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امللخص التنفيذي

ســيــركــز بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة )2019-2022( عــلــى الــبــنــاء عــلــى مـــا تــحــقــق مـــن مــكــتــســبــات لــلــوطــن 

واملواطنين، في ظل الوصول إلى توازن مالي بين املصروفات واإليرادات مع االستمرار في تحقيق نمو 

اقتصادي إيجابي واستقرار نقدي وتنمية شاملة.

 وقد روعي عند إعداد البرنامج على أن يشمل أهم التوجهات والسياسات واملبادرات املراد تحقيقها 

عــلــى امـــتـــداد األعـــــوام األربـــعـــة املــقــبــلــة بــمــا يــحــافــظ عــلــى األمـــن واالســتــقــرار وتــوفــيــر الــخــدمــات الــازمــة 

للمواطن وبما يحافظ على مكتسباته الحالية، ودون تحميله أي أعباء إضافية مستقبلية، والعمل 

على تحسين ظروفه املعيشية، ليظل هو محور التنمية وغايتها األساسية.

وتـــم إعــــداد بــرنــامــج الــعــمــل بــنــاء عــلــى مــتــطــلــبــات املــرحــلــة الــقــادمــة مــع االســتــنــاد بــشــكــل أســـا�ســـي على 

مخرجات ورش عمل عقدت تحت عنوان )التطلعات املستقبلية( شارك فيها املسؤولون من مختلف 

القطاعات الحكومية، واستعرضوا خالها أبرز التوجهات املستقبلية الهادفة إلى مواصلة املسيرة 

التنموية في ظل التحديات املالية، وبما يتوافق مع رؤية البحرين االقتصادية 2030.

وعند وضع البرنامج، تم االسترشاد بكتاب التكليف الصادر من حضرة صاحب الجالة امللك حمد 

بن عي�سى آل خليفة عاهل الباد املفدى حفظه هللا ورعاه، وخطاب جالته خال تفضله بافتتاح 

دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الخامس، عاوة على متطلبات التنمية املستدامة، وبرنامج 

التوازن املالي.

برنامج  لنجاح   
ً
أساسيا  

ً
عــامــا سيكون  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  بين  املشترك  التعاون  إن 

عمل الحكومة، وأهــم مقومات العمل لتسيير دفــة الوطن لألمام وتــجــاوز التحديات، وَبــدء مرحلة 

فــي كافة  جــديــدة مــن البناء والتنمية وتحقيق املــزيــد مــن املــنــجــزات، بما يعود بالنفع على املواطنين 

مناحي الحياة.
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موجز حول الوضع االقتصادي واملالي

للناتج  النمو  متوسط  بلغ  الــخــاص،  القطاع  وتشجيع  االقــتــصــاديــة  القطاعات  تنويع  سياسات  بفضل 

املــحــلــي اإلجــمــالــي حــوالــي %3.7 بــاألســعــار الــثــابــتــة خـــال الــفــتــرة مــن عـــام 2014 إلـــى عـــام 2017، وسجلت 

 في املتوسط السنوي بنسبة 4.4%.
ً
القطاعات غير النفطية نموا

وبلغ معدل النمو خال عام 2017 نسبة 3.8%، بسبب الحركة اإليجابية في القطاعات غير النفطية التي 

تشكل حوالي 82% من الناتج املحلي اإلجمالي، في حين انخفض النمو في القطاع النفطي بمعدل %0.7.
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وظل معدل التضخم في حدود منخفضة تراوحت بين 1.4% و 2.8% خال األعوام من 2014 إلى 2017، 

كما تمت املحافظة على مستويات آمنة من معدالت البطالة في حدود أقل من 4%، نتيجة االستمرار في 

تنفيذ املبادرات والبرامج للمحافظة على هذه النسبة.

وعلى الرغم من النجاح الذي تم تحقيقه في تنويع االقتصاد عبر تنمية القطاعات االقتصادية املختلفة، 

إال أن هذا لم ينعكس على اإليرادات الحكومية غير النفطية، إذ إن اإليرادات النفطية شكلت ما يقارب 

75% من إجمالي اإليرادات الحكومية في عام 2017. وقد أدى ارتباط اإليرادات الحكومية بأسعار النفط 

في  إلــى عــجــوزات متتالية  النفطية للحكومة،  فــي اإليــــرادات غير  النمو املنخفض  إلــى  العاملية، باإلضافة 

امليزانية العامة، تقدر بحوالي 10.02% كنسبة من الناتج املحلي اإلجمالي في عام 2017، وتراكم الدين 

العام ليصل إلى 87% من الناتج املحلي اإلجمالي مع نهاية النصف األول من العام 2018.

600

100

)400)

)900)

)1,400)

)1,900)
2017  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

)1,336)
)1,635) )1,517)

)455) )410)
)227)

)31)

)460) )446)

547

219

��
ر�

ح
ر ب

نا
دي

ن 
يو

مل

متوسط سعر النفط 
7297628011111210999544555(بالدوالر األمر��ي)

ارتفاع ال��ز  �� امل��انية



4

برنامج عمل الحكومة )2022-2019(

إن مــعــالــجــة هــــذا الـــوضـــع ومـــواجـــهـــة هــــذه الـــتـــحـــديـــات، والـــحـــفـــاظ عــلــى االســـتـــقـــرار الـــنـــقـــدي، ومــواكــبــة 

بــذل جــهــود حثيثة لتعزيز قــوة االقــتــصــاد الوطني  الــتــطــورات االقــتــصــاديــة املحلية والــعــاملــيــة، تتطلب 

املستدامة،  التنمية  املواطنين، ويحقق تطلعات  الحفاظ على مكتسبات  بما يضمن  وتنويع قطاعاته 

وتحسين جودة الخدمات املقدمة، في ظل تعزيز الوضع املالي واستدامته وتنويع اإليرادات واستعادة 

توزان املوازنة العامة.

ليركز   )2022-2019( املقبلة  األربـــع  للسنوات  الحكومة  عمل  برنامج  وضــع  تــم  املنطلق  هــذا  ومــن 

على تحقيق تنمية شاملة، بما يترجم توجهات جالة امللك املفدى والتي جاءت في كتاب التكليف 

التشريعي  الفصل  افتتاح  في  وكذلك  الدستورية،  لليمين  الحكومة  أداء  عند  جالته  خطاب  وفي 

الخامس، مع مراعاة متطلبات املرحلة القادمة.
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التوجهات العامة

العدالة والتنافسية  في عملها على ثوابت أساسية قائمة على مبادئ  البحرين تركز  إن حكومة مملكة 

واالستدامة، وتحقيق التوازن املالي بين اإليــرادات واملصروفات الحكومية بحلول عام 2022، والتنمية 

املستدامة.

وسيكون التوجه األسا�سي في املرحلة القادمة هو الوصول للتوازن املالي مع املحافظة على نمو اقتصادي 

إيجابي واستقرار نقدي من خال برنامج محدد يؤدي لتصويب وضع املوازنة العامة والدين العام، مع 

ضمان جودة واستدامة الخدمات االجتماعية والصحية والتعليمية واإلسكانية، وما حققته البحرين 

من نسب عالية في عــدد من املــؤشــرات كتعزيز اإلنفاق الحكومي على هــذه الخدمات، مع االستمرار في 

متابعة إدماج احتياجات املرأة البحرينية في جميع برامج التنمية الشاملة، واستدامة الجهود الوطنية 

لتقدم املرأة التي ترتقي باالستقرار األسري وترفع من مساهمتها في االقتصاد الوطني من خال تضمين 

الثقافة ورعاية الشباب  النهوض بقطاعات  إلى جانب  البحرينية،  املــرأة  لنهوض  برامج الخطة الوطنية 

والرياضة. 

ويأتي على رأس األولويات خال الفترة املقبلة تعزيز منظومة الدفاع وتوفير مجتمع يسوده األمن واالستقرار 

اللذان يمثان األساس لعملية التنمية، وتحقيق العدل الذي يدعم تطور املسيرة الديمقراطية وحقوق 

اإلنسان، وتكريس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل ما يخدم أهداف التنمية، وتعزيز 

العاقات الخارجية.

اإليجابي،  االقتصادي  والنمو  املستدامة  التنمية  يدعم  بما  التحتية  البنية  تطوير  على  العمل  وسيتم 

وتعزيز الشراكة مع القطاع الــخــاص، واالســتــمــرار في تطوير شبكات الطرق والــصــرف الصحي، وتعزيز 

جاهزية البنية التحتية للطاقة واملياه والطاقة النظيفة، ورفع كفاءة واستدامة الخدمات املقدمة.
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وفـــي مــجــال الــبــيــئــة واســتــخــدام املـــــوارد، ســـوف يــتــم الــعــمــل عــلــى تنظيم الــحــمــايــة واالســتــدامــة البيئية، 

وتــحــســيــن كــفــاءة اســتــخــدام وتــرشــيــد اســتــهــاك املــــوارد والــطــاقــة، وتــشــجــيــع إنــتــاج واســتــخــدام الــطــاقــة 

املتجددة واالستثمار فيها.

أمـــا عــن األداء الــحــكــومــي، ســيــتــم الــعــمــل عــلــى رفـــع كــفــاءة وفــاعــلــيــة الــقــطــاع الــحــكــومــي، ورفـــع إنــتــاجــيــة 

وتحسين  والشفافية،  واملساءلة  الرقابة  وتعزيز  واالبتكار،  واملعرفة  اإلبــداع  وتشجيع  العام  املوظف 

التخطيط االستراتيجي ومتابعة األداء في كافة املؤسسات العامة.

ودون  الحالية،  املواطن  مكتسبات  على  الحفاظ  مع  التوجهات،  هذه  تنفيذ  على  الحكومة  تعمل 

تحميله أي أعباء إضافية مستقبلية.



7

برنامج عمل الحكومة )2022-2019(

تطمح الحكومة من خال برنامج عملها إلى تحقيق األهداف العامة التالية

املحافظة على مجتمع يسوده األمن واالستقرار

االستثمار في املواطن من خال تعزيز وتطوير واستدامة الخدمات الحكومية في التعليم 

والصحة والخدمات األخرى

 أكبر  كمحرك رئي�سي في عملية التنمية لخلق فرص نوعية 
ً
دفع القطاع الخاص ليتبوأ دورا

للمواطنين وللعمل واالستثمار

ترسيخ قواعد االستخدام األمثل للموارد وضمان استدامتها لألجيال القادمة

استمرار تمويل املشاريع التنموية والبنى التحتية املحفزة للنمو ولخدمة املواطنين

إعادة رسم دور القطاع العام من املحرك الرئي�سي إلى املنظم والشريك و تطوير  وتسهيل 

اإلجراءات الحكومية

دعم اإلبداع والتفوق ودور املرأة والشباب والرياضة في جميع البرامج واملبادرات الحكومية

واملــبــادرات  التشريعات  تفعيل  خــال  مــن  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  التنمية  اســتــدامــة   

الداعمة الستقرار األسرة وتحقيق التوازن بين الجنسين

تعزيز التنمية الشاملة في إطار تحقيق توازن مالي يواكب ويحافظ على  النمو االقتصادي 

اإليجابي
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ستسعى الحكومة إلى تحقيق هذه األهداف من خال األولويات التالية:

: تعزيز الثوابت 
ً
أوال

األساسية للدولة واملجتمع

: االستدامة املالية 
ً
ثانيا

والتنمية االقتصادية

: تأمين البيئة الداعمة 
ً
ثالثا

للتنمية املستدامة

+



9

برنامج عمل الحكومة )2022-2019(

: تعزيز الثوابت األساسية للدولة واملجتمع
ً
أوال

ــى تــوفــيــر مــجــتــمــع يـــســـوده األمــــن واالســـتـــقـــرار، وتــحــقــيــق الـــعـــدل الــــذي يــدعــم تــطــور  يــهــدف هـــذا الــتــوجــه إلـ

املسيرة الديمقراطية وفق مبادئ ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، مع االستمرار في جهود 

التنمية الشاملة واستيعاب املجاالت التشريعية املستحدثة، وتعزيز العاقات مع مختلف دول العالم، 

واملنظمات الدولية واإلقليمية.

ويتطلب تحقيق ذلك تنفيذ السياسات واملبادرات التالية:

1. حفظ األمن واالستقرار

االستمرار في تعزيز القدرات األمنية والدفاعية وتطبيق القوانين وتأصيل مبدأ سيادة القانون.	 

تعزيز قدرة األجهزة املعنية ملواجهة الكوارث وحاالت الطوارئ.	 

2. تعزيز العاقات الخارجية

تعزيز سبل التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الشقيقة والصديقة. 	 

تعزيز دور اململكة في املنظمات اإلقليمية والدولية والتعاون معها.	 
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4. تطوير املنظومة التشريعية

 	 
ً
يــتــعــارض مــع الشريعة اإلســامــيــة ووفــقــا  بما ال 

ً
 ودولــيــا

ً
مــواكــبــة التشريع اللــتــزامــات اململكة إقليميا

للدستور.

مراجعة وتحديث التشريعات في جميع القطاعات بما يتناسب مع املتغيرات املرحلية وبما يحافظ 	 

على مكتسبات الوطن واملواطن.

3. تعزيز النظام الديمقراطي وحقوق اإلنسان

االرتقاء بآليات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. 	 

تعزيز التنظيم التشريعي ملبادئ حقوق اإلنسان املعترف بها في ضوء أحكام ميثاق العمل الوطني 	 

ودستور مملكة البحرين وااللتزامات الدولية للمملكة.

تــعــزيــز الــعــمــل الــســيــا�ســي والــحــقــوقــي فــي ظــل الــثــوابــت األســاســيــة لــلــدولــة وفـــق مــيــثــاق الــعــمــل الوطني 	 

ودستور مملكة البحرين.

تطوير قطاع اإلعام واالتصال.	 

تعزيز القطاع العدلي وتحسين إجراءات التقا�سي.	 
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: االستدامة املالية والتنمية االقتصادية 
ً
ثانيا

يــهــدف هــذا الــتــوجــه إلــى تقليص العجز فــي املــيــزانــيــة الــعــامــة واســتــقــرار الــديــن الــعــام، والــوصــول للتوازن 

املالي بين املصروفات واإليــرادات مع نهاية عام 2022، مع االستمرار في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي، 

واستقطاب االستثمارات بما يساهم في خلق املزيد من فرص العمل الواعدة للمواطنين، من خال تنمية 

القطاعات غير النفطية وتنظيم وتنمية قطاع النفط والغاز والصناعات املرتبطة بهما في ظل اكتشاف 

أكبر حقل للنفط والغاز بمملكة البحرين.

بشكل  تهدف  التي  القوانين  مــشــروعــات  مــن  بعدد  التشريعية  للسلطة  الــتــقــّدم  الحكومة على  وستعمل 

بما يضمن قدرتها على  والقادمة  الحالية  تجاه األجيال  التقاعدية  الصناديق  لتعزيز استدامة  أسا�سي 

اإليفاء بالحقوق واملزايا التقاعدية املكتسبة.

ويتطلب تحقيق ذلك تنفيذ السياسات واملبادرات التالية:

1. تنفيذ برنامج التوازن املالي

تحقيق التوازن املالي بين املصروفات واإليرادات الحكومية من خال تنفيذ مبادرات برنامج التوازن 	 

املالي  مع إقرار برامج تعويض موازية للمواطن إذا ترتب على تنفيذ هذه املبادرات املساس بمكتسباته 

أو تحميله أية أعباء إضافية.
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3. دعم سوق العمل وتعزيز دور املؤسسات الناشئة والصغيرة واملتوسطة الداعمة للنمو االقتصادي

االستمرار في توفير فرص عمل للمواطنين وتهيئة الشباب ملتطلبات سوق العمل.	 

االستمرار في توفير البرامج الداعمة لضمان نمو بيئة األعمال.	 

4. الحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية

تعزيز استدامة الصناديق التقاعدية بما يضمن الوفاء بالتزاماتها تجاه األجيال الحالية والقادمة.	 

تقديم الحكومة مشروعات القوانين الكفيلة بتقليل العجز االكتواري، بما يضمن قدرة الصناديق 	 

التقاعدية على اإليفاء بالحقوق واملزايا التقاعدية املكتسبة.

2. تحقيق نمو اقتصادي مستدام

تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أسا�سي للنمو.	 

)النفط، الصناعات 	  تنويع االقتصاد املحلي من خال دعم القطاعات االقتصادية ذات األولوية 

التحويلية، الخدمات املالية، الخدمات اللوجستية، السياحة، االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات(.

تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية الازمة للقطاعات الداعمة للنمو االقتصادي.	 

تعزيز وتطوير البيئة االستثمارية لتشجيع االستثمار واالبتكار وريادة األعمال.	 

استقطاب االستثمارات الخارجية والخبرات الداعمة القتصاد مستدام.	 

تطوير صناعة املعارض الدولية وجعل مملكة البحرين وجهة إقليمية ودولية للمعارض واالجتماعات.	 

تعزيز البرامج الثقافية بما يسهم في تعزيز قطاع السياحة الثقافية.	 

املواصلة في تحسين ربط البحرين باألسواق اإلقليمية والدولية.	 

تفعيل السياسات املتعلقة بالقطاع العقاري وتعزيز التشريعات التنظيمية للقطاع.	 

تعزيز األمن الغذائي وتشجيع االستثمار في هذا القطاع.	 

 من روافد 	 
ً
تعزيز قطاع السياحة في املجاالت الرياضية والصحية والتعليمية وغيرها لتكون رافــدا

االقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص لاستثمار فيها.
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: تأمين البيئة الداعمة للتنمية املستدامة
ً
ثالثا

يهدف هــذا التوجه إلــى االرتــقــاء بالخدمات املقدمة والداعمة للتنمية الشاملة، وإعــداد رأسمال بشري 

يساهم في النجاح االقتصادي على املستويين الشخ�سي والوطني، وتعزيز الخدمات في مجاالت التعليم 

والــصــحــة وســــوق الــعــمــل وبــيــئــة الــتــمــكــيــن، مــع رفـــع كــفــاءة وفــاعــلــيــة الــجــهــاز الــحــكــومــي وتــحــســيــن مستوى 

الخدمات املقدمة.

ويتطلب تحقيق هذه األهداف تنفيذ السياسات واملبادرات التالية:

وضع واعتماد سياسة وطنية تضمن االستخدام األمثل لألرا�سي من خال وضع تدابير للمحافظة 	 

عليها كثروة وطنية.

تــطــويــر الــســيــاســات والــتــكــامــل فــي األنــظــمــة واإلجـــــــراءات الــتــي تــســهــل تنفيذ مــشــاريــع الــبــنــيــة التحتية 	 

واالستثمار فيها.

االستمرار في تطوير شبكات الطرق والصرف الصحي.	 

تعزيز جاهزية البنية التحتية للطاقة واملياه ورفع كفاءة واستدامة الخدمات املقدمة.	 

إعادة هيكلة النظام في القطاع الصحي، بما يعزز بحرنة الوظائف.	 

تنفيذ برنامج الضمان الصحي.	 

تشجيع القطاع الخاص لاستثمار في القطاع الصحي.	 

تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات الصحية.	 

تعزيز النظام الرقابي على القطاع الصحي لرفع الجودة والسامة.	 

تفعيل البرامج الصحية لتعزيز الصحة ومكافحة األمراض.	 

تعزيز خدمات الصحة العامة لرفع املستوى الصحي العام.	 

1. تطوير البنية التحتية وسياساتها بما يدعم التنمية املستدامة 

2. ضمان جودة واستدامة الخدمات الصحية
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3. ضمان جودة الخدمات التعليمية 

االستمرار في تطوير املناهج التعليمية ملواكبة أفضل املمارسات.	 

االستمرار في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومخرجاته لخدمة القطاعات األخرى.	 

تحسين جودة التعليم والتدريب الفني واملنهي مع ضمان مواءمتها مع متطلبات سوق العمل.	 

االرتقاء بجودة عمل الكادر التعليمي وإدارة املدارس.	 

االستفادة من التجارب الدولية وأفضل املمارسات لتطوير املؤسسات التعليمية.	 

تشجيع القطاع الخاص لاستثمار في القطاع التعليمي.	 

4. توفير خدمات إسكانية مائمة ومستدامة

تطوير السياسات اإلسكانية لضمان استدامة الخدمات اإلسكانية.	 

25,000 وحــدة سكنية جديدة خــال األربــع سنوات القادمة وفق 	  العمل على توفير ما ال يقل عن 

جدول زمني لكل عام.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في برنامج مزايا لتوفير الخدمات اإلسكانية وبما يسهم 	 

في زيادة وتنوع الحلول اإلسكانية للمواطنين.

تقديم حلول إسكانية مبتكرة ومتنوعة للمواطنين.	 

وضع نظام تقييم وطني شامل لقياس جودة الخدمة الصحية للمر�سى في املستشفيات الحكومية 	 

والخاصة.

إقامة املستشفيات واملراكز الصحية الحكومية في املحافظات التي تحتاج إلى ذلك. 	 
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5. ضمان جودة الخدمات االجتماعية والتمكين املجتمعي

تحديث األنظمة والتشريعات املتعلقة بالخدمات االجتماعية.	 

تعزيز تلبية احتياجات الطفل واألسرة في الخدمات املقدمة.	 

ضمان تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص في كافة الخطط والبرامج والخدمات وبما يتسق 	 

مع أهداف الخطة الوطنية لنهوض املرأة البحرينية.

لتطوير 	  الوطني  البرنامج  تنفيذ  خــال  من  والرياضة  الشباب  ورعــايــة  وتمكين  دعــم  في  االستمرار 

قطاع الشباب والرياضة )استجابة(.

ضمان استدامة حصول املسنين على الخدمات االجتماعية والرعاية الازمة وتوفير الحماية لهم.	 

تــطــويــر الــبــرامــج الــخــدمــاتــيــة والــتــأهــيــلــيــة والــرعــائــيــة لــألشــخــاص ذوي اإلعــاقــة وتــعــزيــز إشــراكــهــم في 	 

القطاعات. مختلف 

تطوير برامج التمكين االقتصادي واالجتماعي لألفراد واألسر ذوي الدخل املحدود، مع زيادة الدعم 	 

املقدم لهم.

تمكين مؤسسات املجتمع املدني لتعزيز دورها التنموي.	 

6. تنظيم الحماية واالستدامة البيئية

مواكبة التشريعات والقوانين واالتفاقيات الدولية ألفضل املمارسات البيئية.	 

تطوير استراتيجيات وطنية لحماية األوساط البيئية وتعزيز الوعي البيئي وتفعيلها.	 

تعزيز إدارة املناطق املحمية، وحماية واستدامة تنوع الحياة الفطرية.	 

إدارة املخلفات واملواد الخطرة للتقليل من آثارها.	 

تفعيل الرقابة لحماية املناطق البحرية.	 
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7. تعزيز كفاءة استخدام املوارد والطاقة

تحسين كفاءة ترشيد استهاك املوارد والطاقة.	 

تشجيع إنتاج واستخدام الطاقة املتجددة واالستثمار فيها.	 

دعم تطبيقات املباني الخضراء ورفع معايير كفاءتها.	 

االستمرار في املحافظة على الثروة البحرية وتنميتها لضمان استدامتها.	 

وضع استراتيجية لاستخدام األمثل للمياه والحفاظ على املوارد املائية.	 

8. الشراكة مع القطاع الخاص

االستعانة بالقطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات الحكومية مع املحافظة على بحرنة الوظائف 	 

وجودة الخدمات املقدمة.

تطوير التشريعات واألطر القانونية ذات العاقة.	 

9. رفع كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي

تطوير الخدمات ومراكز تقديم الخدمة لتحقيق رضا وثقة املتعاملين.	 

مراجعة وتحديث هندسة العمليات والخدمات الحكومية وتكاملها بين الجهات الحكومية.	 

تعزيز ثقافة التميز وتطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز مبادئ التنافسية لتحقيق اإلنجازات.	 
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11. تعزيز الرقابة واملساءلة والشفافية

تفعيل أدوات الرقابة الداخلية في األجهزة الحكومية.	 

تعزيز اآلليات ملتابعة تقارير ديوان الرقابة املالية واإلدارية.	 

تطوير دور مجلس املناقصات واملزايدات.	 

تطوير اإلجراءات واللوائح الداخلية للجهات الحكومية بما يعزز املساءلة والشفافية.	 

تطوير إجراءات وعمليات الشراء واملدفوعات الحكومية.	 

تحسين ممارسات متطلبات الحوكمة.	 

تطوير وتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية والجهات الرقابية.	 

10. رفع إنتاجية املوظف الحكومي وتعزيز اإلبداع واملعرفة واالبتكار

تطوير سياسات املوارد البشرية في القطاع الحكومي.	 

تمكين قدرات وكفاءات موظفي القطاع الحكومي من خال التدريب والتطوير املستمر.	 

تعزيز الرضا الوظيفي واالنتماء املؤس�سي.	 

خلق بيئة حاضنة للبحوث واإلبداع.	 
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12. تحسين التخطيط االستراتيجي ومتابعة األداء الحكومي

تــعــزيــز مــفــهــوم التخطيط االســتــراتــيــجــي املــبــنــي عــلــى تــوافــر املــعــلــومــات واإلحــصــائــيــات الــدقــيــقــة ونشر 	 

ثقافته.

تنفيذ برنامج عمل الحكومة باستخدام مؤشرات أداء قابلة للقياس.	 

نــظــام واضـــح وشــامــل لقياس رضــا املنتفعين بتلك 	  الــخــدمــات الحكومية مــن خــال  تقييم مستوى 

الخدمات.

13. تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات الحكومية

14. االستمرار في تنفيذ املشاريع التنموية

وهللا ولي التوفيق،،،

تشجيع االنتقال إلى خدمات الحوسبة السحابية.	 

تعزيز األمن السيبراني.	 

تعزيز التحول إلى الخدمات اإللكترونية.	 

توفير املعلومات املكانية وحوكمتها.	 

االستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية األساسية.	 

االستمرار في تنفيذ املشاريع الخدمية للمواطنين في مجاالت الصحة والتعليم واإلسكان.	 

االستمرار في إنشاء وتطوير املرافق العامة.	 

تطوير البنية التحتية للنقل الجوي والبري والبحري.	 






