


المقدمة•

2030من رؤية المملكة العربية السعودية مقتطفات •

2020المملكة من برنامج التحول الوطني في مقتطفات •

دور الوقف في نشر وتطوير التعلم االلكتروني•

التوصيات الختامية•



التعلم االلكتروني في نشر الثفافة والوعي المجتمعي حول دور •

م والمشاريع2030لرؤى المستقبلية الشمولية  اكافة جوانب 

المملكة  العربية السعودية و بقيةبها في التنفيذية المرتبطة 

الخليجي دول مجلس التعاون 



التعلم االلكتروني في نشر الوعي المجتمعي وبناء القدرات دور •

المحليفي تنمية المجتمع األوقاف دور الثقافية والمهنية  لتفعيل 

م2030السعوديةالعربية واإلسالمي وفقا لرؤية المملكة والخليجي 

والخطط التنفيذية المرتبطة بها 



لنا دوراً مؤثراً وإسهاما كبيراً في العمل الخيري محلياً إن •

ً وإقليمياً  العطاءوفي ذلك أكبر دليل على أن قيم . وعالميا

والتراحم والتعاون والتعاطف راسخة الجذور فينا، غير أن هذه 

تحتاج إلى تطوير إطارها المؤسسي والتركيز على المجهودات 

. النتائج ومضاعفة األثرتعظيم 



ولتوسيعمؤسسة وجمعية غير ربحية، ( ١000)اليوم أقل من لدينا 

أثر هذا القطاع، سنواصل تطوير األنظمة واللوائح الالزمة نطاق 

مؤسسات المجتمع المدني، وسنوجه الدعم الحكومي إلى لتمكين 

ذات األثر االجتماعي، وسنعمل على تدريب العاملين في البرامج 

غير الربحي، وتشجيع المتطوعين فيه،القطاع 



مصادرتشجيع األوقاف لتمكين هذا القطاع من الحصول على وسنواصل 

سنعملكما . مستدامة، ونراجع األنظمة واللوائح المتعلقة بذلكتمويل 

الرائدةتسهيل تأسيس منظمات غير ربحية للميسورين والشركات على 

دورها في المسؤولية االجتماعية وتوسيع نطاق عمل القطاع لتفعيل 

الربحي، غير 



أفضلتمكين المؤسسات والجمعيات غير الربحية من استقطاب وسيتم 

. القادرة على نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات اإلداريةالكفاءات 

على أن يكون للقطاع غير الربحي فاعلية أكبر في قطاعات وسنعمل 

والفعالياتوالتعليم واإلسكان واألبحاث والبرامج االجتماعية الصحة 

.الثقافية



.المحليمن الناتج %( 0.3)ال تتجاوز مساهمة القطاع غير الربحي لدينا 

هذه المساهمة متواضعةً إذا ما قارنّاها بالمتوسط العالمي الذي وتعد 

لهافي الوقت الراهن، تبلغ نسبة المشروعات الخيرية التي %(. ٦)يبلغ 

األمداجتماعي أو التي تتواءم مع أهداف التنمية الوطنية طويلة أثر 

هللابإذن %( 33)فقط، وسنرفع هذه النسبة لتصل إلى أكثر من %( ٧)

.م2020هـ ـ ١442عام بحلول 



العامةيسهم نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية ونظام الهيئة سوف 

التحّول نحو المؤسسية، من في تمكين القطاع غير الربحي األوقاف 

على تعزيز ذلك بدعم المشروعات والبرامج ذات األثر االجتماعي، وسنعمل 

يسهموأصحاب الثروة بما لألسر غير ربحية منظمات تأسيس وسنسهل 

البيئة، كما سنعمل على تهيئة بشك سريعنمو القطاع غير الربحي في 

المساندة، التقنية 



 ....

تطبيقمجال بناء القدرات، سنحفّز القطاع غير الربحي على وفي 

الحوكمة الرشيدة، ونسهل عملية استقطاب الكفاءات وتدريبها، معايير 

.كذلك على غرس ثقافة التطوع لدى أفراد المجتمعونعمل 



وكفاءة القوى العاملة لتصبح قادرة على رفع مستوى تطوير إنتاجية 

:المملكة، من خاللاقتصاد 

،مساهمة القطاع الخاص وبالتالي زيادة عدد السعوديين العاملين فيهزيادة ( ١

المهارات المتقدمة في مختلف ذوات زيادة عدد الشباب والنساء من ( 2

، األعمالقطاعات 

.العموم وبخاصة لدى الشباب والنساءفي تقليص فجوة المهارات ( 3



المهاراتمستوى رفع (:١0)االستراتيجي رقم الهدف 

: العمللتتوافق مع متطلبات سوق لدى السعوديين 

تدريب إلكترونيةالذين أكملوا برامج زيادة عدد السعوديين 

١000000إلى 3٦000أو تطبيقية من 

القياديالسعوديين المستفيدين من برامج التطوير زيادة عدد 

٦000إلى ١38من 



2020عام اآلنالمؤشـــــر

ي عدد السعوديين المسجلين في معاهد التدريب الفن

والمهني
104,432950,000

مجال عدد الشركاء االستراتيجيين مع القطاع الخاص في

التدريب
2135

الفنية نسبة خريجي الثانوية الملتحقين بمعاهد التدريب

)%(والمهنية 

712.5



تقديم الدعم المالي على شكل منح تشجيعية أو كفالة رسوم دراسية•

للطلبة المتميزين الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في الجامعات

االلكترونية الحكومية المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي



تقديم الدعم المالي لتأسيس مراكز خدمة المجتمع والتعليم•

المعتمدةالمستمر في الجامعات االلكترونية الحكومية

مجلس التعاون الخليجيفي دول



التعلم اإللكتروني في الجامعاتالدعم المالي لتأسيس مراكز تقديم •

االلكترونية الحكومية  المعتمدة في المملكة العربية السعودية

وسائر دول مجلس التعاون الخليجي



دعم مشاريع بناء المحتوى االلكتروني للمقررات الثقافية والتوعوية•

التي تقدمها مراكز التعلم االلكتروني لشرائح سكانية متنوعة من

المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وسائر دول 

مجلس التعاون الخليجي



تقديم الدعم المالي لمعاهد التدريب أو مراكز خدمة المجتمع •

الحكومية( المفتوحة)والتعليم المستمر في الجامعات االلكترونية 

لتقوم بدورها بتنظيم الورش التدريبية االلكترونية في المجاالت

الثقافية والمهنية للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون

الخليجي وذلك إلعادة تأهيلهم الثقافي والمهني وفقا للرؤى الوطنية

م والخطط التنفيذية المصاحبة لها في المملكة2030المستقبلية 

العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي



المشاريع واألبحاث التطبيقية التي يقوم بها الباحثون دعم •

باستخدام الوسائط االلكترونية المتعددة الموهوبون ورواد األعمال 

المستدامة التيالتنمية في كافة المجاالت المهنية وفقا ألولويات 

م والخطط  التنفيذية2030تحددها  الرؤى المستقبلية الشمولية 

المصاحبة لها في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي



تقديم الدعم المالي للدورات التدريبية االلكترونية التي تهدف إلعادة•

تأهيل المرأة ثقافيا ومهنيا وتمكينها من المشاركة بشكل فاعل 

ومؤثر في تحقيق خطط التنمية المستدامة في المملكة العربية

السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي



تقديم الدعم المالي لتأسيس وتطوير حاضنات األعمال اإللكترونية  •



لألوقاف تشكيل مجلس تنسيقي نموذجي يضم ممثلين عن الهيئة العامة •

االلكترونية ونخبة من رجال األعمال الواقفينالسعودية والجامعة 

المهتمين بدعم التطوير الثفافي والمهني للمواطنين والمقيمين في 

.المملكة العربية السعودية



يقوم المجلس التنسيقي بدراسة المقترحات المشار إليها أعاله وتقديم•

التوصيات المناسبة بشأنها إلى الجهات الرسمية المختصة في المملكة

العربية السعودية العتمادها وإصدار القرارات الالزمة بتفعيلها لتهيئة 

كافة شرائح المجتمع وإعادة تأهيل المتميزين منهم للتفاعل اإليجابي 

والمشاركة الفاعلة والكفؤة في خطط التنمية  المستدامة المنبثقة 

م 2030من رؤية المملكة  



تشكيل مجالس تنسيق مشابهة بين الهيئات العامة للوقف والجامعات •

االلكترونية الحكومية المعتمدة في سائر دول مجلس التعاون الخليجي

في دولة األمارات« جامعة حمدان بن محمد الذكية»: مثال نموذجي

العربية المتحدة

يقوم مجلس التنسيق بالوظائف المنوطة به وذلك بعد اعتمادها من 

السلطات المختصة وفقا لخطط التنمية المستدامة المنبقة من الرؤية

الشمولية المستقبلية في الدولة الخليجية المعنية




