشرات جهة ما؟ إطار العمل  بناًء على 

مؤشرات أداء 3إلى 2أهداف مبنية على المخرجات باإلضافة إلى 7إلى 5يعتبر العدد المثالي في لوحة مؤشرات جهة ما هو من ، العملإطاربناًء على 
غطاة رئيسية لكل هدف، لكن في بعض األحيان سيزيد العدد عن المذكور ألنه يعتمد على اختصاص الجهة وخطتها االستراتيجية حيث يجب أن تكون م

بالكامل في األهداف المبنية على المخرجات     

رة بشكل ربع سنوي وماهي الغاية منها؟   صادما هي التقارير المبنية على البيانات ال

بارة عن هذه التقارير ع. هدف توفير الدعم المطلوب للجهاتبالتقارير المبنية على البيانات تهدف إلى عكس صورة واقعية عن األداء وتقصي التحديات 
ي صورة تعتبر التقارير أداة تعط. وثائق تعرض صورة دقيقة عن أداء الجهة والبيانات الكمية والنوعية باإلضافة إلى توصيات تهدف إلى تحسين األداء

.    مستقبلية عن إمكانية تحقيق األهداف أو الحاجة إلى تغيير خطط العمل أو المستهدفات

7
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األداء؟قياسوإطار عمل المبادرة دورة حياةكيف سيتم تحقيق التكامل بين 

مبادرات الرؤية أثناء تعريف أهداف وغايات الجهاتدورة حياةاألداء إلى عمل قياسإطاريظهر تدفق . بإحكام وكالهما يكمل عمل اآلخرالجزئينيتم دمج 
ادرات عند بدء المبألداء قياس اعملإطارمبادرات الرؤية إلى دورة حياةومن ناحية أخرى، يظهر التدفق من . التي ينبغي اتباعها عن طريق تعريف المبادرات

.  في تحقيق النتائج التي تصب في بيانات أداء الجهات

.  للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم المحتويات الداعمة

على برنامجي الداخلي ومنهجية إدارة المشروع؟المبادرة دليل دورة حياة كيف سيؤثر 

لجهات وهو يقدم مستوى من المرونة تتيح ل. وتطويره لخدمة اإلدارة العليا طوال مراحل المبادرة في النظام اإليكولوجي الحكوميالدليلتم تصميم هذا 
هات الحاكمة أو ومع ذلك، هناك متطلبات رئيسة من قبل بعض الج. تبني منهجياتها الخاصة بإدارة المحافظ والبرامج دون إنفاذ صارم لألنشطة التفصيلية

.الداعمة التي ينبغي االلتزام بها

للمبادرات؟3ftهل ال زلت بحاجة إلى وضع خطط 

خول وسيضمن ذلك متابعة وتتبع التقدم دون الد. المفصلة إلى خطة معلم مبادرة رفيعة المستوى3ftهناك اتجاه لالنتقال من خطة ، لدليلاعند وضع هذا 
.في أنشطة مفصلة في كل مشروع في إطار المبادرة

.وسيتم اإلبالغ عن االتجاهات والمبادئ التوجيهية بالتفصيل عند الوصول إليها
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ما الفرق بين المبادرة والبرنامج؟

برامج أو حتى بناء على حجم المبادرة، يمكن أن تشمل المشاريع وال. تعد المبادرات المستوى األعلى للعناصر التي تصف كيفية تنفيذ االستراتيجيات
ائج يجي يدفع النتتتجه المشاريع والبرامج نحو التنفيذ والتسليم الذي ينبغي أن يعتني بهيئة التنفيذ المعنية، ولكن المبادرة هي عنصر استرات. المحافظ

.ويربط المشاريع والبرامج التفصيلية بأهداف إستراتيجية أعلى في المستوى

كيف ُيمكنني إدارة التغييرات الخاصة بمبادراتي؟

يتم تقديم . اقوعادة ما تتأثر المبادرات في الموازنة، والجداول الزمنية أو النط. ينبغي تحليل التغييرات التي تؤثر على المبادرات من خالل إجراء تحليل لألثر
.طلب التغيير مدعوًما بتحليل التأثير المفصل إلى الهيئة المخولة بمراجعة التغيير والموافقة عليه

.يتم إدارة التغييرات داخل المبادرة التي ال تؤثر على المعالم الرئيسة أو األهداف داخلًيا من قبل الجهة أو مجلس إدارة البرنامج

ما هي آليات اقتراح مبادرة جديدة؟

المبادرات يمكن لمراكز التخطيط واإلبداع جذب جميع المعنيين وصياغة. هناك عدد قليل من اآلليات والمنصات التي تسمح للجهات باقتراح مبادرات جديدة
لحاجة وقد تختلف اآلليات من برنامج الرؤية إلى برنامج آخر بناء على ا. ومن بين األساليب األخرى ورش العمل لتناول تحديات أو أهداف محددة. المطلوبة

.والطلب وتم ترك تحديد اآللية المثلى لمجلس برنامج الرؤية
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