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ملخ�ص تنفيذي

أدى االنتشــار الســريع لفيــروس كورونــا
المســتجد( )Covid-19حــول العالــم إلــى
اتخــاذ جميــع الــدول ومنهــا المملكــة العربيــة
الســعودية إجــراءات احترازيــة صارمــة،
أبرزهــا فــرض حظــر التجــول شــبه الكامــل،
ممــا أوجــد تداعيــات ســلبية علــى اســتمرار
تقديــم الخدمــات للمواطنيــن نتيجــة التــزام
الموظفيــن بأوامــر حظــر التجــول والبقــاء
فــي منازلهــم.
وقــد مكنــت جاهزيــة المؤسســة العامــة
للتقاعــد مــن أن تســتمر بتقديــم خدماتهــا
إلكترونيــًا فــور إعــان تعليــق حضــور
الموظفيــن إلــى مقــرات عملهــم ،وتمكنــت مــن
أن تعتمــد أســلوب العمــل عــن بعد بنســبة ،%100
وأن يشــترك جميــع موظفيهــا ( 700 +موظــف
وموظفــة) فــي هــذا األســلوب الجديــد مــن
العمــل ،وذلــك بإتخاذهــا مجموعــة متكاملــة
مــن اإلجــراءات والتدابيــر الفاعلــة ،والتــي
اســتمدتها المؤسســة مــن رؤيــة المملكــة 2030
والخطــة االســتراتيجية للتقاعــد .2022
ومــا كانــت المؤسســة لتحقــق هــذا اإلنجــاز
إال بامتالكهــا بنيــة تحتيــة رقميــة متطــورة،

وخطــة مســبقة الســتمرارية العمــل أثنــاء
األزمــات والكــوارث الطبيعيــة ،وكوادر بشــرية
مؤهلــة للتعامــل مــع التقنيــات الرقميــة .كل
ذلــك حقــق نجاحـًا تمثــل فــي ســرعة تطبيــق
آليــات العمــل عــن بعــد واســتمرار تقديــم
جمــع الخدمــات لعمالئهــا.
وتشــير األرقــام الصــادرة عــن مركــز تحليــل
البيانــات بالمؤسســة إلــى جــدارة األداء فــي
تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة والعمــل عن بعد
فــي ظــل هــذه الجائحــة كورونــا المســتجد،
حيــث تعكــس تلــك األرقــام ثقــة عمــاء
المؤسســة بالخدمــات اإللكترونيــة والرقميــة
المقدمــة لهــم عبــر أكثــر مــن طريقــة
ومنصــة رقميــة.

استباق الحاجة في وقت االستطاعة
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مقدمة
 2-2جائحة كورونا وتداعياتها
 2-1تعريف امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
تتولــى المؤسســة العامــة للتقاعــد منذ إنشــائها
عــام 1378هـــ1958/م تنفيــذ أنظمــة التقاعــد
فــي المملكــة ،وتتمتــع بالشــخصية االعتباريــة
العامــة واالســتقالل اإلداري والمالــي ،وترتبــط
إداريـًا بمعالــي وزيــر الماليــة ،وتقــوم بــإدارة
مواردهــا الماليــة وتنميــة عوائدها وفــق أفضل
الممارســات االســتثمارية اآلمنــة ،بمــا يحقــق
التــوازن المالــي بيــن المــوارد وااللتزامــات،
كمــا تعمــل المؤسســة علــى دعــم األنشــطة
الخاصــة بالمتقاعديــن.
وتعــد المؤسســة العامــة للتقاعــد المظلــة
ّ
الرســمية لموظفــي الدولــة المتقاعديــن
(المدنييــن والعســكريين) ،حيــث تعمــل علــى
إدارة الشــؤون التقاعديــة ألكثــر مــن 3,4
مليــون عميــل مــن مشــتركين ومتقاعديــن
ومســتفيدين ،مــن خــال تقديــم منظومــة
خدمــات متعــددة من أبرزهــا :تنظيم المعاشــات
الشــهرية وإيداعهــا فــي حســابات المتقاعديــن،
تنظيــم المســتحقات الشــهرية وإيداعهــا فــي
حســابات المســتفيدين مــن أســرة المتقاعــد
المتوفــى ،وتنفيــذ نظــام تبــادل المنافــع
ونظامــي مــد الحمايــة ،إضافــة إلــى تقديــم
أكثــر مــن ( )15خدمــة أخــرى فــي مجــاالت
مختلفــة.
«المؤسسة» هي المظلة الرسمية ألكثر من
مليون متقاعد ومستفيد في المملكة

منــذ مطلــع العــام الجــاري 2020م اجتــاح العالم
ـي شــرس ،عــرف باســم كورونــا
وبــا ٌء فيروسـ ٌّ
المســتجد ( ،)Covid-19الــذي انتشــر بشــكل
واســع حــول العالــم ،فأصــاب المالييــن وتوفــي
بســببه مئــات اآلالف ،ونظــراً لعــدم وجــود
عــاج أو لقــاح لهــذا الفيــروس حتــى اآلن ،فقد
قامــت جميــع دول العالــم باتخــاذ إجــراءات
احترازيــة وتدابيــر وقائيــة صارمــة ،وعلــى
رأســها فــرض حظــر التجــول ،وفــرض التباعد
االجتماعــي؛ فعلّقــت المــدارس والجامعــات،
وأغلقــت األســواق والمحــات التجاريــة أبوابها،
وتوقفــت المصانــع والشــركات والمؤسســات
الحكوميــة والخاصــة عــن العمــل ،وتعطلــت
عجلــة اإلنتــاجُ ،
ــب مــن النــاس التــزام
وط ِل َ
بيوتهــم .كل ذلــك ألقــى بتداعياتــه الثقيلــة
والمختلفــة علــى كاهــل الحكومــات والشــعوب
مع ـاً.
وبفضــل مــن اهلل ،ثــم بحكمــة القيادة الرشــيدة،
كانــت المملكــة من الدول الســباقة فــي تطبيق
منظومــة مــن اإلجــراءات االحترازيــة والتدابير
الوقائيــة ،للتخفيــف مــن آثــار وتداعيــات هــذه
الجائحــة علــى المواطنيــن والمقيميــن ،وعلــى
االقتصــاد واســتمرار وتقديــم الخدمات.
وقــد تعاملــت المؤسســة العامــة للتقاعــد
بشــكل ســريع مــع تداعيــات هــذه الجائحــة
عبــر سلســلة مــن التدابيــر واإلجــراءات ،التــي
ســاعدت علــى اســتمرار عمــل المؤسســة عــن
بعــد فــي ظــل الجائحــة بنســبة  %100منــذ
الســاعات األولــى لقــرار تعليــق حضــور
الموظفيــن إلــى أماكــن عملهــم.
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منطلق الإجراءات
ومرجعيتها
قامــت جميــع إجــراءات وتدابيــر المؤسســة العامــة للتقاعــد فــي التعامــل مــع تداعيــات
جائحــة كورونــا المســتجد ( )Covid-19علــى مرتكــزات أساســية مســبقة اإلعــداد والتجهيز،
ومــن أبرزهــا:

 3-1ر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية 2030
تمثــل «رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية
 »2030خارطــة طريــق للنهــوض االقتصــادي
والتنمــوي باختــاف مجاالتــه ،حيــث رســمت
الرؤيــة التوجهــات والسياســات العامــة ،وتبنــت
منظومــة مــن األهــداف وااللتزامــات الخاصــة
بهــا ،بهــدف أن تحتــل المملكــة مكانتهــا
المســتحقة بيــن دول العالــم بوصفهــا أنموذجـًا
متطــوراً ورائــداً علــى المســتويات كافــة.
ولإلســهام فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة
ُ ،2030أطلــق «برنامــج التحــول الوطنــي »2020
والــذي يهــدف الــى تطويــر العمــل الحكومــي،
وتأســيس البنيــة التحتيــة الالزمــة علــى
اتســاع مجاالتهــا لتحقيــق الرؤيــة واســتيعاب
طموحاتهــا ومتطلباتهــا .موجهــًا األجهــزة
الحكوميــة لحصــر تحدياتهــا وتطويــر أدواتهــا
وممارســاتها ،ووضــع الخطــط االســتراتيجية
وترجمتهــا إلــى برامــج ومبــادرات ،لتســهم
جميعهــا فــي تحقيــق أهــداف الرؤيــة
وتطلعاتهــا.
وفــور إعــان «رؤيــة المملكــة العربيــة
الســعودية  »2030قامــت المؤسســة العامــة
للتقاعــد بحصــر العوائــق والتحديــات،

واســتعرضت أفضــل الممارســات العالميــة فــي
مجــال عملهــا مــن تطويــر األداء المؤسســاتي
والخدمــات الرقميــة والبنيــة التحتيــة
والكــوادر البشــرية ،وفــي منتصــف عــام 2017م
أطلقــت المؤسســة خطتهــا االســتراتيجية
 ،2022والتــي تبنــت فيهــا عــدداً مــن األهــداف
والمبــادرات والبرامــج االســتراتيجية التــي
الص ُعــد
حققــت للمؤسســة نقلــة
نوعيــة علــى ُ
ّ
كافــة ،وأســهمت بشــكل فاعــل فــي مواجهــة
تداعيــات جائحــة كورونــا المســتجد بالســرعة
والكفــاءة المطلوبتيــن.

مواكبة رؤية المملكة  2030وااللتزام
بتحقيق أهدافها وتطلعاتها هي المرتكز الذي
بنيت عليه استراتيجية المؤسسة ٢٠٢٢
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 3-2اخلطة اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد 2022
تتواءم اخلطة اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد 2022مع تطلعات
و�أهداف ر�ؤية اململكة  ،2030وتتوافق مع برنامج التحول الوطني  2020بر�ؤيـة
ت�سعى �إلى حتقـيق الريـادة واملوثوقـية يف جمال احلماية االجتماعية ،ور�سالة
تعزز من رخاء وطم�أنة امل�شرتكني واملتقاعدين.
ترتكــز الخطــة االســتراتيجية للمؤسســة 2022
علــى ( )6أهــداف اســتراتيجية رئيســة ،يتفــرع
منهــا ( )45هدفــًا تفصيليــاً ،تجســدت بأكثــر
مــن ( )30مبــادرة وقرابــة ( )80برنامجــًا /
ـكلت االســتراتيجية
مشــروعًا تطويريـاً .وقد شـ ّ
بمبادراتهــا وبرامجهــا المتعــددة ومــا حققتــه

مــن بنيــة رقميــة متطــورة ،مرجعـًا ومنطلقـًا
رئيســيًا لإلجــراءات المتخــذة والممارســات
المطبقــة التــي واجهــت بهــا المؤسســة تداعيات
جائحــة كورونــا المســتجد ،والتــي ســاعدت
علــى التغلــب عليهــا بشــكل شــبه كامــل ،ومــن
أبــرز تلــك المرجعيــات:

 ٣-٢-١بنية رقمية متطورة
ـور والمواكب
لتحقيــق التحول الرقمــي المتطـ ّ
ألحــدث التقنيــات الرقميــة العالميــة فــي
مجالهــا ،امتلكــت المؤسســة العامــة للتقاعــد
خطــة اســتراتيجية واعــدة ضمــت ( )5أهــداف
مكنــت
اســتراتيجية و ( )9مبــادرات تطويريــةّ ،
المؤسســة وبكوادرهــا الوطنيــة مــن تشــييد
بنيــة تحتيــة رقميــة متكاملــة ومتطــورة
جــداً ،أســهمت فــي تحقيــق أهــداف المؤسســة

االســتراتيجية ،وتقديــم جميــع خدماتهــا
إلكترونيـًا بنســبة  %100عبــر أكثــر مــن منصة
رقميــة واجتماعيــة ،ووفــرت فــي الوقــت
نفســه المــوارد اللوجســتية واألنظمــة التقنيــة
المناســبة لمواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا
المســتجد فــي التطبيــق الكامــل والتــام آلليــات
وإجــراءات العمــل عــن بعــد .

«ت�ضمنت �أهداف امل�ستوى الثاين لر�ؤية اململكة  2030تطوير اخلدمات الرقمية
ورفع ت�صنيف م�ؤ�شر احلكومة الرقمية من امل�ستوى احلايل لت�صبح اململكة
العربية ال�سعودية من الدول اخلم�س الأوائل على م�ستوى العامل»
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 ٣-٢-٢خطة ا�ستمرارية العمل
تعــد المؤسســة العامــة للتقاعــد مــن أوائــل
ّ
الجهــات الرســمية التــي قامــت بتطبيــق مفهــوم
«إدارة اســتمرارية األعمــال» فقــد حصلــت على
شــهادة اســتمرارية العمــل فــي  2017 / 01 / 23م،
وذلــك ضمــن خطتهــا االســتراتيجية ،لضمــان
اســتمرار أعمالهــا وتقديــم خدماتهــا لعمالئهــا
فــي أوقــات األزمــات المفاجئــة والكــوارث
المختلفــة ،وذلــك بالتخطيــط المســبق،
وتحضيــر التجهيــزات الالزمــة ،وإعــداد
الكــوادر البشــرية المدربــة لمواجهــة تلــك
الظــروف الطارئــة بــكل مرونــة ومقــدرة.
وقــد قامــت المؤسســة ضمــن خطتهــا
الســتمرارية العمــل بدراســة وحصــر أبــرز
التهديــدات المحتملــة ،والتــي شــملت أكثــر
مــن ( )40ســببًا لـــ ( )8مخاطــر رئيســية
متنوعــة ،وكان مــن األســباب المدروســة
«انتشــار األوبئــة» .ووضعــت المؤسســة
فــي ســبيل التعامــل مــع المخاطــر عــدداً مــن
الخطــط االســتباقية لمواجهــة كل تهديــد على
المختصــة
حــدة ،وقامــت بتدريــب كوادرهــا
ّ
بالتعامــل المباشــر مــع األزمــات الطارئــة،
وعــززت الوعــي حــول التعامــل مــع المخاطــر
الطارئــة بيــن باقــي موظفيهــا ،ونفــذت عــدة

اختبــارات مفاجئــة لقيــاس مــدى مرونتهــا،
وقدراتهــا التقنيــة والبشــرية علــى التعامــل
مــع الحــاالت الطارئــة المختلفــة ،وبفضــل
مــن اهلل تكللــت جميعهــا بالنجــاح ،وأكــدت
قدرتهــا علــى العمــل بكامــل طاقتهــا وتقديــم
جميــع خدماتهــا لعمالئهــا كمــا فــي األحــوال
العاديــة تمامــاً.
كل ذلــك الجهــد والتخطيــط والتنبــؤ
والتدريــب واالختبــارات والتجهيــزات
كلــه،
المتطــورة قــد تكلــل بالنجــاح وآتــى ُأ ُ
وقطفــت المؤسســة ثمــاره فــي منتصــف
شــهر مــارس  ،2020حينمــا تــم إعــان تعليــق
حضــور الموظفيــن إلــى أماكــن عملهــم،
والــذي صــادف أيضــًا وقــت الــذروة لتقاعــد
موظفــي الدولــة (مدنييــن /عســكريين) ،حيــث
اســتطاعت المؤسســة االنتقــال مــن العمــل فــي
مقرهــا الرئيســي وفروعهــا حــول المملكــة
إلــى العمــل عــن بعــد بــكل ســرعة ويســر
ومرونــة ،وذلــك نتيجــة تطبيقهــا بكفــاءة
الختبــارات خطــة اســتمرارية العمــل خــال
الفتــرة الماضيــة.

ح�صلت امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد على �شهادة االعتماد الدويل لنظام �إدارة
ا�ستمرارية الأعمال ()ISO22301
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 3-٢-٣كوادر ب�شرية م�ؤهلة
أكــدت الخطــة االســتراتيجية للمؤسســة  2022علــى أهميــة تطويــر رأس المــال البشــري عبــر
تأهيــل الموظفيــن وتطويــر مهاراتهــم ،وإخضاعهــم للتدريــب المســتمر ،ودعمهــم للحصــول
علــى الشــهادات المهنيــة واالبتعــاث .وفــي مواجهــة جائحــة كورونــا المســتجد كانــت كــوادر
المؤسســة البشــرية علــى اختــاف قطاعاتهــا بكامــل الجاهزيــة وعلــى قــدر المســؤولية المتوقعــة،
فقدمــوا منــذ الســاعات األولــى أنموذجـًا رائــداً فــي االلتــزام والمرونــة والكفــاءة العالية ،وســرعة
ّ
التكيــف مــع تغيــر نمــط العمــل باالنتقــال مــن العمــل فــي مكاتــب المؤسســة وفروعهــا إلــى
ّ
العمــل عــن بعــد فــي منازلهــم.

« لقد و�ضعنا هدف ًا يتمثل يف تدريب ن�صف مليون موظف حكومي بحلول العام
 2020ل�ضمان امتالكهم املهارات الالزمة لت�شغيل خدمات عامة مب�ستوى عاملي»
(حكومة فاعلة  /رؤية المملكة )2030
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�إجراءات «التقاعد» يف مواجهة تداعيات
جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد
نفــذت المؤسســة العامــة للتقاعــد بجميــع قطاعاتهــا عــدداً مــن اإلجــراءات والمبــادرات،
أســهمت جميعهــا فــي مواجهــة تداعيــات جائحــة كورونــا المســتجد علــى أعمالهــا
ومكنــت المؤسســة مــن االســتمرار بتقديــم جميــع خدماتهــا وإدارة
ومصالــح عمالئهــاّ ،
الشــؤون التقاعديــة لعمالئهــا بــكل انســيابية ووفــق أعلــى مســتويات الجــودة.

م

الإجراء  /املبادرة املنفذة

١

تنفيذ خطة استمرارية األعمال في أوقات األزمات والطوارئ

٢

تفعيــل خدمــة العمــل عــن بعــد خــال يــوم عمــل واحــد للوظائــف الحساســة ،وثالثــة
أيــام عمــل لبقيــة موظفــي المؤسســة.

٣

إتاحــة خدمــة العنايــة بالعمــاء عبــر منصــة ( تويتــر ) وزيــادة عــدد ســاعات فريــق
العمــل لضمــان تقديــم الخدمــة للعمــاء بالشــكل المطلــوب والوقــت المناســب

٤

تفعيــل خدمــة "متواجــد" مــن خــال جــوال الموظــف الخــاص والــذي يســتقبل
المكالمــات الــواردة مــن العمــاء أو الصــادرة إليهــم  ،حيــث يظهــر رقــم المؤسســة
عنــد العميــل لتحقيــق الثقــة واالطمئنــان لــدى العميــل أثنــاء خدمتــة

٥

تمديــد مــدة الصــرف لـــ ( )3أشــهر للمســتفيدين الذيــن كان مــن المقــرر إيقــاف
صــرف مســتحقاتهم ،وذلــك مراعــاة لمصالــح عمــاء المؤسســة

٦

تطويــر مركــز االتصــال وتمديــد أوقــات عملــه ،وإضافــة خدمــات تفاعليــة تتيــح للعميل
إنهــاء جميــع خدماتــه ومتابعــة كافــة معامالتــه ذاتي ـاً ،وتفعيــل تقديــم الطلبــات عــن
طريــق البريــد الصوتــي.

٧

تقديــم إيــداع المعاشــات التقاعديــة ليــوم  23أبريــل عوضـًا عــن يــوم  26مــن الشــهر
نفســه

٨

تعزيز وزيادة موارد خوادم خدمة العمل عن بعد بنسبة %200

٩

تعزيز كفاءة خدمة اإلنترنت التشغيلية بنسبة %300
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١٠

تفعيل خدمة االجتماع عن بعد عبر نظام WebEx

١١

تطوير نظام إدارة عالقات العمالء CRM

١٢

تشغيل مركز االتصال عن بعد

١٣

إطالق النسخة المطورة من نظام IVR

١٤

إطالق الخدمات الذاتية للموردين iSupplier

١٥

التكامل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية عبر منصة "التزام"

١٦

التكامــل مــع وزارة العــدل لالســتفادة مــن خدمــة التبليغــات واإلشــعارات للجلســات
القضائيــة

١٧

زيادة عدد ملفات الصرف بشكل استثنائي خالل فترة العمل عن بعد

١٨

زيادة التواصل االعالمي مع عمالء المؤسسة

١٩

دعــم جهــود وزارة الصحــة مــن خــال توعيــة عمــاء المؤسســة حــول الجائحــة
وســبل الوقايــة

٢٠

تحفيز الموظفين من خالل الرسائل الداخلية

٢١

توفير برامج تدريبية للموظفين والموظفات (اون الين)

٢٢

تخفيض متوسط مدة انجاز المعامالت التقاعدية إلى ( )6ساعات عمل
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٥

نتائج الإجراءات
حققــت التدابيــر واإلجــراءات والمبــادرات التي
اتخذتهــا المؤسســة العامــة للتقاعــد خــال
الفتــرة القريبــة الماضيــة نجاحــًا كبيــراً،
المؤسســي المســتند إلــى
وكشــفت عــن أدائهــا
ّ
رؤيــة اســتراتيجية غايتهــا تحقيــق الريــادة
والموثوقيــة فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة،
وفــي تقديــم خدمــات ذات قيمــة مضافــة
للمتقاعديــن والمشــتركين والمســتفيدين.
ـد اإلجــراءات المتخــذة فــي ظــل الجائحــة
وتعـ ّ
خيــر شــاهد علــى مــدى نجــاح المؤسســة فــي
أداء أعمالهــا وخدمــة عمالئهــا ،ومــن أبــرز
نتائــج تلــك اإلجــراءات والمبــادرات:

� 5 -1سرعة اال�ستجابة والعمل عن بعد
بن�سبة  %100بزمن قيا�سي
مــع إعــان تعليــق حضــور موظفــي الحكومــة
فع َلــت
إلــى مقــار عملهــم بتاريــخ 2020/3/16مّ ،
المؤسســة خطــة اســتمرارية العمــل فــوراً،
ووجهــت مبدئيــًا األشــخاص ذوي العالقــة
المباشــرة بخدمــة العمــاء ،وأصحــاب
الصالحيــات بالبــدء بالعمــل عــن بعــد
واالســتمرار بتقديــم الخدمــات إلكترونيـاً ،ثــم
خــال أيــام 2020 -3 -19/18/17م ُأشــرك جميــع
موظفــي المؤسســة (  700 +موظــف وموظفة)
بالتــدرج للعمــل عــن بعــد بنســبة .%100

 5 -2ا�ستمرارية تقدمي اخلدمات
اســتمرت المؤسســة فــي تقديم جميــع األعمال
والخدمــات األساســية والثانويــة إلكترونيــًا
عبــر موقعهــا اإللكترونــي و تطبيقهــا للجــوال،
ومنصــة تويتــر ،والهاتــف اآللــي ،ومركــز
اتصــال خدمــة العمــاء.

� 5 -3إيداع املعا�شات وامل�ستحقات يف
موعدها
إن عمليــة تنظيــم قوائــم معاشــات المتقاعديــن
ومســتحقات المســتفيدين وتدقيقهــا ومراجعــة
المدخــات والتحقــق مــن المتغيــرات تتطلــب
دقــة متناهيــة ووجــود فريــق عمــل متكامــل
مــن المراجعيــن والمدققيــن والمحاســبين إال
أنــه وبفضــل مــن اهلل ،اســتطاعت المؤسســة
فــي ظــل الجائحــة إنجــاز كل تلــك العمليــات
وإيــداع المعاشــات والمســتحقات فــي موعدهــا
المحــدد  25مــارس 2020م بمبلــغ يتجــاوز
( )7مليــارات ريــال ألكثــر مــن  1.25مليــون
متقاعــد ومســتفيد.

 5 -٤ا�ستمرار �أداء املهام الوظيفية
اســتمرت المؤسســة فــي أداء مهامهــا
االســتثمارية واعمــال اإلداريــة دون توقــف او
تأخيــر
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�إجنازات العمل عن بعد
لقــد كان االنتقــال المــرن والســريع فــي جميــع قطاعــات المؤسســة للعمــل عــن بعــد بنســبة
ـد إنجــازاً تفخــر بــه المؤسســة وموظفيهــا ،وإن
 %100خــال فتــرة قياســية ( 24ســاعة عمــل) يعـ ّ
اســتعراضًا ســريعًا إلحصائيــات الخدمــات الرقميــة ولمــا أنجــز فــي جميــع قطاعــات المؤسســة
منــذ بــدء العمــل عــن بعــد ،ليشــير بوضــوح إلــى المســتوى المتقدم الــذي وصلــت إليه المؤسســة
فــي مواكبــة رؤيــة المملكــة  2030وتحقيــق أهدافهــا وتطلعاتهــا.

� 6 -1أبرز �إح�صاءات اخلدمات الرقمية والهاتفية خالل فرتة العمل عن بعد
المعامالت التقاعدية المنجزة

18,000+

بطاقة تقاعد افتراضية /
إلكترونية

زيارة للموقع اإللكتروني

17+مليون

البيانات المتبادلة من خالل
التكامل مع الجهات الحكومية

36.000+

عدد الخدمات التي تم تقديمها
عبر البوابة اإللكترونية

25.000+

اتصال هاتفي بمركز العمالء

12.000+

مسجل جديد في الموقع
اإللكتروني

10.000+

تحميل تطبيق المؤسسة على
الجوال

70,000+

تعريف بالمعاش عن طريق
القنوات اإللكترونية

37.000 +
600.000+

7000+

طلب على خدمة العناية
بالعمالء

%96

نسبة رضا العمالء من خالل
مركز االتصال

 4+مليون

رسائل التوعية للعمالء

1075+

متوسط اإلنجاز اليومي
للمعامالت التقاعدية

 14.9مليار

التعامالت المالية

�سنح�سـن جـودة اخلدمـات الإلكرتونية املتوافـرة حاليـا عرب تي�سري الإجراءات
وتنويـع قنـوات التوا�صـل و�أدواتـه ،و�ســندعم ا�ســتعمال التطبيقــات الإلكرتونية
عــلى م�ســتوى اجلهـات احلكوميـة مثـل ال�سـحابة الإلكرتونية احلكوميـة ،ومن�صة
م�شــاركة البيانــات ،ونظــام �إدارة املــوارد الب�شرية ،و�ســنعزز حوكمة اخلدمات
الإلكرتونية على م�ستوى احلكومة.
(حكومة فاعلة  /رؤية المملكة )2030
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� 6 -٢إجنازات �أخرى
 6 -2- 1دورات تدريبية عن بعد
أقامــت المؤسســة ( )19دورة تدريبيــة عــن بعد
لموظفيهــا لضمــان اســتمرار جــودة العمــل
وكفاءتــه ،منهــا ( )5دورات لموظفــي الفــروع
بهــدف رفــع األداء الوظيفــي لــدى المنفذيــن،
و( )14دورة لموظفــي مركــز االتصال لتدريب
الموظفيــن وتأهيلهــم ،ونقــل المعرفــة إليهــم،
وإرشــادهم إلــى ســبل الحفــاظ علــى جــودة
المعلومــة المنقولــة للعميــل.

 6 -2- ٢ور�ش عمل عن بعد
اســتمرت المؤسســة العامــة للتقاعــد بعقــد
ورش العمــل التخصصيــة لعمالئهــا ،حيــث
عقــدت خــال الفتــرة الماضيــة أربــع ورش
عمــل عــن بعــد وهــي:
ورشة عمل
لمفوضي الجهات
الحكومية
حول دورهم
في رفع بيانات
المشتركين.

ورشة عمل
ألصحاب العمل.

ورشة عمل
للمتقاعدين
والمتقاعدات
بعنوان« :كيف
تدير الميزانية
المالية ألسرتك»

ورشة عمل
تعريفية

 6-2-3اجتماعات عن بعد
عقــدت المؤسســة بجميــع قطاعاتهــا وإداراتهــا
المختلفــة نحــو ( )800اجتمــاع ،منهــا ()796
اجتماعــًا مرئيــاً ،حضرهــا أكثــر مــن ()4000
شــخص ،امتــدت ألكثــر مــن ( )45.000دقيقــة.

 6-2 -4برنامج «م�ساكن»
توفــر المؤسســة العامــة للتقاعــد مــن
خــال برنامــج «مســاكن» فرصــة واعــدة
للمتقاعديــن لتملــك أرض أو عقــار بشــروط
ميســرة وتســهيالت مميــزة ،وخــال فتــرة
العمــل عــن بعــد أنجــزت المؤسســة ()174
عقــداً بقيمــة إجماليــة بلغــت ( )121مليــون
ريــال.

 6- 2-5الأمن ال�سيرباين
مــن المعلــوم أن النشــاط المرتفــع الســتخدام
اإلنترنــت فــي العمــل عــن بعــد ،يزيــد مــن
فــرص الهجمــات واالختراقــات اإللكترونيــة،
وقــد أثبــت نظــام األمــن الســيبراني فــي
المؤسســة وكوادرهــا الفنيــة كفاءتهــم
العاليــة فــي التصــدي لمحــاوالت االختــراق
والهجمــات اإللكترونيــة ،حيــث نجحــت
المؤسســة فــي التصــدي ألكثــر مــن ()2000
هجمــة علــى موقعهــا اإللكترونــي ،وأفشــلت
( )62هجمــة علــى خدمــات البريــد اإللكترونــي،
وتمكنــت مــن حــذف ومعالجــة أكثــر مــن
( )4.080رســالة بريــد إلكترونيــة مشــبوهة.
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خدمات امل�ؤ�س�سة بعد انح�سار جائحة
كورونا امل�ستجد
«�سنخفف الإجراءات البريوقراطية الطويلة ،و�سنو�سع دائرة
اخلدمات الإلكرتونية»
الأمري حممد بن �سلمان

ممــا الشــك فيــه أن أنمــاط العمــل التــي
ابتكــرت فــي مواجهــة تداعيــات كورونــا
المســتجد وعلــى رأســها العمــل عــن بعــد،
وتقديــم الخدمــات الرقميــة واإللكترونيــة
بوســائل ومنصــات مختلفــة ،ســيترك أثــره
وخ َدميــًا
البالــغ ،وســيكون نمطــًا اقتصاديــًا َ
رئيســيًا فــي المســتقبل ،وســتتخفف قطاعــات
األعمــال مــن أعبــاء كثيــرة كانــت تفرضهــا
أســاليب تقديــم الخدمــات بالشــكل التقليــدي.
إن المؤسســة العامــة للتقاعــد تنظــر إلــى هــذه
المســألة نظــرة جــادة وحاســمة ،فهــي تواكــب
المســتقبل فــي اعتمــاد تقديــم جميــع خدماتهــا
إلكترونيــاً ،وبجميــع الوســائل والتطبيقــات
الرقميــة والتواصــل الهاتفــي والمنصــات
ال لهــم،
ـة لعمالئهــا ،وتســهي ً
االجتماعيــة ِخدمـ ً
وتحقيقـًا لراحتهــم مــن عنــاء ومشــقة زيارات
المكاتــب الرئيســة والفــروع ،وســتعمل
بشــكل مــدروس ومتــدرج علــى إيقــاف عــدد
مــن خدماتهــا التــي تقدمهــا فــي مقراتهــا
وفروعهــا ،وصــو ً
ال إلــى التوقــف الكامــل عــن
تقديــم الخدمــات بالشــكل التقليــدي.

إن التحــول الرقمــي بمعنــاه الحقيقــي هــو
ابتــكار الخدمــات التــي تحقــق أعلــى معاييــر
رضــا العمــاء وســعادتهم نتيجــة إنجــاز
أعمالهــم وتحقــق مصالحهــم بــكل يســر
وســهولة وإتقــان .والمؤسســة العامــة للتقاعــد
عازمــة علــى اســتثمار إمكاناتهــا الرقميــة
وخبراتهــا فــي تعزيــز التوجــه نحــو التحــول
الرقمــي الــذي يســمح للعميــل بالتفاعــل مــع
الخدمــة.

ستواكب «المؤسسة» المستقبل وستعزز
توجهها نحو التحول الرقمي الشامل في خدمة
عمالئها تمهيداً إلنهاء خدمات العمالء بأشكالها
التقليدية.
(استراتيجية المؤسسة )٢٠٢٢

�شكر ًا
تم اعداد هذا التقرير من قبل:

اإلدارة العامة للتميز المؤسسي
المؤسسة العامة للتقاعد
Tawasul@pension.gov.sa

